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www.christinawatches.dk

U R  &  A R M B Å N D 
ET SMYKKEET SMYKKE

Bær dit smykke både
  som ur og armbånd.
BæB
  sso

PRISER FRA 199,-
CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN 

Restauranten med 

den fantastiske 

udsigt - og de 

gode danske retter 

tilberedt af lokale 

råvarer....

RESTAURANT

Stauning Havn
 



Januar 2019  
-  for nogle år siden var det 
langt ud i fremtiden. Men 
nu er det nu, og det står 
ikke til at ændre. 
� <�	���	���������
����-
tere lidt over, at tiden går 
lidt hurtig og tænke at det 
er lidt uhyggeligt. For nog-
le er livet kedsomt og trist, 
hvilket kan være svært at 
forholde sig til, når man 
���-��/	�������	��/-�
������
af sted.  
 Men inden vi når til ja-
nuar og det nye år, kom-
mer dog først december, 
den ultimative hyggemå-
ned. Dagene er mørke, 
men i de små hjem er der 
masse af hygge og det er 
tilladt af spise søde sager 
og bruge mere tid på krea-
tive projekter. 
 Men stressen må ikke 
tage over. Så er det bedre 
at sætte forventningerne 
en smule ned og tage tin-
gene i sit eget tempo. Som 
altid er december og jul 
forbundet med traditioner. 
Dog kan nye skikke også 
indgå i vores julemåned, 
men helst i små doser, da 
julen uden sammenligning 
er den mest traditionsrige 
højtid herhjemme. Rør 
blot ikke ved min gamle 
jul, som vi synger i jule-
sangen: Sikken voldsom 
trængsel og alarm. Vi ser 
den helst uændret fra år til 
år.
 Skal vi se på, hvad der 
har været af arrangemen-

ter i Dejbjerg, kan næv-
nes nogle af de mere tra-
ditionsrige ting, såsom 
juletræet der blev tændt i 
Dejbjerg Kirkeby den før-
ste søndag i advent og med 
ankomst af julemanden i 
hestevogn. Julen der blev 
sunget ind i Dejbjerg Kirke 
med lokale medvirkende. 
 Adventsmarked på Dej-
bjerglund Efterskole og 
Jul på Bundsbæk, som i de 
gode gamle dage. Dejbjerg 
Kirke havde i år gjort et 
nyt tiltag, som endnu ikke 
er en tradition, men kan 
hænde at gå hen og blive 
det. Og det er, at man kan 
komme forbi på udvalgte 
dage og fordybe sig og lytte 
til fredfyldt julemusik i en 
time. Ditte Keseler spiller 
kendte og mere ukendte 
julestrofer.
� 5��"��
�
���1�
���
�������
nuværende og tidligere 
��
��
�� "
��������
�>�#��-
reret på TV. Birger Keseler 
med sin vindmølle, som er 
den ældst fungerende møl-
le i Ringkøbing-Skjern. 
Den blev rejst i 1979. 
 Christian Sand kom også 
frem på skærmen da der 
var et indslag om at vestjy-
der er de mest produktive i 
hele Danmark, ifølge en ny 
analyse. I den forbindelse 
var der et kort glimt fra 
fabrikken VST Industries i 
Lem, hvor han arbejder.                                  
 Nina Stampe var også at 
se en aften hvor et indslag 
omkring hendes sviger-

inde Jannie Arnth, som 
spiller fodbold på Liga-
plan. Udsendelsen var i 
forbindelse med, at denne 
var hjemme på besøg på 
den fædrene gård, inden 
at hun skulle begynde at 
spille i Arsenal klubben i 
England .
 TV Midtvest havde en 
serie, som hed »Hjerne-
hviskerne« noget om hyp-
nose og tankelæsning. Et 
af emnerne var fokus og 
koncentration. Medvir-
kende var bl.a en golfspil-
ler, som spillede på Dej-
bjerg Golfbane. Han skulle 
lære at få mere fokus i sit 
spil.

Til slut vil jeg ønske 
en glædelig jul, samt et 

godt nytår.

/bll

   R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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Vi har i redaktionen bedt 
Dejbjergs præstefamilie 
om at fortælle lidt om 
deres juletraditioner. Det 
kom der denne artikel ud 
af.

 En af de sidste dage i no-
vember måned måtte jeg 
ud i garagen og i gang med 
det store detektivarbejde. 
 Tiden nærmede sig geval-
digt den første søndag i 
Advent og Majbrit mang-
lede den store kasse med 
julepynt. Og den var ikke 
under sofaen. Heldigvis 
var den der, hvor jeg satte 
den, da vi i januar tømte 
kælderen, som skulle kal-

kes – nemlig allerbagest 
i garagen nedenunder en 
masse andre kasser. 
 Jeg havde dengang en idé 
om, at jeg selvfølgelig ville 
have nået at rydde det hele 
op igen inden julepynten 
������� #	���� "
��W� <�	�
lærer hele livet – og så er 
der nogen ting, man måske 
aldrig helt lærer. 
 Den første søndag i ad-
vent er dagen, hvor vi i 
familien Nyborg pynter op 
til jul. Plus/minus fjorten 
dage. Det begyndte vi med 
imens vi boede i Aarhus. 
- Jeg var den gang præst 
i Aarhus Valgmenighed, 
som altid havde årsmøde 
og årsfest lørdagen inden 
første søndag i advent og af 

samme grund ingen gud-
stjeneste om søndagen. 
 Det passede med at vi 
kunne bruge tiden på at 
stemme hjemmet og sindet 
til advent og jul med de til-
bagevendende jule CD’er, 
med besøg af Majbrits 
forældre, med den først 
portion juleknas – ud af 
mange, og med hjemmela-
vede juledekorationer. 
 Her i Dejbjerg er årsmø-
det skiftet ud med et ad-
ventsmarked på Skjern 
Kristne Friskole, hvor 
Lillian er elev – og første 
søndag i advent er der 
familiegudstjeneste med 
dukken Sussi og efterføl-
gende juletræstænding 
og æbleskiver på den an-
den side af vejen. Men det 
lykkedes at få tid til at lave 
dekorationer med Mormor 
og Morfar alligevel.
 Jeg har altid været glad 
for adventstiden. Glad for 
lysene og de grønne, røde 
og lilla farver. Glad for 
maden og musikken (i pas-
sende mængder) – og glad 
for den helt særlige stem-
ning. 
 Jeg er også glad for, at det 
er Majbrit, der er primus 
motor, når det kommer 
til oppyntningen, for jeg 

Jul i 
Dejbjerg Præstegård
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bruger i sagens natur mit 
advents- og julekrudt på 
mit arbejde. December er 
som regel en travl måned 
for mange – og det gælder 
også sognepræster. 
 Der er ekstra mange gud-
stjenester, hvilket betyder 
ekstra mange prædikener, 
der skal skrives – og så er 
der forskellige afslutninger 
med skoler og børnehave-
børn. 
 Vi har nu boet i Dej-bjerg 
i godt to år. Det første 
halve år boede vi omme 
på Skrænten i Gitte og 
Kjeld Christiansens hus, 
så i år holder vi jul i Dej-
bjerg Præstegård for an-
den gang. Sidste år var det 
sammen med min familie 
– og sammen med Oluf, en 
meget rar landevejsrytter 
vi har lært at kende – i år er 
det sammen med Majbrits 
familie. 
 Sådan har vi gjort det 
siden Majbrit og jeg blev 
gift i 2001, og det fun-
��
�
� ����W� ��� ������ �
�
har vi således fejret julen 
i andres hjem, og derfor 
er vi naturligt gået ind i 
traditioner, der allerede 
var etablerede. Nu har vi 
så pladsen til at fejre jul 
hjemme, og derfor er det 
også tid til, at lave vores 
egne traditioner. Det er 
sta dig hvad man på engelsk 
kalder »a work in prog-
ress« – det er svært at kal-
de noget en tradition, før 
man har gjort det i nogle 
år og er blevet enige om, at 
blive ved med det. Men der 

er trods alt nogen ting, som 
allerede nu står fast:

_�AND: Vi skal have and. 
Ikke noget med gås eller 
���������� �����"��	W� ,	��
�����
�	���-�������
����
W�
Og bagefter risalamande. 
Ellers bliver det ikke jul. 

_�`�� �/	��
� 	����� �"� -�
���
yndlingssalmer, mens vi 
går rundt om træet, som er 
tændt med levende lys. De 
tilbagevendende salmehits 
er bl.a. »Mit hjerte altid 
vanker« (Majbrit) og »En 
rose så jeg skyde« (Poul). 
Og så læser vi juleevange-
liet. 
Ellers bliver det ikke jul.

_�'.
	�	�� ��� <���
��� �����
se de sidste afsnit af årets 
julekalender. (Jeg får ikke 
fulgt med og må nøjes 
med referater, så jeg evt. 
kan sige noget om det i 
juleprædikenen, hvis det 
giver mening.)  
Ellers bliver det ikke jul.

_�q�
� -�� ��	�
� ������-�
	��
starter vi med at aftale, 
at vi har god tid og åbner 
dem en ad gangen, imens 
vi alle ser på. Vi skiftes til 
��� #	��� �	� ��-�� ���� �	� �	-
den. Halvvejs inde i første 
runde glemmer vi aftalen 
og kaster os over gaverne. 
Der er altid gaver til alle, 
der er med. 
Ellers bliver det ikke jul.

_�+	� ����� "���	� �
������	>�
som efterhånden har vun-
det indpas er, at Majbrit og 
jeg har brugt penge i løbet 
af året på et eller andet dyrt 
men vigtigt og derfor aftalt, 
at vi ikke giver hinanden 
julegaver i år. Vi elsker hi-
nanden alligevel – 
ellers bliver det ikke jul.

_���� ��� ����x"���� ����*�	���
i løbet af december skal 
der også helst laves kon-
fekt. Det sker oftest sam-
men med mine forældre 
og resulterer i en udsøgt 
���	��	���"�'�����"�
�����-
suriøse konfekt (som får 
,	�1�	� '�
�� ���� ��� ���	��
en billig tysk chokolade-
julekalender) og resten af 
familiens forsøg på, at gøre 

_
s
ju
fu
m
k
ju
g
E

_
s
a
d
v
�
d
r
o
D
d
E

_
s
d



DEJBJERG SOGNEBLAD  8

ham kunsten efter. 
 Der er sædvanligvis også 
nogle lidt for store marci-
pandyr med i blandingen – 
�-�W� ��� *�
� ����� ����	����
�
(som forsigtigt skal skra-
bes af bordet) med choko-
ladeknapper på maven og 
krymmel over det hele og 
en enkelt dinosaurus i et 
helt stykke ensfarvet mar-
cipan. Alt i alt en helt unik 
spiseoplevelse. Alle skal 
smage, 
ellers bliver det ikke jul.

_�'.
	�	�� "�
� ��-�	��-
kalender af mormor, og 
en chokoladekalender fra 
øverste hylde af farmor. De 
voksne får som regel også 
noget til deling. Chokolade 
fra morgenen af sætter sit 
helt eget præg på decem-
ber måned. Det samme 
gør æbleskiverne. Der er 

mange æbleskiver. De kan 
spises til eftermiddags-
��{�>��"��	���{������"��	�-
mad. Den eneste formil-
dende omstændighed er, at 
jeg så har en undskyldning 
til at lave hjemmelavet 
gløgg. Det skal helst kunne 
duftes i hele huset, 
ellers bliver det ikke jul.

_�5��������������	/��
��.
�-
er vi for at sætte tid af til at 
være sammen med den del 
�"� "������	>� -�� ����� #�� ��-�
at fejre juleaften sammen 
med. 

Der er altid mere mad, og 
der er altid nogle gaver, der 
ikke nåede frem til juleaf-
ten. På denne måde kan 
man godt strække juleaften 
��� �-�
� ��
�� ����W� ���-
træet får også lov til at blive 
stående. Det står indtil 

nytårsaften, hvor det skal 
���-�
��� ���	�1������	�����
have. Ellers bliver det ikke 
nytår. 
 Og apropos nytår, så fej-
rer vi altid nytårsaften 
sammen med vores gode 
venner Daniel og Frida og 
deres børn, som er jævnal-
drende med vores. Daniel 
�
� *
���� �� ,�
1��� '/��
���
og Frida arbejder som so-
su-assistent. I år skal hun 
desværre arbejde nytår-
saften, så vi har aftalt, at 
vi sammen tager forskud 
på festen her i Dejbjerg. 
Så når nogle af Dejbjergs 
beboere undrer sig over, 
at der fyres raketter af kl 
24.00 den 30. december, 
så kan I bare sige, at det er 
præstefamilien, der har de-
res helt egen kalender. 
 Vi glæder os til at lave 
��
�� �
������	�
� �����	�
som præstefamilie her i 
Dejbjerg. 

Glædelig jul og 
godt nytår til jer alle!

Kærlig hilsen 
Jens, Lillian, Christine, 

Majbrit og Poul
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1. søndag i advent, byder 
traditionen tro, på jule-
træstænding, og i år var 
der også en dejlig familie-
gudstjeneste til start.

Teksten til de dejlige jule-
salmer blev som vanligt 
projiceret op på muren til 
venstre for korbuen.
 Laura og Lillian sang for 
på de dejlige salmer ak-
kompagneret af Henriette 
og Jørgen.
 Poul Nyborg bød velkom-
men til alle, og spurgte 
om,  hvordan man her i 
kirken kunne se, at det var 
 W��.	��������-�	�>�x�x���
��
barnearme røg i vejret: Det 
var nemlig fordi, der var 
julelys i adventskransen.
 Dukken Sussi snakkede 

meget om, at hun havde 
fået en adventspakke, og 
at hun skulle have hele 
#
�� ��-�
� �	��	� �����"��	>�
Det glædede hun sig rigtig 
meget til. Hun havde også 
pyntet hendes »hus« flot 
op her til 1. søndag i ad-
vent.
 Sussi fortalte også, at alle 
børnene gerne måtte lave 
en adventstegning og afle-
vere til hende eller til »Poul 
Præst« i Præstegården. 
Dem ville hun blive rigtig 
glad for. Hun sagde også 
at børnene ikke skulle være 
bange for præstens hund 
Agnes, den tror nemlig, 
den er meget større end 
den er.
 »Poul Præst« forklarede 
hvorfor Sussi havde fået 
et påskeæg i sin første 

pakke. Det var fordi Jesus 
red på æslet Palmesøndag 
og det er jo den 1. søndag i 
Påsken.
 Efter endnu en dejlig 
salme var der nadver, hvor 
lille Jens gav os brødet. 
Meget højtideligt, og det 
var jo selvsagt en familie-
gudstjeneste.
 Juletræet blev tændt kl. 
16, derefter kom juleman-
den i sin kane, og der var 
godteposer til børnene. 
'���"��
� -�
� ��
� ��{�>�
saftevand, æbleskiver og 
småkager. 
 Vi sang et par julesange 
akkompagneret af Henri-
ette, og Maibritt læste ju-
lehistorie. Ved 17.30 tiden 
gik vi hjem.                    /alb

DEJBJERG SOGNEBLAD  9

Familiegudstjeneste
og juletræstænding...



En dejlig søndag i novem-
ber med solen skinnende 
ind af vinduerne i Dejbjerg 
kirke, blev der afholdt 
gudstjeneste.

Efter gudstjenesten var der 
brunch på Dejbjerglund 
Efterskole.
  Anledningen var, at Kaj 
Østergaard har arbejdet 
som graver ved Dejbjerg 
Kirke i 25 år.
  Det er en festdag og der 
er mødt mange op og der 
er en god stemning og efter 
den utrolig lækre brunch-
��{��� �
� ���-��� �	������>�
bliver der sunget nogle 
salmer og derefter var der 
��
�>� ���� ��
	�� -����� �����
nogle pæne, beskrivende 
og sjove historier og ord til 
Kaj, bla. familie, kolleger, 
præster og menighedsråd. 

 Det gik igen, at Kaj er 
meget pligtopfyldende, ar-
bejdsom, ordentlig, hjælp-
som, god til at snakke med 
de besøgende på kirke-
gården og en super god 
kollega og altid med et smil 
på læben.
  Kajs arbejde på kirke-
��
��	�#�����
�
���������--
er af ugentlige gæster og 
udefrakommende bedømt, 

���� �	� ������ ���� ��
��x
gård.
� � ��
� -�
� ����� �.��� ��
��
kolleger op fra andre 
kirkegårde, som fortæller 
at de mødes ca. 1 gang i 
måneden i en erfa-gruppe 
og nyder hinandens sel-
skab, erfaring og faglige 
udfordringer og gode hu-
mør. 
� �����������	��
����������x
bjerg, da han tager imod 
familier ved barnedåb, 
��	#
�����	>� �
/���*� ���
sidste tur i kirken ved livets 
ende.
 Kaj startede efter 10. 
klasse som studerende på 
Kongensholm landbrugs-
skole, efter grunduddan-
nelsen startede Kaj i lære 
som maskinarbejder og 
blev der et halvt år efter, at 
han var udlært. Kaj og en 
kammerat var også en tur 
i kibbutz i Israel, hvor de 
arbejdede.
 Derefter var han nogle 

DEJBJERG SOGNEBLAD  10

KAJs 25 års jubilæum

a

Anne Grethe og Kaj, ses 
her med datteren Cecilie.

at Kaj eraDet gik igen
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år hos Bane Danmark og 
1. december 1993 startede 
Kaj ved Dejbjerg Kirke.
   
En kold novemberdag 
��������	
��������	-
��	������������������

���
���� 
   
Har du nogle gange tænkt 
���	����������������
�	�
����	�
��	�	��	��	�����	��
arbejde?
 Et meget hurtigt NEJ blev 
svaret. Jeg er så super glad 
for mit arbejde og kan godt 
lide, at jeg selv kan plan-
lægge min arbejdsdag og 
elsker at arbejde ude.
   
"������������	��	��
���
���	������	��
	��# 
 Ja, - til begge dele.
 "������	��$������

�	����
����	����	�#
 Jeg nyder udsigten på 
sydsiden, men ellers ikke 
et specielt sted.
 "��������	�
�����	�����
������������	�#
 Jeg har 6 ugers ferie og 6 

søndage fri. 

Hvad laver du i de kolde 
���	�	�����������	��
�%������	�������%������
����	�����	�
����
��	
���%
�
�������	
�����
�	�#
 Så er der ekstra rengøring 
i kirken, vedligehold af 
maskiner og nogle gange 
snerydning og måske nogle 
kursusdage.
   
"��������	��������
	��
ordner du?
 Ca. 140 med renholdelse 
og 120 med grandækning.
   
"�������	�����������������#
 Jeg har et hobbyland-
brug, en motorcykel og en 
sød kone, som skal passes. 

 

Jeg bruger også en del tid 
i mit værksted, hvor jeg 
reparerer, udvikler og op-
#	��
W� ��� �
� ����� 1�-�-
mand og har bygget et or-
angeri, hvor der plantes og 
sås frugt og grønt.
  
Hvordan tilbringer du 
����
���	��	��	#
 Vi holder ofte ferie i 
Sverige, hvor vi cykler, sej-
ler, bader og om aftenen 
samler vi puslespil.

"������	����
�	�
������	����	�#
 Jeg vil gerne købe en met-
���������
����#	����	����
�
skat.

Held og lykke til Kaj og 
god arbejdslyst de næste 
����	����

/rs

år hos Bane Danmark og søndage frri
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Drømme bliver 
til virkelighed...

Den ene dag tager den anden, 
november bliver til december, 
som bliver til endnu et nyt år. 
Et nyt år med nye drømme, 
håb og forventninger. Tiden 
�/-�
>� ��� ��
� �
� ����� �����>�
siden jeg for 10 år siden stod 
�� ��	� #	�� 1-���� ������ ��� ���-�
��	#
��
�����������
����
��W�
� ��� ��-�
�	��� ����*�	��� -�
�
jeg allerede godt bidt af en 
»gal hest«. Jeg brugte derfor 
�������	����	#
�����	�*�	��>�
�*�*�
�	��	�����������������"
��
��	�� "�
���
�� ���� ����.�����	�
".
��������	��
W����1����
��/-
deligt, hvordan de andre var så 
"�
	�"����� ��� ������ ��
��� ��	-

#
�����	�x*�	����	��*����
���
opsparing, til når de engang 
��������/����1�����"
�>�������

rejse osv. osv., og så var der 
mig, som smed hele baljen i en 
hest! 
� ��� ���� ����*�	��� 1�-��� ����
���
�� �
.���� ��� ��� ������
��� ��� 
���� ��	��

�	%�
� ���
��������	��������������������
internationale stævner. Drøm-
��	� -�
� ��� ���-�� ��	��
��-
�����
>� ��� ��� ��	� ���>� ���� �����
�
����� *�� ��� ��� �� �����>� ���-�
brugt på ridningen. 
� �
�	����������
.���	��-��-
sede, og jeg måtte se i øjnene, 
���1����	>�����1�-����.��>������
helt havde potentialet til at 
indfri mine drømme. Mange 
�
�
>� �	1-�
� 1���� ��	� ���-�� ����
hvad som helst, hvis bare den 
får den rigtige træning, men 
����	��
��������-�

������W�
 Jeg bliver efterfølgende 
�*�
��>� ��� ���� ��		�� ��	���
mig at træne en islænder - 
Bersi fra Legind - for en an-
��	>� 1-������ ���� ������ ��� ���W�
Efterfølgende vælger ejeren 
at sætte Bersi til salg. En dag 
�����
� ��	� ��
� �	�� *�� ����

værelse og sætter sig ved siden 
af mig og fortæller, at hun og 
far er blevet enige om, at vi 

����� ��	� �.��� '�
��W� ��
� ��
�
lidt, inden det går op for mig, 
hvad det er, hun siger! De har 
lige givet mig muligheden for 
at forfølge mine drømme, og 
�����
��-�	����/������W�
 Årene går, og jeg afslutter 9. 
������� *�� 6���
	� �
���	�� �
�-
������������
��
�*�������
���	��
4/�	����������	��.��	�W�2�
�
bruger jeg igen stort set al den 
���>� ���� �������
�*�� �����>�*��
ridningen. 
 Jeg begynder at starte stæv-
	�
>���������	�*������-���#%�
��
mig til DM er i fuld gang, og 
���� �/������ )��� ���� ".
���� �<�
�����
� ���� �� #	���	� ��� "�
�
bronze. Efter min studenter-
������	� "�
� ���� �
������ -���
��
���
� 6.
�	� <����	>� ����
driver Debelmose Isheste i 
'�

��W� 2�
� �
�����
� ���� ����
islændere på fuld tid i to år. 
2�	� ��
�
� ���� ��
����� ��-
get, og ud over min egen hest 
Bersi, låner jeg en hoppe af 
1��>�������"
�����������>�����
jeg også rider stævner på. Det 

10 år efter
���!�����"��#�!��$$$

%�&!'!�����(#�����#)������*�������+�
,#�������+##�(��/�4�����#+�����$
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går fremad til stævnerne, og 
til DM 2016 går mine drømme 
i opfyldelse! Jeg bliver Dan-
��
�������
�*��'�
���������*��>�
og derudover bliver jeg også 
��	��
�������
���"����	��*��
�����������-�	��
��.�-����	��.��-
������W�
� 5���� 	��� ���� ���� ���-�
� ����
������������������	������	��-
1���>�1-�
����������
�*
���	��-

�� ��	��
�� -��� ��� q�
������
<����
�����
� �� q�
��>� 1-�
�
��������	�
��������	����
����-
let og rider mod hinanden. Jeg 
�
� �-�	��� �/�������� ���>� ����
�
.��������
�������>����
��"-
ter mange års træning og timer 
på hestene. 
 At få lov til at ride på lands-
1������-�
��	�	���	�"�	��������
�*��-������)������q�
������<�-
���
�����
��	��
������������"��
en 2. plads og 3. plads.  
 
Livet som studerende 
+"��
�	�����"�	����������
�����
ridning er det nu tid til at star-
������	/����*����� ������ ��-�x�����
store valg af uddannelse. Jeg 
-����
�����.����	��*��*�/����-
gistudiet på Aalborg Universi-
���W��)���*���	������-�
�
/�����
�*>���������/���
��*�	�������,��-

borg. Det er lidt nervepirrende 
for sådan en »bonderøv« som 
����������������������
�/�	�����
�*�/�������	/��	��-�
�W�
 Jeg falder heldigvis hurtigt 
til i Aalborg - får en masse nye 
��.		�� -�		�
� ��� ��� 	��-�
�>�
1-�
�����-�
������".��
����������
tilpas. På studiet har vi me-
�������-������>�1-������-�������>�
-�� ����� 1�
� ��� ��	��� ����
��
forelæsninger om ugen, men 
til gengæld har vi ca. 6.000 
*�	�������
>� ���� ����� ������
fra september til juni og her-
���-�
�%�W���������	�
W�
 Jeg er utrolig glad for mit 
������� ��� �
� ����� ��� ����	�� ��
tvivl om, at jeg er havnet på 
��	� 
����� 1/���W� ��/��	� �
� �	�
"�
�	��
���� ��.

����� x� *�/��	�
��	�1�-����	�
����-�
���	��
�*�
og bære dig igennem ufattelige 
��	�>���	�*���������������	�
��	� �
/��� �����	� ��� �����
være i stand til andet end bare 
����
�����-��
��W�
 Ud over at have utrolig man-
ge spændende forelæsninger 
��
�-�
� -�� *
������
� *�� 1-�
��
andet semester, hvor vi selv 
-����
� ��� *�/��������� "�	�-
men, som vi vil arbejde med, 
og hertil får vi vejledning i pro-
%����	W� ���� *
�����>� ���� 1�
�
���
��������	��
/��*�����>�-�
�
��� *
������ ���
�	�� ��-��� ����

�	����W�2�
�-�
�-�� ���	��
�**��
*�� #
�� ���� ��� �	��
-��0�� ��>�
som havde siddet i fængsel for 
hhv. drab, meget grov vold og 
	�
��1�	���W� ���� -�
� ��
�����
spændende og grænseover-
��
�-�	��� ��� 1.
�� ��
��� 1�-
���
��
>� ��	� ����� �	� ���*��
mulighed for at åbne til en 
verden, som ligger så langt fra 
��	� �
/���� ��
	�"������>� ����
�����
�-�������*��W
� 6��-������
� ����� ��	��
���
�
tid til helt så meget hest som 
før, har jeg Bersi med i Aal-
borg. Det er min måde at få 
tømt hovedet på, når der bli-
ver fyldt op med lidt for mange 
���*��%�
���� ���
��
� ��� 1��--
��.
�����
�����
�W�
 Jeg starter stadig stævner, 
��	� ����� 1���� ��� ��	��� ����
tidligere, da det både er en dyr 
��� �����
�-�	��� "�
	.�����W�
��������������
����
����
��������-
-��� $� �� ����/��� <����
� ��� 1�
�
derudover også været til DM, 
1-�
� ���� �� �����
�� #�� �	� �W�
*�����������*��W�q�
���	����-�
�
over 21,  bliver man »senior«, 
1-������ -��� ����>� ���� ��	��
-
rerer mod de professionelle, 
som i mange år har levet af 
at træne heste. Jeg har derfor 
-�
��������"�
�������������		��
"�� *��%�
�	��
� ��� ��		�� ���
��
��������W�6��-������
��
��	�*�
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så meget tid til ridningen nu, 
har jeg stadig store drømme. 
q�
��������-�
�"�
����������	�
uddannelse, drømmer jeg om 
��������	������		��"�������	�
��	��

�	%�1���� ���� �	�	��
��
��*���	���������������*��
landsholdet igen. 
 Ud over at træne min egen 
hest underviser jeg også i rid-
	�	�� ��� 	/��
� ��� ��		�� ��
��
"
��������������-�*���
���-�����
sig, og se det specielle bånd 
mellem hest og rytter blive 
��/
���W
  Ud over at have fået nogle 
��.		�� 	/�� -�		�
� �� ,����
��
har jeg også været så heldig at 
�.��� ��	� ��
����� ����W� `��
har de sidste halvandet år haft 
��
�������	�����.		���*��-��-
ser sammen. I sommers var vi 
��W�W� *�� "�
��� �����	� �� 6*�-
nien, hvor vi nogle dage havde 
������%/���
�����������*��	�����
��
������������������������
����
bjergene. 
 Derudover var vi en dag også 
ude at gå i den vildeste natur. 
`�������*���	����	�������������
��*�
��� ��

�	� �� %�W� $$� �
�-
ders varme i fem timer, hvor 

-�� ���-".������� ����� 1�-��� "����
-�	������
� ����
� ���� ���>�
og vi havde iført os de smarte 
��	� ����� ��� *
�������� ��	��-
ler. 
� `�
����.�
��1�-���1�������-
��
�������-�
������"
����>�<+q�
����-�
��	��
�����������*��-��-
���� ,��
��� 1�
� ���� ���� ��� ���
��
vand før. Bunden var fyldt 
���� ��� ���������� "�
-�
����
���	>�1-��� "�
-�
����-�
������-

��� �� ���� ���
�� -�	�� ��� ����	��
��
���
W� 6������ ������ �������
�

��	�������
����	������"
������
grønne områder. Uberørt og 
-����	���
������	���.����
����W�
� ��� �-�
� �-�	�/
��� �� 6*�	��	�
1�
� -�� ����� ������� ��� ��� �� -�-

��� ��-����.
����*
�����W�`��1�
�
�.������1��������	��+	����
��
patriciervilla med masser af 
%1�
����������W���
��������-���
en del, før vi har vores drøm-
mehus, men det glæder vi os 
��
����� ������ ���� ��� ������ ��
��	�����W�������
�����		���
�
������� ��� �
�����
� 	�� ����
*
���������
�������/���#
��>����
1�	�1�
�������
���	��-�
������
���>�����-����	��
�����*�W�
� 2�-��� 	���	� ����� ���� ����
for 10 år siden, at jeg i dag 
ville være blevet dobbelt Dan-
��
�������
>� 1�-�� 
����� "�
�
���� ��	���� ��	��1���>� �����
*�/������� *�� �	�-�
�������� ���
være blevet husejer med min 
��
����>� 1�-��� ���� 	��� ��
��
������� ��
������� *�� ���� ���
��	��>� ��� ��� -�
� ��.
�W� 2-�
�
der er vilje og drømme, er der 
-��W�����
���������������	��-
melig for, hvor jeg er endt i dag 
og glæder mig urolig meget til 
alle de spændende eventyr, 
som venter i fremtiden. 

/Cecilie

så meget tid til ridningen nu -� ���-"..������� ���� 1�-�� "���
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Ville du give dig selv en 
pause fra hverdagens stress 
og jag i december? 
Så kunne man komme forbi 
Dejbjerg Kirke og lytte til 
fredfyldt julemusik.

Det var Ditte Nexgaard Ke-
seler, der sad ved klaveret 
og bød os velkommen en 
grå råkold onsdag eftermi-
ddag.
 Men vejret kunne ikke 
spolere Dittes smukke 
stemme, og fredfyldte 
sange, som strømmede ud 
og fyldte kirkerummet.
 Ditte fortalte om sangene, 
og hvad de betyder for 

hende. Hun opfordrede til 
at synge med, og hvis man 
havde lyst til at tænde et 
lys i globussen, var vi vel-
komne dertil.
 Under koncerten, tog 
��	��	��/�� �	���	��	�>�#��
den indre ro og slappede 
fuldstændig af.
 Det kan varmt anbefales 
at koble fra i Dejbjerg Kirke  
til fredfyldt julemusik. Det 
kan lige nås endnu:

_�)�
������&W���%W���W� !x  

 Dittes sang bl.a.: Silent 
Night, hun uddybede den 
med, at vi jo skal så meget 

hele tiden, så man slapper 
af til den, og derfor er den 
en af hendes favoritter.
 Ditte sluttede med Mary 
did you now, i hendes helt 
egen smukke fortolkning.
 Dittes initiativ må meget 
gerne blive en tradition i 
her december. Det var vi 
tilhørere rørende enige om. 
� `�� #�� ����� �	� ������� �	���
med Ditte inden vi hver 
især gik hjem til den travle 
hverdag.

/alb
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JULEMUSIK
i Dejbjerg Kirke

Ditte ved klaveret
i korbuen.
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Dejbjerg Kirke er oplyst 
og der begynder at 
komme folk ind i læ for 
regnvejr og blæst.

Der er pyntet op med ly-
serøde roser ved alle bæn-
ke og adventskransen er 
tændt.
 En af årets juletraditio-
ner er, når Dejbjerg synger 
julen ind. Der er propfuld 
og folk sidder både på ud-
træksbænke og ovenpå ved 
orglet. 
 Det er alle aldre der er 
mødt frem og nogle små 
skal se en søster gå Lucia 
eller mor og far, som sidder 

klar med kameraet, der er 
også bedsteforældre, som 
stolt venter og kikker med. 
Der er rigtig mange pi-
ger med langt hår, ja det 
er dem fra Dejbjerglund 

Efterskole, som også skal 
synge tre sange.
 Efter velkomst og første 
sang, stiller tre unge op, 
Christian Sand med band. 
�����������1.
���	�����1�
-
restemme fylde rummet 
med musik fra klaver og 
saxofon.
Så er Henriette og Jørgen 
Lauridsen på med en nyere 
julesang, hvortil der også 
spilles klaver og saxofon: 
Der går i nat et glædesbud. 
Fællessang igen og derefter 
luciaoptog med 14 piger, 
������ ���� ��	��� �����
� ���
sølvbånd i håret, med le-
vende lys i hånden og på 
luciabrudens hoved.
 Andagt ved Poul Nyborg 
og en fællessang mere in-
den Dejbjerglunds pigekor 
går på.
 Derefter endnu en fæl-
lessang: Dejlig er den 
himmel blå, hvor pigerne 
selv skulle synge 5. vers 
og mændene selv synge 6. 
vers.
 Efter fadervor synges 
sidste salme: Dejlig er 
jorden, som er en utrolig 
smuk salme, at slutte af 
med.
 Efter koncerten byder 
��	��1���
����� *�� ��{�>�
saft og kage i missionshu-
set.
� 6�� �
� ����	� ��%����� ���
-
tet i Dejbjerg.
(Dog blev juletræet tændt 
på torvet, 1. søndag i ad-
vent, hvor også juleman-
den kom i hestevogn og 
delte slikposer ud).

/rs

Julekoncerten

le
h
s
o
v

si
jo
s
m

�
s
s

te
(D
p
v
d
d

klar meed kameraet, der er

C
�
r
m
s
S
L
ju
s
D
F
lu
�
s
v



Folk fra Dejbjerg og 
omegn stimlede fredag 
9. november sammen til 
den årlige basar i Dejbjerg 
Missionshus. 

Traditionen tro åbnede 
Knud Petersen basaren 
med at ringe med husets 
klokke, og øjeblikket efter 
var salget i gang ved de for-
��������� ���������
>� ��{�-
borde og børneaktiviteter. 
 Lokale har gennem 
måneder forberedt for-
skellige ting og sager, som 
kunne sælges, til fordel 
for bl.a. søndagsskolear-
bejde og kirkeudvikling 

i Bangladesh og børne-
hjem i Indien. Ca. 75 børn, 
unge og voksne var ivrige 
kunder ved salgsboden, 

hvor der bl.a. solgtes hjem-
melavet syltetøj, tærter, 
kager, strikkede strømper, 
hæklede æbler og juleklok-

DEJBJERG SOGNEBLAD  18

BASAR I DEJBJERG
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ker. 
 Et af de store salgssteder 
var tombolaen, hvor der 
kunne vindes alt fra kikkert 
og legetøj til brætspil og 
køkkenredskaber. Børnene 
��������� ��� �����	x��
�>�
hvor de skulle ramme bal-
loner med dartpile. Hver 
gang ballonen blev ramt 
var præmien nisseskum – 
og sidegevinst var at opleve 
��� ��{��
����	��� -���	�>�
som forskrækkede gav et 
sæt i stolen ved lyden af 
hver bragende ballon.  
 Sælgende havde forin-
den fredagens basar været 

rundt i sognet og solgt 
lodsedler. Alle lodsedler 
blev solgt og vinderne 
kunne afvente gevinsterne 
fredag eftermiddag.  
 Efter en times salg ba-
saren, fortalte præst og 
udsendt for Danmission 
Jens Fisher-Nielsen om 
bl.a. søndagsskolearbejde 
og kirkeudvikling i Bangla-
desh. Jens og familie var 
udsendt fra 1975-1987 og 
har gennem de senere år 
igen arbejdet for at den lu-
therske kirke i Bangladesh 
må udvikle bl.a. søndags-
skole og menigheds-arbej-

det. Jens tag-
er hvert år til 
Bangladesh 
i januar og 
februar. Her 
støtter og 
hjælper han 
de lokale me-
nigheder i at 
være lokale 
sognekirker, 
og i at møde 
andre men-
nesker som 
medmenne-
sker med 

respekt og kærlighed – en 
kærlighed som i kristen-
dommen er mennesker 
Gudsgivet. 
 De mange fremmødte til 
basaren så spændende vid-
eoklip og dias fra arbejdet 
i Bangladesh. Efter Jens´s 
fortælling åbnede boderne 
igen og hurtigt var der ud-
solgt ved både tombola, 
smørrebrød og andre salgs-
borde. 
 Gode snakke og grin blev 
������-�
���{�	>���������	�
��� -���
	�>� ��� ".
� �"��	�-
maden som bestod af pan-
dekager med fyld, holdtes 
auktion over land-and på 
tre kg. Stemningen var i 
top og prisen ligeledes. De 
mange bydendes bud endte 
���� ���� 1����
����� *��
330 kr.  
 Efter god aftensmad blev 
basaren afsluttet med en 
lille sang på bangla og et 
dansk Fadervor. 
 Lokale kræfter, besøgen-
de og vilje til at se ud over 
egne grænser gav tilsam-
��	������������-�
�����*��
ca. 20.000 kr., som dette år 
går til bl.a. søndagsskole-
arbejdet i Bangladesh og 
børnehjem i Indien.  

 
/Basar-udvalget

Billedet med Anna Grethe 
Larsen og AG Østergaard 
er overrækkelse af blomst 
som Tak for deres indsats 
i basar udvalget gennem 
�	�	�����)��
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Af: Christian Andersen

Uge 45 er på Dejbjerglund 
Efterskole dedikeret til 
teaterverdenen, og det 
��� �/���+�
�
/��
P�//�

forestillinger.

Følelsen var ikke til at tage 
fejl af: Endelig! Nu er tea-
terugen skudt i gang, og 
elever, lærere og andet per-
sonale var alle klar til en 
udfordrende uge, hvor alle 
måtte tage en ekstra tørn.
 Stykket der skulle frem-
føres hed »Det der med at 
være ung«. Det handler om 
at være ung i 10’erne. For 
hvordan er det egentlig at 
gå i gymnasiet med karak-
terræset? Hvad gør man, 
når man har været liiidt 
for tæt på de forkerte men-
nesker? Hvordan får man 
����� ������ *�� ��	�� �*����>�
og hvad gør man, hvis ka-
����
�"�	��	��
�{�
��Alt for 
få smed et like.
 
Alle spiller en rolle
Selvom ikke alle eleverne 
var på scenen under fore-
stillingen, var det forsat en 
fælles indsats, der løftede 
skuespillet. 
 Mens skuespillerne øver 
replikker, er resten af ele-
verne fuldt beskæftiget. 
Danserne tilretter detaljer, 
����������������
���
�#�
�

er perfekt afstemt musik-
ken. Alt imens er kostume-
"����	������	���������#	���
tøj fra gemmerne og tilføje 
de sidste detaljer, så det 
passer på lige netop dette 
års forestilling. PR-grup-
pen arbejder på højtryk, så 
brochure og artikler spil-
ler. Konklusionen var enty-
dig: En suveræn uge, hvor 
elever, lærere og gæster 
havde gode oplevelser.

En ide under 
opblomstring
Skuespillet var under ledel-
��� �"� �1
����{�
� ��%1W� )���
1-�
���� �
� �1
����{�
� ��-
rer på Dejbjerglund, men 
i fritiden er han bidt af en 
gal skuespiller. Derfor er 
han også hovedaktøren bag 
�����*�����W� 2�	� #�� ����	�
til skuespillet, ved at gå 
rundt mellem skolens ele-
ver. Her opstod det oplagte 
spørgsmål: - Hvordan er 
det der med at være ung i 
dag?
 Forventninger til høje 
karakterer 
og sociale 
præstationer 
i familien 
og blandt 
venner kræ-
ver sit unge 
menneske. 
Og så skal 
det hele i 
øvrigt doku-

menteres på de sociale me-
dier – som kun accepterer 
det perfekte. 
Efter at have fået ideen, 
udviklede han meget på 
den, og det endte ud med 
skuespillet »Det der med at 
være ung«.

Et godt break
Selvom teaterugens pri-
mære formål var at lave en 
god forestilling, tjener den 
samtidig andre formål. 
 Foruden den gode ople-
velse, eleverne får af at stå 
på scenen, skabes der også 
et godt fællesskab i løbet af 
ugen. I stedet for at man i 
små hold kæmper sammen 
for at vinde en fodbold- el-
ler en håndboldkamp, er 
hele skolen sammen om at 
lave et godt teaterstykke. 
 Samtidig får eleverne lov 
til at udfolde sig kreativt. 
Dermed kan nye elever 
pludselig stå i hovedrollen 
��� ��1�	��W� )����
���	��
hyggelige stemning er også 
med til at give eleverne et 
godt break i en ellers kold 
og trist måned. November 
november november…

Teater på DE



I år er det 10 år siden 
at et af de største hold 
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Idet min klasse var de før-
ste som ikke skulle gå i 7. 
klasse på Stauning Skole, 
fortsatte jeg med 7. og 8. 

klasse på Amagerskolen ef-
��
���	���	#
�����	W�

 Det store ryk-ind fra 
landsbyskolerne, som ikke 
længere skulle have op til 7. 

klasse, lagde et meget stort 
pres på Amagerskolens 

ledelse og lærere, 14 med-
arbejdere blev sygemeldt. 
Derfor var jeg glad for, at 
jeg skulle videre på efter-
skole i 9. klasse, på trods 
af at dette var et farvel til 
klassekammerater som jeg 
havde fulgtes med siden 
børnehaven.
 Jeg valgte at tage på Frø-
struphave Efterskole i 9. og 
10. klasse, og her havde jeg 
to helt fantastiske år. Min 
personlige udvikling til den 
jeg er i dag, ville nok have 
været meget anderledes, 

10 år efter
���!�����"��#�!��$$$

,�!��!�#����(#�����#)�*��(#��+�:�����
:��+�!��������/�#�(#+�������$

je
sk
a
k
h
b

st
1
to
p
je
v

�	�	���
��������  22

Gruppebillede da vi 
besøgte oldtidsbyen 
Petra, jeg sidder foran 
til venstre.



hvis ikke jeg havde været 
på Frøstruphave. 
 Jeg lærte rigtig meget 
om mig selv, og jeg ville 
ikke have været de to år 
foruden. Det var også på 
efterskolen at jeg mødte 
��	���
�����2�	
��>����#��
en masse uundværlige ven-
skaber. 
 I 10. klasse engagerede 
jeg mig i meget forskelligt 
på efterskolen, blandt an-
det stod jeg i shoppen (slik-
butikken) og jeg var med 
til at stå for taleraftener. 
Dét med at have ansvaret 
og lede, er noget af det som 
jeg er særligt glad for at 
have erfaret på efterskole. 
Jeg brugte også meget tid 
på sang og musik, jeg sang 
med i koret og et af band-
sene. 
 Musikken fortsatte jeg 
med efter efterskole. Jeg 
havde solosang på mu-
sikskolen og var en del af 
Dejbjerg Kirkes ungdoms-
band, hvilket jeg fandt stor 
glæde i. Mine erfaringer 
med at synge i Dejbjerg 

Kirke har jeg i dag taget 
med til Christianskirken i 
Århus, hvor jeg er forsan-
ger til lovsangen under 
nadver. 
 Jeg nyder at være en del 
af gudstjenesten og sam-
arbejdet med præsterne og 
de andre frivillige, til en al-
mindelig gudstjeneste er vi 
15-20 frivillige, som hjæl-
per til at det bliver en god 
gudstjeneste. Det er fedt at 
være en del af en stor kirke 
med omkring 400 kirke-
gængere hver søndag, men 
jeg kan også godt savne 
nærværet i Dejbjerg kirke, 
hvor man kender hinan-
den.
 Efter Efterskole tog jeg en 
STX på Vestjysk Gymna-
sium i Tarm. Jeg vidste, at 
jeg gerne ville læse jura ef-
ter gymnasiet og arbejdede 
derfor hårdt for at få gode 
karaktere. Jeg kom i den 
såkaldte papegøjeklasse, 
hvor mange studieretnin-
ger er blandet sammen, og 
vi havde derfor ikke mange 
timer samlet i klassen. På 

trods af at vi var meget for-
skellige havde vi tre sjove 
og gode år sammen.  
 Jeg begyndte også i 
Skjern IMU og var leder i 
Dejbjergs Teenklub Spot-
���1�W�5�����	�	��	��"�$W���#��
jeg arbejde i Skjern Hjem-
mepleje, hvor jeg også ar-
bejdede i mit sabbatår efter 
gymnasiet. Jeg havde ikke 
forestillet mig, at hjemme-
plejen ville være noget for 
mig, men der blev jeg klo-
gere. 
 Jeg havde det rigtig godt 
med mine kolleger og man-
ge af de borgere som jeg var 
ude hos. Jeg havde troet, at 
den personlige pleje ville 
blive det mest udfordren-
de, men det var det faktisk 
ikke. Det mest udfordrende 
var at opleve den ensom-
1��� ���� ��
�� ��
��
�� ����
i, det satte tingene i per-
spektiv, og der var jo ikke 
meget, jeg kunne gøre på et 
tilsynsbesøg på fem min. 
 I mit sabbatår tog jeg 
også på højskole i Israel, 
nærmere bestemt på Ordet 

�	�	���
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En tur ved Vesterhavet 
med de piger som jeg 
boede sammen med på 
efterskolen det første år.
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og Israels bibelskole ved 
Genezaret sø. Her var jeg 
i tre måneder for at opleve 
Israel og læse i biblen on 
location. 
 Vi var 20 unge afsted og 
vi havde et dejligt ophold 
sammen. For hver uge 
kom der en ny underviser 
fra Danmark, som skulle 
undervise os i et emne, og 

derudover havde vi også 
lokale israelere som under-
visere. 
 Hver mandag havde vi 
mandagsarbejde, som var 
frivilligt arbejde hos de lo-
kale i nærområdet. Dette 
var en unik måde at møde 
israelerne på, som er me-
get gæstfrie og frimodige 
til at fortælle om deres liv 
og åbne deres hjem. 
 Om fredagen var vi på 
��
� ��� #�� -�
������ �*��-���
Israel, vi var blandt andet 
i Nazerat, hvor Jesus er 
opvokset. Derudover var vi 
på Mount Bental, hvor man 

kunne kig-
ge ind over 
Syrien, og 
vi hørte 
s ø r g e l i g t 
nok også at 
en bombe 
blev smidt. 
 Jeg sy-
nes ellers 
ikke, at vi 
m æ r k e d e 
meget til 
konflikter-
ne i Israel. 
Det er klart 
at man skal 
vende sig 
til, at der 
er militær i 
bybilledet, 
som går 
med store 
våben, og 
at alle har 
værnepligt 
i Israel 
også kvin-
derne. 

 Kontrollen da vi skulle 
ind og ud af Israel var også 
lidt barsk, nok især fordi vi 
havde været en weekend i 
Jordan for at se oldtidsby-
en Petra, det rejste mange 
spørgsmål hos kontrollø-
rerne. 
 Vi var en uge i Jerusalem, 
hvor vi bl.a. oplevede den 
gamle bydel, Grædemuren 
og Holocaustmuseet Yad 
Vashem. Det var en kæmpe 
stor oplevelse at være i Is-
rael, det er et vildt spæn-
dende land med megen 
kultur, som jeg håber på at 
kunne besøge igen. 
� 5������
�	��! ���/������
jeg til Århus og begyndte at 
læse jura. Det er et spæn-
dende og krævende studie, 
som jeg bruger meget tid 
på. Jeg har studiejob hos 
en advokat i Solbjerg, hvor 
jeg prøver juraen af i prak-
sis. 
 Som studerende får jeg 
lov til at prøve en masse 
forskelligt, lige fra udkast 
til testamenter til foged-
retsbegæringer. Sommeren 
2017 blev Henrik og jeg 
viet i Dejbjerg kirke, med 
efterfølgende reception hos 
mine forældre på Sand-
agergaard, og festen holdte 
vi i Hemmet Aktivitets- og 
Kulturhus. Vi havde en helt 
ubeskrivelig dejlig dag med 
venner og familie. Vi er nu 
�/����� �����	� �� �	� ������-
hed i Århus, og Henrik har 
fået arbejde ved BMW i Ko-
lind.   

Kærlig Hilsen 
Kristina Berg Oehlenschlæger 
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Henrik og jeg 
ved vort bryllup.
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JANUAR
Tirsdag 1. kl. 16.00 Kirken  Gudstjeneste. Nytårsdag
Søndag 13. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Fredag 18. kl. 17.00 Dejbjerglund Efterskole 
   Ekstra spring og dans for 1. – 9. kl. (17-18.30)
Lørdag 19. kl. 10.00 Det nye Naturtilbud 
   Naturligvis for børn ved Fjordhytten (10-14) 
Søndag 20. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 24. kl. 17.30 Stauning Sognegård 
   Fællesspisning i Sognegården for alle (17.30-20)
Fredag 25.   Støtteforeningen 
   Bankospil i minihallen, Stauning Skole
Søndag 27. kl. 10.39 Kirken  Gudstjeneste 

FEBRUAR
Lørdag 2  kl. 10 U og I  Avisindsamling (10-12)
Søndag 3. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 6. kl. 19.00 Skjern Havekreds 
   Generalforsamling på Amagerskolen, lokale 36
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Søndag 24. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste

MARTS
Lørdag 2. kl. 15.00 Stauning/Dejbjerg Sogne 
   Fastelavn, slå katten af tønden i Stauning Minihal
Søndag 3. kl. 15.00 Kirken  Fastelavn. Familiegudstjeneste 
Onsdag 6. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening 
   Generalforsamling på Dejbjerglund Efterskole
Onsdag 6. kl. 19.30 Kirken  Gudstjeneste. Askeonsdag
Fredag 8.  U og I  
   Gymnastikopvisning i Dejbjerglund Hallen
Lørdag 9. kl. 16.00 Stauning Friplejehjem 
   10 års jubilæumsfest, som starter i kirken
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Søndag 24.  kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 28. kl. 19.30 Dejbjerg Jagtforening 
   Generalforsamling på Dejbjerglund Efterskole
Søndag  1. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

Dejbjerg Jernalder
Oplev også vores 12 
andre besøgssteder
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AUTOMOBILER I/S
Nygade 54 · 6900 Skjern

Tlf.: 97 35 09 50 · Fax: 97 35 12 87
ckauto@mail.dk AutoPartner.dk

2267 1093



DEJBJERG SOGNEBLAD  27

Noget af en forskrækkelse 
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Dette billede er IKKE ma-
nipuleret. Gad vide hvor 
det lille rådyr var på vej 
hen, måske i sin mors var-
me mave???
 Rikke Dahl Karlsen på-
kørte et rådyr på vej til ar-
bejdet i Skjern. 
 Rådyret blev påkørt mel-
lem Herning og Skjern i 
forrige uge
 Det var lidt af en beko-
������� �{�
�>� ��� ����	� ���-�
skadet for omkring 30.000 
kr. 

Påkørsel
af rådyr
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Utroligt der allerede er 
gået 10 år, siden jeg blev 
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jeg dog brugt årene på? 

Efter 7.-8. klasse på Skjern 
Kristne Friskole, tog jeg 
9. klasse på Rydhave Slot 
Ungdomsskole. Et år på 
Rydhave Slot Ungdoms-
skole gav mig mange ting 
���� �� *���	W� ��� #�� ���

stort netværk og fandt ud 
af hvad jeg ville når jeg var 

færdig på efterskole. 
 Jeg synes dog jeg var for 
ung til at starte på, en ud-
dannelse efter 9 klasse. Så 
jeg valgte at tage et år på 
Amagerskolen i Skjern, 
dette varede dog kun et 
½ år, før jeg besluttede 
mig for at jeg var parat til 
at tage grundforløbet på 

Social- og 
s u n d h e d s -
skolen i Her-
ning. 
 Jeg har 
altid vidst 
at jeg, ville 
a r b e j d e 
med men-
nesker. Ef-
ter 20 ugers 
grundforløb, 
startede jeg 
på social- og 
s u n d h e d s -
hjælper ud-

dannelsen. Uddannelsen 
���� ��� �
� ��� #
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arbejde på Egvad Pleje-
hjem i Tarm. 
 Jeg havde besluttet at jeg 
efter min uddannelse ville 
have et års erfaring, men 
dette blev til fem gode og 
inspirerende år på Egvad 
plejehjem. 
 Ved siden af har jeg også 
arbejdet som SOS-vikar, 
som gav ny inspiration og 
indblik i hvordan arbejds-
gangen, var på andre pleje-
hjem. Efter fem fantastiske 
år som social og sundheds-
hjælper, valgte jeg at søge 
ind på social- sundhedsas-
sistent uddannelsen, for at 
få nye udfordringer. 
 I dag har jeg indset at 
denne uddannelse kan 
bruges til meget mere, end 
at hjælpe de ældste i vores 
samfund, men nemlig også 
i arbejdet med andre sår-

10 år efter
���!�����"��#�!��$$$
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Udsigten ud over 
Alanyas smukke 
strandpromenade. 
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bare aldersgrupper. 
 Jeg brænder for at hjælpe 
og kunne gøre en forskel i 
andres liv. Det er så livsbe-
kræftende at være der for 
andre, unge som ældre. 
 Jeg har et år tilbage af 
assistentuddannelsen og 
kan kun sige jeg går en lys 
fremtid i møde, ang. mit 
arbejdsliv. 
 I min fritid, har jeg de 
sidste 1½ år arbejdet som 
bartender i Søndervig. 
Man kan sige det er en hel 
anden branche, men det 
giver mig rigtig meget at 
arbejde i nattelivet. Det har 
skabt mange nye bekendt-
skaber og venskaber.  
 I mellem tiden har jeg 
også haft muligheden for 
at se lidt af verden, eller 
retter sagt Tyrkiet. Jeg har 
1�"�� #
�� "�	��������� 
����
�
til Tyrkiet, hvor destina-
tionerne gik til Alanya og 
Side. 
 Det at komme ud i verden 
og kan koble helt af, nyder 

jeg til fulde. Derfor har 
jeg under min uddannelse 
også søgt om at komme i 
udlands praktik. Nemlig 
til Tanzania, for at opleve 
hvilke kulturforskelle der 
er.  
 Jeg har altid været en me-
get aktiv person, som har 
interesseret sig for sport, 
men det har jeg været 
forhindret i, grundet fast 
aftenvagt på Egvad Pleje-
hjem. 
 Men håndbold er blevet 
aktuelt igen, da jeg har på-
begyndt min uddannelse, 
og har derfor mere fritid 
om aften.  Men når friaf-
tenerne ikke står på hånd-

bold, tilbringes den med 
venner og familie.     
   

Mange hilsner 
Kathrine Lilbæk 

Klement Lauridsen 
          
      

Fra tiden på 
efterskolen 2010-11 

tiden påa tFra



Søndag 11. november 
kl. 9.30 åbnede dørene 
for forventningsfulde børn 
og voksne som alle havde 
glædet sig til PawPatrol-
dag. 

Dejbjerglund Hallen var 
����		��� ���� ���
�{�	-
land for børn. Der var ak-
tiviteter i både hallen og 
springsalen med blandt 
andet, stor redskabsbane, 
trampoliner, hoppeborg, 
køretøjs-bane, et kreativ 
værksted hvor man kunne 
lave PawPatrol-badge og 
PawPatrol-masker mv. 
 Kl. 11 startede Paw Pa-
trol showet som var da-

gens højdepunkt. De 
��	�����.
	�#��
�
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Marshall og Chais gik på 
scenen i kultursalen og alle 
børn sad forventningsfulde 
og spændte på gulvet.  
 PawPatrol er et tv-prog-
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af seks hvalpe, som løser 
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til at danse og medvirke 
i deres show, og spillede 
nogle kendte sange fra 
programmet. Børnene var 
vilde med dem! 
 Efter showet var der en 
������*����>��	��	�#��
�
	��
igen var klar til at stille op 

til fotos med børnene. Der 
var to lange køer til at få 
������ �������
� ���� #��
-
erne, men alle de som øn-
skede, nåede at få taget et 
��	��
���� �������� ���� #�-
urerne. 
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PAWPATROL

til fotos med børnene. Der
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 Billetterne til dagen kost-
ede 55 kr., og var gået i for-
salg allerede 1. oktober, det 
gav os en chance for at vide 
hvor mange mennesker vi 
skulle forberede os på at 
lukke ind. 
 Hele 571 børn og voksne 
deltog på dagen – det er vi 
rigtig stolte over. 
 Showet og dagen var 
ikke muligt uden vores tre 
lokale sponsorer. Han-
��	� 7� ��
��	>� ��	��.��	��
Landbobank og Coast Kids 
6���
	�7���	��.��	����q�-
meIT. 
� 5�"�/�
�	�����������������
og solgte Paw Patrol trøjer, 
hvilket der var rigtig god 
omsætning i. Børnene 
�/	��� ���� -�
� "�	�������� ���
få en trøje med hjem som 
minde.
 Mange frivillige hjælpere 
hjalp os denne dag. 10 
unge mennesker hjalp med 
redskabsopsætning og var 
bemanding på springba-
ner mv. Herudover også en 
tak til 6. klasse som solgte 
pølsehorn og pizzasnegle, 

samt entrefolk, p-vagter, 
hjælpere ved det kreative 
��
�>� �*
/�	�	�>� �������-
manding, reklameopsæt-
ning mv. Tusind tak for 
hjælpen! 

/Solveig Østergaard

Billetterne til dagen kost samt enttreefolk p vagter



Med tre store arrange-
menter i nærområdet, 
var det fantastisk, at 88 
voksne og godt 20 børn 
troppede op på Efter-
skolen fredag aften.

For 4. år i træk inviterede 
Menighedsrådet og Sogne-
foreningen til Fællesspis-
ning i efterskolens spisesal.
 Som sædvanlig var det 

Hannes gode mad vi skulle 
nyde: Langtidsstegt okse-
#���� ��� �-�	����� ���� ��-
-�
��� ������
>� ��
����
� ���
en rigtig god sovs.
� '.
	�	�� #�� �*��1�����
mm. og tog godt for sig, 
���#����-�����������".
����*>�
da de, under det efterføl-
gende foredrag, skulle over 
og lege i hallen med et par 
unge mennesker, som tog 
sig af dem, imens far og 

mor nød det.
 Derefter bød Lars fra 
Sogneforeningen velkom-
men til Lasse Vesterby fra 
Stauning Whisky, som kom 
godt omkring de ni kam-
meraters drøm, fra starten 
og til nu.
 Lasse fortalte, at de ni 
����� ��		�� #	��� �
��-
menter nok, imod at starte 
projektet, så de kontakt-
ede hans kusine, som er 
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Fællesspisning
på Dejbjerglund Efterskole...
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jurist. Hun skulle hjælpe 
dem med at udarbejde en 
kontakt, så der bla. ikke 
blev noget fnider omkring 
økonomien blande de ni 
venner.
 Selvfølgelig var der 
mange regler, så Fødeva-
restyrelsen var inde over, 
���-��#����/
�*�������
���
��-
sionerne, fastslår Lasse.
 Det hele startede i 2005 
����"��
����*�
��
�#��01��-
ky-guruen Jim Murray 
smag for Staunings Whis-
�/W���	�#��"���3�*��	������"�
100 mulige.
 Sidenhen blev vi invi-
tert på NOMA som jo var 
verdens bedste restaurant; 
- det var stort, at sidde der, 
og til slut smage et glas af 
-�
������	�01���/W
 I 2013 kom verdens 
største spiritusproducent 
Diageo, ind i billedet. De 
1�-��� ���� "�
���� ��� #	���
et destilleri, som de kunne 
investere i. De havde 
gennemgået mange destil-
lerier i hele verden, og nu 
havde de altså fået øjnene 

op for vores lille, vestjyske 
destilleri.
 I december 2015 – to år 
efter mødet i København 
– underskrev vi en af-
tale med Diageo og Distill 
Ventures, som betød, at vi 
kunne påbegynde arbejdet 

med udvidelsen af Stau-
ning Whisky.
 Produktionen vil også i 
fremtiden foregå som den 
altid har gjort i Stauning 
– med gulvmaltning, hvor 
kornet bliver vendt med 
vores hjemmelavede korn-
vendere. Og vi vil fortsat 
benytte små pot stills – der 
bliver bare 24 af dem – 
ligesom vi fortsat kommer 
til at fyre med direkte ild. 
Vigtige grundelementer i 
en Stauning Whisky, fast-
slår Lasse Vesterby.
� 2�
�"��
� -�
� ��
� ��{��
the, æblekage og småkag-
er; og alt for en pris af kun 
100 kr.
 Sådan en aften er bare al-
letiders, man får snakket 
med mange mennesker, 
og det er altid dejligt at se, 
	�
����*�
�����/���
��11-�"
��
`�
��� ��� ���>� ����� #�� �	�
god snak med de omkring 
siddende.
 Sluttekigt kom forstander 
Kjeld Christiansen med 
info omkring Landsbyk-
lynge-samarbejdet med 
Lem, Velling, Højmark og 
Ølstrup, kaldet FriskVind.
 Aftenen sluttede med info 
fra både Sogneforening, 
Menighedsrådet og Jagt-
foreningen.

/alb

jurist Hun skulle hjælpe op for vorress lille vestjyske
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HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777
Frisøren for ham og hende...
Frisøren for ham og hende

STARK Skjern 

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

LEM

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

f ham og hende...

og hende...
ham og hende

Å
M
T
F
L

Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Østergade 9-11

9735 0150

Dejbjerglund Efterskole
- en del af lokalsamfundet!
Bliv elev og oplev en spændende og 
udfordrende hverdag!

Læs mere på dejbjerglund.dk

  ÅBENT:
  Mandag / tirsdag kl. 08.00 - 17.30

  Onsdag lukket

  Torsdag kl. 08.00 - 19.00

  Fredag kl. 08.00 - 17.30

  Lørdag kun efter aftale
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                                        ALLE MAND AF HUSE - NU GÆLDER DET!!  

LØRDAG DEN 9.FEBRUAR ER EN FESTDAG, SOM DU BARE IKKE MÅ GÅ GLIP AF!! 

 FRIPLEJEHJEMMET FEJRER 10 ÅRS JUBILÆUM. 

FESTLIGHEDERNE STARTER KL 16 I KIRKEN, HVOR PRÆSTEN OG KIRKESANGEREN FRA HOVER-
THORSTED, INGE-DORTHE KAASGAARD OG INGER KOLD VIL SYNGE OG SPILLE GLAD, FOLKELIG OG 
FORNØJELIG MUSIK FOR OS I EN TIMES TID.  

VED 17-TIDEN BYDER PLEJEHJEMMET PÅ LIDT GODT TIL GANEN. STØTTEFORENINGENS 
JUBILÆUMSGAVE AFSLØRES. 

KL 18:  FESTMIDDAG I STAUNING SOGNEGÅRD. 

KL 21:  ”OLE GAS” GÅR PÅ SCENEN OG LEVERER GASOLINMUSIK FOR FULD 
UDBLÆSNING. 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE I DAG – OG TAG DINE NABOER OG VENNER MED,- DER ER 
NOGET FOR ENHVER SMAG- OG ALDER - OG DET ER RØRENDE BILLIGT!!- TAKKET VÆRE GAVMILDE 
SPONSORER OG FRIVILLIGE HJÆLPERE ER DER KUN UDGIFTER TIL MAD (KR.150) FORUDEN 
DRIKKEVARER. 

DU KAN VÆLGE ”HELE PAKKEN” ELLER BLOT DELTAGE I ET ENKELT ARRANGEMENT, SOM DU HAR 
LYST TIL. 

TILMELDING OG ENDELIGT PROGRAM ANNONCERES SENERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LØRDAG D. 2. MARTS KL. 15.00 GÅR STAUNING OG 
DEJBJERG SOGNE SAMMEN OM AT SLÅ KATTEN AF TØNDEN I 
SAMLINGSALEN/HALLEN VED STAUNING SKOLE. 

HELE HERLIGHEDEN KOSTER KR. 30 PR. PERSON 

� VOKSNE: KAFFE/THE + FASTELAVNSBOLLE + KAGE 
� BØRN: SAFTEVAND + FASTELAVNSBOLLE + KAGE + 

SNOLDERPOSE 

 

TILMELDING ER BINDENDE OG SKER VIA MOBILEPAY TIL 
TLF.NR. 24662308. SEND GERNE SAMMEN MED PENGENE EN 

SMS MED ANTAL SENEST D. 15. FEB. TIL STINE 
(TLF.NR. 26292153) ELLER SOLVEIG (TLF.NR. 24662308) 

 

FASTELAVNS-HYGGE SLUTTER KL. 17.00 

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG  

OG TØNDESLÅENDE EFTERMIDDAG 



Denne gang har jeg været 
så heldig at få hjælp til 
skriveriet af Jens, der 
denne sommer er startet i 
børnehaven efter at have 
gået i vuggestuen siden 
vuggestuens begyndelse 
for lidt mere end 2 år 
siden. 

Jens kan om nogen sætte 
ord på den røde tråd, vi 
arbejder så målrettet og 
fokuseret på at skabe for de 
overgange, barnet møder 
på sin vej fra vuggestuen til 
børnehaven - og videre til 
skolen og SFO. 
 Overgange med fokus på 
tryghed, tillid og genken-
delig for det enkelte barn. 
Overgange, der lige fra 
barnet er helt lille, sikres 
gennem de fælles rammer 

og den fælles hverdag, alle 
både børn i børnehuset og 
på skolen møder hver en-
este dag. 
 Overgange, som jeg som 
forælder påskønner og er 
taknemmelig over når, 
f.eks. mine store børn 
kan fortælle om, at de har 
hjulpet mindstemanden 
herhjemme med at få støv-
lerne af, da han var på vej i 
hallen sammen med resten 
af børnehaven. Eller når 
jeg selv er rundt på skolen 
sammen med ham – og alle 
skolebørnene så kender 
hans navn, siger hej og jeg 
kan se, at han er helt tryg 
ved dem. 
 Nå, det var jo egentlig 
Jens og hans start i børne-
haven, det skulle handle 
om. Måske Jens har fået 
en lille smule hjælp af sin 
mor, Solveig, til det der 

med computeren.. ;)
 
1. juni 2018 var en stor 
dag – jeg skulle nem-
lig begynde i børnehave. 
Mine forældre (nok især 
min mor) var nok slet ikke 
klar til dette spring, men 
jeg var total klar, da det 
så betød, at jeg hver dag 
kunne være på legeplad-
sen med de store (pedal)
traktorer og ikke bare 
hver onsdag. 
 Fra ca. begyndelsen af 
april har jeg nemlig hver 
onsdag besøgt børnehaven 
sammen med Annika (én 
af pædagogerne fra vug-
gestuen) og et par af de 
andre Bobler (den ældste 
gruppe vuggestuebørn), 
som også ca. samtidig 
med mig skulle begynde i 
børnehaven. På den måde 
kunne vi stille og roligt 
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BØRNEHUS & SKOLE

Børnehaven og de ældste 
vuggestuebørn på fælles 
�����������4����)	�	�����
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vænne os den nye hverdag, 
selv om vi fra tiden i vug-
gestuen kendte børnehave-
børnene og de voksne inde 
i børnehaven. 
 I juni skulle der også ske 
en anden stor ting i min 
hverdag, da jeg nemlig 
blev storebror og nok der-
for mine forældre var så-
dan lidt overvældet, men 
�	�� ���� ���	�� �
�� &	�� ����
jo kendte omgivelser og 
meget mere sjovt legetøj 
inde i børnehaven. Over-

gangen til børnehaven 
er her knap ½ år senere 
stadig et fedt sted, og hver 
morgen glæder jeg mig til 
at skulle afsted og bliver 
lidt gal, hvis mine forældre 
fortæller mig, at jeg har en 
fridag. 
 Én gang i mellem synes 
jeg ikke, at det er sjovt at 
����	� ��	�	�	�� �	��	��
men jeg ved jo, at mor eller 
far kommer efter mig igen 
– alligevel sender én af de 
voksne lige en sms til min 

mor eller far, at jeg hur-
tig er blevet glad igen. Jeg 
kan også mærke på min 
mor og far, at de synes, 
at overgangen har været 
super nem, da det meste 
af forberedelsen var sket, 
mens jeg stadig var vug-
gestue-dreng. Jeg er netop 
blevet en spilop, da de i 
børnehaven har delt os op 
i to grupper med Spilopper 
og Spirer. En opdeling ud 
fra både alder, men især 
også interesser og person-
lighed. 
 På vegne af Fællesbestyr-
elsen for Stauning Børne-
hus og Skole – og med øn-
sket om en rigtig glædelig 
jul til jer alle.

/Jette Gammeljord Aarup

vænne os den nye hverdag gangen tiil børnehaven
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0. kl på besøg i børne-
haven for at læse rim og 
remser højt for alle bør-

nehavebørnene. Bagefter 
blev de og legede lidt - til 

stor fornøjelse for alle.

Inden fælles aktivitetsdag 
for alle børn i både
børnehuset og på skolen 
hjælper 6. klasse med at 
hente børnehavebørn og 
de ældste vuggestuebørn.



,�-�����������
����������

�������..

�������	
��������
�����������������������
���������

Råd til livet
- hele livet...
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Støt vore
annoncører
- de støtter 

os...

Er I interesseret i at høre hvad vi kan gøre for jer
og de gode muligheder, vi kan tilbyde,
eller kunne I tænke jer en udforpligtende
rundvisning i vore lokaler og selv se mulighederne?
Så skal I endelig kontakte os.

Afhold Jeres fest i de skønne 
festlokaler på Hotel Smedegaarden
En fest er en uforglemmelig begivenhed, 
der ikke kan laves om.
Derfor skal alle detaljer på denne dag 
være på plads. 
Dette sørger Hotel Smedegaarden for, 
når arrangementet bliver betroet til vor dygtige stab 
af medarbejdere, som vil gøre alt for, at netop din 
fest bliver et højdepunkt, som du og dine gæster vil 
mindes med glæde.
Hotel Smedegaarden har skønne fest lokaler, som 
����
$��
9���.����-
.�!�4�/�/X
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+��9��
.��
#�
W�+�
+�/
perfekte selskabslokale til dig.

Glassalen 30 personer
Stor sal 175 personer
Eller 2 x 80 personer

Vi sørger for mad, bordopdækning, blomster 
og professionalisme efter aftale med dig, 
hvis du afholder dit selskab hos os.

	���)���-�+�
'
�
��6�
��37
��(2'6��
hotel@smedegaarden.dk



Mandag 12. november 
havde Skjern Havekreds 
sit sidste arrangement i 
2018. 

Det vil sige, det var faktisk 
Tarm og omegns Have-
kreds, som stod for det, 
idet de to havekredse skift-
es til at afholde juleinspira-
tionsarrangementerne. 
 Det foregik på »Mejeri-
et« i Tarm, hvor Mathias 
Holm fra Holm og Hauge 
i Brande viste de ca. 70 til-
skuere, hvordan man kan 
lave utraditionelle former 
for adventskranse, små 
dekorationer i stjerner, 
små dekorerede juletræer, 
julebuketter, dekorerede 
kogler og meget andet. 
Undervejs fortalte han hu-
moristisk om sit arbejde. 
 Efter demonstrationen 
-�
���
���{���
��������
�-
kansk lotteri, og aftenen 
sluttede med, at publikum 

kunne købe de ting, han 
havde lavet og de materi-
aler, han havde med, og in-
��
����	�"�
�����.������#	��
ting var stor.
 En meget interessant og 
vellykket aften.
 Næste arrangement i 
havekredsen er general-
forsamling 6. februar kl. 
19.00. /lrå
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SKJERN HAVEKREDS

ting hantkunne købe de
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Lem st. - Skjern - Herning - Skarrild - Fjelstervang - Tistrup
Tlf. 99 75 25 50  www.proelteknik.dk 

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

Jernbanegade 6

9734 1344
slot@slotmoebler.dk
www.slotmoebler.dk
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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

9735 1311
HOTEL
SKJERN
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Så går året på hæld, 
dagene kortes, og naturen 
skifter til sit måske mest 
farvevekslende dress.

Det fascinerende ved at bo 
på vores breddegrader er 
netop de skiftende årstider.
Efteråret er, for os jægere, 
en spændende tid og høj-
sæson for alt jagt.
 Vi bor i et område, hvor 
stort set alle former for jagt 
er en mulighed.
 For nogle jægeres ved-
kommende er det andejagt 
og gåsejagt, der er det pri-
mære, medens det for an-
dre mere er mark og skov-
jagt, der trækker.
 Jagtforeningen er i den 
heldige situation, at vi kan 
tilbyde lidt af det hele.

 Vi har lejet et lille stykke 
eng af menighedsrådet, 
som hører under præste-
��
��	>� ��� ��
� 1�
� ��
�� �"�
foreningens medlemmer 
været heldige at skyde et 
par gæs.
 Dernæst har vi Lyager 
Plantage, hvor vi har mu-
lighed for at nedlægge en 
buk i foråret og afholde to 
små drivjagter om efter-
året.
 Sidst men ikke mindst 
har vi vores årlige sogne-
jagt, der via lokale lods-
ejere rummer mulighed for 
både jagt i skov og på mar-
ker.
 Dette års sognejagt blev 
afholdt 3. november, og 
det var som sædvanlig en 
begivenhedsrig og hyggelig 
dag.

 Efterskolen var som tid-
ligere vært med morgen-
��{����W�(�$!>�����-����		��
nyde i spisesalen, og der-
efter gik turen til Nysted, 
hvor den afholdte parole 
beskrev hvor, og hvordan 
jagten skulle afvikles. 
 Det var dejligt at kunne 
benytte lejligheden til at 
byde velkommen til to 
nye ansigter i foreningen 
og dette oven i købet to, 
der kunne bidrage med at 
knække kurven på alders-
gennemsnittet, så der blev 
opfordret til, at alle skulle 
gøre sit til at give dem en 
god oplevelse.
 Dagen bød på et fanta-
stisk vejr, og jagten var til-
rettelagt sådan, at vi, som 
tidligere, kunne samles 
og nyde vores medbragte 
madpakker på Nystedvej 4 
%�W���W� ��!!W
 Jagten sluttede ca. kl. 
 ��!!>� ��� ����	�� ���/����
blev en hare og 3 snepper.
Om aftenen mødtes jægere 
med lodsejere til spisning 
og hygge på efterskolen.

Lørdag 24. november 
afholdt vi årets første 
sneppejagt i Lyager 
plantage
Der var 17 som deltog i jag-
ten, hvilket er det største 
antal i mange år. 
 Det var en fornøjelse at 
opleve sådan en opbak-
ning.
 Ud over Lyager planta-
��>����#��-�����	����
������-
hed for at gå hen over Knud 

Dejbjerg
Jagtforening

NYT FRA

Vi haar llejet et lille stykke
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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



Erik Bollerups hedestykke, 
hvilket foreningen er me-
get taknemlig for.
 Udbyttet endte med 2 
snepper.
 En af foreningens nye 
jægere var heldig at skyde 
sin første sneppe på jagten. 
Traditionen tro, så skal 

en jæger give sin første 
sneppe det berømte kys, til 
ære for den smukke fugl. 
Ifølge gamle jagttradition 
skal skytten kysse sneppen 
på brystet fremfor at kysse 
fug len bagi. 
 Med dette vil jeg ønske 
alle læsere en god jul og hå-

ber, at vi alle kommer godt 
ind i det nye år.

Formand for 
Dejbjerg Jagtforening

Alex Olesen 
 
 

 
 

Erik Bollerups hedestykke en jæger give sin første
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Sogneforeningen 
samarbejder med Lokal 
Historisk arkiv omkring 
projektet »Naturens Rige 
- fortællinger i landets 
største Landskab«. 

Fortællinger er nu tastet 
ind, og vi mangler at op-
sætte pæle, hvorpå der 
skal være en QR-kode, 
der henviser til rksk.dk/
fortællinger. Vi håber, at 
vi kan få dette afsluttet 
i løbet af efteråret eller 
allersenest til foråret. Ken-
neth er sogneforeningens 
repræsentant i dette arbe-
jde. Eksempler på ting der 
er beskrevet, er Fangekol-
onien ved Bundsbækvej, 
Dejbjergvognene samt Dal-
gas stenen.
 I slutningen af septem-
ber deltog Kjeld Chris-
tiansen som repræsent-
ant for Landsbyklynge 
samarbejdet – Frisk vind 
samt undertegnede som 
repræsentant for sogne-
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rangement for udviklingen 
af en ny landdistrikspolitik, 
som skal være på plads fra 
kommunens side i løbet af 
2019. Kommunen ønskede 
input fra landdistrikterne, 
og vi kunne fremkomme 
med, hvad vi synes, der skal 
lægges vægt på. Jeg gav in-

put til, at man skal prior-
itere bosætning samt op-
stilling af udviklingsplaner 
for landdistrikterne uden-
for centerbyerne.
 I forbindelse med kom-
munens målsætning om at 
blive selvforsynende med 
vedvarende energi senest i 
år 2020 så har kommunen 
opfordret til, at der blev 

etableret en energigruppe 
i Dejbjerg under projektet 
LandsbyEnergi. Hans Jør-
gen Stampe, Gert Kargo 
og undertegnede indgår i 
gruppen. Vi skal være med 
til at fortælle om mulighed-
erne for at få udført et gra-
tis og uforpligtende ener-
gitjek. 
 Kommunen har købt 
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1000 energitjek hos Ener-
gitjenesten og ScanEnergi, 
og der er ingen økono-
misk fordel for disse parter 
udover, at de allerede har 
fået ordren på de 1000 en-
ergitjek. Målet kan opnås 
ved opstilling af vindmøller 
og solcelleanlæg, men man 
kan også arbejde på at re-
ducere energiforbruget via 
eksempelvis efterisolering 
og stille om fra oliefyr til 
elforbrugende anlæg som 
jordvarme og luft til vand 

anlæg. Det er energispare-
delen og omstilling til an-
dre opvarmningsformer, 
der primært arbejdes på 
i Landsbyenergi Projek-
tet. Man kan fortsat nå at 
tilmelde sig et energitjek 
på www.energi2020.dk/
landsbyenergi .
  Det sidst nye i projek-
tet er, at kommunen vil 
gennemføre et begreb, de 
kalder for borgerbudget-
tering ude i de sogne, hvor 
der er en energigruppe. 

Vi har mulighed for at få 
bevilget 50.000 kr. til et 
projekt, som understøtter 
»lokal værdi« og »energi«. 
Borgerbudgettering går ud 
på, at kommunen stiller 
en del af deres budget til 
rådighed for borgere i et 
lokalområde. Det er penge, 
vi så kan disponere over og 
beslutte, hvad de skal anv-
endes til.
 Vi har efterlyst forslag til, 
hvad pengene kunne anv-
endes til og har modtaget 
nogle stykker. Hallens be-
styrelse har eksempelvis 
foreslået at investere i no-
get LED belysning. Vi har i 
energigruppen besluttet, at 
det er den idé, vi går videre 
med, da det passer godt 
ind i rammen omkring lo-
kal værdi og energi. Kom-
munens jurister har vur-
deret, at projektet ikke er i 
strid med det, midlerne må 
bruges til, så vi arbejder nu 
sammen med hallens be-
styrelse om at få projektet 
gennemført. Det vil re-
ducere CO2 udledning og 
reducere hallens udgifter 
til el og dermed gavne bru-
gerne af hallen.
 Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen onsdag 6. 
marts 2019, hvor vi af-
holder generalforsamling. 
Se indkaldelse her i dette 
sogneblad.

I ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår.

Lars Jørgensen 
Dejbjerg Sogneforening
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Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING 
I DEJBJERG SOGNEFORENING

ONSDAG 6. MARTS 2019 KL.19.00 
PÅ DEJBJERGLUND EFTERSKOLE

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger og regnskaber
4. Det reviderede regnskab fremlægges 
 til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg.

Alle sager der ønskes behandlet skal være 
afgivet skriftlig til formand Lars Jørgensen, 
Dejbjergvej 21, 6900 Skjern senest 8 dage før 
generalforsamling 

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Alle medlemmer er velkomne, indmelding kan 
ske på aftenen for nye medlemmer. 
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR
Tirsdag   1. kl. 16.00 Nytårsdag
Søndag   6.   Ingen gudstjeneste
Søndag 13. kl. 10.30 
Søndag 20. kl. 9.00 
Søndag 27. kl. 10.30 

FEBRUAR
Søndag   3. kl. 10.30
Søndag 10.    Ingen gudstjeneste 
Søndag 17. kl. 10.30
Søndag 24. kl. 9.00

MARTS
Søndag   3.  kl. 15.00 Fastelavn familiegudstjeneste
Onsdag  6. kl. 19.30 Askeonsdag
Søndag 10. kl. 10.30
Søndag 17. kl. 10.30
Søndag 24. kl. 9.00
Søndag 31.  kl. 10.30 

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
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Vi støtter også op

...i Dejbjerg

SOLID, ROBUST

OG LOKAL

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at 
bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en 
forpligtelse, men også en stor fornøjelse. 
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på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. 
Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

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

Ønsker du vores 
opbakning?

 - ring og få en god  
økonomisnak
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post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk




