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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
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Så er der atter gået et 
kvartal. Sommeren er 
forbi og efteråret melder 
sin ankomst.
 
Sangen: »Septembers him-
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 I august var der arran-
geret et LAN-party i Lem 
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Nikolaj Jeppesen, som er 
medlem af HOLD APRIL 
2019, dvs. at han for tiden 
er i Dronningens klæder. 

De første uger var hårde, 
fortæller Nikolaj, der var 
jo mange nye, man skulle 
lære at kende.
 2��� ���
����� �� #
�� " 	�-
der på Høvelte kasserne i 
Nordsjælland.
 Man skal helt klart vende 
sig til tonen, men det går 
hurtigt
� W�� #�� ��� � ��� ����B� ��� � �
tempo ikke var en mu-
���/��� O/��
� ��
� �
� ����B�
må der løbes«, var ordren.
 Husker også tydeligt min 
anden dag på kassernen, 
hvor sergenten ikke var 
sønderligt imponeret over 
vores rengøring af gangen. 
Han sagde derfor, at den 
skulle fejes om. Der var en 

der var på vej efter en kost, 
men sergenten havde en 
anden plan for, hvordan 
vi skulle »feje« gulvet... vi 
skulle iklæde os alt vores 
udleverede tøj og »feje« 
gulvet. 
 Vi lagde os ned i planken 
32 mand og derefter skulle 

en efter en kravle under 
vore nye kammerater, som 
vi kun havde kendt i under 
to dage. 
 Da vi alle var kommet 
igennem, og vi svedte som 
man aldrig havde svedt før, 
kørte han en hånd hen over 
gulvet og sagde: - Jae her  

er jo stadig beskidt, så det 
prøver vi lige igen.
 Der er tre hold hvert år, 
så det passer med, at der er 
gardere året rundt.

Puds og gejl
Støvlerne skal pudses og 
gejles og det samme skal 
sabelskeden og skoene 
tager op mod 30 timer at 
klargøre første gang, og 
sableskeden seks timer.

Holdning 
og viljestyrke
Holdning og viljestyrke får 
du helt sikkert ved livgar-
den, man ligger en kæmpe 
dyd i, at alt er perfekt og alt 
skinner; som serganterne 
� � #	�� ����
� O�� �����
��	�
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SIDENAPRIL

6
På stoppetur ved Oksbøl.

MIT LIV

Nikolaj er søn af 
Connie og Knud Erik Jeppesen 
på Ringkøbingvej 44 i Østersogn.

Venstreside.indd   1 19-09-2019   10:00:31
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kan vi godt lide alt der skin-
ner«. Du kommer allerede i 
den første uge til og føle du 
er en stor familie.

Rex tur
Er en uge i Oksbøl Dan-
marks hårdeste øvelses-
terræn. Ingen mad ingen 

søvn og lange gå ture på 
stranden, en hård uge som 
afslutter med indmarchen i 
påsætningen af rexen som 
er symbolet på, at nu er du 
ikke længere rekrut, men 
garder, og dermed over-
gangen fra rekrut til garder. 
Den rex alle gardere bærer 
nu, er Dronning Margrethe 
den 2.s Rex.

Så ramte 
vagtkompagniet
Startede mine første vagter 
i Graasten hvor det blev en 
del af hverdagen at hilse på 
hendes majestæt dronnin-
gen, når hun bevægede sig 

k i d lid l d ki R

Her ses jeg som nr. 1 
fra venstre.

Flot soldat i fuld ornat.

Venstreside.indd   2 19-09-2019   10:00:32
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Hele familien på Vejle 
Torv: Kimmi, mig, mor og 
far. Jeg har gået igennem 
Vejle by, og har en lille 
pause på Vejle Torv.

Meget træt, ureglementeret 
garder, med øl i hånd.

Helene og jeg til 
gallamiddag.

Gallafoto før middagen.

ud i haven. 
,�	� 	�� �����
� ���� #
��
måneder i København med 
�	�	�� ��
�� �(�	��	���
oplevelser ved Den konge-
lige livgarde som er anlagt 
i Høvelte og hjertet af Kø-
benhavn ved Gothersgade.

/Nikolaj Jeppesen

l næste nr. af Sognebladet, 
skal vi høre om Nikolajs 
vagter på Amalienborg. 

Venstreside.indd   3 19-09-2019   10:00:33



DEJBJERG SOGNEBLAD  9

Redaktionen har fået en 
opfordring om, at frivillige 
i vore sogne skal berette, 
hvad de mener, om det at 
være frivillig.

Mikkel Nielsen, har skrevet 
følgende om frivillighed:

Hvor bruger du din
 frivillige tid?
Jeg bruger min frivillige 
tid i Stauning/Dejbjerg 
U&I, hvor jeg både træner 
fodbold og gymnastik. Jeg 
træner »fodbold for fun« 
som er et nyt forsøg på at 
tilbyde fodbold til børn, 
hvor der ikke bliver tænkt 
på niveau. 
 Det handler kun om at 
have det sjovt, når man 
spiller fodbold. Jeg træner 
også gymnastik. Jeg træner 
ungdomsholdet, som er fra 
6.-9. klasse og turboholdet 
der er 0.-2. klasse. 
 Derudover træner jeg 
også ekstra spring, og sid-
der i Gymnastikudvalget i 
Stauning/Dejbjerg 

Hvornår/hvor trådte du 
dine første frivillige skridt?
Jeg begyndte forholdsvis 
sent med at være frivillig. 
Det var først efter mine 2 
år på Vedersø Idrætsefter-
skole, at jeg begyndte som 
frivillig. 
 Jeg tog en leder uddan-
nelse på Vedersø, som helt 
sikkert har været med til at 
vække min interesse for at 
være frivillig, og især træne 
børn.

Hvorfor er du frivillig 
Jeg er frivillig, fordi jeg 
selv har lavet gymnastik og 
spillet fodbold i Stauning/

Dejbjerg, og ved hvor vig-
tigt det er at have nogle 
dygtige trænerer. 
 Jeg tror, at jeg kan huske 
alle mine træner fra, da jeg 
var mindre, fordi man så så 
meget op til dem. På den 
måde håber jeg også at jeg 
kan få børnene til at have 
det, så når de engang bliver 
ældre vil tænke det samme 
som mig og vil træne nogle 
hold.

Hvad giver det dig at 
være frivillig?
Kort sagt så gør det mig 
glad. Jeg nyder at komme 
til træning. Det kan tælles 
på en hånd hvor mange 
gange jeg er kommet til 
træning og tænkt »i dag gi-
der jeg ikke«. 
 Det er en fornøjelse at 
komme op og træne børn, 
som bare er 110% klar til at 
træne. Nu har jeg også for-
nøjelsen af at træne de helt 
»små børn« og de lidt æl-
dre. Der er kæmpe forskel 
på at træne 0.-2. klasse og 
6.-9. klasser.

Et godt råd til mennesker 
omkring dig…
Jeg kan ikke sige nok gange 
til folk, der ikke er frivilli-
ge, at de skal til at komme 
i gang. Især i et lille lokal 
samfund som Stauning/
Dejbjerg er det alt afgøren-
de, der er nogle, der gider. 
Den 1,5 time om ugen man 
bruger på at træne et hold, 
det giver så meget igen.

/Mikkel Nielsen

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS
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Tiden efter min 
konfirmation for 
10 år siden.

Det startede med at jeg gik 
på amagerskolen i special-
klassen fra 7. til 10. klasse, 
som er en afdeling på sko-
len der hjælper de elever 
som har svært ved det bog-
lige. Som der hjalp mig me-
get med at blive bedre til at 
læse og stave, fordi det var 
det jeg selv havde svært ved 
i skolen. 
 Læreren lærte mig også 
at man kan hvad man vil, 

og at man ikke skal give op 
selvom man har det svært i 
skolen. Samt at man godt 

kan tage en uddannelse. 
 Så da jeg gik ud at 10. 
klasse, startede jeg på 
landbrugsskolen i Grind-
sted. Som er en uddannelse 
som tager 3-5 år. Hvor man 
er på skole af tre omgange 
i løbet af 1 år 2 måneder, 

også er man i praktik ude 
på en gård resten at tiden. 
 Jeg fik en praktikplads 

ude i No ved Ringkøbing, 
som havde 600 søer med 
salg af 30 kg`s grise og 
havde ca. 300 hektar plan-
te avl. Det var en udfor-
dring jeg tog op med mig 
selv fordi jeg aldrig havde 
arbejdet med grise og plan-

10 år efter
���!�����"��#�!��$$$

%���!������&��#'�
(#�#��)�*#�+�����+�,����$
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Billedet er fra Beelu Park, 
som jeg brugte nogle dage 
på at se. Parken  lå  34 
km øst for Perth på Great 
Eastern Highway. 
Midt inde i parken var der 
et græs område, hvor man 
kunne slå lejr om natten, 
men også lave mad over 
bål. Det var lidt hyggeligt 
at man lige kun se en lille 
flok kænguruer, når man 
havde haft en hård dag 
i en varm bil. 

Henrik.indd   1 19-09-2019   09:56:31
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te- avl før. Men ejeren lær-
te mig, meget om hvordan 
man passer grise, men også 
at man kan lærer hvad man 
vil, men også af sine fejl, 
fordi vi er kun mennesker, 
og vi kan alle sammen fejle. 
Så man skal ikke stage det 
så tungt.
 Da jeg blive færdig ud-
dannet i februar i år 2016, 
fik jeg mulighed for, af min 
praktik plads, at jeg kunne 
blive og arbejde på gården 
som fodermester; - men se-
nere fik jeg et tilbud om, jeg 
ville ud at prøve at arbejde 
på en anden ejendom, for 
at se noget andet og opleve 
en ny måde at have en svi-
neproduktion på.
 Fordi selv om det er de 
samme arbejdsopgaver 
som er på en svineproduk-
tion, så er tiden en anden, 
og der er andre slags anlæg 
på ejendommene, så det er  
jo forskelligt. 
 Så jeg fandt en svinejen-
dom i Højmark med 650 
søer med salg af 30 kg grise 
og 290 hektar jord og som 

laver det meste at deres 
ejet foder til grisene. På 
gården skulle jeg stå for fa-
restalden og hjælpe til i de 
andre afdelinger, hvis der 
var brug for det. 
 Så var der en dag hvor 
min chef kom til mig og 
spurte mig om jeg mang-
lede et sted at bo, imens 
jeg arbejdede på ejendom, 
så jeg flyttede hjemme fra 
min forældre som 21 årig, 
og så flyttede jeg op i et hus 
som min chef havde på en 
af ejendommene, huset var 
for stort til at jeg kunne bo 
der selv. 
 Så jeg begyndte at skrive 
lidt rundt til nogle kam-
merater også efter noget 
tid flyttede mig og en af 
min kammerater, som jeg 
havde gået i skole, med ud 
i huset, hvor vi boede sam-
men i to år.
 Så tænkte jeg, om jeg ikke 
skulle gå i gang med skolen 
igen, så jeg tog på Grind-
sted landbrugsskole og 
startede som produktions-
leder i februar 2018. Det  

tog fem måneder. Fordi at 
jeg ville bevise over for mig 
selv at jeg godt kunne gen-
nemføre en produktions-
leder uddannelse selv om 
jeg altid har haft det svært i 
skolen, blev jeg færdig med 
produktionsleder uddan-
nelsen i slutningen af juni 
2018. 
 Uddannelsen var hård og 
jeg skulle virkelig kæmpe 
for at følge med, men jeg 
beviste og overbeviste for 
mig selv, at jeg sagtens 
kunne klare det, og det 
gjorde jeg.
 Da jeg være færdig med 
uddannelsen tog jeg valget 
om, at jeg gerne ville ud 
at rejse og opleve et andet 
land. Så jeg fik fat i en orga-
nisation som hedder Travel 
To Farm og som hjælper 
unge med at finde arbejde 
i udlandet. 
 Jeg valgte at jeg gerne vil-
le til Australien i et år, for at 
arbejde på landet og rejse 
rundt og se Australien. Jeg 
startede ved en landmand 
i western Australia som lå 

Her ses nogle kvier vi 
skulle have ind og gør 
klar, fordi de ville blive 
solgt til Japan. Imens 
jeg var på farmen solgte 
vi 230 kvier til Japan, 
med en aldre fra 6 til 18 
måneder.
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Køerne kommer inden til 
malkning. På den gård 
jeg var på, havde vi 450 
køer og 560 på den anden 
gård. Vi havde lidt jersey 
og sortbrogede malke- 
køer. 

3½ time fra Perth, hvor 
den nærmeste lille by som 
hed Dudinin, ogder var 45 
minutter ind til byen. 
 Jeg bor sammen med fa-
milien og deres tre børn. 
På gården havde vi 3800 
hektar jord og 8000  me-
rino får på gården. Jeg var 
på gården i to måneder, 
fordi vi familien ikke havde 
nok arbejdede til mig, men 
også fordi at mig og land-
manden ikke kunne så godt 
sammen. 
 Så jeg ringede til Travel 
To Farm og fortalte, at jeg 
ikke kunne/ville blive på 
gården og om de ville hjæl-
pe med at finde et nyt sted 
til mig, så der gik 10 dagen 
inden de fandt et sted som 
lå over i Victoria området 
en time fra Melbourne i en 
lille by som hed Drouin.
 De havde malke køer og 
jeg ringede til familien og 
snakkede med dem, de lo-
vede mig en plads på far-
men. Så jeg fik købt en bil 
og begyndte at kører der 
over af, fordi jeg kunne lige 
så godt opleve kulturen og 
naturen, mens jeg kørte. 
Så der gik 10 dage med at 
kører der over med nogen 
stop på vejen får at få set 
noget.  
 På den farm jeg kom til 
havde de 1000 malke køer 
og 750 hektar jord. I star-
ten skulle jeg kun være der 
i fire måneder, men det vi-
ste sig så, at jeg blev så glad 
for det, at jeg endte med 
at være der i ni måneder, 
hvoraf jeg holdt en måneds 

ferie. 
 Da året var omme spurgte 
min chef mig om jeg ikke 
kunne tænke mig at søge 
visa igen og blive hos dem 
et år mere, men det tak-
kede jeg pænt nej tak, til 
da jeg gerne ville videreud-
danne mig og der starter et 
nyt hold til september. Det 
var han meget forstående 
overfor og sagde at, hvis 
jeg ville til Australien igen 
kunne jeg endelig bare rin-
ge til ham. Så jeg tog hjem 
fra Australien den 20. juli 
2019. 
 Efter jeg er kommet hjem 
har jeg holdt ferie sammen 
med familien og vennerne 
inden jeg starter på Dalum 
Landbrugsskole 2. septem-
ber, hvor jeg skal læse til 
agrarøkonom, og det tager 
et år. Så må jeg se, hvor 

jeg havner henne efter ud-
dannelsen, og hvilke ud-
fordringer der venter mig 
fremadrettet, men som jeg 
er sikker på nok skal klare 
til UG. 
 Man kan hvad man vil, 
hvis bare man tror på sig 
selv, men også være stolt 
af sig selv og hvad man har 
opnået med livet trods bog-
lige udfordringer.

/Henrik Frost Andersen

Henrik.indd   3 19-09-2019   09:56:32



DEJBJERG SOGNEBLAD  13

Dejbjerg Menighedsråd 
har pr. 1. september ansat 
Majbrit Nyborg som fast 
organist i Dejbjerg kirke. 

Majbrit, som er fastboende 
i Dejbjerg og i øvrigt er gift 
med sognepræsten, har al-
lerede gennem længere tid 
!�	��
�����"�����
�������-
re af kirkens gudstjenester. 
 Majbrit er en dygtig og 
erfaren pianist, men kirke-

orglet er et nyt instrument 
for hende. Derfor kommer 
vi til at synge primært til 
klavermusik i det første 
halve års tid imens Majbrit 
modtager undervisning og 
lærer at spille på orgel. 
 Organister er efterhån-
den ved at være en mangel-
��
������	"�
�B������
���!�
de små sogne har svært ved 
��� #	��� !���B� ��
� ��	� ��-
kompagnere kirkesangen 
om søndagen. Derfor er 

der rigtig god fornuft i dels 
at inddrage klaveret som 
alternativ til orglet og dels 
at sognene »uddanner« 
deres egne lokale folk til at 
varetage kirkens gamle og 
traditionsrige instrument. 
Og Majbrit har mod på op-
gaven: - »Gudstjeneste og 
musik har altid hængt tæt 
sammen for mig. Jeg sy-
nes det er utroligt vigtigt, 
at musikken underbygger 
det, som vi er samlede om, 
og at den rummer både tra-
dition og fornyelse. 
- Mange organister har 
med tiden skullet lære at 
spille klaver for at kunne 
følge med til den musikal-
ske udvikling i kirken. Jeg 
går så bare den anden vej. 
Jeg har indtil nu mest dyr-
ket den nyere rytmiske mu-
sik og nu nyder jeg at dykke 
ned i den klassiske kirke-
musik, som jeg i øvrigt også 
har med mig hjemmefra, 
da min mor altid har vika-
rieret som organist. 
- Min orgelunderviser si-
ger, at det tager fem-seks 
år at lære at spille orgel… 
Jeg satser dog på, at jeg no-
get hurtigere kan inddrage 
det, jeg lærer, i gudstjene-
sten. Og ellers har præsten 
sagt, at vi henter hjælp ind 
– til fx begravelser indtil 
jeg er klar«.

/Poul Nyborg

Dejbjerg Kirke
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Majbrit Nyborg.
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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
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Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Østergade 9-11

9735 0150

Boglige fag

Håndbold 

Fodbold

Gymnastik

dejbjerglund.dk

Altid en del af lokallivet

  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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Tirsdag 13. august havde 
en lille gruppe men-
nesker fra Dejbjerg Sogn 
sat hinanden i stævne i 
.��X�3��+�/ ��
�
�,),��-

Præstegård. 

Gruppen bestod af 
repræsentanter fra en del 
af de forskellige foreninger 
og institutioner, som har til 
huse i sognet. 
� ��
" ���� ��
� ��� #	���
fælles fodslag omkring 
planlægningen af de mange 
forskellige arrangementer, 
der sker i Dejbjerg Sogn i 
løbet af året. Samtidig var 
mødet født af et ønske om 
øget samarbejde på tværs 
af sognet. 
 Det blev hurtigt tydeligt, 

at der var et gensidigt øn-
ske om, at arbejde mere 
sammen og inden mødet 
var slut, havde »Dejbjerg 
Fællesudvalg« set dagens 
lys. Udover et årligt møde 
vil udvalget arbejde sam-
men om følgende forskel-
lige gamle såvel som nye 
initiativer – forhåbentlig til 
glæde for alle sognets be-
boere:

����	� 
�����!������(��	�	��
 på Dejbjerglund 
 Efterskole
��5	�	%� 
������	��!��	�!�
�
 alle i Dejbjerg kirke
��5	�
���	N�
�	���!�
 grundlovsmødet ved 
 præstegårdssøen

Der blev desuden snakket 

om både foredragsaftner, 
��	N�
��
� ��� ��	��� ( �
Bundsbæk Mølle – spæn-
dende forslag, som dog 
blev sparket til hjørne i 
første omgang. Udvalget 
vil fremover mødes årligt 
og kommer til at bestå af 
repræsentanter fra følgen-
de foreninger:

��������
�����	�!�
�	�	�
������	�	��������
��_6
��������
��	�
��,�����	
��������
���	��5!��
�����
��������
��
 Lokalhistoriske Arkiv
��������
���	���
 Halbestyrelse 
��������
��2���!�
�	�	�
��������
��,�	��/���
 �
��*�	������,.����
 Museum
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Dejbjerg Fællesudvalg
NYT INITIATIV
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Søndag 25. august 
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Poul Nyborg bød velkom-
men til en noget anderledes 
gudstjeneste, nemlig under  
Guds høje himmel, og på 
denne skønne perle.
 Dukken Sussi brød ind 
med kommentarer om, at 
hun da også var en Perle 
og det gav Poul hende ret 
i. Her var godt nok også en 
større døbefond i søen end i 
kirken, konstaterede Sussi, 
med masser af åkander.
 Det var et anderledes 

sceneri, hvor der jo i kirken 
er skygge, som Poul sagde, 
og her har vi jo højt solskin.
 Poul takkede børnegrup-
pen »Naturligvis« for 
/���(� ���� ��� ����� ���� ������
kors og alter, herude i na-
turen.
 Sussi syntes godt nok 
at der manglede nogle 
blomster til at pynte på 
alteret. Så en masse børn 
����� �	����
��� ���� ��� #	���
og pynte op på alteret og 
omkring dette.   
� ������
���
��������������%	B�
med de mange solsikker 
og andre af årstidens 
blomster, som smykkede 
scenen, og Sussi kvitterede 
med at kalde børnene for 
mega seje.

 Herefter sang vi tre 
sange  akkompagneret 
af Henriette på klaver og 
2.
��	� ( � �.���I� ������
begyndte efterfølgende at 
snakke om, hvad der var 
vigtigst, at elske Gud, eller 
at børste tænder og betale 
skat, for hun var ved at 
være godt rundforvirret.  
 Poul sagde at tandbørst-
ning og skat var vigtig, men 
at elske Gud, som Jesus 
gjorde var også vigtigt.
 Herefter sagde vi farvel til 
dukken Sussi og alle børn 
blev inviteret til at følge 
med Lisbeth, mens Poul 
holdt prædiken, som bla. 
omhandlede den højste 
lykke, at være Gud nær.
 Efter prædiken var 

�	�	���
��������  16

Friluftsgudstjeneste 
ved præstegårdssøen

6

Dukken Sussi taler her 
med Poul, om bla. at pynte 
alteret med blomster.
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der altergang, og de 60-
70 som var mødt op til 
gudstjeneste havde en 
dejlig oplevelse i det 
grønne, omkring den lille 
perle ved præstegårdssøen.
 Til sidst bød Menigheds-

 ���� ( � ��A�B� �/�B� ��!�� ���
/��""������� ������
� "���
�.�������
������!I

/alb

Her bliver lavet gl. dags 
�������	
��	���������	��	

guf, til den store 
guldmedalje.

Et lille udsnit af de ca. 60-
70 fra menigheden som 
���	
���	���
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Det er tid for en omgang fællesspisning. Vi inviterer til en aften med god mad og hyggeligt samvær i 
spisesalen på Dejbjerglund efterskole. Arrangementet finder sted  

Fredag den 11/10 2019 kl. 18.30- ca. 22.00. 

Her vil køkkenet på Dejbjerglund sørge for noget godt mad til os. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser. 

Vi har inviteret fotograf Jens Christian Nordestgaard fra Skjern, som vil vise fotos og fortælle om en 
bjergbestigning i Atlas bjergene i Marokko. Tæt på området hvor en dansk og en norsk kvinde blev dræbt 
den 17. dec 2018. 

Imens dette spændende indlæg finder sted, er der mulighed for at børnene kan tumle i hallen, hvor der vil 
være opstillet nogle gymnastikredskaber. Iøvrigt vil det være muligt at se Disney Sjov i opholdsrummet. 

Inden vi slutter af med kaffe og kage, vil bestyrelserne for sogneforeningen, menighedsrådet, 
jagtforeningen samt lokalhistorisk arkiv informere om aktuelle emner i et kort indlæg. 

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 29. September 2019 til en af følgende: 

Jørn Christensen: Email brunbjerg13@hotmail.com eller 23701641 

Lars Jørgensen: Email karinlars@dejbjerg.dk eller 25461598 

Arrangører: Dejbjerg Fællesudvalg 

 

Fællesspisning 

Fællesspisning.indd   1 19-09-2019   09:50:21



DEJBJERG SOGNEBLAD  19

Redaktionen har fået en 
opfordring om, at frivillige 
i vore sogne skal berette, 
hvad de mener, om det at 
være frivillig.

Kristina Møller Nielsen, 
har skrevet følgende om 
frivillighed:

Hvor bruger du din
frivillige tid? 
I bestyrelsen på 
Dejbjerglund Efterskole

Hvornår/hvor trådt 
du dine første frivillige 
skridt? 
Umiddelbart lige før eller 
efter min efterskoletid i 
Stauning-Dejbjerg U&I

Hvorfor er du frivillig 
der?
Jeg interesserer mig for 
efterskolens muligheder 
for at skabe det hele men-
neske og oveni er det en 
skole som værner om mine 
fritidsinteresser og ligger i 
mit lokalområde. 

Hvad giver det dig at være 
frivillig? 
Jeg får noget ud af det helt 
personligt samt nyder at 
se, at andre får tilsvarende 
ud af det jeg sætter stor 
pris på. 

Et godt råd til mennesker 
omkring dig...
Hvis du ønsker at bruge dig 

selv på en dejlig givende 
måde, så vær opsøgende på 
det frivillige arbejde. Der 
er så mange muligheder og 
der er brug for dig.

/Kristina Møller Nielsen

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS

i dl å d jli
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Kongsholm 
Murer
ved POUL BLOCH 
- tilbyder murerarbejde 

i Vestjylland

4045 8883
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8. november er der igen 
den årlige Basar
i Dejbjerg Missionshus.

I år får vi besøg af Brian 
Nielsen; han kommer op-
rindelig fra Lem, og er søn 
af Bente og Peter Bjørn 
Nielsen.
 Brian Nielsen og hans 
kone Signe Nielsen er ansat 
og underviser på Kiabakari 
Bibelskole i Mara, Nord 

Tanzania. 
 Hvad det egentlig går ud 
på, kan man høre mere om, 
hvis man møder op til Ba-
saren på dagen i Dejbjerg 
den 8. november kl. 15.00
 Der bliver masser af 
spændende ting og bag-
værk, som kan købes samt 
selvfølgelig, den altid efter-
tragtede Tombola.

 

Spring over madlavnin-
gen og spis aftensmad i 

hyggeligt fællesskab:
Fælles spisning mellem 

kl. 17.45 og 18.30

 Inden basaren kommer 
vi rundt i sognet for at sæl-
ge lodsedler. 
 Ting til tombolaen mod-
tages med tak - senest den 
6. november. 
 Vi ses til en hyggelig ef-
termiddag.            

/Udvalget

Indre Missions

PROGRAM
 for oktober kvartal

Tirsdag 1. okt. kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste 
ved sognepræst Poul Ny-
borg, Skjern Kirke 
(kredsarrangement)

Torsdag 3. okt. kl. 19.30
Kredsmøde i Fjelstervang 
Missionshus ved lærer 
Simon Hauge Lindbjerg, 
Århus.

Onsdag 9. okt. kl. 19.30
Månedsmøde ved syge-
plejerske på Anker Fjord 
Hospice, Anette Noer.
Emne: At arbejde 
på kanten af livet

Fredag 8. nov. kl. 15.00
Basar i Missionshuset
Onsdag 20. kl. 19.30
Filmaften

Fredag 28. dec. kl. 19.30
Julefest ved bibelkreds 5.

BASAR
2019 I DEJBJERG
Missionshus
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Kalenderen skriver alle-
rede september. Efteråret 
banker på, og skolen samt 
børnehuset har efterhån-
den været i gang et stykke 
tid efter sommerferien. 

Et nyt skoleår betyder 
farvel til nogle elever, der 
forsætter i 7. klasse på an-
dre skoler og goddag til nye 
børn, der starter i skole for 
allerførste gang. 
� 5	����
����B���"����������
børn ser frem til med stor 
spænding og glæde. Held-
igvis er overgangen jo ikke 
uoverkommelig, idet børn-
ene allerede gennem hele 
deres tid i børnehuset har 
haft deres næsten daglige 
gang på skolen og de fælles 
udendørsarealer. 
 Der er blevet knyttet bånd 
på tværs – og det sidste års 
tid inden skolestart har der 
været hyppige besøg i 0. kl., 
der ligesom den resterende 

�����!������	���� ��
���	���
til at komme på besøg i 
børnehuset. I foråret op 
til skolestart introduceres 
børnene også for SFO med 
en ugentlig eftermiddag, 
hvor børnene er på besøg 
og er med i SFO som alle 
andre skolebørn. På den 
måde er overgangen fra 
børnehave til SFO ikke så 
voldsom.
 I den anden ende af al-
��
��(����
����
������	�����
helt nye 3. klasses børn, der 
er blevet de ældste i SFO-
�����	I� ���� ����
� ��
�����
privilegier at være blandt 
de ældste. SFO har f.eks. en 
helt særlig 3. klasses klub 
med sit eget klublokale. 
 Her mødes børnene fra 3. 
klasse en gang ugentligt og 
laver forskellige aktiviteter 
sammen. Børnene har selv 
���
��	��%������( B�/����'I�
klasses klub skal indehol-
de. 
 De får fx. stillet lidt penge 
til rådighed, som de i fæl-

lesskab skal blive enige om, 
hvad skal bruges til. He-
nover vinteren har det de 
sidste år endvidere været 
muligt for børn i 3. kl. at 
følge et musikforløb betalt 
af SFO, men lavet af musik-
karussellen fra musiks-
kolen. 
 Hver torsdag er de 
tilmeldte børn blevet un-
dervist i brug af forskel-
lige instrumenter, og det 
hele blev i foråret afsluttet 
med koncerter for de andre 
børn, forældre og voksne i 
børnehuset. 
 Inden jul har man i 3. 
kl. også et særligt aftenar-
rangement ud af huset, 
ligesom 3. klasse i SFO lige 
inden sommerferien slut-
ter med en afslutningsfest. 
Festen har de sidste år bl.a. 
indeholdt kulørte drinks, 
pizza, discokugle, musik og 
dans. 
 På skoledelen er der 
også specielle traditioner, 
der er forbehold den æld-
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SKOLE+BØRNEHUS

Vuggestuen er på talrige 
ture ud i det blå.

INFO FRA
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ste årgang. Udover f.eks. 
skuespil til skolefesten, må 
Bornholmerturen stå til-
bage som en af 6. klasses 
helt store oplevelser. 
 Det har den i hvert fald 
helt sikkert været for den 
store af vores – og vi er som 
forældre meget taknem-
melige over, at både skolen 
og lærerne prioriterer at 
give børnene denne store 
oplevelse med på vejen. 
 Turen starter allerede i 
ugerne inden selve lejren 
med planlægning. Børnene 
får f.eks. selv stillet penge 
til rådighed, som de grup-
pevis skal lave et budget for 
i forhold til indkøb af mor-
genmad og frokost i den 
hytte, hvor gruppen skal 
sove. 
 Der bliver forhandlet 
indbyrdes om, hvad de 
skal have til de forskellige 
måltider, og det bliver un-
dersøgt, hvad de forskellige 
ting koster. Er der overho-
vedet råd til det ønskede? 
Nogle er også hjemme for 

at høre, om der evt. kan 
sponsoreres et glas syltetøj 
eller Nutella, der siden kan 
������ (������ 	��� �� ��A�
-
ten. 
 I foråret var det den 
»gamle« 6. kl., der var 
afsted. Turen startede 
tidligt mandag morgen på 
banegården i Skjern, inden 
den med tog og bus for-
satte ned gennem Jylland, 
videre til Fyn og endte i 
København. 
 Her var der rundtur på 
gåben og siden rutsjebane-
ture for alle pengene i Tivo-
li. Sent mandag aften gik 
turen over Sverige til Ystad 
og med færge til Rønne, 
hvor en ventende bus kørte 
alle mand til Storløkke 
Feriepark, der ligger ved 
Allinge. 
� 5�� 
������� #	�� ����� "���
små ferielejligheder og 
gode udendørsarealer med 
bl.a. hoppepude og en lille 
pool. De næste dage bestod 
af masser af seværdigheder 
og oplevelser på Bornholm, 

bl.a. Hammershus, Hellig-
domsklipperne, Natur-
Bornholm og silderøgeri i 
Svaneke kombineret med 
masser af hygge og sam-
vær, inden turen gik tilbage 
til det vestjyske fredag. 
 En sådan tur er i den grad 
med til at styrke sammen-
holdet i en klasse. Derfor 
har vi som noget nyt i år 
valgt at sende den »nye« 
6. kl. afsted til Bornholm 
allerede i den sidste uge af 
august. 
 På den måde er der gen-
nem hele det resterende 
skoleår rig mulighed for at 
bygge videre på de mange 
oplevelser og erfaringer, 
klassen har haft på Born-
holm.

På vegne af 
Fællesbestyrelsen for 

Stauning Skole 
og Børnehus

Jette Gammeljord Aarup

Bornholm august 2019.
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OKTOBER
Tirsdag 1. kl. 18.00 Ringkøbing-Skjern Museum 
   Middag i Provstgaards hus ved Skjern Å
Tirsdag 1. kl. 19.00 Indre Mission  
   Skriftemålsgudstjeneste i Skjern Kirke v/Nyborg
Onsdag 2. kl. 19.30 Museumsforeningen 
   Udvandringen til Amerika. Foredrag. Vindmøllen
Torsdag 3. kl. 19.30 Indre Mission  
   Kredsmøde i Fjelstervang Missionshus
Søndag 6. kl. 9.00 Dejbjerg Kirk   Gudstjeneste
Onsdag 9. kl. 19.00 Ringkøbing-Skjern Museum 
   Fortælleaften på Bundsbæk Mølle
K	����� �I� ��I���I'�� 	�
��,�����	���Månedsmøde v/sygeplejerske Anette Noer
�
����� ��I� ��I��)I'�� ������
������������������������(��	�	��( �5!��
�����-
U�
��������I� ��I���I��� ,�	��/���
 ��".���( �������
���	��5!��
�����
�.	���� �'I� ��I���I'�� ������
��&�
�����:������	�������U�
����&
����	��	
Søndag 13. kl. 11-15 Ringkøbing-Skjern Museum Reberbanen i Skjern
�.	���� �'I� ��I��'I��� �K�QW����%���	�����	��
��������������
	��	��I��������

Søndag 13. kl. 13.00 Mød bageren på Bundsbæk Mølle
Søndag 13. kl. 11/13/14/15 Dejbjerg Jernalder Rakkerspil i biografen
,�	���� �1I� ��I���I'�� �����

�/��������"(��(������I�U�
���9%���
�7��	����
Mandag 14. kl. 11-15 Ringkøbing-Skjern Museum Reberbanen i Skjern
,�	���� �1I� ��I��'I��� 0����

�/��������"(��(�������( �*�	������,.���
Tirsdag 15. kl. 11-15 Ringkøbing-Skjern Museum Reberbanen i Skjern
U�
����� ��I� ��I���Q�1� *�	������,.������Tidsrejse 150 år tilbage i tiden for børn
Søndag 20. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 27. kl. 13.00 FrivilligVest Geocaching i Skjern i grønne korridor

NOVEMBER
9.
���� -I� ��I�� ������
��2���!�
�	�	�� ���	�����I�
� � � ,.���������!��
�����	�"�����A�
Søndag 3. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke  Alle helgens gudstjeneste
U�
����� 4I� ��I���I��� ,�	��/���
 ��".���( �������
���	��5!��
�����
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U�
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������2����

�	��"�	��( ��8�
Fredag 8. kl. 15.00 Indre Mission  Basar i Dejbjerg Missionshus
9.
���� �I� ��I���I��� ��.���!�
�	�	��	� 7�(�
�	���"��	�����Q�-�
Søndag 10. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Torsdag 14. kl. 19.30 Skjern Vindmølle Jeppe Aakjærs digtning. 
Søndag 17. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Onsdag 20. kl. 19.30 Indre Mission  Filmaften
9.
���� -'I� ��I���I��� ������
��2���!�
�	�	�� �	�((�������9%���
�7��	����I�
      Mødes: P plads øst
Søndag 24. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste

DECEMBER
Søndag 1. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke  Familiegudstjeneste
Søndag 1. kl. 16.00 Juletræstænding på pladsen foran missionshuset
Torsdag 5. kl. 19.00 Dejbjerg Kirke  Vi synger julen ind
9.
���� 4I� ��I���I��� 2���( �*�	������,.�������Q��I'��
�.	���� )I� ��I���I��� 2���( �*�	������,.�������Q��I'��
Søndag 8. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
9.
���� �1I� ��I���I��� 2���( �*�	������,.�������Q��I'��
�.	���� ��I� ��I���I��� 2���( �*�	������,.�������Q��I'��
Søndag 15. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 22. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Tirsdag 24. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke  Juleaftensgudstjeneste
Torsdag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Anden juledag
Fredag 28. kl. 19.30 Indre Mission  Julefest ved Bibelkreds 5
Søndag 29. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Julesøndag
U�
����� '�I� ��I���I��� ������
��2���!�
�	�	�� �	�((�������9%���
�7��	����I�
      Mødes: P plads øst

Fra mandag 13. oktober – torsdag 17. oktober kl. 13.00 – 16.00 
er der levendegørelse på Bundsbæk Mølle. 
For yderligere arrangementer se https://levendehistorie.dk 
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9735 3094

Bredgade 66
6900 Skjern

9735 
0337
skjern@sport24.dk
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2. weekend i august blev 
der for 9. gang afholdt 
Jazzfestival i Stauning.
Det er altid en god oplevelse 
at komme derover, hvad en-
ten man er der alle dagene 
eller kun noget af tiden. For 
mit vedkommende blev det i 
år til fredag eftermiddag og 
lørdag formiddag.
 Fredag eftermiddag nå-
���� ��� ��� /.
�� #
�� !�
����-
lige bands på tre timer, idet 
vi havde bestemt at høre 
musik en time i hvert telt. 
Man bliver i så godt humør 
af den dejlige jazz, og det er 
svært at fremhæve nogen 
fremfor andre. Alligevel vil 
jeg nok fremhæve Tom Do-
novan, som ene mand kunne 
holde et helt telt fangen. Han 
havde en helt enorm energi 
og engagement, og vi kunne 
synge med på alle de kendte 

sange. (Det var ikke jazz, han 
spillede, men irsk inspireret 
musik).
 Lørdag formiddag havde 
vi den fornøjelse at have 
børnebørnene med til bør-
nekoncert med Moster Mies 
orkester. Det var også en god 
oplevelse. Børnene sad helt 
stille og koncentrerede og 
lyttede til den gode musik. 
Det var dygtige musikere, 
som også forstod at gøre det 
hele sjovt og underholdende. 
Det skal siges, at Moster Mie 
var en stor dukke, som kun-
ne bevæge sig, når de trak i 
trådene.      
 I løbet af de tre dage festi-
valen varede spillede i alt 29 
forskellige bands eller soli-
ster.
 Vejret var en blandet for-
nøjelse, som det danske vejr 
er: solskin, lidt blæst og nog-
le hidsige byger ind imellem. 

Men det kunne ikke genere 
musikken.
 I år har der været knapt så 
mange mennesker til festiva-
len pga. vejret. Måske skyl-
des det, at nogle gæster lang-
vejs fra ikke er klar over, at 
alle koncerter er indendørs i 
telte.
 I år var der større entré-
indtægter ved indgangen; 
det skyldes formodentlig, at 
brugsen er lukket, og at man 
derfor ikke kan købe par-
toutbilletter der mere.
 Desværre stod barbilen af. 
Det skete lørdag formiddag 
kun kort tid efter, vi havde 
sat os til rette med børnene. 
Det viste sig senere, at mo-
toren var brændt sammen. 
Barbilen blev bygget til den 
første jazzfestival for vistnok 
9 år siden af Karsten Andre-
sen og nogle venner. 
 Karsten er imponeret 
over, at motoren har holdt 
så længe, da den også har 
været lejet meget ud. Der er 
bestilt en ny motor, så bilen 
skal nok blive klar til næste 
år igen.
 I alt små 2.500 mennesker 
deltog i jazzfestivalen, og der 
var 250 frivillige. Mange af 
dem har været med i alle åre-
ne; de laver det samme hvert 
år på de samme dage, så det 
er nemt for Karen Andresen 
at koordinere. I år skulle hun 
kun ringe til 20, som alle 
sagde ja til det frivillige ar-
�����I�����
���
�!�
�.�
����#	�
omsætning i barerne.
 Stauning Havn er den 
perfekte ramme for afhol-
delse af jazzfestivalen. Der er 
pænt og velholdt overalt.      

/lrå                     

Jazz i
Stauning
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Julemarked og 

adventsmøde 
På Dejbjerglund Efterskole 

 
Traditionen tro afholder vi adventsmøde med julemarked  

på Dejbjerglund Efterskole.  

 
Datoen er mandag d. 2. december 2019 

 

 

18.30 – 19.30 Julemarked i Dejbjerglund Hallen 

Salg af elevfremstillede juleting og godter. 

  

19.30   Dørene åbnes til adventsmøde   -  entré: 40 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 Efterskole 
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Forårssæsonen gik helt 
fantastisk, og vi valgte 
derfor, ligesom sidste år, 
at forlænge sæsonen en 
anelse. 

Det viste sig at være en 
god idé. To gange har vi 
nu afholdt naturligvis si-
den sommerferien, og hver 
gang står cirka 20 børn klar 
til nye naturoplevelser med 
»naturligvis-vennerne«. 
 I august stod det på kort 
og kompas, og børnene 
skulle løse forskellige op-
gaver, såsom at bide en 
hund ud i rugbrød og løse 
en vandgåde. Der blev der-
udover kigget på globus, og 
børnene lavede deres eget 
kompas ud af vand, nål og 
��"�	��I�5	������	.���.
-
nene de lækre brombær, 
som naturen ligeledes bød 

på.
 I september blev vi invi-
teret ud til Mette og Peter 
��
����� ��
��A��"�
��
�
i Stauning. Her blev der 
�
����� ��
����
� �(B� � ���
røde og hvide, og vi er sikre 
på, at de mange opgravede 
��
����
� /�
� ����� ������
rundt i mange hjem de ef-
terfølgende dage. Derud-
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�
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 At Naturligvis er blevet 
sådan et hit blandt sognets 

børn er intet mindre end 
fantastisk. Sæson 2 lak-
ker mod enden, og vi gør 
nu plads til en spændende 
gymnastiksæson. Vi glæ-
der os over succesen og ser 
frem til at sæson 3 starter 
op til foråret. 

/Karen Agerholm

Naturligvis
NYT FRA
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Emma Munk og 
Therese Lindgren tv., 
Marius Larsen i midten 
og Lærke Lønberg Bach 
øverst 
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Onsdag 4. september 
var der igen inviteret 
til kvindeaften i IM-
regi – denne gang 
var programmet en 
pilgrimsvandring fra kirke 
til kirke – dvs. fra Dejbjerg 
Kirke og til Hellig Kors 
Kloster – tilrettelagt som 
en skøn gåtur gennem 
skov og over hede. 

I vores fortravlede 
verden, hvor vi er på 
hele tiden og konstant 
bliver bombarderet med 
informationer og indtryk, 
er pilgrimsvandringer og 
-rejser blevet mere og mere 
populære og tilbyder noget 
godt for både krop og sjæl. 
At være pilgrim er at blive 
langsommelig og have tid 
til fællesskab med andre 
på vej, at slukke for støj og 
informationer og bare være 
i nuet – måske snakker 
man med dem, man går 
sammen med, måske er 
"�	� ��
�� ������� ��� #	��
�
sin helt egen rytme. Vi 
kender nok alle, hvordan 
en god gåtur i smuk natur 
giver ny energi, lader 
tanker falde på plads og 
visker bekymringerne ud.  
 I løbet af onsdagen 
valgte himlens sluser at 
åbne sig noget så gevaldigt, 
��� ��
�� �!� �������
	�� /�
�

sikkert siddet og studeret 
regnmasserne lidt og 
tænkt på, hvad det nu lige 
skulle ende med, men 
som Henriette Lauridsen 
sagde, da der blev budt ind 
til arrangementet, så kan 
sådan en pilgrimsvandring 
jo foregå i alt slags vejr! En 
����!
��������	��
��
�������
derfor vandmasserne  
og mødte op i Dejbjerg 
Kirke kl. 17 iført passende 
påklædning og klar til 
at udforske fænomenet 
pilgrimsvandring og 
tilbagelægge en god gåtur 
på ca. 10 km.

 Henriette Lauridsen 
bød velkommen og delte 
et lille stykke lamineret 
papir ud med en sang 
på den ene side og Arne 
Haugen Sørensens maleri 
»Vandringsmanden« på 
den anden side. Motivet 

har to næser og fortæller 
noget om at være på vej 
væk fra noget (en fortid) 
og være på vej hen mod 
noget (en fremtid), den 
tykke vandringsstav  med 
den varme røde farve 
siger noget om, at vi 
vandrer gennem verden 
i Guds kærlighed og 
med ham at støtte os til. 
En god påmindelse af 
have med i lommen! Vi 
blev også introduceret 
tilpilgrimsvandringens syv 
nøgleord: 

Langsomhed, frihed, 
enkelhed, frihed fra 
bekymringer, stilhed, 
fællesskab og åndelighed. 

 Med denne indledning 
begav vi os ud på vandring 
igennem skoven, ned 
omkring Præstesøen med 
de smukke åkander, ad 
skovstier med efterårsrøde 
rønnebær og henover 
åbent hedelandskab, og 
man kan jo kun sige, at vi 
er privilegerede, at vi bor, 
hvor vi bor omgivet af så 
megen smuk natur.  
 En enkelt hidsig byge 
gav anledning til at søge ly 
under træerne og lige iføre 
sig lidt ekstra regntøj, men 
ellers viste vejret sig fra sin 
pæne side (eftermiddagens 
byger taget i betragtning), 
og der blev snakket godt 
undervejs, som man jo ofte 
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PILGRIMSVANDRING
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gør, når man går sammen.  

 Da vi nåede Bundsbæk 
Mølle, stødte endnu et 
par »vandringskvinder« 
til, og turen fortsatte ned 
omkring Mette Mus’ hus 
og videre til Bjørnemosen, 
hvor den medbragte 
sandwich blev indtaget 
med udsigt over søen og en 
smuk sol på vej ned. 

 Efter pausen begav vi os 
ud på den sidste etape op 
til refugiet. Denne del af 
turen skulle tilbagelægges i 
stilhed, og det kan jo være 
grænseoverskridende og 
specielt, når vi til daglig 
er vant til lyde, indtryk og 
samtale. Man kan måske 
føle, at det bliver lidt 
akavet, men samtidig kan 
det også være en rigtig god 
oplevelse og befriende at 
kunne vandre sammen i 
stilhed og lade tankerne 
�%��I� ��
� ����� ����� �" �
sedler rundt med korte 
bibelvers til eftertanke, 
hvis man havde lyst til det, 
��� ����
�� ������ �����	�
sig af sted på den smalle 
sti over heden og nåede 
til sidst op til Hellig Kors 

Kloster, hvor stemmerne 
kom i brug igen. Her blev 
vi mødt af Lona Pedersen, 
som sluttede aftenen af 
med en andagt i kirken, 
som også rørte ved nogle 
af pilgrimsvandringens 
kendetegn – at man 
bevæger sig langsomt og 
dermed oplever naturen, 
farver og lyde på en meget 
mere intens måde, end 
hvis man suser gennem 
landskabet. 

 Vandringen giver tid til 
eftertanke, og det, som kan 
være svært, er måske knap 
så svært, når man har »gået 
sig« igennem overvejelser 
og bekymringer i be-

vidstheden om, at vi ikke 
går alene gennem livet. 

Efter andagten var der 
��A�� �� ��	� /%��������
dagligstue, hvor der var ild 
i brændeovnen og tændte 
stearinlys, da vi ankom – 
en dejlig og lun velkomst 
og lige, hvad vi trængte 
til. Mørket faldt på, og en 
dejlig vandring og aften 
blev sluttet af på bedste 
vis. Konceptet kan absolut 
anbefales, og vi siger 
tak til bestyrelsen for en 
fantastisk aften!        

/Anne Grethe Østergaard

11 vandringskvinder 
foran Refugiet 
på Dejbjerg Hede.

Nederst: En lille pause 
ved søen i Bjørnemosen.
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I den forløbne periode 
har der været to 
arrangementer i 
Skjern Haveselskab. 

Det første foregik den 16. 
juni, hvor der var åbne ha-
ver i Skjern i den nye ud-
stykning på Ganer Å Kær. 
 Vi syntes, at haverne nu 
var vokset så meget op, at 
man kunne danne sig et in-
dtryk af dem. 
� ��
� ��
�  ��	�� #
�� �����
�
på vejen, og da haverne er 
meget forskellige, syntes vi, 
det kunne være interessant 
at vise dem frem. 
 Den ene have er karakter-
iseret med mange krukker, 
nummer to har en bålplads 
og højbede, nummer tre 
har mange rododendron 
og staudebede, nummer 

#
���
�( ��	���������
�	��
med orangeri, udendørs 
stenovn, lysthus, højbede 
og en legeplads. 
 Haven går i et med nabo-
haven, hvilket giver en god 
virkning.
 Et af stederne blev der 
��
��
��� ��A�� ��� /��""�-

bagt kage i garagen.
 Cirka 70 mennesker 
���.���� ��� #
�� /���
B�
/���������
�#	�B�������!�	���
ud af, at nogle kom lang-
vejs fra. De havde altså 
gjort en søndagstur ud af 
det.

Det næste arrangement 
var den 8. september, som 
var en familiedag hos Jill 
og Rasmus Vig, Vigvej 2, 
Bølling. – Dette arrange-
ment var lidt af et sats, da 
det ikke var noget, vi havde 
prøvet før og ikke kunne nå 
at få det med i det ordinære 
program.
 Jill og Rasmus Vig bor 
på en gammel gård ved 
Bølling. De har boet der i 
to år med deres tre børn og 
er i gang med at renovere 
haven, som har ligget urørt 
hen i 40 år. 
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SKJERN HAVEKREDS
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1. side øverst: 
Legepladsen nederst i 
Margit og Villys have. 

Villy havde sat veteran-
biler frem, så der var lidt 

mere at kikke på 
for mændene

Nederst:
����	�	�������	��	�����	

Å Kær 19

Øverst denne side:
Elisabeth og Karen tager 

imod entré. 

Nederst:
Orangeri hos Margit og 

Villy Poulsen.

 De syntes, det kunne være 
sjovt at vise den frem nu og 
så måske om nogle år igen. 
De har allerede nået meget: 
blandt andet fået sat en nyt 
drivhus, plantet en hel del 
buske, lavet et æbleespal-
ier rundt om terrassen og 
ikke mindst fået lavet en 
faskine, som kan tage reg-
nvandet, da huset ligger ret 
lavt. 
� � ��	� !�
��	������ #�� ���
også lagt chaussésten om 
til haven. Desuden har de 
en stor køkkenhave. Ar-
rangementet skulle være 
for hele familien, så der var 
presning af æbler, skatte-
jagt for børnene og bagning 
af snobrød og pandekager 
��������	���A��"���/��"-
mebag. 
 Samtidig var der også 
åben have hos naboerne, 
Roselil og Søren Sønder-
gaard. Arrangementet var 
godt besøgt, og vejret var 
#	�I

Kommende 
arrangement i 
havekredsen:

Torsdag 7. nov. kl. 10-22
Julearrangement på Den 
danske Design- og Hånd-
værksefterskole, Skolebyen 
11, Skjern
 Sammen med Tarm 
Havekreds samler vi in-
spiration til julens dekora-
tioner. Crea Lundsgaard 
v/Ellen og Hanne Lunds-
gaard fra Borris, der kom-
mer og viser, hvordan årets 
trend bliver, når man skal 
lave sine egne dekoration-
er.
 I prisen er inkluderet 

��A�� ��� ����I� 0

�	��-
mentet foregår i skolens 
foredragssal. Der vil blive 
mulighed for deltagelse i 
amerikansk lotteri under 
��A�	� "��� "�	��� �����
gevinster.
 Entré 75 kr./100 kr. for 
medl./ikke medl.

/lrå

De syntes det kunne være Kommmmende
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

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

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

2267 1093
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Kenneth og jeg, fra 
bestyrelsen har sammen 
med en række andre fra 
sognet været rundt at 
samle underskrifter på, at 
give tilsagn om, at man er 
indforstået med at betale 
de 4000 kr., der vil være i 
egenbetaling for at komme 
på bredbåndet. 

På Energistyrelsens hjem-
meside, www.ENS.dk kan 
man på et dækningskort 
��B� �"� �	�� /�����	�� �� ��I�
deres kortlægning er i mål-
gruppen for at kunne få til-
skud fra Bredbåndspuljen. 
 Vi har fået 52 underskrift-
er, og det er rigtigt godt, 
idet det forøger vores chan-
cer for at opnå tilskud. Vi 
håber, at det kan gøre det 
nemmere for os husstande, 
der ikke er tilskudsberet-
tigede, hvis der kommer 
en bredbåndsforbindelse 
tæt på vores huse. Så vil 
det sandsynligvis ikke blive 
helt så dyrt at komme på, 
som hvis der ikke var en 
forbindelse i forvejen. Vi 
får midt i december svar 
på, om vi får tilskuddet.
 Hans og jeg har desuden 
deltaget i et møde lige efter 
sommerferien sammen 
med de øvrige foreninger i 
Dejbjerg. 
 På mødet blev vil enige 

om at danne Dejbjerg 
fællesudvalg. Det skal 
styrke samarbejdet og op-
bakningen til de arrange-
menter, der bliver enighed 
om at gennemføre i løbet af 
et kalenderår. 
 Der er arrangeret fæl-
lesspisning fredag den 11. 
oktober på Dejbjerglund 
Efterskole, og 1.december 
er der juletræstænding på 
pladsen mellem kirke og 
missionshuset. 
 I kraft af vores deltagelse 
med en energigruppe i 
9�	���%�	�
��(
��������#��
vi af kommunen bevilget 
50.000 kr. til et projekt, 
som understøtter »lokal 
værdi« og »energi«.  
 Det blev besluttet, at pen-
gene skulle bruges til at 
lave energiforbedringer i 
Dejbjerglund hallen. De er 
nu anvendt til opsætning af 
lavenergibelysning i 4 om-
klædningsrum, ved 4 wc’er 
og i 2 gangarealer. Det vil 
give en rigtig god belys-
ning, nu vi nærmer os den 
mørke tid, og der vil være 
en reduktion i energifor-
bruget til gavn for miljøet 
og for hallens udgift til elf-
orbrug. 
 Vi har i sogneforenin-
gens bestyrelse ikke hørt 
meget til, om gruppen på 
-'� �������
�� ��� #
"����
GreenGo fortsat har ønske 
og planer om at opføre et 

gigantisk solcelleanlæg i 
Gestengen mellem Dejb-
jerg og Stau ning. 
 Umiddelbart lyder det 
jo meget tiltalende med 
vedvarende energi og 
med penge, der skal tilgå 
foreninger i lokalområdet, 
men der er også et stort an-
tal minusser ved et anlæg 
af denne størrelse.
 560 ha er et enormt stort 
område. Det vil være det 
første, man får øje på, når 
man kører her til Dejbjerg, 
og det bliver et spørgsmål, 
om vi fremadrettet vil 
kunne sælge vore huse, 
hvis/når der måtte op-
stå behov herfor. Prisen 
er måske så dykket med 
��
�� ���I���� �
I� (��I� ��	�
store solcellepark, så kan 
man være stavnsbundet til 
at blive boende, hvis ikke 
man kan få indfriet sin 
gæld ved et salg, eller der 
er ikke noget at komme vi-
dere med til at købe noget 
et andet sted.
 Jeg håber virkeligt, at 
byrådet/kommunens ad-
ministration venter med at 
tage en beslutning i sagen, 
indtil der er udarbejdet en 
masterplan for, hvor der 
må opføres solcelleanlæg 
i kommunen og ikke blot 
lader det afhænge af, hvor 
der kommer ansøgninger 
fra lodsejere, som ønsker 
at etablere et anlæg. 
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dre anlæg ud over kom-
munen og ud over landet 
vil være væsentlig mere 
spiseligt, så vi alle bidrager 
til at gøre noget godt for 
miljøet uden, at det lægger 
et helt lokalsamfund ned 
på siden. 
 Vi går fortsat i det uvisse 
omkring, hvad der kom-
mer til at ske, og det kan 
meget nemt føre til splid i 
vores lille lokalsamfund, 
at der er nogen, der har 
en stor økonomisk vin-
ding ved at projektet bliver 
gennemført, medens an-
dre kan se frem til en for-
ringelse af boligværdien, 
salgsmuligheden samt et 
tab af den unikke udsigt 
udover åbne marker.
 Jeg håber fortsat, at 
lodsejere, projektmageren 
og vores byrådspolitikere 
tænker sig godt om.
  

Formand 
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

HØST
GUDSTJENESTE
15. september var der 
høstgudstjeneste i 
Dejbjerg Kirke.
Poul Nyborg bød velkom-
men til gudstjenesten 
og sagde, at det i mange 
mange generationer havde 
været god skik at bære 
høsten frem.
 Ind kom så alle børn-
ene med høsten, som der 
bagefter kunne bydes på; 
imens Caroline så smukt 
sang: Nu går vi glad vor 
kirkegang.
� ��
�!��
���
���
��A�
��	��
og Poul Nyborg prædikede 
over: Den Barmhjertige 
Sameritan.
 Høstgudstjenesten slut-
tede med nadver, og uden-
for serverede menigheds-

 ������
����A��������������
solskinsvejr.

/alb

6

NÆSTE
PAPIR
& AVIS

IND
SAMLING
I DEJBJERG

9.
nov.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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På Stauning Friplejehjem 
er vi i gang med at lave 
jule- og nytårsplaner og 
vi vil rigtig gerne have en 
vært jule- og nytårsaften. 

Så sidder du alene eller 
kender du en der gør det, 
så vil vi rigtig gerne høre 
fra dig. 
 For et par år siden la-
vede vi et samarbejde med 
Dejbjerglund Efterskole. 
De oprettede et valgfag der 
hedder »Ung med de gam-
le«.
 Det betyder, at vi får 
besøg af nogle elever fra 
efterskolen nogle man-
dage i efteråret/vinteren. 
Nuværende er de ude at 
gå ture med de beboer der 
ønsker det og efterfølgende 
�
����
� ��� �	� ��(� ��A��
sammen. Både elever og 
beboerne nyder dette fæl-

lesskab. 
 Vi har også et godt sam-
arbejde med Stauning sko-
le og børnehaven. I denne 
uge har vi haft besøg af 
børnehaven og der blev 
sunget for fuld udblæsning.
 Stauning Menigheds-
råd gør også en forskel for 
Plejehjemmet. Hvert år 
inviterer de beboerne på 
�	�������I�� 
�������
�	�����
Fahl Kro ved Bork Havn, 
/��
���
��������
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�����A��
og kage på menighedsrådet 
regning.
 Vi er meget taknemme-
lige for alle dem, der bru-
ger deres fritid på, at være 
frivillige hos os. Det gør en 
kæmpe forskel for bebo-
erne. Skulle du have inte-
resse i at gøre en forskel på 
din egen, så måde hører vi 
gerne fra dig.
 For efterhånden et styk-
ke tid siden kom vi på face-

book. I kan skrive Stauning 
Friplejehjem i søgefeltet og 
synes godt om vores side. 
Så kan I følge med i hvad 
der sker på plejehjemmet. 
Meningen med denne side 
er primært, at informere 
om hvad der foregår på 
plejehjemmet og derfor 
vil der som udgangspunkt 
IKKE blive lagt billeder på 
af beboerne, med mindre 
det er efter aftale.
 På Stauning Fripleje-
hjem  har vi 13 pleje-
boliger. For år tilbage blev 
(����/��""��� N�
��#N�
���
til 15 plejeboliger. Vi er og 
vil stadigvæk være kom-
munens mindste plejehjem 
uanset om vi har 13 eller 15 
plejeboliger. 
 I slutningen af 2018 be-
sluttede man i Bestyrelsen, 
at udvide Stauning Friple-
jehjem og ret hurtig kom 
projektet på tegnebrættet.
Mange ting skal være i or-
den inden byggeriet kan gå 
i gang og pludselig lykke-
des det. 
 I august måned startede 
byggeriet af de to nye lejlig-
heder og det er siden gået 
meget stærkt. Vi forventer, 
at have lejlighederne klar 
til nye beboer i uge 45. 
 Det var seneste nyt her-
fra. Sidder nogle af jer med 
gode ideer eller andet vi 
kunne have gavn af at vide, 
så hører vi meget gerne fra 
jer. 
 I kan kontakte os på le-
der@friplejehjemmet.dk 
eller 9736 9022

Friplejehjem
STAUNING
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Råd til livet
- hele livet...
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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 
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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.

	���)���-�+�
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hotel@smedegaarden.dk

www.petersstenhuggeri.dk
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Nyt tiltag »Leg med bold«
Sensommeren har budt på 
3 omgange 
»Leg med bold«
på Stauning Stadion.

En forespørgsel fra en for-
ælder kom ind, og pludse-
lig stod en anden forælder 
klar til at tage tjansen som 
træner for holdet. Det er 
så vigtigt med de frivillige 
kræfter, når sådanne tiltag 
skal skydes i gang.
 Mellem 15 og 20 børn i 
alderen fra 3 - 5 år er ble-
vet hentet i børnehaven, og 
alle har været klar til leg. 
»Leg med bold« har ikke 

udelukkende haft fokus på 
fodbold, men i stedet bold-
spil på mange fantasifulde 
måder. 
 Børnene har ud over 

bl.a. eksperimenteret med 
håndbold og bowling med 
vandballoner. Hver gang 
sluttede børnene af med 
leg på skolens hoppepude 
- så det har været en sand 
fest.
 Flere forældre har givet 
en hjælpende hånd til træ-
ning, og på den måde er det 
blevet en god og sjov fri-
tidsaktivitet for både børn 
og voksne.
 Vi forventer, at starte op 
igen til foråret, når gym-
nastiksæsonen er velover-
stået.

Karen Agerholm

Leg 
med
bold
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udelukkenndde haft fokus på ret mederbl a eksperiment
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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

Golfklubben.indd   1 19-09-2019   09:21:14
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Sidste nyt fra Dejbjerg 
Jagtforening.

Tiden efter 15. juli, hvor 
jagten efter sommerbuk 
slutter, og til 1. september, 
hvor jagten på ænder og 
gæs starter, er altid en lidt 
stille tid for jægere og i for-
eningen generelt.  
 Den 1. september går 
jagten som bekendt ind 
( �����������	��
�������I�
Jeg vil gerne her gøre op-
mærksom på, at man som 
medlem af Dejbjerg Jagt-
forening har mulighed for 
at købe jagtkort til Skjern 
Enge. 
 Dejbjerg Jagtforening 
har i 2019 planlagt at af-
holde tre fællesjagter.
 Første jagt er sognejag-
ten, som afholdes 2. no-
vember. Vi mødes på efter-
skolen, hvor vi starter med 
"�
��	��A�I� K"� �!��	�	�
vil der traditionen tro være 
spisning for deltagende jæ-

gere og lodsejere.
 De to næste jagter, der 
afholdes, er på foreningens 

lejede jagt i Lyager Planta-
ge 23. november og 31. de-
cember. Begge gange med 
start kl. 10.00. Vi mødes på 
parkeringspladsen øst ved 
plantagen.
 Vi i bestyrelsen håber 
selvfølgelig på, at se med-
lemmerne til efterårets ar-
rangementer. 
 Knæk og bræk til alle i 
den kommende sæson.

På bestyrelsens vegne 
Knud Erik Stampe

Dejbjerg

JAGT Forening

NYHEDSBREV

JULE
TRÆs
TÆNDING
Søndag 1. december 2019 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. 
�������	��
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og har noget med til de mindste.
Alle er velkomne. 
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Adventstiden 
i Dejbjerg kirke

Familiegudstjeneste 
med dukken Sussi 1. Søndag i advent
1. december kl. 15.00 – lige før juletræstænding 
på torvet kl 16.00

Vi synger julen ind
Torsdag 5. december kl. 19.00 – 
Bl.a. Dejbjerglunds pigekor medvirker

Juleaftensgudstjeneste
Tirsdag 24. Kl 15.00 – kom i god tid ;-)

42
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Nyt fra byrådet 
september 2019

Stilhed før storm
Stilhed før storm er vist det 
rette udtryk at bruge om 
den lokalpolitiske situation 
lige pt. 
 Normalt holder vi bud-
getkonference i august 
måned. Her mødes by-
rådsmedlemmerne over to 
dage og forsøger at blive 
enige om den fremtidige 
kommunale økonomi. Her 
besluttes det, hvor der skal 
spares, og hvor der skal op-
prioriteres. 
 På grund af folketings-
valget, som blev afholdt 
lige inden sommerferien 
og konstitueringen af en 
ny regering, er forhandlin-
gerne om at indgå en øko-

nomiaftale med KL blevet 
udskudt. Økonomiaftalen 
mellem KL og regeringen 
indeholder bl.a. rammer 
for service- og anlægs-
udgifterne samt målsæt-
ninger for kommunernes 
skatteudskrivning. Det for-
ventes, at forhandlingerne 
om kommunernes økono-
mi går i gang i september.
 Lokalt betyder det, at vi 
har været nødt til at ud-
skyde vores budgetfor-
handlinger, indtil vi kender 
rammerne for kommunens 
samlede økonomi. 
 Ingen tvivl om at vi står 
over for nogle interessante 
forhandlinger nationalt 
samt lokalt. 
 I mellemtiden må vi 
glæde os over de mange 
spændende projekter, der 
skydes i gang lokalt. Med 

Søndervig feriepark og Na-
turkraft som de største. 
 Desuden er der indgået 
aftale med Varde kom-
mune om at slå de to kom-
muners turistforeninger 
sammen med fælles hoved-
kontor i Hvide Sande. Tu-
rismesamarbejdet betyder, 
at Varde og RKSK bliver 
landets største turismede-
stination. 

/Jakob Agerbo

k NSø d i f i

RåDET
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Torsdag 30. januar 
holder jeg 

JØRGEN SKOUBO 
fra »NAK & ÆD« foredrag i Stauning.
Sæt kryds i kalenderen. Mere info snarest 
følg med i Sport&Godt.
Jeg glæder mig til vi ses.        JØRGEN

SKOUBO
GOD

GAVEIDE

Jørgen Skoubo + Pilates.indd   1 19-09-2019   09:08:17
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
OKTOBER
 Søndag 6. kl 9.00   
 Søndag 13. kl 10.30 v/Torill Kristensen
 Søndag 20. kl 10.30 
 Søndag 27.    Ingen gudstjeneste

NOVEMBER
 Søndag 3. kl 19.30 Alle helgens gudstjeneste
 Søndag 10. kl 9.00 
 Søndag 17. kl 10.30
 Søndag 24. kl 10.30 

DECEMBER
 Søndag 1.  kl. 15.00 Familiegudstjeneste
 Torsdag 5. kl 19.00 Vi synger julen ind
 Søndag 8. kl 10.30 
 Søndag 15. kl 10.30
 Søndag 22.  kl 9.00
 Tirsdag 24. kl 15.00 Juleaften
 Onsdag 25.  Ingen gudstjeneste
 Torsdag 26. kl 10.30 Anden juledag
 Søndag 29. kl 10.30 Julesøndag  

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

Kirke&Sogn.indd   1 19-09-2019   09:05:41



DEJBJERG SOGNEBLAD  46

30. aug. troppede 24 
voksne + 8 børn op på 
Letagervej 7, hvor årets 
»gadefest« løb af 
stabelen.

I år var det Vibeke og Hen-
rik Melhede, som bød in-
denfor i samarbejde med 
Helle og John Petersen.
 Aftenen begyndte da 
grillen blev tændt, og der-
efter var der opdeling af 
hold; - som skulle løbe 
rundt til forskellige poster, 
der var kimsleg, æbledæk-
løb, skruestavling, dåse-
kost og jeg kunne blive ved.
 Efter legen blev der stegt 
pølser og steaks til den 
store guldmedalje, med sa-
later og diverse til.
 Pga. vejret, som eller 
holdt sig »i skindet,« var 

der dækket op til alle, inde 
i Vibeke og Henriks stue.
 Inden spisningen var 
færdig, blev næste års 
»hold« sat, - det er dem der 
skal arrangere i 2020. Det 
blev Majbritt og Kenneth 
på Lyagervej 6 + Rikke og 
Flemming på Letagervej 
4a.
 Efter de havde nydt »en  
lille en« og skålet for deres 
»held«, var der kaffe/the 
og lækre kager til dessert.
 Denne fest pliver pri-
mært afholdt, så tilflytter-
ne kan hilse på deres nye 

naboer, og her er der jo en 
oplagt lejlighed.
 Det var også skønt at se, 
en flok unge mennesker 
troppe op, og deltage på 
lige fod med os gamle i fe-
sten.

/alb
 

Østersogns
Festen 2019

nn er jo endenaboer og her ernn
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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
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