
Hold da op, er der 
alligevel allerede gået 
10 år! Jamen dog, 
hvad er tiden dog gået 
med...?
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-

-
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-

-

10 år efter

DEJBJERG SOGNEBLAD 15

artriklen.indd   1 3/13/2013   12:36:37 PM



-

-

-

-

-

-

-

-

-

Her er jef foran Det Hvide 
Hus i Washington DC.

Copacabana Beach,
Rio de Janeiro.
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Venlig hilsen
Birgit Kallehauge

Christensen
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Dejbjerg
KiRKE
Snart er det slut med 
manuel ringning i
Dejbjerg Kirke.
Sognebladet besøgte, her i 
det nye år, kirketjener og 
graver Kaj Østergaard. Mø-

blevet fascineret af selve 
ringningen før juleaftens-
gudstjenesten.

Kirken var, som sædvan-
lig, fyldt til sidste bænk, 
så mange sad på rakker-
stolene bagest i kirken. Der 
kunne man følge Kaj Øster-

gaards arbejde med de 
mange snore, reb og tov.

Man konstaterde hurtigt 

at det er noget af et arbejde 
at få gang i den store klok-
ke fra 1974, med en vægt på 
ca. 150 kg. 

Først fortæller Kaj, at de 
pinde på række (billed 

nederst), er til lugerne i 
tårnet, som bliver åbnet 
ved hver ringning. Lugerne 
blev lavet for at duerne ikke 
skulle overskide hele tårnet 
indvendigt.

Der startes med kimeslag 
½ time før gudstjenesterne 
til jul, påske, pinse og bryl-
lup, forklarer Kaj, det er 
wiren, der ligger på skabet, 
(billed øverst), der bruges 
til kimeslagene. 

Herefter går man over til 
de store klokkeslag, (billed 
øverst næste side), som der 
er 150 af, og her tager Kaj 
rigtig fat i tovet til venstre 
og lægger alle kræfter i, for 
at få klokken i svingninger.
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Til sidst er det så de ni be-
deslag.

Det er en gammel tradit-
tion som nu snart er slut, 
forklarer Kaj, lidt nostal-
gisk. Dejbjerg Kirke er 
fra 11-1200-tallet, så det 
er mange år, der er blevet 
ringet; jeg har fx gjort det 
de sidste 20 år, smiler han. 

For at få et billede af den 
store klokke i tårnet, skal 
man op ad en meget smal 
og stejl trappe. Kaj føjer 
dog frejdigt til, at den er
godkendt af arbejdestilsy-
net.

Helt oppe, kan man så 

som afdøde Svend Aage 
Kristiansen har udført af 
klokkenstolen, hvor den 
store klokke hviler i.

Fra februar er det så slut 
med den manuelle ring-
ning, fortæller Kaj, da bliver 
der installeret automatisk 
ringning over hele kirken, 

også ved rakkerstolene, 
slutter Kaj Østergaard.

-alb

Øverst på den første side 
er Kaj igang med den ½ 
times kimeslag. Rakker- 
stolene skimtes lige.

tårnlugerne.

På denne side griber 
Kaj fat i tovet til de store 
klokkeslag, og nederst det 
vibrerende billede af 
klokken der slår i 
klokkestolen.

rd.r
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APRIL
Mandag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. 

  Lovsangsgudstjeneste ved bandet. Kirkekaffe

Søndag 14. kl. 10.15 Søndagsklubben Vi besøger FOX
Søndag 14. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

  Middag kl. 18.30
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil. Kirkekaffe

MAJ
Fredag 3. kl. 18.30 Indre Mission og Søndagsklubben 

Søndag 5. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Onsdag 8. kl. 19.00 Indre Mission og Søndagsklubben 

Søndag 26. kl. ? Indre Mission og Søndagsklubben 

JUNI
Søndag 2. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

Onsdag 12. kl. 19.30 Indre Mission 

Søndag 16. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

Søndag 30. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkekaffe

AKTiViTETSKALENDEREN
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Gymnastik

Afslutningen på en god 
gymnastiksæson er en 
bragende god lokal-
opvisning i 
Dejbjerglund Hallen.

Fredag 8. marts løb årets 
lokalopvisning af stablen 
med 450 foreningsgym-
naster, 40 frivillige for-
eningsinstruktører, 11 
opvisningsophold, 100 ef-
terskoleelever og 340 beta-
lende tilskuere. 

Allerede da klokken slog 

sit at se til. Alle parkerings-
pladser omkring hallen 
og efterskolen blev hurtig 
fyldt.

Gymnasterne og instruk-
tørerne gjorde klar til op-

visningen; alle skulle i op-
visningstøj, og det årlige 
holdfoto skulle tages. Kl. 
18.30 stod publikum klar; 
foreningsfanen og de to 
efterskolefaner var klar og 
ikke mindst alle gymna-
sterne.

Programmet for aftenen 
var godt blandet og bød 
på alt fra Mor-far-barn til 
Kvindeholdet. Vi er stolte 
over at vores børnehold 
hvert år leverer nogle gode 
og seværdige opvisninger, 
trods udfordringen om små 
børnehold.

Derudover havde vi i år to 
nye opvisningshold Mor-
far-barn og Deluxe. Deluxe 
er et nyt voksen gymna-

stikhold, der har tiltrukket 
hele 32 gymnaster, hvilket 
vi er utrolig stolte af. De og 
vores øvrige voksenhold la-

-
ger.

Traditionen tro sluttede 
Dejbjerglund Efterskole af, 
som trods stor sygdom le-

-
derholdende opvisning.

Publikum var gode til at 
bakke op om alle hold, og 
gymnaster og instruktører 

Opvisningerne sluttede 
af med en kæmpe tak til 
vores dygtige instruktører. 
De seneste år har vi uddelt 
»årets instruktør-pokal«, 
hvilken i år gik til Lotte 
Pilgaard for hendes store 
indsats som foreningsin-
struktør.

Trods at klokken var 22, 
og at mange forældre måt-
te bære deres sovende børn 
ud i bilerne, var der nogen, 
der fandt det hyggeligt at 
slutte af med en kop kaffe 
og kage i KulturSalen.

Med de mange forenings-
hold gør det aftenen til en 
lang aften for de små år-
gange, så mange forældre 
måtte slæbe trætte børn 
med hjem.

Aften sluttede i kultursa-
len med kaffe og kage, hvor 
folk rigtig hyggede sig efter 
en god aften.

Alt i alt en fantastisk af-
ten, hvor hele lokallivet var 
samlet.

På gymnastik-
udvalgets vegne

Pernille Aarup
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DEJBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV

Vi har i arkivet fået 
indleveret en del 
meteriale af Elly Mad-
sen, omhandlende 
Rabjerg og specielt 
Brunbjergvej 2 , hvor 
Elly og Hans Ertbølle
Madsen boede.
Blandt tingene var et foto 
som vist her fra 1910.  
Billedet viser gårdene som 
ligger i området hvor Brun-
bjergvej støder ind på Rab-
jergvej. Træer er vokset 
op i området siden, så det 
ligner ikke som nu.

Kører man forbi fornem-
mer man næsten gammel 
tids gadekær. Gårdene 
lå dengang mere samlet 
i grupper, senere blev de 

det er så ikke sket her i 
samme omfang som andre 
steder. På Rabjergvej 6 har 
der været en smedje. Man-
den på gården var smed 
samtidig med at han også 
drev landbrug. Folkene på 

-
tioner Smed til efternavn, 
deraf navnet.

Det første hus på billedet 
set fra venstre, Rabjergvej 4 
er den første rigtige skole-

R
i 1886. Senere i 1908 blev 

som nu er revet ned. Sko-
len fungerede indtil 1935 
da Dejbjerglund Skole blev 

N
den gamle skole idag.

er en gård som lå vest for 
Rabjergvej 1. Gården er re-
vet ned for mange år siden. 
Noget af soklen er stadig at 

Den tredje gård liggende 
lidt i baggrunden, Ra-
bjergvej 6 er gården hvor 
der engang var smedje. 

I 1914 hed manden på 
gården Jens Smed. Fra 
1915 var han sognefoged 
i Dejbjerg, og dengang 
politiets forlængede arm. 
I 1917 valgtes han første 
gang ind i Sognerådet, og 
her var han indtil 1929, de 
sidste otte år som formand, 
hans søn Plaugborg Gjøde
Smed overtog gården efter 
ham. Idag bor Rita og Jes-
per Kjær der. 
 Nord for Rabjergvej 6 
ligger endnu en gård Rab-
jergvej 1. Den kan ikke ses 
på billedet, her boede i 
mange år Johanne og Jør-

gen Lauridsen.
På den fjerde gård Brun-

bjergvej 2 var der indtil 
1886 indrettet skolestue i 
østenden af  laden, laden 
som står der den dag i dag. 

Omkring 1890 hed man-
den på gården Lars Mik-
kelsen, søn af den tidligere 

-
lidshverv, blandt andet en 
tid medlem af sognerådet, 
medlem af menighedsrådet. 
Fra 1916 kirkeværge. I 27 
år var han vurderingsmand 

hans mange gøremål, blev 
hans egen bedrift drevet 

J Landboforeningers

Plantning af småskove 
var også et af hans gøremål, 
en del skov står der stadig, 
fuglen skal  jo også have et 
sted at sidde. Lars Mikkel-
sen og hans kone Andreas

Kongenshus Mindepark.

end 16 børn. Nogle af dem 
udvandrede til Amerika.
En søn Hermand Mikkel-
sen overtog gården, men 

I dag ejes gården af Frans
Larsen.

Søren Sand Nielsen
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DEJBJERG
MENIGHEDSRÅD
Foråret så sagte 
kommer, snart kan vi 
vente den glimrende 
sommer… sådan 
startede Kaj Munks 
første digt, som han 
skrev da han var 8 år. 

Man må sige at vintrene de 
seneste år har været hårde 
og vedvarende. Nok derfor 
glæder vi os endnu mere til 
foråret og lysere tider. 
  I vinteren afholdt vi Vin-
terfest i Dejbjerg Mission-
shus, med Skjern Salonor-
kester. De spillede deres 
Nytårskoncert bestående 
af en lang række kendte 
og smukke musikstykker. 

akkompagneret af en san-
gerinde. Det var nok første 
gang der blev spillet og 
sunget Cabaret i Mission-
shuset, og det var en stor 
musikalsk oplevelse. 
   Det nye menighedsråd har 
brugt vinteren på en række 
kurser og uddannelsesfor-
løb. Nu er alle medlemmer 

års opgaver. 
 Langt om længe efter me-
gen bureaukrati har kirken 
får tilladelse til at install-
ere automatisk ringning, 
hvilket sker her i foråret. 
 Da vinteren har været 
lang og hård har vi tænkt 

-
en af den nyrenoverede 
Præstegårdssø til efter 
sommeren – så græsset og 
arealerne er blevet grønne 

 Der vil blive annonceret 
senere om dette. Men me-
nighedsrådet vil gerne in-
vitere interesserede til et 
møde den 16. april kl. 19.30 
i missionshuset – som 
omhandler den fremtidige 
udvikling og vedligehold-
else af området omkring 
søen.
   Hvis man har tid og lyst til 
at deltage i nogle hyggelige 
arbejdsdage i løbet af året, 
så mød uforpligtigende op 
og hør mere. 
  Menighedsrådet har ind-
ledt samarbejde med en 
lokal arkitekt ang. renover-
ingen af kirkens interiør 
og varmeanlæg. Projektet 
vil tage lang tid, men det 
første skridt er nu taget i 
den rigtige retning. 
  Sankt Hans arrangeres i 
samarbejde med museet på 
Bundsbæk Mølle. Aftenen 
vil bestå af friluftsgudstjen-
este (i telt) kl. 20.00 i form 
af en spillemandsgudstjen-
este. Efter gudstjenesten 
vil der være Sankt Hans bål 
og fællessang. 

Projekt messehagel
Pga. at tovholderen på pro-
jektet har været sygemeldt 
i en længere periode, har 
projektet været lagt i dvale, 
men kun i dvale og der er 
nu ved at være kræfter til at 

tage det op igen. 
  Der er planer om en lille 
ekskursion for at se på 
messehagler og få ideer til 
et fælles projekt. Er man 
interesseret i at deltage – 
og alle er velkomne – så 
kontakt Lisbeth på 9610 
7081.

Fra Dejbjerg 
Menighedsråd skal der 

lyde et ønske om et dejligt 
forår til hele sognet.
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Skal der være en

SOGNEFEST2013
I september 2012 var 
der kun tilmeldt ca. 30 
børn og voksne til sog-
nefesten, så det endte 
med at festen måtte 

Det var ærgerligt og træls 
for festudvalget, der havde 
brugt tid på planlægning og 
arrangering af festen. 

Selv om sogneforeningen 
ikke har noget med ar-
rangementet af sognefesten 
at gøre, så har jeg alligevel 
taget imod opfordringen 
fra det seneste festudvalg 
til at skrive dette lille in-
dlæg.

Sognefesten har i øvrigt 
selvstændig økonomi, som 
ikke har noget med sogne-
foreningen at gøre.

Er tiden vokset 
fra at afholde 
sognefest i 
Dejbjerg?

Skal den bestå i nuværende 
form eller måske i en ny 
form?

Er der nogle der vil tage 
opgaven op og arrangere 
en fest her til september / 
oktober måned?

Der blev ikke udpeget et 
nyt udvalg i forbindelse 
med festen i 2012, da der 
var for få tilmeldte.

Hvis det skal blive til no-
get, skal der være nogle, 
der vil melde sig som ar-
rangører!

Vi vil fra sogneforenin-
gens side gerne bakke op 
om det, der arrangeres, 
men med det vi i øvrigt 
foretager os, vil vi ikke stå 
i spidsen for det. 

Vi mener at det fortsat 

par, som det i alle årene 
har været.

Giv din mening til kende 
på e-mailen: 
sognefest@dejbjerg.dk

hvor du også kan tilmelde 
dig som arrangør. 

På sogneforeningens 
vegne

Formand Lars Jørgensen

I LORT
TIL HALSEN
Med denne, måske lidt 
overdrevne headline, 
har en vred Dejbjerg-
borger henvendt sig.

Det er dog ikke helt forkert, 
for vedkommende skriver 
videre:

Mon ikke de hundeejere, 
der lufter deres hunde inde 
i Kirkebyen, kunne tænke 
lidt over, at det faktisk er 
ret uhumsk, at gå langs 
med kirkegårdsdiget, især 
på den vestlige side. 

Der ligger »i tusindvis« 
af kæmpe-lorte, og det er 
nærmest umuligt at gå der, 
medmindre man husker 
waders….

Der er kun få meter mere 
at gå, før man er udenfor 
byskiltet, eller bare nede 
bag kirken, hvor der er en 
mark, hundene kan luftes 
på (når der ikke er afgrø-
der).

Så kære hundeejere, tag 
en pose med, eller gå uden-
for byskiltet.

Hilsen
en hundeejer med pose
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Sogneforeningen har 
de sidste år haft en 
nedgang af medlemmer.

Med andre ord har folk 
valgt ikke at være medlem 
af vores sogneforening. Vi 
tror ikke, at det er af uvilje 
eller utilfredshed, der ikke 
tegnes medlemskab, men 
ganske enkelt at indbeta-
lingskortet forputter sig; 
det er også sket for os i be-
styrelsen.

Derfor har vi fået den ide 
at give folk mulighed for 
at tilmelde sig via NETS, 
det gamle PBS (betalings-
service). Vi vil tillade os at 
henvende os til jer i nær-
meste fremtid. 

Det vil måske i denne 
forbindelse være en ide at 
erindre alle borgere i Dej-
bjerg sogn om, at nogle af 
sogneforeningens opgaver 
fx. er:

Dette kræver frivillig ar-
bejdskraft, og disse frivil-
lige må da kunne forvente 
en vis opbakning fra sog-
nets andre borgere. Kort og 
godt med et medlemskab af 

SOGNEFORENINGEN.
Betal og tilmeld dig til 

PBS betaling senest 30. 
april 2013 og deltag i lod-
trækning om 2 biografbil-
letter.

Har du svært ved indbeta-

girokort og kontanter til 
formand Lars Jørgensen, 
Dejbjergvej 21

Med venlig hilsen 
Dejbjerg Sogneforening. 

NB! Du vil modtage et 
girokort med posten                                                                             
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