


Midt i en »agurketid« kan man

være nervøs for om der er noget at
skrive om. Men Dejbjerg må være

et begivenhedsrigt sted at bo, for
der er egentlig sket en del ting de

seneste måneder.
For at nævne Bundsbæk Mølle

har der været rakkerspil. I år
som totalteater med forskellige
autentiske historier om rak-

at krydre det lidt.

På Bundsbæk vil man også

måde man formidler »kultura-
rvspædagogikken« på. Der-
for har man opslået en Ph.D
stilling. Denne person skal så

metoder til at lære skoleelever-
ne, som kommer på Bundsbæk,
om vores fortid.

Det har også været fremme at

Dejbjerg Sogn hører til et af de
mest historie-rige sogne i Dan-
mark. Der kan nævnes Bunds-
bæk mølle, Dejbjerg Kirke,
rakkerne og vikinge- og jer-

nalderfund. Dejbjergvognen er
nok kendt over hele landet; og
lige mht. Dejbjergvognen er det
helt præcis 125 år siden, nemlig
i 1883, at den blev gravet op af

mosen.

Kim Clausen, direktør for

Ringkøbing-Skjern Museum
fyldte 60 år i juli. K.C. var med
til at starte økomuseet i det
daværende Skjern-Egvadmuse-
um. Kim Clausen fejrede sin 60

års fødselsdag i telt på Bunds-
bæk Mølle. Mange var mødt op
for at fejre fødselaren.

Dejbjerg Golfklub har afviklet
Pink Cup i juni, med det formål

at samle penge ind til Kræftens-
bekæmpelses kamp mod bryst-
kræft. Der blev samlet 55.000
kr. ind.

Mortensen fra Finderup, da

hun allerførste gang spillede på
en rigtig golfbane. Hun sendte
bolden 124 m hen ad banen og
den landede lige i hullet. Begyn-

derheld, - ja hvilket held.

I de små afkroge af sognet
sker der også noget
Menighedsrådet har været på
tur sammen med pensionis-
terne til Nr. Vosborg ved Vemb.

De kørte rundt i området om-
kring Fjaltring og Ferring i det
vestjyske, og sluttede af med
middag på Wilhelmsborg Kro
ved Lemvig.

Og så er der dem der cykler en
aften ugentlig. Det er borgerne
i Østersogn, som tager cyklerne
frem hver tirsdag i sommer-
tiden. De kører sognet tyndt,

som tid går turen også uden for
sognegrænsen. 15 til 20 stykker
kan samles en sådan aften.

Karin Jørgensen, Dejbjerg Sta-
tionsby vandt en konkurrence i
Skjern Dagblad. Gevinsten var

et gavekort på 10.000 kr. til en
rejse. Hvor rejsen går hen vides
ikke --- men vi hører måske
mere om denne sag i næste
blad.

har (haft) to unge tømrersvende

navere eller ej, er der delte
meninger om. De rejser rundt
og arbejder forskellige steder i

Europa. De er til fods og iført
traditionelle sorte dragter.

Så har Stauning Skole fået en ny
skoleleder – Jakob Agerbo fra
Skjern. Han har tidligere været
ansat på skolen i Stauning,

Efterfølgende fandt han ud af
at han ville læse til lærer. Der-
efter arbejdede han på Amager
Skolen i Skjern. Nu følte han
lyst til forandring og trængte til

nyeudfordringer.Han søgteden
opslåede lederstilling i Stauning
og var heldig at få den.

-bll
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Ida Oest Jacobsen født Jensen
er en af de »unge« mennesker
som har slået sine barndoms
folder i vort dejlige sogn ...

Ida blev født og voksede op

på »Stampen« i Nr. Vogn-
bjerg. Hun er nr. to ud af en

søskendeflok på fem. 11. feb-
ruar 1927 så Ida dagens lys
for første gang.

Gården blev bygget i 1880;
- og i min barndom var det

en 4-længet gård med stråtag
og en stor port ind til gårds-
pladsen, fortæller Ida. I 1942

overtog søsteren Karen og
hendes mand Anders Lauge-

sen gården, der sidenhen blev

overtaget af sønnen Villy;
men for 10-12 år solgte han.

Gården gik ud af familiens
eje, og blev raget på jorden til
fordel for en stor svinefarm;

- her kan man jo så sige for
og imod, bedyrer Ida, - men

vi ved jo godt, at vi ikke kan
stoppe fremskidtet, - og det
ser også helt pænt ud dernede

nu, smiler hun.
Ida gik i skole på Bøgholt,

som havde skolestue i det
nord/vestligste hjørne, om-
trent der, hvor Svend Erik Aa-

rup har kontor idag, fortsæt-
ter Ida. Vi gik en 10-12 stk. af

tre årgange i klassen, i de stor
klasser var der fire årgange.
Ialt gik Ida i skole i syv år

de første 1½ år på Bøgholt

resten på Dejbjerglund som

blev bygget i 1935.
Ida tilføjer med et glimt i

øjet, at hun jo har været med
til at indvie Dejbjerglund to
gange. Anden gang var da Eft-

erskolen blev etableret i 1987,
efter et rigtig godt fodarbejde

af flere af sognets beboere,
pointere Ida.
- Framinbarndomhusker jeg

specielt en ting, som jeg synes
var uretfærdigt, og det var, at

far mente, at jeg skulle op og
malke vore køer hver dag in-
den skolegang. Jeg havde dog

en god barndom tilføjer Ida,
men man skal nok ikke sætte

9-10-årige piger til at malke
før skolegangen i dag, be-ton-
er Ida; - Min far sagde fx. ofte

altid: Det bedste man får med
hjemmefra, er at bestille no-

get; - men vi fik da aldrig lov
til at vælge, smiler Ida.
- Af gode veninder havde jeg

Oda Johansen og Gunhild
Jensen, vi var skoleveninder

og tit med hjemme hos hin-
anden. Vi legede mest tag-

Sognebladets artikelserie er her igen, om nuværende og
tidligere borgeres barndom i Dejbjerg Sogn. Redaktionen
synes det er spændende, for vore læsere, at høre, hvad børn i

ikke blev leget såmeget dengang, som nu, - men børn havde
også fantasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie
handler mest om...

DEJBJERG SOGNEBLAD 5

Ida hygger sig i sin krog
foran vinduet ud til
Uglbjergvej, der går mange

timer med en god bog...



fat på et lille stykke mark vi
havde, og en ganske alminde-

lig tøjsnor kunne vi sagtens
bruge som sjippetov, der var
jo ingen legeplads dengang,

smiler Ida.
Nårman komhjem fra skole

skulle der arbejdes, og det
værste vi vidste, var at kravle
i sukkerroerne; - mange er de

ørkesløse eftermiddage vi har
tilbragt der, - men sådan var

barndommen dengang, - alle
skulle bestille noget, siger
Ida, og hvis det ikke var ar-

bejde i marken, var det stor-
vask, som jo foregik en gang

i måneden. Dengang skiftede
man ikke tøj så tit, smiler Ida,
da skulle man passe på, ikke

at blive beskidt.
- I vort stuehus var dermange

rum, som skulle gøres rent, -
- meen når vore forældre sov
middagssøvn, kom eventyr-

lystenop iosbørn,ogvi gjorde
alt det forbudte, smiler Ida. Vi

havde nogle store æbletræer i
haven, og det var en fryd at

kravle op, og ud på de yderste
grene, - ind imellem var lige

så højt oppe, så vi kunne se
over stuehusets tag, - det var
tider, griner Ida.

- Andre gange gik vi i på op-
dagelse i den lille skov vi

have, for at finde myretuer,
fuglereder og egern.
Oda havde den aftale med

sin forældre i middagsssøvn-
tiden, at når opvasken var

klaret,måtte hun gå over til os
og lege, - indtil lyntoget kom;
- vi havde jo ikke armbånds-

ure dengang, - men vi vidste
at når lyntoget fra Ringkøbing

kom, var kl. 13.30, og så stod
alle forældre, og godtfolk op
af middagssøvnen.

Ida fortæller også gerne om
sine juleaftener, hvor mor-

mor og morfar fra Vognbjerg
kom gående. De havde en
gård nær Ludvig Stensgårds,

så der var da et stykke vej på
gå-ben. - Juleaften havde

vi juletræ med masser af fe-
hår og vi fik flæskesteg, med-

ister og citronfromage, - det
var før mandelgavernes tid,

betoner hun. Der var mest
bløde pakker under træet,

en lille bog, en dukkefrakke
med pelskrave, som mor selv
havde syet, - dengang fik man

ikke færdigkøbt tøj, - nej mor
syede det hele selv, bedyrer

Ida.
Efter nytårsaften blev top-
pen klippet af juletræet, og sat

i en urtepotte, så det kunne
holdesig tilHelligTreKonger.

De unge mennesker skød no-
get krudt af, og forsøgte også
at rende med vores »mow-

støvt« (trillebøre) og andre
ting, - menmin far var så snu,

at gemme det godt, så de al-
drig fik held af at rende med
noget af vores.

Ida var 13 år da 2. Verdens-
krig startede. - Det glemmer

jeg aldrig fortæller hun. Læ-
rer Bakbo kaldte os sammen i
2. frikvarter og fortalte i korte

træk hvad der var hændt, og
sagde så at resten kunne vi

få at vide, når vi kom hjem.
Jeg husker specielt, at det var
træls, at cykle, for man kunne

jo intet se, med en lygte, som

dækketøjsskab, af birketræ,

som er gået i arv fra hendes
faster...
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kun var en stribe. Vi skulle

også have mørkelægning i
alle vinduerne, og det værste

var, at de i 1938, var begyndt
at lægge el ind i byen, men
det stoppede ved kirken, for

så kunne de ikke få matrialer
længere pga. af krigen.

- Det var i det hele taget noget
værre rod, fortsætter Ida, for
når man skulle tisse i gården,

kunne man ikke se en hånd
for sig, da lommelampen jo

også kun var en stribe.
- Vi brugte meget levende lys
under krigen, men det skulle

man jo også omgåsmed en vis
forsigtighed, - når man boede

i et stråtægt hus, betoner Ida.
- Jeg fik ikke lommepenge

som barn, men var man hel-
dig, smiler hun, så faldt der af

og til en 5 øre af, og for den
kunnemanfå5stk. tyggegum-

mi, 5 flødekarameller eller en
negerbolle. Tyggegummiet
kunne holde længst, - for

det satte man bare op under
skolebænken, og så var det

klar til brug igen næste dag,
griner Ida. Derhjemme fik vi
en underkop til tyggegummi-

et, mor ville ikke have det gri-
seri, - men det kunne jo vare

nogle flere dage på underkop-
pen, - så der måtte vi gerne
ligge det for mor, husker Ida.

Som 14-årig begyndte Ida
at ryge cigaretter, og det har

hun gjort lige siden. - Den-
gang cyklede man til Lem
og købte 5 stk. cigaretter +

en æske tændstikker for den
herlige sum af 1 kr., det kan

man jo ikke i dag, bemærker
hun lunt.
Ida blev i 1947 giftmedAage

Oest Jacobsen, de fik sammen
tre børn og det er sidenhen

blevet til seks børnbørn og tre
oldebørn med en på vej. Aage
døde i 1986.

Ida har oplevet en masse

i sit liv indtil nu, - men efter
Shubidua på Dejbjerglund
i efteråret 2007, er det slut

med hendes »optræden« der,
- jeg har vist gjort det godt, og

jeg tåler heller ikke at sidde så
lang tid længere, slutter Ida
Oest Jacobsen med et stort

smil.
-alb
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ligesom mine klassekammer-
ater, i 8 klasse på Amagerskolen
i Skjern. I mine øjne var det bare
et år der skulle overstås, så jeg
kunne komme videre på efter-
skole, men jeg havde et rigtig
godt år alligevel.

Jeg gik på Ringkøbing/Skjern eg-

nens Juniorhold og med dem
var jeg i England – lidt af en

oplevelse.
Endeligt skulle jeg på efter-
skole, jeg har jo gennem hele

min barndom set meget op til
de dygtige gymnaster på Dejb-
jerglund Efterskole og nu var

det blevet min tur.
Valget var faldet på Brejning-

gaard Efterskole i Spjald, hvor

på pigelejer. Det var to helt

fantastiske år, med masser af
gymnastik oplevelser samt nye

bekendtskaber, men det skulle
vise sig at jeg havde fået mere
med derfra end oplevelsen (det

fortæller jeg lidt om senere).
Efter efterskolen havde jeg et

par fjumre år – er det ikke det
man kalder dem? Jeg startede

på Ringkøbing Gymnasium,
hvor jeg kom i en rigtig god

klasse, det var nok også det der
gjorde at det var svært at indse
at jeg ikke hørte til på gymnasi-

et.
Fritiden gik med gymnastik

både ungdomsholdet (dengang
det var de lokale der gik på lo-
kalholdet) og et hold jeg var

hjælpetræner på – sæsonen
skulle desværre ende med en

knæskade, som jeg stadig bøv-
ler med.
Jeg droppede ud af 2g, hvor-

efter jeg var i arbejde en kort

periode hos Billig-Jensen
brugskunst. Jeg startede på

EUC Vest i Esbjerg for at se om

mig til at tage den 2-årige HG.
½ år i Skjern og det sidste 1½

år i Varde.
Mens jeg var på HG i Skjern

skete det værste jeg endnu
har oplevet. Jeg mistede min

lykke, en person jeg altid har
set op til – en ildsjæl og ven vil

mange være enige med mig i.
Hvorfor Varde spørger du
måske, ser du - der var jo lige

ham fyren jeg mødte på efter-

med (kan du se hvor det bærer

hen ad?). Her trænede jeg to
springhold ét i Helle og ét i

Varde.
Det var meget anderledes
at være træner på disse hold

træner for at få penge og ikke

fordi man havde lyst. Det skal
dog siges at det nok har noget at
gøre med hvad man har været

vandt til og når man kommer
fra et lokalsamfund som Staun-

ing/Dejbjerg U&I er det en ret
stor omvæltning at komme til
noget i en helt anden grøft,men

Jeg stoppede på begge hold

efter én sæson. I stedet har jeg
taget jagttegn, dog dyrker jeg
det ikke så meget som jeg har

dyrket gymnastikken.
Endeligt havde jeg fundet mit

kald, i løbet af de to år på HG
havde jeg studeret administra-
tion og været i praktik bl.a. hos

Blåvandshuk kommune. Så
jeg søgte elevstillinger som en

gal, efter at have afsluttet HG

Pia er datter af Heli og Kurt Christensen
på Terningvej 4 i Stationsbyen...
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(med et helt pænt eksamens

plads på Norlax A/S i Outrup,
hvor jeg blev fastansat efter
endt læretid i August sidste år.

Jeg blev gift den 21. juni
2008 med den kæreste jeg har

haft siden efterskolen, og når
du læser dette har det første
barnebarn fra Terningvej 4

forhåbentligt set dagens lys,
men de der førstefødte kan jo

snyde. Gymnastikken savner
jeg meget, og regner med at
starte med lidt efterfødsels-

gymnastik og derefter starte på
et af de lokale hold i området.

Mange hilsener
Pia Kallehauge Trøiborg

Når I læser dette har det
første barnebarn fra
Terningvej 4 forhåbentligt

set dagens lys, - men de der
førstefødte kan jo snyde.

DEJBJERG SOGNEBLAD 9



Når du, - kære læser,

sidder med dette blad, er årets

Rakkerspil på Bundsbæk Mølle

Historie.

Knap 280 overværede de seks

forestillinger, hvor de mødte så
forskellige personer som:
• En olm krofatter

med kone
• En vred almuekone med

tre forvirrede
skolesøgende børn
• Kasper Hodde

• AbrahamMusen og hans
gale kone Ulle

• Fem dansende lig
• Solosang af verdensklasse
• Johannes Musen og hans

vilde kone Else Cathrin

• Sidst, men ikke mindst en
scene om en ca. 88% autentisk

historie fra Bøgholt i Dejbjerg,
omhandlende en ung gravid

kvinde, der bliver givet bort til
en rakker, for 100 rigsdaler,
- og det var slet ikke så ringe

endda.

Aktørerne synes dog selvføl-

gelig, det lige var lidt nok til-
skuere at stille op for, men da
det er totalteater, og der ikke

RAKKERSPIL
Per Lunde Lauridsen

har de sidste to året kædet
rakkerspillenes totalteater

sammen, - som
stykkets fortæller.
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kan være mere en 50 spisende
gæster i krostuen, har det været

sådan de sidste par år.
Det skal dog lige pointeres at

det i år er 20 år siden at Skjern-
Egvad Museum startede med
Rakkerspillene.

De første to år var oppe på
heden ved Nato. Det var her

blod på tanden mht. rakker-
spillene, - der havde vi nemlig

den legendariske instruktør
Sigfred Aagaard og året efter

Jonna Green. Førstnævnte har

rakkere, som sidenhen er gået

igen og igen.
I årene 1990 og 92 spillede

vi egnsspil ved Lønborg Kirke,
og så fulgte en pause på fem år.
Herefter blev rakkerspillene

genoplivet i 1997, kun med en
pause i 2006.

Hvad vi gør fremover står hen
i det uvisse, da det for os syn-
tes lidt tamt at spille for så få,

- men vi har jo hørt ude blandt

folk, at det bare er alletiders.
Man skal så også tage dem i be-

tragtning, som ikke er i stand
til at gå så langt, - der ville de

gammeldags bænkerader jo
nok igen komme til deres ret.
- Men vi er alle enige om, at

give Rakkerspillene på Bunds-
bæk Mølle én chance til, og det

bliver i 2009.
-alb

Aase Zacho
på

harmonika
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Billedet, jeg denne gang har
fundet frem i arkivet er
Margrethelund på Dejbjergvej
23, og billedet er fra ca. 1950.

Gården blev opført i 1926 af

Christen Astrup, som i 1926
solgte den til Jeppe Kon-
gensholm, gift med Karen

Pedersen.
I 1953brændtegårdensavls-

bygninger ved lynnedslag,
hvorefter Jeppe solgte den til
datteren Maja og svigersøn-

nen Ernst Sandager.
I 1980’erne afhændede de

gården til Villy Osmundsen,
som senere blev gift med
Maja og Ernsts datter Karen.

De drev gården i en årrække.
Der er ikke længere dyre-

hold på gården, og den ejes
i dag af Karsten Larsen, som
bor der sammen med Anne

Refstrup.
-lrå
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Det er en travl dame bladets
Kvartalportræt har fået fat i
denne gang til. Først 3. gang
lykkedes det at komme i snak
med Charlotte Wohlgemuth...

Man siger jo alle gode gange
tre er lykkens gang, og det

var det da også for deres ud-
sendte, som havde sat Char-
lotte stævne i hendes eget lille

paradis, - nemlig hendes på
hendes arbejde, at lave mad

til glade gæster på Dejbjerg
Golfgård.
- Jeg har aldrig fortrudt at

jeg tog springet, smiler Lotte,
- det er skønt at lave mad, og

gerne til mange mennesker.
Det har jeg godtnok ikke altid
syntes, - men det er kommet

med alderen, griner hun.

Lotte har fem ansatte, i sit
køkken, hvoraf to er på barsel.

- Jeg er rigtig glad ved mine
medarbejdere som går til den
med frisk mod, og får noget

fra hånden. På spørgsmålet
omLottealdrigbliver stresset,

- svarer hun frejdigt: Jooee, -
men det går over, når vi først
kommer igang og får over-

blikket.
Flere gange bliver vi afbrudt

under interviewet, da nogle
gæster selvfølgelig lige skal
have en fadøl, og høre om de

kan få noget mad også. Det
kan de da rigtig nok, - så de

bliver udstyret med et me-
nukort og et smil, mens de
igen bliver hjulpet ud på den

dejlige terrasse med deres
fadøl.

- Der er jo ingen steder hvor

Golfrestauranten
Charlotte fra Lem, leder på 3. år
Dejbjerg Golfklubs Restaurant...

Når Lotte ikke lige er et
ærinde hjælper golfbanens
sekretær Hanne Hägquist

gerne i baren.

Charlotte er her ved at pynte
eb buffet af til 64 damer som

lige er færdige med deres
match på banen.
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der ikke er ventetid på maden

og forstående, bedyrer Lotte.

Hun fortæller videre, at
det ikke kun er golfgæster
der søger restauranten, - der

kommer også mange turister
ind, og spørger om man kan

få kaffe og kage eller spise
her, for det ser jo så hyggeligt
ud, - og alle er jo velkomne,

tilføjer Lotte med et smil.
- Jeg er simpelthen vild med

at lave mad, og man skal jo

har spillet golf i mange timer,

og det gør en sulten, - så det
er altid en stor fornøjelse at

servere for trætte, tørstige og
sultne gæster.
- I år er der også mere travlt

en før pga. udvidelsen af res-
taurant, - som jo er virkelig

rasse mod søen, er det jo bare
et dejligt sted at indtage god

mad i godt vejr.
- De nye sommerhuse syd for

golfbanen, er også begyndt at
bestille ud af huset. Det har
jeg fået rigtig meget af, og jeg

synes selv Dagens ret + mine

er gode, sunde og til rimeli-
ge priser, tilføjer Lotte. Hun

fortæller videre, at dagens ret

- Jeg har mit faste klientel
hver tirsdag og torsdag som

består af Tirsdags-damer, og

baggrunden.

Forreste en af Lottes
blomsterkreationer.

Hun går også meget op i
at det skal se indbydende
ud i restauranten.

De trætte spillere nyder her

en fadøl på terrassen, imens
Lotte tilbereder deres mad.
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Torsdags-herrer. Damerne
vil næsten altid have buffet,

- da det er så hyggeligt selv
at tage, og man får jo altid

en god snak ved buffeten; -
herrerne derimod er mere til
dagens ret, eller noget andet

hurtigt, betoner Lotte.
Lotte overtog restauranten

efter Karl Peter Nielsen, ham
havde hun fået arbejde hos,
det sidste år han var der, og

så havde hun fået blod på tan-

tænke over det, smiler hun og
fortsætter, jeg sprang bare ud
i det; - og når det føles som en

fritidsbeskæftigelse og samti-
dig er ens hobby, - måman da

godt have lidt ambitioner og
det har jeg også, griner hun
lunt.

I restauranten kan der være
100 gæster og knap så mange

når vi har selskaber, hvilken
vi også er begyndt at få en
del af, - fx. er marts og april

alle-rede væk i 2009, - da er

står for døren, - men runde
fødselsdage og jubilæer helt
uden tilhørsforhold til golf-

banen, har vi også mange af,
alle er jo som sagt velkomne,

smiler Lotte.
Restauranten har åben alle
dage fra kl. 11-22 (???) und-

tagen om mandagen, - man
skal vel have en fridag, tilføjer

Lotte.
En af de første gange vi
havde sat Lotte stævne, var

vi netop nødt til at stoppe
interviewet pga. travlhed, da

64 damer skulle have en buf-
fet med 5-6 forskellige retter
efter deres match på banen.

- Ja, her er der travlhed i stor

stil, smiler Lotte, som ellers
bor i Lemmed mand og to pi-
ger på hhv. 13 og 16 år. Den

ældste af vore piger er lige
begyndt på Bøvlingbjerg Ef-
terskole, og det er jo en god

ting at give sine børn, betoner
hun.

Golfbanen har også lige fået
enaftale i standmedDejbjerg-
lund Efterskole mht. elever

som skulle have interesse i
golfspillet. - Så der forventer

jeg at sælge masser af is, so-

davand og andre gode sager,
slutter Lotte Wohlgemuth.

-alb

Søen ved hul 9, også set fra
den nye terrasse.

Spiller ved hul 18’s teested
set fra den nye terrasse.

DEJBJERG SOGNEBLAD 16



Efter en veloverstået sommer-
ferie arbejder sogneforeningen
videre med projektet »Styrkelse
af bosætningen i Dejbjerg«.

Vi har nu fået tildelt den første
rate af de i alt 110.000kr som

Velfærds Ministeriet har givet
tilsagn om. Vi er derfor ude og

få priser hjem på hjemmeside,
foldere og skilte. Derpå skal vi
i kontakt med en arkitekt, som

kan hjælpe os med idéer til by
forskønnelse.

Anvendelsen af midlerne skal
ske inden 1. Maj 2009 og derpå

skal egentlige anlægsarbejder
så ske i årene fremover ud fra

det oplæg vi får fra arkitekten
og i det omfang, der kan skaffes
midler til at gennemføre disse.

Som en opfølgning på de
idé møder, der blev afholdt i

foråret var vi 5 personer fra
Stauning og Dejbjerg, som var
kaldt til møde hos kommunen

14. august på grundlag af de in-
put vi havde til kommuneplan

processen.
Kommunen ville gerne mod-
tage vore ændringsforslag in-

dtegnet på kort over by om-
råderne. Vi regnermed at hente

hjælp fra arkitekten mht. at få
vort forslag skitseret ind herpå

for Dejbjergs vedkommende.
Man kunne hos kommunen
ikke love os noget mht. sikring

sti systemer.

Da dette er det sidste Sogne-
blad der udkommer inden de-
cember, så vil jeg også minde

om at vi traditionen tro har
juletræstænding på pladsen

foran missionshuset den 1.
søndag i advent, 30. november
kl. 16.00.

Vi har ligeledes planer om at
arrangerer fællesspisning i hal-

len i lighed med det vi gennem-
førte i foråret. Det bliver 31.ok-
tober, nærmere oplysninger

vil følge op til arrangementet
på nogle husstandsomdelte

sedler, men sæt allerede nu et
kryds i kalenderen, og se an-
noncen andetsteds i bladet.

Formand

Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening
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En ny jagtsæson står foran os og
skaber hos os jægere en glæde og

spænding samt ikke mindst en for-

ventning om gode jagtoplevelser,
naturoplevelser og godt samvær

med vores jagtkammerater.

Det her med kammeratska-
bet er helt naturligt en meget
vigtig faktor for mange jæge-
re, for her kan man dele
glæden ved oplevelsen med
ligesindede. Mange mødes
måske kun når de går på jagt
og på bestemte tidspunkter år
efter år.
I Dejbjerg Jagtforening har
vi i august afholdt vore to af-
tener med lerdueskydning
i Skjern, det er god træning
og hyggeligt sammen med
kammeraterne. I september
har vi som tidligere beskre-
vet en bustur til Oksbøl, hvor
vi skal se nærmere på den
store bestand af kronvildt, og
forhåbentlig høre hjortenes
brøl.
Ellers har vi jo jagterne i
sko-ven i efteråret at se frem
til, det er altid spændende at
se hvordan vildtets tilstand
er, de senere år har vi set en
del, så mon ikke det gentager
sig i år.
En af sommerens lokale op-
levelser har været fundet af
en mårhund i Stauning, det
er et ikke særligt velkomment
rovdyr i vores fauna, den kan

desværre forvolde megen
skade, ikke mindst i yngle
områderne i Skjern Å dalen,
samt naturligvis generelt i
naturen. Jeg kan kun opfor-
dre til at man regulerer dem,
hvis de dukker op, og hvis
nogen ser en sådan, og ikke
ved hvad de skal gøre, er I
meget velkommen til at kon-
takte os i jagtforeningen, vi
vil så forsøge at regulere dem,
naturligvis med lodsejerens
tilladelse i givet fald.
Til sidst vil jeg opfordre til
en tur ud i naturen, hvad en-
ten det er på jagt efter bær,
svampe eller måske bare en
naturoplevelse.

Knæk og bræk
Kristian

Jagtforening DANMISSION

BASAR
IDEJBJERG MISSIONSHUS

Fredag 7. november kl.15.00

Oplevelser
fra Tanzania
v/Mette Lauridsen • Dejbjerg

F i s k e d a m

J u l e b o r d

T o m b o l a

K a f f e b o r d

Kom og støt en god sag i Afrika...
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AKTiViTETSKALENDEREN
OKTOBER

Søndag den 5. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag den 5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling kl. 13-16
Onsdag den 8. kl. 19.30 Indre Mission Årsfest v/Esben Lunde Larsen
Lørdag den 11. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven - kun for medlemmer
Søndag den 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering kl. 13-16
Mandag den 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler kl. 13-14
Mandag den 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering kl. 13-16
Mandag den 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden arbejder kl. 13-16
Tirsdag den 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler kl. 13-14
Tirsdag den 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Strømpenisser kl. 13-16
Tirsdag den 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden arbejder kl. 13-16
Tirsdag den 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Der bages i den gl. stenovn kl. 13-16
Onsdag den 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler kl. 13-14
Onsdag den 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Akvarel kl. 13-16
Onsdag den 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden arbejder kl. 13-16
Torsdag den 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler kl. 13-14
Torsdag den 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser kl. 13-16
Torsdag den 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden arbejder kl. 13-16
Fredag den 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Bogbinding kl. 13-16
Lørdag den 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Hatte kl. 13-16
Søndag den 19. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Kirkebil
Tirsdag den 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Der bages i den gl. stenovn kl. 13-16
Onsdag den 22. kl. 19.30 Skjern Havekreds Region III Foredrag i Ølgod Kulturhus
Onsdag den 22. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Erland Sørensen
Søndag den 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Fredag den 31. kl. 15.00 Bundsbæk Mølle Allehelgens aften kl. 15-20
Fredag den 31. kl. ? Sogneforeningen Fællesspisning i hallen

NOVEMBER

Lørdag den 1. kl. 15.00 Bundsbæk Mølle Allehelgens aften kl. 15-20
Søndag den 2. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Kirkebil
Søndag den 2. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – kun for medlemmer
Fredag den 7. kl. 15.00 Indre Mission Basar i missionshuset
Søndag den 9. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Fredag den 14. kl. 20.30 Koncertforeningen

Koncert med Big Fat Snake – buffet fra 17.30
Lørdag den 15. kl. 10.00 KFUM spejderne Papirindsamling kl. 10-12
Søndag den 16. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag den 23. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Indsamling
Mandag den 24. kl. 19.00 Skjern Havekreds Juledemonstration i Borris
Fredag den 28. kl. 18.30 Indre Mission Julespisning i missionshuset
Lørdag den 29. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 13-17
Søndag den 30. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Kirkebil
Søndag den 30. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 11-17
Søndag den 30. l. 16.00 Sogneforeningen Juletræstænding ved missionshuset
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DECEMBER

Lørdag den 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 13-17
Lørdag den 6. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – kun for medlemmer
Søndag den 7. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag den 7. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 11-17
Torsdag den 11. kl. 19.00 Dejbjerg Kirke Vi synger julen ind

Lørdag den 13. kl. 13.00
Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 13-17
Søndag den 14. kl. 9.00
Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag den 14. kl. 11.00
Bundsbæk Mølle Julemarked kl. 13-17
Søndag den 21 kl. 10.30
Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Kirkebil
Onsdag den 24. kl. 15.00
Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag den 25. kl. 10.30
Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Fredag den 26. kl. 10.30
Dejbjerg Kirke Gudstjeneste Indsamling
Søndag den 28. kl. 19.30
Indre Mission Julefest v/Anni Thusholt
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Skjern Havekreds holdt
den 29. juni 2008 åben have
i Stauning, og her følger en
beskrivelse af aftenen hos hhv.:

Inger og Holger Dideriksen,
Kirkebyvej 32 b, og Karen og

Henry Ladekær, Markkrogen
6.
Vejret var godt og haverne

var virkelig veltrimmede,
og der kom ca. 30-35 besø-

gende i løbet af de 5 timer
der var åben. Der var en god
snak om de mange forskellige

haveplanter, der nu var i e to
meget forskellige anlagte ha-

ver.
Men enhver have har jo sit
eget særpræg og ingen haver

ligner hinanden.
Haven hos Inger og Holger

består at 2 haver en ny og en
gammel, men de var anlagt så
der var helhed i det, med de-

jlige læ- og solkroge, mange

forskellige buske og frugt-

træer. Der var 3 forskellige
slags vandkunst i haven, som

giver den rislende lyd og hyg-
ge derved.
Hos Karen og Henry var

var mange forskellige roser,

som nok er Karens yndlings-

blomst, bl. a. Ingrid Berg-

mann, Alexandra, Schacken-
borg.

som Karen har haft held med

vakte beundring. Et utal af
forskellige farvede liljer var

der. Det var en lille have med
utrolig mange forskellige
blomster, husløg mv.

Hos begge par var det første
gang de stiftede bekendtskab

med åben have, men de var
begge godt tilfredse med ar-
rangementet.

Lilian Bjerg

Formand for

Skjern Havekreds

Klatrerose i grantræ hos
Karen og Henry med

Stauning Kirke
i baggrunden.

Skjern Havekreds
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Fra Inger og Holgers have
– den ny have.
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Roser og liljer i Karen og Henrys have.

REDAKTIONEN
skriver...
I skrivende stund er redaktionen
næsten ved at drukne, ligesom
alle andre i vort lille land.

Men mon ikke det stopper, når

vi har fået nok.
Vi har dennegang ikke 10
spørgsmål med i bladet, da

vi synes det bliver sværere at
få folk til at svare på de gode

spørgsmål. Men vi regner med
at vende tilbage på et senere
tidspunkt.

Fra tøse-ruten (distribu-
tionen) kan berettes at mange

blade bliver smidt i rørene ved
vejen, og det er konstateret at
de dagen efter er hentet, - så

det fortsættes der med.
Efterhånden har vi igen fået

net, og dem vil vi snarest sætte
stævne, for at høre hvad de

synes kunne gøres bedre, og
sjovere i vort sogn.

Vi håber derfor at møde
mange, til et af sognets rigtig
gode tiltag, nemlig fællesspis-

ningen på Efterskolen den 31.
oktober.

Herfra redaktionen skal end-
nu engang lyde en stor tak for
opbakningen til vort blad.

Vi ønsker alle et rigtig godt

og tørt efterår
og på gensyn til jul.



DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
5. oktober
Søndagsskole 10.15-11.30
Vi laver Conrad holder.

10. oktober:
Hygge eftermiddag/aften
16.00-21.00
Vi mødes hos
Birgit Nørremark
V. Marupvej 7
Hvor vi laver kreative ting

26. oktober:
Søndagsskole 10.15-11.30
Vi laver lygter.

7. november:
Bazar 15.00

23. november:
Kalenderskovtur
Bemærk: 10.00-12.30

skoven, og laver
julekalenderlys.
Derefter boller og kakao.

14. december:
Juleafslutning 10.00-11.30
Hvor vi hygger os og hører
julehistorier

Alle børn fra 3 år
er hjertelig velkomne.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner fra lederne:
Mette Lauridsen
Karin Storgård

Karsten Lauridsen
Birgit Nørremark

MENIGHEDSRåDET
Siden sidst...

Vi har fået ny organist idet
menighedsrådet besluttede at
fastansætte Lisbeth Andersen,
Skjern efter veludstået prøvetid.
Fastansættelsen trådte i kraft
pr. 01.08.2008.
I løbet af sommeren er den

fraøstdiget til kirkenendeligud-

fremover vil blive til stor glæde
og gavn for kirkegængerne.
Der er afholdt kirke- og præ-
stegårdssyn, for besigtigelse
og afklaring omkring eventu-
elle fremtidige forbedringer på
kirke og præstegård. Konklu-
sionen er at vi har en kirke og
præstegård, som overordnet set
er i god stand. Derfor forven-
tes ikke de store projekter i de
nærmeste år fremover.
Som det allerede har fremgået
af dagspressen afholdes derme-
nighedsrådsvalgd.11.november
2008. I Dejbjerg sogn skal der
vælges 5 medlemmer, hvilket er
1 færre end hidtil, da alle sogne
med under 1000 medlemmer af
folkekirken fremover kun skal
vælge 5 medlemmer mod hidtil
6.
I Dejbjerg har vi gennem de
sidste 20 år haft tradition for

aftalevalg, idet der kun har
været indleveret en enkelt liste.
Som det også har fremgået af
dagspressen, har der d. 16. sep-
tember været afholdt orienter-
ingsmøde om valget på Dejbjer-
glund Efterskole. Indtil d. 30.
september har der været mu-
lighed for at indlevere opstill-
ingslister til valget. Resultatet
heraf er i skrivende stund ikke
kendt. Hvis der d. 30. septem-
ber kl. 19.00 kun er indleveret

og de 5 første opstillede på den
indleverede liste er valgt.
Hold øje med dagspressen
med nyt om valget i den kom-
mende tid.

Nu falmer skoven trindt om land
og fuglestemmen daler

ham følger følger viltre svaler.

INDRE
MISSION
OKTOBER:

Onsdag den 8. kl. 19.30
Årsfest
v/Esben Lunde Larsen

Onsdag den 22. kl. 19.30
Månedsmøde
v/Erland Sørensen

NOVEMBER:
Fredag den 7. kl. 15.00

Basar i missionshuset

Fredag den 28. kl. 18.30
Julespisning
i Missionshuset

DECEMBER:
Søndag den 28. kl. 19.30
Julefest v/Anni Thusholt
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Dagen var den 30. august 2008,
da sognefesten løb af stabelen.
Vejret var rigtig varm og tør,
hvilket har været sjældent den
sidste tid. Det gav også nogle
afbud på grund af høst, men det
er der jo ikke noget at sige til.

Sognefesten er en aften for
hele familien. Aktiviteter for
børnene i form af »hoppe-
landskab«, hvor de kan bol-
tre sig nogenlunde sikkert.
Imens kan de voksne sidde og
hyggesnakke over maden. Af-
tenen er krydret med hygge,
underholdning og dans (men
mange havde ikke fået danse-
skoene med i år).
Årets udvalg havde fulgt
trenden fra de forrige år og
lavet et tema for aftenen,
hvilket var noget så eksotisk

som HAWAI.
Flere af deltagerne i festen
havde et eller andet på, som
indikerede HAWAI stemnin-
gen --- et bastskørt, en blomst

i håret eller en blomsterkrans
om halsen. Det var med til
at sætte stemningen i salen.
Musikken blev leveret af en
jukeboks, så det var bare om

musik man gerne ville høre.
Det hele var med til at sætte
stemningen. Maden var også
HAWAI inspireret og smagte
alle tiders. Hanne Brokholm
havde naturligvis lavet ma-
den, hvilket hun har gjort
de sidste mange år til Sogne-
festen.
Og sidst, men ikke mindst
kulisserne, som udvalgets
kreative sjæle kan væremeget
stolte af, gav virkelig stem-
ning af HAWAI og noget eks-
otisk.
Parasoller lavet af strå var
sat op ved baren, og denne
var også lavet af strå på nogle
paller. I loftet hang et surf-
bræt. Ja og som før nævnt var
det varmt uden for, og mange
havde det varmt næsten, som
om de var på HAWAI, og det
blev man tørstig af, så der gik
nogle drinks over bardisken.
Manglede der noget, skulle
det da lige være strand og
sand. Sandet var der også,
men det var på bordene, som
pynt sammen med sten og
strandskaller.
For at blive i den eksotiske
stemning kom en mavedan-
ser på besøg. Hun dansede
et par danse, hvor efter folk
kunne komme op og prøve
at danse. En svær kunst --
- især at se yndefuld ud, når
man dansede. Det skal prøves
nogle gange. En konkurrence

Sognefesten



var der også, nemlig: »Gæt en
sang«.
Gitte Christiansen spillede
nogle melodier, det bord som
først rejste sig og kunne synge

domsbordet, som løb af med
sejren, selv om andre borde
ihærdigt forsøgte sig, men de
unge var lige en tand hurtige-
re.
Det nye festudvalg blev af-
sløret sidst på aftenen. Det
blev Signe og Jens Laurids
Lauridsen, Susanne og Alex
Olesen, Lajla R. Nielsen og
Esben T. Hansen og Thomas
Christiansen samt Asger Ole-
sen.
Nu glæder vi os til næste års

sognefest, for at se hvad de
har af spændende ideer.
I år deltog 75 voksne og 22
børn. Ungdomsbordet var det
største med 30 personer. Det

er dejligt, at så mange unge
bakker op om festen.
Årets festudvalg takker af
og håber at alle havde en hyg-
gelig aften, for det havde vi.
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Sommeren er nu for alvor ved at

gå på hæld, og høsten er i hus.

Endnu et virksomt år går mod eft-
erår og vinter, hvor vi søger inden

døre, og hvor mørke og kulde
begynder at sætte sit præg på den

danske dagligdag.

I byrådet er sommeren også ovre,
og vi er i gang igen.Her er sensom-
merens og efterårets vigtigste be-
givenhed budgetforhandlingerne,

som begynder med anlægsønsker
i foråret i diverse udvalg, fortsæt-
ter på en to dages budgetkonfer-
ence i august og afsluttes med be-
handling i byrådet.

Vi har en »omsætning« i Ring-
købing-Skjern Kommune på ca.

ved skatteudskrivning, tilskud via
den årlige kommunale driftsaftale

med staten, udligningsordninger,
samt via diverse puljemidler.
Budgettet ser fornuftigt ud. Vi
har ikke meget at gøre med, og vi
har ønsker til anlæg og drift, som

ligger over vores formåen, så der-
for gælder det, som ofte gælder i
politik, at der prioriteres. Vi har
en målsætning om at have en
kassebeholdning på 100 mio. kr.,

så vi altid har noget i baghånden
til dårlige tider. Så har vi en an-
lægsramme til nye initiativer som
renovering eller nybyggeri, der er

Ikke svimlende beløb i en kom-
mune så stor som vores, men da
vi ikke ønsker at sætte skatten op,
hvilket kan give ca. 75 mio. kr. pr.
procentpoint, må vi prioritere og

være økonomisk bevidste.
Størstedelen af vore an-
lægsmidler vil blive brugt på at
bygge en ny skole i Ringkøbing,

renovere Ringkøbing svømmehal,
samt nybyggeri af børnehaver i
Lem og Hv. Sande. Sidstnævnte
betyder, at vi lukker to børnehav-

er i Lem, som bliver til en ny, og vi
lukker tre i Hv. Sande, som bliver
til en ny, hvilket medfører store
driftsbesparelser for kommunen,
samt nye gode pladsforhold for de

mindste borgere. Ligeså ses der på
mulighederne for at etablere vug-
gestue i Skjern, da rigtig mange

hvilket vi ellers ikke har haft tra-

dition for hos os. Her må vi nok
imidlertid erkende, at det er en
vigtig del af fremtidens børnepas-
ning, at en kommune kan tilbyde

dette års budget midler til en ny
toiletbygning ved Stauning Havn,
som vi længe har trængt til, så lidt

lokalt blev det til…

Med ønsket om et godt efterår til
læserne af Dejbjerg Sogneblad.

Venlig hilsen

Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontakt: 3052 5362 / esben.larsen@rksk.dk



SPEJDERLEJR
I uge 28 afholdt spejderne deres
årlige spejderlejr. En spejderlejr
hvor vi rigtig kunne nyde godt af
det gode sommervejr.

Spejderlejren blev afholdt i
gammelsogn ved Kloster lige
nord for Ringkøbing. I år havde
storspejderne valgt at starte
lejren med at lave en minihike
ud til lejren. Det vil sige, at alle
storspejdere og ledere startede
med at gå fra Stauning til gam-
melsogn fredag formiddag den
4. juli.
Det var en lang vandretur
på omkring 20 km, som klart
var en udfordring i det varme
sommervejr. Heldigvis var spe-
jderne godt forberedtmed gode
madpakker og drikkevarer til
turen. Grupperådet sørgede for
at spejdernes tasker blev frag-
tet til lejren senere på dagen.
Da spejderne var nået frem
sidst på eftermiddagen, gik de
så ellers i gang med at sætte
telte op. I mellemtiden sørgede
vores kære grupperådsfor-
mand Gitte for at vi blev fodret,

da hun ankom til lejren med
bagagen og en omgang lasagne
til spejderne og de hårdt slidte
ledere.
Lørdagen gik nu med lejrin-
dretning. Det var en hård om-
gang at få bygget spiseborde,
bålplads og indgangsportal i
den bagende sommervarme.
Derfor var det heller ikke alle
der nåede at blive færdig i løbet
af lørdagen, da der også skulle
være tid til et par ture på stran-
den i løbet af dagen.
Gammelsogn spejderhytte
ligger få hundred meter fra en

lille børnevenlig strand ud til
Ringkøbing fjord. Så det var
optimalt, at spejderne kunne
svale sig i vandet i løbet af da-
gene. Lørdag aften blev der så
for første gang lavet mad over
bål.
Søndag formiddag tog spe-
jderne i kirke. Meget belejligt
lå vi heller ikke langt fra gam-
melsogn kirke. Senere omkring
middag ankom ulveungerne.

småting på deres lejr færdigt i
løbet af søndagen.
Om søndagen begyndte led-
erne også at føre pointregn-
skab med spejderne og ulvenes
præstationer. Der var to spej-
derpatruljer og en ulvebande.

hver morgen og aften, desuden
prøvesmagte lederne også på

for hvor godt maden smagte.
Årets tema var »nørd«, så
meget passende gik mandagen
med at lave nogle ret nørdede

Både ulvene og spejderne la-

Spejderne lavede helt uden
hjælp en rimelig stor tømmer-
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tlige otte spejdere, som deltog
i lejren samt to ledere.

ledere, men de var heller ikke
mere end tre i deres bande.
Både ulvenes og spejdernes

god aktivitet, som endte med at
tage det meste af dagen.
Tirsdagen fortsatte med nør-
detemaet, hvor ulvene byggede
en kæmpe slangebøsse. Dren-
gene hos spejderne byggede en
katapult med kyndig instruk-
tion og deltagelse fra lederne,
da det jo var lidt af en voldsom
maskine, som skulle fremstilles
af rafter. Pigerne bagte sam-
tidig boller i en hjemmelavet
ovn, som var gravet ned i jor-
den og opvarmet med brændt
træ.
Det lykkedes for spejderne at få
lavet en drabelig katapult, som
det i enkelte forsøg lykkes at få
til at skyde omkring tyve meter
med vandballoner. Der blev
også mulighed for en strandtur
i løbet af dagen.
Omkring tirsdagmiddag ank-
om bæverne; de kunne blandt
andet få lov at se til, i mens

spej-dernes katapult kom i ak-
tion.
Tirsdag aften gik med det
årlige smuglerløb, hvor både
storspejdere, ulve og bævere
skulle smugle guld. Lederne
agerede toldere og havde deres
hyr med at fange »smuglerne”,

tusinde kroner på guldsalget.
Tidligerepåaftenenhavdeder
været lejrbål, hvor spejderne og
ulvene lavede lidt underhold-
ning. I løbet af spejderlejren
afholdt vi et par lejrbålsaftener,

hygge sig, hvilket de var rigtig
gode til.
Onsdag gik med at bryde
lejren ned, adskille tømmer-

sidste inspektioner af lejren.
Spejdere og ulve blev også
bedømt for deres lejrplads; her

avancerede hævede bålsted.

for deres gode, hyggelige lejrin-
dretning.
Senere på dagen inden børn-
ene skulle hjem, blev det så af-
sløret, hvem der havde klaret
sig bedst i løbet af ugen. Pige-

års førsteplads, grundet deres
stabile høje pointscore for god

Alt i alt var det en rigtig hyg-
gelig spejderlejr, som bar præg
af det meget varme vejr, som
gjorde at tempoet ikke var det

at man kunne tage en kølig
dukkert i fjorden.

Kristian Rudbæk Aarup
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DEJBJERG
FOREDRAGSUDVALG
Dejbjerglund Efterskole og
Dejbjerg Sogneforening

DANMISSIONS KVINDEKREDS
Anne Marie Nygaard
Uglbjergvej 19, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97341144

DEJBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97342940

DEJBJERGMENIGHEDSRÅD
Gunnar Storgaard Pedersen
Letagervej 8, Leding
6900 Skjern
tlf. 97353429

DEJBJERG JAGTFORENING
Kristian Vang Andersen

Uglbjergvej 20, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97341757

INDREMISSION
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97353922

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej 3, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf./fax 97351976
Lisbeth Rudbæk Årup
tlf. 97341134
Rigmor Tarpgaard
tlf. 97341626

DEJBJERG SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 9732825

DEJBJERG SØNDAGSSKOLE
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97353922

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900 Skjern
tlf. 97341900

DEJBJERGLUND HALLEN
Kjeld Andresen
Stauningvej 27d, Stauning
6900 Skjern
tlf. 97369066

KFUM SPEJDERNE
I STAUNING/DEJBJERG
Gitte Sig Olesen
Fjordparken 37, Stauning
6900 Skjern
tlf. 97369353

STAUNING/DEJBJERG U&I
Laila Dyrholm
Kirkebyvej 37, Stauning
6900 Skjern
tlf. 97369790

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg
Ånumvej 165, Borris
6900 Skjern
tlf. 97366604

DEJBJERG GOLFKLUB
Leif Mosegård
Dalbrinken 34
6900 Skjern
tlf. 97352816

FORENINGSADRESSER I DEJBJERG SOGN
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DEJBJERG

KIRKE & SOGN
GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER:

Søndag den 5.: kl. 10.30 .
Søndag den 12.: ingen
Søndag den 19.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag den 26.: kl. 10.30

NOVEMBER:

Søndag den 2.: kl. 9.00 Allehelgensdag KIRKEBIL
Søndag den 9.: kl. 10.30
Søndag den 16.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag den 23.: kl. 9.00 Sidste søndag i kirkeåret. Indsamling.
Søndag den 30.: kl.10.30 Det nye kirkeår KIRKEBIL

DECEMBER:

Søndag den 7. : kl. 9.00
Torsdag den 11.: kl. 19.00 Vi synger julen ind (se omtale)
Søndag den 14.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag den 21.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Onsdag den 24.: kl. 15.00 Juleaften
Tirsdag den 25.: kl. 10.30 Juledag
Onsdag den 26.: kl. 10.30 Skt. Stefans dag. Indsamling

VI SYNGER JULEN IND :
Torsdag den 11. december kl. 19.00 synges juletiden ind i Dejbjerg Kirke. Dejbjerglund Efterskole
medvirker, måske også lokale musikskoleelever og traditionen tro afsluttes der med Lucia-optog.
Derefter byder menighedsrådet på kaffe og saftevand i Missionshuset for alle.
Hjertelig velkommen til en god og stemningsfuld optakt til julen!

RADIO »ÅDALEN«: Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der en gudstjeneste
fra en af egnens kirker på følgende frekvenser: 96.4 , 107.1 og 107.5

Kirkebilen : Bestilles senest om lørdagen før på telefon 9734 1158

LONA OG JØRGEN PEDERSEN
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