
27. ÅRGANG

JANUAR
KVARTAL

2011
Santiago de Compostella



DEJBJERG
SOGNEBLAD
Letagervej 3 • Dejbjerg • 6900 Skjern

Udgivet af
DEJBJERG SOGNEFORENING

REDAKTION:
Ane Lisa Bollerup
(Ansvh.) 9735 1976 alb@skylinemail.dk

albo@berlingskemedia.dk
Bente Lillegaard Pedersen 9734 2030

ehp.blp@mail.tele.dk
Lisbeth Rudbæk Aarup 9734 1134

aarup@skjern-net.dk
Rigmor Tarpgaard 9734 1626
Bente Ladekjær Lauridsen 9734 1112

terningvej2@gmail.com
Side 3: Bente Ladekjær Lauridsen

Indhold Side
Vore juletraditioner 4
Kalenderskovturen 2010 7
Pilgrimsvandring 8
Missionshuset 11
Jens Otto og Julemanden 13
Sorte Kro i Østersogn 14
Rebslagning på Gl. Dejbjergvej 16
DMS Basar 18
I praktik som borgmester 21

Aktivitetskalenderen 24
Sognefesten 26
Sogneforeningen 28
De vilde heste i Dejbjerg 29
Æblejuice 30
Adventsmøde på DE 33
Jagtforeningen 34
Byrådet 37
Kære Dødsbog 38
Julekoncenten 39
Havekredsen 41
Sogneforeningen 42
Søndagsskolen 43
LokalHistoriskArkiv 45
Kirke & Sogn 46

Stof til næste nummer
indleveres senest

1. marts 2011

Næste nummer
udkommer i april 2011

Trykt i 300 eksemplarer
udsendt i Dejbjerg Sogn

Trykt hos
Ringkjøbing

Repro & Reklame A/S

DEJBJERG SO G NEBLAD 3

REFLEKTIONEROVERTIDENDERGIK..

En lille tilståelse.

varafæ ldre dato,nem lig etårgam le.

Nogle kan måske huske, at de har
læst dem før. Men selv om vi er
ved at komme i julehumør med
al den sne, kommer der lige lidt
sommernostalgi til at give var-
men i denne kolde tid.

Ting vi gør, det kan være en
oplevelse eller andet, som bliver
gentaget år efter år, ender ofte
med at blive til en tradition.
Måske sker der lidt justeringer
undervejs. Det kan måske blive
bedre eller måske skal der lidt
fornyelse til. Fodboldskolen i
Dejbjerg kommer vist ind under
ovennævnte. Det startede for otte
år siden med 40 elever. Det blev
senere lavet om til idrætsskole

der blev nogle valgmuligheder.
(Det er jo ikke alle, der gider
spille fodbold). I år var det 130
i alderen ni til 15 år, som ville
bruge en lille uge på at være aktiv
i sommerferien. De kunne vælge
mellem spring-, rytmegymnastik,
dans, fodbold og friluftsliv.

Om formiddagen træner man
den disciplin man har meldt sig
til. Om eftermiddagen er der
en anderledes aktivitet for alle.
Det kan være en tur til stranden
– olympiade samt andre ting. 14
instruktører leder hele seancen.
Flere af dem har en baggrund
som tidligere elev på Dejbjerg-
lund Efterskole. I denne uge
bor og spiser de på skolen. Ugen
afrundes med at forældrene kom-
mer på besøg. Der grilles og der
er fælles aktiviteter for alle, både
store og små.

Vi vender tilbage til fodbolden,
dog i en anden sammenhæng.
Faktisk er der mange, som spiller
fodbold i Stauning/Dejbjerg U&I,
både piger og drenge. Endda har

ud af det. Det er Stauning/Dej-
bjerg U – 15 piger. De var vist
meget tæt på at blive mestre,
men desværre tabte de den sidste
kamp 2 – 1 til Bindslev/Tværsted

fra Nordjylland. Så uanset var
det godt gået.

Fra aktivitet fodbold til aktiv-
itet cykling. I første halvdel af
september cyklede mange børn
i skole. En landsdækkende kam-
pagne, som Stauning skole også
var med i. Der blev trådet godt i
pedalerne, hvilket gav masser af
kilometer og frisk luft. Masser af
motion og frisk luft, skulle gerne

elever i klasserne.
Måske var der også nogle som

tyvstartede, især elever i sjette
klasse, med at træne til cyklist-
prøven til foråret. Der er jo noget
at leve op til, idet Stauning skole
i år havde kommunens bedste
cyklist, nemlig Ditte Keseler fra
Dej-bjerg. Denne titel blev hæ-
dret med en ny cykel, samt en
stor vandrepokal til skolen.

Bundsbæk Mølle har haft noget
om Islandske hest og jernalder.
Man mener at jern-alderfolket
red på Islandske hest, eller i
hvert fald meget lig med. Ryt-
terne fra Dejbjerg Islandsheste
lavede et hesteshow for at vise
og fortælle om deres heste. Laura
Jeppesen fra Dejbjerg var med i
dette show. Hestene har deres
særkende på deres specielle gan-
gart tølt. Hesten har hele tiden et
ben på jorden ved denne gangart
og det giver bløde bevægelser,
hvilket gør det behagelig at være
rytter på en sådan hest.

I 1960,altså for 50 år siden var
der en berømt orne i Dejbjerg.
Den hed Malte, var ejet af Ernst
Sandager. På ungskuet i Hern-
ing det år kunne den fremvise
det talrigeste afkom, nemlig 62
stk. Den blev senere solgt for
12.000,- hvilket var den indtil da
dyreste orne i Danmark.

Julen stunder til og vi kan sige
som i Peters jul: »Jeg glæder mig
i denne tid – nu falder julesneen
hvid ---« om sneen bliver liggen-
de til jul vides ikke, men uanset
kommer julen og kan lyse op i en
mørk tid for os alle.

Alle læsere ønskes en glædelig
jul og et godt nytår. -bll
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Jul den kære jul...

Detm ed traditionereren god
ting,nokogså en bedre end vi
tror.

Det er ting som vi gør det ene
år, efter det andet år. Nogle
gange uden at tænke over
hvorfor, og hvordan vi gør
det. Det er bare noget vi gør,
fordi vi altid har gjort det,
måske i mange år.

Traditioner er der mange af
i julen, og det er godt.

Det er bla. godt, fordi vores
syn på livet, ændre sig livet
igennem, og vores syn på
f.eks julen ændrer sig også.
Jeg tænker på b.la springet fra
barn til voksen, mange brik-
ker skal falde på plads, netop
der er det godt at kunne holde
fast i traditionerne.

Vi har også vores tradition-
er i familien. Nogle vælger vi
bevist og andre kommer af sig
selv, som årene går.

En ting er helt sikkert, ju-
len nærmer sig og sætter en
masse ting i gang i os….. Nogle
gange føles dagene for korte
og for få, fordi vi har som så
mange ting vi gerne vil nå.

Først kalder julemarked-
erne på os, og man vælger
dem, som man synes har rela-
tioner til en selv og familien.
Det er altid hyggeligt, og der
laves så mange smukke ting,
rundt omkring.

Den sidste weekend i no-

vember, er speciel hektisk,
der starter julen starter for os.
Fredag aften er der julespis-
ning oppe i Missionshuset,
hvor vi deltager. Menuen står
på, suppe og risalamande.

Søndag formiddag, deltag-
er vi i kalenderskovtur, som
søndagsskolen arrangerer,
det er dog kun efterhånden
mig som deltager, da børnene
er vokset fra denne aktivitet
(Jeg er leder i Søndagsskole)

Søndag eftermiddag del-
tager vi, som regel i jule-
træstændingen. Det er sog-
neforeningen som arrangere
dette , hvor det er en tradi-
tion, at julemanden kommer
forbi. og træet bliver tændt i
Dejbjerg by, festligt.

nisserne plads nede i vores
sofa, efter en lang sommer
oppe på loftet.

Et år havde nisserne besøg

Vores juletraditioner
Fam. Nørremark i Østersogn...
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af Nissepjok, som I ser her
på billedet nederst, er Nisse-
pjok nr. 2 fra venstre.

Alle vore børn som har gået
på Stauning Skole kender
Nissepjok, det er en nisse,
som på skift kommer med
hjem, i December og laver
skarnsstreger.

Til julekoncerten i Dejbjerg

hyggeligt, og spændende at se
hvem der deltager fra sognet.
Nu har jeg nævnt de ting vi
plejer at deltage i.

Juletravlheden starter her-
hjemme inden 1. december,
da jeg gernevil havebagtmine
brunekager inden. Hjemmet
skal også helst være pyntet
lidt inden 1 december, med
bl.a. kringler som hænger i
køkkenvinduerne med rødt
bånd.

Juletræet bliver hentet ude i
skoven, af hele familien, som

regel 4. søndag i advent.
Den 22. dec. er vi altid sam-

men med min bror og hans
familie, hvor vi udveksler
julegaver, og får gløgg og
æbleskiver.

Den 23. dec. Om aftnen
er reserveret til juletræs
pyntning, hvor vi alle deltager
næsten….

Juleaftens dag er ret tradi-
tionel herhjemme. Vi får en
bedre frokost med bla. risen-
grød, senere gør vi os klar til
at tage i kirke. Det er for os
der, julen virkelig begynder,
og ikke i butikkerne i efter-
årsferien. Man kommer rigtig
i julestemning, julefreden
sænker sig, når orglet begyn-
der at spille, og vi alle synger
»Glade Jul, dejlige Jul« .

Senere er det julemiddagen
der venter. Vi har de sidste

tilbehør og til dessert får

mande med kirsebærsovs, så
det bliver altså til to mandel-
gaver.

1. juledag er vi altid sam-
men med Svends familie, og
2. juledag med min familie. 4.
juledag deltager vi i juletræs-
festen oppe i Dejbjerg mis-
sionshus.

Julen med alle dens tradi-
tioner er ovre, og vi ser med
forventningogspændingfrem
mod det nye år, spændte på
hvad det vil bringe os.

Herfra skal der lyde de bed-
ste julehilsner, og ønsket om
en glædeligt jul og et velsig-
net nytår til alle.

Fam. Nørremark
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Skovturm ed søndagsskolen
Så skete detigen.Heldigvis.
Decem berbankeroverraskende
pludseligtpå,og vivoksne
synesknap deterblevetefterår.

Men for børnene er det noget
andet. Her er julemåneden
og advent´en en længe ventet
begivenhed, fortæller Karsten
Lauridsen.
- I søndagskolen gik start-
skuddet af på selve 1. søndag
i advent, hvor vi mødtes til
gudstjeneste kl. 11.30. He-
refter gik vi, ca. 15 børn og
nogle voksne, ud i skoven ud-
styret med pose og grensaks
på udkik efter gode ingredi-
enser til den senere kalender-
lysdekoration.
- Denne søndag var en særlig
søndag hvad angår vejret; piv-
koldt og blæsende i det åbne
landskab, men i skoven var
der stille og smukt da sneen
et par dage før havde pyntet
skoven med et 5 cm. tykt vat-
tæppe. Skønt.
- I skoven spottede vi et
rådyr og Flemming Stor-
bjerg fangede en lille spids-
mus, som vakte lidt postyr,
speciel da den kravlede op i

hans ærme, tilføjer Karsten.
- Vel hjemvendt til det nyre-
noverede missionshus, stod
den på varme frikadeller og
pastaskruer med salat til. Med
nyvundet energi kreerede
børnene nu den ene smukke
dekoration efter den anden.
- Nogle med moslook, nogle
med koglelook, nogle med
gran-, kristjørn- eller bare ler-
look, smiler Karsten.

- Dagen sluttede med en ad-
ventssang og en lille andagt,
og så manglede det bare at
blive 1. december, så lyset
kunne blive afprøvet og brugt.
- Alt i alt en hyggelig begyn-
delse på adventstiden, slutter
Karsten Lauridsen.

Kalenderturen 2010



Hvordan fårm an den ide at
vandre på en 1000 årgam m el
pilgrim svejpå 785 km ? Vejen
gårtilSantiago de Com postella

legende skulle ligge begravet.

Da jeg i 1997 var alvorligt syg
læste jeg om en kvinde der
efter endt sygdom vandrede
pilgrimsruten i Spanien. Det
virkede utrolig spændende
og var en stor udfordring for
mig. Hun vandrede alene,
men det havde jeg nu ikke

Erik om han ville med og det
ville han heldigvis gerne.

Da Erik stoppede sit arbejd-
sliv i 2009 bestemte vi at van-
dringen skulle være i foråret
2010.

Vi begyndte at anskaffe
udstyr bl. a. en rygsæk som
skulle indgå i vores træning
herhjemme.

Et sæt venner spurgte om
de måtte komme med – og
selvfølgelig måtte de det.

I sommeren 2009 kørte
Erik og jeg til sydfrankrig og
nordspanien for at under-
søge mulighederne. Vi skulle

parkere autocamperen i de
5 uger vi skulle vandre. Den
franske rute starter i byen St.
Jean Pied de port og herfra
er der 24 km til Roncevalles,
et kloster som ligger på den
spanske side. Her kunne vi
parkere og på kontoret der
overbeviste de os om, at det
var sikkert at parkere.

Vi ville prøve lidt vandring

når nu vi var ved startstedet
og gik 9 km op i Pyrenæerne.
Vi gik op til et lille spise/
sovested kaldet Orisson. Det
gik utrolig meget opad og det
var en anstrengende tur. Vi

vi startede tilbageturen. Så
gik det nedad og efter kort

venstre knæ. Ned skulle vi,
når jeg gik baglæns havde jeg
ingen smerter, men ca. 8 km
baglæns nedad er langt. Ned
kom vi og var overbevist om,
at vi skulle hjem og træne.

I efteråret tog vi på van-
dretur på hærvejen sammen
med de venner som ville med
på caminoen. Vi skulle van-
dre ca. 20 km i to dage. Vi
tog af sted med rygsækken
pakket. Havde en dejlig tur,

gå så mange kilometer med
omkring 8 kg i rygsækken.
Vi lærte meget på den tur og
vidste at nu var det hjem og
fortsætte træningen.

Vi startede med hver mor-
gen at gå omkring 10-12 km
i Dejbjerg og omegn. Det

meget af ens tid og jeg gik jo
hele tiden og tænkte på hvad
jeg skulle hjem og lave. Efter
jul startede vi træningen med
en pakket rygsæk. I rygsæk-
ken have vi kaffen og vi har
drukket meget kaffe på bænk-
en ved Mette Muus`s hus.

Vi syntes vi havde forberedt
os godt og lørdag den 24. april
kørte vi fra Dejbjerg. Fire for

Santiago de Compostella
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ventningsfulde mennesker,
med pakkede rygsække og
2052 km foran os i bil.

Vi havde 2 overnatninger
på vejen derned. Vi nåede st.
Jean Pied de Port ved mid-
dagstid mandag. Vi gik på

pilgrimspas stemplet så vi var
klar til at starte vandreturen
næste morgen.

Vi kørte derefter til Ronce-

og slappede lidt af. Vi gik til af-
tenmesse i den lille kirke som
hører til klostret. Her bliver
alle pilgrimme velsignet og
der bliver bedt for en god og
sikker tur for pilgrimmene. Vi
forstår ikke spansk men bliv-
er alligevel grebet af stemnin-
gen.

Vi tog en taxa næste morgen
til St. Jean Pied de Port. Her-
fra starten vi turen kl. 9,30.

Vi skulle så gå de 9 km op til
Orisson hvor vi havde bestilt
overnatning. Det var frygtelig
varmt. Vandreturen op var
utrolig hård, måske skyldes
det at vi havde siddet i bilen
i to dage eller fordi det var så
varmt. Jeg måtte have hjælp
med rygsækken efter 5 km
og klarede så resten af turen
i meget langsomt tempo. Vi

et bad og et hvil. Der var fæl-
lesspisning for ca. 30 person-
er som alle var startet på van-

dringen samme dag. Vi skulle
præsentere os og fortælle lidt
om os selv. Det foregik held-
igvis på engelsk. En stor del
af disse mennesker mødte vi
jo mange gange undervejs og
det var en stor glæde at møde
nogle vi »kendte«.

Vi startede næste morgen
kl. 7. Det var en meget smuk
morgen i en utrolig smuk na-
tur. Det blev igen en varm og
meget hård dag op over Py-
renærerne. De sidste 4 km
gik det stejlt ned til Ronce-

pel på klostret og så ellers ned
til autocamperen og hvile. Vi
skulle også have pakket vores
rygsække om. Alt de varme tøj

ekstra bukser og sandaler blev
lagt på hylden. Sandalerne
var for tunge så det blev plas-
ticsko i stedet. Mange andre
unødvendige ting blev taget
af rygsækken bl.a. halverede
Erik hans beholdning af eks-
tra batterier til tandbørsten
(ikke eltandbørster næste
gang).

Næste morgen tidligt op
og så af sted igen. Fra i dag
var det med et gennemsnit
på ca. 25 km dagligt. Det var
også fra nu af at vores over-

natninger skulle foregå på
Alberger(refugier). Nu var
det på sovesale og i køje-
senge. Der kunne være alt fra
20-50 mennesker på soves-
alene. Men alle steder en god

badeforhold og varmt vand.
Vi havde ørepropper med og

vænne sig til meget.
Efter få dages vandring

blev det koldt. Det havde vi
ikke regnet med og vi frøs.
Vi måtte gå med regnslag for
at holde varmen. Heldigvis
mødte vi 4 irske søstre som
vi var startet sammen med

res handsker og dem havde
vi brug for de næste 14 dage.
Vi var også så heldige at vi
på et Alberge fandt en kasse
med glemt tøj som man bare
kunne tage. Her fandt vi hver
en ekstra trøje. Efter ca. 14
dage blev vejret bedre og det
blev varmere for hver dag der
gik.

Der er gule pile og muslinge-
skaller som viser dig vej hele
vejen til Santiago. Du er på
intet tidspunkt i tvivl og vi gik
på intet tidspunkt forkert.

Vi vandrede på alle slags
veje, grus, jord, sten, pløre,
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asfalt og vi gik stejlt op og lige
så stejlt ned. Vi kom igennem
små landsbyer, større byer,
gennem vinmarker, gennem
skove, op i bjerge og lange
stræk på bjergkammen. Vi
gik igennem den smukkeste
natur. På vejen ligger der med
jævne mellemrum små barer
hvor du kan gå ind og få kaffe
og lidt brød.

Vi har set en masse små
kirker i de små landsbyer og
i de større byer har vi set de
mest imponerende katedral-
er. Der er utrolig megen his-
torie på caminoen, et stykke
vej som stammer helt tilbage
til romertiden, tempelborge,
klostre, bispebolig tegnet af
den kendte spanske arkitekt
Gaudi og m.a.

En nat skulle vi overnatte

5 cm tynd madras og det var
alt. Der var fællesspisning og
så ellers til ro. Det var ikke let

vi udleveret samme slags ma-
dras, men det takkede vi nej

madrasser - så gik det.
Vi mødte selvfølgelig en

masse mennesker fra hele

rigtig mange. Nogle kunne vi,
af sprogmæssige grunde, ikke
tale med, men vi hilste altid
på hinanden. Måske mødtes
vi igen og overnattede samme
sted. Alle er venlige og hjælp-
somme. Der bliver kigget og
snakket meget om ødelagte
fødder og vabler. Erik havde
kun lidt problemer med en
lilletå et par dage. Jeg havde
problemer mellem to tæer.

Det udviklede sig til en byld
og var smertefuldt. Jeg måtte
til pilgrimslæge og have anti-
biotica. Mange sagde: »Hvor-
dan kan du dog gå med det«?
Alternativet var jo at stoppe
og det ville jeg ikke. Jeg havde
nu også sagt hjemmefra at jeg
ikke regnede med at kunne
gå 785 km uden at få ondt et

så ret i. Diverse ømme steder
i ben, hofter og ryg det for-
svandt efter få dage.

Det er utroligt dejligt bare
at gå og ikke have nogle plig-

og stå op og gå igen. Man får
virkelig tænkt over mange
ting og når man er to der føl-
ges får man også snakket en
del..

Jeg var utrolig træt rigtig
mange gange og efter 4 ugers
vandring begyndte Erik også
at føle sig lidt slidt. Han men-
te også at han havde nået sin
idealvægt, jeg havde også tabt
mig, men kunne konkludere
at jeg nok skulle tage et par
ture mere inden idealvægten
blev nået.

Efter 31 dages spændende
vandring nåede vi den 31. maj
om formiddagen ind på plad-
sen foran Katedralen i San-
tiago. En utrolig lettelse. Vi

vores bevis på vandringen. Vi
fandt et sted at sove og valgte

i denne omgang. Vi mødtes

endelig noget dejlig mad.
Højdepunktet var besøget

i katedralen. Når Apostlen
Jakob har fødselsdag på en
søndag er det Jubelår og det
var i år. Der var en lille dør
der kun er åben i Jubelåret
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som vi kunne gå ind af. Når du
gik gennem denne dør skulle
alle ens synder være tilgivet.
Den gik vi gennem og op bag
altret og gav Jakob et knus og
sagde tak fordi vi havde klar-
et turen. Derefter gik vi ned i
katedralen til pilgrimsmesse.

Her er ca. 1000 mennesker
til hver messe. Den dag blev
det nævnt at der var ankom-
met pilgrimme fra Danmark.
Det er en speciel gribende op-
levelse og man er bare så træt
og glad.

Uden for igen møder du en
masse mennesker som du har
mødt på Caminoen og man
giver og får en masse knus.
Alle er så glade over at have
gennemført.

Efter 2 dage i Santiago tog
vi toget tilbage til autocam-
peren, som stod som da vi
havdeforladtden.Hermødtes
vi også med vores venner som
måtte opgive efter 500 km. De
havde så tilbragt ventetiden i

på den måde set en del vi ikke

Vi er enige om at det er en
af de største oplevelse i vores
liv. En stor naturoplevelse,
vi har mødt en masse dejlige
mennesker og vi har været
sammen om det. Vi er enige
om, at vi gerne vil gøre det
igen. Nu har vi i hvert fald en
masse erfaring – hvad skal vi
pakke og hvad skal vi IKKE
pakke.

Erik og Bente

DEJBJERG
MISSIONSHUS

2011
JANUAR Tirs. 11. kl. 19.00

Bedemøde i missionshuset

Tors. 13. kl. 19.00
Bedemøde i missionshuset

Lørd. 15. kl. 10.00-15.00
Undervisningslørdag
om skabelse/evolution v.
Carlo Brondbjerg, Herning

FEBRUAR

Ons. 02. kl. 19.30
Månedsmøde v. Jens Fjord,
Skjern
Emne: Bønnens tjeneste

TEMAUGE:
Tirs. 22. kl. 19.30

En aften v. Bibelkreds 4
Emne: Min frelser

Ons. 23. kl. 19.30
Jens Lomborg, valg-
menighedspræst i Skjern
Emne: Mere end du aner
(opstandelsen)

Tors. 24. kl. 19.30
Poul og Dorit Jensen,
Nøvling
Emne: Jesus som forbillede

Fre. 25. kl. 19.30
Familieaften v. Jesper
Kristensen, Hv. Sande

MARTS Ons. 02. kl. 19.30
Generalforsamling

Ons. 16. kl. 19.30
Månedsmøde v. lærer
Lillian Andersen, Tarm
Emne: Efterfølgelse

APRIL Søn. 10.
Temadag i Vorgod v.
Niels Jørgen Kobbersmed.
Starter med gudstjeneste i
Vorgod Kirke, derefter fro-
kost og efterfølgende tale i
Vorgod missionshus.

Ons. 13. kl. 19.30
Månedsmøde v. valg-
menighedspræst Flemming
Lauridsen, Ølgod

Emne: Det kristne
fællesskab, hvad og hvor er
min plads

MAJ 06. kl. 18.30-21.00
LOPPEMARKED
i missionshuset

13. kl. 19.30
Familieaften v. Søndags-
skolen. Vi får besøg af Gos-
pel Kids fra Skjern og Hans
Jørgen Østerby

JUNI Ons. 08. kl. 19.30
Månedsmøde v. Heri Eltør,
Aulum. Emne: Helligånden
(nådegaver)

AUGUST Søn. 07.

gram og tidspunkt følger

Ons. 17. kl. 19.30
Månedsmøde v. Bibelkreds 5
Emne: Guds kærlighed,
hvad betyder den for mig?

SEPTEMBER
Ons. 14. kl. 19.30

Månedsmøde – vi får besøg
fra DBI
Emne: En hvilende tro

Fre. 16. kl. 19.30
Familieaften v. Søndags-
skolen, vi får besøg af Bent
Nielsen fra Troldhede

OKTOBER Lør. 08.
IMs årsmøde og jubilæums-
fest (Fredericia)

Ons. 12. kl. 19.30
Månedsmøde v. Helle Noer,
kreativ medarbejder, Vejle
Emne: Kunst for Gud, Gud
som skaber – mennesket
skabt i Guds billede som en
kreativ skabning

NOVEMBER
Tirs. 01. til fre. 04.

Skjernkredsens halmøder.
Program følger senere

Fre. 11. kl. 15.00
Basar i missionshuset

Fre. 25. kl. 18.30
Julespisning i missionshuset

Det var årsprogrammet
til og med november.
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For8.gang iårblevjulem anden
afhentetafJensOtto Kousgaard
og dog uden hanshestevogn,
-om han havde efterladtden på
Grønland pga.glatføre,m elder
historien intetom .

Traditionen tro henter Jens
Otto ellers hvert år 1. søndag
i advent, julemanden, som
altid har godter med til børn-
ene, der venter på Torvet for-
an Dejbjerg Missionshus.
- Det er så hyggeligt, når
børnene råber: Hurra, - - og
hej, Jens Otto godt du kom. -
Børnene er hvert år meget be-
kymrede for, om jeg nu også
når frem til tiden osv, smiler
Jens Otto, - - det kan jo både,
som i år, være glat og sne-
vejr, og når det er det, kører
jeg ikke så gerne ud med min
hest, - - det er ikke rart for
hverken den eller mig selv,
hvis det er ufremkommeligt
vejr, forklarer han.
- Jeg har dog trodset en strid
vind fra vest, og det var hårdt
- men så er det jo ekstra dej-
ligt, når man når frem, for
børnene står jo trofast og
venter på julemanden, - og så
er det synd at skuffe dem.

Jens Otto starter ved mid-
dagsstid med at strigle hes-

hue og det hele på. Jeg vil
helst være der 5-10 min. før
det begynder, og det tager
ca. 40 min., alt efter vejret,
at køre op til kirken, hvor
julemanden bliver samlet op
(læs: Grønland)

- Når vi så når frem, er hes-
ten stille og rolig, selvom

børnene jo løber glade om-
kring den, for at samle de
karameller op, julemanden
har strøet ud til dem.
- Jeg ville ikke undvære den
hyggelige tradition. Vi kører
jo hvert år om til kirken til
akkompagnement af Lau-
rids Lauridsens harmonika-
musik, - - og det er smukt at
høre på.
- Når karamellerne er samlet

køres rundt i byen med jule-
manden og hans »kane«, - og
det gør jeg jo gerne, bedyrer
Jens Otto, - - der kan være en
3-4 børn pr. tur.
- Slutteligt er jeg nødt til
at køre hjem med hest og
vogn, - uden at nyde gløgg og
æbleskiver. Det er jo blevet

skinner på hestens ben.
- Når vi kommer hjem skal
derslappesaf,hestenkommer
ind i den varme stald og jeg i
min varme stue. Nogle dage
efter modtager jeg gerne en
stor æske chokolade fra Sog-

plaster på såret, - når man nu
ikke får gløgg og æbleskiver*,
slutter Jens Otto Kousgaard
med et stort smil.

-alb

dejlige æbleskiver, og den
varme gløgg; - alt imens
min gode hest hyggede sig
hjemme i den varme stald.
(Læs: Grønland)...

Jens Otto og Julemanden
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Isidste nr.af2010 harviien
artikelom taltSorte Kro.Gitte
Lund fortæ llerherlidtom hvad
hun fandtud af,efterathave
læ stbladet.

- Ja, det var Sanne fra Ly-
agergaard, der spurgte mig,
hvor Sorte Kro var, fortæller
Gitte, - og så siger jeg, det er
her hos os. Det syntes hun var
lidt morsomt, så vi fandt ar-
tiklen frem fra Sognebladet.
- Men altså, Sorte Kro er
også et område herovre; vort
matrikel nr. er af Sorte Kro.
- Jeg greb så Dejbjergbogen,
og i den står der under Sorte
Kro: Niels Bollerups gamle
gård, (Jornas), det lille gule
husmandssted (Høys), Niels
Juhls gård (Spanners), og
Frederik Lyhne Jensens hus
(Conni og Knud Erik Jeppe-
sens) + vores. Resten af
gårdene i området ligger i Ly-
ager også Skolen.
- Selve kroen lå i helt gam-
le dage ovre ved den gamle
landevej (Drivvejen), fortsæt-
ter Gitte, - den brændte ned

hus ca. 1850 og helt nedlagt
sidst i 1800- tallet.

er det rigtigt atEjlerHomanns
bedsteforældre* har boet på
Jornas gård.
- I bogen står en halv side om
hvem, der har boet på gården.
Man kan Google »Sorte Kro«

der har museet lagt en side
ind om kroen, tilføjer Gitte
Lund:

Sorte Kro
Indtil 1859 lå Sorte Kro ved
den gamle landevej, som nu
indgår i Drivvejen. Kroen
havde ikke kongeligt privi-
legium, men havde med sin
beliggenhed en vis beretti-
gelse som værtshus og hvil-
ested for handelsfolk og fragt-
mænd.

Det var nemlig ofte noget af
enprøvelse forhesteogmand-
skab at få fragtvognene eller
sommerens hølæs gennem
det løse sand op til toppen af
Dejbjerg bakke, så Sorte Kro
fungerede derfor som stedet,

hvor man samlede kræfter og
læskede ganen.

Sorte Kro var berygtet som
tilholdssted for smuglere og
omegnens mere eller mindre
lovløse rakkere. Når studedri-
vere og prangere drog hjem
fra markederne sydpå, slog
de derfor gerne følge

i Dejbjerg Østersogn...

De mange hjulspor gennem
heden er spor fra
århundreders færdsel ad den
vestjyske studevej.
Photo:
Skjern-Egvad Museum
©Skjern-Egvad Museum
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før de nåede Sorte Kro, for i
fællesskab lettere at kunne
forsvare sig mod overfald og
slagsmål.

Efter sigende skulle forfat-
teren Carit Etlar have boet
på Sorte Kro og her have fun-
det forlæg til sin bog »Mad-
salune«. Det fortælles, at kro-
manden Kræn Engsig var den
levende model til fortællin-
gens kromand. Af bogens
beskrivelse fremgår det, at
Sorte Kro var mødested for
bådehandelsfolkogsmuglere,
samt at der på kroen foregik
en omfattende handel med
egnens krybskytter.

Efter branden i 1859 blev

nye landevej, som var blevet
anlagt omkring 1850. Mod
slutningen af 1800-tallet blev
krodriften nedlagt og bevil-
lingen solgt til det nyopførte
Centralhotel i Skjern.

Kilde/Sources:
Guide til oplevelser i Ring-
købing Amt, 1983. H.P.
Hansen: Natmandsfolk og
Kjæltringer, 1920. Hugo Mat-
thiesen: Bøddel og Galgefugl,
1962.

Author:
Harriet Ludvigsen 2006
Copyright:
Region: Vestjylland,
den nordlige del, Dejbjerg
Published: 2006-11-01
Living history/

*Jvf. artiklen »Min barndom
i Dejbjerg« nr. 4 2010

Gitte Lund har videre
gravet i historien om Sorte

Kro, hvor hun efterfølgende
fandt dette.

SORTE KRO
?
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Gl.Dejbjergvej,nem lig
M adsNielsen og HansPeder
Clem m ensen,harsam m en m ed
LauridsLauridsen,Erik
Pedersen og afdøde Hans
Frandsen laveten lille

Denne seance blev også for-
anstaltet over en hyggelig
kop kaffe, og dermed gik man
igang med projektet. Hans
var primusmotor, han vidste
alt op at slå reb.
- Erik var kameramand, så

men eller billederne på disse
sider.
-Dehavdeallepåvejenendej-
lig dag, og til den årlige Høst-

samme aften afgik Hans ved
døden i sit hjem.

- Filmen, på ca. 20 min., vil i

januar 2011 blive lagt på net-
tet, så alle kan se den på Sog-
neforeningens hjemmeside:
www.???

-alb

- på Gl. Dejbjergvej...

Over en dejlig kop kaffe
lægges strategien for

dagens arbejde.

Hans Peders traktor
bliver i dagens anledning
omdannet til slåmaskine.



DEJBJERG SOG NEBLAD 17

Hans Frandsen rigger
maskineriet til.

- og det færdige arbejde
beundres med stor glæde

Alle hjælper beredvilligt til,
i det dejlige sommervejr.
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En dagsrapport fra basaren
i Dejbjerg Missionshus, fre-
dag den 5. november

En basareretm arked.
Ordetkom m erfra detpersiske
b z r,som gårtilbage tildet
pahlaviske baha-char,som
betyder»stedetm ed priser«… ...

14.00:
Der pusles stille rundt i mis-
sionshuset. De sidste ting
rundt omkring stilles på
plads, og salgsboden sup-
pleres med lækre nybagte
boller og kager.

I køkkenet arbejder kaf-
femaskinen på højtryk, og
de mørke dråber fylder kan-
derne, mens duften af kaffe
og kage breder sig. En lan-
terne med tændte lys sættes
udenfor på trappen for at
byde velkommen på en grå
efterårsdag.

Lysene tændes på bordene,
og snakken summer stille…
har vi nu styr på det hele…nu

går det snart løs…hvor mange
mon der kommer i år?

Helt specielt er det jo også
denne gang, hvor vi også skal
indvie det nyrenoverede mis-
sionshus – ganske vist er gan-
gen ikke færdig endnu og lidt
mangler der endnu rundt om-
kring, men de to sale og det
gamle fyrrum, der er »tryllet
om« til ungdomslokale, frem-

og vinduer, nymalede vægge
og et nyt ovenlysvindue, som
lader lyset strømme ind i den

før så mørke sal.
15.00:
Så er det nu, det sker! Dørene
slås op for basaren 2010, og
salen fyldes støt og roligt med
forventningsfulde børn og
voksne.

Der bydes velkommen og
efter en sang og lidt informa-
tion om, hvad dagen bringer,
slippes gæsterne løs. Nogle
søger straks ind til kaffebor-
det med kagen og de nybagte

de mindste - først besøger

Heldigvis må man gerne

vis har mor og far eller måske
bedsteforældrene forsynet
poderne med en god stak
mønter, så tombolaen kan
besøges mere end én gang….
det kunne jo være, at man var
heldig anden..eller tredje…
eller fjerde gang!

I salgsboden kan man få
hjemmelavede tærter, bolsjer,

urkager, boller, marmelade,
syltede rødbeder, hyldebær

Basar i Dejbjerg
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saft mm., og når lageret er
fyldt op af spiseligt, så kunne
det jo være, at der skulle sup-
pleres med lidt julepynt, en

stearinlys til decembermør-
ket.

Skulle man måske også lige
se, om man kunne vinde én af

kanske lotteri eller gætte,
hvor mange stykker slik, der
er i krukken…….

16.30:
Så er der kommet gæster –

er sig en plads for at lytte til
Dorthe Langås, som har arbe-
jdet på øen Zanzibar sammen
med sin mand Arngeir Langås
siden 2002.

Nu er de vendt tilbage til
Danmark, men mens de
var på Zanzibar arbejdede
Arngeir med at få det kristne
mindretal og den muslimske
majoritet på talefod med hi-
nanden i en hverdag, der ofte
er præget af mistro.

Som led i dialogarbejdet
mellem kristne og muslim-
er var Dorthe under deres
ophold med til at starte og
lede syskolen Upendo, hvor
kristne og muslimske kvin-
der har mulighed for at lære
at sy og efterfølgende sælge
»Upendo Means Love« tøjs-
kollektionen fra deres butik
og webshop.

Upendo betyder nemlig
kærlighed på swahili. For-
målet med syskolen var ikke
blot at uddanne og skabe en
indtægtsmulighed men også
at bygge bro mellem kristne
og muslimer og lære kvin-
derne, at man godt kan være
sammen og have et godt fæl-
lesskab på tværs af fordomme
og tro.

Der lyttes opmærksomt,
mens Dorthe fortæller lev-
ende om projektet og viser
billeder fra deres tid på Zan-
zibar. Prøv selv at læse mere
på Upendos hjemmeside:
www.upendomeanslove.com

17.30:
Boderne åbnes igen – poder
med forventningsfulde øjne
og den sidste tier i hånden
står ved tombolaen og prøver
lykken endnu engang, selv
om hylderne efterhånden er
ved at være tomme.

I salgsboden er der også
travlhed, og i køkkenet bred-

drede pandekager – snart er

og aftensmaden, og snakken
går livligt, mens den sidste
vaffeldej bliver forvandlet til

som man måske lige kan kl-
emme ned sammen med en
skive is og lidt jordbærsovs.

De mindste er efterhånden
ved at blive lidt småtrætte
og klar til weekend – de lidt
større nyder hinandens selsk-
ab, den lækre mad og snakken
ved bordene.

19.30:
Dagen nærmer sig sin afslut-
ning. Heldige vindere af nit-
tegevinster, det amerikanske
lotteri og et stort glas slik

gen Pedersen af. Folk samler
gevinster og indkøb sammen
og kører hjem efter en god
eftermiddag med mange san-
seindtryk.

20.30:
Oprydningen og opvasken er
i fuld gang, der ryddes af og
rykkes rundt, og snart ligner
huset sig selv. Igen i år blev

kom der ind, og de penge vil
blive sendt til projektet ”Up-
endo.” En stor tak til alle,
som bidrog på den ene eller
den anden måde og tak til alle
gæsterne, fordi I igen i år var
med til at gøre basaren til et
rigtig godt og velbesøgt ar-
rangement.
Basarudvalget lister stille ud
til bilerne efter endt opryd-
ning, sidste mand slukker ly-
set og låser døren……..

Hvorfor skal vi
holde basar?

Vi har spurgt familien
Keseler, som bor på
Nr. Vognbjergvej 4:

· Fordi det er
fællesskabende.

· Fordi det er en sjov måde
at samle penge ind på, til
et godt projekt.

· Fordi det er godt at samle
ind til et projekt, som ikke
umiddelbart giver mig selv
en gevinst. Vi samler ofte
ind til vores egen lille
verden, vores skole, en lejr-
tur osv.

· Det er sjovt at lave ting
sammen.

· Det er hyggeligt at være
sammen.

· Det er et godt sted for
børn-

ene at vinde en julegave til
deres forældre, hvis de ikke
selv kan bruge gevinsten.
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Jeg harvæ retipraktikhos
Ringkøbing-Skjernsborgm ester,
IverEnevoldsen.

Det var nogle meget spæn-
dende dage med stor varia-
tion, lige fra jordhandel,
budgetmøde, økonomi- og er-
hvervsrådsmøde til journali-
ster med kritiske spørgsmål.
- Den første, jeg mødte, var
Birthe Jensen, sekretær for
borgmesteren og kommun-
aldirektøren. Hun var en sød
og dejlig dame, med et travlt
blæksprutte job.
- Efter et budgetmøde man-
dag morgen gik jeg ind på
borgmesterens kontor for at
hilse på ham. Det er nok den

man kan forestille sig, også

med egen havn. Han har dog
ikke fået anskaffet sig båden
endnu, så han kan sejle hjem
til Hvide Sande.
- Tirsdag deltog jeg i et 3½
time langt økonomi- og er-
hvervsrådsmøde, interessant,
lærerigt og med mange nye
ord. Efter mødet stod TV2
nyhederne klar for at få en
kommentar fra Iver angående

forslaget om Skjern-Tarm
sammenlægningen.
- Efter nogle dage med borg-

indsigt i nogle af de andre
funktioner/jobs, der er på
kommunen. Jeg var i internt
personale og udvikling, borg-
erservice og kommunikation.
- Alle jeg mødte i praktikugen
var gode til at inddrage mig.
- Jeg har fået indsigt i, at selv-
om kommunen skal spare og
holde igen, er der stadig gang i
udviklingen og nye projekter.
Jeg tror, at denne uge bliver
som et helt års samfundsfag
for mig.

Kristina Berg Simonsen
Dejbjerg, - pt. 9. kl. på

Frøstruphave Efterskole.

Øverst: Borgmester Iver
Enevoldsens dørskilt på
Rådhuset i Ringkøbing.

Her ses jeg sammen med
Iver foran de store
panorama-vinduer
mod fjorden.

I praktik som borgmester...
- af Kristina Berg Simonsen...
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sigesatvæ re en kliché,så var
detikke desto m indre den første
tanke,som strejfede m ig,da
jeg blevbedtom atstrikke en
beretning sam m en om de tiår,
derefterhånden ergåetsiden

I det følgende har jeg forsøgt
at trække de vigtigste ele-
menter frem fra disse år.

drog jeg sammen med mine
kammerater til Skjern, for at
fortsætte på Amagerskolen de
efterfølgende to år. Jeg valgte
at tage 10. klasse på Dejbjerg-
lund Efterskole, hvilket jeg
på intet tidspunkt har for-
trudt. Dette var et år, hvor jeg
virkeligt udviklede mig, især
på det personlige plan. De-
suden knyttede jeg en række
værdifulde venskaber, som
jeg stadig har stor glæde af i
dag.

Jeg valgte efter 10. klasse
at fortsætte skolegangen på
HTX i Skjern. Jeg kan faktisk
i skrivende stund ikke præcist
erindre, hvilke forhold der
var udslagsgivende i forhold
til dette valg, hvilket måske
er et udtryk for, at valget var
mere eller mindre tilfældigt.
Set fra et fagligt perspektiv
blev det dog tre meget værdi-

fulde år, hvor jeg tillærte mig
en række redskaber – især af
matematisk karakter – som
senere skulle vise sig at være
til stor nytte for mig. Jeg er
derfor glad for, at jeg i sin tid
traf dette valg, og jeg kan kun
anbefale dette tekniske gym-
nasium til andre, som måtte
stå i den vanskelige situation
det kan være, at skulle vælge
ungdomsuddannelse.

Da jeg afsluttede HTX
havde jeg ikke den fjerneste
idé om, hvilken uddannelse
jeg kunne tænke mig at
påbegynde, så det virkede af
den grund naturlig for mig
at tage et sabbatår. Desuden
havde jeg på det tidspunkt
mere eller mindre besluttet
at rejse til Whistler i Canada
sammen med tre af mine ef-
terskolekammerater, hvor vi
ville forsøge os med livet som
skibumser.

Vi tog af sted midt i novem-
ber måned 2007 og tilbragte
tiden i Whistler indtil medio
april 2008. Tiden gik i peri-
oden hovedsagligt med føl-
gende: Skiløb samt indtagelse
af øl!

Jeg indrømmer, at det kan
lyde trivielt, men i en periode
at kunne stå på ski hver eneste
dag var en drøm, jeg havde
haft, lige siden jeg første gang
forsøgte mig på pisterne i
forbindelse med skituren på

jeg så sandelig udlevet den
vinter.

Efter tiden i Whistler til-
bragte vi knap to uger i Van-
couver samt på Vancouver
Island, hvorefter vi rejse til
Hawaii i de efterfølgende to
uger. Især Hawaii var en stor
oplevelse og er i den grad
anbefalelsesværdig. Denne
øgruppe byder både på sol og
strand samt storslåede natu-
roplevelser.

Efter dette halve år på den
anden side af Atlanten vendte
jeg hjem med en lang række
uforglemmelige oplevelser.
Jeg måtte dog også erkende,
at jeg på dette halve år ikke
på nogen måde var blevet
mere afklaret omkring mit
uddannelsesvalg, hvilket blev
min undskyldning for at tage
endnu et sabbatår. (Det var
måske også en anelse naivt
at tro, at elementerne i livet
som ski-bums på nogen måde
skulle kunne være katalysator
for at lede mig til afklaring på
dette punkt).

Grene i Skjern en uge efter
min hjemkomst. Jeg var an-
sat dér indtil marts måned
2009, hvor jeg som »offer«
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afskediget pga. manglende
ordre tilgang. Jeg blev dog
umiddelbart efter ansat af
Videbæk Idræts- og Fritid-
scenter, hvor jeg hjalp til i
køkkenet samt med rengørin-
gen i et par måneder.

I starten af juni 2009 rej-
ste jeg til Afrika sammen
med min kæreste Line, hvor
vi opholdte os i omtrent seks
uger. Vi drog først til Kenya,
hvor den største oplevelse
blev en seks dages safari i
Masai Mara samt ved Lake
Nakuru og Lake Naivasha.

Det blev en storslået og
næsten uvirkelig oplevelse,
hvor vi blandt andet så løver,
geparder, giraffer, elefanter,

kelt leopard. Efter opholdet
i Kenya rejste vi til Tanza-
nia, hvor vi var på Safari i
Ngorongoro krateret og ved
Lake Manyara. Ngorongoro,
der med sin omkreds på cirka
20 kilometer og en dybde på
cirka 600 meter er verdens
største inaktive vulkankrater,
var en fabelagtig oplevelse, og
ligeledes var det enormt fasci-
nerende at se de træklatrende
løver ved Lake Manyara.

I Tanzania tog vi tilmed den
udfordring op at trekke op i
5895 meters højde til toppen
af Afrikas højeste bjerg Kili-
manjaro. På trods af prob-
lemer med højdesyge under-
vejs var det en spektakulær
oplevelse, hvor vi vandrede
gennem et meget varieret
landskab med imponerende
udsigter. Vi sluttede vores
rejse i Afrika af med ni dages
afslapning på Zanzibar, som
bød på eksotiske sandstrande
med azurblåt havvand.

Alt i alt var Afrika en ufor-
glemmelig oplevelse med sin

storslåede natur og det impo-
nerende dyreliv, men i lige så
høj grad blev rejsen et møde
med et samfund, som på
mange måder står i dyb kan-
trast til det danske. Som eks-
empel herpå husker jeg især
mødet med Kibera Slums i
Kenyas hovedstad Nairobi,
der er Afrikas andet største
slumkvarter med en estimeret
population på over 1 million
mennesker. Her lever men-
nesker under så absurd ringe
vilkår, at man i Danmark ikke
engang ville byde dyr noget
lignende. Sådanne og lignen-
de indtryk udgjorde også en
stor del af oplevelserne fra re-
jsen, og det var indtryk, som
gav stof til eftertanke.

jeg sammen med min dejlige
kæreste til Århus, hvor jeg
i dag stadig er bosiddende.
Mine tanker omkring uddan-
nelse havde langt om længe
ført mig til en beslutning om
at starte på økonomistudiet
på Aarhus Universitet. Dette
har vist sig at være en ganske
tidskrævende beskæftigelse,

essant og er efterhånden ble-
vet overbevist om, at valget
har været det rigtige for mig.
Som økonomistuderende til-
lærer man sig en lang række
værktøjer indenfor matema-
tik og statistik, som er brug-
bare i analyser af, hvorledes
begrænsede ressourcer ge-
nerelt fordeles i et samfund.
Det kan til tider være en lidt
tør proces at skulle tillære
sig disse værktøjer, og en af
mine tidligere forelæsere ud-
trykte analogisk dette karak-
teristikum ved studiet som,
at »det kræver meget kon-
ditionstræning, før man kan

begynde at spille fodbold«.
Jeg er dog heldigvis nået til et
stadium, hvor nogle af kund-
skaberne fra matematikken
og statistikken begynder at
vise deres værd, når det kom-
mer til at skulle forstå og
analysere forskellige øko-
nomiske problemstillinger,
hvilket gør det hele lidt mere
interessant.

Jeg vil slutte af med at ønske
Jer alle en rigtig glædelig
jul og et efterfølgende godt
nytår!

Med venlig hilsen
Esben Vibel
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Onsdag 16. kl. 19.30 Folkeuniversitetet/museumsforeningen
Kontakter omkring Nordsøen

Torsdag 17. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst.
Besøg af A. M. Clemmensen

Søndag 20. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Lørdag 26. kl. ? Gospel Kids Festival på Videbæk Kristne friskole for alle i 2. – 7. kl.
Søndag 27. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole. Udsmykning missionshuset
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Arrangementer i Bundsbæk
Søndag 2. januar kl. 10.00
Nytårstur i Bundsbæk Naturpark – ca. 4 km. Vi traver en rask tur ad stierne i Bunds-
bæk Naturpark og får forbrændt noget af julesulet. Undervejs bliver der tid til at se og høre
om spændende natur- og kulturhistorie i området. Arrangeret af Ringkøbing-Skjern Mu-
seum. Entré: Voksne kr. 50. Børn under 18 år gratis.
Søndag 16. januar kl. 14.00
Havens fugle – redekasser og fuglefodring. God familieaktivitet – byg jeres egen fu-
glekasse og få gode råd om fodring af vinterfuglene i haven. Med få anstrengelser kan man
fremme et rigt og varieret fugleliv i haven. Arrangeret af Ringkøbing-Skjern Museum.
Entre: Materialepris kr. 100 pr. fuglekasse.
Foredrag i folkeuniversitetet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum:
Onsdag 19. januar kl. 19.30
Dejbjerg Jernalder, Bundsbækvej 25:
Nyeste udgravninger og fund fra museets arbejdsmark.
Museumsinspektører Esben S. Mauritsen og Poul K. Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Muse-
ums to yngste arkæologer fremlægger de væsentligste udgravninger og fund gjort i 2010 og
sætter dem ind i en større sammenhæng. Arkæologerne vil blandt andet gennemgå seneste
udgravning af bebyggelsen ved Mejlby, Ringkøbing samt hulbælterne ved Brændgårds
Hede, Torsted. Ellers vil aftenen byde på et udkog af de seneste års arbejde.
Der er ingen tilmelding. Pris kr. 65 inklusive kaffe.
Onsdag 16. februar kl. 19.30
Dejbjerg Jernalder, Bundsbækvej 25
Smede, fyrster, får og sakse. Et kig ind i en livlig ældre jernalder i Midtjylland.
Museumsinspektør Martin Winther Olesen. Det har vist sig, at landskaberne omkring Hern-
ing var meget tæt bebygget i ældre jernalder. Der er i de senere år foretaget mange ud-
gravninger, som har vist en spændende udvikling frem mod et foreløbigt højdepunkt i det
første århundrede efter Kristi. Foredraget følger dette spor og kommer ind på både jernud-
vinding, smede, våben, fyrster, får og sakse.
Der er ingen tilmelding. Pris kr. 65 inklusive kaffe.
Onsdag 16. marts kl. 19.30
Dejbjerg Jernalder, Bundsbækvej 25
Kontakter omkring Nordsøen i Folkevandringstiden.
Ph. D. Stud. Katrine Balsgaard Juul. I dag har begrebet udkants-Danmark en skæbnesvan-

hvor Vestjylland indgår i et større dynamisk netværk omkring Nordsøen. Der er ganske vist
langt mellem Rom og Rindum, men Romerrigets fald påvirkede også jernalderens Vestjyl-
land. Der er ingen tilmelding. Pris kr. 65 inklusive kaffe.
-------------
Lørdag 5. februar kl. 10.00 – 12.00 Papirindsamling
Mandag 7. februar kl. 14.00 – 17.00 Åbent hus på Dejbjerglund Efterskole.

Kom og besøg skolen på en almindelig skoledag.
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Lørdag den 18.septem bervar
Dejbjerglund ram m en om årets
sognefest.Festen varbygget
op om kring tem aet»M orten
Korch«.

Årets festudvalg valgte at gøre
et stort benarbejde med at
udvide rammerne for, hvem
der blev inviteret.

Tidligere har sognefesten
været for Dej-bjerg sogns
borgere, men set i lyset af
at vi i Dejbjerg Sogn ikke er
nok, som bakker op omkring
festen, så det økonomisk kan
løbe rundt, valgte udvalget at
invitere Stauning med.

Ikke kun med den bagtan-
ke, at de ville hjælpe med at
få festen til at hænge sammen
økonomisk, men også fordi vi
kan få så meget glæde ud af at
arbejde endnu mere sammen
i de to sogne, end vi allerede
gør.

Heldigvis blev det godt

modtaget; der var 71 voksne
og 57 børn / unge tilmeldt, og
det var super godt, også set i
lyset af at en del af de »faste
sognefest-stam-gæster« var
forhindret denne dag.

Forberedelserne til festen

fordring - eller rettere sagt
spændingsmoment, i og med
at vores hyrede musiker
Matheiz kontaktede os midt
på eftermiddagen den 18. og
fortalte, at han var kommet

til skade med hånden og der-
for ikke havde mulighed for
at spille.

Der må vi sige, at stemnin-
gen i udvalget en stund ikke
var ren »Morten Korch«.
Gode råd var pludselig dyre,

Kl. 17 fandt vi frem til en
harddisk med musik i Skjern,
og så skyndte vi os ellers op i
hallen for at stilledetop. Kl. 18
blev vi kontaktet af en musik-
er fra Sønderjylland, som til-
bød at komme herop med sit
band »Klør Es«. Vi satsede og

disk mv. væk, imens de første
gæster begyndte at komme
ind ad døren.

Så kunne festen endelig
begynde, og vi startede ud
med Hannes altid gode mad.
Efter hovedretten havde vi
»Bingo Banko«, inspireret af
TV2 lørdagsprogram. Godt
nok ikke med de samme store
præmier, men alligevel med
et stort gevinstbord. Tallene

Sognefesten
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blev – som i TV – fundet med
en blanding af almindelig
talopråb og konkurrencer,
hvor der blev fundet nogle tal
frem.

Efter desserten kom Klør
Es, og vi må nok sige, vi var
lidt spændte på, hvad vi
havde sagt ja til. Men alle
vores bekymringer blev gjort
til skamme, for det gjorde de
bare rigtig godt. Folk kom på
dansegulvet, og samtidig var
der også mulighed for at få en
god snak ved bordene.

Som altid så vi ikke meget
til børnene, som legede inde
ved siden af i gymnastikred-
skaberne. I ny og næ så vi
nogle lige komme ind for at få
en slurk sodavand, og så var
det ellers af sted igen.

Oppe ved baren var der »slå
søm i træstub«-konkurrence,
hvor de resterende gevin-
ster fra Bingo Banko var på
højkant til den, der kunne slå
søm i på færrest slag.

Til sidst stod duellen mel-
lem Mogens Thomsen og
John Andresen, og underteg-
nede mener, at det blev John,
som løb af med sejren, men

kan faktisk ikke helt huske
det.

Natmaden var pølsehorn,
herefter begyndte folk at tage
hjemad – alle med et smil på

læben, og mange med nogle
ret tætte børn på armen. Alt
i alt en super sognefest, hvor
folk havde en hyggelig og sjov
aften, og som efterfølgende
også viste sig at løbe rundt
økonomisk, også selvom vi
havde valgt den dyre løsning
med levende musik.

Så det er et tilfreds fest-ud-
valg bestående af Mads, Maja,
Ignas, Jette og Hans og Hans
og Jonna, som takker af for
denne gang og rækker »fes-
tudvalgsstafetten« videre til
næste års udvalg, bestående
af: Line Dupont, Maiken
Østergård, Kurt og Heli og
Mads og Kristina.
Vi håber, at alle vil bakke op
om næste års sognefest

Jonna Nielsen
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Detvilde vesterm åske så
m egetsagt,m en vilde heste
passergodtnok.

Exmoor ponyerne bliver kaldt
vilde heste, fordi de får lov at
leve uden menneskelig indb-
landing. 18 vilde heste og tre
føl af denne race er blevet sat
ud vest for Dejbjerg plantage,
nærmere bestem ved Lunde-
mosen hvor Damhuset lå. De
skal være »naturplejere«. De
stammer fra Sydlangeland,

dem gående.
Oprindelig længere tilbage

i tiden stammer ponyerne fra
Exmoor i England. Det har
krævet sin pony, at leve på
Exmoors heder, de har der-
for udviklet en række særlige
egenskaber for at overleve
i den barske natur, såsom
kraftig hoved – kæbeparti
med plads til stor tænde, som
kan tygge lyng og urter – øjne
og ører tilpasset til at være
på vagt – muskuløs krop og
kraftige ben, når den færdes i
uvejsomt terræn.

Hestene skal betragtes på
afstand. Man skal ikke fodre
dem eller prøve på at klappe

dem. Det kan give farlige sit-
uationer, selvom de kan virke
fredelige. Hunde må ikke
medtages i indhegningen.

For at komme til hestene
skal man køre til GammelDej-
bjergvej 4 og gå ad markvejen
til indhegningen. Hestene er
noget af et tilløbsstykke. De
har været i fjernsynet, de er
også på facebook. Godt nok
er det hestene fra Langeland
der har en side, men dem fra
Dejbjerg er også nævnt her.

De vilde heste
i det vilde vest...
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Nabom æ ndene Laurids
Lauridsen og ErikPedersen på
Gl.Dejbjergvej,sad foretparår
siden,ien hyggestund sam m en,
m ed dereskoner,og snakkede
om presning afæ blertiljuice.

Laurids havde læst i Dag-
bladet at det var dyrt selv at
fremstille, og Gl. Dejbjergvej
er beriget med masser æble-
træer af forskellige sorter, så
som Filippa, Pigoner, Jona-
gold, Prima og Gravensten;
- træerne på vejen er hhv. fra
begyndelsen af 80erne, hvor
Laurids startede sin podning
af æble- og pæretræer og Er-
iks blev plantet i 1988, da

fra Fyn.

Med de priser som det ef-
terhånden kostede at presse
æblejuicen hos div. produ-

ltr. juice ud af 100 kg æbler.
Det synes Erik, som er pen-

sioneret ingeniør, atderskulle
gøres noget ved, så Bente,
Laurids og Rigmor tog ud til
Vestjyllands Højskole, for at
presse første hold æbler, på
den maskine man havde der.

Derefter var alle enige om, at
det ville være fornuftigt selv,
at presse alle deres æbler.
Erik gik derfor igang med at

postkværn, fra Den Blå Avis,
til den nette pris af 200 kr.;
- Det tog en dags tid at skille
den ad og lave hullet til grene
som var 10 mm, om til et hul

til æblerne på ca. 10 cm.
Det skal poienteres at

maskinerne på Vestjyllands
Højskole fungerede ved
håndkraft, men Erik og Lau-
rids ville gerne fremstille en
fuldautomatisk presser. Man
kan jo sagtens købe pressere i
butikkerne, men de fungerer
også kun ved håndkraft.

Der blev lidt krig på presnin-
gen mellem de to nabomænd,
da de ikke var helt enige om,
hvordan maskinen skulle
fungere. De er dog stadigvæk
venner, og synes hver især de
har den bedste presser.

For den nysgerrige læser
kan det fortælles, at Eriks

først, og derefter bliver de
med en donkraft presset så

fremstilling på Gl. Dejbjergvej

Laurids ved den fælles
maskine, hvor æblerne
bliver snittet igennem
kompostkværnen.
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saften løber ud af siden, og
ned i en beholder.

Laurids har en spinnel i sin
maskine hvor saften løber ud
i bunden af denne.

Bente og Rigmor fryser den
pressede juice ned i 1½ ltr.

er vel og mærket uden kon-
serveringsmiddel, betoner de
begge kraftigt.
- Der har ikke været så mange
æbler i år. Rådyrene æder
barken på de nye træer, - men
Laurids håber da på snart at få
en ligeså stor produktion hos

dem, som hos Erik og Bente.
Solsortene har også moll-
estreret vores vinmarken,
smiler han lunt.

Erik og Bente sanker*
(*fynsk udtryk) og Laurids og
Rigmor samler fra æblesæso-
nens start, og hele efteråret,
med mange hygge-stunder
tilfølge.
- De kommer dog alle, fra
plukketidens start, de gode
æbler i en bunke til højre, -
til dem selv og de, - som er
skæve og skarvede kommes
i en bunke til venstre, smiler

Erik og Laurids samstem-
mende.

Bente tilføjer lige, - at det jo
er en attraktiv artikel, at have
æblejuice med hjem til fami-
lien... - Undtagen til sviger-
far, - supplerer Erik, - - han
kan ikke tåle dem og får nemt
ondt i maven.
- Vort mål er jo, at hvis vi
kan få andre til at blive inter-
esserede i at få brugt alle de-
res æbler, og få nogle af deres
overskydende presset til juice,
siger de samstemmende. -alb

Etparandre nabom æ nd på

Eriks donkraft som presser
de snittede æbler til juice.

Rigmor og Bente tilsmager
den pressede æblejuice,

som efterfølgende bliver
frosset ned i
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Det blev adventsmødet på
Dejbjerglund Efterskole, som
sædvanlig begyndte med ad-
ventsmarked med mange for-
skellige ting, produceret af
eleverne på skolen.

Kjeld Christiansen bød
velkommen til en forvent-
ningsfuld forsamling af lo-
kale beboere, forældre og
bedsteforældre. Aftenen blev
indledt med en fællessang,
»Der er noget i luften«. Årets
adventstale var ved Esben
Lunde Larsen. Han talte om
forventning. Forventning kan
være mange ting: barnets for-
ventning til en julegave, som
måske ikke lige er det, man
forventede.

Den store pakke under ju-
letræet, drengen der var så
spændt, at han næsten ikke
kunne vente, fordi han havde

set, at den var til ham. Stor var

pakket op, og det viste sig at

fremstammet en tak. Vi har
forskellige forventninger til
forskellige ting og oplevelser.
I det hele taget er forventning
en underlig størrelse, og vi
kan ikke styre, hvordan for-
ventninger bliver mødt.

De vise mænd havde en for-
ventning til Jesus, og folket
havde en forventning. Han
var ikke var den, folket for-
ventede. Folket forventede en
konge, som skulle udfri dem
fra den romerske besættelse.

I stedet kom et menneske,
som ikke var af denne verden,
som afviste idoldyrkelse, og
som tilmed var sammen med
de udstødte. – Vi dyrker også
stjerner i forskellige kategori-

er – almindelige mennesker,
hvis præstationer vi forgylder
frem for deres væren. Es-
ben opfordrede os til have
tid til at være mennesker og
åbne vores hjerter og se det
store i det små. Vores med-
mennesker er nemlig mere
nærværende end stjernerne,
og vi skal alle holde hinanden
ud.

Efter adventstalen var der
en fællessang, ”Dejlig er
den himmel blå”. Så var det
elevbandets tur til at give
nogle numre. Den første var
Tina Dikows Nobody’s man,
dernæst Leonard Cohens

optrædende på scenen, og
indslaget sluttede for fuld ud-
blæsning med »Rock around
the christmas tree«. Virkelig
godt gået!

Nu var det drengenes tur
til at give et sangnummer på
scenen – »Søren Banjomus«.
Herefter var der kaffe, og
folk hyggede sig med hinan-
den. Efter den sidste fælles-
sang kom alle pigerne ind i

derefter op til fællessang,
hvor de sprøde pigestemmer

sig med sangene ”Nu tændtes
tusind julelys”, »Maria gen-
nem torne går« og »Hvorfor
er december så skøn«. Dren-
gene sluttede sig til, og alle
elever sang til slut »Dejlig er
jorden«.

Kjeld Christiansen afslut-
tede med en tak til alle dem,
som havde med til at arrange-
re adventsmødet og for det

-lrå

Stemningsfuld optakt til julen
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Dejbjerg november 2010

Nu erefteråretigen overos;
storm en raserudenform ed regn
og slud,og jagtsæ sonen ergodt
igang.

Vi har i jagtforeningen haft to
jagter her i efteråret indtil nu,
nemlig sognejagten hos en
række lodsejere i den vestlige
del af sognet, samt en jagt i
Lyager Plantage kombineret
med jagt hos to private lodse-
jere i nærheden af plantagen.

Fællesjagten i vest har vi set
frem til med stor spænding.
Det var første gang, vi prø-
vede et sådant tiltag, når man
ser bort fra rævejagterne. Vi
kan kun sige, at vi er rigtig
glade for den måde, vi blev
modtaget på af lodsejerne. Vi
mødte stor opbakning, når
vi spurgte om mulighederne,
så det er vi naturligvis meget
taknemlige for.

Det blev en rigtig god dag
for de fremmødte jægere. Der
var i alt 18 jægere, som deltog.
Vi så masser af vildt, og det er
dejligt at kunne konstatere,
at vores område har en god
bestand af fasaner, agerhøns,
harer samt råvildt.

Der var samtidig mange gæs
i området på dette tidspunkt,
så vi så rigtig mange af dem
både i luften og rundt om-
kring på markerne. Vi havde

før og to efter frokosten. Alt

sidst slutte dagen med en

er, fasaner, et enkelt stykke
råvildt samt en gås, som vi
fandt.

Omaftenenhavdeviindbudt
jægerne samt lodsejerne med
ledsagere til fællesspisning
på efterskolen. Her var vi ca.
30 samlet. Vi hyggede os med
god mad og lidt lotteri, og det
er mit indtryk, at alle hyggede
sig, og de fremmødte lodse-
jere var meget positive over
for ideen, hvilket naturligvis
glæder os meget, da det giver
grobund for at kunne skabe
en tradition for en sådan dag.

Der var enkelte lodsejere,
som deltog i selve jagten, og

deltage fremover.
Vores anden jagt foregik

som skrevet i Lyager. Her
havde vi valgt at lave det til
en sneppe- og rævejagt. Det
blev også en rigtig god dag;
vi så rigtig mange snepper
og skød også seks. Der havde
uden tvivl været træk på dem
i dagene op til.

Også her skal der lyde en
stor tak til de private lodse-
jere af de skovstykker, som
grænser op til Lyager, for at vi
måtte komme over jeres ter-
ræn. Det var med til at give en
rigtig god dag.

Vi måtte jo desværre sige
farvel til jagten i Vognbjerg
Plantage, da kommunen valg-
te at sælge den, men med den
opbakning vi har fået fra de 18
lodsejere, som har bakket op
omkring vores jagtforening,
er vi meget fortrøstningsful-
de med hensyn til fremtiden
i foreningen, Det skal I have
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tak for. Når vi har været ude
at spørge, har en del spurgt
os om, hvem vi egentlig er i
foreningen. Jeg har lavet en
lille opgørelse over det.

Vi er i alt ca. 100 medlem-
mer, og af disse er der for
tiden 48, som er bosat i sog-
net, syv har tidligere boet her,

Af de resterende kommer

det, nemlig Skjern, Stauning
og Lem, og det er kendeteg-
nende for disse, at de enten
direkte eller indirekte har /
eller har haft en tilknytning
til sognet, så vore medlem-
mer er meget tilknyttet sog-
net og området.

Vi forsøger at begrænse
optagelsen af nye medlem-
mer til at være jægere, som
er bosiddende i sognet for
at bevare den lokale tilknyt-
ning, og vi har drøftet, om vi
skulle lave lille kampagne for
at få de jægere i sognet, som
endnu ikke er medlem, til at
melde sig ind.

Vi har jo den samme inter-
esse for jagt og naturen om-
kring os.

Vi har i øvrigt en enkelt jagt
mere i Lyager 28. november,
og så slutter vi jagtsæsonen i
Dejbjerg af med vores tradi-
tionelle rævejagt i januar.

Jeg vil opfordre læserne til
at følge med på vores hjem-
meside med hensyn til ak-
tiviteter og fotos fra vore ar-
rangementer. Adressen er:
www.jagtdejbjerg.dk

Til sidst vil jeg opfordre
jægere og andre natur inter-
esserede til at begynde på
vinter fodringen af fuglene i
god tid. Sidste år var en hård
vinter for dem - og husk at
blive ved, indtil foråret er

føde nok.
På jagtforeningens vegne vil

jeg ønske alle i Dejbjerg en
god jul samt godt nytår, med
tak for alt i året der er gået.

Kristian Vang Andersen

DEJBJERG JAGTFORENING
Lørdag den 22. januar kl. 9.00

RÆVEJAGT
M ødested:Dejbjerglund Hallen:Gule æ rter.

Husk tilmelding • Alle er velkomne

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 26. januar kl. 19.30

i Dejbjerglund Hallen
Tilm elding tilpürshjagten /Skjern Ådalen kan kun ske ved

personlig frem m øde på generalforsam lingen.
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Dejbjerg Sogneblad
december 2010

Kære læsere af
Dejbjerg Sogneblad

I december måned for 200 år
siden stillede N.F.S. Grundt-
vig sig selv spørgsmålet, om
han egentligt kendte Gud?
Spørgsmålet bragte Grundt-
vig store sjælekvaler, og det
var først julenat i 1810, at han

Grundtvig nåede frem til, at
svaret på spørgsmålet var ja,
og derefter skrev han samme
nat julesalmen »Dejlig er den
himmelblå«.

Juletiden er en god anled-
ning til at kigge tilbage på det
forgangne år, og selvom vi har
meget at være taknemlige for
i det danske samfund, så er
det jo ikke altid, at vi kan sige
»Dejlig er den himmelblå«.

Et år bringer glæder og
sorger, og særligt ved Jul
savner vi de mennesker, vi
ikke kan være sammen med
længere. Det er helt naturligt,
men samtidig en god påmin-
delse til os om at være ekstra
opmærksomme på de men-
nesker, vi er iblandt, og som
vi må dele både glæder, sorg
og savn med.

Hvorfor så indlede »Nyt fra
byrådet« med den slags re-

Politisk kan vi forsøge at gøre
det bedste, vi kan, for at få
skabt gode rammer for vore
borgere i en samfundsmæs-
sig krisetid, men rammerne

er det vort fælles ansvar at
udfylde og få det bedste ud af,
– der kommer politiske virke-
midler til kort.

Og vi er jo i en tid, som ikke
tegner lys på alle måder. Ves-
tas har endnu engang haft

venter forude. Det rammer
naturligvis de fyrede hårdt,
men det rammer også føl-
geindustrierne i vores kom-
mune, så fremtiden bliver
mere usikker.

Samtidig er den økono-
miske krise globalt set langt
fra ovre, og Danmark taber
fortsat konkurrenceevne og
arbejdspladser i den hårde
kamp på det internationale
marked.

Det rammer også Ring-
købing-Skjern Kommune,
hvor vi i nærværende år har
måttet vedtage et budget for
2011 med store besparelser og
fyringer til følge. Vi lever ikke
på en ø, så når samfundet om-
kring os rammes, så rammes
vi også med stigende udgifter
til ledige, sygedagpenge og til
det specialiserede område.

Derfor kan kommunen og
det offentlige ikke tage hånd
om de samme opgaver som
hidtil, og derfor bliver vores
ansvar og forpligtelse på hi-
nanden større i årene fremov-
er. Det er slet ingen skade til,
men det forpligter.

Vi ser nu fremad og håber
på et godt nyt år, hvor fæl-
lesskabsfølelsen og ansvaret
for hinanden forhåbentligt vil
vokse.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord
det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod,
til at lyse for vor fod.

Glædelig Jul...

Esben Lunde Larsen (V)
Viceborgmester og

Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern

Kommune

Kontakt: 3052 5362 /
esben.larsen@rksk.dk
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Egentlig opstårideen tilatskrive
m anuskripttilåretsteaterstykke
på Dejbjerglund Efterskole hver
gang,jeg læ seren nybog.

Jeg kan ikke lade være med at
forestille mig, hvordan man
kan omsætte det ene eller
det andet til teatrets særlige
form.

Selvironi og humor
Sanne Søndergaards bog
»Kære Dødsbog« var i særde-
leshed ingen undtagelse. Bill-
ederne og ideerne stod i kø i
mit hoved og bad om at blive
skrevet ned.

Årtiets bedst sælgende un-
gdomsroman er skrevet i et
direkte, ungt, satirisk sprog,

nådesløse budskab. Man kan
blive gjort så meget til synde-
buk, at man ikke ser anden
udvej end at tage sit eget liv.

Der er stof til eftertanke.
Hvor rummelige er vi? Hvad
vælger vi at se? Hvad vælger
vi at overse? Det hele krydres
med en sprudlende humor
og fantastisk selvironi fra
hovedpersonens side samt en
hel masse langt ude begiven-
heder, som kombineret giver

læsning, der kommer os ved,
samtidig med at vi får rørt
lattermusklerne.

Sanne Søndergaard syntes
godt om ideen med at lave
et teaterstykke ud fra hendes
bog og kom også og så en fore-
stilling. Der var indrømmet
lidt ekstra nerver på, og min
lettelse var stor, da hendes
latter var den første til at gjal-
de gennem en fyldt teatersal.

Håbløs forelskelse
Agnes, vores hovedperson
har taget en beslutning. Hun
er træt af at være et offer, nu
vil hun tage sagen i sin egen
hånd og har besluttet, at hun
vil spise en masse hoved-
pinepiller på sin nært for-
estående 15 års fødselsdag.

Hele vejen igennem følger vi
hendes teenage tanker, hvor
vi uden omsvøb får alle hem-
meligheder at vide. At hun ly-
ver om sit liv og lader som om
alt er godt over for sine foræl-
dre. Hun skriver om det, hun
udsættes for, som faktisk ikke
er småting.

Ingen har tålmodighed med
Agnes, ingen kontakter hen-
de med positive bagtanker.
Ikke nok med det, hun bliver
også indblandet i en grundløs
anklage, som hendes lærere
formulerer mod en ny pop-
ulær tysklærer på skolen.

For lige at toppe det hele,
oplever hun det ultimative
nederlag i form af, at skolens
absolut lækreste dreng, som

hun naturligvis er håbløst
forelsket i, er med til bog-
staveligt talt at dynge hende
til med skrald. Frustreret og
ulykkelig bliver hun den hys-
teriske Agnes, som de tem-

ikke aner, hvad de skal stille
op med. Hun kommer til at
drikke sig fuld og bliver tem-
melig pinlig under bedstemo-
rens 70års fødselsdag, hvilket
absolut ikke gør tingene bed-
re.

Hun beslutter at, når hun
alligevel tjekker ud om lidt,
kan hun lige så godt spice det

til den ellers meget nydelige
klassefest, hævnaktioner af
forskellig karakter, indbe-
fattende sort maling kastet
på den værste af mobberne,
den perfekte lyshårede og
blåøjede Sille, som alle vok

- teateruge på Dejbjerglund Efterskole
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sne synes er SÅ sympatisk.
Også SMS’er, som på for-
skellig vis rammer de andre
i klassen, sendes rundt, for
som Agnes siger. »Det er ikke
spor retfærdigt, det er faktisk
led gjort, men det er på tide,
andre mærker, hvordan det
er at blive anklaget for noget,
man ikke har gjort«.

Danske kunstnere
Vi havde det kriterium til
musikken i stykket, at det
skulle være skrevet inden
for det sidste årti og være af
en dansk kunstner. Med 14
sange kom vi rundt om sange
af så forskellige kunstnere
som Natasja med »Mer vil
ha´mer« til Magtens Korri-
dorer med »Blå Løgne« samt
»Milan Allé« og Tina Dickow
med »Halleluja«, lige som
hovedpersonen også kommer
rundt i hele følelsesregistret.

Skuespil og musik tilsat
dans og bevægelse med bl.a.
maskebærende sorte per-
soner, pillefristende djævle
og hjælpende engle underve-
js støttede op om temaet, og
nej; hun dør heldigvis ikke,
men reddes og ender med at
få nyt mod på livet. Det er vist
noget med en efterskole…….

Lajla Nielsen-Refs



AKTiViTETSKALENDEREN
JANUAR:
Lørdag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 2. kl. 10.00 Museet Nytårstur i Bundsbæk Naturpark – ca. 4 km (10-12)
Søndag 2. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 9. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole. Vi laver tavler
Søndag 9. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Tirsdag 11. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Torsdag 13. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Lørdag 15. kl. 10.00 Indre Mission Undervisningslørdag om skabelse/evolution (10-15)
Søndag 16. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 16. kl. 14.00 Museet Byg jeres egen fuglekasse til havens fugle (14-16)
Onsdag 19. kl. 19.30 Folkeuniversitetet/museumsforeningen

i Bundsbæk Nyeste udgravninger
Lørdag 22. kl. 9.00 Dejbjerg Jagtforening Rævejagt. Mødested Hallen (gule ærter)
Lørdag 22. kl. 14.00 Menighedsrådet Vinterfest for alle i missionshuset
Søndag 23. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole.

Find et spil derhjemme og tag med
Onsdag 26. kl. 19.30 Dejbjerg Jagtforening Generalforsamling i Dejbjerglund Hallen
Søndag 30. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

FEBRUAR:
Onsdag 2. kl. 19.00 Skjern Havekreds Generalforsamling (se annonce i Ugeposten)
Onsdag 2. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Jens Fjord, Skjern
Lørdag 5. kl. 10.00 Stauning Børneklub Papirindsamling (10-12)
Søndag 6. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 6. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole. Vi laver lampeskærme
Mandag 7. kl. 14.00 Dejbjerglund Efterskole Åbent hus (14 – 17)
Onsdag 16. kl. 19.30 Folkeuniversitetet/museumsforeningen

Smede, fyrster, får og sakse
Søndag 20. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Tirsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission En aften v/bibelkreds 4. Emne: Min frelser
Onsdag 23. kl. 19.30 Indre Mission Jens Lomborg. Emne: Mere end du aner
Torsdag 24. kl. 19.30 Indre Mission Poul og Dorrit Jensen. Emne: Jesus som forbillede
Fredag 25. kl. 19.30 Indre Mission Familieaften ved lokale
Søndag 27. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Årsfest/børnefest
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling

MARTS
Onsdag 2. kl. 19.30 Indre Mission Generalforsamling
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste. Indsamling
Søndag 6. kl. ? Dejbjerg Søndagsskole Fastelavnsfest. Info senere
Onsdag 9. kl. 19.30 Dejbjerg Sogneforening Generalforsamling på efterskolen
Fredag 11. kl. 18.30 Efterskolen/U & I Gymnastikopvisning
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 13. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole.

Vi laver lampeskærme færdige
Onsdag 16. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Lillian Andersen.

Emne: Efterfølgelse
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Voressidste arrangem enti2010
varvoresjuledem onstration den
24.novem ber,som afholdtesi
sam arbejde m ed BorrisHush-
oldningsforening iBorris,på
BundgaardsHotel.

Blomsterdekoratør Vibeke
Gjaldbæk fra Ølgod og Hei-
di Bjerg, Borris viste årets
trends indenfor forskellige
adventskranse og juledekora-
tioner.

Det er meget med pad-
dehatte i alle afstøbninger,
der er in i år.

Alle lyse farver er i spil - så
som lilla, hvid og rød. Vibeke
mener, at rød aldrig går ud.

Heidi viste nogle lette ting
som genbrugsglas, hvori man
satte et lys fast og fyldte op
med sand afsluttende med
blød enebær og kugler, noget
vi alle sammen kan lave.

Vibeke sluttede af med at
binde en meget speciel buket

Der var amerikansk lotteri,
hvor man kumme vinde alle
dekorationer, der var lavet
samt gevinster bestyrelsen
havde med. Der var i alt 46

fremmødte kunne være hel-
dig at vinde.

Det var en meget spæn-
dende oplevelse at se de
mange dekorationer og blive
inspireret til advent og jul. Vi
sluttede af med kaffe.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende arrangementer
i Skjern Havekreds:
Onsdag 2. februar kl. 19

Generalforsamling.
Se annoncen i Ugeposten.

Skjern Havekreds
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Igruppen,dersam arbejder
m ed Stauning om hjem m es-
iden Stauning-Dejbjerg.dk,er
vinu klarm ed en løsning på,
hvorledeslokale forretninger
og virksom hederm od betaling
kan få dereslogo og etlinktil
dereshjem m eside ind på
hjem m esiden.

Hvis man ikke har sin egen
hjemmeside, kan vi opstille en
lille omtale af virksomheden
inde på vores hjemmeside. Vi
håber på en god opbakning,
når vi skal sælge det, idet vi
har brug for disse sponsor-
ater for at dække driftsom-
kostningerne på siden. Jeg vil
opfordre til, at man benytter
hjemmesiden, så vi får endnu
mere ud af siden.

Vi forsøgte at samle folk til
en fællesspisning her i eft-
eråret, men der var ikke op-
bakning nok til at gennem-
føre det.

Vi vil nu i samarbejde med
Stauning Sogneforening over-
veje, hvordan vi skal sætte
næste arrangement sammen
og sikre en god involvering
i planlægningen fra begge
sogne og dermed håbe på en
bedre opbakning.

Juletræstændingen blev
gennemført 1. søndag i advent
med en god tilslutning, og en
mange årig tradition holdes
dermed i live.

Som noget nyt har kom-
munen i dette efterår instal-

leret en stolpe med indbygget
fejlstrømsrelæ samt måler.
Sogneforeningen har betalt
1/3 = 1.500 kr. af den udgift,
der var ved at etablere dette.
Desuden skal vi betale for ud-
giften til den forbrugte strøm
for juletræsbelysningen.

Det er en generel indførelse
i alle kommunens landsbyer
for at sikkerheden skal være i
orden, og at der sker en bru-
gerbetaling.

I projektet omkring by for-
skønnelse i Dejbjerg skal vi
mødes i arbejdsgruppen og
drøfte, hvordan vi kommer
videre, og om vi skal plukke
et projekt at komme videre
med.

Oveni de forslag der kom
frem i projektet, er der også
fremkommet et forslag om
at få oprenset søen i skoven
ved præstegården. Det kunne
være en god opgave at starte

SOGNEFORENINGEN

NY BØRNEKLUB
I STAUNING/DEJBJERG
Vier nogle personer som vilforsøge at starte en ny
børneklub op. Vi har afholdt det første m øde og får
forhåbentlig nogetsøsatallerede tiljanuar.

Vore tankergårindtilvidere på en klub,hvorvivillæ gge
væ gtpå detkreative,friluftslivet,socialtsam væ r,årstids-

lignende.

Du kan stadig nå atvæ re m ed tilattegne klubben,så har
du en m asse idéerellerersuperkreativhørervigerne fra
dig.

Hardu spørgsm ålerdu velkom m en tilatkontakte

Gitte Sig Olesen på9736 9353
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med og som også må kunne
gennemføres for relativt få
midler, hvis frivillige møder
op og gør en indsats. Vi vil
tage den med i listen af mu-
ligheder for by forskønnelse.

Se også indkaldelse til gen-
eral forsamlingen i sogne-
foreningen nederst på siden.
Husk desuden at kigge ind på
hjemmesiden:
Stauning-Dejbjerg.dk og se
evt. galleri, hvor du kan se fo-
tos fra området.

Tilslut vil jeg på bestyr-
elsens vegne ønske alle en
rigtig glædelig jul og et aktivt
nytår.

Lars Jørgensen

GENERALFORSAMLING
I DEJBJERG SOGNEFORENING

Derafholdesgeneralforsam ling

onsdag 9.marts 2011 kl.19.30
Sted:Spisesalen på Dejbjerglund Efterskole

Sogneforeningen ervæ rtforsm ørrebrød
eftergeneralforsam lingen.

Bestyrelsen • Dejbjerg Sogneforening

DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
Søndag 9. januar
kl. 10.15 – 11.30

Søndagsskole.
Vi laver tavler

Søndag 23. januar
kl. 10.15 – 11.30

Søndagsskole.
Find et spil derhjemme
og tag med

Søndag 6. februar
kl. 10.15 – 11.30

Søndagsskole.
Vi laver lampeskærme

Søndag 27. februar kl. 10.15
Søndagsskole.
Årsfest/børnefest

Søndag 6. marts kl. ?
Fastelavnsfest. Info senere

Søndag 13. marts
kl. 10.15 – 11.30

Søndagsskole.
Vi laver lampeskærme
færdig

Lørdag 26. marts
Godspel kids festival.
Videbæk Kristne Friskole.
For alle der går i
2.-7. klasse

Søndag 27. marts
kl. 10.15 – 11.30

Søndagsskole.
Udsmykning
missionshuset.
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LOKALHiSTORiSK

ARKIV
Kortreferatfra fæ llesm ødet
form edarbejdere ved
Lokalhistoriske Arkiver
iRingkøbing-Skjern Kom m une,
onsdag 17.novem ber.

Der deltog 50 – 60 personer
med tilknytning til de lok-
alhistoriske arkiver i kom-
munen. Fra Dejbjerg Lokal-
historiske arkiv deltog Søren
Nielsen og Hans J. Laurid-
sen.

Ordstyrer var kulturud-
valgsformand Kristian Ahle,
som bød alle velkommen.
I Ringkøbing-Skjern Kom-
mune er der ikke mindre end
27 lokalhistoriske arkiver,
hvilket gør kommunen helt
unik på landsplan. I ingen
andre kommuner, er stort set
samtlige sogne begunstiget
med et lokalhistorisk arkiv.
Kristian Ahle roste samtidig
den store frivillige indsats der
bliver gjort i arkiverne rundt
om i kommunen.

Herefter var der indlæg fra
cand. mag. Marianne Sø-
rensen, som har skrevet spe-
ciale med udgangspunkt i de
lokalhistoriske arkiver i Ring-
købing-Skjern Kommune.
Hun bad bl.a. arkiverne altid
have focus på indsamling af
effekter til arkiverne.

Her lokalt modtager vi også
meget gerne effekter såsom

lysbilleder, lydbånd m.v. med
lokalhistorisk interesse. Hun
roste den lokale sammenslut-
ning af lokalarkiver i Ring-

købing-Skjern Kommune,
for at være et stærkt talerør
overfor kommunen. Hun
opfordrede arkiverne til at
udarbejde fælles standarder,
bl.a. for registrering af mate-
riale. I Dejbjerg, er vi så småt
kommet i gang med registre-
ring af arkivets effekter på
et EDB-system »Arkibas4«.
Der ligger en kæmpe opgave
i dette, og da al arbejde er på
frivillig basis, formoder vi at
registreringen vil strække sig

Hvis der sidder nogle rundt
om i sognet, som har tid i
overskud og lyst til at give en
hjælpende hånd ved registre-
ringen, er man meget velkom-
men til at kigge indpå vort lille
kontor i Dejbjerglund Hallen.
Der er åbent første mandag i
hver måned, mellem kl. 19.30
og 21.00.

Senere havde tidligere gods-
forvalter på Schackenborg i
Møgeltønder, Søren Frederik-
sen, nu ansat som koordiner-
ende naturvejleder ved for-
midlerforum Nationalpark
Skjern Å, ordet. Han fortalte
engageret om hvor langt vi er
med Nationalpark Skjern Å,
samt tanker om formidling,
herunder kulturhistorisk for-
midling. Han forventer, at
Nationalparken bliver en re-
alitet i løbet af 2011, så vi her
i området bliver en del af i alt
3700 nationalparken ud over
hele verden.

Nogle af de mest kendte na-
tionalparker er Yellowstone i
USA, som var den aller første,
der blev indviet i 1872, Seren-
geti i Tanzania og Nordøst-
Grønland, som er verdens
største nationalpark med et
areal på 1.000.000 km eller
over 20 gange større end hele

Danmarks areal. Sverige,
Norge og Finland har alle ca.
30 nationalparker, Tyskland
har 15.

I Danmark er der udpeget
5 Nationalparkområder. De
to første - Nationalpark Thy
og Nationalpark Mols Bjerge
- blev indviet i henholdsvis
2008 og 2009. Vadehavet
blev indviet i oktober 2010,
mens de to sidste områder,
Skjern Å og Kongernes Nor-
dsjælland, forventes indviet
over de næste år.

Inger Hansen fra Egvad
Egnshistoriske Samling har
brugttidpåatindsamleogregi-
strere lokalhistoriske sange.
Vi har indsendt sangen, Nu
blomstrer lyngen på Dejbjerg
Hede. Der er indsamlet impo-
nerende 2 store ringbind med
sange om lokalområdet. Til
sidst sang vi Stadil-sangen,
Tarm-sangen og Bork san-
gen, akkompagneret af Mette
Flodgaard fra Musikskolen..

Under kaffen var der gene-
ralforsamling i sammenslut-
ningen af Lokalarkiver i Ring-
købing-Skjern Kommune.
Bestyrelsen består af Birgitte
Rahbek, Borris (formand),
Johannes Lund, Brejning,
Ester Romo, Faster, Inger
Hansen, Egvad, Hans Fielsø,
Ådum, Orla Forsom, Højmark
og Agner Andersen, Tim.

Ref.: Hans J. Lauridsen
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
JANUAR:
Lørdag 1. kl. 10.30 Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 2. kl. 10.30
Søndag 9. kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 16. kl. 9.00
Søndag 23. ingen
Søndag 30. kl. 10.30 KIRKEBIL

FEBRUAR:
Søndag 6. kl. 9.00
Søndag 13. ingen
Søndag 20. kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 27. kl. 10.30 Indsamling

MARTS:
Søndag 6. kl. 10.30 Familiegudstjeneste. Indsamling
Søndag 13. kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 20. kl 9.00
Søndag 27. kl. 10.30 KIRKEBIL

VINTERFESTEN:
Lørdag 22. januar kl.14.00 inviterer menighedsrådet til vinterfest i Dejbjerg Mission-
shus. Invitationen gælder alle i sognet såvel som tidligere Dejbjerg-borgere. Førhen
var arrangementet for pensionister, men nu håber vi, at det kan blive til en festlig
sammenkomst for alle interesserede i vort sogn.
Dagens gæst er læge Rolf Werner Christensen fra Dejbjerg.

KIRKEBILEN kan benyttes.
Pensionist- Torsdag 17.marts kl.14.30 får vi besøg af revisor Anna Marie
sammenkomst Clemmensen, der vil fortælle og vise billeder fra en rejse til Canada.
i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk er som sædvanligt

meget velkomne. KIRKEBILEN kan benyttes.

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 dagen før på telefon 9734 1158
Lona og Jørgen Pedersen


