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REFLEKTIONER OVER TIDEN DER GIK..

Så er det tid til refleksion. 
Refleksion over hvad? Der 
sker meget både lokalt og 
nationalt, måske lidt vidt at 
favne her i sognebladet. Men 
alligevel ….. 
 
Jeg læste, at Dansk Folkeparti 
ville have Kvindernes Nationale 
Kampdag den 8. marts afskaffet, 
en mærkedag som har eksisteret 
i 100 år. I forlængelse af dette, 
blev jeg lidt overrasket over at 
læse hvor mange mærkedage, 
der efterhånden er i kalenderen. 
Nogle mere kendte end andre, 
bl.a. Mors dag, Skolernes Mo-
tionsdag og AIDS dagen, og nogle 
mindre kendte som Interna-
tional Vegetardag, Buy Notning 
Day og Madpakkens dag. Efter-
hånden kan der blive lidt trangt 
i kalenderen med det udbud på 
mærkedage.
 Der er gang i debatten om 
vore skoler. Spørgsmålet, som 
er til debat, er om fjerde til sjette 
klasse skal væk fra de små skoler. 
Syvende klasse er jo taget væk. 
Nogle siger, at det er salamime-
toden kommunen lægger op til. 
Man vil mindske skolerne bid for 
bid. Ringkøbing/Skjern Kom-
mune har lagt op til debat. Det 
kan lyde demokratisk og virke 
meget sympatisk at borgerne kan 
give udtryk for hvad de har på 
hjerte, men om det fører til noget 
i sidste ende ved jeg ikke. Flere 
har allerede givet sin mening til 
kende ved at skrive læserbreve.
 Stauning skole har fået en støt-
teforening. Mange var mødet 
frem til den stiftende generalfor-
samling. Ideerne var mange til 
hvordan skolens fremtid kunne 
sikres. Bl.a. blev det nævnt at 
skolen skulle være en profil skole, 
med enten idræt, natur eller fri-
luftsaktiviteter som profil. Det 
kunne måske trække nogle børn 
til Stauning. 
 Spejderhytten er blevet foræret 
til støtteforeningen, da spejderne 
har nedlagt sig selv.  Når de ju-
ridiske formaliteter falder på 
plads er det støtteforeningen, 
som ejer den. Papirindsamlingen, 
som spejderne også har forestået, 
er også overgivet til støtteforenin-
gen. Det giver ca. 10.000,00 kr. 

årligt. Det er en god begyndelse 
for støtteforeningen, samt at der 
blev tegnet 60 medlemskaber og 
flere har tilkendegivet, at de vil 
være med.
 Stauning skole og børnehave 
har  nogle fine rammer og er 
renoveret for tre år siden. Har 
topplaceringer i tilfredshedsun-
dersøgelser, samt en god økono-
mi. (Ja, man kunne fristes til 
at sige fremtidssikret.) Så både 
ydre og indre rammer er i orden. 
Børnene føler tryghed og nærvær. 
Er glade for at gå der. De bedste 
forudsætninger for indlæring.
 Gymnastikopvisningernes tid 
er over os. Vinterens anstrengels-
er bliver vist frem for publikum. 
Maja L. Christiansen og Maiken 
K. Kristensen er begge instruk-
tører på Ungdomsholdet. Det er 
det største hold de har prøvet 
at træne. Det giver nogle ud-
fordringer. Begge piger brænder 
for gymnastikken og ønsker at 
være forbilleder og give inspira-
tion til deltagerne. De har været 
med til gymnastik siden de var 
børn og har selv haft instruktører 
der har været et forbillede for 
dem og givet inspiration, og det 
er dette de gerne vil give videre 
til deres egne hold. Fællesskabet 
i gymnastikken vil de ikke un-
dvære.
 Vi håber nu på forårets snarlige 
komme. Vi er træt af sne og 
vand, som har givet oversvøm-
melser flere steder. Det har været 
ødelæggende flere steder, hvor 
vandet er kommet ind i husene. 
Dejbjerglund Efterskole og Kul-
tursal var tæt på at komme i 
samme situation, hvis ikke at 
forstanderen Kjeld Christiansen 
havde opdaget at vandet stod 
10 – 12 cm op af vinduerne, og 
fået fat i assistance fra Staun-
ing Maskinstation. De kom med 
vandpumper og en slamsuger. 
Skaderne blev minimale.
 Vi nyder, at dagene bliver læn-
gere. Snart har vi forårsjævndøgn. 
Fuglene kvidrer lystigt og gør klar 
til at bygge rede. Vintergækkerne 
begynder at pible frem af jorden. 
Der er nu meget at glædes over, 
selvom mange ting synes at være 
op ad bakke. ”Midt i vanske-
lighederne ligger mulighederne” 
har Albert Einstein sagt. 



Konfirmation 
i Dejbjerg Kirke
1. maj kl. 10.00 
    

Lisa Düring Engen
Uglbjergvej 15B

Laura Lundahl Jeppesen
Ringkøbingvej 31

Ditte Nexgaard Keseler
Nr. Vognbjergvej 4

Kathrine Vibel Olesen
Nystedvej 4

Kathrine Anine 
Holk Thulstrup 
Dalgasallé 1

50 års konfirmand jubilarer
Søndag 26. marts 1961 blev flg. konfirmeret i Dejbjerg Kirke
Bagerst fra venstre: Morten Oest Jacobsen, Svend Åge 
Lunde, Svend Rahbek, Søren Jørgensen, Ivar Lyhne, Niels 
Jørgen Krejbjerg, Hans Bollerup, Johannes Jensen. Elinor 
Nielsen, Ingrid Husted, Aase Nielsen, Karen Vestergård, 
Elisabeth Lauridsen, Enne Møller Jensen, Ketty Lauridsen
Anny Jensen, Else Marie Jensen, Anne Grethe Laurid-
sen,  Elisabeth Mortensen, Anne Marie Bjerg, Inger Marie 
Jeppesen, Solveig Pedersen, Agnethe Pedersen, Henny Mad-
sen og Marie Sørensen. Præsten Hans Pedersen. 
Efternavnene på pigerne er deres fødenavne.

25 års konfirmand jubilarer
Bagerst fra venstre: Thomas Brink, Jan Damgaard, Klaus 
Jensen og Tommy Lunde Lauridsen.Forrest fra venstre: 
Jette Larsen, Dorthe Juul Tranberg Pedersen, Birthe 
Finnemann Pedersen, og Marianne Skovbjerg Larsen
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Stauning/Dejbjerg

U&I
Formandens beretning til 
Stauning/Dejbjerg U&I’s 
generalforsamling 28. feb. 2011

Et år er gået, og det er nu tid 
til at gøre status over 2010. 
Et år som ikke bød på helt så 
mange udfordringer, men vi 
har arbejdet videre med de 
ting, vi påbegyndte i 2009.
 Vi har igen arbejdet med 
at opdatere Conventus, og vi 
har også fornemmelsen af, at 
flere og flere af vores udvalgs-
medlemmer og trænere bru-
ger systemet. Det er nemt at 
sende beskeder rundt og hol-
de styr på vores medlemmer.  
 Ringkøbing/Skjern kom-
mune har vedtaget, at de i 
2009 og 2010 ville betale for 
brug af Conventus. Dermed 
er de også med i udviklingen 
af systemet. Vi kan stadig se 
at systemet udvikles og gøres 
mere og mere brugervenligt. 
 I 2011 bliver udfordringen 
især for kassereren at tage 
finansdelen med. Vi tror på, 
at det er det rigtige at gøre. 
Regnskabsdelen ligger på 
Conventus ligesom alt andet i 
foreningen. Der er mange an-
dre foreninger i kommunen, 
som bruger det. Det vil derfor 
være nemmere at få support 
eller komme med i erfa-grup-
per
 Kasserer posten bliver en 
mere og mere vigtig del af 
foreningen. Kommunen har 
skærpet kravene til tidsfris

FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN   
2010
Wigga Annine Juul
MikkelsenSkjern

Mads Yde Pedersen
Skjern

Kristian Olivarius Han-
sen
Uglbjergvej 25

Willum Juuelsgaard
Rindum

VIEDE
DEJBJERG KIRKE
2010
Merete Juul Sejrup &
Jesper Juul Mikkelsen
Skjern

Anne Aakerblad Larsen 
&

Karsten Skovbjerg Lar-
sen
Dejbjergvej 23
Elly Kousgaard 
& Søren Andersen Lo-
dahl
Skjern

Helle Dønvig og Erik 
Dønvig
Ringkøbingvej 52

DØDE - OG
BEGRAVEDE 
DEJBJERG SOGN
2010
Mary Kirstine Pedersen
Tarm

Else Irma Astrup
Skjern

Ingrid Alice Lauridsen
Dejbjerg

Holger Larsen
Dejbjerg

Palle Sørensen Black
Dejbjerg

Hans Fjord Astrup
Dejbjerg

Hans Skydsgaard Peder-
sen
Skjern

Aase Møller Jensen
Silkeborg

Hans Ertbølle Madsen
Dejbjerg
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ter. Er ansøgninger om til-
skud ikke indsendt rettidig, 
så får vi ikke noget. Derfor vil 
jeg gerne rette en stor tak til 
Oda, som yder en stor indsat 
her. Det er vigtigt for os an-
dre, at vi bare ved, du har styr 
på alle datoer mv. i forhold til 
kommunen.
 Vi har stadig vores hjem-
meside. Vi er bare endnu ikke 
gode nok til at sende Tine ma-
teriale til den. Det må vi alle 
blive bedre til. Derfor denne 
opfordring til både bestyrelse, 
udvalg og trænere, send Tine 
et par ord om et arrangement, 
billede af weekendtræning 
osv. Her skal også lyde en 
tak til Tine for din indsats i 
2010.
 Sport & Godt bliver nu ikke 
længere husstandsomdelt. 
Det var ikke en holdbar løs-
ning længere, at bestyrels-
en skulle køre rundt i de to 
sogne. Nu kan den enten 
hentes elektronisk på vores 
hjemmeside eller hentes i pa-
pirform i Dejbjerglund Hal-
len, Salon Ogge eller Brugsen 
i Stauning. 
 Er der nogen, som har lyst 
til at dele bladet ud på deres 
vej/gade, så kan der bestilles 
det antal, der er brug for, og 
de kan afhentes det af de tre 
udleveringssteder, som er 
nærmest. Der skal lyde en tak 
til Valerie for den tid, du har 
arbejdet med sport og godt i 
2010, og en tak til Laila for at 
du har modet til at fortsætte 
alene. Vi ved godt, at nyt pro-
gram til at udarbejde bladet i 
tager tid at lære og bruge.
 I dette efterår lykkedes det 
ikke at få volleybold op at 
køre. Er nogen stadig inter-
esseret i at spille volleybold, 
så henvend jer inden næste 

efterår. Hvis der er nok, kan 
vi igen starte et hold.
 I efteråret har vi haft nogle 
”Gå i gang” arrangementer. 
Der var ikke stor tilslutning 
til alle arrangementer, så det 
arbejder vi ikke videre med. 
Dog fandt vi ud af, at Car-
pet Bowls er et godt og sjovt 
spil. Så nu har vi købt to ba-
ner, og de spiller i minihal-
len på Stauning Skole. Et spil 
for alle, så er du interesseret 
i at prøve, så kontakt Ellen 
Holm.
 I Maskinhuset har vi i år tre 
hold. Maskinhuset er et godt 
sted at få kroppen rørt; der 
arbejdes både på maskiner og 
bolde, og vi har plads til flere. 
Der skal lyde en tak til Linda 
Nygaard og Heli Christensen, 
at de var villige til at tage over 
ifm. Gudrun’s fravær.
  Vi har en sund og stærk 
forening, som vi skal værne 
om; vi skal styrke de idræts-
grene, vi har nu, men også 
se andre muligheder. I 2011 
bliver de nye tiltag parkour 
og mountainbike.  Men det vil 
I kunne læse mere om i sport 
og godt, når aktiviteterne 
starter op.
 R i n g k ø b i n g / S k j e r n 
kom munes oplæg til ny 
skolestruktur, vil vi også følge 
nøje i foreningen. Det har den 
største betydning for vores 
forening, at vi har den skole, 
som vi har i dag. Det faldende 
børnetal berører os allerede. 
 Vi har mange gode og dygtige 
trænere.  Udvalgsmedlem-
mer gør et stort stykke arbe-
jde med at planlægge og af-
vikle hold i idrætsgrenene.  Vi 
har i bestyrelsen nu kørt et år 
med den nye struktur, hvor 
der ikke skulle være så mange 
bestyrelsesmøder, men at for-

retningsudvalget skal lave det 
meste administrative arbejde. 
Det er en ny måde at arbejde 
på, men jeg er sikker på, at 
det er det rigtige. Dog tager 
det altid tid at få nye tiltag til 
at fungere, men jeg er sikker 
på, at vi er på rette vej.
 Til slut vil jeg gerne takke 
alle bestyrelsesmedlemmer 
for et godt og udbytterigt sa-
marbejde. Også en stor tak til 
udvalgsmedlemmer og træ-
nere og alle jer andre, som 
deltager på en eller måde. 
 At få en forening til at fun-
gere optimalt, kræver rigtig 
mange frivillige hænder. Bare 
vi alle husker det og giver en 
hånd med, når foreningen har 
brug for hjælp, så tror jeg på, 
at vi i fremtiden også vil have 
en sund og stærk forening.

Dorthe Iversen



Søndag den 6. marts blev der 
afholdt fastelavnsfest oppe i 
missionshuset med ca. 50 delta-
gende børn og voksne. I år blev 
festen arrangeret af Inge & Alec 
og Tina & Carsten.

Festlighederne startede 
kl. 14.30, og ind af døren 
dukkede både pirater, smuk-
ke prinsesser, nogle fra 80 
érne, Michael Jackson, små 
søde mariehøns, en slagter, 
dracula, nogle landmænd, en 
ridepige, “to i en”, Rasmus 
klump…. ja jeg kunne blive 
ved.

Vi startede med tøndeslag-
ning som traditionen byder. 
De flotte udklædte børn kæm-
pede en brav kamp mod tøn-
den, som ikke lige ville give 
sig. 

Mikkel Nielsen blev årets 
kattekonge, og Mathias Si-
monsen blev kattedronning.
Bagefter blev årets bedste 
udklædte kåret, og det blev 
Christian Andersen, og han 
vandt en æske lækker choko-
lade.

Efter dette var det tid til at 
gå hen og forsyne sig ved det 
lækre ”sammenskudskaffe-
bord”, hvor der var flotte 
fastelavnsboller og kager. 
Børnene fik hurtigt spist og 
så var det ellers ud og lege i 
det skønne – nærmest forår-
sagtige – vejr. Imens fik de 
voksne en god sludder med 
hinanden rundt ved bordene.

Jonna Nielsen

Fastelavn i Dejbjerg
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Ja, jeg har jo oplevet utrolig 
meget siden konfirmationen, 
når jeg lige tænker over det.
Efter konfirmationen startede 
jeg på Blaakilde ungdomsskole, 
hvor jeg gik i 8-9. klasse. I disse 
to år udviklede jeg mig rigtig 
meget og havde nogle fantas-
tiske oplevelser, som at komme 
på en uventet gåtur på 45 km, 
hvor vi efterfølgende fik et hyg-
geligt op-hold ved Jesper Hus 
eller at lave en fed gymnastik 
opvis-ning. 
 Efter ungdomsskolen vidste 
jeg ikke helt hvad jeg skulle, 

jeg snakkede med min studie-
vejleder og vi blev enige om at 
jeg skulle på Handelsskole. Men 
det var ikke rigtig mig, så jeg 
blev der kun 1 år. 
 I sommerferien valgte min 
søster og jeg at tage en tur til 
Frankrig, hvor vi besøgte noget 
familie. Det var en helt anden 
måde de boede på dernede, og 
hold da op hvor var det flot. Vi 
var så heldige at bo på vingården 
som de ejede. 
 Maden var anderledes og vi fik 
utrolig meget hvidt brød. Ellers 
var vi med rundt i byen og se de 
lokale spille fodbold; - da jeg 

var noget ældre end min søster, 
fik jeg lov til at tage med i en un-
gdomsklub. 
 En utrolig underlig oplevelse, 
især da jeg skulle kysse alle en 
gang på hver kind, selvom jeg 
ikke kendte dem. Men det er 
deres måde at sige goddag på, 
så det skulle jo også prøves.  
 Efter Handelsskolen havde 
jeg bestemt mig for at prøve 
Kosmetiker grundforløbet, som 
så foregik i Åbenrå, lidt langt 
væk hjemmefra. Men heldigvis 
boede min far på daværende 
tidspunkt i Padborg 30 km der-
fra, så jeg boede hos ham det 

halve år.
 Da det halve år var gået måtte 
jeg desværre indse at det var 
umuligt at få en praktikplads, 
og det hjalp bestemt ikke at jeg 
kun var 17 år.
 Derfor tog jeg hjem igen til 
Skjern, hvor jeg så igen var på 
bar bund, men jeg skulle jo have 
noget at lave, så jeg valg-te at 
tage et job, som afløser på pleje-
hjemmet Fjordglimt i Stauning. 
 Det arbejde fangede min in-
teresse og efter 6 mdr. på pleje-
hjemmet kom jeg ind på Social- 
og sundhedsskolen i Herning 
hvor jeg tog uddannelsen som 
hjælper. Da uddannelsen var 

færdig fik jeg job som hjemme-
hjælper i Lem. 
 I mellemtiden valgte min 
kæreste og jeg at flytte sammen 
i lejlighed i Skjern, efter nogle 
måneder der, valgte jeg at tage 
social- og sundhedsassistenten 
for at få mere viden, men fik 
desværre nogle ryg problemer, 
som gjorde jeg var nødsaget til 
at overveje et andet fag. 
 I december 2008 besluttede 
vi os for at købte vi et lille hus 
i Videbæk, hvor min kærestes 
familie bor.
 Efter et år med sygemel-ding 
og undren over hvad jeg nu 
skulle finde på, fik jeg et barsels 
vikariat i en SFO. Her skulle jeg 
arbejde med børn i alderen 9-11 
år. Det viste sig at det var det 
helt perfekte job til mig, og jeg 
har efterfølgende taget enkelt 
fag i Vejle så jeg kan komme ind 
på pædagog uddannelsen. 
 En måned efter at jeg var beg-
yndt på enkeltfag finder vi ud 
af vi skal være forældre, LÆK-
KERT. Jeg gennemfører forlø-
bet og blev så den 24. oktober 
mor til en dejlig dreng. Vi valgte 
så den 4. november at gifte os. 
 Nu har jeg fortalt lidt om mit liv 
de sidste 10 år og når jeg tænker 
tilbage er der ikke et sekund jeg 
ville undvære. Så nu glæder jeg 
mig bare til at komme i gang 
med uddannelsen som pæda-
gog. 

10 år efter
  min konfirmation...

Elisabeth er datter af Birgit Grønborg 
på Nørrevognbjergvej 8 syd for Dejbjerg Kirke.
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Sidste weekend i februar måned 
var Dejbjerglund Hallen ramme 
for et fantastisk Seniorstævne. 
Seniorstævnet er et gym-
nastikstævne arrangeret af 
Dejbjerglund Efterskoles 
elevforening og gymnastik-
afdelingen i Stauning - Dej-
bjerg U&I. I år var det 21. 
gang, at stævnet løb af staben 
og endnu engang med fuldt 
hus. Over 700 gymnaster la-
vede opvisninger i løbet af ef-
termiddagen og 682 gymnas-
ter deltog i aftenfesten.
 Eftermiddagens opvis-
ninger var flotte, inspirer-

ende og nytænkende, stille 
og med dybde i både øvelser 
og ustråling, hurtige og fyldt 
med energi. Der var meget 
forskelligt gymnastik, men 
ens for alle hold var, at de ud-
strålede glæde, så det var en 
stor fornøjelse at være tilsku-
er.
 Temaet for aftenfesten var 
”Fittness.de”.
 Gymnasterne havde lagt 
hovedet i blød, og der var 
rigtig mange kreative ud-
klædninger. Der var bl.a. aer-
obicpigen, isposer, kanyler, 
ja selv dopingkontrollen var 
med. Om det er temaet, der 

gør det, ved jeg ikke, men de
mange gymnaster, som nu var
”fittness”-udklædte, festede
hele aftenen, og stemningen
var absolut i top. 
 For at sådan et stort stævne
kan løbe af staben, er det nød-
vendigt med mange hjælpere.
Hvis det skal give overskud,
er det nødvendigt, det er fri-
villige hjælpere. Rigtig mange
havde sagt ja, til at hjælpe en-
ten i forberedelserne fredag
aften, afviklingen lørdag eller
oprydningen søndag formid-
dag. Uden alle disse hjælpere
kunne stævnet ikke afvikles.
 Aftalen er, at det er Dej-
bjerglund Efterskoles gym-
nastiklærere sammen med
Kjeld og Gitte Christiansen,
der planlægger og sender in-
vitationer ud til stævnet.  
 Sammen med gamle elever
fra Dejbjerglund Efterskole
og gymnaster fra ungdomsh-
oldet forbereder de og gør klar
til stævnet fredag aften samt
holder stævneområderne,
omklædningsrum og toiletter
rene under selve stævnet. I
hallens kiosk hjælper flere fra
sognet hele lørdagen, og atter
andre med tilknytning til U&I
står i baren lørdag aften.
 Til oprydningen søndag
spørger vi forældre til børn
i gymnastikafdelingen om
hjælp. Overskuddet fra stæv-

Seniorstævnet 2011

Fra åbningen af stævnet. 
Den lokale politimand fra 
Dalgas Alle, Leif Eybye,  på 
slap line
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net går bl.a. til køb af nye red-
skaber til brug for både gym-
nastikforeningens hold og 
efterskolens elever. Så ved at 
hjælpe med oprydningen, er 
forældrene med til at skaffe 
nye redskaber til deres børn, 
og gymnastikkontingenterne 
kan samtidigt holdes nede på 
et lavt niveau.
 Jeg vil her gerne sige tak til 
de mange, som har hjulpet 
på den ene eller den anden 
måde i forbindelse med Se-
niorstævnet 2011, men også 
nævne, at hvis nogen har lyst 
til at hjælpe til næste år, er 
der altid brug for to hænder 
mere.

Gitte Christiansen

Stauning-Dejbjerg Teen-klub

SPOT
Light
PROGRAM:
8.-9. april
 Overnatning 
 i Dejbjerg Missionshus
2. maj
 Bibeltema
16. maj
 GPS-løb
30. maj
 Det hele går i fisk
6. juni
 Cykeltur til 
 klostret på Dejbjerg Hede
20. juni
 Sommerferie-afslutning 
 hos Jørgen
Spotlight er et klubtilbud for 
dig, som går i 5. klasse og 
opefter.
 Vi mødes hver anden 
mandag kl. 19-21 i Dejbjerg 
Missionshus.
 Du er velkommen til at være 
med en aften og se, om det er 
noget for dig.
 Har du spørgsmål, kan du 
ringe til Jørgen Lauridsen 
9648 0006.

Henriette Lauridsen
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Sognebladets udsendte mødte 
tirsdag op til Seniorholdets 
sidste træning inden det gik løs 
med rigtig mange opvisninger.
Godt anbragt på en stol obser-
veres slagets gang: De unge 
mennesker begyndte at kom-
me ind i en lind strøm. Først 
ses lige på de dragter, som 
holdet skal have på til opvis-
ningerne. En lille flok sad 
dog på sidelinien med Pcer 
og læser lektier, de havde fået 
fri pga. forskellige eksaminer, 
nogle ømme muskler og en 
enkelt brækket hånd.
 Holdet ledes af Dorte Yde, 
Solveig Frost, Peter Lodahl, 
Leif Eybye og Søren Thes-
bjerg. 
 Først skulle badminton lige 
have trænet færdig og have 
fjernet deres net; - men kl. 
18.00 var alle klar til træning. 
Solveig rullede musikreolen 

frem og Dorte anbragte head-
settet, så alle kunne høre. 
 Man sad pænt på gulvet alt 
imens både ros og ris blev 
givet i rigelige mængder. 
Briefingen indebar lidt kritik 
af den sidste opvisning, hvor 
ikke alle havde fundet den 
rette atittude frem, og Dorte 
pointerede at der skulle mere 
gas på her i weekenden; - I 
skal se ud som om I hører 
sammen, fortsætter hun, det 
skal gøres overbevisende, 
både med øjne og ben, ingen 
mormorarme- og -ben, fuld 
fart over feltet og stol på jeres 
gruppe, - nu har I jo længe 
»rørt og smagt« på hinan-
den, så nu skal det sidde på 
rygraden. Dorte sluttede med 
spørgsmålet: Var kritikken 
hårdere end den plejer. Der 
høres lidt mumlen og Dorte 
udbryder: Det var godt....
 Holdet rejste sig og løb 
rundt i 3 min. til musik for 
lige at blive varmet igennem.
Træningen begyndte og Dorte 
dirigerede. Solveig stod på en 
stol og havde det helt store 
overblik, hun supplerede 
Dorte med ordene: Gør jeres 
bevægelser store, kom helt ud 
i øvelserne og hold jeres posi-
tioner. Og husk nu at give den 
gas hele vejen igennem.
 Under øvelsen med køller 
udbrød Dorte pludselig: Hov 
hvem mangler en kølle; - - du 
plejer da ikke at bo derovre 
gør du... en gymnast skyndte 
sig tilbage på sin position 
med køllerne i hånden, lidt 
smågrinende.
 Solveig gentog sin svada 

med at gøre øvelserne helt 
ud, - - så undgår man også en 
forstuvet ankel eller et mised 
korsbånd, tilføjede hun.
 Der er ca. 100 gymnas-
ter på holdet med overvægt 
til pigerne. Man skal være 
fyldt 18 år i sæsonen. Solveig 
fortæller at drengene joker 
med at de har tre piger pr. 
fyr.
 Man kunne godt forledes til 
at tro at det var en flok dovne 
unge mennesker, trænerne 
havde med at gøre, - men 
kære læsere tag ikke fejl. Jeg 
ved I nød at se opvisningerne 
med Seniorholdet fra Stau-
ning/Dejbjerg U&I

-alb
 

Seniorholdet 2011
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REDAKTIONENskriver...
Så er blad nr. 2 for 2011 på 
banen og alt spirrer omkring os. 
Efter den 2. kolde vinter i streg, 
bliver det også godt med lidt sol 
og varme på vore hvide kroppe.

Lige NU kan Dejbjerg Sog-
neblad prale af, at vi endelig 
er kommet på nettet. Takket 
være dygtige kræfter, som 
har hjulpet os udi internettes 
kunst kan vi findes på: 
www.stauning-dejbjerg.dk
 Ved generalforsamlingen 
udtalte bladets ansvarhav-
ende redaktør Ane Lisa Bolle-
rup at hun fra og med 1. april 
går på efterløn og derfor får 
mere tid til at gå dybere ned 
i i mange af de gode historier 
som findes her i sognet. 
 Her fra Sognebladet ønskes 
en glædelig påske til alle med 
håbet om et dejligt lunt forår.

På gensyn i juli kvartal
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Onsdag 26. januar 2011 
blev Støtteforeningen for Stauning 
Skole og Børnehave dannet. 
Fællesbestyrelsens formand 
Helle Højlund Bonde bød 
velkommen og fortalte lidt 
om baggrunden for ønsket 
om en støtteforening. 
 Skoleleder Jakob Agerbo, 
kunne berette om den høje 
standard vi har på Stauning 
Skole. Børnehavens leder, 
Karin Rahbæk, fortalte om de 
mange forskellige aktiviteter 
børnene har i børnehaven 
og Mark Sørensen kunne 
på initiativgruppens vegne, 
fortælle om de idéer de havde 
talt om og som støtteforenin-
gen fremover kunne arbejde 
videre med. Thora Larsen, 
ligeledes fra initiativgruppen, 
gennemgik vedtægterne, som 
med få tilføjelser blev vedtag-
et. 
 Valgt til bestyrelsen blev 

Lisbeth Christensen, Anne-
Mette Holm Andersen, Ivan 
Aarup, Ivan Holm og Mark 
Sørensen. De mange frem-
mødte på den stiftende gen-
eralforsamling, kom hereft-
er med endnu en stribe af  
forslag til støtteforeningens 
fremtidige virkeområder. En 
del meldte sig desuden til at 
give en hånd med i udvalg 
eller arbejdsgrupper. 
 Allerede på selve aftenen 
blev der tegnet 60 medlem-
skaber, men vi har plads til 
mange flere. Støtteforenin-
gen vil bl.a. arbejde på fort-
sat at bevare en god skole 
og børnehave i Stauning. 
Bevarer vi institutionerne, 
vil det også have en positiv 
indflydelse i forhold til ak-
tiviteter i sognene, huspriser, 
Dagli’Brugsens overlevelse 
m.m. 
 Som det ser ud lige nu falder 
børnetallet Stauning og Dej-

bjerg, så vi vil gerne være 
meget kreative i forhold til at 
skaffe flere “kunder” til både 
skole og børnehave. 
 Vi lægger op til et bredt sa-
marbejde på tværs af ALLE 
fælles interesser, så hvis du 
sidder med gode idéer eller 
opgaver, som kan gavne en 
positiv udvikling for vore to 
sogne, vil støtteforeningens 
bestyrelse og fremtidige ud-
valg, hellere end gerne høre 
fra dig.
 Stauning Menighedsråd 
ejer spejderhytten i Stauning, 
men da spejderne er  opløst, 
vil menighedsrådet leje hyt-
ten ud til støtteforeningen i 
stedet. Vi takker for den flotte 
gave. Vi vil gerne at så mange 
som muligt får mulighed for 
at benytte hytten, så har du 
idéer til hvad vi kan bruge 
den til hører vi også gerne fra 
dig.

Vi takker for valget til 
bestyrelsen - der er nok at 
tage fat på..!

Med venlig hilsen 
Lisbeth Christensen, 

Ivan Aarup, 
Anne-Mette Holm Andersen, 

Ivan Holm 
og Mark Sørensen

Vi vil Stauning Skole og Børnehaves fremtid

- vil du...??



DEJBJERG SOGNEBLAD  17

Ved indbetaling af din 
kontingent støtter du 
vort arbejde for:
• Markedsføring af vort 
 lokal samfund

• Arrangering af fællesspisning

• Arbejde  på forbedring 
 af legepladsen

• Byforskønnelse

• Juletræstænding 
 og julebelysning

• Udvikling af vores hjemmeside

• Opretholde huspriserne i byen
 

 Vi har brug for DIN 
økonomiske støtte 
samt DIN opbakning...
Ved spørgsmål kontakt et 
af bestyrelsesmedlemmerne:

• Hans Nielsen 

• Eva Vang Christensen

• Hans Peter Clemmensen

• Søren Rasmussen 

• Inge Lindgreen

   •     Anne Aakerblad Larsen

   •     Lars Jørgensen

Få     for pengene bliv medlem af
DEJBJERG SOGNEFORENING...

noget
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APRIL:
Søndag 3. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste 
 v/Claus Thomas Nielsen
Fredag 8.-lørdag 9. Spotlight Overnatning 
 i Dejbjerg Missionshus
Søndag 10. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 10. kl. 10.15 Søndagsskolen. Vi laver 
 gækkebreve m.m. (10.15-11.30)
Tirsdag 12. kl. 19.30 Museet og Folkeuni. Foredrag om 
 de seneste vikingeudgravninger 
Lørdag 16. kl. 6.00 Havekredsen 
 Bustur til Kiekeberg, Hamburg
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Torsdag 21. kl. 19.30 Kirken Nadvergudstjeneste. 
 Kirkebil
Fredag 22. kl. 9.00 Kirken Langfredagsgudstjeneste
Søndag 24. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Påskedag. 
 Indsamling
Mandag 25. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Altergang. 
 Kirkebil. Kirkekaffe og sognemøde
MAJ:
Søndag 1. kl. 10.00 Kirken Gudstjeneste. 
 Konfirmation (bemærk klokkeslettet)
Søndag 1. kl. 10.15 Søndagsskolen Vi laver 
 fotorammer (10.15-11.30)
Mandag 2. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema 
 i Missionshuset (19-21)
Fredag 6. kl. 18.30 Indre Mission Loppemarked i 
 Missionshuset (18.30-21.00)
Lørdag 7. kl. 10.00 Stauning Børneklub 
 Papirindsamling
Søndag 8. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Fredag 13. kl. 19.30 Søndagsskolen Familieaften. 
 Besøg af Gospel Kids
Lørdag 14. kl. 10.00 Havekredsen Plantemarked på 
 Banegårdspladsen, Skjern
Søndag 15. kl. 10.15 Søndagsskolen Cykeltur til Lem 
 til Bente og Peter Bjørn
Mandag 16. kl. 19 Spotlight GPS- løb (19-21)
Onsdag 18. kl. 19 Bundsbæk Mølle Snapsetur i 
 Bundsbæk Naturpark (19-21)
Fredag 20. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. 
 Bededag v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 29. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Mandag 30. kl. 19 Spotlight Det hele går i fisk 
 – i Missionshuset (19-21)
JUNI:
Torsdag 2. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kristi Him-
 melfartsdag. Indsamling. Kirkebil
Søndag 5. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Derefter  
 Søndagsskolens Løvspringstur
Mandag 6. kl. 19.00 Spotlight Cykeltur til 
 Klostret på Dejbjerg Hede

Onsdag 8. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde 
 v/Heri Eltør, Aulum
Torsdag 9. kl. 19.00 Havekredsen Aftenudflugt til 
 to haver i Skjern
Søndag 12. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Pinsedag. 
 Kirkebil
Mandag 13. kl. 10.30  Kirken Gudstjeneste. 
 Anden pinsedag
Søndag 19. kl. 10.30 Søndagsskolen 
 Sommerferieafslutning
Søndag 19. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Vilde blomsters 
               dag i Bundsbæk Naturpark (1330-1530)
Mandag 20. kl. 1330 Bundsbæk Mølle 
 Høet høstes med le (13.30-14.30)
Mandag 20. kl. 19 Spotlight Sommerferie-afslutning 
 hos Jørgen
Tirsdag 21. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes 
 med le (13.30-14.30)
Onsdag 22. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes med 
 le (13.30-14.30)
Fredag 24. – 26. Havekredsen Tre dages tur til 
 Sønderjylland og Slesvig/Holsten
Søndag 26. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Mandag 27. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes 
 med le (13.30-14.30)
Tirsdag 28. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes med 
 le (13.30-14.30)
Onsdag 29. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes med 
 le (13.30-14.30)
Tirsdag 12. april kl. 19.30 på Bundsbæk Møllegård
Nyt fra vikingeudgravningerne i Henne Kirkeby og Tistrup 
v/museumsinspektør Lene Frandsen, Varde Museum. Mu-
seumsinspektør Lene Frandsen fortæller om de seneste fund
og resultater fra Varde Museums udgravninger i henholds-
vis Henne Kirkeby og Tistrup. Der er ingen tilmelding. Pris 
kr. 65 inkl. kaffe.
Onsdag 18. maj kl. 19.00 i Bundsbæk Naturpark 
Snapsetur. Porsen findes i rigelige mængder i Bundsbæk 
Naturpark, og på blot en uges trækketid kan man lave en 
himmelsk snaps til pinsefrokosten af denne plantes små 
rakler og blade.
Entré: Voksne 50 kr., børn under 18 år gratis. (19-21)
Søndag 19. juni kl. 13.30 i Bundsbæk Naturpark
Vilde blomsters dag. I Bundsbæk Naturpark ved Bunds-
bæk Mølle finder vi mange af de planter, som engang var 
almindelige i landskabet, men som nu er blevet sjældne. Vi 
besøger høengen, hvor der høstes med le og slåmaskine, 
som man gjorde i landbruget indtil ca. 1950. Fri entré.
Mandag 20.-22. og 27.-29. juni kl. 13.30 ved Bundsbæk Mølle
Høet høstes med le. Kom og se, når høet høstes med le. Det 
vendes med håndrive, rives sammen med en gammeldags 
hesterive og sættes til tørre i høstakke og på ”ryttere”. Hør 
om høengen og dens historie og hvorfor Ringkøbing-Skjern 
Museum etablerede høengen for 10 år siden. Arbejdet afly-
ses i tilfælde af dårligt høstvejr. Fri entré. (13.30-14.30).

 AKTiViTETSKALENDEREN
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Dejbjerglund 
Musik- & Kulturforening

Dejbjerglund Musik- og 
Kulturforening har afholdt 
generalforsamling.

Der har i 2010 været afholdt 
to arrangementer, Four 
Jacks i marts og underhold-
ning med Tommy Kenter m/
efterfølgende dans til Jan 
Glæsels orkester i november. 
Desværre har der ikke været 
så god opbakning til de disse 
koncerter.

Der kan være mange årsag-
er til den manglende tilslut-
ning, men generelt er der 
megen konkurrence fra om-
liggende større byer, og den 
økonomiske krise har også en 
del af skylden.

Stifterne af foreningen, 
Mette og Ole Søm valgte at 
træde ud af bestyrelsen.  

Foreningen blev stiftet i 
2004, og Ole Søm har gjort et 
stort arbejde på flere fronter 
for foreningen. Alle disse 
koncerter, der har været i 
årenes løb har været med til 
at sætte Dejbjerg på landkor-
tet og brande Dejbjerglund 
Efterskole. 

Foreningen vil holde en 
pause og vente med at sup-
plere bestyrelsen, til vi igen 
skal afholde et arrangement, 
formentlig til næste efterår.

Lisbeth Aarup

Nyt fra 

Stauning Skole
Strukturdebat må 
være overskriften…

Vi er i fællesbestyrelsen godt i 
gang med at kæmpe for vores 
skole på mange måder… da 
politikerne endnu engang 
gerne vil skære til trods for, 
at vi ligger langt under lands-
gennemsnittet i omkost-
ninger pr. elev. I øjeblikket er 
det forslaget om, at skære 4. 
til 6. klasse væk også, hvilket 
vi på ingen måde vil være 
med til.
 Vi tænkte fra starten, at vi 
var nødt til at sætte ind fra 
flere vinkler, hvilket i første 
omgang er resulteret i vores 
støtteforening, der blev dan-
net onsdag d. 26.1.2011 med 
stiftende generalforsamling. 
 Det andet ben, vi arbejder 
på, er at få lov til at lave en 
profilskole, der forhåbent-
lig bliver så stærk, at man, 
som forældre i vores om-
kringliggende byer, kunne 
have lyst at træffe et bevidst 
valg for deres barn og vælge 
Stauning Skole. Det kræver 
et godt samarbejde med le-
delsen og lærerne, da det er 
vigtigt for os at have dem 
med hele vejen.
 Der er rigtig mange ting, 
der skal passe sammen, for 
at det skal lykkes, men vi tror 
på det endnu J, og det er da 
også i samme forbindelse, vi 
tror, at der kan blive brug for 
støtteforeningen.
 Det er muligt, at vi som en 
lille skole koster lidt mere end 
en stor skole, men vi mener 
faktisk, at det også hænger 
lidt sammen med kvaliteten, 

som vi tilbyder, hvordan man 
så end måler det… 
- vi er jo stolte af, at vi er...
• én af de få skoler i Ring-
købing-Skjern Kommune der 
faktisk tilbyder vejledende 
timetal (det er der ikke ret 
mange af de store skoler der 
tilbyder), 
• vi har linjefagsuddannede 
lærer på næsten alle dansk-, 
matematik- og engelskhold
• vi er den skole, der har flest 
computere pr elev i hele kom-
munen, 
• vi har interaktive white-
boards i alle klasselokaler, 
• vi er i gang som LP-skole 
(LP-modellen er en pædago-
gisk analysemodel, der anv-
endes som et praktisk værktøj 
til udvikling og forbedring af 
skolers læringsmiljø. Formå-
let er at skabe et læringsmiljø, 
der giver gode betingelser for 
social og faglig læring hos alle 
børn)
• der er lavet en læsepolitik  
• der eksperimenteres med 
læsning som indsatsområde
• vi har en sund økonomi 
(har for 3. år i træk skabt et 
overskud)
 Et tredje ben, vi arbejder på, 
er fællesindsats/argumenta-
tion med alle de små skoler 
i området. Vi samles engang 
i mellem til inspiration og til 
fælles indlæg til politikerne.
 Vi håber indsatsen bliver 
det hele værd…
 I kan faktisk hjælpe os med 
at tage godt imod eventuelle 
nye borgere i Stauning og De-
jbjerg området ved at give os 
fra fællesbestyrelsen et ”praj” 
om at de er kommet til J 

Med venlig hilsen
Helle Højlund Bonde

Fællesbestyrelsen
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MENIGHEDS

rådet
Vinteren holdt fast i Danmark i 
2010/2011. Ikke mindst da Rolf og 
Grethe fortalte om deres ophold i 
Grønland til vinterfesten i januar. 
Det var meget spændende 
og glædeligt, at høre lokale 
fortælle om deres oplevelser. 
Det samme kan siges om det 
store, flotte arrangement: 
”Syng julen ind”, hvor også 
mange lokale tog del i at sk-
abe julestemning i sognet.

Næste højtid er kirkens 
største højtid: Påsken. Påsken 
ligger så sent, at vi håber 
foråret er kommet til sognet 
inden da. 2. Påskedag afhold-
er menighedsrådet for anden 
gang sognemøde efter 9-gud-
stjenesten med rundstykker 
og kaffe. 

I år vil sognemødets tema 
være: Nye initiativer med 
lokal opbakning. Menighed-
srådet indbyder alle der har 
lyst til at deltage i kirkens 
virke – det kan fx. være 
minikonfirmander, musik/
sang og et projekt om at lave 
en højtidsmessehagel o.lign. 
Hvis andre har idéer til an-
dre tiltag/nye idéer, er man 
velkommen til at foreslå eller 
tilbyde sit eget engagement.

I 2010 skulle menighedsrå-
det forholde sig til Kirkemi-
nisteriets planer for et nyt 
vielsesritual for registrerede 
partnerskaber. Menighed-
srådet drøftede sagen og har 
indsendt et høringssvar til 
ministeren. 

Menighedsrådet var enigt 
om, at vi ikke finder, at der 

er bibelsk belæg for at kunne 
indføre et sådant ritual. Me-
nighedsrådet finder det uhel-
digt at Folketinget og Kirke-
ministeren iværksætter en 
proces, som der ikke er efter-
spørgsel efter i Folkekirken.  
 Menighedsrådet vil gerne 
takke Anna Olga Jensen for 
mange års tro tjeneste som 
gravermedhjælper. Anna 
Olga har valgt at takke af på 
denne post – men forbliver 
vores kirkeværge, hvilket vi 
er meget taknemmelige for. 
Tak for din store indsats. 
 BEMÆRK: Provstiudvalget 
har besluttet; at alle sogne 
i kommunen fremover skal 
opkræve et weekend-gebyr 
for begravelser om lørda-
gen. Prisen vil være 1895 kr. 
og skyldes øgede udgifter til 
lønninger m.m. i forbindelse 
med arbejde i weekenden. 

Datoer for 
Menighedsrådsmøder 2011
– alle på: 

Dejbjerglund Efterskole 
kl. 19.00:
Onsdag  d. 25. maj
Onsdag  d. 21. september
Torsdag d. 24. november

Menighedsrådet ønsker alle 
en glædelig påske og et godt 
forår.

Dejbjerg Vandværk
Vi har i året oppumpet 56.200 
kbm vand, og vi har solgt 51.576 
kbm, hvilket giver et ledningstab 
på 8,23%, så vi holder os under 
de 10%, som vi må have. Der er 
ikke kommet nye forbrugere til 
i året.
 Vi har haft et stort strømfor-
brug – ca. 1 kw. pr. kbm, hvor 
vi før har været nede på ca. 0,7 
kw. pr. kbm. Vi havde en pumpe 
oppe til rensning i foråret. Dette 
medførte et fald i strømforbru-
get, men her sidst på året er det 
steget igen. Vi har derfor aftalt 
med firmaet, der sørger for ve-
dligeholdelse, at vi skal have 
renset boringerne i forbindelse 
med, at vi fra krav fra kommu-
nen skal have vores boringer ført 
op til jordoverfladen, således, at 
brønden fjernes. Det skulle have 
været ordnet, men på grund af 
vinteren er det ikke sket endnu.
Vi har fået installeret en affugter 
på vandværket, også et krav fra 
kommunen, og det vil forhåben-
tlig medføre, at der er mere tørt 
derinde. Det har dog ikke været 
et problem før.
 Årets resultat er et overskud på 
kr. 6148, hvilket ikke er meget, 
og selvom vi har temmelig store 
investeringer, håber vi ikke, det 
bliver nødvendigt at sætte vand-
prisen op, da vi har en rimelig 
stor egenkapital.
 Vi har det sædvanlige problem 
med at få vandaflæsningerne ind 
til tiden, og da vi skal videre give 
oplysningerne til kommunen in-
den jul, giver det ekstra arbejde 
til bestyrelsen. Det fremtidige 
beløb for for sen indberetning 
vil blive forhøjet.
 Valg til bestyrelsen: Nyvalg af 
Søren Knudsen. Bestyrelsen er 
herefter Søren Knudsen, Bjarne 
Stampe, Kurt Christensen, Palle 
Grønborg og Sven Erik Aarup. 
 Der var ingen ud over 
bestyrelsen og Hans Andersen, 
som passer vandværket til gene-
ralforsamlingen.

Sven Erik Aarup
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Nedenstående punkter er de 
aktuelle planer Sogneforeningen 
har som mål for 2011.

Indsendelse af ansøgning 
til fonde i samarbejde med 
Dejbjerg Menighedsråd 
for at skaffe penge til rens-
ning af søen i skoven bag 
præstegården. 
 Rensning til efteråret, hvis 
der skaffes penge hertil.
 Indsende ansøgning til 
fonde for at skaffe penge til 
skilte ved byskilte på vej ind i 
Dejbjerg by. (skilte der oplyser 
omkring hjemmesiden - samt 
slogan desuden mulighed for 
påsætning af ekstra skilt med 
aktuelle arrangementer)
 Udskrive en konkurrence 
hvor alle i Stauning og Dej-
bjerg har mulighed for at 
komme med et forslag til, 
hvordan skiltet skal se ud 
og komme med forslag til et 
fælles slogan.
 Vinder afsløres ved en fæl-
lesspisning eller lignende 
i foråret i samarbejde med 
Stauning Sogneforening.
 Deltage i struktur debatten 
der kører vedr. skole og

 ældreområdet. Komme med 
argumenter for bevarelsen af 
Stauning Skole.
 Arrangering af fællesspisn-
ing eller lignende arrange-
ment i foråret i samarbejde 
med Stauning Sogneforening 
og måske den nye støtteforen-
ing for Stauning skole.
 Videreudvikling af hjem-
mesiden Stauning-Dejbjerg.
dk samt Dejbjerg.dk
 Undersøge mulighederne 
for at få tildelt LAG – midler 
til forskønnelse af P-pladsen 
foran Missionshuset.
 Opfordring: Send en e-mail 
til:
info@stauning-dejbjerg.dk
og vi vil registrere dig og 

sende en mail ud til dig, når
der er opslag om den næste
fællesspisning på vores hjem-
meside. 
 Vi har brug for alles opbakn-
ing for at vi kan bestå som et
lille, men velfungerende sam-
fund. 

 

Aktuelle planer for 2011
BO GODT

VED FJORD OG SKOV

stauning-dejbjerg.dk

HUSK 
SOGNEFESTEN
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Vi har et ønske om at stille skilte 
op ved vejene ind til Dejbjerg by.

Vil du hjælpe os med idéer 
til en tegning / motiv samt et 
slogan til skiltene?

Der udloddes to biografbil-
letter til indsenderen af det 
forslag der vinder konkurren-
cen.

Teksten:
Stauning-Dejbjerg.dk
skal stå på skiltet, se neden-
stående eksempel. Skiltet har 
størrelsen 80 x 120 cm. (un-
der skiltet er placeret et ud-
skifteligt skilt med størrelsen 
40 x 120 cm, hvor der kan an-
nonceres med aktuelle ar

rangementer)
 Du skal sende dit forslag, 
senest 1. maj 2011 til:
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21
6900 Skjern

Skriv dit navn, adresse og 
telefon nummer på bagsiden 
af dit forslag.
 Vinderen vil blive afsløret 
i maj eller juni måned ved 
en fællesspisning eller et 
lignende arrangement. 
 Følg med på hjemmesiden 
Stauning-Dejbjerg.dk 
for nærmere information om 
tidspunkt samt tilmelding til 
arrangementet.

Konkurrence - slogan 
+ tekst til skilt... PAPIR

IND
SAMLING 

 7. MAJ 

FRA 
KL. 10-12

BO GODT
VED FJORD OG SKOV

stauning-dejbjerg.dk

HUSK 
SOGNEFESTEN

GENERALFORSAMLING 
2011

Dejbjerglund 
Efterskole

 Alle støttekredsmedlemmer 
indkaldes hermed til 

efterskolens generalforsamling. 

Tirsdag den 26. april 2011 
kl. 20.00 på 

Dejbjerglund Efterskole

Som tidligere år 
inviteres til middag kl. 18.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 Af hensyn til køkkenet beder vi om 
tilmelding til middagen senest onsdag 
13. april til efterskolen på 9734 1900.

 På bestyrelsens vegne
Erling  Gaasdal
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Referat fra 

GENERALFORSAMLiNGEN 

I DEJBJERG 
SOGNEFORENiNG 
9. marts 2011

Alex Olesen blev valgt som 
ordstyrer og førte os gennem 
dagsordenen. Efter forman-
dens beretning fortalte Alex 
om aktiviteterne i bestyrels-
en i Dejbjerglund Hallen og 
noget om økonomien. Man 
har et nyt gulv i hallen på 
ønskesedlen, idet det er ved 
at være slidt og dårligt flere 
steder.
 Ane Lisa Bollerup fortalte 
om arbejdet omkring Sog-
nebladet, som fortsat får 
masser af input til gode his-
torier, - og om et år, hvor der 
var 25 års jubilæum for bla-
det. Arbejdet med at sælge 
annoncer kunne bladudvalget 
godt bruge noget hjælp til.
 Søren Nielsen berettede 
om lokalhistorisk arkiv, hvor 
man får registreret mange 
lokalhistoriske emner på net-
tet. De benytter sig af den 
kommunale konsulent Jens 
Lindby til at instruere dem i 
brugen af programmet, der 
anvendes til registrering. 
Gitte Lund blev valgt ind i 
arkiv udvalget.
 Gennemgangen af regn-
skaberne viste overskud 
over hele linjen. Et faldende 
medlemstal skal dog analy-
seres nærmere. Et fald fra 150 
i 2009 til 136 medlemmer i 
2010. 
 På valg til bestyrelsen var 
Lars Jørgensen, Eva Vang 
Christensen, Flemming Beck-
er og Søren Rasmussen, som 
alle tog imod valg til 2 årig 

periode mere, på nær Flem-
ming. I stedet for Flemming 
blev Inge Lindgreen valgt 
ind. 
 På generalforsamlingen var 
den nye formand for Stau-
ning Sogneforening Karsten 
Andresen og Leif Nørgård på 
besøg, og de fortalte om planer 
i Stauning. Der blev ligeledes 
aftalt, at de to bestyrelser 
skulle holde et fællesmøde og 
aftale arrangementer.

Lars Jørgensen

DEJBJERGLUND
EFTERSKOLE
 
Mange af sognebladets læsere 
vil sikkert give mig ret i, at det er 
helt utroligt, så hurtigt tiden den 
går.

Her i januar måned - helt 
præcist den 16. januar var 
det 25 år siden, at der blev af-
holdt borgermøde i Dejbjerg 
omkring lukningen af De-
jbjerglund skole, og samme 
aften blev der nok i den sam-
menhæng for første gang 
nævnt ordet efterskole som 
en mulighed for udnyttelsen 
af bygningerne. 
 Resultatet af de efterføl-
gende måneders arbejde af 

rigtig mange frivillige, kender
I jo alle, nemlig at Dejbjer-
glund Efterskole den 16. au-
gust 1987 kunne starte med
de første 60 elever, og lidt
senere på sensommeren var
Dejbjerglund Hallen klar
til ibrugtagning - alt sam-
men blev markeret med en
storstillet indvielse den 17.
oktober 1987.
 Der har gennem årene
været en udvikling på efter-
skolen, som kun de færreste
vel havde troet mulig.
 Og som jeg ser det, har det
også betydet, at forening-
slivet i Stauning/Dejbjerg har
nydt godt af denne udvikling
i form af bl.a. moderne faci-
liteter, men jeg fornemmer
også, at flere af efterskolens
medarbejdere bidrager posi-
tivt til foreningens arbejde.
Det er allerede nu besluttet,
at Efterskolens og Hallens 25
års jubilæum markeres lørdag
den 27. oktober 2012, og
planlægningen af jubilæum-
sarrangementet er i gang.
 Sikkert er det, at der vil blive
rig mulighed for at se tilbage
på de 25 år bl.a. gennem ord
og billeder, og dagen sluttes
af med festaften.
 Vi håber på, at rigtig mange
fra Stauning og Dejbjerg
vil møde op og deltage i ju-
bilæumsfestlighederne.

Sæt allerede nu 
x i kalenderen
27. oktober 2012
 
Invitation og program 
kommer sommeren 2012

 
Med venlig hilsen

Erling Gaasdal
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Beretning fra 

DEJBJERG 
LOKALHiSTORiSK 

ARKiV
Vi, i udvalget, var til et fælles-
møde 17. november for lokal-
historiske arkiver i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Hans Jørgen 
Lauridsen og jeg selv deltog.

I Ringkøbing-Skjern Kom-
mune er der ikke mindre end 
27 lokalhistoriske arkiver, 
hvilket er noget helt for sig 
selv på landsplan. I ingen 
andre kommuner er samt-
lige sogne begunstiget med 
et lokalhistorisk arkiv. Det 
skyldes nok den store frivil-
lige indsats, der bliver gjort i 
kommunen.
 I vores arkiv er vi kommet 
i gang med at registrere på 
EDB systemet Arkibas 4. Vi 
har flere gange haft besøg 
af konsulent Jens Lindby 
fra Ådum, som Ringkøbing-
Skjern Kommune har ansat 
til at hjælpe i arkiverne. Det 
er rigtig godt at have ham til 
at undervise.
 På valg er: 
 Bente Lauridsen
 Meta Frost
 Søren Nielsen

Meta Frost modtager ikke 
genvalg. Gitte Lund er 
foreslået som nyt medlem til 
udvalget.
 Gitte Lund blev valgt.

Søren Nielsen

Program for 

iNDRE 
MiSSION
Søndag 10. april
Temadag i Vorgod v/Niels 
Jørgen Kobbersmed. Starter 
med gudstjeneste i Vorgod 
Kirke, derefter frokost og eft-
erfølgende tale i Vorgod Mis-
sionshus.

Onsdag 13. april kl. 19.30
Månedsmøde v/valgme-
nighedspræst Flemming Lau-
ridsen, Ølgod. Emne: Det 
kristne fællesskab, hvad og 
hvor er min plads

Fredag 6. maj kl. 18.30-21
Loppemarked 
i missionshuset

Fredag 13. maj kl. 19.30
Familieaften v/søndagssko-
len. Vi får besøg af Gospel 
Kids fra Skjern og Hans Jør-
gen Østerby.

Onsdag 8. juni kl. 19.30
Månedsmøde v/Heri Eltør, 
Aulum. Emne: Helligånden 
(nådegaver).

SØNDAGsSKOLENs 

PROGRAM
Søndag 10. april 
kl. 10.15- 11.30
Vi laver gækkebreve m.m.

Søndag 1. maj kl. 10.15-11.30
Vi laver fotorammer

Fredag 13. maj kl. 19.30
Familieaften: Vi får besøg af
Gospel kids fra Skjern

Søndag 15. maj kl. 10.15
Cykeltur til Lem. Vi besøger
Bente og Peter Bjørn, Højde-
draget 85, Lem. Afhentes ved
Peter Bjørn kl. 11.45

Søndag 5. juni kl. 9.00
Løvspringstur. Vi begynder
i kirken kl. 9.00 og senere
besøger vi Ane Lisa og Knud
Erik Bollerup

Søndag 19. juni 
kl. 10.30-11.45
Sommerferieafslutning. Vi
mødes ved Mette Lauridsen
og går ned til “Ankers sø”.

Holmsborg lejren:
Miniputlejr: 25.-26. juni
6-8 år: 26.-28. juni
8-10 år: 28. juni-1. juli
10-12 år: 1.-4. juli.

God sommerferie.

Lederne Rikke Storbjerg 
3810 1722
Mette Lauridsen 
9648 0006
Karsten Lauridsen 
9735 3922
Birgit Nørremark 
9735 4614
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Kære læser af 
Dejbjerg Sogneblad

Vi går mod lysere tider, 
og isskruningerne på fjorden 
her nedenfor vinduerne på 
Bjergvej er så småt forsvundet. 
Kulden er endnu ikke afløst af 
forårets mildere vinde, men det 
kommer forhåbentligt snart.

I byrådet har vi udsendt et 
oplæg til dialog på skole-, da-
ginstitutions- og ældreområ-
det. Vi har udsendt det for at 
få input til den kommunale 
drift på disse fagområder, da 
vi kan se, at der er områder i 
kommunen, hvor eksempelvis 
børnetallet faldet. Et faldende 
børnetal kan få konsekvenser 
for daginstitution eller skole, 
og der vil vi gerne høre foræl-
dre og skolebestyrelsens 
holdning til, hvordan de ser 
fremtiden for deres skole eller 
daginstitution.
 Oplægget har naturligt nok 
affødt en del reaktioner. Men 
det er vigtigt at forstå, at det 
kun er et oplæg til dialog. Der 
er altså ikke udsendt et oplæg 
i høring, hvor der er færdige 
løsningsmodeller.
 I oplægget beskrives for-
holdene for Stauning Skole og 
Fjordhaven. Her er der et fal-
dende børnetal, og spørgsmå-
let er så, om man skal flytte 
4.-6. klasse til Amagerskolen, 
så man kun har indskolin-
gen i Stauning sammen med 
Fjordhaven? 
 Jeg er selv modstander af 

sådan en model, da jeg øn-
sker at bevare vore mindre 
skoler med både indskoling 
og mellemtrin, altså 0. klasse 
– 6. klasse. Men hvis forældre 
og skolebestyrelser foretræk-
ker noget andet, så tager vi 
dialogen herom på baggrund 
af vores oplæg.
 Dialogen fortsætter indtil 
april, hvor vi i byrådet så vil 
tage stilling til fremtidens 
skole-, daginstitutions- og 
ældreområde på baggrund af 
de indkomne input. Men jeg 
tror, at jeg allerede kan sige, 
at der ikke bliver tale om at 
flytte 4.-6. klasse! 
 I kommunen er vi i gang 
med at danne et Campus 
Ringkøbing-Skjern. Campus 
er en enhed bestående af for-
skellige uddannelsestilbud. 
Vi kan se i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, at der er for 
mange, der ikke har tilstræk-
kelige uddannelsesmæssige 
kvalifikationer til fremtidens 
arbejdsmarked. 
 Det vil vi gerne råde bod 
på ved at danne et campus 
efter svensk forbillede, hvor 
uddannelsesinstitutioner fra 
hele Danmark udbyder un-
dervisning og uddannelse i 
vores campus. Det vil sige, at 
vi flytter uddannelserne hjem 
til kommunen frem for at 
sende borgerne væk. Det har 
man gjort med stor succes i 
den svenske by Varberg, og 
det er deres koncept, vi skeler 
til i udformningen af vores 
egen model. 
 I Varberg, som er en kom-

mune på størrelse med Ring-
købing-Skjern, er man nu
oppe på 1.400 studerende
om året, hvor det oprindelige
mål var 200. Det er sket på
otte år. Varberg Kommune er
også blevet årets vækstkom-
mune i 2010 i Sverige, så det
viser, at det nytter at satse på
uddannelse og viden i tyndt-
befolkede områder.

Med ønsket om 
et godt forår.

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i
Ringkøbing-Skjern Kommune

Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kredsen

Kontakt: 3052 5362
esben.larsen@rksk.dk

BYRåDET
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DEJBJERG
JAGTFORENING
Nu er vinteren over os. Sne og 
frost har gennem længere tid 
været hverdag, og for vore vilde 
dyr og fugle er det en barsk 
omgang, hvor de svageste 
ofte må bukke under. Det er på 
den ene måde trist, men sikrer 
samtidig også, at det er de 
stærkeste, der bringer arterne 
videre. 

I jagtforeningen har vi siden 
nytår haft vore to tradition-
elle arrangementer, nemlig 
rævejagten i Dejbjerg sogn, 
samt generalforsamlingen på 
Dejbjerglund Efterskole.

Rævejagten var igen i år en 
rigtig god dag, hvor vi tilmed 
var heldige med vejret. Vi 
havde to drev om formid-
dagen i den vestlige del og to 
drev om eftermiddagen i den 
østlige del af sognet. Og om 
eftermiddagen havde vi jag-
theldet med os og nedlagde 
tre ræve. 

Til frokost fik vi gule ærter 
med dertilhørende på efter-
skolen, så det var en flok glade 
og mætte jægere, som kunne 
drage hjem efter en god jag-
tdag. Igen vil vi gerne takke 
lodsejerne i sognet for jeres 
opbakning til, at vi kan gå på 
denne traditionelle rævejagt. 

Som noget forholdsvis nyt 
har vi nu også fokus på mår-
hunde denne dag, da vi har 
hørt, at de er observeret i 
såvel vest som øst i sognet. Vi 
så dog ingen, men der er in-
gen tvivl om, at vi skal være 
opmærksomme på disse dyr 

og gøre en stor indsats for at 
de ikke breder sig, da de er 
uhyggeligt hårde ved jordru-
gende fugle, og de er bærere 
at smitsomme parasitter, som 
kan være farlige for både vore 
hunde, men også for men-
nesker. 
 Fra Tyskland meldes om 
dødsfald blandt jagt- skovfolk 
pga. disse parasitter. Så sig til 
hvis I ser nogle; vi vil gerne 
være behjælpelige med at få 
dem skudt / fanget.
 Så havde vi generalfor-
samlingen sidst i januar. Jeg 
har vedhæftet beretningen, 
så den kan I læse, hvis I har 
lyst. Der var god opbakning 
til arrangementet, hvor vi 
var 25 jægere samlet, og der 
var genvalg til Torben Jepsen 
samt Alex Olesen. Som sup-
pleant blev Leif Eybye gen-
valgt.  Vi havde i år også et 
jubilæum at fejre; vores revi-
sor Aksel Henriksen, har re-
videret regnskabet i 25 år, så 
han blev naturligvis hædret 
og genvalgt. Tak til Aksel for 
hans hjælp, og vi håber han 
har lyst til at fortsætte i nogle 
år endnu.
 Ellers går tiden for mange 
jægere / naturinteresserede 
med at pleje biotoperne her 
om vinteren, hvor der altid er 
noget, som skal klippes ned, 
eller der skal gøres klar til 
plantning af nye små steder. 

Vi ønsker alle et godt forår... 

Med venlig hilsen
Dejbjerg Jagtforening

 
Kristian Vang Andersen

Mobil  42963324
mail: kva@plast-line.dk

BERETNING DEJBJERG 
JAGTFORENING 2010  
JANUAR 2011  

Da vi gik ind i 2010 i Dej-
bjerg Jagtforening, var det 
med visheden om, at det ville 
blive et anderledes år. Alt var 
ikke længere, som det plejer. 
Vi havde desværre mistet en 
del af vores jagtareal gen-
nem mange år, nemlig jagten 
i Vognbjerg Plantage, så vi 
stod over for nye udfordring-
er i foreningen. 
 Vi har i bestyrelsen valgt at 
se positivt på det og gav os 
til at undersøge hvilke mu-
ligheder, vi så kunne finde 
og fik ved hjælp af en række 
positive lodsejere lavet nogle 
nye muligheder for jagt for 
vore medlemmer, så for os i 
bestyrelsen blev det et meget 
aktivt og anderledes år. 
 Der var en del ting, som 
skulle afstemmes, men når 
vi nu kigger tilbage, men-
er vi, at der er grund til at 
være tilfredse med det, vi 
har opnået, og at foreningen 
forsat er et aktiv for både 
medlemmer og sognet.
 Vi startede som altid med 
riffelindskydningen i Skel-
høje og i Sædding. Forhåben-
tlig var der mange, som beny-
ttede lejligheden til at blive 
klar til bukkejagten. 
 Derefter deltog vi i Bor-
ris Stævnet med en række 
hjælpere og vanen tro med 
et hold skytter. Der skal lyde 
en stor tak fra os til alle, der 
hjælper til ved stævnet. Som 
det fremgår af regnskabet, er 
det en god indtægt, vi har her, 
og det er en rigtig god dag for 
skytterne, så vi mener, det er 
vigtigt, at vi også er aktive på 
den front. 
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 Så kom bukkejagten; den var 
jo desværre blevet reduceret, 
så vi kun har Lyager plantage 
tilbage, hvilket betyder, at 
antallet af bukkejægere, som 
kan få plads, er reduceret til 
otte. Det betyder desværre, at 
vi er nødt til at lave en turnus 
ordning, således at man ikke 
kan forvente en plads hvert 
år, men det går nok.  
 Vi har i forbindelse med den 
nye jagtlejekontrakt fået sat 
kvote på, og vi har en kvote på 
to stk. råvildt om året, som vi 
har valgt at forbeholde buk-
kejagten. Dette betyder også, 
at hvis der er skudt to bukke, 
så stopper jagten, og even-
tuelle restpladser overgår til 
næste år.  Som noget nyt er 
der også krav om, at man skal 
have bestået riffelprøven, så 
det skal vi også have vished 
for.
 Årets bukkejagt gav en buk, 
som Brian fik i slutningen af 
jagten. Tillykke med det.
 Herefter havde vi flugts-
kydningen i august, som vi 
afviklede her ved siden af 
skolen. Det var desværre ikke 
det bedste vejr; det regnede 
og stormede, så fremmødet 
blev lidt begrænset, hvilket vi 
tilskriver vejret. 
 De, som kom, fik dog nogle 
rigtig gode timer, for det var 
virkelig en udfordring at 
ramme duerne pga. stormen, 
ja, man skulle nærmest skyde 
ved siden af for at ramme. 
En stor tak til Eigil for at han 
trodsede vejret og gav gode 
råd og vejledning til de frem-
mødte.
 Så kom vi til efterårsjag-
terne; her fik vi planlagt tre 
jagter, en i oktober i vest og 
to i Lyager området i novem-
ber.

 Jagten i vest blev afholdt 
den sidste lørdag i oktober, 
hvor vi gik på en række lod-
sejeres jord. Vi var rundt og 
spørge om lov til dette og blev 
mødt med en særdeles positiv 
opbakning, hvilket endte ud 
med, at vi havde tilsagn fra 
18 lodsejere. Det er vi meget 
glade for, og vi skylder dem 
alle stor tak for denne op-
bakning og tilsagn.
 Jagten blev delt op i fire 
såter, to inden frokost og to 
efter. Det blev en rigtig god 
dag, hvor vi så en masse vildt, 
og da dagen var omme havde 
vi en fin parade med ét dyr, tre 
harer, fire kokke og én gås.
 Om aftenen samledes vi så 
med lodsejerne til middag 
på efterskolen. Her havde vi 
nogle hyggelige timer med 
spisning og lotteri. Det var de-
jligt at fornemme opbaknin-
gen til det.
 Vi håber, der kan skabes tra-
dition for dette i fremtiden.
 De to jagter i Lyager områ-
det blev afviklet som sneppe- 
og rævejagter. Her havde vi 
udover Lyager Plantage også 
fået tilsagn fra nogle lodsejere 
om at vi må gå / stå på deres 
jord.
 Igen havde vi et par gode 
jagter, og der blev set og skudt 
snepper på begge jagter, så 
det var en succes.
 På den første af jagterne 
havde vi to gæster fra JKF 
med; det var to unge men-
nesker fra Ringkøbing; de gav 
udtryk for, at det var hygge-
ligt at deltage, så det var også 
okay.
 Efter de tre ”nye” jagter i år 
har flere givet udtryk for, at 
de synes, det faktisk er bedre, 
end det vi havde tidligere, 
så vi betragter disse positive 

tilkendegivelser fra jer som 
et udtryk for, at vi har fået er-
stattet det, vi har mistet med 
noget, som giver tro på frem-
tiden.
 Sidst havde vi her i lørdags 
vores traditionelle ræve-
jagt, hvor vi får gule ærter til 
frokost. Det blev en kanon 
dag med godt vejr, masser 
af vildt i sognet og tre ræve 
på paraden. De to af rævene 
blev skudt af jægere, som ikke 
havde skudt ræv før, så de fik 
en helt specielt oplevelse. 
 Der var som altid stor op-
bakning til dette arrange-
ment. En stor tak til efter-
skolen og til Kurt fordi han 
bruger en fridag på at køre 
bussen med os.
 Vi fik igen i år indbydelse 
fra Skov- og Naturstyrelsen, 
Oksbøl om deltagelse på jagt. 
Vi havde to mand af sted, 
nemlig Alex og Brian, og som 
noget nyt sendte vi en jæger 
af sted til nyt jæger arrange-
mentet for riffeljægere, hvor 
SNS hvert år udtrækker 16 
mand, som får en helt speciel 
oplevelse. Her havde vi Leif 
Eybye af sted på bukkejagt, 
og han fik en stor oplevelse.
 Til sidst vil jeg gerne rette en 
tak til alle, som på hver deres 
måde bakker op om vores 
forening, det gælder eftersko-
len, lodsejerne, foreningens 
medlemmer samt sponsorer.

Kristian
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Skjern Havekreds
Vedr. generalforsamlingen 
den 2. februar 2011.
Skjern Havekreds afholdt gen-
eralforsamling den 2. februar 
2011. Det blev afhold i Skov- 
og Naturstyrelsens lokaler, 
Ånumvej 163. Formanden 
Lilian Bjerg aflagde beretning 
om årets gang i bestyrelsen. 
Det reviderede regnskab blev 
fremlagt af kasserer Karla 
Mortensen, begge dele godk-
endtes. 
 Der var ingen indkomne 
forslag fra kredsbestyrelsen 
eller medlemmer. Efter kaffen 
kunne man stille spørgsmål 
til formanden for haveselska-
bets afdeling Vestjylland, Lis-
beth Broholm. 
 Der var mødt 28 op, det 
var en god aften, bestyrelsen 
havde selv smurt boller og 
bagt kage. 

Jytte Carlsen

Når vi i bestyrelsen ser 
tilbage på 2010, er det med en 
fornemmelse af, at vi forsøgte 
at tilbyde vore medlemmer 
og andre interesserede nye 
og anderledes oplevelser. 
Fremmødet til foreningens 
arrangementer har ikke altid 
været så stort, som vi kunne 
ønske os. Vi vil hermed op-
fordre alle medlemmer til at 
møde op og få inspiration og 
viden om det, der ligger os alle 
på sinde – VORES HAVE!
 I 2010 arrangerede vi vores 
plantemarked på Banegård-
spladsen i Skjern. Det var 
en dag med mange plant-
esælgere, og mange kom forbi 
og gjorde en god handel.
 Derudover havde vi en 
naturvandring med Anemette 
Olesen fra Djursland, en 

spændende naturvandring 
i området omkring Albæk 
mose, hvor hun fandt mange 
forskellige planter, som kunne 
bruges i mad og til snaps.
 I august havde vi besøg hos 
en vinbonde i Rindum på 
programmet. Her blev vi in-
dviet i kunsten at dyrke både 
hvid- og rødvin i Vestjylland. 
Flemming Fisker fortalte om 
selve vinfremstillingen, og vi 
sluttede af med vinsmagning 
til en let anretning – en rigtig 
spændende aften.
 Året sluttede med jule-
demonstration i Borris, og 
her var der god tilslutning, 
også en spændende aften, 
hvor vi fik inspiration til vore 
egne dekorationer.
 Vi ser frem til en ny sæson, 
hvor vi også byder på spæn-
dende arrangementer, Fire 
par blandt vore medlem-
mer åbner deres haver for en 
havevandring – tak for det.

SE DET NYE PROGRAM:
Lørdag 16. april kl. 6.-ca. 19
Vestjylland afdeling arrang-
erer bustur til Kiekeberg, 
Hamburg.
 Vi gentager succesen fra 
sidste efterår med en én dags 
tur til plantemarked i Frelict-
museum am Kiekeberg ved 
Hamburg.
Pris pr. deltager 300 kr.  
Prisen dækker bus, entré til 
plantemarked samt kaffe og 
et rundstykke på udturen og 
kaffe og kage på hjemturen.
 Bindende tilmelding senest 
den 19. marts til Knud Ander-
sen på 7513 4873 eller til Lis-
beth Broholm på 7529 8700, 
mail: 
lisbethbroholm@mail.dk. 

Lørdag 14. maj kl. 10-12
Skjern kredsen arrangerer 

plantemarked på Banegård-
spladsen, Skjern.
 Vi holder vores årlige plan-
etmarked, og alle er velkomne
til at sælge rodfaste, sunde
planter. Kom og gør en god
handel. Henvendelse til Kar-
en Nygaard på 9736 4098.

Torsdag 9. juni kl. 19.00
Skjern kredsen arrangerer
aftenudflugt til to haver i
Skjern
 To af vores medlemmer har
lyst til at åbne deres haver for
os, og vi mødes kl. 19.00 hos
Kis og Carl Rabjerg, Oldager-
parken 10, Skjern, og efter at
have nydt deres have, kører
vi til Bitten Maan og Svend
Pedersen, Bækgårdsvej 29,
Skjern. Her kan vi også
nyde vores medbragte kaffe.
Kom og få inspiration og en
havesnak med andre have-
folk.
Entré 15/20 kr. (medl./ikke
medl.) pr. person pr. have.

Fredag 24. – 26. juni
Vestjylland Afdeling arrang-
erer tre dages tur til Sønder-
jylland og Slesvig/Holsten.

Fredag 24. juni kl. 9.00 
Afgang fra Korskroen v/Shell
Tanken. Vi skal se tre hav-
er i nærheden af den tyske
grænse, før vi ankommer
til Hotel Carstens, Holsten-
strasse 23, 24582 Bordes-
holm, www.Hotel-Carstens.
dk. Lørdag besøg på boretet
i Ellerhoop-Thiensen og Ro-
sarum Ueterssen + en plant-
eskole. Søndag igen besøg i to
haver.
Pris 1.500 kr. i alt incl. bin-
dende tilmelding senest den
28. maj. Se udførligt program
på Vestjylland afdeling under
Haveselskabet.
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
     

APRIL: 
Søndag 3.:  kl. 9.00     v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 10.:  kl. 9.00   
Søndag 17.:  kl. 10.30 KIRKEBIL
Torsdag 21.:  kl. 19.30 Nadvergudstjeneste    KIRKEBIL
Fredag 22.:  kl. 9.00 Langfredagsgudstjeneste
Søndag 24.:  kl. 10.30 Påskedag. Indsamling 
Mandag 25.:  kl. 9.00 Altergang. KIRKEBIL. 
    Kirkekaffe & Sognemøde. 
MAJ:
Søndag 1.: kl. 10.00 Konfirmation  (Bemærk klokkeslettet)
Søndag 8.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 15.:   ingen
Fredag 20.: kl. 9.00 Bededag  v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 22.:   ingen  
Søndag 29.: kl. 9.00     
  
JUNI:
Torsdag 2.: kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag. 
    Indsamling KIRKEBIL
Søndag 5.: kl. 9.00 Søndagsskolens løvspringstur    
Søndag 12.: kl. 10.30 Pinsedag. KIRKEBIL
Mandag 13.: kl. 10.30 Anden pinsedag    
Søndag 19.:   ingen
Søndag 26.: kl. 10.30          

------------------------------------------------------------------------------------------------

RADIO  “ÅDALEN”: Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en gudstjeneste 
  fra en af egnens kirker på  flg. frekvenser: 96.4 - 107.1 - og 107.5.
KIRKEBILEN:  Bestilles senest om lørdagen før på 9734 1158

Lona og Jørgen Pedersen


