


Dejbjerggården får penge
FDF i Skjern kredsen, som har lejren Dejbjerggården i Dej-
bjerg Plantage, har modtaget Bjarne Kjærgaards mindelegat
på 10.000 kroner. Det er første gang, at legatet deles ud. Bjarne
Kjærgaard var en ivrig spejderleder til din død for få år siden.
Pengene skal bruges til at indrette et hyggehjørne for ledere, on-
kler og tanter, når der afvikles lejre i Dejbjerggården. Der skal

Gensplejsning i Tarm
Biologiholdene fra VGT i Tarm havde muligheden for at prøve
gensplejsning. Iben Lauridsen, Dejbjerg, HF studerende på et af
biologiholdene var med til forsøgene. Forsøgene blev udført un-
der skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Forsøget gik ud på at

(DNA ring, som oprindeligt stammer fra én bakterie). Iben Lau-
ridsen syntes, at forsøget var spændende, og at det også lykke-
des godt. Det var første gang, at nogen prøvede gensplejsning på
VGT.

Tid til motorcykel
Jens Erik Pedersen har arbejdet med mink i 44 år. Han vil til at
slappe af og have tid til andre ting. Han har solgt minkfarmen
til sin nevø, Peter Larsen. Tiden som minkfarmer har været op-
levelser med store op- og nedture. Men Jens Erik Pedersen har
klaret skærene, hvilket han selv mener er fordi han altid selv har
været med i bedriften og sørget for at gemme penge til dårlige
tider. Jens Erik og hans nevø Peter har opfundet to maskiner,
som skulle gøre arbejdet nemmere for minkavlerne. Ja, så var
der jo lige motorcyklen. Det er en Honda 1800 ccm. Planen er
nogle ture på motorcyklen til København, Tyskland og Sverige.
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Atlave denne artikelserie,er
nogetatdetsjoveste bladets
udsendte harvæ retm ed til.
Alle,viharkontaktet,harintet
oplevetideresliv...!!!-M een når
m an gårdem på klingen,--ja,
-så skalIbare høre/læ se...

Hans Pedersen sidder lunt
plantet i sin lænestol i have-
stuens dejlige hjørne, som
vender ud mod krydset Var-
devej/Birkvej.

Hanser 92 år, født og opvok-
set i Dejbjerg Østersogn. Sin

barndoms folder slog han på
Lyagergård, der i dag ejes af
Sanne og Henning Poulsen,
som købte gården i 1990.

På spørgsmålet om hvad
Hans havde oplevet i sin barn-
dom, svarede han prombte:
Ingenting, - jeg har ikke op-
levet noget som helst...???

Hans griner dog vældig lunt
når han fortæller: - At han
da fik nogen på sine ører af
sin mor, - når han ikke hørte
efter hvad der blev sagt; - og
så indskyder han beredvilligt,
at de unge mennesker nu om
stunder jo er mere frie og ud-
farende, end man var i hans
barn- og ungdom.
- Ellers var jeg da på skoleud-
flugter både til Himmelb-
jerget og Viborg Domkirke,

og det var en stor oplevelse
for en skoledreng dengang.
- Vi tog med toget fra Skjern
Station og havde mors mad-
pakke med; og selvfølgelig
hjembragte vi også en stok
fra Himmelbjerget, tilføjer
Hans.

Med Søndagsskolen var han
på udflugt til Ny Mølle ved
Lem, som dengang havde en
sommer-restaurant. - Hertil
kørte vi i en lastbil, som havde
isatte sæder på ladet; det
var sjovt at sidde der, griner
Hans. - På restauranten fik vi
kaffe, kage og saftevand.

Hans er nr. to i en børne-
flok på tre, hvoraf den æld-
ste er død. - Jeg er en rigtig
hjemmefødding, siger Hans
lunt, - jeg har kun boet hele
to steder i mit lange liv. Nem-
lig her, og så på Lyagergård.
Hans vil dog gerne præcisere,
at de to steder begge har
været præget af en storslået
udsigt. Fx. kunne man på Ly-
agergård, i min barndom, se
helt til Ølgod. - Her har jeg

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

ikke blev leget så meget dengang, som nu, - men børn havde
også fantasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie
handler mest om...
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Hans læser dagens avis med
stor medleven og interesse.
Man skal jo følge med tiden,
som han siger.



også en prægtig udsigt, smiler
Hans, og peger ud mod Var-
devej, med al dens trafik.

Hans hygger sig meget i sin
krog i havestuen, og selvføl-
gelig kører han stadigvæk bil,
- for hwa sku’ man ellers have
bil til, ler Hans lunt. - Men
når den tid kommer, er der
jo en masse rutebiler, man
kan køre med ind til centrum,
siger han fortrøstningsfuldt.

Hans gik i skole i Lyager
Gl. Skole, (Bente og Svend
Mortensens hus). Der var
ikke langt til hverken skole
eller søndagskole; - Jeg husk-
er engang vi havde været
i Missionsshuset (Gitte og
Erik Lunds hus) til søndag-
skole, og skulle hjem for at
hente køerne ind. Så skød vi
lige genvej op over en mark,
hvor gårdmanden fra Sorte
Kro (Jornas ejendom, Ring-
købingvej 25) havde anlagt
frugthave.
- Vi kunne nå at plukke/
stjæle en masse æbler, - men
pludselig stod min bedste-
far med løftet pegefinger og
gennede os hjem. Heldigvis
sladrede han aldrig, - han har

såmænd nok lavet det samme
som knægt, griner Hans.
- Som dreng, legede jeg nok
mest med Villiam Lauridsen
og hans storebrødre, fortæller
Hans, - jeg kan huske, at vi i
skelgrøften lavede en stald til
hestene (sten med hul i) og en
viadukt, som vi trak hestene
over. Min farbror, som var
snedker/tømrer havde lavet
en hestestald til mig af træ.
- I selvsamme skelgrøft gem-
te jeg fra mit 11. år cigaretter
og tobak, - det var dengang
det var moderne at ryge, siger
Hans lunt. Det er da også
»mærkeligt at det er blevet
skadeligt med tiden«, betoner
Hans med et slet skjult glimt i
øjet.

Det med cigaretterne og to-
bakken fandt Hans’ bedstefar
snart ud af, da han havde købt
en sjekpibe af nabodrengen
Alex. - Jeg har været en 8-10
år, og måtte pænt levere det
tilbage, indrømmer Hans.
- Jeg kan huske, at 10 stk.
cigaretter, i min grønne ung-
dom, kostede 25 øre, og det
var mange penge, når man fx.
sammenligner med en tur til

dyrskuet i Brønderslev, som
vi var seks unge mænd der
drog ud på. Vi aftalte med
taxavognmanden at prisen t/
r var ni kr., - så sammenlignet
med cigaretpriserne, var det
jo helt hen i vejret, betoner
Hans, og tilføjer, at dengang
var benzinprisen jo også no-
get billigere end i dag.

Hans skal da også lige have
fyret den af mht. hvordan folk
klager sig i dag, og at de unge
mennesker mindst skal rejse
udenlands to gange om året;
- så se hvordan vi havde det,
og vi klagede sjældent, fastslå
Hans.

Hans har også, som barn,
kørt sin fars motorcykel med
sidevogn, ude på vejen til
heden, når forældrene ikke
var hjemme. - Dengang var
der jo ingen betjente, smiler
han lunt, - men det kneb op
ad bakke, der skulle skubbes,
for det var jo kun grusvej.

Hans husker, at han som 10-
årig skulle holde juleaften ved
Fredericia. - Dengang var der
mindst to-tre meter høje sne-
driver, så vi skulle vente på
bedre vejr. Endelig kom vi af-

Hans i sin dejlige krog i
havestuen, hvor han nyder
udsigten over den
pulserende Vardevej,
som ikke er blevet ringere
efter Lidl er kommet til.
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sted, men kørte dog i grøften
to gange, og ved Tøsby Kro
gik al lys på bilen ud. Det var
en vogn med kaleche, så det
var ikke let at holde varmen,
jeg havde bare en let vinter-
frakke på, - mens de andre
var klædt i pels osv. - Nåh,
men vi nåede da frem ved 21-
tiden; og da havde familien
længe stået med suppe, steg
og is. Det skal lige siges, at vi
kørte fra Kibæk ved 13-tiden,
smiler Hans.

Hans mener selv, han har
haft en dejlige barndom, og
han nyder sit otium i fulde
drag. Han hører dog ikke så
godt længere, og vejrtræknin-
gen har det rigtig skidt. Han
mener dog selv, det skyldes,
at han i sine yngre dage, fik et
knæk, ved at arbejde meget i
støv fra høstmaskinerne, for
dengang vidste man jo ikke,
hvor farligt det var for luftve-
jene, slutter Hans Pedersen.

-alb

Detgam le billede,jeg denne
gang harfundetiarkiveter
Letagervej5.

Gården er første gang omtalt i
1787, så det er altså cirka 225
år, der har været bebyggelse
på stedet!

På et tidspunkt blev byg-

anden side af vejen, men
stuehuset ligger altså stadig
på det oprindelige sted.

I tidens løb har der naturlig-
vis været mange ejere, og

boede Bitten Lund der, hvor-
efter Poul Astrup købte det.
For tiden står det tomt.

-lrå

Gamle gårde
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En dejlig forårskoncertm ed
m ange sm å talenterfra både
Stauning og Dejbjerg
på henholdsvisklaver,guitar
og trom m er...

Koret gav et lille optrin i
forbindelse med Peter A.G´s
forårssang »På bænken under
bøgen« lettere omskrevet i da-
gens anledning

Lun luft og lysegrøn,
solspættet himmel,
det’ forår, og jeg sidder her,
på bænken under bøgen.

Der kommer femte,
mon de sætter sig ned,

på bænken under bøgen.

Femte de si’r,
det i grunden er synd,
at vi kender så lidt
til hinanden her i byen

Uh, yeah yeah, man ser så
klart så’n en forårsdag,
Uh, yeah yeah, man ser så
klart så’n en forårsdag.

Det blev en herlig afslutning på
en dejlig aften, hvor luften var
lun og bøgen lysegrøn.

Venlig hilsen
Ella

i Stauning 29. april 2008...
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Ringridningen bragte dem isin
tid sam m en,da deresforæ ldre
tog dem m ed tilm ange stæ vner,
så Yrsa og Lasse harfaktisk
kendthinanden altid...

Der er meget travlt på Ring-
købingvej 35, da de to udsend-
te fra Sognebladet har sat fami-
lien på fem stævne.

Der er nemlig en familiefor-
øgelse igang, dog kun en lille
kviekalv, - men det er også
stort, hos den dyreglade fami-
lien, som består af Yrsa, der
er født og opvokset i Horn ved
Gjern Bakker, Lasse er født og
opvokset i Borris + den ældste
datter Karina på 22 år, Gitte på
18 og sidst Charlotte på 14.

år, og det var lige ved at ende

i kaos, da festen var bestilt på
Bundgårds Hotel. De er jo som
bekendt gået i betalingsstand-
sning, og så stod Yrsa der med

- men heldigvis trådet Vester-
gårds Hotel i Videbæk til i sid-
ste øjeblik.

Yrsa er ellers uddannet bager,
så hun havde bagt, til den store
guldmedalje, til festen, både
lagkager og kransekager. Bager
er hun dog ikke mere, da hun
døjer noget med ryggen.

De sidste 5-6 år har Yrsa ar-

dagen på Conset i Skjern. -

hæve/sænkeborde, så hun har
et alsidigt job, hvor hun både
pakker, lodder og ellers har alt
forefaldende arbejde. Hun søg-
te ellers først på Vestas, - men have, - og det er jo ikke nemt

at få, siger hun, med et smil,
når man ikke kan få lov til at
prøve.

Lasse arbejder fuldtid på IPL
i Lem, hvor han er altmulig-
mand; han har været der i 17
år. Lasse møder hver morgen
kl. 3.30, hvor han bl.a. afbalan-
cerer remskiver til vaskemaski-

Kvartalsportræt
- fra Ringkøbingvej 35 i Rabjerg...

Familien har 9 heste, som alle
er af racen Nordbagger.
50 ammekøer, 3 katte og en
masse æglæggende høns.
Billederne på siderne viser
bl.a. Yrsa i galop på den
21-årige Majfred, som er født
5. maj på DKs befrielsesdag.
Majfred er mor til 12 føl.
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ner og mejetærskere. Firmaet
laver også fødder til B&Os højt-
talere.

Hele familien har lige været
til Dalager Marked, - Lasses
søsterharenstandderudehvert
år, det er det eneste marked vi
tager til efterhånden, fortæller
Lasse. Vi kan godt lide atmos-
færen derude, og man falder let
i snak med folk.
- På Dalager var der også
ringridning engang, men det er
stoppet pga. for ringe tilmeld-
ing. Der kommer for få nye til,
det er den samme gamle garde,
smiler Yrsa.
- Det er mest i Sønderjylland

ringridningen foregår i dag,
- men vi kommer gladelig til
mange stævner, - vi er jo vokset
op med det, smiler Lasse, for
vi er blevet slæbt med helt fra
barnsben af. - Det samme har
vi jo så gjort, med vore egne pi-
ger, tilføjer Yrsa.
- Det er faktisk hele familien
der er på farten til stævner fra
maj til oktober, oplyser Yrsa,
og i Åbenrå er vi hvert år.
- Ringridning foregår som be-
kendt på heste, hvor man skal
ramme igennem ringen med
sin lanse. De allerdygtigste,
det er pigerne, smiler Yrsa, og
skuler til de mange pokaler i
skabet, som heldigvis sidenhen
er blevet til brugsting. - Men
de dygtigste kan score 4 til 5
galger på en gang, og til sidst
dyster man mod hinanden med
både gode og dårlige ryttere på
holdet. Yrsa træner da også tre
gange i ugen, ved galgen nede
på marken.
- Yrsa er også blevet godt
oplært, da hendes forældre,
jo som sagt, tog hende med til
mange stævner, og den dag i
dag, kan de alle stadigvæk få
en god snak om ringridningens
specielle atmosfære.

Både Yrsa og Lasse går også
meget op i deres have, som

itskulpturer. I baghaven står
en 24.000 ltr. svømmepøl med
pumpe, som renser vandet.
Det sidste år, har vi ladet den
stå ude om vinteren også, siger
Lasse, for det er så besværligt
at samle den igen.
- Så nu går jeg nok igang med
at overdække den her i som-
mer, smiler han.

I sin fritid har Lasse også, de
sidste mange år, presset halm
for Hans Madsens Maskinsta-
tion. Han laver også al markar-
bejdet hos Nina og Kim. Vi har
i det hele taget et rigtig godt
forhold til vor naboer. Hvert år
holder vi en Rabjergfest, og Sct.
Hans, holder vi allesammen
hos Rita og Jesper. Vi er gode
til at tage hånd om hinanden,
og hjælper så godt man kan.

Det er snart 14 år siden, at
Yrsa var ved at brænde inde
med de dengang små piger.
Lasse var taget på arbejde, og

at opdage noget. Men da Alex
Olesen og hans arbejdkamme-
rater kom forbi, så de heldig-
vis, at der kom røg ud under
tagstenene. Politiet sagde efter-
følgende, at hvis der var gået to
min. mere, havde de alle været
døde.

Alt i huset var enten brændt
eller smeltet. Fx. havde TVet
dryppet ned på videoen, og
køkkenet var helt udbrændt.
Den lille familie boede i camp-

mdr., - så vi har ligget på cam-
ping nok for resten af vort liv,
smiler Lasse lunt; - Den som-
mer var der op til 35 grader, og
hele september stod det ned i
stænger. Men håndværkerne
arbejdede så hurtigt, som de
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kunne, husker Lasse.
Alle tre piger går meget op i

dans, og Charlotte danser sta-
digvæk i Lem hvert år, det er
hendes 10. år som danser. - Jeg
kan rigtig godt lide det, og vi
danser alt lige fra jazz, disko,
chachacha og jive, fastlår hun.

Når Charlotte er færdig med
skolen, vil hun være landmand,
ligesom sin ældste søster Kari-
na, der er faglært landmand fra

Borris og Grindsted; og lige nu
læser videre på et 12 ugers kur-

dage, i af ugerne skal være på et
slagteri.

Den mellemste af Yrsa og
Lasses tre piger, er Gitte, og
hun bliver student fra VGT til
næste år, og vil derefter læse til
pædagog.

Yrsa og Lasse kan også lide
at danse, så pigerne har det jo
ikke fra nogle fremmede; - dog
mest folkedans, for det bliver
man i så godt humør af, slutter
Lasse.

-alb

REDAKTIONEN
skriver...
Efteren lun forsom m erm ed
hedebølge og dethele,er
redaktionen igen på banen
m ed etgodtblad.

Vi beklager, at der skete en fejl
med side 3 i april-udgaven, så
derfor har vi medtaget nogle få,

nummer.
Pga. intern misforståelse re-

daktionen imellem, er der ikke
noget fra april kvartal, - dette
beklager vi selvfølgelig også,
men håber på forståelse fra
vore læseres side.

Bladet byder igen på gode in-
dlæg og vi sætter stor pris på de
gode ideer som læserne har.

Indholdet i bladet spænder,
specielt dennegang, helt ned fra
3-års alderen på Løvsprings-
tur, og op til artiklen om Min
Barndom i Dejbjerg, som om-
handler 92-årige Hans Ped-
ersen. Vi er utrolig stolte af,
at kunne præsentere sådanne
livsforløb, fra vort sogn.

Redaktionen vil
hermed ønske alle
læsere og annoncører
en rigtig dejlig varm
sommer...

På gensyn
til oktober...
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Hvertirsdag aften fra 1.m aj
til1.oktoberstarter15-20 glade
børn og voksne cyklerne m od
Sm ørhullet.

På Letagervej 9 ligger
Smørhullet i Østersogn, hvor
alle mødes og starter ud på
turen.

I aftes gik deres tur mod
Refugiet på Dejbjerg Hede.
Der køres rask til, og alders-
præsidenterne ligger som re-
gel i front. De vil meget nødig
overhales, især af børn; - men
dette sker nu ikke så sjæl-
dent.

På p-pladsen overfor kirken
havde de sat fotografen
stævne. Der blæste en frisk
vind på toppen af Dejbjerg
Hede, og det var svært at få
dem op på cyklerne igen, - da
de jo nød den skønne udsigt i
fulde drag.

Som en af deltagere så lunt
sagde: »Vi er svære at starte
op igen efter et sådant syn, så
der skal både kickstarter og

diverse overtalelsesmidler til

lige pointeres, at overtalelses-
midlerne bl.a. består af dåseøl
og -vand, som altid på deres
aftenture.

Tøsck, som står for Team
ØsterSogns Cykel Klub far-
ter ikke kun rundt i Dejbjerg
Sogn. De har næsten været
rundt i hele kommunen,
sågar helt i Søndervig. Men
over kommunegrænsen kom-
mer vi ikke, bedyrer de.

Det er jo kun en aftenstur.
»Så skal vi da udvide touren,
så den varer en hel uge. - Og
det sker nok ikke«, smiler de
samstemmende.

De møder ellers rigtig
mange af de »professionelle«
ryttere med hjelm og al ud-
styr i top. »Dem lader vi os
nu ikke kimse ad, - smiler de
lunt, vi skal nok komme i mål
i vort helt eget tempo«.

-alb

Tøsck cykler på 3. år...
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Mandag:
Vi mødtes på Skjern Sta-
tionen kl. 09:40, og ankom
til Esbjerg kl. 11:02. Vi hyg-
gede os rigtig meget i toget.
Jeanette, Kristina og jeg sad
og grinede rigtig meget af in-
genting.

I Tivoli prøvede Kristina og
jeg Dæmonen. Jeanette, Kris-

vende Kufferter, det var rigtig
sjov. Jeanette og jeg sad sam-
men i bussen fra København
til Ystad.

Jeanette sad og fortalte his-
torier om myrer. Kristina blev
søsyg på vej til Rønne. Fær-
gen vi sejlede med hed Villum
Clausen. Vi kom til Rønne kl.
23:45, derefter kørte vi til
Æblehaven. Jeg sov kl. 02:15.

Tirsdag:
Skulle vi til Helligdomsklip-

perne. Der var en meget smal
gang, når man skulle ind i
Den Sorte Gryde. Jeg havde
det ikke så godt derinde, fordi
der var så småt.

Så gik turen til Gudhjem. I

en Krøllebølle is, vi kunne
ikke engang spise ½ is, så

også nok is for den dag! (Der

Så gik turen til Østerlars
rundkirke. Det var en rigtig

Naturbornholm det var lidt
sjov. De havde 4D biograf. Så
gik vi til Jons Kapel. Det var
hyggeligt.

Derefter gik vi til Vang, for
at komme til Vang skulle vi
over en bro, hvor man kunne
se lige ned under sig. Jeg
havde det ikke særlig godt,

med at gå over den.

Onsdag:
Onsdag morgen gik Charlotte,
Jane, Johanne, Rikke og jeg
en tur ned i Allinge, der var
5 minutters gåtur væk. Char-
lotte, Jane, Johanne og Rikke
købte hoppebolde, jeg købte
en ring, nogle øreringe og no-
get til mine forældre.

Da vi kom hjemså jeg Rå-
zone med Jeanette, Kristina,
Henrik N, Mads, Cecilie, Eva,
Pernille og Jakob og nogle
andre.

På vej til Christiansø blev
mange af os søsyge. Det var
rigtig spændende på Chris-
tiansø. Vi blev ikke så søsyge

en søsygepille. Vi gik fra
Æblehaven til Hammershus.
Vi gik forbi Opalsøen, og der

6. kl. på Bornholm
Trine Nyrup Pedersen fortæller omturen i maj...

DEJBJERG SO G NEBLAD 14



sigt. Vi var ikke på fakkeltur
fordi læreren havde set for-
kert på dagene. Det andet var
også meget hyggeligt.

Torsdag:
Idag skulle vi til Kongemin-
det og Rytterknægten. Fra
Kongemindet er der en god
udsigt. Rytterknægten var
ikke noget særlig. Videre gik
vi til ekkodalen. Der var ikke
så godt et ekko, som oppe ved
Opalsøen.

Vi var også ved Dueod-
destrand, jeg og nogle andre
var ude og soppe. Det var

turen til Svaneke, hvor vi
var på bolchekogeri, smagte
røget slid og det smager ikke
særlig godt. Turen gik videre
til Paradisbakkene, hvor den
30 tons tunge Rokkesten lig-

Fredag:
Vi spiste morgenmad i hyt-
terne i Æblehaven. Fik pakket
det sidste, fejet i hytten. Der
var afgang fra Æblehaven kl.
08:45 til Rønne, hvorfor fra
vi skulle sejle med hurtigfær-
gen.

Det var helt vildt at stå på
dækket, det blæste rigtig
meget deroppe. Færgen
sej-lede fra Rønne til Ys-
tad. Hvorfra vi tog et tog til
Københaven.

Fra Københaven tog vi et
tog til Fredericia. Det var et
total lorte-tog, da vi skulle
ind var der to piger gik imod
dem der skulle ind, der var
kun 50 cm at gå på. Henrik
N, Eva (lærer), Johnni og jeg
stod udenfor og ventede på
at kunne komme ind, da vi

kom ind hvor vi skulle sidde,
satte vi vores bagage på et
sæde på ca. 2 m. På sådan et
sæde overfor skulle vi sidde
6-7 mennesker. Vores vindue
kunne ikke blive nede (det er
et rum vi sidder i).

Kloge jeg, fandt først air-
conditionen, da vi skulle til og

det nærste tog, hvor vi skulle
tage et sæde der var fri.

I Esbjerg strejkede Arriva.
Så måtte nogle forældre hente
os. Jeanette, Kristina og jeg
kørte med Cecillies far hjem.
Det var dejlig at komme hjem
til mor og far.
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Dejbjerg/Staunings
Børneteatertrup opfører
Bøllebob ved Som m erfesten i
Stauning 2008.

Sognebladet har sat 4 piger fra
forestillingen stævne, - for at
høre hvordan det er at med-
virke i sådan en forestilling.

Holk Lauridsen og Maria Vang
Andersen fra 7. klasse + Rikke
Dupont og Johanne Christian-
sen fra 6. kl. Alle fra 4. til 8.
klasse kan medvirke i børne-
teatrets forestillinger.

I år er der kun medvirkende
fra 5. til 7. klasse og kun en
enkelt dreng ud af ialt 17 med-
virkende. Instruktøren, som er
Laila Nielsen-Refn har da også
været nødt til at slette nogle
roller pga. at vi var for få. Der

til tre roller i stykket.
Vi har øvet hver onsdag fra kl.

16-18 og sidste weekend i maj

skal vi øve fra kl. 8-16 på Dejb-
jerglund Efterskole. Onsdagen
før sommerfesten øver vi fra kl.
16-20.

Pigerne siger samstemmende
at de synes de lærer rigtig meget
ved at være med; - og de var da
også alle med i forestillingen
ved juletid.

Ingen af dem har dog inten-
tioner om at blive skuespillere
i deres voksen liv, - men de
kunne alle godt tænke sig at
have med amatørteater at gøre,
og på spørgsmålet om de kunne
tænke sig at prøve en auditon
i Varde, - kigger de lidt på hi-
nanden, smiler og siger alle, -
måske.

De glæder sig til hver ons-
dag hvor de skal øve, og rigtig
meget til weekenden på DE. De
føler at lederne har styr på det,
og gør som de siger; - det er jo
dem der bestemmer, tilføjer
de.

I deres fritid spiller de alle
fodbold i Dejbjerg/Stauning

U&I undtagen Maria hun spill-
er i Rindum SU, - for, som hun
siger: De spiller bedre...!!!

Når de øver, er stykket hver-
gang delt op i scener, og hele
stykket er endnu ikke blevet
øvet fra A til Z, - men det kom-
mer, når de skal øve på DE.

Det er rigtig spændende at
være med i børneteater, - her
skal vi bl.a. selv lave vore egne
danse til de indlagte sange i
stykket, og det er rigtig sjovt.
Johanne skal fx. synge solo,
- da hun spiller en meget sød
pige, som gerne vil gøre alle til-
pas. Johannes mor syer også en
kjole til hende. Rikke skal spille
dreng og ligeså Maria. De skal

ter til stykket, - men det er nu
heller ikke så svært, smiler de

Anne Maria spiller Gerda
(jysk bondepige); Maria spiller
Calle (leder af skolens hårde
børster og ekspert i mopning);
Rikke spiller Valde (bor på en
losseplads); og Johanne spiller,
som sagt, Lisemette (skolens
søde pige, der altid sidder og
læser).

- spilles til Sommerfesten i Stauning 2008...

De unge damer nød som det ses,
et glas cola på terrassen.
Fra venstre: Anne Maria, Maria,
Rikke og Johanne.
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Hver især siger pigerne om
deres roller:

Anne Marie: Jeg spiller en

er jeg mig godt med, da jeg er
meget på scenen, men ikke helt
fremtrædende i stykket.

Maria: Lige en rolle som pass-
er perfekt til mig.

Rikke: En god rolle, - men jeg
synes ikke selv, jeg er så god til
at være doven.

Johanne: Er rigtig glad for
min rolle og Rikke og jeg havde
aftalt at vi ville med i stykket
begge to.

Anne Maria og Maria var ellers
et par klatøjede piger at se på,
da Sognebladet havde sat dem
stævne, - de havde nemlig

til et luksussommerhus med
pool, sauna og spabad, - så de
var ikke kommet i seng før kl. 5
om morgenen.

Det at være med i forestill-

mere selvtillid, man er ikke
så genert mere, og tør stille
sig frem. Vi begyndte med at
træne kropssprog og sige god-

dag til hinanden rundt i ring,
- det gav en sjov tilgang mht. at
turde udfolde sig.

Efter sommerferien skal de

skolen da 7. kl. fra næste år
skal begynde i Skjern, det er
lidt træls, - men det har de høje
herrer jo bestemt, smiler de.

Til slut skal det lige nævnes,
at Elinor Rasmussen står for
kulisser, Karen Kjørby og Hen-
riette Lauridsen for musikken
og Jenny Ann for sminke.

-alb

På siden ses et en situation
fra stykket; - og enkelt bille-
derne af pigerne viser deres
kropssprog i rollen.
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Deterikke altid lige spæ ndende
atskrive sidste nytherfra – og
denne herkunne vigodthave
undvæ ret..!
Sådan skulle detikke væ re.

Vores skoleleder Jan Lagoni
Jakobsen har fået nyt job på
Vorbasse Skole. Så for 3. gang

er til den skole vedkommende
kom fra.

Kjeld tog tilbage til Dej-
bjerglund, Poul tog tilbage til
Bækgårdsskolen og Jan tager
nu tilbage til Vorbasse skole.

Nu må vi snart have status
af at være stedet, hvor dygtige
folk får mod på større udfor-
dringer og bliver udrustet
dertil.

Jan har ikke søgt efter et
alternativ til Stauning Skole
– han har klart givet udtryk
for, at det er et godt sted at
være og han var på ingen
måde færdig med Stauning
Skole – men en lederstilling
på Vorbasse skole kunne han
ikke lade gå fra sig.

På vore egne vegne er vi
utrolig ærgerlige over det. Vi
havde – på trods af kort tid
– et rigtig godt samarbejde
med Jan.

Vi glæder os over, at vi har
en stabil lærestab og vi skal
ikke have ansat nye lærere
til det kommende skoleår.
Malene Villadsen kommer
tilbage fra barselsorlov.

Til gengæld må vi sige farvel
til Ane Thalund, som væl-
ger at gå på efterløn efter 27
års ansættelse på Stauning
Skole.

ligeledes stabil – her skal

Dorte.
Den nye fællesbestyrelse er

i arbejdstøjet. De havde deres
debut til et fællesmøde med
den gamle bestyrelse samt
alle lærere og pædagoger,
hvor vores samdrevne insti-
tution blandt andet skulle
evalueres.

Den korte version af evalu-

eringen er – at det er til gavn
for vore børn og til glæde for
personalet.

6. maj var vi vært for et
brobygningsmøde mellem
Rækker Mølle Skole, Amag-
erskolen og Stauning Skole.

Der blev vendt aktuelle em-
ner omkring det nye skoleår,

kommende 7. klasse skal
medsende en stol og et bord
til hver elev. Der blev nedsat
et »buskørselsudvalg« med
repræsentanter fra alle 3
skoler og de er nu i fuldt sving
med at forfølge forbedringer,
så der undgås ventetider på
op til 40-50 minutter ved un-
dervisningens begyndelse og
ophør.

Det var lidt af hvad der rører
sig hos os lige nu.

På fællesbestyrelsens vegne
Ella Keseler

Nyt fra Fjordhaven
og Stauning Skole
20. maj 2008...

HUSK

FESTEN 2008
i Kultursalen på
Dejbjerglund Efterskolek
LØRDAG 30. AUGUST KL. 18.00
Nærmere indbydelse følger senere
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SKJERN
HAVEKREDS
Skjern Havekreds havde
lørdag 17. maj arrangeret
plantemarked:

Der var mange der lagde vejen

med de mange plantesælgere.

letorvet til Banegårdspladsen,
på grund af at Skjern Handels-
forening var sponsor og havde
arrangeret forskellige oplevels-
er som skulptøren Søren Bryn-
jolf i aktion med motorsav og
træstammer.

Han har tidligere lavet alt
fra søjler til barske vikinger og

de en stork ud af en træstamme,

Fl. Rohde stod klar med en
haveudstilling. Børnene kunne

med FDF spejderne. Der var
også mulighed for at male på
porcelænskopper og prøve

hoppeborg – alt sammen helt
gratis.

Marion Barker stod for den
musikalske underholdning.
Det hele blev afviklet i tørvejr,
men lidt koldt. Det var en god
formiddag.

Jytte Carlsen

Onsdag 28. maj havde
Skjern Havekreds
aftentur til Westerby
slyngplantegartneri,
Højgårdvej 4, Sædding.

Connie Holk bød velkommen
til de 26 fremmødte på en

blæsende aften.
Connie og hendes mand

Georg startede med at bygge de

fulgte efter i 2006 2007.
Vi blev vist rundt i de for-

skellige drivhuse. De har 125
forskellige clematis og andre
slyng-planter som vin mm.

De laver selv planter klar til
salg. Enafdemangedrivhusene
vi var i, var der 7.000 stk. der
skulle være klar til salg i au-
gust/september.

Det var en meget interessant

skellige clematis. Den hvide
clematis er meget populær i år,

Efter kaffen blev der spurgt

ning mm.
Jytte Carlsen

Mandag 18. august
kl. 18.30: Aftentur til
Lønbæk Planteskole
VikøreriegnebilertilLønbæk
Planteskole,M orrevej10,Tvis,
7500 Holstebro. En plantes-
kole med produktion og salg af
sjældnetræerog buske.Inspira-
tionshave oprindeligt fra 1850
–2ha–sjældenhederogutradi-
tionelle løsninger+ mindelund.
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Se www.loenbaek.dk.Rundvis-
ningtagertotim er,efterfølgende
drikkervivoresmedbragtekaffe
isomm erpavillon.
Pris0 kr.form edlemmerog 30
kr.pr.person forikke medlem-
mer.Huskm edlemskort.

Lørdag 27. september
kl. 10 -14. Region III
Plantem arked iTamboursHave,
Bredm osevej21 ved Karlsgårde
sø.Herkan man købeog sælge
planter.Tam bourshaveharogså
plantesalg denne dag, og man
kangåenturidensmukkepark
og eventuelt nyde madkurven
her.
Frientrétilplantemarked,
drivhusogkiosk.
Yderligereinformation:

NY BØRN- & UNGDOMSKLUB
I DEJBJERG

En fredag aften iaprilvar14
børn og unge sam lettilopstart
afnyklub iDejbjerg.

Det var en aften med ryste-
sammen lege, sjov og spas,

Klubben hedder Spotlight og
efter sommerferien mødes vi
hver anden mandag aften i Dej-
bjerg Missionshus kl. 19-21.

Spotlight er for alle i alder-
sgruppen 5-8. klasse og et
spændende og sjovt program
er sammensat af: Kreativaften-

sportsaftener, lejr, bibeltema,

(Se programmet nedenfor).

Velkommen til opstart efter
sommerferien 25. august kl.
19 i Dejbjerg Missionshus.

Kærlig hilsen lederne:
Kirsten og Ruben Osmundsen

Henriette Lauridsen,
Dina Bjørn,

Lucia Maria Petersen
og Jørgen Lauridsen

Program for

efterår 2008
AUGUST
Mandag 25.

Opstartsaften - velkommen
tilbage efter sommerferien

SEPTEMBER
Mandag 8.

Vi tager på cykeltur.

Mandag 22.
Bibel-tema.

OKTOBER
Mandag 6.

Collage-værksted.

Mandag 20.
LPS.

Fredag 24.-søndag 26.
Lejr

NOVEMBER
Mandag 3.

Scary evening.

Mandag 17.
Bibeltema.

DECEMBER
Mandag 1.

Spilleaften.

Mandag 15.
Julefrokost.

Hvis ikke andet er nævnt
mødes vi ved Dejbjerg Mis-
sionshus kl.19.00, og har du
evt. spørgsmål kan du kontak-
te Jørgen Lauridsen på 9648
0006.
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Hejsa,ja så erdetblevetm in tur
tilatskrive m in historie om de

mine klassekammerater fra
Stauning skole, ind på Amag-
erskolen i Skjern for at gå i 8.
Klasse. En ny skole, med nye
lærer og nye klassekammer-
ater.

Min tid på Amagerskolen
skulle for mig være en kort
periode, da jeg havde valgt at
tage på efterskole i 9. og 10.
klasse. Så efter et år forskellige

nye bekendtskaber, var det vi-
dere mod nogle nye og lige så
spændende år på efterskole.

Flemming Efterskole var
skolen, som jeg sammen med
mine forældre havde valgt, en
skole med vægt på de boglige
fag (da de gamle godt mente
de kunne blive bedre:-)), men
også en skole, med vægt på
gymnastik og boldspil.

Og da jeg ikke var eller er ble-
vet den store gymnast, var det
boldspillet som havde min in-
teresse.

Men gymnastik skulle hurtig
blive en del af min hverdag, da
der var ca. 5 timers obligato-

risk gymnastik på skemaet om
ugen. Som skulle gøre os klar
til de 20-30 opvisninger som
ventede os på et skoleår. Som
så mange andre der har været
på Efterskole , så var tiden på
Flemming Efterskole var de to
bedste år jeg har haft i mit liv
indtil videre.

Men da efterskole opholdet
var færdig, og sommerferien

en uddannelse. Så jeg startede
efter sommerferien i Herning,
på Herning Teknisk Skole, på
et afklarende forløb, som jeg

hvad jeg kunne tænke mig at
uddanne mig som.

Jeg havde på efterskolen haft
samtaler med en erhvervsvej-
leder, og jeg havde snakket om
murerfaget bl.a. Murerfaget
viste sig ikke at være det helt
rigtige for mig, så da forløbet
sluttede var mit valg faldet på
teknisk designer uddannelsen.
Jeg startede i januar 2002 på
teknisk designer uddannelsen,
men da jeg stadig kun var 16 år
da jeg begyndte og ikke kunne
modtage SU, søgte jeg arbejde.

Jeg søgte job hos Din Lokale

arbejde jeg så i 2 år, mens at jeg
sideløbende uddannede mig i
Herning. Da jeg så skulle til at

teknisk designer valgte jeg så at
sige op. Praktikpladsen fandt
jeg aldrig, så jeg kom i skole-
praktik.

3½ år efter jeg var startet på
min uddannelse stod jeg med
mit svendebrev i hånden og
kunne kalde mig for teknisk
designer. Nu var tiden så kom-

jeg begyndte at søge rundt om-
kring, men det gav intet. Først
efter jeg havde været til samtale
på et job, jeg havde søgt igen-
nem et vikarbureau, blev jeg
skrevet op som vikar. Og efter
ca. en uge blev jeg ringet op,
og hørt om jeg kunne komme
til en samtale hos EGE Tæpper
A/S i Herning.

Jeg følte samtalen gik godt,

bage, at jeg var blevet ansat i
3 måneder på en såkaldt »Try
and Hire« kontrakt, hvor man
var ansat gennem vikarbu-
reauet.

De 3 måneder var gået, var det

de desværre ikke havde arbejde
nok til at de kunne ansætte mig
fuldtids, men at de nok gerne
ville have mig til at komme
ca. 2 dage, hver 14. dag, for at
hjælpe. Dette forsatte indtil d.

Kasper er søn af Karin og Steen Rørbæk
Jensen på Sandagervej i Vesterager...
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1. Februar 2006, hvor jeg blev
ansat fuldtids som designassis-
tent. Den dag i dag, maj 2008,
sidder jeg stadig hos EGE Tæp-
per i Herning, og er rigtig glad
for mit job.

Men nu har jeg jo også lavet

et end bare at gå i skole og tage
en uddannelse.

I min fritid er jeg bidt af en
lille hvid bold, og sporten golf.
Den dag jeg blev bidt af denne
lille hvide bold, var faktisk da-

det var bl.a. fordi mine foræl-
dre mente jeg ville være min-
dre i vejen på golfbanen end
derhjemme. Så de kunne få
gjort det sidste klar.

Jeg blev rimelig hurtig klar
over at dette var en sport for
mig, og er siden er hvert år
bare blevet bedre og bedre. De
første mange år var det bare for
sjov, at man gik rundt derover.
Men som man kom længere
ned i handicap, og til sidst
blev så god, og dygtig, så man
kunne spille med på Dejbjergs
2. Divisions hold, og vinde

klubmesterskaberne for her-
respillere i både 2005 og 2006.
Valgte jeg sidste år at skiftet til
Trehøje Golf Klub for at forbed-
re mig endnu mere. Jeg har det
sidste års tid gået med overvej-
elser om jeg skulle være profes-
sionel, men har ikke truffet en
beslutning endnu.

I 2007 var også året hvor

hjemmefra. Efter 22 år under
mor og fars tag på Sandagervej,

Videbæk, hvor jeg i dag bor
samme med min kæreste.

2007 var også året, hvor jeg
blev onkel for første gang, en
speciel oplevelse, men nok
mest for min storebror og hans
kæreste.

Ellers bruger jeg bl.a. også
min fritid om vinteren på at
spille håndbold i Stauning/
Dejbjerg, sammen med gamle
klasse og skolekammerater.

Ja det var vist hvad jeg havde
at skrive. Tak for denne gang.

Med venlig hilsen
Kasper Rørbæk Jensen

DEJBJERG/STAUNING
KFUM SPEJDERE
I år går årets sommerlejr til
Gl. Sogn Spejderhytte. Her har
vi efterhånden været en del
gange, men vi nyder det hver
gang. Det er skønt, at vandet er
tæt på og uanset vejr og vind er
det sikkert at alle mand dagligt
får en dukkert.

SPEJDER-NØRD
Tema for lejren er NØRD - vi
skal være Nørder ligesom de er
det i Lille Nørd & Store Nørd i
DRTV.

Vi skal lave superseje tøm-

skal kunne skyde rigtig langt.
Vi skal selvfølgelig også til

olympiade og dyste om nørd-
ede ting.

Vi glæder os...
Spejderhilsen

DEJBJERG/STAUNING
KFUM SPEJDERE

Bævere: Mandage kl. 16.30-18
Litta 9736 9037

Ulve: Onsdage kl. 16-17.30
Laura 9736 9280

Spejder: Onsdage kl. 18.30-20
Karsten 2261 5405

Vigtige datoer:
Avisindsamling:

Lørdagene 23. august
+ 15. november

Kontaktpersoner:
Gruppeleder:

Gitte Sig Olesen 9736 9353
Grupperådsformand:

Helle Højlund Bonde
9736 9114
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AKTiViTETSKALENDEREN
JULI
Tirsdag den 1. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård – åbent hus 19-21
Onsdag den 2. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle Rakkeraften med spisning 17-21
Lørdag den 5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering 13-16
Søndag den 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering 13-16
Onsdag den 9. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle Rakkeraften med spisning 17-21
Lørdag den 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork 13-16
Søndag den 13. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag den 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork 13-16
Tirsdag den 15. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård – åbent hus 19-21
Onsdag den 16. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle Rakkeraften med spisning 17-21
Lørdag den 19. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Akvarel 13-16
Søndag den 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Akvarel 13-16
Onsdag den 23. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle Rakkeraften med spisning 17-21
Lørdag den 26. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Ravslibning 13-16
Søndag den 27. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag den 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Ravslibning 13-16
Tirsdag den 29. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård – åbent hus 19-21
Onsdag den 30. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle Rakkeraften med spisning 17-21

August
Lørdag den 2. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork 13-16
Søndag den 3. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag den 3. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork 13-16
Lørdag den 9. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børstenbinding 13-16
Søndag den 10. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag den 10. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børstenbinding 13-16

Tirsdag den 12. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård - åbent hus 19-21

på Skjern Flugtskydningsbane
Lørdag den 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling 13-16
Søndag den 17. kl. 10.15 Søndagsskolen Vi besøger Ella og Birker Keseler
Søndag den 17. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag den 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling 13-16
Mandag den 18. kl. 18.30 Havekredsen Aftentur til Lønbæk Planteskole

– kørsel i egne biler

på Skjern Flugtskydningsbane
Onsdag den 20. kl. 19.30 Indre Mission Jens Fjord, Skjern
Lørdag den 23. kl. 10.00 KFUM spejderne Papirindsamling 10-12
Lørdag den 23. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Trolde 13-16
Søndag den 24. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag den 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Trolde 13-16
Tirsdag den 26. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård – åbent hus 19-21
Lørdag den 30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Tebreve-foldning 13-16
Søndag den 31. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
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Søndag den 31. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Tebreve-foldning 13-16
Søndag den 31. Søndagsskolen

Vi mødes ved missionshuset og cykler til Dejbjerggården
Søndag den 31. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil - premiere

SEPTEMBER
Mandag den 1. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Tirsdag den 2. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Onsdag den 3. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Søndag den 7. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste
Søndag den 7. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Gamle broderier bliver til nye 13-16
Søndag den 7. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Mandag den 8. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Tirsdag den 9. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård – åbent hus 19-21
Tirsdag den 9. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Onsdag den 10. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Torsdag den 11. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst.

Besøg af Gelardi Mikkelsen
Torsdag den 11. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerspil
Søndag den 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Billeder og kort af tørrede blomster

samt papirfremstilling
Søndag den 21. kl. 10.30 Kirken Høstgudstjeneste. Kirkebil
Søndag den 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Uldarbejde 13-16
Lørdag den 27. kl. 10.00 Havekredsen Plantemarked i Tambours have 10-14
Søndag den 28. kl. 9.00 Kirken
Søndag den 28. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Orkis 13-16.

Yderligere information om arrangementerne på
Bundsbæk Mølle kan ses på museets hjemmeside.

SOMMERLEJRE PÅ HOLMSBORG
28.06 – 07.07:

Miniputlejr: 28.06 – 29.06
Lejr 6 – 8 år: 29.06 – 1.07
Lejr 2. – 4. kl.: 1.07 – 4.07
Lejr 5. – 6. kl.: 4.07 – 7.07
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10 spørgsmål
til en Dejbjergborger...

Eva Vang Christensen
Andbækvej 7 • Dejbjerg
Privatkunderådgiver
i Ringkjøbing Bank

1. Hvorfor bor du
i Dejbjerg..?
Det er en tilfældighed at
det blev Dejbjerg. Vi var
faldet for et Trivselshus,

sted at bygge det og det
skulle være på landet. Så
efter et par opringninger
til nogle ejendomsmæg-
lere, var vi heldige – de
havde netop fået en grund
til salg og det var så
i Dejbjerg.

2. Hvad ville du gøre
hvis du vandt 5 mill..?
Gøre livet nemmere. Man
bliver ikke nødvendigvis
mere lykkelig af at have
penge, men meget bliver
nemmere!

3. Hvor går din
drømmerejse hen..?
Jeg er ikke særlig berejst,
så der er sikkert mange
dejlige rejsemål som jeg
ville kunne lide. Men
drømmerejsen skulle gå til
Canada med familien.
Hvorvidt det forbliver
en drøm har jeg ikke fast-
lagt planer om.

4. Hvem ville du helst

strande med
på en øde ø..?
Med min mand
og mine børn!

5. Hvilken bog er den
bedste du har læst..?
For tiden læser jeg mest
krimier, der er favorit-
terne Camilla Läckberg,
Stieg Larsson, Liza

skandinaviske forfattere.
Men den bedste bog jeg
har læst er Et malet hus
af John Grisham. Den
handler om den syv-årige
Luke som gennemlever
en hektisk sommer i
Arkansas’ fattige land-
distrikt i 1952, hvor
bomuldsplukning, mord,
kærlighed og ekstreme
naturforhold giver et bil-
lede af livet i denne
isolerede egn, og et billede
af den barske befolkning
der befolkede den. Den
gjorde et stort indtryk på
mig.

bedste du har set..?
Der bliver lavet mange

gerne vil se, også danske
serier. Men en klassiker er
Matador, den genser vi
hver vinter på dvd. Den
rummer både mange gode

personkarakterer og samtidig
skildres historien om Danmark
i 1929-1947, nogle af de mest
begivenhedsrige år i nyere
dansk historie.

7. Hvad laver du i din fritid..?
Vi har sommerhus i Nr.
Hede Øst i Sdr. Nissum,
der tager vi gerne ud og
slapper af, det er tæt på
hav og fjord. Børnene el
sker det. Ellers synes jeg

daglige gøremål og jeg når
slet ikke alt det jeg gerne
ville.

8. Hvad er din livret..?
Rødt oksekød med salat
og diverse tilbehør. Jeg

slagtet hjemme hos mor
og far, var det et hit med
en rød steak.

9. Hvad vil du helst
høre/se i Parken..?
At overvære en koncert
med Elton John ville være
stort for mig.

10. Hvad laver du om 10 år..?
Så nyder jeg mine teen-
agebørn og de glæder og
udfordringer som sikkert
følger med den tid.
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MENIGHEDSRåDET
M enighedsrådetvar16.m aj

pensionister,såvelsom
pensionisterdertidligere har
boetiDejbjerg,sam t
kirkebetjeningen.

I alt 49 personer deltog på turen,
så bussen var fuld, da vi kl. 13.30
satte kursen mod den nyrestau-
rerede herregård Nr. Vosborg
ved Vemb.

Slottet ejes nu af RealDania
Fonden, som har restaureret
slottet for over 100 millioner
kroner i de seneste år. Kaffen
blev serveret ved bussen, inden
vi begav os op i Slotsgården, hvor
vor lokale historiker Per Laurid-
sen, fra Ringkøbing-Skjern Mu-
seum, fortalte meget levende og
interessant om slottets historie,
inden der blev lejlighed til selv
at færdes rundt i slottets bygn-
inger.

Efter et par timers ophold på
Nr. Vosborg drog vi videre i bus-
sen til Hornfabrikken og Horn-
butikken i Bøvlingbjerg. Her var
der mulighed for at se hvordan
dyrehorn fra Syd-afrika bliver
forarbejdet til de smukkeste
smykker og bestik mm. Der var
også mulighed for at købe af de
smukke sager.

Herefter kørte vi af små veje
gennem Fjaltring til Høfte Q,
hvor der var mulighed for at se
noget af den nye kystsikring ved
Vestkysten. Derefter forbi Fer-
ring Sø til Bov-bjerg Fyr, hvor
der igen var mulighed for at
strække ben ved fyret, som nu
ligger ganske tæt på en ca. 40
meter høj skrænt ned til Vester-
havet.

Herfra gik turen til Wilhelms-
borg Kro, hvor menighedsrå-
det var vært ved middagen som
bestod af dansk bøf og senere
isdessert, hvorefter turen igen
gik tilbage til Dejbjerg, efter en

minde- og indholdsrig dag.
I løbet af sommeren forven-

tes den længe ønskede og om-

østlige dige til kirken etableret.
Arbejdet udføres af Søren Nico-
lajsen, Stauning.

Allerede nu kan det oplyses, at
der er menighedsrådsvalg tirs-
dag 11. november 2008. Meget
mere herom vil følge i det kom-
mende sogneblad og i dagspres-
sen.
Med ønsket om en dejlig
sommer til alle i sognet.

Venlig hilsen
MENIGHEDSRÅDET

»Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs,
og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer«.

Program for

INDRE
MISSION
AUGUST
Søndag 10.

Onsdag 20. kl. 19.30
Jens Fjord, Skjern

SEPTEMBER
Samfundslejr
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DEJBJERG
JAGTFORENING
Nu erdetendelig rigtig forår,ja,
nogle vilendda m ene,at
som m eren erkom ipinsen,hvor
tem peraturen nogle stedersneg
sig over25 grader.
Alting springerud og erdejligt
grøntog friskt.

For os i Jagtforeningen er det
lig med bukkejagten her fra
midt i maj. Det gode vejr bety-
der, at træer og markafgrøder
er lidt længere fremme end
normalt, og det gør kun jagten
endnu mere spændende, da
dyrene derved kan gemme sig,
og udfordringen for os jægere
desto større.

Med hensyn til fasaner og til
dels også agerhøns ser det rigtig
lovende ud i år. Det gode vejr
her i forsommeren betyder, at
betingelserne for udklækning
af kyllinger er noget nær opti-
male, så det bliver spændende
at følge årets gang.

Vi har i april haft vores r
riffelindskydning samt Borris
stævne, hvor vi som sædvanlig
deltog både med mandskab på
en bane samt med et hold som
gennemgik fem baner.

Vi var i år desværre ramt af
nogle afbrydelser pga. selv-an-
tændelse i terrænet. Det sky-
ldtes, at solens stråler kunne
antænde fosfor, som lå og

skytter igennem.
Til sidst vil jeg opfordre alle

i sognet til en tur i det grønne.
Tag ud og nyd vores skønne
natur – hede – skov og selvføl-
gelig å dalen. Der er masser at
se på, og man får mange gode

oplevelser på denne måde.

Til alle jægere i sognet:
Knæk og bræk – og til alle
andre: God sommer.

Venlig hilsen
Kristian

Kommende
arrangementer
i jagtforeningen:
Onsdag 13. og
onsdag 20. august kl. 18.30

kl. ca. 21.00 på Skjern
Flugtskydningsbane. Der er
instruktør tilstede de to af-
tener. Der kan købes øl/
vand og pølser. Dejbjerg
Jagtforening har lejet banen
på de to datoer.

HUSK

FESTEN 2008
i Kultursalen på
Dejbjerglund Efterskolek
LØRDAG 30. AUGUST KL. 18.00
Nærmere indbydelse følger senere
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Teaterkoncerten FIRSERNE i
Dejbjerglund Kulturhusfredag
25.april,varsom sæ dvanlig en
dejlig oplevelse.

Det var igen Kultur- og Kon-
certforeningen, som havde
fået det unge ensemble til
»staden«. Forestillingen i De-
jbjerg var deres anden sidste
ud af 20 opførelser.

Før forestillingen blev
programmet skimmet og
man var straks sat tilbage
til 80ernes musikalske
(svimmel)himmel; og som
min ledsager udtrykte sig:

Minivac. (Bløde små krøller i
håret)

En eventyrlig optakt start-
ede hele scenariet, og gang på
gang blev man betaget af den

tastisk lysshow.
Alle numrene skal ikke

nævnes her, men nogle bør
dog fremhæves:

• Går gennem tiden...
(Flot eccostemme)

• Så gik der tid med det...
(Piger der lagde make-up)
Skægt påfund

• Nærmest lykkelig...
(m/dans som argentinsk
tango) fabelagtigt

• 80ernes Boheme...
(hvide svævende lagner)

Gennemgående i forestillin-

gen brugtes hvide stiger på
hjul, utrolig virkningsfuldt.

semble: Her er så stille nu...

Det blev der nu ikke, da
publikum taktfast klappede

gange. -alb
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Oplæg i
kommuneplanproces:
I forlængelse af de 2 brain-
stormings møder der blev holdt
i foråret i henholdsvis Staun-
ing og Dejbjerg har 2 udvalg nu
udarbejdet hvert et oplæg, som
vi gerne vil have taget med i en
kommende kommuneplan.

Der er lavet en række forslag
til hvordan man kan gøre de
kommunale skove mere endnu
mere attraktive for befolkningen
i kommunen. Disse argumenter
skal bruges til at overbevise
politikerne om skovene ikke
skal sælges af kommunen, men i
stedet skal man udvikle stisyste-
mer, bygge shelters, naturlegep-
ladser etc.

I fællesskab med Stauning er
der ligeledes fra bosætnings-
gruppen blevet udarbejdet et
oplæg, hvor der tænkes i frem-
tidig udstykning af byggegrunde
og der er blevet foreslået en
vejudvidelse af vejen mellem
Dejbjerg og Stauning så den
kan gøres mere sikker også for
cyklister.

I oplægget er der også forslag
til kommunen om etablering af
en cykel/gangsti mellem Dejb-
jerg by og efterskolen for at gøre
det mere sikker at cykle / gå på
denne strækning.

Tilsagn om midler fra Velfærd-
sministeriets landdistrikt-
spuljer:
Til anvendelse i perioden 1.maj
2008 til 30.juni 2009 har Dejb-
jerg Sogneforening fået til delt
110.000 kr. »Styrkelse af bosæt-
ningen i Dejbjerg« er titel for
dette projekt. I projektet ønsker
vi i Dejbjerg, at få oprettet en
hjemmeside samt fremstillet no-
get materiale, der kan præsen-
tere vore kvaliteter, belyse de

Muligvis kan en ændring af
nuværende udstykningsplan
komme på tale. Samtidigt øn-
sker vi at foretage noget by for-
skønnelse. Dette materiale skal
så være tilgængeligt på eller via

dk.
Konkret forestiller vi os, at vi

skal have en arkitekt til at kigge
på muligheder for by forskøn-
nelse. Vi regner med forslag til
ændring af pladsen foran mis-
sionshuset, etablering af noget
ved vejene ind mod byen, forslag
til hvordan vi kan binde byen
sammen med efterskolen via sti
eller lignende.

Det skal bemærkes, at de til-
delte midler kun er til tegninger,
hjemmeside, idéudvikling samt
skilte/ informationsmateriale.
Konkrete anlægsopgaver skal

for midler og ellers indstille til
kommunen at de går positivt ind
i det også.

Fællesspisning i
Dejbjerglund Hallen
9. maj var Dejbjerg Sogne-
forening arrangør af et nyt tilt-
ag, som skal være et alternativ
til de foredragsaftener, som vi
traditionelt har været med i at
arrangere.

Det var en succes med ca. 40

voksne og 35 børn som hyggede
sig med en god snak over maden
og efterfølgende kaffe. Der var
opstillet en hoppeborg og en op-
pustelig fodboldbane som var
stillet til rådighed af Ringkøbing
Bank.

Vi regner med at arrangere lig-
nende aften igen ovenpå succe-
sen.

Alle ønskes en god sommer..!

Formand
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

Nyt fra Dejbjerg Sogneforening
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Dejbjerg Søndagsskole var
søndag d.18.m ajpå den
traditionsrige løvspringstur,
som efterhånden harvæ ret
afholdtim ere end 20 år.

Vi startede med en god fami-
liegudstjeneste i kirken, hvor
enhver blev inviteret til skov-
tur.

voksne og 30 børn, og begav os
af sted på den planlagte rute,
som tog en lille time.

Turen gik i år ned ad Gl. De-
jbjergvej, ind på heden hvor vi
drejede skarpt til venstre ad en
lille sti, (en sidevej til den gam-
le drivvej) som førte os gennem
den hyggelige løvskov hele ve-
jen ned forbi præstesøen og til
sidst op i præstens have.

Undervejs var der små op-
gaver/poster som skulle løses.

sig godt.
Da vi kom op i præstens have,

blev der serveret pizza ,hvilket

blev konsumeret i en vældig
fart! Alle blev heldigvis mætte
og klar til næste punkt; for-
skellige havespil og selvfølgelig
rundbold med bane helt ud
mellem træerne.

Det lykkedes faktisk at skyde
bolden fast i et træ, hvilket re-
sulterede i en sikker »runder«.
Både de små og de store og
de helt »store« gik vældig op
i spillet. Efter rundbolden var

det tid til kaffe og kage og Jør-
gen præst sluttede dagen af for
os med en lille andagt.

Endnu en løvspringstur var
velgennemført, og jeg tror alle
var enige om konceptets hold-
barhed: Vi tager 20 år mere, så
velkommen til en dejlig søndag
i maj næste år for hele fami-
lien!

Mvh. Søndagsskolen

Søndagsskolen på skovtur
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Så kan Dejbjerg-Am atørerne
igen love en oplevelse ud over
detsæ dvanlige på Bundsbæ k
M ølle iseptem ber.

Sidste hånd er lagt på
manuskriptet og rollerne er
fordelt. Her før sommerferien
kan aktørerne så hente deres
rollehæfte, og forbedrede sig
godt og grundigt til august,
hvor det går løs med øveaf-
tenerne.

Forfatterne Hans Andersen,
Stauning, Mogens H. Jeppe-
sen, Sædding og Ane Lisa
Bollerup, Dejbjerg, har sam-
men med visesmeden Nico
Jessen, Ringkøbing, og in-
struktør Bitten Smedegaard,
Bølling, igen gjort et godt
stykke forarbejde, til de kom-
mende prøvelser i august.
- Det er den samme gamle
garde, som medvirker, dog
med en enkelt debutant,
nemlig Signe Kjærgaard fra
Skjern. Vi kunne godt have
brugt nogle unge mænd, ud-
taler Per Lunde, fra Museet,
- unge kvinder er intet prob-
lem, de melder sig selv.

Per fortæller videre, at det
i år er forskellige autentiske
historier i kronologisk række-
følge, der danner rammen om
årets totalteater, dog krydret

- Ellers mener vi, at have fuld
kontrol på alle dele, - både

med de samme gode kræfter
som altid.

Tøjetbliverdognok lidtaf en
opgave i år, da vort rakkertøj
jo brændte sidste år i septem-
ber, indrømmer Per. Det var
heldigvis ikke den helt store
katastrofe, da alle rakkerne
på det tidspunkt jo spillede,
og derfor havde deres tøj med
hjemme. De har beholdt tøjet
siden, - og vi stoler blindt på
vor trofaste syerske Maren
Jensen, Vostrup, og hendes
evner med at trylle tøj frem af
ingenting, smiler Per.

Så der venter igen vort tro-
faste publikum, endnu en dej-
lig sensommer-oplevelse i de
skønne omgivelser på Bunds-
bæk, slutter Per Lunde.

-alb

på Bundsbæk Mølle 14 dage i september...
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REFERAT
GENERALFORSAMLING 21. APRIL

Aftenen startede også iåridet

spisning (ca.50 ialt)og m enuen
bestod af:

Forret:
Marineret pasta m/citronpan-
garios/krebsehaler
røget ørred/stuvet spinat
Hovedret:
Urtemarineret

gratineret rodfrugt-salat
m/jordbær
Dessert:
Brownies
m/hindbær-chokoladetærte

Efter spisningen var der et kort
musikalsk indslag med nogle
elever og lærer Laust M. med få
udvalgte sange/musik fra mu-
sicalen »Råstof«.

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
og stemmetællere
Bestyrelsen og forstanderen

Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelses-
medlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Evt.

Valg af dirigent: Anker Clau-
sen blev foreslået og valgt som
aftenens dirigent.

Valg af protokolfører: Alice
Laursen (skolens sekretær)
blev foreslået og valgt.

Erling Gaasdal (bestyrelses-

2007 har været et travlt år især
på grund af byggeriet af naturf-
agslokaler samt gårdhaven.

Byggeriet gik planmæssigt;
lokalerne stod klar til starten
af skoleåret som lovet; det fun-
gerer godt i hverdagen og har
givet skolen en helt anden di-
mension. Da der i forvejen er
fokus på naturfagslokaler, har
mange været forbi og set det,
så skolen følger udviklingen.

Gårdhaven blev gjort klar
til indvielsen i oktober; det er
vigtigt med en deadline. Op-
gaven var måske større end
forventet ifølge papirerne, men
mange frivillige hjalp, så tak for
det! Økonomisk set var der for
byggeriet et budget på 8,5 mill.,
men ifølge regnskabet blev det
5,9 mill., grupperum 150.000
kr., gårdhave 450.000 kr., loft
250.000 kr., inventar 700.000
kr. = i alt7,5 mill.

Budgettet er blevet overholdt,
og det er rart. Kreditforeningen
har bevilget et lån på 5,5 mill.
– 1. januar ny lov: Tidligere i
forbindelse med lånoptagelse
vurderede man ud fra anskaf-
felsespris = entreprise, men
nu vurderes der ud fra salgs-
pris (totalbyggeri), så derfor
blev beløbet hævet til 7,2 mill.
- imod at et tidligere lån ind-
fries, så skolen har nu et samlet
lån hos Nykredit på 15,5 mill.
(fast rente 4,96 % over 20 år).
Men næste gang bliver det sik-
kert sværere at låne fra Kredit-
foreningen pga. den ændrede
procedure.

Indvielsen samt 20 års ju-
bilæum blev til en hyggelig og
tilfredsstillende dag, men lidt
anderledes; næste fest bliver
sandsynligvis 25 års jubilæum.

Midt i forløbet blev man lidt
betænkelig, men det gik godt.
Det er afgørende at kunne fast-

holde eleverne. Sidste år og i
år har der været de samme 96
elever fra skoleårets begyn-
delse til slut.

Ros til medarbejderne, da
det samtidig er med til at sikre
overskuddet. Ikke mindst i en
byggefase er det vigtigt med
fokus rettet mod eleverne. Me-
darbejderne har været loyale
overfor budgetterne, en dyd at
kunne overholde budgettet.

Efter konstatering er det et
pænt resultat, så der er yder-
ligere anskaffet projektor til
foredragssalen, og smartboards
i klasseværelserne. Fremtidig
investering: Der er et posi-
tivt problem med parkerings-
forhold i forbindelse med større
arrangementer, men skolen ser
på jordkøb til P-forhold til 100
biler + busser samt fodbold-
bane.

Skolen er i en god dialog med
jordejeren; ellers kunne man
let være lidt fastlåst. Elevo-
ptagelsesproceduren er blevet
drøftet en del. 1.september
tilmeldes nye 6. klasses elever.
Sidste år var der ca. 60 i kø,
hvilket jo er et positivt prob-
lem, men ringer man kl.8, er
alt optaget, og det kan være
svært for folk at forstå, så det
kan virke lidt utroværdigt.

Vi fortsætter næste gang med
samme procedure. Konkurren-
cen er hård. Skolen har nemt
ved at få elever optaget for
tiden, men det må aldrig blive
en sovepude. Andre skoler øger
også elevantallet. Skolen her
ønsker ikke at blive større, men
det er svært økonomisk, da
halvdelen af indtægterne er fra
staten.

Finanslovsaftale: lærerløn-
ningerne stiger 12-15% over 3
år (-5%), så det bliver svært at
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er, så det bliver en udfordring

mere attraktivt med 8. og 9.
klasse end 10. klasse.

Rengøring af skolen: 50 fri-
villige har hjulpet, hvilket er
imponerende. Der er heldigvis
kommet nye til. Tak til medar-

et godt engagement - især i en
byggefase, hvor I har formået
at holde fokus på eleverne.

Støttekredsmedlemmer: Der
er i alt 137 par (kr.160,-) og
45 enkeltpersoner (kr. 115) et
næsten uændret antal. Tak til
bestyrelsen for godt samarbe-
jde.

Kjeld Christiansens beretning:
Kære linedanser! Start på et
efterskoleår, går det? Hjælp
til at tage skridtet, det bruger
skolens medarbejdere energi
på. Der skal være plads til »et
hop lidt ved siden af«. Det er
vigtigt at turde gøre lidt an-
derledes, men ikke helt ved
siden af, så den største kunst
er at få nogen med ind og så
komme videre.

Det er vigtigt at kunne glædes
over at se det store i de små

men der er altid noget at ar-
bejde med, og der er fokus på
elevernes trivsel. Tryghed, til-
lid og tolerance er vigtigst, så
energien og nysgerrigheden er
der, og det er vigtigt at kunne
fungere sammen.

Jeg vil rose medarbejderne,
der har lyst til at hjælpe elever-
ne. Der er ro omkring 10.klasse,
men børnehaveklassen er ble-
vet obligatorisk. Vi har nu tre
9. klasser og to 10. klasser. Til
næste år er der brobygning,
hvilket der er lidt ro på nu, og
det er dejligt. Tilskuddet til
9.klasse er i år på 355.000 kr.

Tilmelding af nye elever er et
luksusproblem, men måske lidt
irriterende? Man kunne even-
tuelt trække lod. I år er der 26
2. års elever og 23 til næste år.
Det er en fornøjelse med de nye
lokaler i hverdagen.

Man kan låse af for kemika-
lier. Arbejdstilsynet: Pil nedad
sidste år, da de kom uanmeldt.
Grupperum er både lukkede
og åbne. Lærerne vejleder i
undervisningen, og eleverne
arbejder videre i grupper. Der
er en kreativ valgblok, hvor alle
elever en gang ugentlig skal
vælge andet end idræt, fordi de
trænger til et pusterum.

Samme aften er de elever, der
går til hjemmetræning væk fra
skolen med forældrenes hjælp
(fodbold og håndbold). Næste
år har vi et samarbejde med
golfklubben. Det vil åbne mu-
ligheder! På skolen kører vi et
sundhedstema, hvilket betyder
frugt og næsten ingen kage,
økomælk og ingen sodavand i
fælles områder.

Elevevalueringer begrænses,
men kernen er hos eleverne
med to samtaler årligt. Kontak-
thold: trivsel samt fagsamtaler
og terminskarakterer, der vur-
deres både fagligt og socialt.

Gitte Christiansens beretning:
Året der gik: højdepunkter og
stjernestunder: Elevernes bed-
ste oplevelser er friluftsture,
hvilket er vigtigt, da det er helt
basale ting som mad og et sted
at sove, der bliver vigtige! An-
dre ting er uvæsentlige som

nastikopvisninger er for nogle
uvant! Så der går lidt tid før de
oplever »suset« og begejstres.
Det samme oplever de ved op-
førelse af musical, hvor alle
deltager. Citat fra Hans Holm:

tør du bruge kræfter på det du
gerne vil, så skabes glæden ved
at være til. Glæden kommer,
når der lægges kræfter i det.

Næste år bliver det måske
frivilligt at deltage i teater.
Skilejrtur og påsketur er vidt
forskellige, men fælles er, at vi
ikke er på skolen, bor sammen
med nogle andre, end man er
vant til og oplever noget andet,
fx. muligheden for at stå på
ski.

Københavnsturen er sjov;
nogle har aldrig været i Køben-
havn og andre har aldrig kørt
med tog. Alene det at lære at
læse bykort er nyt. I år har vi
boet på en skole i Hundige.
Måske kommer eleverne der-
fra herover. Eleverne nyder for
øjeblikket hverdagen. Det er et
dejligt sted at være, og det giver
ro til eksamen.

Lærerstaben er engageret og
medvirkende til, at de samme
96 elever er her, men det er
ikke et mål i sig selv! En del
lærere har været på efterud-
dannelse, lærerdiplomuddan-
nelse og ekstra linjefag, så ske-
maet lægges derefter. Det giver
et nyt pust, man møder andre
lærere, får ny inspiration og
kan fordybe sig. Der sker meget
indenfor læreruddannelsen. I
januar var vi på fælleskursus i
Lyngs, hvor vi lærte at coache

sig! Lajla Nielsen skal på udve-
kslingsrejse til Spanien.

Hanne, somharværet leder i ca.
20 år, Mona som har været der
en del år, Dorthe som er nyan-
sat, og Elsebet, der er vendt til-
bage; hun ordner blomster. På
kontoret er der Alice, som har
været her i ca. 14 år, og derfor
er godt inde i de daglige opgav-
er. Pedellen, Laurids er gået på
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efterløn, og der er kommet en
ny, Erik som er elektriker.

Almen dannelse: Politik-
er Esben Lunde Larsen har
spurgt, hvorfor vi har idræt på
Dejbjerglund Efterskole. Idræt
giver almen dannelse. Ligegyl-
digt hvilken idræt man lærer,
kan de værdier bruges i den
virkelige verden, hvor der skal
kæmpes.

Man giver ikke op, man får
modspil, og det er egenskaber,
man kan bruge »i det virkeli-
ge liv«. Det har betydning,
hvem man møder af voksne i
den pågældende aktivitet. Der
irettesættes, og man har ret til
indsigelser og modspil!

Udover opdragelse og dan-
nende funktion i idræt, kom-
mer man i god kondition; det
øger indlæringsevnen, men
det er ikke uvæsentligt, hvor-
dan og hvorfor man kommer i
god form. Samvær og samtale
med andre voksne mennesker
er vigtigt, og vi giver de unge
mennesker demokratisk dan-
nelse.

Kjeld Christiansen: Vi har en

fastholder! Der må ikke være
nogen elever, som vælger bold-
spil og dernæst er fri for idræt
og gymnastik. Vi er heller ingen
idrætsefterskole.

vi har åbnet op overfor Skjern
Håndbold med tre drenge og
tre piger hvert år. Eleverne
motiveres af de dygtige inden-
for gymnastik eller musik. Der

mier/efterskoler i dag indenfor
håndbold og fodbold.

Her på stedet ønsker man at
være almen, hvor den enkelte
kan være med til at løfte! Tak
til Skjern Håndbold, da det har

udviklet sig til et godt samarbe-
jde.

Tak for frivilligt arbejde i
forbindelse med gårdhaven.
Næste projekt til sommer bliv-
er lærerværelse og kontor. Det
bliver bygget sammen og sam-
tidig i et åbent miljø.

Vi skal også have et cykelskur
til medarbejderne. Ligeledes
skal der laves lyddæmpning i
spisesalen, gangen skal males,
og der skal etableres nye P-
pladser. Fremtidig plan/ske-
ma: faste spisetider formiddag
og middag, blokke til eks. fod-
boldkampe, så man er fri for at

Til efteråret skal vi på en
pædagogisk tur til Norge (Ol-
lerups lejr) med henholdsvis
sociale aktiviteter og virksom-
hedsplan/indholdsplan.

Vi er glade for at være to som
lederpar. Det er ikke noget man
er, men noget man gør, kaster
sig selv i spil, og det bliver så
spændende, at det bliver en
livsstil, og for eleverne bliver
det også en livsstil; de bege-
jstres og gøres klar til at komme
videre. Der skal være en lyst til
det, der er udover. Medarbe-
jderne er også tæt på eleverne,
de har det i sig!

Anker Clausen resumerede
Gitte og Kjelds beretninger.
Spørgsmål fra Lisbeth Aarup:
Når børnehaveklassen bliver
obligatorisk, hvad så med 8.
klasse, for eleverne i den alder
er vel for unge til efterskole?

Kjeld mener, at der vil blive
krig om 9.klasserne, og det vil
blive svært for de efterskoler,
der kun har 10. klasser. Der
skal kæmpes om pladserne,
også politisk.
Beretningerne blev godkendt.

Regnskabet forelægges til

godkendelse. Erling Gaasdal
gennemgik kort regnskabet
for 2007: Der har været et års
elevtal på 100,8 (fuldt elevtal).
Årets resultat 629.000 kr. imod
budgetteret 86.000 kr. Regn-
skabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Ingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter:
Henning Østergaard
Kristensen,
Heidi Bro, Svend Stensig
ogErling Gaasdalblevgenvalgt.
Suppleanter Heli Christensen
og Anne Marie Bjerregaard.

Partner Revision genvalgt.

Flere af generalforsamlingens
deltagere havde ordet og roste
skolen og hallen på forskellig
vis.

Reff. Alice Laursen
Dirigent Anker Clausen
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Dejbjerg Sogneblad
juni 2008

Som m eren næ rm ersig og
derm ed også en nedgang ide
politiske aktiviteteri
Ringkøbing-Skjern Kom m une.
Foråretharindtilnu væ ret
præ getafforberedelsertilde
politiske budgetforhandlinger,

hvorhele byrådethardetårlige
budgetsem inar.

Processen forløber på den
måde, at de politiske udvalg
heri foråretfremkommermed
drifts- og anlægsønsker for de
kommende budgetår, og da
kassen ikke just bugner med
midler, så sker der altid en
række forhandlinger på bud-
getseminariet, så midlerne
bliver nogenlunde fordelt, og
så drifts- og anlægsrammen
ikke brydes.

Regeringen har i år sat tom-
meskruer på, og kommunerne
har fået skarpe pålæg om ikke
at bryde budgetterne, som det
er sket de forrige år. Et brud
betyder, at de enkelte kom-
muner må refundere krone-
til-krone af overskridelsen til
staten.

Derfor er det den klare
hensigt i Ringkøbing-Skjern
Kommune ikke at udstede
tillægsbevillinger, men at
besparelser indenfor de en-
kelte udvalg skal iværksættes,

sted.

Kommunernes Landsfor-
ening og Regeringen forhan-
dler i øjeblikket kommu-
neaftalen for næste år, som
udstikker de økonomiske
rammer for kommunerne,
og jeg håber meget, at reger-
ingen bliver en anelse mere

for ellers bliver det meget
vanskeligt at få tingene til at
hænge sammen i Ringkøbing-
Skjern Kommune, så længe vi
også er underlagt et skattes-
top.

Her i foråret har vi også
gennemført to sognemøder
i Dejbjerg og Stauning, hvor
der har været god opbakning
til at sætte fokus på udvikling,
samarbejde og bosætning i de
to sogne.

Et spændende høringssvar
til kommunens planproces er
ved at blive skruet sammen,
så vore to sogne kan blive
hørt i forhold til fremtidige
ønsker og behov, både når det
gælder, hvor der skal være
nye byggegrunde, cykelstier
etc.

Tak til alle jer, der har gjort
en stor indsats her. Det er
meget vigtigt, at kommunens
planlægning de næste 12 år
ikke går udenom Stauning-
Dejbjerg, og derfor har det
været meget betydningsfuldt,
at der er blevet lagt kræfter
i dette, men også i at dialo-
gisere mellem de to sogne, så
vi står stærkere sammen.

Med ønsket om en rigtig
god sommer til alle
Dejbjerg Sogneblads læsere.

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i
Ringkøbing-Skjern Kommune

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



DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI :
Søndag den 6. : ingen
Søndag den 13. : kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag den 20. : ingen
Søndag den 27. : kl. 9.00

AUGUST :
Søndag den 3. : kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag den 10. : kl. 9.00
Søndag den 17. : kl.10.30
Søndag den 24. : kl. 9.00
Søndag den 31. : kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen

SEPTEMBER :
Søndag den 7. : kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Søndag den 14. : ingen
Søndag den 21. : kl. 9.00 ! Høstgudstjeneste

KIRKEBIL (BEMÆRK KLOKKESLETTET)
Søndag den 28. : kl. 9.00

Pensionist- Torsdag den 11.september kl.14.30 får vi besøg af fhv. provst
sammenkomst Gelardi Mikkelsen fra Erritsø med emnet: »Døden – og hvad så?«
i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk, er som sædvanligt

meget velkomne. KIRKEBIL 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 om lørdagen før på telefon 9734 1158

Lona og Jørgen Pedersen
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