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Anna Marie Juul Larsen 
er blevet bedt om at 
fortælle om 50 års
jubilæet i april.

Vi havde en dejlig dag: Som  
startede på Dejbjerglund 
efterskole, hvor forstander 
Kjeld Lykke Christiansen 
viste rundt.

Vi var alle meget betaget 
af både ham og skolen. 
Man kan virkelig mærke at 
han brænder for projektet 
og havde vi haft børn/bør-
nebørn i den alder, var de 
blevet meldt ind på stedet, 
betoner Anna Marie. Ef-
ter rundvisningen blev der 
serveret kaffe og kage.

Turen gik derefter til Kir-
ken, hvor vi mødtes med 
Jørgen Pedersen. Han for-
talte lidt om kirken, og bag-
efter var vi med i præste-
gården for at se den gamle 

sagtens kunne genkende 
med et smil på læben. 

Eftermiddagen sluttede 
af med en gåtur på de ny-
anlagte stier rundt om præ-
stegårdssøen.

Aftenen tilbragte vi på 
Hotel Ringkøbing med 
dejlig mad og vin, og hvor 
snakken gik livligt.

Det var i det hele taget en 
dejlig dag og vi aftalte at 
mødes allerede igen til næ-
ste år.

Vi var oprindelig 12 kon-

ikke deltage.
Sognebladet viser først et 

billede fra 50 år siden og 
Anna Marie Juul Larsens 
fra april. Deltagerne står 
dog ikke ens på billederne.

De 10 på billedet fra april 

er – set fra venste:
Anna Marie Juul Larsen, 
Jørn Pedersen, Julie Lun-
de, Anders Herlev Aren-
feldt, Anne-Marie Smed, 
Jens Jørgen Jeppesen, 
Ulla Søgård Madsen, Irma 
Olesen, Inger Lyhne, Jens 
Smed.

-alb
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Så kom den tid, vi længtes
mod – begynder en gam-
mel sang. Dette kan hen-
lede opmærksomheden 
mod den tilstundende 
årstid, sommeren.

Alt grønnes i naturen. Vejret, 
som vi håber, vil have mass-
er af sol med. Lune aftener, 
hvor vi kan sidde på ter-
rassen og nyde det. Ja, det 
længes vi mod, idet vi synes 
at kunne konstatere at have 
en sådan sommer til gode. 
De sidste års somre har 
været kolde og regnfulde.

Dejbjerg, nærmere bestemt 
Dejbjerglund Efterskole 
fornemt     besøg,        nemlig
Børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini. 
I tiden op til hun skulle ar-
rivere til Dejbjerg, blev byen 
nærmest invaderet af lock-
outede lærere. Der var biler 
over alt. Der var folk over 
alt. De ville selvfølgelig vise 
deres utilfredshed med lock-
outen over for ministeren. 

ud af.
Årsagen til at minis-

teren besøgte Dejbjerglund 
Efterskole var det indu-
striprojekt, som skolen var 
en del af. Hun ville gerne 
være med til at løfte projek-
tet, hvis det var muligt. 

Industriprojektet er i regi 
af Efterskoleforeningen og 

-
beløb fra Industriens Fond. 
Skolen samarbejder med 
lokale virksomheder i Lem, 

Vestas og IPL, samt Skjern 
Tekniske Skole og HTX i 
Skjern.

Det har været en gruppe 
10. klasses elever som har 
arbejdet med projektet. 

Ministeren var opløftet 
over at projektet har kunnet 
lade sig gøre, trods det korte 
tidsrum det har kørt og at 
virksomhederne har gjort 
det muligt. 

Hun mente, at det gode 
fællesskab med kamme-
raterne man har på en ef-
terskole er medvirkende til, 
at give det faglige en ekstra 
skalle. Ministeren besøgte 
også nogle af de samarbej-
dende steder i projektet. De 
aktionerende lærer var også 
med hele vejen rundt, uden 
at få ministeren i tale.

Dejbjerglund er også blevet 
miljørigtig. Skolen er blevet 

-
luftsrådet. Det blev hejst af 
borgmester Ivar Enevoldsen. 
Det hele startede i efteråret, 
hvor der var projektuge med 
fokus på naturvidenskab og 
miljøpolitik i forbindelse 
med Friluftsrådets Grøn

Eleverne skulle selv ud-
vikle en miljøpolitik ved at 
undersøge i laboritorie, lave 
interviews, besøge lokale 
virksomheder samt kommu-
nens afdeling for miljø og 
teknik. 

Alt dette blev årsagen til 
at Dejbjerglund blev tildelt 

tiltag fra ugen er et solcel-
leanlæg, som er blevet sat 
op. Forstander Kjeld Chris-

tiansen håbede, at projektet 
ville fortsætte på den måde, 
at man kommer til at tænke 

små besparelser i det da-
glige.

De store laks har ladet 
vente på sig, men et par 

Dønvig fra Dejbjerg var en 
af dem. han fangede en laks 
på godt 15 kg. I Skjern Å. Der 
skulle nok kunne blive til et 

Dejbjerg Golfklub var med 
i TV Midt Vest program 

, som kører over 
skærmen hver fredag aften. 
Medvirkende i programmet 
var en lokal mand Knud 
Erik Bollerup, som er green-
keeper på Golfbanen. Vi så 
hvordan græsset blev plejet. 

ca. hver tredje dag. Hvor-
dan man samler tusindvis af 
golfbolde op fra græsset. 

Ved første øjekast ud over 
det grønne græs tror man, at 
det er mælkebøtter, men det 
er vitterlig gule golfbolde, 
som ligger. I dag er golf en 
meget almindelig sports-
gren, som dyrkes af mange. 

Så har man lyst kan man 
sagtens blive medlem, når 
man har bestået de 
der er for at få lov til at spille 
golf.

Til slut ønskes alle en god 
sommer – nyd den i fulde 
drag. Pludselig er den gået 
på hæld.

R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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Rejseleder for Dejbjerg-
lund Efterskole.
Jeg er blevet bedt om 
at fortælle lidt om mine 
ture til USA med 
Dejbjerglund Efterskole. 
Hvorfor og hvordan..?

Mange ting her i livet star-
ter helt tilfældigt eller ud-
vikler sig til mere end man 
lige havde forestillet sig, 
fortæller Tom Christof-
fersen, guide for Dejbjerg-
lund Efterskole gennem to 
årtier.

Sådan gik det i hvert fald 
da jeg i 1991 arrangerede 
den første gymnastiktur 
til USA for Ringkøbing-
Skjern-Egnens Rep.-Hold. 

Jeg havde arbejdet i USA 
i 1984, 1986/87 og 1989 
og der igennem lært en 

kende. Da jeg i 1990-1992 
var hjælpetræner på Rep.-

Holdet opstod idéen om 
at jeg måske kunne bruge 
mine kontakter i USA til 
at arrangere en tur, hvor 
vi kunne få privat indkvar-
tering samtidig med at vi 
kunne lave opvisninger på 
skoler, universiteter og i 
danske foreninger. 

Mine venner i USA var 
med på idéen, fortsætter 
Tom, og det lykkes at lave 
en tur til midt vesten og 
vestkysten i efteråret 1991. 

Jeg tænkte derefter. at det 
var så det.

Men i efteråret 1996 kom 
Anker Clausen og spurgte 
mig om jeg kunne lave en 
tur til USA for skolen, der 
havde 10 års jubilæum i 
1997. De kunne tænke sig 
en tur til vestkysten, hvis 
det var muligt. Der havde 
Anker selv rejst som gym-
nast og synes det var et 
godt område. Jeg sagde 
»ja« til opgaven, der skulle 
foregå i efteråret 1997.

Ved forårsopvisningerne 
i Skjern i 2004 kom Anker 
Clausen og spurgte om jeg 
med kort varsel kunne ar-
rangere en tur til USA til 
efteråret. Det måtte gerne 
være en tur der lignede tu-
ren i 1997.

Da Dejbjerglund Efter-
skole i 2012 kunne fejre de-
res 25 års jubilæum, spurg-
te Kjeld, om jeg kunne lave 
endnu en vestkyst-tur for 
dem. Det blev igen til 17 
dejlige dage med 10 opvis-
ninger og 6-7 workshops.

Når jeg rejser med et hold, 
tilføjer Tom, er det for mig 
vigtigt, at der er et formål 
med turen, og at gymna-
sterne samt instruktørerne 
har det formål for øje. Det 
skal først og fremmest være 
nysgerrigheden på »det 
fremmede« der skal præ-
ge turen. Nysgerrigheden 
for en anden kultur, og de 

At rejse er at leve
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mennesker vi skal møde. 
Vi skal komme som gæ-

ster og opføre os deref-
ter. Jeg forsøger altid at 
få private indkvarteringer 
mindst to forskellige ste-
der, da det giver gymna-
ster og instruktørerne en 
unik mulighed for, dels at 
se hvordan amerikanerne 
lever, dels at møde nye 
mennesker. Vi har typisk 
to overnatninger ved hver 
familie, så der er tid til at 
få talt sammen og lært hin-
anden at kende. Det kræver 
noget at den enkelte, men 
giver alle en mulighed, som 
ikke mange turister har, 
pointerer Tom. 

Vi kommer med en 
»gave« i form af gratis op-
visninger og workshops til 
skoler og foreninger, og det 
åbner mange døre. Måden 
vi opfører os på er yderst 
vigtigt., og det lægges der 
meget mærke til. 

Amerikanerne er utro-
lig gæstfrie og derfor skal 
vi honorere det med stor 

taknemmelighed, noget 
vi stort set aldrig har haft 
problemer med. Jeg for-
bereder de rejsende på at 
tænke over deres sprog, da 
amerikanerne har en meget 

vi som dansker kunne lære 
noget af, mener jeg. Sam-
tidig skal vi som danskere 
tænke over at blufærdighe-
den spiller en større rolle i 
USA. Man løber ikke rundt 
i underbukser i et ameri-
kansk hjem. 

I en del amerikanske hjem 
er det også meget normalt 
at gå i kirke og en del be-
der også bordbøn inden de 
spiser. Som gæst skal man 
derfor være opmærksom og 
følge »husets regler«. Ame-
rikanerne skal mærke, at vi 
har lyst til at møde dem og 
det giver mange gode hi-
storier i bussen, efter et par 
dage hos værtsfamilier.

Jeg bruger jo mine priva-
te forbindelser til at skabe 
kontakten til skolerne og 
klubberne i de byer vi skal 
opvise i, samt de står for 
at skaffe privat indkvarte-
ring.

Mange af jer kender nok 
Valerie der bor i Stauning 
og er gift med Niels Ras-
mussen. Hendes forældre 
i Colusa Californien er så-
danne »nøglepersoner«. 

De har gjort et stort styk-
ke arbejde, for at vi kunne 
få nogle fantastiske ophold 
i Colusa. High-School’en i 
Colusa har været omdrej-
ningspunkt for mange gode 

i k l k i
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opvisninger og workshops 
og uden mennesker som 
Dave og Teresa (Valeries 
forældre) kunne det slet 
ikke lade sig gøre.

Det jeg står for på turene 
-

selskabet, busselskabet, 
overnatninger ud over 
værtsfamilierne, booking 
af billetter til fx. Alcatraz, 
Disney, Universal Studio 
samt arrangere transport 
af redskaber. Redskaberne 
kunne vi indtil 2007 få 

-
tra bagage, men siden da 
foregår det ved at leje en 
container, og så få det sej-
let derover og hjem. Det er 
der en del arbejde med.

Internettet har gjort ting 
noget nemmere i dag i for-
hold til 1991, hvor det var 
via skrivemaskine og fax, 
fortller Tom. Det er nem-
mere at søge oplysninger 
om priser og tider, men der 
er stadig mange ender der 

skal mødes til sidst. Den 
sidste måned op til afgang 
er altid hektisk og der går 

-
turet og på Skype.

På USA-turene har jeg 
altid været på en plan-
lægningstur 4-5 måneder 
inden turen skal foregå. 
Her kører jeg hele turen og 
møder de mennesker der 
er involveret. Det at »se 

dem i øjnene«, og sikre sig 
at de har forstået opgaven 
anser jeg for afgørende. Vi 
laver en detaljeret plan for 
ophold og opvisningerne, 
og jeg ser faciliteterne. Jeg 
ved så hvor i byen vi skal 
hen, samt hvilken dør vi 
skal køre til. Det er vigtig at 
have styr på dette da vi ofte 
har en tidsplan der skal 
klappe.

Endelig er jeg jo med på 
turene som rejseleder. Mit 
mål er at gymnaster og in-
struktørerne kan koncen-
trere sig om opvisningerne 
og workshops. Resten af 
tiden kan de slappe af og 
suge oplevelser og indtryk 
til sig. Jeg skal sammen 
med bus chaufføren helst 
være en dag foran, så de 
sidste ting kan være klar i 
tide.

Jeg har selvfølgelig lært 
en masse ting på vejen og 
det er blevet nemmere, 
men der kommer altid 
nogle udfordringer.  Jeg 
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har den indstilling, at alt 
det jeg kan have planlagt 
hjemmefra, det skal være 
på plads inden afgang. Det 
giver større overskud og 
tid til at tage sig af det der 
opstår undervejs. Det er 
noget jeg har lært i efter-
skole regi. Når jeg kommer 
til lufthavnen slår jeg op på 
side 1 i min mappe (den jeg 
kalder »Biblen«) , smiler 
Tom; og så kører det det 
ellers til jeg lukker map-
pen, når vi er hjemme igen. 
Mappen er på vejen blevet 
en del tykkere af de aftaler 
der laves undervejs.

Det hele foregår på frivil-
lig basis og der er mange ti-
mer i dette arbejde. Jeg får 
dækket mine udgifter og el-
lers er min betaling at ople-
ve en masse mennesker der 
får »rygsækken« fyldt med 
gode og sjove minder og 
historier, at se alle de smil 
det frembringer og føle den 
begejstring der er på sådan 
en tur. 

Jeg bliver simpelthen glad 

af at være med på sådan en 
tur, og det er det hele værd. 
Det er jo derfor jeg har 

Lige nu er jeg i gang med 
at forberede en ny tur til 
USA i efteråret 2014 og 
glæder mig allerede.

Ud over turen i 1991 og 
de tre ture til USA med 
Dejbjerglund Efterskole 
har jeg været rejsearrangør 
og rejseleder på følgende 
ture.

1998: Søndags-holdet fra 
Lemvig til Færøerne.

1999: Ringkøbing-Skjer-
negnens Juniorhold til 
London.

2007: Nordjyllands Rep.-
hold til USA.

2009: Ringkøbing-
Skjern-egnens Juniorhold 
til London.

2010: Ribe Rep.-hold til 
USA.
Det er ingen løgn når H. 
C. Andersen i sin tid skrev 
»At rejse er at leve«.

Mvh. Tom Christoffersen

har den indstilling, at alt af at være 

 er 
her i livet
- kun at trække vejret...

Man får hverken aviser, 
tøj, fødevarer osv. uden at 
skulle betale ved kasse 1.

For at få Sognebladet til 
at løbe rundt, er vi nødt til 
at have penge til trykning; 
alt anden arbejde ifb. med 
bladet er frivilligt arbejde, 
og det er det ligeså i Sog-
neforeningen, som fx. lige 
har været med til at støtte 
opgravningen af præste-
søen, - og de har mange 
andre ting på bedding. Alt 
dette er som sagt frivilligt 
arbejde, men kræver penge 
til div. udgifter i ifb. med 
projekterne.

Derfor har vi her på Sog-
nebladet og i Sognefor-
eningen, besluttet at okto-
ber kvartal af bladet* kun 
bliver uddelt til medlem-
merne af Sogneforeningen. 
Vi kan spare mange penge 
ved ikke at få trykt så man-
ge blade som nu.

Man kan dog sagtens nå 
at blive medlem inden 1. 
september 2013 ved ind-
betaling på reg. nr. 7651
konto nr. 7523353: 170 kr. 
pr. husstand 85 kr. for en-
lige. Husk at skrive navn + 
adresse ved indbetalingen.               

Sogneforeningen
& Dejbjerg Sogneblad

*Gælder selvfølgelig ikke udenbys
abonnenter, som i forvejen 
betaler for at få bladet tilsendt.

ejret...e

i

gratis
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Thomas Lykke, 24 år, 
kiropraktorstuderende.
Her 10 år efter min 

med kroppens anatomi 
-

torstudiet på Syddansk 
Universitet.

Jeg er to år inde i studiet 
og har efterhånden tileg-
net mig forskellige prak-
tiske færdigheder, der er 
nødvendige for at kunne 
forebygge, undersøge og 
behandle bevægeappara-
tets lidelser og funktions-
forstyrrelser.

Studiet har fanget min 
fulde interesse, og jeg 
bliver fortsat imponeret 
over menneskekroppens 
forunderlige fysiologi. 

Kiropraktisk behandling 
af lænden 
Jeg har fundet mig godt til-
rette her på Fyn og omgås 
mange unge mennesker 
med interesser og værdi-
er, der i høj grad matcher 
mine.

Odense omtales som 
Danmarks største landsby, 
hvilket står godt til den 
hyggelige og afslappede 
stemning. Men det er også 
en studie-by i en rivende 
udvikling, med et hav af 
muligheder for studeren-
de.

Fra vokseværk til 
studenterhue

Dejbjerg Kirke 2003, tog vi 

at fordrive tiden i 8. og 9. 
klasse. Herefter gik turen 
til Vedersø Idrætsefter-
skole, hvor jeg for alvor be-

gyndte min mere selvstæn-
dige tilværelse. Det var en 
uforglemmelig og lærerig 
periode i mit liv, hvorfra 
jeg stadig har nogle af mine 
bedste venner. Jeg lærte at 
stå på egne ben, men må-
ske vigtigst af alt lærte jeg, 
hvordan et fællesskab op-
bygges på bedste vis. 

Efter min storhedstid på 
efterskole, hvor kernekræf-

10 år efter

Øverst:
Kiropraktisk behandling 
af lænden. 

En eftermiddag i parken i 
Banff, Canada.
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terne var det sportslige og 
det sociale, gik turen videre 
til Ringkøbing Gymnasium. 
Her gik tiden sløvt de før-
ste måneder, hvor tanker-
ne stadig kredsede om det 
utopiske efterskoleliv. Men 
som en klog mand sagde til 
mig på det tidspunkt, skal 
livet forstås baglæns, men  
leves forlæns! 

Jeg havde haft nogle 
uforglemmelige oplevelser, 
men måtte indse at man får 
mest ud af livet, ved at leve 
i nuet. Det blev et vende-
punkt for mig, da jeg indså 
og accepterede denne sand-
hed, og i dag husker tilbage 
på gymnasie-tiden med et 
hav af gode minder og op-
levelser.

Mit fokus i gymnasiet lå 
på musikken og sporten. 

-
re bands i løbet af gymna-
sietiden, og vi spillede lidt 
koncerter rundt omkring i 
det vestjyske. Vi slog aldrig 
helt igennem på hverken 
det nationale eller interna-

tionale plan. 
Det kan skyldes mange 

ting, men primært vores 
mangel på en forsanger. 

Foruden musikken dyr-
kede jeg meget sport, også 
i denne periode. Jeg var 
gymnast på R/S-rep i mine 
tre gymnasie-år og har haft 
mange gode oplevelser med 
gymnastikken. Det gælder 
både hårde weekend-træ-
ninger, sjove rep.-stævner 
og adventure-pakkede rej-
ser, hhv. med rep.-holdet 

og med Vedersø’s gamle 
elevhold.

Ubrugelige fjumreår el-
ler uundværlige personlig-
hedsudviklende år

Som tidligere erfaring 
lærte mig, skal man ikke 
hænge sig i fortiden, men 
leve i nu’et og have et 
fremadrettet fokus. Så ef-

terne var det sportslige og tionale pla

Dakar desert rally 
– godt nok i buggy car.

Førstemandsklatring på 
Sardinien med udsigt 
over havet.
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skovlet en stak penge sam-
men, der gjorde det muligt 
for mig at rejse ud i verden. 
Jeg startede med R/S-rep. 
i Brasilien. Vi rejste fra Rio 
de Janeiro i den sydlige 
del, langs østkysten op til 
Recife, hvor holdet forlod 
os og rejste hjem. 

Tilbage stod vi to drenge 
og to piger, og besluttede 
os for at hoppe på en bus 
og drage videre nordpå, 
hvor vi endte i Fortaleza – 
surfers paradise. Det var en 

cars og sol. 

Dakar desert rally 
– godt nok i buggy car
Efter en afslappende tid i 

som er et af verdens mest 
vandkraftige vandfald, pla-
ceret på grænsen mellem 
Brasilien og Argentina. 

Herfra fortsatte vores rej-
se ned igennem det over-
vældende og voldsomme 

argentinske landskab, og 
vi havde vores første sam-
menstød med de venlige 
og imødekommende lokale 
folk.

Først ramte vi Buenos 
Aires, hvor vi bl.a. blev re-
vet med til fodboldkamp 
på La Boca, smidt på et 
spansk-kursus og festede 
i byens evige natteliv. Tu-
ren fortsatte længere syd-

sejltur langs Argentinas 
sydlige østkyst, hvor vi så 
hvaler, hvalroser og ping-
viner i massevis. Majestæ-
tiske gletchere, isklatring, 
mountainbike og trekking i 
Andesbjergene, var højde-
punkterne i det helt sydlige 
Argentina.

Herefter tog vi et hurtigt 
kig ind i Chile på en River 
Rafting tour, hvorefter vi 
ramte byen, Mendoza. Her 

om paragliding, skydiving 
og den klassiske vinsmag-
ningstur på tandemcykler 

igennem det kuperede ter-
ræn.

Turen gik videre op til det 
nordlige Argentina, græn-
sende op til Bolivia, hvor 
de lokale imødekom os 
med stor interesse. 

En af dem var en tidligere 
rallykører, og han tog os 
med på en uforglemmelig 
tur op i bjergene ad små 
grusveje og stejle skrænter. 
Her oplevede vi saltørkner, 
kaktusser i massevis, lokale 
attraktioner og naturfæno-
mener, og hele vejen igen-
nem var vi målløse. Det var 
en kæmpe oplevelse. 

Saltørken i de nordlige 
Andesbjerge
Julen og nytåret fejrede vi 
i palmeparadiset, Punta del 
Este, i Uruguay. Tiden gik 
med nyde lokale forfrisk-
ninger, surfe i højt solskin 
på det krystalklare smaragd 
blå vand, spille forskellige 
boldspil på den uendelige 
lange strand og nyde de 

b, ogb ige

Saltørken i de nordlige 
Andesbjerge.
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sidste dage i varmen, inden 
-

puddersne og den vildeste 
natur – Canada! 

Canada var altså destina-
tionen efter Sydamerika. 
Opskriften på den perfekte 
skisæson; syv gode venner, 
en luksus lejlighed i tre eta-
ger inkl. hot tubs, sauna og 
adskillige plasma tv’er, en 

de mest utrolige skisports-
områder jeg nogensinde 
har oplevet. I tre måneder 
boldrede vi os i det der må 
betegnes som enhver dren-
gerøvs drøm. 

En eftermiddag i parken 
i Banff, Canada 

Bag facaden
I marts måned 2010 plan-
tede jeg igen fødderne i den 
danske muld, efter et halvt 

Jeg var en forandret fyr, 
med et hav af oplevelser og 
erfaringer i bagagen. I da-
gene efter min hjemkomst 
gik jeg med mange dybe 
tanker om livet og dets be-
tydning i forhold til mig og 
min rejse. 

Hvorfor valgte jeg at 
rejse? Hvis »at rejse, er at 
leve«, kunne man da vende 
den rundt og se livet som 
værende en rejse. I så fald, 
hvad går livets rejse ud på? 

Er det nødvendigt at rejse 

det man leder efter? Kunne 
det måske tænkes, at det 

man håbefuldt søger efter i 
alle verdens hjørner, i vir-

-
hjemme. Måske er det slet 

søger efter, men nærmere 
et sted, hvor man føler sig 
tilpas og i balance. Et sted 
blandt venner og familie. 

Det var en skrue uden 
ende. Til sidst smed jeg 
tankerne til side og kastede 
mig tilbage i hverdagen. 

-
ferende og tumulte hjem-

som vikar på Skjernåsko-
len. Det var en fornøjelse at 
møde på arbejde hver dag; 
energiske børn med masser 
af gåpåmod og livsglæde, på 
trods af deres individuelle 
hindringer, glade kolleger 
og en ledelse i en klasse for 
sig.

Jeg var på Skjernåskolen i 
fem måneder, hvorefter jeg 
bosatte mig i Aarhus for en 
tid, med henblik på at læse 
to supplerende fag. 

Rejsen havde for alvor sat 
nogle tanker i gang hos mig, 
og i samspil med en række 
andre faktorer førte det til 
et højskoleophold på Gym-
nastik- og Idrætshøjskolen 
ved Viborg. 

Opholdet på højskole har 
været noget nær det bedste 
halve år i mit liv. Et halvt år 
med tid til og mulighed for 
at fordybe sig fuldstændigt 
i sine fritidsaktiviteter og 
skabe nogle stærke venska-
ber – et ophold som dette 
burde alle opleve. Tiden på 
højskolen gav mig en øget 

selvtillid og viljestyrke, der 
stadig står som en betydelig 
del af min personlighed i 
dag.

Fremtidens Lykke
De sidste 10 år af mit liv har 
været en omfattende og be-
rigende tid. Det er en perio-
de af mit liv, der altid vil stå 
som en vigtig milepæl, og 
de oplevelser og erfaringer 
jeg har gjort mig, danner 
fundamentet for den person 
jeg er i dag. 

Tiden i Odense på kiro-
praktorstudiet, vil være mit 
primære fokus i de næste 

med tanken om en jordom-
rejse efter bacheloren, hvor 
jeg bl.a. vil besøge forskelli-
ge kiropraktor-uddannelser 
i hhv. Californien, Vancou-
ver og Sydney. 

Når studiet er færdiggjort, 
og jeg skal i turnus et års 
tid, håber jeg på at komme 
tilbage til Jylland. Det er 
her jeg vil arbejde og være 
når jeg engang skal slå mig 
ned – og Jylland vil altid 
være stedet jeg kalder for 
mit hjem. 

Thomas Lykke 
Christiansen, 24 år
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Mit navn er Anna Grethe 
Larsen (f. Lauridsen). 
Jeg er født på Toftega-
ard, der ligger i 
Rabjerg. Jeg har to 
brødre: Laurids og 
Sven.

Jeg har haft en rigtig dejlig 
barndom med mange søde 
veninder. Hos os boede 
min mors moster. Det var 
rigtig dejlig. 

Hun var der altid, også 
når mine forældre var i 
byen. Jeg elskede hende 
meget. Hun havde et værel-
se på loftet, så når jeg stod 
op om morgenen, listede 
jeg mig op til hende, og så 
hyggede vi os sammen. 

Der var engang, at Sven 
var inviteret med til et sølv-
bryllup sammen med mine 
forældre, men jeg skulle 
ikke med. Så købte moster 
en rigtig dukkebarnevogn 
til mig. Hvor blev jeg glad 
og stolt. Nu kunne jeg trille 
af sted med mine dukker 
over til Anna Marie og Bo-
dil Smed. Anna Marie var 
min bedste veninde. Vi sov 
ofte sammen. Så skulle vi 

tegne hinanden på ryggen. 
Det var smadder hyggeligt. 

Om vinteren, når jeg sov 

varm mursten med i sen-
gen. Uha, som det var godt, 
for der var jo ingen varme 
på værelset. Jeg legede 

også tit med Anny og Jytte, 
de boede også lige ved si-
den af. En gang vi legede, 
glemte jeg, at komme hjem 
til tiden. Det var ikke godt. 

seng. Uha, det var uretfær-
dig, syntes jeg. 

Min kusine, Elisabeth og 
jeg var også meget sam-
men. Vi gik i samme klasse, 
så vi kunne hjælpe hinan-
den med lektierne, og så 
legede vi selvfølgelig - det 
var nok mere det, vi gjorde, 
end det med lektierne. 

På Dejbjerglund Skole
havde vi en skoleinspektør, 
der var meget optaget af at 
lave dilettantforestillinger. 
Det var bare så spændende. 
Alle var i sving. Og så var 
der premiere i gymnastik-

Min barndom

i Dejbjerg...

gså tit med Anny og Jytte

Sognebladets artikelserie, om nuværende og 
tidligere borgeres barndom i Dejbjerg Sogn. 
Redaktionen synes det er spændende, for vore 

til at gå med. Vi er godt klar over, at der 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...

på ryggen.p
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salen. Der var fyldt til bri-
stepunktet af børn, stolte 
forældre og bedsteforæl-
dre. Og senere på aftenen 
blev der serveret kaffe og 
brød.

I julen blev der holdt ju-
letræsfest i Dejbjerglund 
Skoles gymnastiksal. Det 
var bare noget af det, vi 
glædede os rigtig meget til. 
Der var rigtig mange. Jeg 
tror næsten, at der var no-

-
letræ lige til loftet. Jeg hu-
sker det, som om alle børn 

var en appelsin og nogle 
pebernødder.

Vore mødre var meget 
optaget af, at vi skulle være 

-
sker, at der var tre søstre, 

-
sessekjoler på. 

Grundlovsdag var en stor 
festdag i Dejbjerg. Da mød-
tes vi i præstegårdshaven. 
Det vi glædede os mest til, 
var, at vi kunne købe en 
stor is.

I min barndom havde 

vi en nabokone, der hed 
Sine Thomsen. Hun var et 
meget elskeligt menneske. 
Altid huskede hun vore 
fødselsdage, og hun var så 
hyggelig at besøge. Sine in-
viterede mig engang med 
på besøg hos hendes dat-
ter og svigersøn, der boede 
i Fandrup. Vi skulle rejse 
både med bus og tog. Jeg 
længtes lidt hjem. Men jeg 
blev meget forkælet på tu-
ren.

-
ke, der kunne gå. Når jeg 
tænker tilbage på julen, er 
det bl.a. også min bedste-
mor, jeg tænker på. Bedste-
mor og mine to morbrødre 
var altid hos os juleaften. 
Jeg elskede hende, og jeg 
kunne sidde og hygge på 
hendes skød, hvor hun 
fortalte historier, indtil vi 
skulle spise. Juleaftensdag 
var altid enorm lang. 

Min bedstemor boede i 

salen. Der var fyldt til bri vi en nab

Mit barndomshjem i 
Rabjerg.

Nederst:
Anna Marie og jeg i 
haven.
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Skjern. Når jeg besøgte 

hendes »store« tegne-
bog med til bageren, og så 
måtte jeg vælge lige det, 
som jeg allerbedst kunne 
li´. Det var godt nok svært 
at vælge mellem alle disse 
lækre kager.

Når jeg skulle have nyt tøj, 
kom der en dame og syede. 
Det var så hyggeligt, når 
hun rumsterede i stuen, og 
jeg skulle prøve tøjet. Hun 
kørte rundt i sognet på sin 
knallert, og så syede hun 
for folk, der sendte bud ef-
ter hende. 

Der kom også en uld-
handler cyklende rundt. 
Han havde en kæmpe sæk 
med tøj af meget forskellig 
slags. Det var spændende, 
når sækken blev åbnet, 
hvad min mor kunne tæn-
ke sig at købe.

Om sommeren var vi ofte 
mange, både børn og unge 
mennesker, der mødtes om 

aftenen. Det var ofte i mit 
hjem. Så spillede vi forskel-
lige spil, og før de skulle 
hjem, havde min mor lavet 
saftevand, kaffe og hjem-
mebagt kage.

Engang ville Anna Ma-
rie og jeg prøve at ryge. Vi 
købte fem stk. Eiffel ciga-
retter til 80 ører. Vi stod i 
hønsehuset, men så kom 
min storebror og så det. 
Han sladrede, så det var 
ikke så rart at skulle ind til 
mine forældre senere på af-
tenen.

Da jeg var ca. 13 år cyk-
lede over jeg på Letagervej 
for at plukke jordbær. Vi 
skulle starte kl. 5, så jeg 
skulle tidlig hjemmefra. 
Det var lidt uhyggeligt at 
cykle gennem skoven. Det 
var ikke de store summer, 
vi tjente, men de var rare at 
ha´ til ferien.

Om søndagen kunne det 

til at køre til Schuberts ved 
Ringkøbing. Der var en le-
geplads, og vi kunne købe 
kaffe og is. Jeg tror nu nok, 
at min mor havde kaffe og 
brød med hjemmefra, som 
vi så kunne sidde og hygge 
os med. 

Så vidt jeg husker, var vi 

i Søndervig en gang hver 
sommer.

Jeg gik i søndagsskole, 
og der var især et sted, vi 
gerne ville hen og holde 

og småkager, før vi skulle 
hjem.

Når vi skulle på søndags-

Hansen kørende med sin 
lastbil, så blev alle place-
ret på ladet, hvorpå der 
var stillet bænke, som vi  
kunne sidde på. Jeg kan 
huske, at turen en gang gik 
til Skavenhus, hvor vi  kun-
ne bade og købe en is. De 

blev købt hos Hertz i Ring-
købing. Min mor syntes 

jeg mente, den var for lang. 
En aften Anna Marie og jeg 
var alene hjemme, syede vi 
fra hver vores side, så den 

opdagede det ikke.
I 1972 blev jeg gift med 

Helge Larsen, og vi købte 
Helges barndomshjem i 
Stauning. Vi har fået tre 
børn: Esben, Frands og 
Rikke.

Vi havde vores virke i 
Stauning indtil 2005, hvor 
vores søn og svigerdatter 
overtog ejendommen. 

hvor vi havde en ejendom.  
Jeg er nu vendt tilbage 

til Dejbjerg, og vi nyder at 
være en del af sognet.

Mange hilsner
Anna Grethe Larsen

Skjern. Nå

Min 1. skoledag.
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Vi har i arkivet i 
Dejbjerg dette billede, 
som vi mangler en 
enkelt oplysning til.

Vedkommende, der har 
indleveret billedet har op-
lyst alle navne på eleverne, 
der her er foreviget på bil-
ledet.

En enkelt af eleverne ken-
des ikke efter opslag i kir-
kebogen og andre steder. 
Det drejer sig om dreng 
nr. 7 stående bagerst fra 
venstre. Hans navn er af 
indlevereren angivet som 
Holger Larsen, men han er 
ukendt for os.

Er det nogen af jer der-
ude, der genkender gutten, 
måske med et andet navn, 
hører vi meget gerne fra 
jer, så vi kan få navnene 
skrevet rigtigt ind til bil-
ledet. Eller hvis hans navn 
er Holger Larsen, hvor 
stammer han så fra. Så er 
han tilsyneladende hver-

i Dejbjerg  Kirke.
Er der i øvrigt rettelser 

til billedet, hører vi meget 
gerne fra jer.

Gitte Lund
Mobil 22160024

gittelund@aplusmail.dk

Skolebilledet fra 
Bøgholt 1935

”Lille Klasse” 1.-4. klasse.
Skolegruppe 1935

Stående i bageste række:

1. Ingrid Bech Astrup
f.10. Marts 1925, døbt 13. 
April 1925
Forældre: Murer Ingvard 
Kristian Astrup, 33 Aar og 
Hustru Kathrine Bech, 31 
Aar

2. Ellen Bojsen, Bitte 
Skindbjerg
f. 16. Maj 1926, døbt 20. 
Juni 1926
Forældre: Husmand Jens 
Bojsen og Hustru Olga Ka-
thrine f. Clausen, 33 Aar og 
29 Aar

3. Oda Mathilde Johansen, 
Nysted
f. 20. Januar 1925, døbt 1. 

Marts 1925
Forældre: Husmand Carl 
Johansen 43 Aar og Hustru 
Nielsine Pedersen, 37 Aar 

4. Ida Jensen, Stampen
f. 11. Februar 1927, døbt 13. 
Marts 1927
Forældre: Gaardejer Hans 
Peder Jensen og Hustru 
Marian Mortensen, 41 Aar 
og 25 Aar

5. Ejgild Degnbol Keseler, 
L.Skindbjerg
f. 17. oktober 1925 døbt 
22.11.1925
Forældre: Gaardmand 
Jacob Henrik Keseler og 
Hustru Ellars Kirstine f. 
Degnbol
33 Aar og 30 Aar

6. Jens Christian Hasager 
Kirk
f. 5.oktober 1926, døbt 24. 
Oktober 1926
Forældre: Gaardejer Jens 

Dejbjerg LokalArkiv
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Kirk og Hustru Maren Jen-
sen Hasager
30 Aar og 33 Aar

7. Holger Larsen ??????? 
Men hvilken Holger Lar-
sen???????

8. Niels Abildgaard Larsen
f. 8. Juni 1927, døbt 17. Juli 
1927
Forældre: Landpost Søren 
Christen Larsen og Hustru 
Anna Kirstine Nielsen
34 Aar og 32 Aar

9. Knud Hagbard Christi-
ansen, Nysted
f. 22. Januar 1925 i Skør-
ping Sogn, Døbt 1. Juni 
1925 i Skørping
Forældre: Anna Christen-
sen, Skørping , nu gift med 
Husmand Peder Christian-
sen, Nysted

Forreste række:
1.. Gundhild Jensen, Ny-
sted
f. 10. Februar 1928, døbt 
11. marts 1928
Forældre: Arbejdsmand 
Anders Jensen og Hustru 
Thine Johansen, 44 Aar og 
43 Aar

2. Maja Esther Kristiansen, 
Nysted
f. 17. Januar 1928, døbt 29. 
April 1928 i Møbjerg Sogn
Forældre: Husmand Pe-
der Kristiansen og Hustru 
Anna Kristensen, Lillehøj, 
Møbjerg Sogn, nu boende 
Nysted Sogn

3.Bent Bech Jørgensen
f. 26. maj 1928, døbt 1. Juli 
1928
Forældre: Købmand Peder 
Bech Jørgensen f. 31. Ja-
nuar 1904 og Hustru Mary 

Kirstine Sørensen f. 25. 
April 1904
Viede 22. Januar 1928 i Es-
bjerg, Zions Kirken

4. Erik Hasager Kirke
f. 8. November 1928, døbt 
9. december 1928
Gaardmand Jens Kirk f. 20. 
Juli 1896 og Hustru Maren 
Jensen Hasager
f. 11. December 1892

5. Jens Kongensholm, Mar-
grethelund
f. 11. Januar 1928, døbt 29. 
Januar 1928
Forældre: Gaardejer Jeppe 
Bjerg Jeppesen Kongens-
holm og Hustru Karen Pe-
dersen
35 Aar og 20 Aar

Gitte Lund 
Juni 2013

Så er sæsonen 2012-2013 vel overstået, med velbesøgte aftener hele vejen igennem. De sidste 
aftener i marts og april med 25 deltagere hver aften.
Vi har haft mange gode emner på programmet bl.a har Jørgen Christensen fra Lem delt sin viden ud 
om bl.a gamle matrikkelkort på nettet, samt afsluttede sæsonen med en glimrende aften om statens 

Vi har også haft besøg af Holstebro Slægtshistoriske forening, som vi arbejder en del sammen 
med.
Andre aftener har været »stilleaftener«, hvor vi simpelt hen bare sidder i grupper og behandler de 
emner, der trænger sig på for den enkelte.
Vi starter op igen på Tømrervej 11 – Hjemmeværnets Lokaler -  5. september 2013 kl. 19.00 og 
fortsætter den første torsdag i hver måned frem til april 2014.
Aftenerne koster stadig kun 10 kr. og der kræves ikke fra eller tilmelding.
Man får mest ud af aftenerne, hvis man medbringer en computer, kniber det med brugen af den, er 
der altid hjælp at hente fra andre på holdet.
Ønskes yderligere oplysninger kontakt gerne Erik Jakobsen på mobil 5329 7091 eller Gitte Lund 
mobil 2216 0024.
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SOGNE
informerer
sommeren 2013
Sommeren er over os 
og jeg vil fortælle lidt 
om det der er aktuelt 
for sogneforeningens 
vedkommende.

Vi prøvede i foråret en ny 
metode til opkrævning af 
medlemskontingent.  Via 

-
-

de i Dejbjerg Sogn med en 
opfordring til at bakke op 
om foreningen ved betaling 
af kontingent. 

tilmelde betalingen til PBS 
og dermed bliver opkræv-

-
men til at få det gjort. 

håber på noget bedre op-
bakning til det sammen-
hold som Sogneforeningen 
forsøger at fastholde i vort 

-
kortet er blevet væk for dig 

for enligt medlem. 
Pengene overføres til 

navn + adresse ved indbe-
talingen.

der havde tilmeldt sig til 
PBS betaling og de heldige 
vindere blev Inge og Gert 

-

for bestyrelsesmedlem-
merne og der er mange 
intentioner om at komme 
videre med projektet med 

-
ring og renovering af plad-

det lader vente på sig. 
Mht. renovering af plad-

har der været holdt et par 
møder mellem repræsen-

-

afstemme forventninger og 

hos LAG (Lokal Aktions 

en godkendelse på plads 
mht. at ændre på pladsen 

fastholde tilsagnet fra LAG 
-

vindmøllerne fra Lemkær 
projektet. Sammen med 
frivillig arbejdskraft satser 

-
sieringen på plads.

Byportene vil arbejds-
-

ge at komme videre med i 
løbet af sommeren og efter-

har tilkendegivet at de er 
klar til at give en hjælpende 
hånd.  I vil høre nærmere 
når tiden kommer.

Mht. Legepladsen så har 

Sdr. Lem Andelskasse samt 

anvende på nye legered-

kikkerten kan godkendes af 

Vi har plan om at arran-
gere en arbejdslørdag på 

hænder fra forældre og 
bedsteforældre i byen og fra 

legeplads.
Nærmere besked om da-

hold øje med dette.

i skoven omkring præste-

dette andet sted i dette 
blad.

I ønskes alle en rigtig god 
og forhåbentlig varm som-
mer.

Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening
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Menighedsrådet har 
haft store visioner mht. 
Præstegårdssøen, og 
har derfor, ved hjælp af 
frivillige, i vinter foran-
staltet træfældning og 
opgravning af søen.
Med Laurids Lauridsen, 
Gl. Dejbjerg, som primus 
motor, og Kaj Østergaard 
som hjælp, er der blevet 

stil ved søen. 
I vinter blev der endog 

kørt på isen, for at gøre 
klar til opgravning af søen, 
som blev forestået af Jør-
gen Astrup fra Stauning 

Maskinstation, fortæller 
Jørn Christensen, medlem 
af Menighedsrådet.

Jørn fortæller videre, at 
søen trængte hårdt til at 

bliver opgravet, men pga. 
frøerne, måtte arbejdet 
ikke udføres fra marts til 
august.
- Hele projektet blev star-
tet i 2011, men blev udsat 
et år, da kommunen fandt 
ud af, at det var et §3 om-
råde, som egentlig slet ikke 
måtte røres, - men vi kunne 
jo alle godt se, at det så ville 
ende med, at der slet ikke 
var nogen sø længere.

Området omkring søen er 
nok et gammelt voldanlæg, 
siger Jørn, med opstam-
ning af vand til vandmøllen 
på gården Dejbjerglund; 
som førhen var herregår-
den, der også byggede 

gårdssøen
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PRÆSTEGÅRDSSØEN
Menighedsrådet indbyder alle interesserede
22. august kl. 19.00 v/søen

Over 1 glas vin vil Menighedsrådet præsentere 
deres området ved søen.

Der afsluttes med kaffe i Missionshuset, hvor 
Menighedsrådet vil fremlægge deres ideer 
omkring det kommen arbejde.

Dejbjerg Menighedsråd

dl
Præstegårdssøen får sit 

vand fra en hvil under 
søen.
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Bundsbæk Mølle. Jørn til-
føjer, at det nok har knebet 
med at styre al vandet.
- Der har jo også været en 
vandmølle ved Stampen i 
sine tider. Præstengårds-
søen får sit vand fra egen 
hvil uden søen.

13. april i år blev Præste-
gårdssø-lauget stiftet, der 

som alle kom i lauget: Lau-
rids Lauridsen, Kaj Øster-
gaard, Søren Nielsen og 
Jørn Christensen.
- Økonomien i projekter 
bliver velvilligt støttet af

m/traktor til pumpning

Meninghedsrådets efterføl-
gende intension er, at der 
sås græs i det sidste stykke 
ned mod søen, og enkle 
træer og buske skal væk. 

Det skal dog ikke være en 
park, betoner Jørn, men 
det skal fortsat holdes, og 
alle som har lyst til at hjæl-
pe er velkomne.

-alb

Bundsbæk M  ene

Enkle træer og buske skal 
fjernes og bagerst ses en 
lille vold som dæmmer op 
for vandet, med et over-
løbsrør foran.

Her kunne sagtens sættes 
et par grill og borde op, 
når det sidste stykke, ned 
mod søen, bliver tilsået 
med græs.
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Det dufter lysegrønt 
af græs…

I 1889 skriver Carl David af 
Wirsén salmen »Det dufter 
lysegrønt af græs«, som er 
blevet et folkekært bekendt-
skab i den danske folkekirke i 
de lyse sommermåneder. 
Tiden er nu fuld af duften af 
lysegrønt græs, og langt de 

en neddrosling af de politi-

og Folketinget efter et travlt 

-

-

-

-

-

til at færdiggøre cykelstien 

-

overdrager ledelsesretten til 
-
-

-
netallet ser desværre ud til 

-
-

-

-
undersøgelser, faglig kvalitet 

og støtteforeningen yder for 

-

-

-

-

-

-

-

er skridt i den rigtige retnin-
-

ord af Carl David af Wirsén:

Venligst
Esben Lunde Larsen MF,V

Viceborgmester

RåDET
1889 skriver Carl David af

& Folketinget
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