
Så har vi ved hjælp af 
læserne af Sognebladet 
fundet frem til lidt oplys-
ninger om drengen på 
skolebilledet fra Bøgholt 
1935.

Drengen skulle være den 
Holger Larsen, der er nævnt 
på side 230, i Dejbjergbo-
gen, boende i Ledvogterhu-
set (nr. 67) i Nysted. 

Familien har kun boet her 
en ganske kort årrække, 

-
ken er født i Dejbjerg, og 
kun den ældste dreng Jens 

-
bjergbogen skulle familien 
være væk igen i 1922. 

Jens Kristian er født i 
Hvidbjerg i Thy i 1905, så 
det er i overensstemmelse 
med Dejbjergbogen, at fa-
milien kom derfra. Af bør-
nene har jeg kun fundet 
Jens Kristian i kirkebogen 
for Hvidbjerg.

-
kring, inden de kom til 
Ledvogterhuset 1916-17 og 
er rejst igen 1922.

Men, men, så er der den 
lille uopklarede ting, at 
skolebilledet fra Bøgholt er 
taget i 1935.

Holger er sandsynligvis 
9-10 år på billedet i 1935. 
Dvs. han var ikke født da 

familien forlod Ledvogter-
huset?

Mystikken breder sig..!
Men han skulle jo så være 

kommet tilbage til sognet, 

beboere og gamle skole-
kammerater så kan huske, 
Holger boede i Ledvogter-
huset!

Hvis bogens oplysninger 
er rigtige og bliver sam-
menholdt med det vi har 
nu, så er der en forskel på 
20 år ca. mellem Jens Kri-
stian (1. barn) og Holger.
Jens  Kristian blev gift med 
Elisabeth Andersen fra 
Tanning og blev vognmand 
i Skjern. En søster Maren 
blev gift med Arthur Klau-
sen, som boede til leje i 
mange år i Ledvogterhuset, 
før han købte det i 1954. 

Så en teori kunne være, at 
Holger har boet hos en bror 
eller en søster. Eller måske 

endog opvokset hos dem, 
det er sket før, hvis der har 
været sygdom i hjemmet.

Det kan være det kan 
hjælpe lidt på vej med dis-
se oplysninger og lidt teori. 
Måske er der nu nogen af 
jer, der kender Holgers fa-
milie, så vi kan komme lidt 
nærmere med oplysninger 
om ham og få billedets op-
lysninger gjort færdige. 

Jeg tænker her, hvis no-
gen kender Arthur Klausen 
og Marens efterkommere 
eller eller Jens Kristian 
(kaldet Kristian) og Elisa-
beths efterkommere.

Hvis I har oplysninger 
eller er uenig i min teori, 
så ring på 2216 0024.

I må også gerne kontakte 
Anna Olga på 5124 6853. 
Anna Olga har nok bedre 
forudsætninger for at binde 
trådene sammen i denne 
historie, der sådan set bare 

Holger...???
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drejer sig om, hvor Holger 
boede i 1935, siden han gik 
i skole på Bøgholt.

Gitte Lund

SLÆGTs
Efter et par vellykkede 
år med work-shop i 
slægtsforskning
fortsætter vi også i år 
2013/14.

Vi har foreløbig planlagt 
følgende torsdag aftener: 
5. september, 3. okto-
ber, 7. november og 5. 
december 2013 og 9. 
januar, 6. februar, 6. 
marts og 3. april 2014.
Der kan komme ændringer 
undervejs.

Mødested: Tømrervej 11 
i Hjemmeværnets Lokaler, 
som er meget handicap-
venlige og der er nem til-
gang for kørestolsbrugere.

Tidspunkt: kl. 19.00-
22.00. Medbring selv evt. 
drikkevarer og brød

Det koster 10 kr. pr. mø-
deaften, man kan deltage 1 
aften eller alle aftener, det 
bestemmer du selv.

Det vil være en fordel, 
hvis deltagerne har en bær-
bar computer samt benyt-
ter slægtsforskningspro-
grammet Brothers Keeper. 
Man må gerne benytte an-
dre programmer, men det 

er begrænset, hvor meget 
vi så kan hjælpe.

Der er trådløst
internet i lokalet...

Vi møder op med forskel-
lige forudsætninger og 
hjælper hinanden  med de 
forskellige spørgsmål, der 
dukker op til at komme 

aner. Vi hjælper hinanden 
med, hvordan vi bruger 
kirkebøgerne, læser gotisk 

hjælpemidler på nettet, og 
hvad må vi på arkiverne 

vi ved fælles hjælp komme 
videre med dine aner.

Vi bestemmer fra gang til 
gang, hvilke emner vi skal 

behandle, og da det kun er 
1 gang pr. md. fungerer vo-

de øvrige tilbud af kurser 
i slægtsforskning. Er der 
nogen ting derfra, man øn-
sker gennemgået igen, er 
det oplagt at gøre det disse 
aftener.

Har I interesse i denne 
lidt anderledes måde at 
holde kursus på, så hen-
vend jer til en af nedenstå-
ende personer: 
Erik Jakobsen 
else.erik@skjern-net.dk
Gitte Lund
gittelund@aplausmail.dk

I samarbejde med: 
Nordvestjysk

Slægtshistorisk Forening
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Udflugt til

STRAND
med Laurids Hansen

Ja, så har vi i arkivet 
småproblemer med 

Og det er igen navne på 
personer, vi mangler. Bil-
ledet er dateret 1955. Og 
personerne er opgivet som 
følgende:

Fra venstre: 
Ukendt person, Laurids 
Hansen, ukendt dame, 
Kristian Astrup, Ella 

Astrup, Richard Astrup 
og Julius Astrup.

Mon I kan hjælpe os med 
navne på de to personer, de 
er nok ikke nemme at gen-
kende.

Hvis I kan hjælpe, så ring 
til Anna Olga på 5124 6853
Eller Gitte Lund på 
2216 0024 
gittelund@aplusmail.dk

dfl pp
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I Dejbjerg Missionshus 

-

Vi hygger os med bibelfor-
tælling, sang, leg og kreati-
ve ting, og engang imellem 
tager vi på tur i lokalområ-
det, enten til bens, på cykel 
eller i bil. 

En gang om året bliver 
det også til en overnatning, 
enten i missionshuset eller 
i telt et eller andet sted…

Her en lille beretning om, 
hvad sidste år i klubben 
bød på:

En søndag i april havde 
Søndagsklubben i Dejbjerg 
sat stævne i Ejstrup, hvor 
vi skulle besøge »FOX« og 
dennes ejer Martin.  For 
dem af jer som ikke ved, 
hvad »Fox« er, er det en 
stor maskine med RIGTIG 
MANGE hestekræfter, som 
kører rundt om i Europa til 
»tractor pulling«, (er du 
stadig i tvivl om, hvad det 
er, kan du se den i action på 
youtube..!).

Det blev en rigtig spæn-
dende formiddag, hvor vi 
prøvede at sidde på »Fox«, 
så lastbilen, som »Fox« 
bliver transporteret rundt 

i, så alle de skinnende po-
kaler, som den har vundet, 
og sidst, men ikke mindst 
mødte vi Martin, som spe-
cielt drengene havde været 
spændte på at møde, idet 
han engang har været med 

i tv-programmet »Lille-
Nørd«.

Alt i alt en rigtig god for-
middag, som sluttede af 
med lidt bibelfortælling og 
kagespisning.

Mette Lauridsen
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Nu falmer skoven 
trindt om land...

Kære Læser..!

Som skoven falmer om-
kring os, så rinder min tid 
som byrådsmedlem efter 
otte år stille og roligt ud. 
Alting har en ende. Selv de 
gode ting. Det er blevet til 
en lang række spændende 
og indholdsrige år som 
talerør for Stauning-Dej-
bjerg. Det er en selvvalgt 
afslutning, men lidt sørg-
modigt alligevel, når det 
kommer til stykket. 

Det har været otte år præ-
get af opgang og nedgang. 
Med uvirkelig økonomisk 
vækst og øget befolkning 
frem til 2008 og til øko-
nomisk krise, lukkede ar-
bejdspladser, fyringsrun-
der, befolkningsnedgang 
og negativ vækst. 

Igennem det alt sammen 
har vi som borgere formået 
at få en god tilværelse i vo-
res skønne del af det vest-
jyske område. Jeg ser med 
beundring og stolthed på 
det engagement, som præ-
ger vores lokalsamfund i 
Stauning-Dejbjerg krisen 
til trods. 

I alt fra jazz og amerika-
nerbiler på Stauning Havn, 

aktiviteter for at sikre 
Stauning Skoles fremtid, 
Dejbjerglund Efterskoles 
vækst og udvidelse, akti-
viteter for børn og voksne 
i Dejbjerg Kirke og Mis-
sionshus osv. Når vi vil, 
så kan vi, så længe vi står 
sammen om at løfte.

Og stå sammen om at 
løfte kommer vi også til 
at skulle i årene fremover, 
hvis vi skal klare os. Der 
er små tegn på fremgang, 
men overalt ser vi fortsat 
krisens spor. 

Ikke mindst i Ringkøbing-
Skjern Kommunes øko-
nomi. Vi har lige overstået 
det årlige budgetseminar i 
august, og de økonomiske 
udsigter er alt andet end 
lyse. Der skal effektiviseres 
og spares for op mod 450 

Samtidig fødes der alt for 
få børn i vores kommune. 
Dette rammer os på blok-
tilskuddet fra staten og er 
en giftig cocktail i forhold 
til at kunne agere selvstæn-
digt. Hvis ikke denne ud-
vikling vendes snarest, vil 
det indebære skoleluknin-
ger, institutionslukninger 
og plejehjemslukninger på 
grund af stram økonomi. 
Der bliver nok at tage fat 
på for det nye byråd.

Jeg vil slutte med at takke 
for jeres opbakning og støt-
te igennem de sidste otte 
års lokalpolitiske indsats 
og ser frem til fortsat at 
være talerør på Christians-
borg for det vestjyske om-
råde, herunder ikke mindst 
Stauning-Dejbjerg.

Når skoven falmer trindt 
om land, så betyder det, at 
høsten er i hus, og selvom 
vi ikke alle er landmænd, så 
er der alligevel god grund 
til taknemlighed over vort 
lands velstand:

Ham takke alle vi 
med sang
for alt, hvad han har 
givet,
for hvad han vokse lod 
i vang,
for ordet og for livet..!

Venligst
Esben Lunde Larsen MF,V

Viceborgmester

t takkeat

RåDET
Kære Læser !

Dejbjerglu
vækst og

& Folketinget

DEJBJERG SOGNEBLAD 31



Fritidsinteressen bliver 
tidligt vakt.

Vi kender alle godt spørgs-
målet »Hvad skal du gå til, 
eller hvad skal du være, når 
du bliver stor?« og har sik-
kert stillet det pågældende 
spørgsmål til vores børn, 

venners børn, børnebørn 
osv. et hav af gange.

Skolefritidsordningen i 
Stauning har valgt at ar-
bejde med såkaldte tema-
uger/dage hen over året, så 
der tidligt i barnets liv kan 
blive sat fokus på forskel-
lige fritidsinteresser.

I efteråret var der tema 

omkring jagt i en hel uge. 
Det var noget, som optog 
børnene rigtig meget, og 
der var forskelligt på pro-
grammet omhandlende 
jagt hver dag gennem hele 
ugen.

Arrangementet var for 
både piger og drenge. SFO-
en var endda så heldig at få 
fat på en jæger og et rådyr 
som lige var skudt den på-
gældende morgen. Bukken 

parteres osv., og dette kom 
børnene også til at deltage 
i.

Det var en ren fryd for 
personalet i SFOen at følge 
med i. Børnene deltog ak-
tivt i det hele, og der var 
ikke nogen, som fortrak 
en mine eller syntes at det 
var ubehageligt, tværtimod 
knyede de på det bedste de 
har lært alle sammen, såvel 
piger som drenge.

Vi er sikre på, at der er 
blevet vakt en lille jæger i 
mange af børnene, og der 
blev leget og bliver stadig 
leget jæger i SFOen og på 
hjemmefronten hos mange 
af børnene.

Der er også blevet afholdt 
en drenge/pigedag her i 
juni, hvor piger og drenge 
var hver for sig en hel efter-
middag.

Drengene kom med ud 
til Kirsten på Toldhusvej i 

Staunings
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Stauning hvor der var dømt 
fri leg i hendes skønne have 
med masser af forskellige 
rum og i skoven, hvor man 
rigtigt kan udfordre hin-
anden med legetøjsspyd, 
sabler og hvad dertil hører 
af udstyr for at føle sig som 
en rigtig kriger. Til slut 
blev der grillet pølser, spist 
pommes frites og drukket 
saftevand til.

Pigerne startede ud i hal-
len på Stauning Skole med 
sjove aktiviteter, såsom 
Zumba og hygge til deres 
pigedag.

Bagefter pyntede de 

cupcakes til kaffen, som 
var en stor fryd for øjet og 
maven.

Det var en rigtig dejlig 

udfolde sig.
Det er meningen at SFO-

en vil gentage succesen 
med disse tema-dage/uger 
hen over året, for det giver 
også børnene rig mulighed 
for at udfolde sig på en helt 
anden måde end ved leg i 
SFOen.

Det er vigtigt at give bør-
nene nogle gode oplevel-
ser, mens de er hjemmefra, 
og det må man sige, at Sta-
uning SFO har opnået til 
fulde.  Det viser også, at det 
er en ressourcestærk SFO, 
vi har, når der kan arbejdes 
disse ting ind i hverdagen, 
for det er helt klart aktivi-
teter, som kræver en masse 
forberedelsestid både i 
SFO´en og ud mod foræl-
drene, som også skal infor-
meres om alt, hvad der skal 
foregå.

Vi glæder os til at kunne 
følge de fremtidige akti-
viteter nøje og håber at 

-
rier fra det virkelige liv i 
SFOen«senere på året.
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Velkomst til årgang 
2013/14 på 
Dejbjerglund Efterskole.

I en skøn, lille vindblæst 
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Eventyret om

»  prins
Slaraffenland«
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I DEJBJERG
MISSIONSHUS
Fredag 25. oktober kl. 15

Taler i år bliver Bjarne 
Gerts Olesen, som har 
været i Indien sidste 
vinter.

Han har billeder og masser 
af fortælling om bl.a. bør-
nearbejde med.

Også i år bliver der mas-
ser af lækre boder, og man 
kan, som sædvanlig, købe 
sin aftensmad

Vi kommer også rundt i 

år, for at sælge lodsedler.
Ting til tombola modta-

ges med taknemlighed, se-
nest 23 oktober.

Vi ses til en hyggelig ef-
termiddag.

Udvalget
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af fortællin modtam -

Invitation til 

Sangaften
Efteråret er over os, så kom og syng dig til 
varmen.
Velkommen til sangaften på Dejbjerglund Ef-
terskole

Mandag 4.november  kl. 19.30
i spisesalen på Dejbjerglund Efterskole

Vi mødes og synger årstidssange, sange fra 
højskolesangbogen, og  vi vil også lære et par 
nye efterårssange.

Aftenen er under ledelse af:
Karen Kiørbye Astrup – Stauning
Tanna Kjær Dona – Dejbjerg
Henriette Lauridsen – Dejbjerg

Velkommen til alle, der har lyst til at synge 
sammen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe/the 
og kage 45,-



SOGNE
informerer...

Efteråret 2013

Efteråret er over os 
og jeg vil fortælle lidt 
om det der er aktuelt 
for Sogneforeningens 
vedkommende.

Vores metode til kontingent 
opkrævning via girokort og 
muligheden for tilmelding 
til PBS ser nu ud til at have 
båret frugt. 

I skrivende stund har 144 
medlemmer således nu 
indbetalt kontingent for 
2013 og er således beret-
tiget til at modtage sogne-
bladet som en del af deres 
kontingent betaling. Tak 
for opbakningen ved jeres 
betaling, det betyder meget 
for os i bestyrelsen at der 
bakkes op om vort arbejde 
med jeres indbetaling.

Vi skrev jo i sidste udgave 
af bladet at en forudsætning 
for at man fortsat kunne 
modtage sognebladet ville 
være, at man indbetalte sit 
kontingent. Der er således 
nogle der nu ikke længere 
vil modtage sognebladet. 
Vi synes at det er fair at de 
der betaler er dem der får 
noget til gengæld.

Mht. renovering af plad-
sen foran missionshuset 

har der været holdt et par 
møder mellem repræsen-
tanter for sogneforeningen, 
menighedsrådet, missions-
huset og tilbudsgiver for at 
afstemme forventninger og 
budgetter.

Vi har fået nyt budget og 
plan godkendt hos LAG 
(Lokal Aktions Gruppe hos 
Ringkøbing Skjern kom-
mune). Den endelige blå-
stempling af LAG midlerne 
skal dog gives af Natur og 
Erhvervsstyrelsen inden vi 
må sætte gang i projektet. 

Desuden skal kommunen 
godkende at vi ændrer på 
pladsen og udkørselsfor-
hold til Bundsbækvej. Vi 
satser på at kunne fast-
holde tilsagnet fra LAG på 
150.000 kr. og derudover 
har vi 100.000 kr. fra vind-
møllerne fra Lemkær pro-
jektet.

Sammen med frivillig ar-
bejdskraft satser vi dermed 

på plads. Gennemførelsen 
skal ske senest i efteråret 
2014.

Vi arbejder på at få nr. 
2 byport færdiggjort her i 
2013.

Mht. Legepladsen så har 
vi anvendt de 20.000 kr. 
fra Sdr. Lem Andelskasse 
samt Velux Fonden på et 
nyt legetårn og til godkendt 
faldsand.

Vi har fået godkendelse 
til opførelsen hos kom-
munen og fået legepladsen 
godkendt hos kommunen. 
Desuden har vi tegnet en 
ansvarsforsikring, så vi er 
dækket mod alvorlige ska-
der uheld der måtte ske på 
legepladsen.

Der afholdes traditionen 
tro juletræstænding  1. søn-
dag i advent, se annonce 
her i bladet.

Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening
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JULETRÆsTÆNDING
SØNDAG 1. DEC. 2013 KL.16

tændes juletræet foran missions-
huset.
 Efter en lille tale og sang 
på pladsen serveres der æbleskiver 
og kaffe. 

Måske finder julemanden til 
Dejbjerg i år igen og har 
noget med til de mindste.
 Alle er velkomne. 

Dejbjerg Sogneforening



Åbne haver i Borris 
tirsdag den 2. juli 
2013.

Vi besøgte 2 haver i Bor-
ris, det var hos Tove Holk 
Grønborgvej 8, og hos Sol-
vejg og Jørgen Daasbjerg, 
Vestergade 29.

Vejret var med os, det var 
dejligt og med lidt solskin. 
Begge haver er meget store 
haver, men også meget 
forskellige haver. Vi var 
ca. 40 der deltog i have-
vandringen, og vi sluttede 
af på Vestergade 29, hvor 
vi indtog vores medbragte 
kaffe. Både Tove og Sol-
vejg fortalte lidt om deres 
havers historie, hvor gamle 
de var, hvad de havde ar-
bejdet med m.m. en rigtig 
god aften.

Besøg i Trelborgs 
have i Tarm med 
spændende mad 
fra egen have..!

Tirsdag den 13. august be-

søgte Skjern Havekreds 
Jonna og Bo Trelborg i 
Tarm, og aftenens tema 
var »Fra have til mave«, de 
er stort set selvforsynende 
med grøntsager, og Jonna 
laver mange spændende og 
inspirerende retter. Vi star-
tede med en havevandring 
med fortælling om havens 
historie og tilblivelse, og 
med en lille drink i pavil-
lionen – brombærlikør og 
solbærsaft.

Der var mulighed for at 
stille spørgsmål, og det 
var virkeligt et rigt udvalg 
af frugt og grønt og blom-
ster. Ingen tvivl om at de-
res køkkenhave har største 
prioritet.

mulighed for at nyde den 
gode mad, som Jonna 
fremstiller, hun elsker at 

Skjern Have
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nye opskrifter, det var vir-
kelig en god og spændende 
aften.

SKJERN HAVEKREDS  
LYSFEST I HAVEN 

SKJERN..!

Tirsdag den 27. august 
2013 afholdt vi for første 
gang lysfest i haven – og 
vi var rigtig heldige med 
vejret – dejligt varm hele 

dagen og ingen problemer 
med at sidde i haven helt 
til kl. 22.00 så man kunne 
nyde de ca. 200 lys. 

Aftenen startede kl. 
20.00, hvor vi serverede et 
glas hvidvin, og alle kunne 
så gå rundt og nyde det sto-

var i Karla og Villys have, 
efterfølgende var der så tag 
selv kaffebord med hjem-
mebag i haven, og det var 
dejligt at alle kunne sidde 
og få en snak og nyde det 
dejlige vejr og den stem-
ning den kommer i en have 
med så mange lys. Det vil 
sikkert være en succes vi 
gentager.

da

h
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DEJBJERG
Sognebladet efterår 2013

Den mørke tid nærmere 
sig med hastige skridt. 
Men den sensommer 
aften, hvor den reno-
verede Præstegårdssø 
blev festligholdt, var 
vejret perfekt og lys til 
langt ud på aftenen. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Dejbjerg Menighedsråd

SØNDAGs

6. oktober

-
-

25. oktober

3. november

22. november

24. november

8. december

28. december
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Nyt fra
DEJBJERG
JAGT

september 2013

Så går sommeren igen på 
hæld, men hvilken herlig 
sommer, masser af solskin 
og dejligt vejr. Høsten er 
gået hurtigt. Det har stort 
set ikke regnet i juli og 
august, bortset fra nogle 
få dage.

Det betyder også, at fugle-
ne har haft en tør sommer 
og ikke skullet slås med 
koldt og fugtigt vejr, så for-
håbentlig har rigtig mange 
klaret sig. 

I jagtforeningen er vi ved 
at gøre klar til efterårets to 
jagter, nemlig sognejagten 
i den vestlige del og jagten i 
Lyager Plantage.

Vi vil igen i år forsøge at 
arrangere en jagt hos en 
række lodsejere i den vest-
lige del af sognet. Vi er me-
get taknemlige for den op-
bakning, vi har til dette og 
håber, det er noget, vi kan 
forsætte med - også i årene 
fremover.

I forbindelse med denne 
jagt afholder vi som de an-
dre år en festlig aften på 
Dejbjerglund Efterskole, 
hvor de lodsejere, som har 
tid og lyst, kan komme og 
spise sammen med os fra 
jagtforeningen. Det plejer 

at være en hyggelig aften. 
Det er i år den 2. november, 
hvor det løber af stablen.

Jagten i Lyager Plantage 
-

ber.
Som noget nyt i år er der 

åbnet op for jagt på då-
vildtet. Det er i december 
måned, og det er kun her 
i Ringkøbing Skjern kom-
mune, at det har denne 
jagttid.

Ellers er der ikke så me-

jægere er nu aktive med 
enten ande- og gåsejagt el-
ler måske ude at kigge efter 
en kronhjort Til alle disse 
vil jeg sige knæk og bræk, 
TPL, og til alle andre vil jeg 
opfordre jer til at tage ud i 
naturen og nyde løvfaldet 
og eventuelt. kigge efter 
svampe og bær.

Hilsen Jagtforeningen
Kristian

INDRE
MISSIONS
Program
Onsdag 9. okt. kl. 19.30

Månedsmøde ved fritids-
forkynder Per Nørgaard, 
Herning.
Emne: Jesus gjorde ikke 
forskel.

Fredag 25. kl. 15
Basar i 

Dejbjerg Missionshus.

Tirsdag 5. november til 
lørdag 9. november

Skjernkredsens 
halmøder.
Program følger senere.

Onsdag 13. kl. 19.30
Månedsmøde ved sog-

nepræst Peder Henning 
Søderstjerne, Lønborg
Emne: Guds undere – 
vores tro.

Fredag 22. kl. 18.00
Julespisning 

i Missionshuset.

Onsdag 11. dec. kl. 19.30
Undervisende møde 

»Med Jesus som forbil-
lede« ved lærer Ole H. 
Madsen, Sædding Efter-
skole

Onsdag 2.  kl. 19.30
Julefest ved lokale kræfter.

Program for 

SPOT
Mandag 21. oktober kl. 19

Scarry evening. Vi mødes 
v/Bundsbæk Mølle kl. 19.

Mandag 4. nov. kl. 19
Kreativ aften. 

Vi får besøg af Till.

Mandag 18. kl. 19.00
Bibeltema.

Mandag 2. dec. kl. 19.00
Sportsaften.

Mandag 16. kl. 19.00
Julefrokost.

Vi mødes alle aftener i 
Dejbjerg Missionshus
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Stauning Skole er i år 
fyldt 50. Det blev fejret 

for at se skolen og ikke 

Nogle ting glemmer man 
aldrig. Man opdager det 
bare først, når man mø-
der det igen. For eksempel 
lugten i hjemkundskabs-
lokalet på Stauning Skole. 
Bortset fra et par emhætter 
og nogle nye ovne ligner 
det stort set det hjemkund-
skabslokale, man forlod en 
gang i sluthalvfemserne. 
Selv et par skamler og nog-
le pander ser ud til at have 
overlevet.

Der var i hvert fald mange 
minder, der vældede frem 
i mig og den gruppe sko-
lekammerater, der tilfæl-
digvis besøgte hjemkund-
skabslokalet på samme tid 
lørdag den 14. september, 
da Stauning Skole fejrede 

hundrede gamle elever. 

Elever i alle aldre
Jeg gik selv ud af skolen for 
15 år siden. Men der var 
elever, der var langt ældre 

– for eksempel forældre 
til mine skolekammerater 
og sågar bedsteforældre til 
nuværende elever. Der var 
også unge »gamle« elever, 
som slet ikke var begyndt 
i skole, da jeg selv stop-
pede. Så alt i alt var det 
en stor blanding af kendte 
og ukendte ansigter i alle 
aldre.

Udover hjemkundskabs-
lokalet, som må tage pri-
sen for at ligne sig selv 
mest, lignede fysiklokalet 
også ret meget sig selv. Det 
samme gjorde sløjd med de 
godt brugte høvlebænke, 
billedkunst med de samme 
lilla stole og håndarbejde 
med Bernina symaskiner-
ne, som man tog sit syma-
skinekørekort på. 

Jeg er heldigvis aldrig 

siden blevet stoppet af sy-
maskinepolitiet, for jeg 
aner ikke, hvor det er i dag. 
Men herefter er det tyde-
ligt, at der er sket meget 
på Stauning Skole gennem 
de sidste mange år. Klasse-

Festligt gensyn
med gamle skolekammerater...
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Øverst er bl.a. Mads 
Nielsen og Hans Andersen 
ved at skimme billeder fra 
skolens første 50 år.
Nederst mine fremmødte 
klassekammerater 97/98.



værelserne er blevet større, 

gymnastiksalen er blevet til 
bibliotek, og toiletterne er 
blevet moderniseret, så de 
små aftryk som »sød tøs« 
og »lev vel«, som jeg selv 
var med til at sætte, nu for 
længst er malet over. Alt 
dette ved nuværende elever 
og deres forældre selvfølge-
lig godt, men når man ikke 

år, er det lidt af en forvand-
ling – på den gode måde.

Kaffe og gruppefoto
Dagen begyndte med kaffe i 
hallen – den havde vi heller 
ikke i min skoletid – hvor 
skoleleder Jakob Agerbo 
bød velkommen med en 
tale, der kort ridsede både 
skolens historie og den ge-
nerelle skolehistorie op. 

Det var måske lidt svært 
for ham at få 100% øren-
lyd, når der stod en masse 
mennesker, der ikke havde 

det lykkedes da. Ligesom 
det også lykkedes at få hele 
forsamlingen til efterføl-
gende at stille op til et stort 
gruppebillede.

Efter kaffen var der tid til 
at snuse rundt på skolen 
og se, hvordan den ser ud i 
dag. Der er ingen tvivl om, 

som har været dygtig til at 
tiltrække elever fra Skjern 
og Lem og dermed har 
undgået at lukke. 

Det var ellers lige ved for 
nogle år siden, da skolen 
var nede på 80 elever og 

dermed kun fem elever fra 
en lukning. Men med mo-
derne undervisning, iPads 
til eleverne, whiteboards i 
stedet for tavle og kridt og 
ikke mindst engagerede 
lærere er det lykkedes at 
vende elevtallet i en positiv 
retning, så der i dag er om-
kring 120 elever på skolen.

Fest på Dejbjerglund
Ved 18-tiden kørte alle 
bilerne i konvoj mod Dej-
bjerglund Hallen, hvor der 
skulle være fest for 400 
glade gæster om aftenen. 
Der var reserveret pladser 
til hver klasse, så man kun-
ne være sikker på at sidde 
sammen med sine gamle 
klassekammerater.
Undervejs blev der taget 
billeder af alle gamle klas-
ser – nogle mere fuldtallige 
end andre. 

Under middagen var der 
også en fælles tale fra to 
tidligere skoleledere, Poul 
Bisgaard og Keld Christi-
ansen. I bedste lærerstil 
havde de valgt at gå frem 
efter alfabetet. Det vil fylde 
for meget at gennemgå alle 
bogstaverne her, men C var 
for centralskolen, der jo 
samlede en række mindre 
skoler for 50 år siden, D 
var for Dejbjerglund Efter-
skole, som skolen altid har 
haft et godt samarbejde 
med, E for elever, F for for-
ældreopbakning og G for 
glæde.

Latterbrøl og sladder
Og glæde var der masser 

af den aften – både gen-
synsglæde mellem klasse-
kammerater og også gen-
synsglæde over at se gamle 
lærere, som man gennem 
otte år på skolen nåede at 
lære godt at kende. 

Fra mig og mine egne 
klassekammerater lød der 

-
terbrøl under middagen, 
når gamle interne jokes 
og minder blev genopfri-
sket. Og så var det sjovt at 
møde skolekammerater fra 
de andre årgang, som man 
fulgtes med. 

For mange af os har jo ikke 
kun gået i skole sammen, vi 
har også gået til gymnastik, 
spejder, badminton, hånd-
bold eller fodbold sammen. 
Stauning Skole og lokal-
samfundet var vores fælles 

-
ste ved jo, hvem hinanden 
er.

Derfor var der mange, 
man skulle nå at snakke og 
sladre med, og der var nok 
at gøre med at opdatere 
hinanden på, hvad man la-

sig i verden i dag. 
Hen mod et-tiden be-

gyndte festen så småt at 
bryde op. Det var helt sik-
kert en hyggelig dag, som 
var godt arrangeret – både 
med god tid til at se skolen 
og til at sludre med gamle 
venner.

En stor tak skal lyde til 
festudvalget for de kræf-
ter, de har lagt i, at vi alle 
kunne have en dejlig dag.

Lene Rudbæk Aarup
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER: Søndag    6.: kl.10.30 Familiegudstjeneste.
  Lodseddelsalg. KIRKEBIL

Søndag 13.:  kl.9.00
Søndag 20.:  Ingen
Søndag 27.: kl.10.30

NOVEMBER:   Søndag    3.:  kl.16.00 Allehelgensdag  KIRKEBIL  Mindeskik.
                            Søndag   10.:  kl.10.30
                            Søndag   17.:   Ingen

Søndag  24.:  kl.10.30

DECEMBER:   Søndag 1.: kl.10.30 Det nye kirkeår  KIRKEBIL
Søndag 8.: kl. 9.00
Torsdag 12.: kl.19.00 Vi synger julen ind  (se omtale)
Søndag 15.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 22.: kl.10.30
Mandag 24.: kl.15.00 Juleaften
Tirsdag 25.: kl.10.30 Juledag
Onsdag 26.: kl.10.30 Skt. Stefans dag. Indsamling. Nadver
Søndag 29.:  Ingen

VI SYNGER JULEN IND: 
Torsdag 12. december   kl.19.00  synges juletiden ind i Dejbjerg Kirke. 

Bagefter byder menighedsrådet på kaffe og saftevand  i Missionshuset for alle.
Hjertelig velkommen til en god og stemningsfuld optakt til julen!

Nytårsaften kl. 22.30  Midnatsgudstjeneste i Skjern Kirke v/ Claus Thomas 
Nielsen

Det er en egns-gudstjenete, hvor alle er velkomne. 

RADIO »ÅDALEN«:  Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der en gudstje-
neste

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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