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REFLEKTiONER OVER TiDEN...
Snart står et nyt år og
banker på og vi kan
igen ikke forstå at det
gamle år er ved at rinde
ud. Det er tidens gang.
For nogle har året måske
været et, som man tænker
tilbage på med glæde og
med minderige begivenheder. For andre et år, som
har været mere trist og man
helst vil lægge bag sig. Men
hvorom alting er, starter et
nyt og ubrugt år.
Vi har overstået et kommunevalg – med vindere og
tabere. Vi håber, at det var
de bedste som vandt. Det vil
GHQ VWH¿UHnUMRYLVH'HU
var også nogle, som valgte
ikke at genopstille til valget.
En af dem var Esben Lunde
Larsen. Han sidder også i
Folketinget for Venstre og
ønsker at bruge tiden der.
I de år han har siddet i byUnGHW L 5LQJN¡ELQJ6NMHUQ
.RPPXQHKDUKDQDMRXUI¡UW
'HMEMHUJ6RJQHEODGVO VHUH
med hvad der skete i Byrådet. Det er på denne måde
blevet mere vedkommende
og har været med til at give
en større forståelse af byUnGVDUEHMGHW RJ KYDG EHtydning det har haft for det
lokalområde vi bor i.
Redaktionen vil gerne sige
Esben mange tak for, at han
i sin travle hverdag fandt tid
til at skrive til Sognebladet i
hvert kvartal. Vi ønsker lykke og held med fremtiden.
 +YDGHUGHUVnVNHWL'HMEMHUJVLGHQVLGVW"
Omkring Bundsbæk Mølle
og museet kan nævnes at
bestyrelsen har fået prisen
“Årets bestyrelse”.
Begrundelsen var at de
formår at engagere 300 fri-

villige til at skabe aktiviteter
på de ti udstillingssteder,
som er under Ringkøbing
± 6NMHUQ PXVHXP $W PXseet bliver et rigtig levende
museum, som det bliver
spændende for publikum at
besøge.
Endvidere sørger man for,
at bestyrelsesmedlemmerne
er aktive, alle yder en indsats. Prisen er givet af ”Dagens Dagsorden”, hvilket
et netværk for offentlige
bestyrelser. ”Jul på Bundsbæk Mølle” er nok et af de
tiltag, som er mest kendt i
vide kredse. Der sker mange
ting i de to weekender hvor
det foregår, og er med til
at man næsten føler sig sat
WLOEDJH WLO MXOHQ L GH JRGH
gamle dage.
Et nyt initiativ i år var
en aften i den gamle Møllegårds stuer, hvor man
NXQQH Q\GH HQ ULJWLJ GHMOLJ
MXOHPLGGDJ RJ PHG 0¡OOHUfruen som vært. Hun fortalte om Møllens historie
RJRPMXOLJDPOHGDJHKHOW
tilbage til den tid da det var
en grønkåls stok der blev
MXOHS\QWHW 'HW YDU I¡U MXOHWU HW JMRUGH VLW LQGWRJ L
Danmark.
Traditionen tro var der
sidst i november skolefest
på Stauning skole. Skuespillet, som hed ”Ballade på
%¡UQHO\´EOHYVSLOOHWDIVMHWWH
klasses elever. Ved generalSU¡YHQ¿NVNXHVSLOOHUQHVLJ
noget af et chok, da en af
aktørerne blev syg i sidste
¡MHEOLNRJLNNHNXQQHVWnSn
scenen. En elev fra femte
klasse ville godt være ”stand
in” og reddede situationen,
som endte godt.
Eleverne ydede en stor
indsats i 20 forskellige roller. Instruktør var lærer Eva
)MHOGJUHQ

 %\JJH¿UPDHW +DQVHQ RJ
/DUVHQ L 'HMEMHUJ KDU QRN
at rive i. Store, som små opJDYHUXGI¡UHV'HUDUEHMGHV
ihærdigt på at få ordrebogen
fyldt op, hvilket kræves hvis
GHUVNDOY UHDUEHMGHWLO
– 90 ansatte.
I skrivende stund raser
vinterstormen der ude. Det
vil helt sikkert give mere
DUEHMGH WLO ¿UPDHW 0DQJH
tage og gavle har ikke kunnet modstå stormens mange
kræfter. Mange træer er
Y OWHW Vn GH GHU DUEHMGHU
med motorsav bliver heller
LNNHDUEHMGVO¡VHIRUHO¡ELJ
Det forlyder, at det er den
værste storm i mandsminde.
Når man hører fra andre
VWHGHU L ODQGHW HU 'HMEMHUJ
nok sluppet nogenlunde.
Så har der været en
konkurrence hos DLG Land
og Fritid, og den heldige
vinder var Karin Jørgensen
IUD'HMEMHUJ+XQKDUnEHQEDUW ÀDLU IRU GHW PHG DW
vinde konkurrencer, da det
ikke er første gang at vi ser
hendes navn, som vinder af
en konkurrence.
 1X HU GHW VQDUW MXO 6RP
vanen tro kom Julemanden
kørende med hest og vogn
WLO MXOHWU VW QGLQJ L 'HMEMHUJ 'HW HU KHOGLJW DW KDQ
har en aftale med Jens Otto,
VRPHMHUKHVWRJYRJQKYHUW
år til første søndag i advent.
Til stor glæde for de børn
som kommer
Til sidst vil vi ønske alle en
glædelig jul og godt nytår.
-bll
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Juletraditioner
Vores
december måned...

Skrevet af Karin og Lars
Jørgensen, Dejbjergvej
21 (Børn: Caroline,
Camilla og Christoffer)
Vi har fået æren i år, at
skulle berette om vores jul.
Vi synes egentlig ikke at vi
har så mange traditioner,
men de kom vrimlende
frem, da vi først kom til at
tænke efter.
December måned er hektisk, ud over travlhed på
vores arbejde er der diverse arrangementer på skoler
og i foreninger. Det er en
rigtig dejlig tid med duften
af gran, gløgg, surt og sødt.
Der er forventninger til
hinandens påfund og hemmeligheder.
Måneden er også en vigtig
tid, hvor der skal være tid
til hinanden og til at hygge
sig med spil og leg. Når
I¡UVW MXOHIHULHQ LQG¿QGHU
sig skulle det gerne give ro
og tid til at være sammen
og til fordybelse.
Nogle år er vi så heldige
at sneen er faldet og vi kan
tage i skoven og nyde stilheden og det smukke landskab, når sneen lige er faldet. Måske man kan se nye
dyrespor.

Vi starter altid 1. søndag
i advent i Lønborg hos
Karins mor, her spiser vi et
sammenskuds måltid. Børnebørnene har medbragt
deres julegave til deres
mormor, farmor og oldemor.
Det er en pakkekalender
med praktiske ting, frimærker, julemærker, marcipan,
chokolade, servietter samt
ting til forkælelse som cremer, deodorant, parfume,
tøj og lignende.
Vi fortsætter senere på
dagen til juletræstænding
i Dejbjerg, hvor der synges julesange, holdes en
tale, serveres æbleskiver og
NDIIH'HÀHVWHnUNRPPHU
julemanden også forbi og
ingen børn er jo for store til
at få en slikpose.
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Det er også en hyggelig
begivenhed når Jens Otto
kommer med hans heste
og hestevogn hvorpå han
transporterer julemanden.
I begyndelsen af december bliver der pyntet op til
jul og der bliver lavet juledekorationer. Det er rart at
nå, at få julepyntet inden
vi skal holde Camillas fødselsdag 7. december for familien.
I løbet af december kommer der også nogle pakker
dryssende, vi ved ikke hvor
de kommer fra, men børnene skal nok sørge for at
sokken kommer op at hænge til julemanden.
Vi har også brugt at samles med Karins søstre og så
blev der bagt og lavet konfekt. Det var bare hygge.

Med julemusik i baggrunden, i kan tro der blev lavet
PDQJHÀRWWHRJO NUHWLQJ
Børnene har også fuldt
med i diverse julekalendere, men som de jo bliver
ældre falder de fra efterhånden. Men tv2 kalenderen den skal vi nu have.
I de seneste år har vi
inviteret naboerne i stationsbyen til gløgg og æbleskiver. Det er en god og
hyggelig måde at få ønsket
hinanden en god jul og sige
tak for det år der er gået.
Juletræet plejer vi at købe
hos Kjeld Mortensen, Nystedvej. Det kan være sin
sag at blive enige om, hvordan det skal se ud.
Lille juleaften spiser vi
risengrød. Vi laver rigeligt,
så vi har til ris a la mande
som er en fast tradition
som dessert juleaften. Da
børnene var små pyntede
vi juletræet når de var lagt
i seng. Så kunne de jo glæde sig til at de næste dags
morgen kunne se det pyntede juletræ.
Nu er det jo en umulighed
at praktisere, idet børnene
ofte går senere i seng end
os voksne. Juleaftensdag
bliver de sidste ting gjort
klar til om aftenen, derpå
går vi i kirke, hvor man rigtig kommer i julestemning.
Juleaften spiser vi and
med svesker, æbler, rødkål,
EUXQHGHRJKYLGHNDUWRÀHU
og sovs. Til dessert er der
som nævnt ris a la mande
med kirsebær sovs.
I år er vi så heldige at vi

får besøg af Karins mor
så vi kan blive 6 omkring
træet som vi danser rundt
om. Hver person vælger en
salme, som vi synger inden
yngste mand starter ud
med at vælge en gave. Caroline læser så op fra kortet
RJ¿QGHUXGDIKYHPJDYHQ
er til, derpå ser vi alle på at
hver af gaverne bliver pakket ud.
I de efterfølgende juledage tager vi os tid til at
tage nogle spil hvor alle 5
deltager. Vi har også tradition for at være nede hos
Lars forældre en aften i ju-

en
nde og
len hvor Lars søskende
deres børn også kommer.
Så har vi pakke leg og vi
danser også her omkring
juletræet. Det sker også
at vi mødes med Karins
søskende og mor i løbet
af julen, hvor vi hver især
medbringer nogle retter til
en julefrokost.
Det er hvad vi kunne
komme i tanke om af traditioner. Vi vil gerne ønske
alle læsere en glædelig jul
og et lykkebringende nytår.
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pigerne 2013
Har haft besøg af et par
utroligt viljefaste unge
piger her fra sognet,
men det vender vi
tilbage til sidst i artiklen.
Caroline Kirk Lauridsen
og Laura Lunde Storbjerg
DÀDJGHHWEHV¡JPHGLRQRYHPEHU IRU DW IRUW OOH RP
IRUEHUHGHOVHUQH WLO nUHWV
Lucia-optog i Dejbjerg KirNHGHFHPEHU
Det er 3. gang pigerne
PHGYLUNHURJGHV\QHVGHW
HU ULJWLJ K\JJHOLJW DW Y UH
PHG1XHUGHMRRJVnEOHYHWQRJOHDIGH OGVWHSLJHU
GHUPHGYLUNHUGHJnUEHJ-

JHLNODVVHRJIRUW OOHU
PHG HW VPLO DW GH QX LNNH
O QJHUH NRPPHU WLO DW SXVWHO\VHQHXGQnUGHV\QJHU
i optoget.
 'HWHUVRPUHJHOSLJHUIUD
NODVVHPHQLnUHUGHU
QRNQRJOHEnGHIUDRJ
NODVVH PHG GD nUJDQJHQH
HIWHUKnQGHQHUVPn9LEOLYHU QRN HQ  VW\NNHU L
nUPHQHUGH
'HW HU /RQD 3HGHUVHQ
VRP VW\UHU SLJHUQH L SU VWHJnUGHQV NRQ¿UPDQGVWXHJRGWKMXOSHWDIKHQGHV
PDQG-¡UJHQVRPKM OSHU
PHGDWV\QJHYHUVHQHPHQV
YLJnUUXQGWRJ¡YHUIRUW Oler pigerne.
 'HW HU DOWLG GHQ K¡MHVWH

SLJHGHUHU/XFLDEUXGWLOI¡MHU SLJHUQH Vn GHW EOLYHU
VS QGHQGH L nU GD /DXUD
HU UHW K¡M  PHQ QX InU YL
VHVPLOHUKXQ
Caroline og Laura har
JnHWLNODVVHVDPPHQVLGHQ
 NODVVH RJ GH HU KKY 
RJnU
En tilbagevende proEOHPDWLN HIWHU RSWRJHW L
NLUNHQ HU DW /RQD VLJHU WLO
SLJHUQH DW GH VNDO VN\QGH
VLJKMHPIRUDWInHWGHMOLJ
YDUPW IRGEDG LQGHQ GH
KXUWLJWVNDOLVHQJGDGHMR
VNDOLVNROHGDJHQHIWHU
 'HWWH VN\OGHV DW SLJHUQH
JnU/XFLDRSWRJLVWU¡PSHsokker; og kirkegulvet er jo

Caroline og Laura.
DEJBJERG SOGNEBLAD



Til venstre de otte piger
i gang med at øve sangene
under Lona Pedersens
kyndige vejledning.

Øverst prøves kjolerne.

LNNHPHGLQGODJWYDUPHVn
H HG G DJW YD H Vn KDYH
DYH IRU
R OLGW DI GLVVH VDJHU Caroline og Laura i
GHUHUPDQJHVPnIRUIURVQH WLO VHOYH NRQ¿UPDWLRQVIH- Luciakjolerne og bagved
-alb Karoline der var Luciabrud.
IXVVHW HU VRP VNDO SOHMHV sten.
KYHUW nU HIWHU MXOHNRQFHUten i Dejbjerg Kirke.
 0KW GH YLOMHIDVWH XQJH
GDPHU Vn KDQGOHU GHW RP
at Sognebladet gerne ville
EHY UWH GHP PHG VRGDvand og chips ved interYLHZHWPHHQGHWRXQJH
GDPHUWDNNHGHYHQOLJVWQHM
GDGHKDYGHLQGJnHWHQDIWDOH PHG KLQDQGHQ RP DW
IRUVDJH GHWWH LQGWLO GHUHV
NRQ¿UPDWLRQ VRP I¡UVW
O¡EHUDIVWDEHOHQL$IWDOHQHUHWQ\WnUVIRUV WIUD
2012-13.
Undertegnede er ikke i
WYLYO RP GH XQJH GDPHUV
VWDQGKDIWLJKHG  PHQ Vn
PnPDQQRNVOXWWHOLJNRQNOXGHUH DW GHQ LNNH VNDO
DEJBJERG SOGNEBLAD
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10 år efter
PLQNRQÀUPDWLRQ
Kjolen blev fundet
frem og håret blev sat.
'DJHQIRUPLQNRQ¿UPDtion var kommet. Dog
husker jeg dagen efter;
meget bedre, nemlig
blå-mandag. For vores
vedkommende foregik
det i Esbjerg, hvor vi
havde en rigtig hygge
dag, med lange negle
og limousine-tur.

 'HW YDU RJVn LQGHQ VOXW- MHJ IHMUH  nU MXELO XP
QLQJHQ DI  NODVVH DW MHJ -HJHOVNHUDWGDQVHRJDOOH
NXQQH IHMUH HW DQGHW MXEL- PHQHU GHUIRU DW MHJ Pn

*LWWHHUGDWWHUDI<UVDRJ/DVVH*UHHQ
Sn5LQJN¡ELQJYHML5DEMHUJ
O XP -HJ KDYGH GDQVHW Y UHYLOGPHGGDQV
KRV6XVDQQH1LHOVHQL/HP  (IWHU IRONHVNROHQ KDYGH
LnU2JLJHQWLOMXQLNDQ MHJSODQHURPDWMHJJHUQH

(IWHU NRQ¿UPDWLRQHQ JLN
OLYHW YLGHUH RJ HIWHU 
NODVVH Sn 6WDXQLQJ VNROH
EHJ\QGWH MHJ L  NODVVH Sn
$PDJHUVNROHQ
 -HJ YDU ULJWLJ JODG IRU DW
Jn Sn $PDJHUVNROHQ RJ ¿N
QRJOH ULJWLJ JRGH YHQQHU
VRP MHJ VWDGLJ GHQ GDJ L
GDJVHUULJWLJPHJHWWLO

Student 2009.
DEJBJERG SOGNEBLAD



Ballonen er et projekt, jeg
lavede på en overlevelsestur sammen med min
gruppe på pædagogseminariet. Vi skulle se om
idéen i at springe balloner
med maling, kunne give
et maleri - det kunne det;
men ikke lige sådan et
man ville have
hængende fremme.

YLOOHXGGDQQHPLJWLOG\UH
YLOOHXGGDQQHPLJWLOG\UHSDVVHU 6n MHJ EOHY VNUHYHW
RS Sn / JnUGHQ L +ROVWHEUR 0HQ GD GDJHQ IRU HW
EHV¡J Sn VNROHQ NRP
RSGDJHGH MHJ KYRU VY UW
GHWWHYLOOHY UHDWNRPPHL
DUEHMGHLHQ]RRORJLVNKDYH
'HUIRUYDOJWHMHJDWI¡OJHHQ
DQGHQYHM
 -HJ EHJ\QGWH Sn 9HVWM\VN
*\PQDVLXP L 7DUP IRU DW
WDJH HQ 67;HNVDPHQ -HJ
YDOJWH KHU GHQ VSURJOLJH
OLQMHGDMHJQXYLGVWHDWMHJ
YLOOH NRPPH WLO DW DUEHMGH
PHG PHQQHVNHU 'HUIRU
PHQWH MHJ DW GHW NXQQH
Y UH UDUW DW NXQQH NRP-

PXQLNHUHSnÀHUHVSURJ
PXQLNHUH
 , J WRJ YL Sn HQ WXU WLO
%HUOLQ KYRU MHJ EOHY ULJWLJ
IDVFLQHUHW DI GHW WLGOLJHUH
VWEHUOLQ
 'DJHQ KYRU MHJ VNXOOH
EHJ\QGH L J ¿N MHJ PLW
N¡UHNRUWGHWYDUPHJHWWLOWU QJW 1X WRJ WXUHQ IUHP
RJ WLOEDJH WLO J\PQDVLHW
NXQ  PLQ L VWHGHW IRU 
òWLPH
 6n EOHY GHW PLQ WXU WLO DW
EOLYH VWXGHQW MHJ YDU GHQ
DQGHQ VLGVWH Sn nUJDQJHQ
GHUVNXOOHWLOGHQVLGVWHHNVDPHQ9HQWHWLGHQYDUODQJ
RJ PDQ NXQQH VH DOOH VLQH
PHGVWXGHUHQGHEOLYHVNXGW

XGVRPVWXGHQWHUPHGGHUHVKXHUSn
 'DJHQHHIWHUEOHYYLIHMUHW
DIDOOHIRU OGUHQHSnYRUHV
WXUUXQGWLGHWYHVWM\VNH
 -HJ V¡JWH LQG Sn S GDJRJXGGDQQHOVHQ
PHQ
PnWWH YHQWH HW KDOYW nU I¡U
MHJNXQQHNRPPHLQG,GHW
KDOYH nU YDU MHJ Vn KHOGLJ
DW MHJ ¿N IXOGWLGVDUEHMGH
YHG GHW ¿UPD MHJ KDYGH HW
IULWLGVMREKRVLJ\PQDVLHWLGHQ
 -HJ VWDUWHGH Sn S GDJRJXGGDQQHOVHQ L IHEUXDU
 PLQ I¡UVWH GDJ YDU
UHW VNU PPHQGH IRU KHOH
GDJHQ YDU SODQODJW Vn GHW

DEJBJERG SOGNEBLAD



Er den ikke søøød..??

OLJQHGH S GDJRJIDJHW IUD
pUQH'RJEOHYGHWKHOW
DQGHUOHGHVRJWLGHQSnVNROHQEOHYHQULJWLJJRGRSOHYHOVH
 (IWHU HW nU Sn XGGDQQHOVHQEHVOXWWHGHMHJDWÀ\WWH
KMHPPHIUD PHQ LNNH O QJHUH HQG WLO 6NMHUQ RJ GHW
YDUVDPWLGLJPHGPLQVWRUHV¡VWHUVRPQDER
 6RP S GDJRJVWXGHUHQGH
SU¡YHGH MHJ IDJHW DI -HJ
YDU Sn DOPHQ RJ VSHFLDO
RPUnGHW PHQ IDQGW XG DI
MHJ I¡OWH PLJ KHOW KMHPPH
L VNROHQ VRP %¡UQHKDYHNODVVHO UHU -HJ KDYGH HW
KDOYWnUVRPVWXGHUHQGHSn
9RUJRG%DUGH VNROH KYRU
MHJ EnGH XQGHUYLVWH L E¡UQHKDYHNODVVHQ PHQ RJVn L
NODVVH
 (IWHU SUDNWLNNHQ VRP

E ¡ U Q H K D Y H N O D V V H O U H U 
KDYGH MHJ HW ò nU WLOEDJH
Sn XGGDQQHOVHQ VRP EOHY
EUXJW Sn WUH VPn HNVDPHQHURJVnGHQVWRUHEDFKHORU
 ,MDQXDUEOHYMHJHQLJ
PHGPLJVHOYRPDWQXYDU
WLGHQ LQGH WLO DW MHJ VNXOOH
KDYH HW MDJWWHJQ 1 VWHQ
DOOHLIDPLOLHQKDUHWRJGH
PHQWHDWMHJLNNHNXQQHIn
HW6nKHUYLOOHMHJOLJHYLVH
GHP L DO KHPPHOLJKHG
DW MHJ VDJWHQV NXQQH In HW
MDJWWHJQ
 , PDM NRP GHW Vn L KXV
RJ MHJ NXQQH IRUW OOH DOOH
DW ªFKRNRODGHPDQGHQ YDU
VNXGW©
 '\UHSDVVHUOLYHW KDU MHJ
LNNH KHOW ODJW Sn K\OGHQ
-HJ KDU SDVVHW G\U IRU G\UHLQWHUQDWHW L %UDQGH RJ

DEJBJERG SOGNEBLAD



K VHOY WR NDWWH HQ IXJO
KDU
RJ HQ KXQG VRP MHJ EUXJHU PHJHW IULWLG Sn 6HOY
KMHPPHSnJnUGHQKRVPRU
RJIDUKM OSHUMHJJHUQHWLO
PHGG\UHQHRJK¡VWHQ
 1X VLGGHU MHJ KHU  nU
HIWHU PLQ NRQ¿UPDWLRQ RJ
KnEHU LNNH Sn DW GH Q VWH
WLnUNRPPHUWLODWJnOLJHVn
KXUWLJWVRPGHVLGVWH
Gitte Green Jørgensen

Julemarked på
Bundsbæk Mølles
julemarked var igen i
år godt besøgt, og hele
møllen summede af
aktivitet.
I laden kunne man i den
gamle
købmandshandel
købe alskens julelækkerier,
og der var boder med dejligt julebagværk, snapse,
marmelader, pølser og meget mere.
Gik man længere ind,
kunne man sætte sig og
nyde æbleskiver og gløgg.
Hvis man i stedet havde
lyst til en kop kaffe, var
møllestuen åben, hvilket
også mange benyttede sig
af.
Det kunne også være nødvendigt med en forfriskning, da man godt kunne
bruge lang tid på julemarkedet. Ville man rundt og
se det hele uden at bevæge
benene, kunne man sætte
sig på hestevognen og få en
køretur rundt.
På Møllegården var der
også boder. Her kunne
man blandt andet købe
ÀRWWH YLQWHUNUDQVH RJ DQdre dekorationer. Indenfor
var der boder med masser
DI KXVÀLG Vn VRP JODVJUDvering, hæklede grydelapper og træting.
Bundsbæk Julemarked
er for mange blevet en god

g mange
familietradition, og
kommer langvejs fra for at
gøre en god handel og komme i julestemning, som der
er masser af på den gamle
vandmølle.
En masse frivillige gør et
stort stykke arbejde for eksempel som grønne skovnisser, i smedjen, med at
male korn eller tage imod
entré i det lille velkomsthus, som også rummer en
butik.
Så nu må det godt blive
jul – i Bundsbæk har man
i hvert fald gjort sit for at få
en god start på julemåneden.
-lrå
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Fra sidste års Rakkerspil
med grønne skovnisser.
I år handlede det om
gravide rakkerkvinders
vilkår.

DEJBJERGBOGEN
Hjælp med info...
Dejbjerg Lokalhistorisk
Arkiv har fået tilladelse
af H.P. Jensens
efterkommere til at digitalisere Dejbjergbogen.
Grunden til, at arkivet har
ønsket at påtage sig denne
opgave, er for at kunne opdatere informationerne om
ejendomme og indbyggere
siden 1965.
En del af tilpasningen har
også været at skrive adresser på alle ejendommene,
VnGHWHUQHPPHUHDW¿QGH
rundt i fortællingerne.
Dejbjergbogen er en fantastiske kilde til lokalhistorien - og et imponerende
værk, hvor forfatteren har
fundet og afskrevet utallige arkivalier om sognet
og dets beboere gennem
århundrederne.
Målet er, at hovedparten
DIERJHQYLOY UHDW¿QGHSn
sognets hjemmeside: www.
dejbjerg.dk - hvor man vil
kunne søge i de mange informationer.
HJÆLP os dermed med
at indsende informationer
om nye huse og beboere i
sognet siden 1965, Vi vil
gerne følge H.P.›s systematik, hvor der beskrives

personernes
fødesogn,
deres børn, ægtefælle, job
RJ KYRUGH HUÀ\WWHW KHQ
Beboernes arbejde og deres lokale aktiviteter og tillidserhverv fx. i foreninger,
sogneråd/byråd,
menighedsråd o. lign.
Vil også gerne have fotos
af bygninger - evt. luftfotos
o.lign. - enten indscannet
pr.mail (min. 300 dpi) eller udlånt til arkivet - som
HIWHULQGVFDQQLQJDÀHYHUHU
fotos tilbage.
Jer, som kender mange
informationer også om
beboere gennem tiden og
andre informationer - må
endog meget gerne sende
info om så mange steder,
personer og aktiviteter som
muligt.
Blandt alle indsendte informationer udtrækkes en
vinder, som modtager en
stor købmandskurv - ligeledes vil den informant,
VRPNRPPHUPHGÀHVWLQformationer også vinde en
præmie.
Beboernes
navne/fødenavn
Fødesogn:
Slægtsrelationer i sognet:
Uddannelse/job:
Aktiviteter/tilliderhverv:
Børn:
Uddannelse/job
Ægtefælle/Bosted:
Årstal for bygning af ejendom/evt. navn.
Foto af bolig
Evt:
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Alt dette kan sendes pr.
mail til: perlundelauridsen@gmail.com
eller pr. brev til Søren Nielsen, Gribsvej 3, Dejbjerg,
6900 Skjern.
På vegne af Dejbjerg
Lokalhistorisk Arkiv
Per Lunde Lauridsen

