
Sogneforeningen har 
været initiativtager til 
opstilling af byporte 
ved Dejbjerg by. 

Der står nu to, nemlig ved 
indfaldsvejene fra nord og 
fra syd. Man var enige om, 
at byportene skulle være 
iøjnefaldende. Det blev Pe-

-
ven med at hugge stenene 
til, og Attillio Dona, som 
malede motivet.

Peter har haft frie hænder 
til udformningen af por-
tene. De første, som blev 
sat op, var ved nordsiden. 
Disse havde i sin tid væ-
ret brugt som markled på 
Hans Peter Clemmensens 
jord bag ved genbrugsplad-
sen. De blev blot rettet lidt 
til.

De andre syd for byen har 

Peter selv fået idéen til og 
designet. Oprindeligt var 

ikke var lige høje. Peter 
lavede ingen tegning, men 
havde en forestilling om 
det færdige resultat inde i 
hovedet.

Mønsteret blev tegnet på 
med tusch, og gennemgå-

ende huller blev boret, og 
så blev der hugget. Hver 
sten tog cirka tre uger at 
lave.

skaffede Jacob (Birte og 
Peters søn), hvorefter Peter 
svejsede dem sammen til 
rammer. – Da det hele var 
færdigt, blev stenene støbt 
ned i en betonplade med 
cement. Ovenpå er der lagt 
piksten og dernæst fyldt op 
med jord.

Peter har hugget i sten i 
15-16 år og brugt en stor del 
af sin fritid på det. Han har 
selv bygget et værksted bag 
ved garagen. Maskinerne 
har han også selv udviklet 
og konstrueret.

Det første, Peter hug-
gede, var en lygtepæl med 
en ugle, som pryder ind-
kørslen ved Birte og Peters 
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hjem på Dejbjergvej 17. Det 
næste var vist nok vejnum-
merstenen på Bøgholt med 
en gris. 

Materialerne får Peter 
fra Danske Stenhuggere i 
Nørre Snede. Noget er af-
fald, og andet er fraskæ-
ring. Han hugger også lidt 
i marksten.

Peter hugger også på be-
stilling og har således både 
lavet gravsten, vejnum-

og fuglebade. Fødderne til 

laver Peter naturligvis også 
-

gurerne bliver brugt som 
gave.

Når man kører forbi Dej-
bjergvej 17, kan man ikke 
undgå at se, at her bor en 
kreativ sjæl og meget dyg-
tig stenhugger, idet der 
både i indkørslen og haven 
står mange kunstværker 
hugget ud i sten.

-lrå

hjem på Dejbjergvej 17. Det



Information fra 
Dejbjerg Sogneforening.
Siden jeg skrev om sogne-
foreningens aktiviteter i 
sidste sogneblad er der vir-
keligt sket mange ting. 

Vi har fået fjernet de 
gamle legeredskaber fra le-
gepladsen, fået gravet jord 
væk og fået lagt nyt falds-
and på, således at faldun-
derlaget lever op til loven. 
Der er blevet indkøbt og 
opstillet en lille legeborg, 
hvor børn kan udfordre sig 
på mange måder. 

Dette er kommet i stand 
ved hjælp af sponsorater 
fra Velux Fonden, Sdr. Lem 
Andelskasses fond og Han-
sen og Larsen A/S.  Tusind 
tak for disse sponsorater og 
til de folk der har gjort en 
indsats med ansøgninger 
og det praktiske arbejde 
med udgravning og opstil-
ling af legeredskaberne. 

Vi afventer nu at kom-

at legepladsen lever op til 
direktivet for legepladser 
og desuden har vi tegnet en 
ansvarsforsikring, der skal 
sikre de børn der måtte 
komme galt af sted på lege-
pladsen.

Der er nu rejst 2 byporte. 
Peter Hansen på Dejbjerg-
vej 17 har stået for udsmyk-
ningen af stenene, som er 
en vigtig del i byportene. 

Der er et andet sted i det-
te blad en beskrivelse af det 
arbejde Peter har udført 
mht. stenene, ligeledes er 
det beskrevet noget om de 
idéer australieren Attillio 
Dona (bosat på Skrænten 
i Dejbjerg) har haft mht. 
tegningerne der er udført 
på skiltene.

Med hensyn til forskøn-
nelsen af pladsen mellem 
kirke og missionshuset, så 
har der været holdt møde, 
hvor det er blevet drøftet 
hvilken belægning der skal 
vælges til pladsen. De sid-
ste detaljer omkring skilte 
og bord / bænksæt skal på 
plads og en endelig godken-
delse mht. LAG midlerne 
skal søges hos ministeriet. 

Det betyder at det tidligst 

bliver til foråret, der kan 
sættes gang i udførelsen og 
muligvis vil det først blive i 
løbet af sommeren / efter-
året 2014.

Sogneforeningen har an-
søgt Nærværdipuljen hos 
Vestjyllands forsikring 
med hensyn til at få penge 
til en hjertestarter og det er 
vi blevet bevilget. Vi er ved 
at få en aftale på plads med 
bestyrelsen i missionshuset 
om at den kan hænge uden-
for missionshuset. Der føl-
ger kursus for 12 personer 
med i den bevilling vi har 
fået. Følg med på hjemme-
siden www.Stauning-Dej-
bjerg.dk,  hvor vi vil annon-

tilmelding efter først til 

Sogne
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er kommet på plads hvor 
hjertestarteren skal sidde 
vil dette også komme til at 
fremgå af hjemmesiden.

1. søndag i advent havde vi 

juletræstænding i Dejbjerg. 
Det var igen i år godt be-

en hyggelig eftermiddag. 
Jonna Nielsen læste op fra 

et juleeventyr og fangede 
børnene rigtigt godt.

Tirsdag 4. marts 2014 
kl.19.00 afholdes der ge-
neralforsamling i Dejbjerg 
Sogneforening i spisesalen 
på Dejbjerglund efterskole 
tættere på generalforsam-
lingen vil dagsordenen 

-
mesiden www.Stauning-
Dejbjerg.dk.

Til slut vil jeg på vegne 
af bestyrelsen i Dejbjerg 
Sogneforening ønske alle 
en rigtig glædelig jul og et 
godt nyt år.

Med venlig hilsen
Lars Jørgensen

er kommet på plads hvor juletræstæ angedefa
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Attillio
Jeg kommer fra Australiens 
turist hovedstad, Guld 
Kysten i Queensland. Her 
mødte jeg 
min kone, Tanna.

Efter tolv år sammen i 
-

-

Vores familie elsker at 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

karakteriseret som en fa-

-

-

-Till Dona

Program for
Dejbjerg Søndagsklub

Søndag 12. januar

Søndag 2. februar

Fredag 21. februar kl. 19

Søndag 9. marts

Søndag 30. marts

Program for

Indre Mission
Tirsdag 7. januar kl. 19

Torsdag 9. kl. 19.00

Mandag 20. kl. 19.30

Onsdag 22. kl. 19.30

Onsdag 5. februar kl. 19.30

Mandag 17. kl. 19.30

Tirsdag 18. kl. 19.30

Torsdag 20. kl. 19.30

Onsdag 5. marts kl. 19.30

Onsdag 19. kl. 19.30
-

-
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Skjern Havekreds havde 
arrangeret et støbe-
kursus i samarbejde 
med Lene Juhl Jensen 
den 2. og 9. september 
2013. – (Lenes Blomster 
i SkjernCenteret). 
Der kunne kun deltage syv 
kursister på holdet, og det 
blev fyldt op. Det foregik 
over to aftener. Den første 
aften støbte vi på forskellige 
blade fx. gunnera-, rabar-
ber– og hostablade. Del-
tagerne skulle selv blande 
cement, som skulle bruges 
til at påføre de forskellige 

blade. Som man kan se ud 
af billederne, havde Lene 
en stor pisker, hvor cemen-
ten blev blandet. 

Anden aften skulle man i 
gang med at fjerne bladene 
fra cementen, man kunne 

under cementen. Derefter 
pyntede kursisterne deres 

og diverse blomster. Der 

det.
Lene serverede kaffe og 

hjemmebag i privaten. Det 
var to gode aftener og me-

get inspirerende, hvor man 
-

ge det der hjemme.
Den 24. oktober havde 
Vestjyllands Afdeling ar-
rangeret en foredragsaften, 
hvor den nye direktør for 
Haveselskabet Charlotte 
Garby fortalte, at Havesel-
skabet udgiver Danmarks 
bedste havemagasin – Ha-
ven, der udkommer ti gan-
ge om året. 

Næste arrangement i 
havekredsen er general-
forsamlingen onsdag den 
5. februar, som vil blive 
annonceret senere.

Hilsen Jytte
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JULEN
har englelyd…

Alle, store som små, 
glæder sig til julen - 
en periode hvor lys, 
sange og pynt skaber 
en helt særlig eventyrlig 
stemning.
Der er så meget at se frem 
til - også udover gaverne - 
nemlig det fællesskab som 
julehøjtidstiden skaber. Vi 
synger julen ind i Dejbjerg 
Kirke 12. December.

Et af årets bedste arran-
gementer i sognet - hvor 
alle der kan og har lyst til 
at synge eller spille julens 
sange og melodier kan del-
tage - vi andre kan også del-
tage ved at nyde de mange 

som deltager. 
Menighedsrådet arbejder 

fokuseret på at komme i 
gang med renoveringen af 
kirken. Projektet vil begyn-
de i 2014 - formentlig fra 
ultimo juli med det mål, at 
vi næste år kan synge julen 
ind med større sikkerhed 
for at varmesystemet vir-
ker.

Inden vi kommer så langt 
skal der tages mange be-
slutninger - og i den proces 
vil menighedsrådet invitere 
sognet til at deltage - der vil 

blive informere mere om 
dette i det nye år. 

Den Danske Folkekirke 

- som symbolisere den 

i kirken. Menighedsrådet 
vil i fremtiden gøre brug 

-
levant. Der arbejdes også 
med at bruge internettet 

-
des på 
www.sogn.dk/dejbjerg.

Vi vil dog også gerne støt-

hjemmeside:
www.dejbjerg.dk

Vinterfesten afholdes 
fredag 24. januar kl. 14.00 
i Dejbjerg Missionshus. 
Årets taler vil være læge, 
tidl. amtsrådsmedlem og 
den fantastiske fortæller 
Knud Jacobsen fra Ulfborg. 
Hans fortælling har titlen: 
»Fortvivlelse og tro - Mar-
kusevangeliet genfortalt«. 

Menighedsrådet ser me-
get frem til arrangementet 
og håber, at alle der har 
mulighed for det vil støtte 
op om arrangementet. 

Menighedsrådet har i år 
fundet midler til at indkøbe 
en ny dåbskande og en nye 
alterkande. I mange år har 
vi brugt en tinkande købt 
for små midler i en antik-
vitetshandel af en tidl. for-

mand som dåbskande - og 
den er blevet utæt. 

En Rosendahl-karaffel 
har fungeret som alter-
kande, men den var uhen-
sigtsmæssig til formålet. 
Menighedsrådet valgte 
nogle kander til fornuftige 

mulighed for at købe 30 
nye nadverbægere, så vi 
formodentlig kan undvære 

-
ser.

Dejbjerg Menighedsråd 
ønsker alle i sognet og 
kirkens medarbejdere 
en glæde jul og 
et velsignet nytår.
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Nyt fra Støtteforeningen 
– November 2013.

I gjorde det igen Stauning-
Dejbjerg! Ved årets sidste 
avisindsamling den 9. no-
vember samlede vi ved fæl-
les indsats hele 

7300 kg pap 
og

7320 kg papir
i alt 14620 kg
Det betyder, at vi har slået 
sidste års rekord, og at vi er 
langt over målet for i år. 

Årets samlede resultat er

54,6 tons

Dem veksler vi til knapt 

55.000 kr.
Tusind tak til et stærkt 

hold af frivillige indsam-
lere og til alle jer, der har 
bidraget med pap og papir.

Amerikansk lotteri 
Ved skolefesten den 21. 
november indbragte støt-
teforeningens lotteri 

3.500 kr. 
- Tak for opbakningen...

Frivillige søges 
-

re hjælpende hænder til 
at løse nogle af de mange 
praktiske opgaver. Hvis du 
har lidt tid og engagement 

til overs, hører vi meget 
gerne fra dig. 
Ring til Trine på 
2031 4804.

Chauffører
Vi er godt kørende med 
chauffører i øjeblikket, men 
vi har udsigt til nye elever 
på skolen, og det kan be-
tyde, at vi må indsætte en 
ekstra tur. Er det noget for 
dig at køre en ugentlig, for-
nøjelig tur med vores glade 
elever, må du gerne kon-
takte Ivan på 2242 2959.

Kontingent
Vi har tidligere annonceret, 
at kontingentet fremover 
bliver opkrævet via PBS, 
men denne løsning har vist 
sig dyrere, end vi først reg-
nede med. 

Derfor vil vi fortsat bede 
medlemmer indbetale kon-
tingent via bankoverførsel. 

Kontingent for 2014
kan indbetales på konto-
nummer

7788 1086043
Opgiv din e-mail-adresse i 
tekstfeltet.

Priser for medlemskab 
i 2014:

Firma 350 kr.
Husstand 175 kr.

Støttefor

Work-Shop i Skjern
Vi minder igen om vores Work-Shop i Skjern 

1. TORSDAG I HVER MÅNED
på adressen 

Det primære mål er at hjælpe hinanden i 
gang med slægtsforskningen, hvilket stadie 
man end er på. Mød op 1 eller flere gange, 
ingen tilmelding. 10 kr. pr. gang

Gitte Lund mobil 2216 0024 eller:
frugittelund@outlook.dk
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Alene-boende 100 kr.
Bustilskud 500 kr.

Den 1. februar trækker vi 
lod blandt alle indbetalin-
ger for 2014 om to partout-
billetter til Jazz Festival på 
Stauning Havn den 7.-9. 
august 2014.
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR: Onsdag 1.:   Ingen
Søndag 5.: kl. 10.30 Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 12.: kl. 10.30
Søndag 19.: kl.   9.00
Søndag 26.: kl. 10.30

FEBRUAR: Søndag 2.:   Ingen
Søndag   9.:  kl.  9.00
Søndag 16.:  kl.10.30 Indsamling
Søndag 23.: kl.10.30 Familiegudstjeneste.
   

MARTS: Søndag   2.: kl.  9.00
Søndag   9.: kl. 10.30
Søndag 16.: kl.   9.00  v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 23.: kl. 10.30
Søndag 30.: kl. 10.30

Vinterfesten: Fredag 24. januar kl.14.00 inviterer menighedsrådet til vinterfest i 
Dejbjerg Missionshus. Læge og tidl. amtsrådsmedlem Knud 
Jacobsen, Vemb er dagens gæst og foredragsholder. 
Invitationen gælder alle i sognet såvel som tidligere Dejbjerg-
borgere. Ønsker man transport bedes menighedsråd eller præsten 
kontaktet.

Pensionist- Torsdag 6. marts kl.14.30 får vi besøg af lærer Vidjai Dharampal, 
sammenkomst  Finderup som vil berette om sit hjemland og sin baggrund i
I præstegården: Suriname (Sydamerika). Alle pensionister, også tidligere 
                               Dejbjerg-folk er som sædvanligt meget velkomne.

Ønsker man transport bedes man  kontakte præstegården.

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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