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REFLEKTiONER OVER TiDEN...
Foråret har vist ladet sig
LQG¿QGHLYRUWOLOOHODQG
Træer og buske viser tydelige tegn på at ville grønnes,
WLGOLJHUHVRPVLGVWHnU
Solen er en velkommen gæst
efter en vinter, hvor det grå og
triste har været dominerende.
Solen er trods alt med til at
energiniveauet stiger og man
får lyst til mere.
Et tydeligt forårstegn er også,
når landmændene begynder
forberedelserne i marken.
Jorden bliver gjort klar til, at
dette års afgrøde kan komme
i jorden. Gyllelugten spreder
sig over det ganske land.
Markerne med vintersæd bliver pludselig grønnere for hver
dag der går og får glæde af
solens varme stråler til at gro.
Bøgen er dog ikke sprunget
ud endnu, men det forventes
at blive tidligt i år, efter hvad
TV2 spår.
Når man skuer ud i landskaEHWVHUPDQIRUDQGULQJHUÀHUH
steder. Det skyldes stormen
Bodil, som hærgede i december sidste år. Det ses i læhegn
og i skovene rundt omkring.
Her i Dejbjerg er skovene
ÀHUH VWHGHU Y OWHW RPNXOG
træerne har ligget hulter til
bulter, men man er begyndt
at rydde op. Læhegn er blevet
fældet, hvilket har givet nyt
udsyn ud i horisonten, hvilket
er mærkeligt for træerne har
stået så længe man kan huske.
Bodil satte også sit visitkort på
Dejbjerglund Efterskole. Kultur hallen blev voldsomt ramt.
Både udvendig og indvendig
EOHYGHU¡GHODJWIRUÀHUHPLOlioner kroner. Taget er blevet
skiftet, en væg er bygget op fra
grunden af og så er der lagt et

helt nyt gulv. I forlængelse af
dette begynder skolen med de
planlagte udvidelser, som skal
være færdig til det nye skoleår
starter.
Et tegn på forår er også alle
gymnastikopvisningerne.
Mange gymnaster er med til
at give tilskuerne en oplevelse, men får nok også selv en
stor oplevelse ved at udøve
gymnastikken.
Gymnastik kan føre meget
med sig. For Maja L. Christiansen gik en stor drøm i opfyldelse, da hun kom med på
dette års verdenshold i gymnastik. Maja har dyrket gymnastik i mange år. Har været
med på Ollerups Elitehold,
VDPWÀHUHKROGLJ\PQDVWLNSn
et højt niveau. Verdensholdet
skal træne sammen inden de
rejser ud den første oktober,
hvor de bl.a. skal besøge lande
i Asien, USA, Sydamerika. Det
vil blive en tur med mange
opvisninger. Samt unikke
oplevelser fra de forskellige
lande. Holdet slutter med en
række opvisninger i Danmark.
Så kan vi få en chance for at
VH GHQ ¿QH J\PQDVWLN VRP
holdet viser rundt i verden.
 $YLVLQGVDPOLQJHQ¿UHJDQJH
i året er også noget, som Støtteforeningen står for. Der er
stor opbakning i Stauning
og Dejbjerg til dette. Pengene, som kommer ind ved
dette, går også til busserne.
Elevtilgangen er oppe på 41,
så koordineringen har været
udfordret, men også medvirkende til at Stauning Skole ikke
længere er i fare for at skulle
lukke. Til generalforsamlingen blev der valgt nye ind i
bestyrelsen. Ny formand blev
Kate Høgsgaard Madsen fra
Skjern.

Dejbjerg Kirke kom i
TVMidtVest, fordi der havde
været brand i våbenhuset.
Det blev heldigvis opdaget inden det nåede at sprede sig til
selve kirkerummet. Efter hvad
menighedsrådsformand Per L.
Lauridsen udtaler, mener man
at det er opstået i en el-tavle,
hvor en kortslutning kan være
årsagen til. branden. Heldigt
at den renovering, som kirken
er i gang med ikke er færdig
endnu. Der skal både males
og kalkes.
Til slut vil jeg blot nævne at
nu hvor det er forår og snart
påske, kunne man jo sende et
gækkebrev til en eller anden
man kender. Måske vinde et
påskeæg. Påskeægget forbindes med gækkebrevet. Traditionen siges, at stamme helt
tilbage til 1600-tallet. Der
¿QGHV PDQJH V¡GH J NNH
vers.
Fra er herlig gammel ven
kommer gækken til dig hen.
Om et æg den vil dig bede,
hvis du ikke svar har rede.
Thi det er en gammel skik,
glem det intet øjeblik`
At man påskeæg skal give,
når man vintergæk må blive.
-bll

SOGNEBLADET
takker

BENTE LILLEGAARD
PEDERSEN
og byder

BIRGIT
GRØNBORG
velkommen som
bladets nye kasserer
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10 år efter
PLQNRQÀUPDWLRQ
Tænk! - er der allerede
gået 10 år, - og her er så
hvad jeg har oplevet...
Folkeskole
og efterskole
Efter 7. klasse fortsatte jeg
videre på Amagerskolen.
Jeg var i Paris med ungGRPVVNROHQRJ¿NHIWHUI¡Ogende hurtigt store tanker
om at rejse og bo i udlan-

det.
XQGHUV¡JWH MHJ DQGUH PXHerefter brugte jeg me- ligheder.
gen tid på at drive min mor
Jeg faldt over en reklame

5LNNHHUGDWWHUDI%LUJLWRJ3DOOH
*U¡QERUJSn1U9RJQEMHUJYHM
til vanvid med plagerier om
at komme på High School i
USA. Da jeg indså, at dette
ikke ville blive til noget,

for en guideskole, og det
blev min nye plan – som
GRJ I¡UVW NXQQH XGOHYHV
»mange« år efter. Så rejVHGU¡PPHQH EOHY ODJW OLGW
å hylden og jeg fortsatte
på
videre
id
på Blaakilde Ungdomsskole.
o
H gik jeg i to år. EfterHer
skolen
k
var fuld af nye udfordringer
og oplevelser.
or
Mine
M
bedste veninder den
dag
a i dag er fra efterskolen.
Vii ses stadig ofte og så vidt
PXOLJW
PX
P¡GHV YL XJHQWOLJW
till »madaften« her i Aarhus.
u

Guide aktiviteter
på Gran Canaria
DEJBJERG SOGNEBLAD
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Dykning på Korfu.

HTX og guideskole
Jeg har altid interesseret
mig for naturfag, så det var
meget naturligt for mig, at
fortsætte videre på HTX.
Jeg var meget glad for
at gå på HTX, da det dengang var et lille sted, hvor
alle kendte alle, og der var
en meget afslappet atmoVI UH'HWUHnUSn+7;À¡M
DI VWHG RJ I¡U PDQ QnHGH
at se sig om sad man med
HQ P¡UNHEOn VWXGHQWHUKXH
SnKRYHGHWLHWÀ\SnYHMWLO
HQV I¡UVWH GHVWLQDWLRQ VRP
JXLGH 'U¡PPHQ YDU JnHW
i opfyldelse! Men hvordan
var jeg lige kommet her
til?
Det sidste år på HTX gik
VW UNW-HJ¿NGLVSHQVDWLRQ
til at rive en måned af skoleåret ud af kalenderen, og
tage på guideskole i Spanien. Her lærte jeg meget
om rejsebranchen, guidelivet og mig selv. Det var
OLJH I¡U MHJ XGYLNOHGH PLJ
mere på den måned end

jeg havde gjort de forgange
to år! Jeg var vild med det,
og det kriblede i mig for at
komme af sted som guide.
Jeg kom hjem med en stor
selvtillid og en gang gåpåmod. Nogle måneder efter
var jeg til jobsamtale ved
Star Tour, og var en af de
InKHOGLJHGHU¿NHWMREKHU
Under to uger efter min
mor havde sat studenterhuen på mit hoved, var jeg
på vej mod Bulgarien, hvor
jeg startede som guide.

Jobbet som guide
Jeg startede som guide i
Sunny Beach i Bulgarien
– det var bestemt ikke min
ynglingsdestination, men
man skulle jo starte et sted.
Guidelivet i Sunny Beach –
og helt generelt – var ikke
blot fest og farver, som
mange tror. Det var lange
DUEHMGVGDJH ODY O¡Q VWRUW
DQVYDU K¡MH IRUYHQWQLQJHU
og et stærkt fællesskab.
Alt dette var den del af

guidelivet, som jeg elskede.
Fællesskabet var vigtigt, da
vi alle var langt væk hjemme fra, og vi derfor brugte
hinanden som familie og
sparringspartnere, når der
var behov for det.
Efter Bulgarien kom jeg
til Gran Canaria, hvor jeg
gik fra at være »kontorguide« til at være »Aktivitetsleder«. Det var noget af
en omvæltning. Sammen
med andre aktivitetsledere
stod jeg for alle aktiviteter
RJ E¡UQHNOXEEHU Sn NRQcepthotellet Blue Village
Bahia Feliz. Der var guider
og gæster fra hele norden.
 'D GH ÀHVWH J VWHU YDU
svenske, måtte jeg jo lære
at snakke svensk. Specielt
E¡UQHQH IRUVWRG LNNH HW
kuk dansk, og syntes mest
DI DOW GHW O¡G VRP RP MHJ
snakkede med en kartoffel
i munden. På to måneder
havde jeg gjort mig forståelig på svensk og kunne med
VWRUIRUQ¡MHOVHVQDNNHPHG
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Nytår på Gran Canaria.
Ny

de svenske gæster, som skede at være guide, men
dog mente jeg snakkede glædede mig også til nye
udfordringer.
»kebab-svensk«!
Efter Gran Canaria blev
MHJ ª6HUYLFH RJ 8GÀXJWVguide« på Korfu. Wauw!
Her var vi et meget lille
team på kun fem guider, en
teamleder og en destinationschef. Det var virkelig
VN¡QW Sn .RUIX ± QDWXUHQ
var smuk og de lokale var
meget gæstfrie.
 -HJJXLGHGH¡UXQGWXUHQ
som var mit åndehul blandt
VHUYLFHEHV¡J RJ NRQWRU
tider. Misforstå mig ikke
– jeg elskede det hele, men
Sn ¡WXUHQ NXQQH MHJ JLYH
gæsterne det lille ekstra,
som de virkelig værdsatte.
Efter kun et par måneder
på Korfu sagde jeg op for
at starte på studie hjemme
i Danmark. Det var med
EODQGHGH I¡OHOVHU ± MHJ HODEJBJERG SOGNEBLAD
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Vandring på
Gran Canaria.

Christian og Rikke.

På næste side tager jeg
imod min mor i
lufthavnen på Korfu.

Uddannelse

med i RUS-udvalget, som
er et udvalg af studerende,
Jeg startede på Bygningsder arrangerer nye studeGHVLJQ Sn ,QJHQL¡UK¡MVNRrendes introdage og introlen i Aarhus. Her kom jeg
WXU Sn ,QJHQL¡UK¡MVNROHQ 6XU¿QJSn*UDQ&DQDULD

DEJBJERG SOGNEBLAD

9

Her skal vi, efter planen,
studere et år med start fra
juli ’14.
Christian er uddannet
PDVNLQLQJHQL¡URJWDJHUHQ
»Master of Technology and
Innovation Management«.
Jeg skal læse to semestre
som en del af min bachelor.
Efter Australien og fuldendt uddannelse er min
GU¡P DW EOLYH XGYLNOLQJVLQJHQL¡U ± RP GHW EOLYHU
i Danmark eller udlandet
Uddannelsen var ikke lige New South Wales i Sydney. må fremtiden vise.
mig, så jeg droppede ud,
men holdte kontakt til
Invitation til
586XGYDOJHW -HJ ¿N HW
job som sælger (ja, en af
de trælse personer der står
ude foran Brugsen).
I vinteren ’12 tog jeg på
skitur med nogle gamle og
Så sker det igen
nuværende RUS-vejledere.
+HU P¡GWH MHJ PLQ N UHTorsdag 24. april kl. 19.30
ste, Christian, som jeg bor
med i dag. Vi har boet saminviteres alle sangglade til sangaften.
men et års tid nu, og har
allerede mange planer for
Denne gang har vi fået lov til at låne Dejbjerg
fremtiden.
Missionshus.
 (IWHUI¡OJHQGH HU MHJ VWDUVi synger forårssange, højskolesange og nytet på uddannelsen »Gloere sange.
bal Business Engineering«
Der vil desuden være et par musikalske indher i Aarhus. Uddannelsen
HU HQ WY UIDJOLJ LQJHQL¡Uslag i løbet af aftenen.
uddannelse, som er retAftenen er under ledelse af:
tet mod produktion samt
PDUNHGVI¡ULQJ RJ VDOJ DI
Karen Kiørbye Astrup – Stauning
produkter og projekter på
Tanna Kjær Dona – Dejbjerg
tværs af nationale, kultuHenriette Lauridsen – Dejbjerg
relle og sproglige skel.
Min rejselyst er ikke helt
Der vil være mulighed for at købe kaffe/the
stillet af og heldigt for mig,
og kage 30,er Christian også vild med
at rejse. Derfor har vi begge
V¡JW LQG Sn 8QLYHUVLW\ RI

Sangaften

DEJBJERG SOGNEBLAD
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Margrethe &
4. januar var det 70
år side Kaj Munk blev
myrdet, ved Hørbylunde
Bakker; af den tyske
besættelsesmagt i
Danmark.

Margrethe Kamp Haven,
medvirkede i januar
i TV MidtVests mindeudsendelse om 70-året
for mordet på Kaj Munk.

I den anledning havde TV0LGW9HVW VDPOHW ¿UH IUD
.DM 0XQNV VLGVWH NRQ¿Umandhold, til en samtale
RP KYRUGDQ GH KDYGH RSlevet det; - som dengang
nULJH
 8GVHQGHOVHQ YDU XK\UH
LQWHUHVVDQW RJ PDQ EOHY
QRJHWU\VWHWRYHUGHUHVIRUW OOLQJ
 (Q WLUVGDJ L IHEUXDU WRJ
EODGHWV XGVHQGWH QHG WLO
6NMHUQRJ¿NHQVQDNPHG
0DUJUHWKH KDPS +DYHQ
VRPYDUHQDIGH¿UHNRQ¿UPDQGHU
 0DUJUHWKH HU I¡GW RJ RSYRNVHWL9HGHUV¡RJV\QWHV
DWGHWYDUULJWLJVS QGHQGH
da TV ULQJHGH RJ VSXUJWH
RPKXQYLOOHPHGYLUNH
-HJWUDNOLGWSnGHWVPLOHU
hun, men så sagde de, at de
DQGUH KDYGH VDJW MD RJ Vn
VSUDQJMHJRJVnWLO%DJHIWHUYDUPDQKHOWK¡MDIRSOHYHOVHQVPLOHUKXQ
0LWOLOOHROGHEDUQSnWRnU
KDYGH GD RJVn EHJHMVWUHW
XGEUXGW 2OOH HU L IMHUQV\QHW2OOHHULIMHUV\QHW
9L VNXOOH P¡GH RS L 9H-

/LVH 0XQN DW EOLYH DOHQH
PHGIHPE¡UQ
- Lise ville have at Kaj
0XQNV VLGVWH NRQ¿UPDQGKROGVNXOOHPHGLNLUNHQ
RJ YL VWU¡JHGH JU¡QW IRUDQ
NLVWHQ9LVWRGLVWU¡PSHVRNNHU RJ EDUH EHQ GHQJDQJ EUXJWH SLJHUQH LNNH
ODQJHEXNVHURJYLIU¡VPHG
DQVWDQGGDNLVWHQYDUPHJHWIRUVLQNHWIUD6LONHERUJ
IRU RSWRJHW NXQQH Q VWHQ
LNNH NRPPH LJHQQHP IRONHP QJGHQ
-HJPLQGHVRJVnIRUWV WWHU 0DUJUHWKH DW YL VNXOOH
KDYH HQ ELOOHW L IRUVDPOLQJVKXVHW HOOHUV NXQQH
PDQLNNHNRPPHLQGLNLUNHQWLOVHOYHEHJUDYHOVHQ
RJHQDQGHQWLQJYDUDWGHU
VWRG SROLWLEHWMHQWH YHG DOOH
NLUNHG¡UH RJ LQGJDQJH WLO
NLUNHJnUGHQ
- Jeg kan huske, at Kaj
0XQN YDU PHJHW VSHFLHO
GHW YDU GRJ NRUW YL KDYGH
KDP GD XQGHUYLVQLQJHQ
I¡UVW EHJ\QGWH L QRYHPEHU 9L KDYGH LNNH PDQJH
OHNWLHU IRU KRV KDP RJ WLO
MXOHIHULHQVDJGHKDQDWQX

GHUV¡ 3U VWHJnUG HQ GDJ
L QRYHPEHU PnQHG IUD NO
 RJ YL EOHY EHY UWHW PHG NDIIH RJ NDJH DOW
LPHQVGHIXOJWHRVW WLGH
Q VWHWUHWLPHU
9LYDUHQNHOWYLVLQGHLGHQ
JO NRQ¿UPDQGVWXH IRU DW
EOLYHLQWHUYLHZHWRPKYRUGDQ YL KDYGH RSOHYHW GHW
KHOH
9L YDU VHOYI¡OJHOLJ PHJHW
FKRNHUHGH GHQJDQJ RJ
YRUH IRU OGUH IRUWDOWH RV
HIWHUI¡OJHQGH DW DOOH QRN
havde ventet det, da Kaj
0XQN MR LNNH YDU EDQJH
IRUW\VNHUQHRJGHUIRULNNH
YLOOHJnXQGHUMRUGHQ
0HQDOOHV\QWHVMRQRNDOOLJHYHODWGHWEnGHYDUPHQLQJVO¡VW RJ JUXVRPW IRU

DEJBJERG SOGNEBLAD
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YDUGHWQRNPHGGHWRJVn
KDYGHKDQSXWWHWQRJOHWLQJ
IRU RV VRP YL VNXOOH ¿QGH
UXQGWLNRQ¿UPDQGVWXHQ
'HQnUOLJHXGÀXJWJLNIRU
RV ªNXQ© WLO /HPYLJ SJD
NULJHQ PHQ GD YL NRP WLOEDJHVWRG.DM0XQNSnEDQHJnUGHQ L 5LQJN¡ELQJ RJ
WRJLPRGYRUHWUHnUJDQJH
PHG HQ LQGE\GHOVH WLO +RWHO+LQG¡KYRUYLDOOHEOHY
EHY UWHWPHGMRUGE UPHG
À¡GH
 $IKHOHNRQ¿UPDQGKROGHW
IUDHU¿UHG¡GHRJHQ
SnSOHMHKMHPPHQGHWYDU
ULJWLJK\JJHOLJWDWP¡GHGH
DQGUH LJHQ EHWRQHU 0DUJUHWKHLV U0DU\VRPMHJ
så meget til i mine unge
GDJHPHQVnEOHYYLMRJLIW
RJ À\WWHGH IUD VRJQHW RJ
GHQJDQJYDUGHWLNNHOLJHVn
OHWDWKROGHIRUELQGHOVHQL
GDJHUGHWMRLQWHWSUREOHP
WLOI¡MHUKXQ
7LO DXJXVW KDU 9HGHUV¡
6NROH HIWHUVNROHLGDJ 
nUVMXELO XPRJGHWEOLYHU
QX ULJWLJ VMRYW DW P¡GHV
PHG PDQJH IUD GHQJDQJ
LJHQ  GHW JO GHU MHJ PLJ
ULJWLJPHJHWWLO
 .RQ¿UPDQGKROGHW
IUD
 EOHY RP HIWHUnUHW
NRQ¿UPHUHW DI 6WDGLOSU VWHQSDVWRU7RXVJDDUG
-HJEOHYGRJI¡UVWNRQ¿UPHUHW L HIWHUnUHW DI SDVWRU
0DGVHQ RJ KDQ YDU KHOW
RYUH L GHQ PRGVDWWH JU¡IW
PKW OHNWLHU RJ VDOPHYHUV
EHWRQHU 0DUJUHWKH PHG HW
VWRUWVPLO
$OOH PLQH V¡VNHQGH EOHY
G¡EWRJNRQ¿UPHUHWDI.DM
0XQNIRUW OOHUKXQ-HJHU

LNNH G¡EW DI KDP YHG GRJ
LNNH KYRUIRU KDQ KDU PnVNH Y UH Sn HQ UHMVH HOOHU
QRJHWDQGHW
 0DUJUHWKH EOHY JLIW PHG
3HWHU +DYHQRJERVDWWHVLJ
IUD  Sn 9HVWUH 0DUXSYHM L VWHUVRJQ /RQH
RJ -HVSHU &ODXVHQV JnUG L
GDJ 
 'H ¿N (OVH VRP L GDJ HU
 nU V\JHSOHMHUVNH ERU L
+ROVWHEUR RJ KDU WUH E¡UQ
GHUQ VW$NVHOSnnUERU
L(VEMHUJRJKDUWRE¡UQRJ
0DUJUHWKHVHQHROGHEDUQ
 0DUJUHWKHQ\GHUOLYHWHIWHUDWKDYHDUEHMGHWWLOKXQ
EOHYnURJKXQKDUY UHW
Sn UHMVHU EOD WLO 7HQHULIH
0DOORUFD $OJDUYH ,VUDHO

1RUJH +DU]HQ RJ 5RP
5HMVHUQH HU PHVW IRUHJnHW
PHG E¡UQ RJ HQ V¡VWHU WLO
GLYUXQGHI¡GVHOVGDJH
+YLV MHJ KDYGH Y UHW 
nU\QJUHYLOOHMHJQRNRJVn
godt have sat mig ind i det
PHG LQWHUQHWWHW RJ PDLO
 GHW HU QX DOOLJHYHO JURYH
DWPDQIUDQRYHPEHULNNH
NDQPRGWDJHRIIHQWOLJSRVW
LVLQHJHQSRVWNDVVH
 3n VS¡UJVPnOHW RP 0DUJUHWKH NXQQH In XGVHQGHOVHQSnªEnQG©IUD790LGW9HVW VYDUHU KXQ QHM  RJ
GHW V\QHV KXQ HU HQ VNDP
IRUGHWYLOOHQXY UHVMRYW
DWKDYHKDIWGHWSn'9'
-alb

DEJBJERG
LÆSEKREDS
søger 2-3 nye medlemmer

Vor læsekreds startede i 2005, med otte kvinder. Siden er tre gået ud, og to nye kommet
til.
Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskuterer og sammen går i detaljer med.
Vi synes nu, det er på tide, at udvide kredsen;
og vil derfor gerne, hvis det har interesse, at
man kontakter Inge Ploug på 9682 7040 eller
Vivi Wulff på 6015 7712.
Nye medlemmer vil blive optaget efter »først
til mølle-princippet«.

DEJBJERG SOGNEBLAD
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10 år efter
PLQNRQÀUPDWLRQ
Det er ikke så lang tid
siden at Rigmor ringede
til mig, og spurgte om jeg
ville skrive »10 år efter
PLQNRQ¿UPDWLRQ©

HJHQWOLJ YDURJ KYRUPDQ- 'HWYDUHQPHJHWVWRURPJHWLQJGHUHUVNHWLPLWOLY Y OWQLQJ DW NRPPH WLO HQ
siden da.
QRJHWVW¡UUHVNROHQnUPDQ

6LPRQHUV¡QDI(OOLQRURJ6¡UHQ
6WDDO5DVPXVVHQSn%XQGVE NYHM
L.LUNHE\HQ

På det tidspunkt tænkte
jeg, at det ikke kunne passe
at det var ti år siden jeg var
EOHYHW NRQ¿UPHUHW PHQ *RGW HW KDOYW nU HIWHU PLQ KYRU YDQW WLO OLOOH 6WDXQLQJ
efter lidt tid, gik det op for NRQ¿UPDWLRQEHJ\QGWHMHJ 6NROH 'HW YDU KHOGLJYLV
PLJ KYRU O QJH VLGHQ GHW Sn $PDJHUVNROHQ L 6NMHUQ ikke nogen dårlig ting, for

På weekendtur med
min dejlige familie.
DEJBJERG SOGNEBLAD
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'DMHJ¿NRYHUUDNW
0/3ULVHQL.¡EHQKDYQ

MHJ ¿N ULJWLJ PDQJH Q\H
JRGH YHQQHU Sn DPDJHUskolen.
 -HJJLNSn$PDJHUVNROHQL
både 8.- og 9. klasse. Hvor
 NODVVH KDQGOHGH RP HQ
PDVVH VMRY RJ EDOODGH RJ
¿QGH Q\H EHNHQGWVNDEHU
YDU  QRJHW PHUH XGIRUdrende og kedelig. Der
VNXOOHVNHQRJHWQ\W
 ,  NODVVH KDYGH PLQH
IRU OGUHVNUHYHWPLJRSWLO
9HGHUV¡(IWHUVNROHVHOYRP
jeg ikke rigtig vidste det.
 -HJ PHQWH LNNH DW HIWHUVNROH YDU QRJHW IRU PLJ
MHJ YLOOH KHOOHUH NRPPH L
JDQJPHGPLQXGGDQQHOVH
og tjene nogle penge. Det
PHQWH PLQH IRU OGUH KHOdigvis ikke, og det er jeg
rigtig glad for den dag i
dag.
 6HOYRPGHQI¡UVWHXJHYDU
OLGW P UNHOLJ GD MHJ LNNH
NHQGWH Vn PDQJH EOHY GHW
KXUWLJW EHGUH 'HU YDU DOW

KYDGPDQNXQQHW
QNHVLJ
KYDGPDQ
på Vedersø. Gode lærere,
HQPDVVHVSRUWRJHQPDVVH
Q\HYHQQHU
 6HOYRP MHJ Sn QRJHQ
SXQNWHU LNNH YDU KHOW HQLJ
PHG IRUVWDQGHUHQ HQGWH
GHW PHG DW EOLYH HW DI GH
EHGVWH nU L PLW OLY 9L YDU
RJVn Sn HQ PDVVH UHMVHU
PHG HIWHUVNROHQ )[ GHQ
årlige skitur, til Norge,
KYRUMHJYDUOLGWXKHOGLJDW
NRPPH WLO VNDGH PHG HQ
¿QJHU
På en anden tur skulle vi
WLO 7MHNNLHW RJ ODYH J\Pnastikopvisning
forskellige steder. På rejsen tilEDJH NRP YL RJVn LQG RJ
så
koncentrationslejren
$XVFKZLW]
 'HW YDU PHJHW XQGHUOLJW
DW Jn XQGHU SRUWHQ KYRU
der står »ARBEIT MACHT
)5(,© RJVn DW Jn LQGH L
lejren og tænke på alle de
WLQJVRPGHUYDUVNHW

Efter Vedersø skulle jeg
WLODWW QNHSnPLQXGGDQQHOVH'HWYDUVY UWDW¿QGH
XGDIKYDGMHJVNXOOHLJDQJ
PHG -HJ KDU DOWLG W QNW
det skulle være et eller anGHWPHGHOVnMHJW QNWHDW
HOHNWULNHUOLJHYDUPLJ
Efter to praktik forløb,
VRPHOHNWULNHUIDQGWMHJXG
DIGpWEDUHLNNHYDUPLJ6n
NRPMHJLSUDNWLNQHGHYHG
6NMHUQ(OHNWURVRPODYHUHO
WLO ELOHU SXPSHU PRWRUHU
osv., sådan lidt en blanding
DI VPHG RJ HOHNWULNHU RJ
GHWIDQJHGHPLJIUDVWDUWHQ
af.
Kort tid efter blev jeg anVDWVRPO UOLQJRJGHWKDU
jeg aldrig fortrudt. Der er
kun een teknisk skole til
XGGDQQHOVH DI HOHNWURPHkanikere, og den ligger på
)DOVWHU
Heldigvis skulle jeg kun
GHURYHU [ XJHU Vn GHW
YDU OLJH WLO DW RYHUNRPPH
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&D¿UHnUHIWHUMHJVWDUWHGH
i lære, skulle jeg til svenGHSU¡YH RYUH Sn )DOVWHU
0LQH IRU OGUH RJ PLQH WR
PHVWUH 3UHEHQ RJ 3HWHU
-HQVHQNRPGHURYHUIRUDW
VHPLJEOLYHI UGLJ
 'HUYDUULJWLJPDQJHQHUYHUSnPHQGHWJLNKHOGLJYLV ULJWLJ JRGW IRU PLJ RJ
MHJ HQGWH PHG DW In HW 
tal. Mine forældre var rigWLJ VWROWH 'HW VDPPH YDU
PLQH PHVWUH IRU nUHW I¡U
¿N5XQHO UOLQJHQI¡UPLJ
QHPOLJRJVnHWWDO5XQH
HQGWH PHG DW In HQ SULV DI
Metal Industriens LærlinJHSULVVnGHWKDYGHMHJDOlerede i tankerne. da jeg gik
op til svendeprøven.

 'D MHJ ¿N  KnEHGH MHJ
sådan at jeg også ville blive
QRPLQHUHWWLOHQSULV*RGW
HW KDOYW nU HIWHU ¿N MHJ HW
brev fra fonden der udgiver prisen, at jeg var blevet
indstillet til den. Jeg var
ULJWLJOHWWHWRJV\QHVDWGHW
YDUUDUWDWDQGUHV\QHVMHJ
VNXOOHKDYHVnGDQHQSULV
Måneden efter tog vi til
.¡EHQKDYQ PLQ N UHVWHU
(VWKHU PLQH IRU OGUH RJ
PLQH PHVWUH RJ GHQ HQHV
NRQHIRUDWVHPLJInRYHUUDNW SULVHQ -HJ ¿N GHQ
overrakt af to direktører
fra forskellige industriforbund, og undervisningsPLQLVWHUHQYDUGHURJVnRJ
KROGH WDOH $OW L DOW YDU GHW

DEJBJERG
LÆSEKREDS
søger 2-3 nye medlemmer

Vor læsekreds startede i 2005, med otte kvinder. Siden er tre gået ud, og to nye kommet
til.
Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskuterer og sammen går i detaljer med.
Vi synes nu, det er på tide, at udvide kredsen;
og vil derfor gerne, hvis det har interesse, at
man kontakter Inge Ploug på 9682 7040 eller
Vivi Wulff på 6015 7712.
Nye medlemmer vil blive optaget efter »først
til mølle-princippet«.
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en rigtig god dag.
 (IWHU VHNV nU KRV 6NMHUQ
(OHNWUR Vn MHJ PLW VQLW WLO
DW SU¡YH QRJHW Q\W 3n GDY UHQGH WLGVSXQNW KDYGH
MHJ Y UHW VDPPHQ PHG
PLQN UHVWHLIHPnURJGD
KXQ YDU À\WWHW WLO cUKXV WR
nUWLGOLJHUHEHJ\QGWHMHJDW
søge arbejde deroppe.
 (IWHUHWSDUPnQHGHUEOHY
jeg tilbudt en stilling ved
3URQRU,QGXVWULWHNQLNVRP
HOHNWURPHNDQLNHU -HJ WRJ
MREEHW RJ À\WWHGH RS WLO
PLQN UHVWHLcUKXV9LYDU
HQGGD Vn KHOGLJH DW In HQ
OHMOLJKHG OLJH YHG VLGHQ DI
PLQ V¡VWHU $QQHPHWWH RJ
KHQGHVN UHVWH0LNH
 'HW PHG DW In Q\H XGIRUGULQJHU Pn PDQ VLJH DW
MHJ
HJ KDU InHW 1X N¡UHU MHJ
UXQGW
RJ KM OSHU WLO XGH
X
på
å div. store fabrikker og
NUDIWY
UNHUcUKXV
U
 6nKHUWLnUHIWHUPLQNRQ6
¿UPDWLRQ
KDU MHJ Y UHW HW
U
fantastisk
år på efterskole.
an
)nHW
PLJ HQ XGGDQQHOVH
n
VRP
R MHJ HU ULJWLJ JODG IRU
MHJ
HJ KDU YDOJW -HJ HU À\WWHW
HW WLO cUKXV  -HJ KDU Y ret
et på nogle gode ferier til
Bulgarien,
u
Mallorca, Kos
RJ
J HQ WXU JHQQHP (XURSD
P PLQH WR EHGVWH NDPPHG
PHUDWHU
P
KYRU YL N¡UWH WLO
P
$PVWHUGDP
RJ YLGHUH WLO
Q
(QJODQGKYRUYLN¡UWHOLGW
u
rundt,
inden vi endte i Lono
don.
)
 )DNWLVN
QnU MHJ W QNHU
Y GHW KDU MHJ QnHW PHRYHU
H
JHWSnWLnU*DGYLGHKYDG
e sker de næste ti?
der

.RQÀUPDWLRQ

L'HMEMHUJ.LUNH nUVNRQÀUPDQGMXELO XP
DSULONO
Y-¡UJHQ3HGHUVHQ
Caroline Kargo
Christensen
Ringkøbingvej 54

Bagerste fra venstre: Peder Sandager, Ove Lauridsen,
Bent Larsen, Kirsten Lauridsen, pastor Pedersen, Brita
Nielsen, Jens Anton Nørremark og Jens Chr. Didriksen
Forreste fra venstre: Ellen Mortensen, Bente Kaspersen,
Grete Jensen, Agnes Bjerg, Kirsten Lauridsen og Hanne
Overgård.

Camilla Hyldgaard
Jørgensen
Dejbjergvej 21
Jannik Kargo
Christensen
Ringkøbingvej 54
Mikkel Nielsen
Dejbjergvej 18
Mathias Berg Simonsen
Sandagervej 1

PDMNO
Y-¡UJHQ3HGHUVHQ
Martin Vang Christensen
Andbækvej 7
Anna Clara Bjerregaard
Schwartz
Vævergade 5, København

nUVNRQÀUPDQGMXELO XP

Øverste fra venstre: Poul Plauborg Pedersen, Kent Engholm Nielsen, Søren Ladekjær Mikkelsen, pastor Jørgen
Pedersen. I midten: Hanne Andersen, Dorte Skovbjerg
Larsen, Ingeborg Bro Jensen.
Nederst: Susanne Poulsen og Tanja Andersen
DEJBJERG SOGNEBLAD
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Spot
Nak og æd en pizza hilsen fra Spotlight
Inspireret af
TV-programmet Nak & Æd
skulle Spotlight en tur i
skolekøkkenet.
Aftenens opgave var pizza
bagning.
De unge skulle arbejde i
hold af to eller tre personer.
 $OOHPDQG¿NODYHWSL]]Ddej, og derefter gik jagten
ind på pizzafyld.
Der skulle dystes i dåsekast - her blev det afgjort
om holdet skulle have pepperoni eller majs på deres
pizza.
Næste disciplin hed - Skyd
svinet. Hvis holdet kunne
nedlægge et plastiksvin
vandt man skinkestrimler
til pizzaen - ellers stod den
på champignon.
Sidste disciplin var jagt
med bue og pil. Her gjaldt
det pandekager til dessert,
hvis ikke man kunne ramme, var det havregrød.
Der blev jaget med stor
LQGOHYHOVH RJ DOOH KROG ¿N
bagt nogle helt forrygende
pizzaer.
Henriette Lauridsen
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ŶŐŽĚĞũďũĞƌŐ͛ƐŬƚƌĂĚŝƚŝŽŶ͙
…..bør igen se dagens lys.
Vi har hørt så meget om µGHQJDQJµaltså om dengang, hvor sognefesten foregik rundt om i
laderne, hvor halm, støv og festlig stemning var med til at samle børn, unge og ældre.
Vi inviterer derfor alle indfødte, tilflyttere, unge som ældre til ”den gode gamle sognefest”

O¡UGDJGMXQLNO
Vi har hverken lejet lokaler, eller bestilt mad…..og det gør vi heller ikke, for afhængig af antal, ja så
foregår det enten på Skrænten 7 eller i en tilstødende lade. Vi sørger for rammerne, varme og et
fejet gulv.
Maden, den står I selv for. Konceptet bliver, at hver familie skal PHGEULQJHPDGRJHQSRVH
VOLNFKLSVWLOPLQSHUVRQHU. Maden sættes på det fælles buffetbord, mens godterne gemmes til
senere. Derudover skal I også selv PHGEULQJHGULNNHYDUHU, for vi vil gerne undgå, at der skal
blandes økonomi ind i festen.

Endelig skal I medbringe:
6HUYLFHWLOHJHWEUXJVWROHRJHQOLOOHVRPPHUEORPVWWLOERUGG NQLQJHQ

Hiv derfor fat i naboer, folk på gaden samt lokale venner. Vi håber på jeres opbakning, og glæder
os til at invitere indenfor til en vaskeægte Dejbjergfest.

Tilmelding sker senest d. 1. juni til Karen Lundgaard Agerholm eller Anne Larsen på hhv.
karen_andresen@hotmail.com eller anne_refstrup@hotmail.com.
Derudover kan I tilmelde jer på tlf.: 25382631 (Karen) eller tlf.: 40923531 (Anne)
I bedes oplyse jeres tlf.nummer og mail-adresse ved tilmelding, således at festadressen kan meldes
ud, når vi kender til antallet af glade festdeltagere.

Med venlig hilsen
”Tilflytterne”
Anne Larsen og Karen Lundgaard Agerholm

DEJBJERG SOGNEBLAD

21

RåDET

Kære alle læsere!

Jeg har fået æren af at
overtage denne klumme
efter Esben Lunde Larsen.
Det er jeg rigtig stolt over,
og jeg vil prøve at holde jer
opdateret omkring, hvad
der foregår i byrådet, selvfølgelig med fokus på lokalsamfundet Stauning/
Dejbjerg og Skjern.

Mine første erfaringer
med byrådsarbejdet
Den 19. november kom valget endeligt! De sidste par
uger op til var meget hektiske, og det var nærmest
et fuldtidsjob i sig selv at
passe sin valgkamp. Heldigvis lykkedes missionen,
og jeg blev valgt til byrådet,
endda med et godt stemmeantal, hvilket var med
til at give mig plads i de udvalg, jeg gerne ville sidde i,
nemlig Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
Ugen efter valget oplevede jeg som en utrolig
kaotisk tid, hvor konstitueringen blev besværliggjort
af, at Venstre mistede det
DEVROXWWH ÀHUWDO 'HW NDQ
man selvfølgelig synes er
ærgerligt, jeg vælger dog at
se sådan på det, at det nok

er sundt nok. Det betyder i
hvert fald, at vi i fremtiden
er nødt til at samarbejde
mere bredt for at få vores
politik igennem. Og så betragter jeg også valgnederlaget som en opsang fra
borgerne om, at de ønsker
et bredt samarbejde, hvor
tingene ikke nødvendigvis kan aftales på Venstres
gruppemøder.
Den første tid som nyvalgt, har jeg oplevet som
spændende og positiv. Der
er en god stemning i Venstres gruppe især blandt
os nyvalgte. Jeg fornemmer også, at der generelt er
en god stemning i byrådet
partierne imellem. Personligt har jeg snakket med
folk fra alle partier, og jeg
oplever, at alle er positive
overfor samarbejdet, og
villige til at udføre et stykke
arbejde i vores fælles interesse, nemlig at få skabt en
sund og driftig kommune.
Her i starten har vi brugt
en del tid på at blive »sat
ind i«, hvordan kommunen
er skruet sammen. Der har
været afholdt en del temadage, og vi er blevet præsenteret for direktionen
og de forskellige fagchefer.
Her har jeg selvfølgelig en
fordel i at kende systemet
på forhånd. Jeg kender
gennem mit arbejde de for-

skellige fagudvalg, arbejdsr
rbejds
gange og processer.
Ud over de forskellige
introduktionsforløb, er vi
også begyndt at arbejde
i de forskellige udvalg. I
Teknik- og Miljøudvalget
har vi bl.a. diskuteret kommende biogasanlæg, og så
har vi haft fokus på budgettet for indeværende år
samt prioriteringer inden
for anlægsområdet. Der
har været et par sager som
vedrører
Stauning/Dejbjerg området: Cykelstien
mellem Stauning og Velling prioriteres i 2014 og så
har vi givet grønt lys til, at
der må installeres vand og
DÀ¡E L 6WUDQGYHMHQV K\WWHU
på Stauning Havn.
I Økonomi- og Erhvervsudvalget har vi også snakket biogas, og så er vi blevet
præsenteret for RKSK 3,0,
som er den proces, det tid-
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ligere byråd igangsatte.
Processen
indeholder
5 besparelsesspor og 2
vækstspor. Der er fremkommet et besparelsesmål
på 150 mio. årligt fra 20152017. I den forbindelse
er medarbejderne samt
fagcheferne i kommunen
blevet bedt om at komme
med forslag til besparelser.
Uanset hvad man når frem
til, er det klart, at en besparelse på så mange millioner
vil få store konsekvenser
for det serviceniveau, vi
kender i dag. Det kunne
også godt gå hen og få konsekvenser for den skole- og
dagtilbudsstruktur vi kender i dag. Alene området
Dagtilbud og Undervisning
skal spare 50 mio. årligt.
Hvad kommer der fokus
på henover 2014? - Her er
mit bud:
5.6.
)RONHVNROHUHIRUPHQ
9LQGP¡OOHU
(QHUJLSODQJHQHUHOW
- herunder biogas opstart
'LVNXVVLRQRPNULQJODQGdistrikter, landsbyer osv.
– Skal vi satse på det hele
eller…….
Rådhusdebatten

mange gavmilde sponsorer
og den store indsats for at
indsamle præmier. Overskuddet var også rekordstort, i alt ca. 12.000 kr.

Nyt fra Støtteforeningen –
Februar 2014
Generalforsamling
Vi har afholdt ordinær
generalforsamling i Støtteforeningen med valg til
bestyrelsen, som nu ser ud
som følger:
Anette Andersen, Dejbjerg
Laila Dyrholm, Stauning
Kate Høgsgaard Madsen,
Skjern
Louise Møberg Thomsen,
Skjern
Anne Marie Kronborg
Hansen, Stauning
Line Buch Lauridsen,
Stauning
Alec Lindgren, Dejbjerg
Suppleanter:
Martin Kristensen,
Stauning
Marianne Larsen,
Stauning

Forrygende bankofest gav overskud på
12.000 kr.

Vi slog alle rekorder ved det
Med venlige hilsener traditionsrige bankospil på
Jakob Agerbo skolen fredag den 21. februar. Deltagerantallet var
det højeste nogensinde,
da henved 280 børn og
voksne var mødt op for at
få del i herlighederne. Præmieværdien var højere end
nogensinde takket være de
DEJBJERG SOGNEBLAD
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Avisindsamling
Årets første avisindsamling gav i alt 12,5 tons pap
og papir. Traditionelt set
er januarindsamlingen lidt
mindre end de øvrige, så vi
er rigtigt godt tilfredse og
føler os godt rustede til at
nå målet på 55 tons i år.
Der har været spørgsmål
WLO RP PDQ RJVn Pn DÀHvere æggebakker og mælkekartoner. Æggebakker
tager Papirfabrikken gerne
imod, men ikke mælkekartoner.
 +XVNDWGXDOWLGNDQDÀHvere gammelt pap og papir
i containeren, som står i
skuret bag den ulåste dør i
skolegården.

Jenny &
Gitte Lund og Anna
Olga Jensen har igen
været nede i arkivet og
dennegang fundet nogle
billeder af den gamle
købmandsbutik i
Kirkebyen og ægteparret som drev den.

2

1

Kirkebogen fortæller, at
Bertel Kristiansen overtog
købmandsforretningen efter sin far, allerede inden
parret på billedet blev gift. Var det Bertels bil..?
Mon ikke der kan fortælles lidt historie om tiden
som købmandsfrue i DejBryllupsbillede af
Bertel Kristiansen og
Jenny Kærgaard
Laugesen året er 1942.

bjerg? Eller som kunde i
købmandsforretningen?
Som fast inventar i butikken stod en bænk, hvor
der ofte sad et par stykker
og udvekslede nyheder. Vi
kunne tænke os, få lidt del
i det liv, der var i butikken

3
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4

dengang?
Vil I fortælle lidt om den
tid, og om de andre billeder
fra butikken og udenfor, så
henvend jer til Anna Olga
5124 6853 eller Gitte Lund
2216 0024.
Hvis I vil skrive lidt ned
så send det på e-mail
frugittelund@outlook.dk,
så bruger vi det i arkivet og
sender det videre til Sognebladet her.
Gitte Lund
Bertel Kristiansen
tanker bil ca. 1938.

De tre herrer nederst, er
oplyst at være Bertel Kristiansen, Richard Astrup
og Chr. Astrup ca. 1970.

2SO\VQLQJHULÁJ
Dejbjerg Kirkebog:
Ungkarl Købmand i
Dejbjerg Bertel Kristiansen, født i Ølgod Sogn,

Ribe Amt 12. August
1918, Søn af Husmand
Jens Hansen Kristiansen
og Hustru Birthe Marie
Kristensen
og

5
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Jenny og Bertel Kristiansen
og datteren Tove.

6
Pige Husassistent i Dejbjerg Jenny Kærgaard
Laugesen, født i Dejbjerg
Sogn 26. maj 1921,
Datter af Gaardmand
Ole Kristian Laugesen og
Hustru Maren Jensen.

Jenny og Bertel Kristiansen
og en ukendt ca. 1952.

7

Der blev lyst i kirken 25.,
26., og 27. April 1942 og
vielsen fandt sted 3 uger
efter den 14. maj 1942.
Vielsen blev foretaget
af Sognepræsten Hans
Pedersen.
Vidner var: Fhv. Købmand
i Dejbjerg Jens Hansen
Kristiansen nu boende
i Ølgod og Gaardmand
Ole Kristian Laugesen af
Dejbjerg
DEJBJERG SOGNEBLAD
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