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Foråret har vist ladet sig 

Træer og buske viser tyde-
lige tegn på at ville grønnes, 

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 bliv-
er 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 landska-

steder. Det skyldes stormen 
Bodil, som hærgede i decem-
ber sidste år. Det ses i læhegn 
og i skovene rundt omkring. 
Her i Dejbjerg er skovene

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. Kul-
tur hallen blev voldsomt ramt. 
Både udvendig og indvendig 

-
lioner 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 oplev-
else, men får nok også selv en 
stor oplevelse ved at udøve 
gymnastikken.

Gymnastik kan føre meget 
med sig. For Maja L. Chris-
tiansen gik en stor drøm i op-
fyldelse, da hun kom med på 
dette års verdenshold i gym-
nastik. Maja har dyrket gym-
nastik i mange år. Har været 
med på Ollerups Elitehold, 

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 

holdet viser rundt i verden.

i året er også noget, som Støt-
teforeningen står for. Der er 
stor opbakning i Stauning 
og Dejbjerg til dette. Pen-
gene, som kommer ind ved 
dette, går også til busserne. 
Elevtilgangen er oppe på 41, 
så koordineringen har været 
udfordret, men også medvirk-
ende til at Stauning Skole ikke 
længere er i fare for at skulle 
lukke. Til generalforsamlin-
gen 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 in-
den 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 forb-
indes med gækkebrevet. Tra-
ditionen siges, at stamme helt 
tilbage til 1600-tallet. Der 

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

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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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 ung-

-
gende hurtigt store tanker 
om at rejse og bo i udlan-

det.
Herefter brugte jeg me-

gen tid på at drive min mor 

til vanvid med plagerier om 
at komme på High School i 
USA. Da jeg indså, at dette 
ikke ville blive til noget, 

-
ligheder.

Jeg faldt over en reklame 

for en guideskole, og det 
blev min nye plan – som 

»mange« år efter. Så rej-

på hylden og jeg fortsatte 
videre på Blaakilde Ung-
domsskole.

Her gik jeg i to år. Efter-
skolen var fuld af nye ud-
fordringer og oplevelser. 
Mine bedste veninder den 
dag i dag er fra efterskolen. 
Vi ses stadig ofte og så vidt 

til »madaften« her i Aar-
hus.

10 år efter

å
id
o
H
k
or

M
a
i

l
u

Guide aktiviteter 
på Gran Canaria
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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 den-
gang var et lille sted, hvor 
alle kendte alle, og der var 
en meget afslappet atmo-

at se sig om sad man med 

i opfyldelse! Men hvordan 
var jeg lige kommet her 
til?

Det sidste år på HTX gik 

til at rive en måned af sko-
leåret ud af kalenderen, og 
tage på guideskole i Spa-
nien. Her lærte jeg meget 
om rejsebranchen, guide-
livet og mig selv. Det var 

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 gåpå-
mod. Nogle måneder efter 
var jeg til jobsamtale ved 
Star Tour, og var en af de 

Under to uger efter min 
mor havde sat studenter-
huen 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 

og et stærkt fællesskab. 
Alt dette var den del af 

guidelivet, som jeg elskede. 
Fællesskabet var vigtigt, da 
vi alle var langt væk hjem-
me 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 »kontor-
guide« til at være »Aktivi-
tetsleder«. Det var noget af 
en omvæltning. Sammen 
med andre aktivitetsledere 
stod jeg for alle aktiviteter 

-
cepthotellet Blue Village 
Bahia Feliz. Der var guider 
og gæster fra hele norden. 

svenske, måtte jeg jo lære 
at snakke svensk. Specielt 

kuk dansk, og syntes mest 

snakkede med en kartoffel 
i munden. På to måneder 
havde jeg gjort mig forståe-
lig på svensk og kunne med 

HTX og guideskole jeg havde 

Dykning på Korfu.
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de svenske gæster, som 
dog mente jeg snakkede 
»kebab-svensk«!

Efter Gran Canaria blev 
-

guide« på Korfu. Wauw! 
Her var vi et meget lille 

team på kun fem guider, en 
teamleder og en destina-
tionschef. Det var virkelig 

var smuk og de lokale var 
meget gæstfrie. 

som var mit åndehul blandt 

tider. Misforstå mig ikke 
– jeg elskede det hele, men 

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 

-

skede at være guide, men 
glædede mig også til nye 
udfordringer.

Nytår på Gran Canaria.

Vandring på 
Gran Canaria.

DEJBJERG SOGNEBLAD 8
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Uddannelse
Jeg startede på Bygnings-

-
len i Aarhus. Her kom jeg 

med i RUS-udvalget, som 
er et udvalg af studerende, 
der arrangerer nye stude-
rendes introdage og intro-

DEJBJERG SOGNEBLAD 9

Christian og Rikke.

På næste side tager jeg 
imod min mor i 
lufthavnen på Korfu.
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Uddannelsen var ikke lige 
mig, så jeg droppede ud, 
men holdte kontakt til 

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 
nuværende RUS-vejledere. 

-
ste, Christian, som jeg bor 
med i dag. Vi har boet sam-
men et års tid nu, og har 
allerede mange planer for 
fremtiden.

-
tet på uddannelsen »Glo-
bal Business Engineering« 
her i Aarhus. Uddannelsen 

-
uddannelse, som er ret-
tet mod produktion samt 

produkter og projekter på 
tværs af nationale, kultu-
relle og sproglige skel. 

Min rejselyst er ikke helt 
stillet af og heldigt for mig, 
er Christian også vild med 
at rejse. Derfor har vi begge 

New South Wales i Sydney. 

Her skal vi, efter planen, 
studere et år med start fra 
juli ’14. 

Christian er uddannet 

»Master of Technology and 
Innovation Management«. 

Jeg skal læse to semestre 
som en del af min bache-
lor.

Efter Australien og fuld-
endt uddannelse er min 

-

i Danmark eller udlandet 
må fremtiden vise. 

Invitation til 

Sangaften
Så sker det igen

Torsdag 24. april  kl. 19.30
inviteres alle sangglade til sangaften.

Denne gang har vi fået lov til at låne Dejbjerg 
Missionshus.
Vi synger forårssange, højskolesange og ny-
ere sange.
Der vil desuden være et par musikalske ind-
slag i løbet af aftenen.

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

Der vil være mulighed for at købe kaffe/the 
og kage 30,-



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

I den anledning havde TV-

-
mandhold, til en samtale 

-
levet det; - som dengang 

-

K
-

-

da TV

hun, men så sagde de, at de 

-
-

-

-

-

-

havde ventet det, da Kaj

-
-

- Lise ville have at Kaj
-

-
-

-

-

-

-

-

- Jeg kan huske, at Kaj

-

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

-

-

så meget til i mine unge 

-

-

-

-

-

godt have sat mig ind i det 

-
-
-

-alb

DEJBJERG
LÆSEKREDS

søger 2-3 nye medlemmer
Vor læsekreds startede i 2005, med otte kvin-
der. Siden er tre gået ud, og to nye kommet 
til.

Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskute-
rer 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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Det er ikke så lang tid 
siden at Rigmor ringede 
til mig, og spurgte om jeg 
ville skrive »10 år efter 

På det tidspunkt tænkte 
jeg, at det ikke kunne passe 
at det var ti år siden jeg var 

efter lidt tid, gik det op for 

-

siden da.

-

ikke nogen dårlig ting, for 

10 år efter

På weekendtur med 
min dejlige familie.
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-
skolen.

både 8.- og 9. klasse. Hvor 

-
drende og kedelig. Der 

jeg ikke rigtig vidste det. 
-

og tjene nogle penge. Det 
-

digvis ikke, og det er jeg 
rigtig glad for den dag i 
dag.

på Vedersø. Gode lærere, 

årlige skitur, til Norge, 

På en anden tur skulle vi 
-

nastikopvisning forskel-
lige steder. På rejsen til-

så koncentrationslejren 

der står »ARBEIT MACHT 

lejren og tænke på alle de 

Efter Vedersø skulle jeg 
-

det skulle være et eller an-

Efter to praktik forløb, 

osv., sådan lidt en blanding 

af.
Kort tid efter blev jeg an-

jeg aldrig fortrudt. Der er 
kun een teknisk skole til 

-
kanikere, og den ligger på 

Heldigvis skulle jeg kun 
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i lære, skulle jeg til sven-

-
-

tal. Mine forældre var rig-

Metal Industriens Lærlin-
-

lerede i tankerne. da jeg gik 
op til svendeprøven. 

sådan at jeg også ville blive 

brev fra fonden der udgi-
ver prisen, at jeg var blevet 
indstillet til den. Jeg var 

Måneden efter tog vi til 

-

overrakt af to direktører 
fra forskellige industri-
forbund, og undervisnings-

en rigtig god dag.

-

søge arbejde deroppe. 

jeg tilbudt en stilling ved 

-

på div. store fabrikker og 

-

fantastisk år på efterskole. 

-
-

ret på nogle gode ferier til 
Bulgarien, Mallorca, Kos 

-

rundt, inden vi endte i Lon-
don.

-

der sker de næste ti?
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DEJBJERG
LÆSEKREDS

søger 2-3 nye medlemmer
Vor læsekreds startede i 2005, med otte kvin-
der. Siden er tre gået ud, og to nye kommet 
til.

Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskute-
rer 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«.



   
Caroline Kargo 
Christensen
Ringkøbingvej 54

Camilla Hyldgaard 
Jørgensen
Dejbjergvej 21

Jannik Kargo 
Christensen
Ringkøbingvej 54

Mikkel Nielsen
Dejbjergvej 18

Mathias Berg Simonsen
Sandagervej 1

Martin Vang Christensen
Andbækvej 7

Anna Clara Bjerregaard
Schwartz
Vævergade 5, København
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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.

Øverste fra venstre: Poul Plauborg Pedersen, Kent Eng-
holm Nielsen, Søren Ladekjær Mikkelsen, pastor Jørgen 
Pedersen. I midten: Hanne Andersen, Dorte Skovbjerg 
Larsen, Ingeborg Bro Jensen. 
Nederst: Susanne Poulsen og Tanja Andersen



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 perso-
ner.

-
dej, og derefter gik jagten 
ind på pizzafyld.

Der skulle dystes i dåse-
kast - her blev det afgjort 
om holdet skulle have pep-
peroni 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 ram-
me, var det havregrød.

Der blev jaget med stor 

bagt nogle helt forrygende 
pizzaer.

Henriette Lauridsen

Spot

DEJBJERG SOGNEBLAD 18
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…..bør igen se dagens lys. 

Vi har hørt så meget om altså 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”

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 
. Maden sættes på det fælles buffetbord, mens godterne gemmes til 

senere. Derudover skal I også selv , for vi vil gerne undgå, at der skal 
blandes økonomi ind i festen.

Endelig skal I medbringe:

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



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, selv-
følgelig med fokus på lo-
kalsamfundet Stauning/
Dejbjerg og Skjern.

Mine første erfaringer 
med byrådsarbejdet
Den 19. november kom val-
get endeligt! De sidste par 
uger op til var meget hek-
tiske, og det var nærmest 
et fuldtidsjob i sig selv at 
passe sin valgkamp. Hel-
digvis lykkedes missionen, 
og jeg blev valgt til byrådet, 
endda med et godt stem-
meantal, hvilket var med 
til at give mig plads i de ud-
valg, jeg gerne ville sidde i, 
nemlig Teknik- og Miljøud-
valget samt Økonomi- og 
Erhvervsudvalget.

Ugen efter valget ople-
vede jeg som en utrolig 
kaotisk tid, hvor konstitu-
eringen blev besværliggjort 
af, at Venstre mistede det 

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 be-
tragter jeg også valgneder-
laget som en opsang fra 
borgerne om, at de ønsker 
et bredt samarbejde, hvor 
tingene ikke nødvendig-
vis kan aftales på Venstres 
gruppemøder.

Den første tid som ny-
valgt, har jeg oplevet som 
spændende og positiv. Der 
er en god stemning i Ven-
stres gruppe især blandt 
os nyvalgte. Jeg fornem-
mer også, at der generelt er 
en god stemning i byrådet 
partierne imellem. Person-
ligt 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 inte-
resse, 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 tema-
dage, og vi er blevet præ-
senteret 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, arbejds-
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 kom-
mende biogasanlæg, og så 
har vi haft fokus på bud-
gettet for indeværende år 
samt prioriteringer inden 
for anlægsområdet. Der 
har været et par sager som 
vedrører Stauning/Dej-
bjerg området: Cykelstien 
mellem Stauning og Vel-
ling prioriteres i 2014 og så 
har vi givet grønt lys til, at 
der må installeres vand og 

på Stauning Havn. 
I Økonomi- og Erhvervs-

udvalget har vi også snak-
ket biogas, og så er vi blevet 
præsenteret for RKSK 3,0, 
som er den proces, det tid-

rbejdsr

RåDET
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ligere byråd igangsatte. 
Processen indeholder 

5 besparelsesspor og 2 
vækstspor. Der er frem-
kommet et besparelsesmål 
på 150 mio. årligt fra 2015-
2017. 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 bespa-
relse på så mange millioner 
vil få store konsekvenser 
for det serviceniveau, vi 
kender i dag. Det kunne 
også godt gå hen og få kon-
sekvenser for den skole- og 
dagtilbudsstruktur vi ken-
der i dag. Alene området 
Dagtilbud og Undervisning 
skal spare 50 mio. årligt.

Hvad kommer der fokus 
på henover 2014? - Her er 
mit bud:

- herunder biogas opstart 
-

distrikter, landsbyer osv. 

– Skal vi satse på det hele 
eller…….
Rådhusdebatten

Med venlige hilsener
Jakob Agerbo

Nyt fra Støtteforeningen – 
Februar 2014

Generalforsamling
Vi har afholdt ordinær 
generalforsamling i Støt-
teforeningen 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 banko-
fest gav overskud på 
12.000 kr.
Vi slog alle rekorder ved det 
traditionsrige bankospil på 
skolen fredag den 21. fe-
bruar. Deltagerantallet var 
det højeste nogensinde, 
da henved 280 børn og 
voksne var mødt op for at 
få del i herlighederne. Præ-
mieværdien var højere end 
nogensinde takket være de 

mange gavmilde sponsorer 
og den store indsats for at 
indsamle præmier. Over-
skuddet var også rekord-
stort, i alt ca. 12.000 kr.

Avisindsamling

Årets første avisindsam-
ling 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 
-

vere æggebakker og mæl-
kekartoner. Æggebakker 
tager Papirfabrikken gerne 
imod, men ikke mælkekar-
toner.

-
vere gammelt pap og papir 
i containeren, som står i 
skuret bag den ulåste dør i 
skolegården.
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Gitte Lund og Anna 
Olga Jensen har igen 
været nede i arkivet og 
dennegang fundet nogle 
billeder af den gamle 
købmandsbutik i 
Kirkebyen og ægtepar-
ret som drev den.
Kirkebogen fortæller, at 
Bertel Kristiansen overtog 
købmandsforretningen ef-
ter sin far, allerede inden 
parret på billedet blev gift.

Mon ikke der kan fortæl-
les lidt historie om tiden 
som købmandsfrue i Dej-

bjerg?  Eller som kunde i 
købmandsforretningen?

Som fast inventar i bu-
tikken 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 

Jenny & 

Var det Bertels bil..?

Bryllupsbillede af 
Bertel Kristiansen og 
Jenny Kærgaard 
Laugesen året er 1942.

1

2

3
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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 Sogne-
bladet her. Gitte Lund

Dejbjerg Kirkebog:

Ungkarl Købmand i 
Dejbjerg Bertel Kristian-
sen, født i Ølgod Sogn, 

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

og

Bertel Kristiansen
tanker bil ca. 1938.

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

4

5
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Pige Husassistent i Dej-
bjerg Jenny Kærgaard 
Laugesen, født i Dejbjerg 
Sogn 26. maj 1921,
Datter af Gaardmand 
Ole Kristian Laugesen og 
Hustru Maren Jensen.

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

Jenny og Bertel Kristiansen
og datteren Tove.

Jenny og Bertel Kristiansen
og en ukendt ca. 1952.

6

7
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