AKTiViTETSKALENDEREN
APRIL
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
6¡QGDJ
Søndag
MAJ
Søndag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Skjern
Søndag
Søndag
Torsdag

1.
2.
6.
13.
13.
14.
17.
18.
20.
21.

27.

Skjern Havekreds
Indre Mission
Kirken
Kirken
fællesarrangement
Søndagsklubben
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
.LUNHQ 
Søndagsklubben

Forårsinspiration på Friplejehjemmet
Månedsmøde. Vi synger påsken ind
Lovsangsgudstjeneste ved bandet
Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
m/forskelligt på pladsen v/Stauning Brugs
Påskemåltid. Vi fejrer påske på jødisk vis
Nadvergudstjeneste, skærtorsdag
Gudstjeneste, langfredag
Gudstjeneste, påskedag, indsamling
Gudstjeneste. 2. påskedag, altergang
*XGVWMHQHVWH.RQ¿UPDWLRQ
Løb

4. kl. 10.30
7. kl. 19.30
10. kl. 10.00
11.
16. kl. 10.30
24. kl. 10.00

Kirken
Indre Mission
Støtteforeningen
Søndagsklubben
Kirken
Skjern Havekreds

Gudstjeneste
Månedsmøde. Fra påske til pinse
Papirindsamling
”Med luft under vingerne”
Gudstjeneste. Bededag
Plantemarked på Banegårdspladsen,

25. kl. 10.30
25.
29. kl. 10.30

Kirken
Gudstjeneste
Søndagsklubben
Løvspringstur
Kirken Gudstjeneste. Kristi Himmelfart. Indsamling

JUNI
Søndag1.
Onsdag 4.
Søndag
8.
Mandag 9.
Søndag 15.
Fredag 20.
Søndag 22.
Mølle
Søndag 29.

kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 9.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
NO

kl. 9.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 19.30

Kirken
Indre Mission
Kirken
Kirken
Kirken
Søndagsklubben
Kirken

Gudstjeneste
Månedsmøde. Elsket af Gud
Gudstjeneste. Pinsedag
Gudstjeneste. Anden pinsedag
Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Overnatning
Spillemandsgudstjeneste på Bundsbæk

kl. 10.30

Kirken

Gudstjeneste
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Sognebladet har siden
VQDNNHWPHG-HQQ\RJÀJ
er hermed kommet fra
hende og sønnen:
På min mors vegne mange
tak for udkast til næste
sogneblad, som vi har læst
med interesse og har lidt
tilføjelse til:
Ø 2486 (bilen billed 1)
mener vi er J.H. Christiansens bil/taxi. (fra starten af)
Tankning af benzin (billed
4) er sikkert fra 1938, da
%HUWHOLNNH¿NEHQ]LQLMRUGtanken under/efter krigen.
I den forbindelse er
vedhæftet kopi af »visitkort« til taxi-kørsel midt i
1950erne - bemærk telefon
Lem 70y.
I starten og efter etableringen af telefon var det med i
alt 4 cifre nr. 70 (x-y-z-?)
Bestillingen på telefon var
med en leveringstid på 11
måneder pga. kobbermangel under krigen. Butikken
delte med præsten, tømreren og Dejbjerglund.
Bertel havde i lang tid pol.
reg.nr. Ø 2063.
Der er en stavefejl på kortet, da det blev uden korrektur (læs Bertel - ikke
Bertil) (Billed 8)
Vi er endvidere i besiddelse af Næringsbevis fra
14. december 1923 (J.H.C.)
og Næringsbrev fra 20. januar 1942 (B.C.)
Og sidstnævnte, er med
tilføjelser efterhånden som
sognerådet åbnede op for
salg af øl 12. juli 1957 og
senere spiritus med Skjern

8

byråds beslutning 25. juni
1965 efter at byen blev købstad.
Bemærk billede med
tankning af bil (billed 4)
er med den gamle emalieplakat med Adamas
cigaretter (vurderingspris
nu: ca. 8.000 kr.) det blev
efterfølgende beskadiget.
Billede med B.C. + R.A. +
C.A. (billed 5) er med op-

sat postkasse og dermed
nedlæggelsen af posteksp.
på stationen (måske ca.
midt/sidst i 1960erne)
Billede med J.+B. og
Tove (billed 6) er ca. fra
1958/59.
Billede med J. og B. +
ukendt (billed 7) har vi
ikke et helt sikkert bud på,
bortset fra at det er taget på
havestakit, tilhørende Chr.
Astrup.
Omtalte bænk er stadig i
familiens eje og har mange
gode minder.

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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&I
Palmesøndag den 13. april
afholdes et fælles arrangement på Brugsen.

Vi deler os ind i grupper
alt efter hvor trænet man
HU(UGXQ\EHJ\QGHUHUGHU
EHVWHPWRJVnSODGVWLOGLJ
 0¡GHWLGNDQ QGUHVKYLV
der er enighed om dette.

John holder

»åbent hus«
i den gl. Andelskasse, hvor
der vil være mulighed for at
kigge ind og se de nyindrettede lokaler.
%UXJVHQKROGHUEORPVWHUmarked på parkeringspladsen.
2. YLO WHJQH Q\H EHQ]LQkort, El aftaler mv.
8 ,YLOVNDIIHÀHUHIULYLOlige til at hjælpe.
- Men alt dette skriver vi
mere om i næste udgave afSport og Godt.

Max-idræt
Max-idræt starter op igen
onsdag den 27. marts kl.
17:00 – 18:00 ved Stauning
Skole. Vi vil igen lege/spille
PHGGHUHGVNDEHUYLN¡EWH
til sidste sæson, samt nogle
nye ting.
Trænere er
+HQULN1¡UJDDUGPÀ

Løbeklub
9L P¡GHV I¡UVWH JDQJ WLUVdag den 11. marts kl. 17:00
YHG.OXEKXVHWL6WDXQLQJ
Der vil ikke være trænere,
men man kan få vejledning
VDPWO¡EHSODQXGOHYHUHV

U&I vil gerne ønske

MAJA LYKKE
CHRISTIANSEN
et stort tillykke med udtagelsen til DGI´s Verdenshold. Vi
synes det er fantastisk flot. Men vi ved også, at du har
trænet rigtigt hårdt for at nå så langt.
DGI skriver bl.a. følgende om det hold som Maja er
udtaget til:
Teamet bag DGI's Verdenshold arbejder i øjeblikket på
højtryk for at få planlagt turneen for 2014-2015. Det
lange forarbejde inkluderer bl.a. en masse rejser rundt
i verden, hvor vi besøger partnere og sponsorer, undersøger mulige locations til opvisninger, workshops og indkvartering, og får aftaler i hus.
Det er i omegnen af 160 workshops, 125 shows og
100.000 km’s rejsen rundt i hele verden, der skal falde
på plads inden det 10. Verdenshold kan sætte sig i flyveren mod deres første destination.
Den endelig turnéplan er stadig under udvikling, men
den overordnede rute bringer endnu engang holdet jorden rundt:
Danmark, Tyskland, Sydkorea, Taiwan, Japan, Indonesien, Singapore, Malaysia, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Chile og USA.
Hertil kommer holdets omfattende Danmarksturné i
april og maj 2015 samt en månedlang Europatur, inden
holdet kan afslutte den 10. verdensholdsturné i slutningen af juni 2015.
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SKJERN
HAVE

Generalforsamling
5. februar 2014
Skjern Havekreds afholdt
generalforsamling i Skovog Naturstyrelsens lokaler
på Ånumvej 163.
Der var mødt ca. 20 op.
Formanden Lilian Bjerg
DÀDJGHEHUHWQLQJRPnUHWV
JDQJLEHVW\UHOVHQ
 'HW UHYLGHUHGH UHJQVNDE
EOHY IUHPODJW DI NDVVHUHU
.DUOD 0RUWHQVHQ EHJJH
GHOHJRGNHQGWHV
 'HU YDU LQJHQ LQGNRPQH
IRUVODJ IUD NUHGVEHVW\UHOVHQHOOHUPHGOHPPHU
Valg til bestyrelsen:
På valg efter tur:
Lilian Bjerg
modtog genvalg
-\WWH&DUOVHQ
modtog genvalg

RWWH ELOR
ELO
+DQ YLVWH PHJHW ÀRWWH
OHGHUDIOLOMHUSnHQSURMHNtor.
 (IWHU IRUHGUDJHW NXQQH
PDQ N¡EH OLOMH O¡J VRP
3HWHUKDYGHPHGGHUYDUL
DOOHUHJQEXHQVIDUYHPHJHW
ÀRWWH
Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer
 (IWHU JHQHUDOIRUVDPOLQgen havde vi inviteret Peter i havekredsen:
0¡OOHU IUD 6N¡GVWUXS WLO DW
IRUW OOH RP OLOMHU KYRUGDQ
GH JURU EHGVW SODFHULQJ L
KDYHQ OLGW RP VSDJQXP
KYRUGDQ PDQ NDQ SODFHUH
VLQH OLOMHUXGHQ DW J¡UH GHW
VWRUHXGDIGHWRJVDPWLGIn
VXFFHV KYLONHQ W\SH PDQ
VNDO Y OJH OLOMHELOOHQ RJ
KYRUGDQ PDQ IMHUQHU GHQ
V\JGRPPH RJ YLUXV J¡Gning.

Tirsdag 1. april kl. 19.00
 6NMHUQNUHGVHQDUUDQJHUHU
)RUnUVLQVSLUDWLRQYHG&UHD
/XQGVJDDUG%RUULVSn)ULSOHMHKMHPPHW L 6WDXQLQJ
.LUNHE\YHM6WDXQLQJ
 .RP L IRUnUVKXP¡U PHG
GHQNUHDWLYH(OOHQ,YHUVHQ
9L VNDO VH LQVSLUDWLRQ WLO
IRUnUVSnVNHRJNRQ¿UPDWLRQVGHNRUDWLRQHURJNUXNNHUPHGIRUnUVO¡JRJS\QW
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'HU YLO Y UH DPHULNDQVN
ORWWHULPHGQRJOHDIGHÀRWWHGHNRUDWLRQHU
 3ULV
 LQFO.DIIHRJNDJH
Lørdag 24. maj kl. 10-12
 6NMHUQ NUHGVHQ DUUDQJHUHU3ODQWHPDUNHGSnEDQHJnUGVSODGVHQL6NMHUQ
 9L KROGHU YRUHV nUOLJH
SODQWHPDUNHG RJ DOOH HU
YHONRPQH WLO DW V OJH URGIDVWH VXQGH SODQWHU 9L
nEQHURJVnIRUV OJHUHPHG
KDYHUHODWHUHGH WLQJ VRP
IXJOHNDVVHRJKDYHVWHQ
Kom og gør en god hanGHO HOOHU EORW IRU DW NLNNH
SnKYDGKDYHLQWHUHVVHUHGH
IRUPHUHUDISODQWHU
 +HQYHQGHOVH WLO .DUHQ
1\JDDUGWOIHOOHUVHQGHQPDLOWLO
OYEMHUJ#PDLOGN KYLV GX
NRPPHUPHGHQERG

Billedkunst i

huset

Det var ikke meningen……
- at væggene skulle blive
ved med at være hvide
og tomme, da vi havde
fået renoveret vores
missionshus.
Der skulle noget smuk
kunst op, som kunne tale
til alle, der besøger huset
- store som små, unge som
ældre og dem midtimellem! Derfor blev der nedsat et kunstudvalg, som ret
hurtigt kontaktede Irma
Brondbjerg fra Billedværkstedet i Herning.
Hun er uddannet diakon
og arbejder til daglig med
unge, men samtidig er hun
en sprudlende og farverig
kunstner og kalder sig selv
for en »sand Container-arkæolog«. Hendes hjemmeside www.billedvaerkstedet-Herning.dk er absolut
et besøg værd!
Irma sagde heldigvis ja tak
til udfordringen, og kom på
besøg for at se rummet og
huset og høre om, hvad vi
kunne tænke os. Hun blev
LQVSLUHUHW DI GH ÀRWWH RJ
farverige billeder i glas,
som søndagsskolebørnene
KDUODYHWRJ¿NLGpHURJ¡Qsker med sig hjem omkring
temaer og motiver, som vi
i kunstudvalget gerne ville
have med.
En lang og spændende
proces gik i gang, og den

5. marts var derr fernisefernise
ring i missionshuset, hvor
kunstværket blev afsløret i
forbindelse med vores generalforsamling.
Stor var spændingen, da
den farverige billedvæg
bestående af syv malerier
blev afsløret, og stor var
EHJHMVWULQJHQIRUGHWYL¿N
at se.
Titlen på værket er »Mellem Alfa og Omega«, og
Irma fortalte om de mange
tanker, hun har gjort sig
undervejs i processen, og
som afspejles i malerierne,
der hænger tæt sammen
og foroven kædes sammen
af symbolerne for Alfa og
Omega og andre centrale
kristne symboler. Mellem
Alfa og Omega – begyndelsen og enden – det er jo
OLYHWRJGpUKYRUGXRJMHJ
er!
Her er nogle af Irmas tanker omkring hvert enkelt
maleri i billedvæggen – håber, det vil gøre dig nysgerrig på at komme op og se
billedvæggen »live«!
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1. Det første billede – Alfa,
begyndelsen – rummer de
syv skabelsesdage, hvor
Gud skabte lys og mørke,
sol og måne, himmel og
jord, land og hav, frugttræer, planter, dyr og til slut
PHQQHVNHW VRP ¿N ORY WLO
at bo i Paradiset. Slangen
som symbol på frafaldet,
og at mennesket vendte sig
fra Gud er også med på billedet og leder videre til det
næste maleri.
2. Ved frafaldet blev lidelsen en del af det skabte og
af vores liv, og vi vil alle opleve smerte, ensomhed og
føle, at vores livsbåd helt
uventet kan skifte retning,
at vi gang på gang når bunden, synker og oversvømmes. Heldigvis bliver vi
grebet af Guds egen stærke
hånd, som holder os fast. I
toppen af maleriet ses tornekronen som symbol på,
at Jesus døde for os, og at
vi derfor er himlen værdige.
3. Nåden er ny hver mor-

gen – det er Guds tale til os.
Det har vi brug for at blive
mindet om hver dag, og vi
skal ikke starte dagen med
skårene fra i går. Gud kalder os og favner os, Gud er i
min storm. Foroven i maleriet ser vi korset og en hær
af engle – men hvordan ser
engle ud?
Da Jesus var stået op af
graven, mødte Marta og
Maria en engel, som de troede var en gartner – dvs.
englen var menneskelignende. Derfor er englene
på maleriet også menneskelignende – også fordi vi
engang imellem får lov til
at gå englebud for hinanden, eller vi måske har haft
fornemmelsen af, at der
har været engle på besøg.
4. Det næste maleri fortæller om, hvordan Gud kan
skabe nyt i vores liv. Har vi
bare tro som et sennepsfrø,
kan der ske store ting. Det
handler om potentialet ikke størrelsen. På billedet
ses også en sommerfuglelarve, ved siden af den en
puppe og ovenfor sommerfuglen, som er et gammelt
kristent symbol på livet,
døden og opstandelsen.
Vi har alle vores livskamp, og når vi går ind i
den sammen med Gud, er
der potentiale til vækst, og
vi kan blive til det, Gud har
tiltænkt os. Hvis vi forventer, andre tager kampen
for os, kan det resultere i
»en vissen vinge«. At leve
i Guds plan er at lade sit
hjerte elskes af Jesus, og at

lade sit hjerte elske næsten
og sig selv.
5. Temaet for det femte
maleri er fællesskabet og
fællesskabsmåltidet/nadveren. Nadveren er et festmåltid, som vi har brug
for.
Vi har som opgave at være
et fællesskab, som kan
rumme alle dem, der gerne
vil være med i fællesskabet.
Derfor er der mange forskellige slags mennesker
på vej hen til nadverbordet
med brødet og vinen.
Stenen ligger måske nederst i rygsækken, og vi
mærker den måske ikke
– kun når vi engang imellem rydder op i rygsækken.
Der er det godt, at blive
mindet om, at Gud også er
der midt i det svære, og at
Kristus vil tørre tårerne af
vore kinder.
6. Det sjette billede taler
om dåben, og at vi er adopteret ind i Guds hjerte. Der
er en mælkebøtte i maleriet – det mest gavmilde
ukrudt vi har, som gror villigt og spredes overalt. Den
skal være et symbol på alt
det, som vi har fået for intet
af Gud, og som vi gavmildt
skal give videre for intet.
Der er afbilledet tre hjerter som symbol på Fader,
Søn og Helligånd i det vand,
der risler ned over hænderne og videre ned i døbefonten. På døbefontens kant
sidder der en sommerfugl,
som der faktisk også er på
døbefonten i Dejbjerg.
7. Så er vi nået til det sid-

ste billede - Omega – afslutningen, påskemorgens
tomme grav og vejen ind
i evigheden. I det kristne
håb er døden en indgang til
livet. Dem, vi ikke har hos
os mere, er ikke gået bort,
de er gået foran. Døden er
overvundet og besejret af
Jesus – for evigt. I nederste
højre hjørne ser vi slangen,
som blev knust. Himlen
venter, og vi kan faktisk
tænke 100 år frem – hvor
er vi om 100 år?
Vi er utrolig glade for
vores billedvæg – for farverne, for symbolerne og
de mange motiver og detaljer, som man skal helt tæt
på for at opdage (bl.a. mariehøns og dinosaurer), for
de mange budskaber, som
rækker ud til beskueren, og
som fortæller os, at vi ikke
er alene mellem Alfa og
Omega.
Det er en billedvæg, som
man ikke sådan lige bliver
færdig med at betragte, og
den vil helt sikkert skabe
mange tanker og give en
masse indtryk hver gang,
man ser den.
Jo, kunsten blev i den
grad lukket ind i vores hus,
og de hvide vægge blev dekoreret på smukkeste vis,
og det var helt sikkert meningen!
På kunstudvalgets vegne
Anne Grethe Østergaard
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Arkivets
Dejbjerg Lokalhistoriske
Arkiv indbyder til
ÅBENT HUS -

mandag 5. maj kl. 19
Kaffe og kage til alle
gæster.

Arkivgruppen vil gerne vise
alle interesserede arkivets
lokaler i Dejbjerglundhallen - og fortælle om dets
projekter.
Digitalisering af Dejbjergbogen. Vi vil gerne præsentere de muligheder, som
internettet giver i forhold
til at lære mere om sognets
historie og udvikling.
- Vi vil meget gerne kopiere/affotografere gamle
fotos og billeder af huse og
gårde - samt indsamle informationer om personer
og ejendomme siden 1965.
Som tidligere nævnt her i
Sognebladet så er der købmandskurve på højkant
blandt
informatørerne.
Vinderne vil blive udnævnt
i løbet af aftenen.
- Vi er godt i gang med at
registrere indkommet materiale i det nye Arkibas-system og på den nye PC’er,
som arkivet har erhvervet.
Målet er at alle en dag kan
sidde hjemme ved deres
egne computere og søge via
nettet i det store materiale
som vi har i arkivet.
Alle er velkomne til at
medbringe mulige arkivalier, som vi enten kopierer

eller modtager til arkivet.
- I samarbejdet med museet vil Dejbjerg Lokalhistorisk Arkiv lave et undervisningsforløb for skoleelever
- således at en klasse kan
besøge arkivet og får en
fornemmelse for hvad man
NDQ ¿QGH L DUNLYHW RJ Sn
nettet om deres lokalområdets historie.
I løbet af aftenen vil vi
synge, høre fortællinger og
der vil være mulighed for
at drøfte forskellige lokalhistoriske emner.
Vel mødt til en hyggelig
lokalhistorisk arkiv-aften

Opdatering af
Dejbjergbogen:
Medbring jeres informationer om nye huse og beboere i sognet siden 1965,
Vi vil gerne følge HPs sy-
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Eksempel fra
hjemmesiden
Stauning-Dejbjerg.dk

stematik, hvor der beskrives personernes fødesogn,
deres børn, ægtefælle, job
RJKYRUGHHUÀ\WWHWKHQ
beboernes arbejde og deres
lokale aktiviteter og tillidshverv 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 Beretning fra
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,
VRPNRPPHUPHGÀHVWLQ- Endnu et år er gået i
formationer også vinde en arkivet. Vi har stadigvæk
præmie.
travlt med at registrere

Lokalhistoriske

Arkiv

Beboernes navne/
fødenavn
Fødesogn:
Slægtsrelationer i sognet:
Uddannelse/job:
Aktiviteter/tillidshverv:
Børn:
Uddannelse/job
Ægtefælle/Bosted:
Årstal for bygning
af ejendom/evt. navn.
Foto af bolig
Evt:

billeder.

Der er blevet investeret i en
computer mere, en bærbar,
så der er mulighed for at få
lavet noget mere.
I mange år har der været talt om at få Dejbjerg
Bogen, som blev udgivet i
1965, opdateret. Det er så
delvis sket i 2013. Forfatteren til bogen Hans Peder
Jensens efterkommere har
givet arkivet tilladelse til
det. Bogen er blevet skanAlt dette kan sendes pr. net ind på computer, så
mail til: perlundelaurid- man løbende kan tilføje,
sen@gmail.com
eller pr. brev til
Søren Nielsen, Gribsvej 3,
Dejbjerg, 6900 Skjern.

når der sker noget nyt på
en matrikel.
Else Marie Clemmensen
gjorde for en del år siden
et stort stykke arbejde med
at få indsamlet oplysninger
om, hvad der var sket på
ejendommene siden udgivelsen. Det kan vi så nu
bruge som tilføjelser.
Ejendommene i bogen
har nu fået stedbetegnelse
med vejnavne og nummer,
så det nu er nemmere for
XYHGNRPPHQGH DW ¿QGH
rundt i bogen.
Går man ind under Dejbjerg Byportal, kan man
¿QGH OLQNHW ª'HMEMHUJ %Rgen«. Her kan man så se alt
det nye, der er blevet tilføjet.
På valg var
Hans Jørgen Lauridsen
Per Lunde Lauridsen
Kurt Christensen.
Alle modtog genvalg.

På vegne af Dejbjerg
Lokalhistorisk Arkiv/
Per Lunde Lauridsen
Arkivgruppe:
Søren Nielsen, fmd.
Bente Lauridsen
Kurt Christensen
Hans Jørgen Lauridsen
Gitte Lund
Per Lunde Lauridsen
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Søren Sand Nielsen

Beretning vedrørende

KDU IXQGHW  VRP KDU VDJW
GHLQG .DUVWHQ
Dejbjerglund Hallen MDWLODWWU
/DUVHQ RJ 0DGV  PHQ
PDQJOHU VWDGLJ HQ NDVVH1. Bestyrelsen:
UHU+YLVGHWLNNHO\NNHVDW
)RUPDQG.MHOG$QGUHVHQ
¿QGHHQNDVVHUHUPnYLOHMH
6WDXQLQJVRJQHIRUHQLQJ
RVIUDGHWIRUVODJPRGWDJHV
.DVVHU -HDQHWWH /DUVHQ
PHGJO GH
'HMEMHUJOXQG (IWHUVNROH 
Alex Olesen
7U GHUXG
6HNUHW U3DXOL-HSSHVHQ
6WDXQLQJ'HMEMHUJ8 ,
+DQV $QGHUVHQ 'HMEMHUJOXQG (IWHUVNROH  7U GHUXG
-RKQQ\ $QGHUVHQ 6WDXQLQJ 'HMEMHUJ 8 ,  7U GHUXG
$OH[ 2OHVHQ 'HMEMHUJ
VRJQHIRUHQLQJ
Foråret så sagte
*LWWH &KULVWLDQVHQ +DOkommer…
EHVW\UHU
0HG GH O\VHUH RJ O QJHUH
1\HWLOWDJ
 .:K VROFHOOH- GDJH VWnU GHU ÀHUH SURMHNDQO J  SDQHOHU  P WHU IRU G¡UHQ KRV PHQLJRSVWDUW VHSWHPEHU  KHGVUnGHW (IWHU GHQ ÀRWWH
SURGXFHUHW  .:K L nU LQGVDWV IUD PDQJH JRGH
WLO GDWR cUVSURGXNWLRQ PHQQHVNHU L ªUHQRYHULQFD  .:K SULV NU JHQ© DI SU VWHJnUGVV¡HQ
KDUYLDQV¡JWRPDWInODYHW

1\W O\VDUPDWXU  [  Z HW6SRUL/DQGVNDEHWLRPYLOK YHO\VVW\UNHQIUD UnGHW
WLO  OX[ XGHQ G PSHU  'HW EHVWnU L VDPPH NRQPHG
EHY JHOVHVFHQVRU FHSWVRPQRJOHPnVNHNHQGHUIUD%M¡UQHPRVHQKYRU
SULVNU
(IWHULVROHULQJ SULV NU GHU K QJHU HQ NDVVH PHG
IROGHUH YHG VWLHQV EHJ\Q
71 GDWD RSVDW VHQGHU Sn GHOVH RJ HQ U NNH S OH
¡VW JDYOHQ L IRUELQGHOVH PHGSLOHVnOHGHVDWDOOHEHPHG RSUHWWHOVH DI WUnGO¡VW V¡JHQGH NDQ ¿QGH UXQGW L
RPUnGHWRJO VHRPVWHGHWV
LQWHUQHWLRPUnGHW
 ,QGNDOGHOVH WLO I OOHV- QDWXU RJ NXOWXUKLVWRULH
P¡GH L Q UPHVWH IUHPWLG /DQGEUXJVUnGHW KDU EHYLOGDWR EOLYHU RIIHQWOLJJMRUW L OLJHW PLGOHU WLO XGJLIWHU L
IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJ
XJHEODGHW
 .RQVWLWXHULQJ DI Q\ EH- DIVWLHQ
 (QGHOLJ HU GHW DXWRPDstyrelse:
 KDU YDOJW DW WU GH XG WLVNH ULQJHV\VWHP RJ G¡UDEJBJERG SOGNEBLAD



OnV EOHYHW HWDEOHUHW HIWHU
ÀHUH nUV E¡YO PHG P\QGLJKHGHUQH0HQQXHUGHW
NRPPHW RJ GHW JLYHU .DM
VWHUJnUG HQ PHUH ÀHNVLEHO DUEHMGVGDJ  RJ PXOLJKHGIRUDWEUXJWLGHQSn
NLUNHJnUGHQ 1X Pn YL Vn
VHKYRUGDQUHQRYHULQJHQDI
NLUNHQVLQGUHNRPPHUWLODW
Jn.LUNHQSODQO JJHVWLODW
Y UH OXNNHW L SHULRGHQ XOWLPRMXOLWLOXOWLPRQRYHPEHU , GHQ IRUELQGHOVH VNDO
PHQLJKHGVUnGHW ¿QGH HQ
DOWHUQDWLYO¡VQLQJIRUJXGVWMHQHVWHUQH KYLONHW EOLYHU
PHOGWXGLQGHQVRPPHUIHULHQ
 (W DQGHW SURMHNW YLO Y UH
UHJLVWUHULQJHQ DI GH EHYDULQJVY UGLJH JUDYVWHGHU
Sn NLUNHJnUGHQ VnOHGHV
DW GH JUDYVWHGHU VRP LNNH
¿QGHVEHYDULQJVY UGLJHRJ
VRPLNNHO QJHUH¿QDQVLHUHV DI HIWHUNRPPHUQH YLO
EOLYH IMHUQHW IRU GHUPHG DW
PLQGVNH DUEHMGVE\UGHQ Sn
JUDYHUQH
 'HQ VLGVWH DNWLYLWHW L IRUnUHWGHUVNDOQ YQHVKHUHU
6RJQHXGÀXJWHQVRPLnUYLO
Y UH GHQ  PDM 'HQ HU
HQGQXLNNHI UGLJSODQODJW
PHQDOOHLQWHUHVVHUHGHNDQ
V WWHHWNU\GVLNDOHQGHUHQ
GHUYLONRPPHPHUHLQIRUPDWLRQRPGDJHQVHQHUH
 'HWQ VWHnUVPHQLJKHGVUnGVP¡GHU ¿QGHU VWHG 
PDMVHSWRJQRYDOOH
NO  Sn 'HMEMHUJOXQG
(IWHUVNROH
Dejbjerg Menighedsråd

NÆSTE

PAPIR

INDSAMLING

LØRDAG

Søndag 25.
Løvspringstur

SØNDAGS

JUNI
Onsdag 4. kl. 19.30
Månedsmøde.
Elsket af Gud.
Ole Rasmussen,
præst v/Gjellerup,
Herning

Program for
april kvartal

10. MAJ

Søndag 27.
Løb

KL. 10 - 12

MAJ
Søndag 11.
Med luft under vingerne

INDRE
IN

Søndag 25.
Løvspringstur
JUNI
Fredag 20.
Overnatning.

Program for
april kvartal

DEJBJERG

SOGNEBLAD

APRIL
Onsdag 2. kl. 19.30
Månedsmøde.
Vi synger påsken ind.
Koret Kildespring,
Timring

vil gerne benytte
lejligheden til at takke
ESBEN LUNDE LARSEN
for hans indlæg til bladet
fra byråd og folketing
igennem årene.
Esben er jo som bekendt
trådt ud af byrådet
og andet steds i bladet
kan I læse det nye medlem
JAKOB AGERBOs indlæg.

Mandag 14. kl. 18.00
Påskemåltid.
Vi fejrer påske
på jødisk vis
MAJ
Onsdag 7. kl. 19.30
Månedsmøde.
Fra påske til pinse.
Leif Mortensen,
præst i Aulum
DEJBJERG SOGNEBLAD

APRIL
Mandag 14. kl. 18.00
Påskemåltid

37

Fastelavnsfest i
Søndag 2. marts var
Dejbjerg Missionshus
traditionen tro rammen
for årets fastelavnsfest.
Der var i alt dukket 54
voksne og børn op, hvoraf
GH  YDU ÀRWWH XGNO GWH
børn i alle aldre.
Der var mange gode udNO GQLQJHU 'HU YDU GH
mere traditionelle, eviggyldige og altid hittende udNO GQLQJHUVRPSULQVHVVHU
og superhelte i forskellige
afskygninger, og også de
mere originale som f.eks.
G\NNHU VNROHO UHU URERW
og forvoksede Teletubbies.
Festlighederne startede
med at slå katten af tønden
og der blev virkelig gået til
Tak til årets fastelavnst
telavns
den. Anton Lauridsen blev
udvalg – Karen & Mads
kattekonge og Christian
og Anne & Karsten – for et
Andersen blev kattedrongodt arrangement.
ning.
Hilsen
 6n VNXOOH EHGVWH XGNO GJonna Nielsen
ning kåres i kategorierne
»før skolebørn« og »skolebørn«. Vinderen af den
yngste kategori blev EliVDEHWK VRP YDU NO GW XG
som en skøn Dalmatiner,
RJ L OGVWH NDWHJRUL YDQGW
William, som havde valgt
DWNO GHVLJXGVRPHQIULVN
dykker.
Ingen fastelavn i Dejbjerg
XGHQ HW RYHUY OGHQGH IDstelavnskaffebord, og i år
var ingen undtagelse.
DEJBJERG SOGNEBLAD
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Formandsberetning
2014
2013 har været et godt år
for Stauning Skole. 1/3
af skolens elever bor nu
uden for skoledistriktet, og
interessen udefra ser ud til
at fortsætte.
Vi har en god skole og et
godt og attraktivt alternativ til de øvrige skoler i omegnen, og det kan vi være
rigtigt stolte af.
I foråret lavede vi sammen med Fællesbestyrelsen en evaluering blandt
skolens forældre, som viste, at både lokale og nye
forældre er positive overfor
den forandring, der er sket
på skolen i kraft af den øgede elevtilgang.
Evalueringen pegede på,
at det er skolens pædagogiske fokus og høje faglige
niveau, der tiltrækker nye
elever. Mange nye forældre
har overvejelser om hvorvidt et skoleskift vil betyde,

at deres børn mister det
eksisterende netværk, men
det viser sig, at børnene
WY UWLPRGInUÀHUHYHQQHU
De lokale forældre peger
også på de nye relationer,
som en positiv effekt, der
KDUKDIWJRGLQGÀ\GHOVHSn
trivslen i klasserne.
Så det går jo godt, og faren er tilsyneladende drevet over. Der er langt ned
til de kritiske 75 elever, der
gør skolen lukningstruet,
og vigtigheden af Støtteforeningens arbejde kommer
måske til at synes mindre.
Men elevtilgangen er betinget af, at vi kan tilbyde
transport til og fra Skjern
ÀHUH JDQJH RP GDJHQ RJ
der er store driftsomkostninger forbundet med vores busordning. I år har
udgifterne beløbet sig til
110.000 kr.
Vi er ikke en støtteforening i traditionel forstand, hvis primære formål
er, at samle penge ind til at
forsøde skolens og børnehavens tilværelse med lidt
HNVWUD À¡GHVNXP Sn ODJ-
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kagen. Vores arbejde er en
forudsætning for, at skolen
kan bevares som kommunal institution.
For et år siden kørte vi 28
elever til og fra skole hver
dag. Nu er vi oppe på 41,
og vi har været udfordret
Sn ÀHNVLELOLWHWHQ L YRUHV
tilbud. Vi har 12 frivillige
og stabile chauffører, som
kører 3 morgenture og 5 eftermiddagsture hver dag i
vores 2 busser, og de større
elever bruger rutebilen i
det omfang, det er muligt.
Det er et kæmpestort koordineringsarbejde, og vi
er meget heldige, at vi har
Ivan til at varetage den opgave. Han tager enhver udfordring oppe fra og ned.
Når der kommer en ny
elev, som vi ikke umiddelbart har plads til, så tryller
Ivan lidt, og alt kan pludselig lade sig gøre.
Men vores nuværende
set-up er ikke langtidsholdbart, hvis elevtilgangen
fortsætter. Vi har afgivet
K¡ULQJVVYDU WLO 0LGWWUD¿N
og afventer lige nu de endelige køreplaner for næste
skoleår, inden vi har helt
klarhed over behovet for
vores eget tilbud.
Ambitionerne for Børnehaven har været lige så
store som for skolen, men
det har vist sig at være en
VY URSJDYHDIÀHUHJUXQde: Som forælder er det en
stor barriere at sende et
barn i børnehavealderen
afsted med bus om morgenen, og i modsætning

til skolerne er der generelt
stor tilfredshed med børnehaverne i Skjern. Og så
valgte Susanne Langager
desværre at opsige sin lederstilling i børnehave og
SFO, og det har givet noget
uro og udskiftning i personalegruppen, som har drænet overskuddet til den udviklingsproces, der egentlig
var planer om. Det arbejde
er dog nu påbegyndt med
børnehavens nye leder.
Vores to primære indtægtskilder
er
fortsat
avisindsamling og medlemskontingenter.
Avisindsamlingen er nærmest
blevet en institution i sig
selv. To faste hold af lokale
ildsjæle står klar 4 gange
om året, og der er generelt
HQPHJHWÀRWRSEDNQLQJWLO
indsamlingen. Indbetaling
af medlemskontingenter
går knapt så smidigt, fordi
vores ambitioner om at
modtage indbetalingerne
via girokort og PBS-tilmelding desværre gik i vasken i
efteråret. Men det bliver et
indsatsområde her i foråret
at få det op at køre.
Af andre aktiviteter kan
nævnes sponsorløbet som
vi planlagde i forbindelse
med skolernes motionsdag.
Der var stor opbakning fra
både skole, børnehave og
ÀHUH IULYLOOLJH RJ E¡UQHQH
lagde et imponerende engagement for dagen, det
var en ren fornøjelse at
overvære.
Sponsorløbet
JDY HW ÀRW UHVXOWDW Sn RPkring 35.000 kr. Dertil kom

også en del feedback fra
ÀHUHIRU OGUHEnGHSRVLWLY
og konstruktiv. Vi sætter
stor pris på begge dele. Vi
hjalp også til ved Stauning
Skoles store jubilæmsfest i
september, hvor vi blandt
andet stod for barsalget, og
også det gav os et overskud
på ca. 40.000 kr.
Af mindre arrangementer
kan nævnes Jazz Camp i
forbindelse med festivalen i august, som Støtteforeningen har stået for.
Vi har solgt amerikansk
lotteri ved skolefesten, arrangeret det efterhånden
traditionsrige bankospil i
skolens samlingssal, deltaget på forårsmessen i Stauning og haft en bod i et
af handelsforeningens julehuse i Skjern. Fælles for
disse arrangementer er, at
de hver især kræver et stort
forarbejde mod et relativt
lille overskud. Fremadrettet vil vi fokusere på færre
og større aktiviteter, fordi
det kræver en næsten lige
så stor indsats at planlægge
et lille arrangement som et
stort.
Vi var heldige at modtage
et sponsorat fra Andelskassen, og så har vi tjent lidt
på at leje busserne ud, når
vi ikke selv har dem i brug.
Støtteforeningen
spiller
fortsat en rolle i at gøre
opmærksom på Stauning
Skole som et alternativ til
de øvrige skoler i området.
Det sker via pressemeddelelser, kontakt til lokale
journalister, radiostationer

og decideret annoncering.
Vi har desuden startet et
månedligt nyhedsbrev, som
skal være med til at synliggøre foreningens indsats
og vigtigheden heraf.
Til sidst vil jeg sige tak til
alle dem, der gør en indsats
for at det her projekt er lykkedes og kan fortsætte med
at lykkes: De utrættelige
chauffører,
avisindsamlerne og alle jer der stiller
op, når vi mangler nogen til
at servere, bage kage, indsamle sponsorater osv. Tak
også til alle vores lokale forretninger og virksomheder,
som bidrager med gaver,
præmier og sponsorater.
Tak til alle medlemmer
og til bestyrelsen, som har
ydet en ekstraordinær indsats. Vi skal vælge 4 nye
bestyrelsesmedlemmer i
aften, og vi er heldige, at
både Line, Anne Marie og
Alec har valgt at fortsætte.
Selv trækker jeg mig i
erkendelsen af, at hverdagen skal kunne hænge
sammen, og at livet er en
prioritering. Det har været
både sjovt og spændende
at være en del af det fantastiske sammenhold, som
er grundlaget for støtteforeningen. Jeg glæder mig til
at følge det videre arbejde.
26. februar 2014
Trine Ørskov
Afgående formand for
Støtteforeningen for
Stauning Skole & Børnehave

DEJBJERG SOGNEBLAD

41

Jagtfor
Beretning – 2013
Så er det igen tid til at se
tilbage i jagtforeningen. Vi
har i år haft nogenlunde
samme
aktivitetsniveau
som i tidligere år og kan
PHOGHRP¿QWLOVOXWQLQJWLO
vores sognejagt og rævejagt, lidt færre til vores jagt
i Lyager, men det er mit
indtryk, at de, som deltog,
havde en god formiddag.
Året startede som altid
med
riffelindskydning,
hvor vi har muligheden i
Skelhøje. Vi håber I benytter lejligheden til at få noget træning forud for bukkejagten.
Borris stævnet var vi igen
med til, og det er dejligt
at så mange fra vores forening er klar til at give en
hjælpende hånd; det håber
vi at kunne fastholde også
i årene fremover. Det er et
godt arrangement; jeg fornemmer at de som hjælper
derude har en god dag, og
det giver et godt kontant
tilskud til foreningen.
Efterfølgende blev der
igen afholdt medhjælperafslutning i Borris Lejren, og
her var der gevinster til næsten alle, som havde hjulpet. Eneste kritik punkt til
Borris Stævnet: man bør
sørge for forplejning også
om fredagen til hjælperne,
så alle behandles ens.

Næste aktivitet var bukkejagten i Lyager. Her var
der i år ikke fuld belægning, men der blev alligevel
nedlagt to bukke. Tillykke
til Eigil og Ib, som var de
heldige jægere. Det er rigtig dejligt, vi har denne
mulighed at tilbyde vore
medlemmer, håber det
også kan forsætte i årene
fremover.
Første lørdag i november
havde vi arrangeret sognejagt i Dejbjerg vest, og vi
havde en rigtig god dag
med pæn tilslutning. Vi ser
meget vildt sådan en dag,
og da dagen var omme, var
GHW HQ ÀRN YHOWUDYHGH M gere, som kunne betragte
dagens parade: én kok, én
skovsneppe samt et rådyr.
Om aftenen mødtes vi igen
på efterskolen sammen
med de indbudte lodsejere
RJ¿NQRJHWJRGWDWVSLVH
Efter at have nydt Hannes lækre veltilberedte
mad havde vi underholdning med lotteri på gevinster fra vore sponsorer. En
rigtig god aften som er med
til styrke sammenholdet
mellem os i jagtforeningen
og lodsejerne.
Den 28. november havde
vi vores jagt i Lyager. Der
var ikke så mange deltageUHPHQGHWHUKHOW¿QWIRU
stykket er jo ikke så stort.
Der blev skudt en hare, og
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der blev set endnu en hare
samt en del snepper. Vi
som deltog drøftede muligheden for eventuelt fremover at afholde to sneppejagter.
I starten af december havde vi to mand afsted på en
hagljagt i Nørre Nebel, som
Naturstyrelsen afholdt, det
var i år Allan og Torben,
som deltog.
Vi havde i år forsøgt at
arrangere en havjagt samt
kaninjagt. Begge ting blev
desværre ikke til noget.
Havjagten pga. manglende
tilslutning og kanin jagten
pga. sygdomsudbrud i bestanden.
Vi har endvidere haft muligheden for at kunne tage
på jagt på det areal, som
menighedsrådet har. Vi har
lagt det på vores hjemmeside, men der har ikke været
den store interesse.
Her den sidste lørdag i januar havde vi vores årlige
rævejagt i sognet; det var
der god tilslutning til. 18
mand drog ud for at jagte
ræven, men der er ikke så
mange som tidligere pga.
udbrud af hvalpesyge.
Vi så to ræve, hvoraf vi
¿NGHQHQH'HWYDU%ULDQ
som var den dygtige skytte.
Vejret var, som man kan
forvente i januar, frost og
med blæst, så det var rigtig
godt at komme ind og få

gule ærter til middag. Det
er altid en rigtig hyggelig
dag.
I år var der igen jagttid
på dåvildtet. Der er set en
del her i Dejbjerg området,
men jeg har ikke hørt, at
der er nedlagt noget i sognet.
 (IWHUÀHUHnUPHGVWDJQHrende/vigende medlemstal, har vi i år fået fem nye
medlemmer; det er dejligt,
at der er nogle, som har lyst
til at være med og velkommen til, skal der lyde herfra.
Vi havde i denne sæson
et nyt tilbud til vore medlemmer, nemlig at deltage
i jagt i Albæk Mose. Her
kan man købe et kort til
andejagt eller deltage i en
af de tre fælles jagter, som
afholdes. Der vil også være
mulighed for at købe et lod
til bukkejagt i foråret 2014.
Det er medlemmer af de
jagtforeninger, som driver
jagten i Skjern ådalens jæger sammenslutning, som
har fået denne mulighed
fra Naturstyrelsen.
Til sidst skal der lyde en
stor tak til alle, som på hver
deres måde bakker op om
vores forening; det gælder
efterskolen, lodsejerne i
Dejbjerg, foreningens medlemmer samt sponsorer.
Dejbjerg Jagtforening

& TAL
FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN
2013
Liv Marie Lund Sørensen
Skovagervej 24
Mikkel Gaardsøe Sivertsen
Uglbjergvej 16
Victor Dhanawat
Meldgaard
Dejbjergvej 4
Georg Juulsgaard
Rindum Skolevej 16

VIEDE
DEJBJERG KIRKE
2013

DØDE - OG
BEGRAVEDE
DEJBJERG SOGN
2013
Ella Bang Overgaard
Anlægsvej 15
Peer Bruno Thomsen
Højbjergvej 1
Børge Krogsgaard Nielsen
Uglbjergvej 23
Bent Bakbo
Straussvej 152, Holstebro
Dagny Kærgaard Bjerg
Kirkevej 14
Henning Olesen Bjerg
Vesteragervej 10

Henriette Lønberg Larsen
&
Kasper Kjærgaard Bach
Uglbjergvej 8

DEJBJERGtakker
SOGNEBLAD

SUPER
BRUGSEN
i Skjern for det afkast standeren gav
for polletterne.
Vi takker også vore læsere for støtten ved at
handle I butikken.
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Sognefor
Formandens beretning
ved generalforsamling i
Dejbjerg Sogneforening
4. marts 2014.
Vi har oplevet en stigning
i medlemstallet fra 146 i
2012 til 195 medlemmer i
2013. Et par, der indbetaler kontingent på kr. 170,
udgør to medlemmer, og
hvis der kun er en voksen
i husstanden, opkræver vi
kr. 85, og dette er således
et medlem.
Vi besluttede, at vi igen
ville udsende et girokort
til alle husstande i sognet i
stedet for omdeling af seddel med oplysning om et
kontonummer, hvor pengene skulle indbetales på.
For at udføre det på en
lettere måde, har vi tilmeldt os NETS, som sørger
for udsendelse af girokortene. Det har tilsyneladende været en god idé at gøre
det på denne måde, og det
har kunnet betale den ekstra omkostning, som der er
ved at køre det via NETS.
Vi har haft et stort aktivitetsniveau med hensyn til
udførelse af projekter i det
IRUJDQJQH nU 9L ¿N GH WR
første byporte afsluttet. Till
har lavet tegningen, der er
trykt på skiltene, og Peter
Hansen på Dejbjergvej har
tilpasset og udsmykket ste-

nene på begge byporte. Det
HU HW ULJWLJW ÀRW VW\NNH DUbejde, der er udført.
På legepladsen blev de
gamle og efterhånden faldefærdige legeredskaber
fjernet, og der blev gravet
ud til placering af nyt faldunderlag. Der blev kørt
faldsand af den godkendte
type på i området under legeredskaberne.
En legeborg købt hos
Jespers Planteskole ved
Holstebro blev opstillet på
pladsen. Dette kom kun i
stand, fordi det lykkes at
få sponsorater fra Velux
Fonden, Sdr. Lem Andelskasses fond og Hansen og
Larsen A/S. Vi er taknemmelige for denne støtte.
Vi har nu tegnet en forsikring, der vil dække, hvis
nogen kommer til skade på
vores legeplads. Desuden
har vi underrettet kommunen om, at vi har lavet
ændringer på legepladsen,
og der vil komme en ud og
syne legepladsen.
Vi afholdt første søndag i
december juletræstænding
på pladsen foran missionshuset, og der var kaffe og
æbleskiver i missionshuset
efterfølgende, hvor Jonna
Nielsen med stor succes
læste et juleeventyr op.
Det var for at prøve at ændre den tradition, der har
været for, at der er en, der
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skal holde en tale ved juletræstændingen.
I efteråret ansøgte vi
Nærværdipuljen hos Vestjyllandsforsikring om at
kunne få bevilget en hjerteVWDUWHU9L¿NWLOVDJQRPHQ
hjertestarter og tilhørende
kursus for 12 personer.
Hjertestarteren er ophængt
på muren ved indgangspartiet på missionhuset i
Dejbjerg og må selvfølgelig
benyttes af alle, hvis behovet skulle opstå.
Den 26. februar blev der
gennemført et tre timers
kursus i brug af hjertestarteren. Det var primært med
deltagere fra Dejbjerg by og
enkelte fra oplandet. Vi har
registreret hjertestarteren
på hjemmesiden www.hjertestarter.dk, så man kan se
at den er tilgængelig.
Med hensyn til renovering af pladsen foran missionshuset, så er de sidste
justeringer i tilbud på entreprenørarbejdet, skilte
og bordbænke sæt nu på
plads, og det er sendt ind
til NaturErhversstyrelsen,
som skal godkende de ændringer, der er foretaget i
projektet, inden vi kan gå i
gang med anlægsarbejdet.
Dette er vigtigt for at sikre, at vi fortsat er berettiget
til at modtage 150.000 kr.
fra LAG til projektet. Desuden har vi et tilsagn om

100.000 kr. fra vindmøllerne opført ved Lem kær.
Vi satser på, at vi kan komme i gang med arbejdet til
sommer og få det afsluttet
senest til efteråret.
Vi vil få brug for nogle
hænder til opgaven, når
vi går i gang idet en del af
arbejdet skal udføres af
frivillige. Vi regner med en
bred opbakning til arbejdet blandt byens borgere,
missionshusets brugere og
fra øvrige i sognet. Når vi
kender det konkrete tidspunkt for igangsætning, vil
vi tage kontakt til nogen for
at bede om hjælp.
Vi skal desuden videre
med opførelse af endnu
to byporte ved de andre
to veje ind mod Dejbjerg.
Vi vil desuden anskaffe
nogle underskilte, hvor
man kan reklamere for et
DUUDQJHPHQW GHU ¿QGHU
sted.
Vi vil igen søge Sdr. Lem
Andelskasse og Vestas
om nogle midler til endnu
et legeredskab til legepladsen, så den kan gøres
endnu mere attraktiv for
byens børn og børnebørn,
der måtte være på besøg
hos deres bedsteforældre i
Dejbjerg.
Afslutningsvis vil jeg
gerne sige tak til sognebladets redaktion for den
store indsats, de gør, for at
vi fortsat har et godt sogneblad. Jeg håber, at I hygger
jer med dette arbejde, og at
det opvejer de til tider sure
pligter, der følger med.

Desuden vil jeg gerne
takke Søren Rasmussen
for hans indsats i sogneforeningens bestyrelse, idet
han nu ønsker at trække
sig ud af bestyrelsen. Dog
er det dejligt, at han har
tilkendegivet at han fortsat
godt vil give en hånd med
til nogle at de opgaver, han
hidtil har løst.
Lars Jørgensen
formand for Dejbjerg
Sogneforening.

Beslutningsreferat
fra
generalforsamlingen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hans
Peder Clemmensen, Hans
Nielsen, Karen Andresen
og Inge Lindgren. Der var
genvalg til dem alle. Søren
Rasmussen ønsker at gå ud
midt i sin valgperiode og
forlader således bestyrelsen. Sørens post blev ikke
genbesa,t og bestyrelsen
tæller nu i alt 6 medlemmer.
Der var genvalg af Søren
Nielsen og Bente Mortensen som revisorer.
 'HU YDU LQGNRPPHW ¿UH
forslag, som blev behandlet
med nedenstående resultat

kort. Det blev besluttet, at
bestyrelsen skal tage fat i
Vivi for at aftale nærmere.
Bestyrelsen vil ikke kontakte andre mht. at donere
gavekort, idet der i forvejen trækkes hårdt på lokale
sponsorer.
2. Forslag fra Ane Lisa Bollerup, anshv. redaktør for
Sognebladet, at generalforsamlingen skulle drøfte
om bladet kun Skal trykkes i 150 stk. eller omdeles
til alle husstande i sognet?
Skal der fx. opkræves penge fra de forskellige foreninger, hvis de ønsker at
bringe noget?
Det blev enstemmigt besluttet, at bladet skal trykkes i et antal, der gør det
muligt at sende ud til alle
husstande i Dejbjerg, idet
Sognebladet jo også fungerer som et kirkeblad, og
desuden forventer sponsorer, at det kommer ud
til alle husstande, når de
betaler sponsorater. Menighedsrådet har tidligere
ytret, at de gerne vil betale
et tillæg til det beløb, de allerede nu betaler, hvis det
kan sikre, at bladet fortsat
kan virke som kirkeblad og
komme rundt til alle husstande. Bladudvalget tager
kontakt til menighedsrådet
for at afstemme beløbet.
Der vil ikke blive opkrævet noget fra foreninger,
der ønsker at bringe noget
i bladet.

1. Forslag om at der skal
tilbydes et gavekort til nye
medlemmer.
Sponsorer
skal donere disse gavekort.
Forslaget var indsendt af
Vivi Wulff fra Dejbjerg
Wellness, som selv ønsker
at bidrage med nogle gave- 3. Forslag: SogneforeninDEJBJERG SOGNEBLAD
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gen opfordres af Søren
Nielsen til at anmode
Ringkøbing-Skjern kommune om, at der anlægges
en cykelsti fra Ringkøbingvej og ind til Dejbjerg
langs med Bundsbækvej.
Det blev aftalt, at forslaget
skal indgå som en idé til en
kommende aktivitet, sogneforeningen kan tage fat
på, når igangværende projekter er afsluttet. Der er i
øjeblikket ikke ressourcer
WLODWO¡IWHÀHUHRSJDYHU
4. Forslag fra Hans Nielsen om at opløse sognefestkontoen og drøfte på
generalforsamlingen hvad
pengene skal bruges til. Da
der de seneste to år ikke
har været afholdt en sognefest i Dejbjerg, og at der
tilsyneladende til trods fra
opfordring hertil ikke er
nogen, der ønsker at stille
sig i spidsen for at arrangere en sognefest, så var
der på generalforsamlingen enighed om at opløse
sognefestkontoen.
Forslag om at lade pengene gå ind på en konto
der skal være øremærket til
vedligehold af hjertestarteren i Dejbjerg blev vedtaget. Der vil være udgifter
til udskiftning af batterier
samt udskiftning af pads.
Eventuelt: Inge Ploug foreslår, at der laves et arrangement, hvor sognet kan
mødes, og hun har tilbudt
sin hjælp, hvis vi i bestyrelsen har brug for noget

hjælp, og bestyrelsen takker for tilbuddet. Lars tager
kontakt til hende og aftaler
nærmere.
På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen
s

DEJBJERG
VAND

Formandsberetning 2014
Vi har i 2013 oppumpet
49.600 m3 vand, og der er
DÀ VWPYDQGKRV
forbrugerne, hvilket har
medvirket til et lednings
tab på 9,16%.
Vandværket har kørt
uden problemer i året, der
gået. Det er med stor TAK
til Hans Andersen, som
ønsker at stoppe med opsynet.
Vi står nu med en ny stor
RSJDYHDW¿QGHHQDÀ¡VHU
for Hans hurtigst muligt.
Jeg kan kun opfordre til, at
frivillige melder sig til os så
hurtigt som muligt.
Vi har i 2013 haft nogle
ledningsbrud, som naturligvis blev udbedret så hurtigt, som det var muligt,
efter det var konstateret.
Årets overskud er på ca. kr.
20.500 pga. der er blevet
XGWDJHWÀHUHYDQGDQDO\VHU
i løbet af 2013 i forhold til
2012. Vandprisen vil forblive uændret i 2014.
De lovpligtige analyser,
vi har fået fortaget i 2013,
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YLVHUHQ¿QNYDOLWHWDIYDQdet.
Bestyrelsen har vedtaget
at få monteret nye vandmålere, hvor der er muOLJKHG IRU IMHUQDÀ VQLQJ
Det vil sige, at måleren kan
DÀ VHVLQGHQIRUHQUDGLXV
på 50 meter. Fremover vil
én køre forbi matriklen og
DXWRPDWLVN DÀ VH IRUEUXget. Og det er netop for at
undgå, at medlemmer skal
EHOHPUHV PHG DÀ VQLQJVkort og det besvær, det kan
medføre. Samtidigt har
bestyrelsen besluttet en
tiltrængt renovering i selve
vandværket.
Da de nye vandmålere
er en rimelig stor investering, vil dette medføre en
stigning i målerleje med
kr. 40,00 pr. år pr. forbruger. Forbrugerne vil blive
kontaktet i løbet af foråret
- hvis de ikke allerede er,
omkring opsætning af ny
måler.
Jeg vil gerne slutte af med
en stor TAK til bestyrelsen
og revisorer for godt samarbejde i mit første formands år.
Søren Knudsen

Senior
Seniorstævnet er en
begyndelse for opvisningssæsonen. For 23. gang
¿QGHUGHWVWHGSn'HMEMHUJOXQG(IWHUVNROH
Det er tidligere elever og
lokale gymnastikforeninger, som står for arrangementet. Alle synes, at der
er en fed stemning.
Er man enten udøver på
et hold, eller instruktør
får man lejlighed til at vise
hvad man kan og samtidig
en mulighed for at øve til
forårsstævnerne rundt omkring i landet. Dagen slutter med en »klæd ud« fest
om aftenen, hvor temaet i
år var Fantasy og Fairy Tales.
Overskuddet går til elevforeningen på Dejbjerglund Efterskole og mange
gamle elever og gymnaster
fra lokalområdet melder
sig som frivillige.

'(-%-(5*62*1(%/$'
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN
GUDSTJENESTETIDER:
APRIL:


MAJ:

JUNI:

Søndag 6.:
Søndag 13.:
Torsdag 17.:
Fredag 18. :
Søndag 20.:
Mandag 21.:
6¡QGDJ

kl.: 19.30
kl.: 9.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
NO

Søndag 4.:
Søndag 11.:
Fredag 16.:
Søndag 18.:
Søndag 25.:
Torsdag 29.:

kl. 10.30

kl.10.30
kl.10.30

Søndag 1.:
Søndag 8.:
Mandag 9.:
Søndag 15.:
Søndag 22.:

kl. 9.00
kl.10.30
kl. 9.00
kl. 9.00
kl.19.30

Søndag 29.:

kl. 10.30

kl.10.30

Lovsangsgudstjeneste ved bandet.
v/ Claus Thomas Nielsen
Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste
Langfredag
Påskedag Indsamling
2. Påskedag. Altergang
.RQ¿UPDWLRQ
(Bemærk venligst klokkeslettet !)

Ingen
Bededag
Ingen
Kristi Himmelfartsdag. Indsamling

Pinsedag
Anden Pinsedag
v/ Claus Thomas Nielsen
Spillemandsgudstjeneste
Bundsbæk Mølle

Spillemandsgudstjenesten på Bundsbæk Mølle søndag 22.:kl.19.30 arrangeres
i samarbejde mellem museet og sognet og erstatter gudstjenesten i kirken denne
søndag.
RADIO »ÅDALEN«:

KIRKEBILEN:



Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en
gudstjeneste fra en af egnens kirker
 SnÀJIUHNYHQVHURJ
Bestilles senest om lørdagen før på 9734 1158
Lona og Jørgen Pedersen
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