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Endnu et kvartal er gået, 
I hvilket sommeren indgår 
som en vigtig faktor. Men 
har i år igen været lidt af 
en blandet fornøjelse. 

Startede meget køligt og har 
så siden frembragt uger, hvor 
sommertøjet kunne luftes. Flere 
har valgt, at holde ferien under 
varmere himmelstrøg. 
 En enkel dansker har rejst 
længere væk, nemlig ud i rum-
met til IIS, Den Internationale 
Rumstation, med en Sojuz-
rumkapsel. Men det er vist 
ikke ren ferie at være der oppe, 
idet Andreas Mogensen skal 
foretage forskellige undersø-
gelser, som er koblet til viden-
skab og teknologi, mens han er 
der. Inden opsendelsen har han 
været igennem et hårdt træn-
ingsprogram. Så det er ikke lige 
en ferieform alle kan benytte sig 
af, men hvem ved hvad frem-
tiden byder på? Måske kan man 
bestille en rejse ud i rummet 
eller til månen på lige fod med 
andre charterrejser, om nogle 
år.
 Dejbjerglund Efterskole tog 
afsked med endnu et elevhold. 
Forstander Kjeld L. Christians-
en afskedshilsen til eleverne 
handlede bl.a om udfordringer, 
og at takle dem efterhånden, 
som de kommer; - tage ved lære 
og ligge dem bag sig; - inddrage 
dem, som en erfaring til senere 
i livet. Livet på efterskolen har 
været med til at danne eleverne 
som hele mennesker, gøre dem 
robuste til det samfund de skal 
ud og agere i.
 Selv om Dejbjerglund Efter-
skole blev tom for elever, har 
skolen stadig været ramme om 
forskellige arrangementer i 
sommerferien. En privat fami-
liehøjskole har været en uge på 

Dejbjerglund Ef-terskole. 23 
familier fra hele landet mødes 
på denne måde hvert andet år. 
Og i år var det så Dejbjerg, som 
var destinationen. 
 Traditionen for at mødes på 
denne måde ligger 26 år tilbage 
i tiden. En ferietur for et jazz-
band var begyndelsen for denne 
private familiehøjskole, hvor 
man kunne komme med, hvis 
man blev inviteret af en af de 
andre deltagere. Hvert medlem 
må invitere 10 personer med. 
 En spændende og berigende 
ferieform. Der var mange ak-
tiviteter på programmet, bl.a. 
udlugter	i	området.
 Dette kunne jo også give lidt 
reklame for det vestjyske, da 
deltagerne kommer mange 
steder fra i Danmark.
 Der har også været sports-
camp på Dejbjerglund i som-
merferien. Dette blev arrang-
eret i samarbejde med DGI 
Vestjylland. Deltagerne til dette 
kom også mange steder fra bl.a 
Slesvig. 
 Dejbjerg går hen og bliver 
helt kendt i det ganske land. 
De kunne vælge mellem gym-
nastik	 i	 lere	 afskygninger,	
samt fodbold og friluftsliv. 
Instruktørerne Maja Lykke 
Christiansen og Toke Vibel, 
som begge stammer fra Dejb-
jerg, samt Jakob Åskov skulle 
stå i spidsen for sportscampen. 
I løbet af campen skete mange 
spændende ting. Og det sociale 
samvær blev også vægtet højt. 
 Børnene blev hentet af foræl-
drene, som selv skulle have en 
picnickurv med. Den kunne 
fortæres samtidig med, at de 
kunne se hvad børnene havde 
lært på de forskellige linjer.
 Bundsbæk Mølle har også i fe-
rien haft forskellige ting på pro-
grammet. bl.a har nogle holdt 
ferie i jernalder landsbyen. I år 
skulle det gennemgående tema 

være et bryllup, som det kunne 
have set ud på den tid.
 Opvisning med Islandske 
heste var også et af tiltagene i 
jernalderlandsbyen. Hestene 
minder højst sandsynlig om de 
heste man havde i jernalderen.
 Så går vi frem i tiden og al-
ligevel stadig i de gode gamle 
dage, hvor man pløjede med 
heste på marken. Dette kunne 
man se på Bundsbæk Mølle i 
form af en pløje konkurrence. 
Gamle traktorer var også med i 
konkurrencen. At pløje med et 
spand heste skulle efter sigende 
være lidt af en svær opgave, det 
skal man have taget på. Der 
var stor interesse om arrange-
mentet, som helt sikkert bliver 
gentaget til næste år.
 Enten går man ind for det 
eller også er man stor mod-
stander af det. Her tænker jeg 
på Facebook.
Men er man nu på Facebook, 
kan man blive optaget i grup-
pen: Det sker i Dejbjerg. Det er 
meget praktisk og man kan hur-
tigt følge med i hvad der sker i 
sognet. Og man er rimeligt op-
dateret. Blot lige til info.
 Det var lidt af hvad der er sket 
i Dejbjerg i den senere tid. Ser 
vi mere på landet, som helhed 
strømmer	 lygtninge	 ind	 i	 lan-
det syd fra i hundredevis netop 
i disse dage. Giver næsten kao-
tiske tilstande. Mange vil videre 
til	Sverige	og	lygter	fra	politiet.	
Går	i	store	lokke	på	motorveje.	
De er præget af, alt det de har 
været igennem undervejs til Eu-
ropa. Og ikke mindst børnene 
lider under det.
Så må vi da være taknemmelig 
for, at vi lever i et trygt og godt 
land, som Danmark. De prob-
lemer der måtte være synes 
meget små i forhold til, hvad 
disse mennesker har oplevet.

/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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Vi er blevet ringet op af 
rigmor, som har bedt os 
fortælle lidt til 
sognebladets Kvartals 
portræt.

Vi går begge hjemme, jeg er 
på efterløn et par år endnu, 
Aaberg er blevet pensio-
nist.
 Aaberg nyder at have tid 
til sine projekter. Hans lille 
skov, søen og haven skal jo 
passes. Han har lige fær-
diggjort	 lisebelægning	 på	
vores vej. 2x400 m, nok 
den længste indkørsel i 
Dejbjerg, vil jeg mene. 
 Jeg går i klub, plejer jeg at 
sige. Jeg er på SeniorCen-
tret i Skjern en gang om 
ugen, det er bare så hygge-
ligt, - kan varmt anbefales.  
 Ellers er vi jo så heldige, 
at have vore tre børn i nær-

området. Rebekka i Skjern, 
med sine piger Laura (16 
år) og Mia (13 år). Rebek-
ka arbejder hos Hatting i 
Ådum.  
 Anders i Finderup, han 
har	sin	datter	Maya	på	ire	
år. Anders arbejder på Glo-
bal Castings i Lem. 
 Peder bor i Tarm, sam-
men med Camilla og lille 
Caroline på 10 mdr. Peder 

arbejder hos Rasmus Jen-
sen i Løvstrup.
 Vi er meget glade for at bo 
i  Vesterager, vi har dejlige 
naboer. Vi har nogle faste 
traditioner omkring Sct. 
Hans, og jul. Da der her 
for nylig var Post Danmark 
Rundt, inviterede Else 
Hansen i nr. 14 på boller og 
kage. Der sad vi så og hu-
jede og vinkede, os der går 

Øverst vor 2x400 mtr. 
lisebelagte indkørsel.

Caroline 10 mdr. 
på besøg.
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hjemme, - - vildt hyggeligt.
 Aaberg og Kaj Østergård, 
har også lige været på mo-
torcykel tur. De har været i 
Nationalpark Thy, hvor de 
kørte rundt, overnattede i 
shelter, og på bedste spej-
dermaner, lavede mad over 
bål. De havde det mest fan-

tastiske vejr 20. og 21. aug. 
 I det daglige, nyder vi beg-
ge naturen. Søen er pt fuld 
af åkander, røde og hvide, 
der sker altid noget ved et 
vandhul. Mange forskellige 
insekter, isfuglen er her, vi 
hører den, men den er let-
test at se, når der ikke er 

Blessing og Maja 
bygger snemand.

Maja hjælper i køkkenet.

dEjbjErg sognEblad  7

2.indd   2 9/24/2015   11:15:00 AM



 •	 Firegastester	til	juste-
	 	 ring	af	benzinmotorer
	 •	 Sodgastester	til	justering	
	 	 af	dieselmotorer

 	 Rullefelt:
	 •	 Kontrol	og	justering	
	 	 af	bilen	under	belastning
	 •	 Speedometertest,	
	 	 effektmåling

 •	 Servicearbejde
	 •	 Motorreparationer
	 •	 Forsikringsskader
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blade på træerne. Aaberg 
har lavet er redekassen til 
isfuglen, med 1 kbm ler-
jord, så håber vi den på et 
tidspunkt vil benytte den. 
 Grønspætten har gæstet 
os denne sommer. Odde-
ren har vi også set, og den 
har	tømt	søen	for	isk,	den	
slambert. 
 Rådyr ser vi næsten dag-
ligt. Børnebørnene får da 
også en sejltur af morfar/
farfar, og kan han lokkes til 

at køre dem en tur på mo-
torcyklen, så er dagen red-
det, og det er heldigvis ikke 
så svært at overtale ham. 
Så suser de rundt om søen 
og på stierne.
 Vi har også en del jule-
træer, som skal sælges i år. 
Åberg er begyndt at pode 
æbletræer med stor succes. 
 Nu nærmer jagtsæsonen 
sig, det er noget »drengene 
i familien« glæder sig til. 
Både Anders og Peder er 

ivrige jægere. Dejligt med 
vildt i gryderne.
 Vi har boet i Dejbjerg si-
den 1975. Først på Skov-
agervej 12, som vi selv byg-
gede i 1974-75. Og i 1994 
købte vi Vesteragervej 6, 
renoverede - gravede sø 
- og har planter de 13 tdr. 
land til med blandet skov. 

/Jonna og Chr. Aaberg
Vesteragervej 6

Dejbjerg

Øverst tv.: 
Vi kommer ikke 
til at fryse.
Nederst: 
Vor dejlige natur
ved søen.
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nu blev det min tur til at 
skrive under overskriften 
10 år efter min 
konirmation. 

Jeg har altid tænkt: »Hold 
da op, hvor er de gamle 
og meget voksne, dem der 
skriver om det«, og nu er 
det så mig selv. 
 I sommeren 2005 star-
tede jeg på Amagerskolen 
i Skjern. Det var første 
gang, der skete et skift i 
mit liv efter otte trygge år 
på  Stauning Skole. Jeg gik 
på Amagerskolen i 8. og 9. 
klasse	og	ik	en	masse	gode	
venner, som jeg stadig ser 
den dag i dag. 

 I 10. klasse tog jeg af sted 
på Vedersø Idrætsefter-
skole. Jeg glædede mig helt 

vildt, og samtidig var jeg 
nervøs for min hjemve. Jeg 
må sige, at det var en hård 
start. Jeg kæmpede hver 
eneste søndag frem til jul, 
når jeg skulle sige farvel til 
familiehyggen derhjemme. 
Samtidig nød jeg eftersko-
lelivet i fulde drag, så det 
var lidt dobbelt. 
 Pludselig efter jul vendte 

det hele. Jeg havde ikke tid 
til at komme hjem i week-
enderne, og jeg kunne slet 

ikke få nok af det. Jeg nød 
kombinationen af et fanta-
stisk fællesskab, dygtige og 
engagerede lærere, gym-
nastik, fodbold, volley og 
kortspilshygge i opholds-
stuen. En summende ak-
tivitet fra morgen til aften 
var lige noget for mig. 
 I august 2008 blev efter-
skolen erstattet med Ring-

10 år efter
  min konfirmation...

Maja er datter af Gitte og Kjeld Lykke 
Christiansen, Ulbjergvej 
(Dejbjerglund Efterskole)

dEjbjErg sognEblad  10
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købing Gymnasium. Det 
var noget helt andet, og 
jeg savnede efterskoleven-
nerne og hverdagen på Ve-
dersø. 
 Efter et par måneder viste 
det sig dog, at gymnasiet 
også var et godt sted. Søde 
studiekammerater, dygtige 
lærere og hygge i kantinen. 
Jeg nød de tre år på gymna-
siet, som jeg krydrede med 
en masse fodbold og gym-
nastik. Jeg spillede fodbold 
i Skjern, og i 1. g rykkede vi 
op i Jyllandsserien. Mine 
holdkammerater og jeg 
brugte meget tid på træ-
ning, kampe og kanoturer. 
Derudover gik jeg på for-
skellige gymnastikhold og 
trænede små børn i både 
gymnastik og fodbold i Sta-
uning/Dejbjerg U&I. Min 
kalender var fuldt booket 
op, hvilket jeg nød. 
	 Onsdag	 23.	 juni	 2011	 ik	
jeg sat huen på, og følelsen 
af at være fri og uforplig-
tet var skøn. Nu skulle jeg 
til at vælge, hvad jeg ville. 
Det blev til et halvt år på 

Skjernåskolen, hvor jeg ar-
bejdede som pædagogmed-
hjælper.	Her	ik	jeg	øjnene	
op for, hvor dygtig man kan 
blive til sit arbejde. Mine 
arbejdskammerater var su-
per professionelle, og bør-
nene på skolen var i gode 
hænder. Jeg lærte meget af 
det halve år. 
 Herefter havde jeg sparet 
op til et halvt års højskole-
ophold på Gymnastikhøj-
skolen i Ollerup. Højskole 
minder utroligt meget om 
efterskole bare foruden de 
boglige fag.  Jeg nørdede 
gymnastik hver eneste 

Karneval på Ollerup 
Gymnastikhøjskole.

I Indonesien med 
Verdensholdet.
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dag, og jeg havde fag som 
fodbold, friluftsliv, almen 
idræt, sangtimer, diskussi-
onstimer og fortællertimer. 
Faktisk kan man beskrive 
Højskole som ét stort fri-
kvarter, hvor man dyrker 
det, som man allerhelst vil, 
sammen med de dejligste 
mennesker. 
 I slutningen af højskole-
opholdet kom jeg på Ol-
lerups Elitehold, som er et 
gymnastikhold for gamle 
elever. Det var en stor op-
levelse, hvilket bl.a. med-
førte en månedsrejse til 
Australien. 
 Efter højskoleopholdet 
var jeg så heldig at få job på 
Stauning Skole som støtte-
lærer og pædagogmedhjæl-
per. Jeg skulle starte et nyt 
morgenmotionsprojekt op 
og ellers hjælpe til i de små 
klasser som støttelærer. 
Det var det ultimative bed-
ste job, jeg kunne få. Jeg 
nød at komme tilbage til 
min gamle skole, hvor jeg 
selv er vokset op. Jeg nød 
at være under mine gamle 

lærers vinger igen, og jeg 
nød at arbejde med de her-
ligste børn. Stauning Skole 
er et fantastisk sted. 
	 I	 sommeren	 2013	 ik	 jeg	
sagt farvel til Stauning Sko-
le, jeg pakkede mine ting og 
lyttede	til	Odense	sammen	
med min kæreste. Det er et 
stort	 skridt	 at	 skulle	 lytte	
hjemmefra. Jeg glædede 
mig til at skulle klare mig 

dEjbjErg sognEblad  12

Workshop i Taiwan.

Opvisning med 
Ollerups Elitehold.
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selv, og samtidig savnede 
jeg hverdagen med mine 
søskende og forældre. 
Heldigvis er der ikke læn-
gere mellem Dejbjerg og 
Odense, end at man hurtigt 
kan komme hjem og holde 
weekend i det vestjyske. 
 Efter at jeg havde fået mig 
godt installeret i Odense, 
startede jeg på Idræt og 
Sundhed på Syddansk Uni-
versitet. Det var et studie, 
som passede helt perfekt til 
mig. En masse idræt kom-
bineret med faglig viden. 
 Ved siden af studiet be-
gyndte jeg en benhård træ-
ning. Jeg havde en verdens-
holdsdrøm, og jeg skulle 
se, om det kunne blive en 
realitet. Siden højskoleop-
holdet begyndte min drøm 
om at blive gymnast på 
DGI Verdensholdet ligeså 

stille	at	tage	til.	Jeg	ik	blod	
på tanden til at prøve at gå 
hele vejen, og jeg satte for 
alvor ind i efteråret 2013. 
 Udtagelsen var i februar 
2014, og inden jeg viste af 
det, var det tid til at stille 
op. Jeg var spændt på, 
hvordan det skulle gå. Det 
var en hård weekend, der 
efterlod sig revnede tæer, 
vabler, ømme lår og et træt 
hoved.	Efter	en	samtale	ik	
jeg en mail, hvori der stod 
at jeg var gymnast på DGI’s 
10. Verdenshold. Jublende 
glad, overvældet, lettet og 
lykkelig var de følelser jeg 
stod med, da det gik op for 
mig, hvad jeg skulle bruge 
året 2014/2015 på. 
 Det var en uforglemmelig 
oplevelse at rejse med DGI 
Verdensholdet. Jeg har 
oplevet så ufattelig mange 

ting, som jeg stadig ikke 
har nået at begribe. Jeg har 
lavet workshops med fat-
tige gadebørn i Argentina, 
riverraftet	 på	 en	 vild	 lod	
i Costa Rica, været på vul-
kanvandring i Indonesien, 
surfet og snorklet på Bali, 
boet ved søde værtsfamili-
er i Taiwan, været til tesel-
skab i Japan, lavet show på 
stranden i Uruguay, spist 
spændende mad i Sydko-
rea, nydt udsigten udover 
Stillehavet i Chile, været 
til Rodeoshow i USA, fejret 
nytår i Singapore og ople-
velserne bliver ved. 
 Jeg har været på en ver-
densrejse sammen med de 
bedste holdkammerater.  
Jeg er stadig blæst bag-
over efter  det fabelagtige 
publikum, vi kom hjem til 
på Danmarksturnéen og 
især efter vores afslutning 
i Operaen i København. 
 Min store drøm gik i op-
fyldelse, og nu er drømmen 
gennemlevet. Det har væ-
ret lige så fantastisk, som 
jeg havde håbet, hvis ikke 
mere til. 
	 Nu	 er	 jeg	 igen	lyttet	 ind	
i lejligheden i Odense med 
min kæreste.  Jeg er kom-
met ind på fysioterapeut-
studiet, hvor jeg starter 1. 
september 2015. 
 Jeg er ved at være landet, 
tror jeg, og jeg er klar til at 
komme videre. »Ude godt, 
men hjemme bedst«. Jeg 
er klar til at nyde studieli-
vet, og så må jeg se, hvor 
det bringer mig hen. 

/Maja

        Invitation til 

sangaften
For hele sognet på efterskolen 

mandag 19. oktober kl. 1930

Under ledelse af gitte, bliver der sunget  

nye og gamle sange + fortælling for alle.

rundvisning på skolen.

Kaffe og kage 40 kr. pr. person   
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Tirsdag 8. september 
startede 50 voksne og en 
lok glade børn, gåturen: 
På sporet ved Dejbjerg 
Præstegårdssø.

Selvfølgelig i et fantastisk 
lot	septembervejr	med	blå	
himmel	og	sol.
	 Under	 ledelse	 af	 Per	
Lunde	 Lauridsen	 fulgte	
man	 sporet;	 og	 inden	 da,	
bød	han	velkommen	 til	de	
mange	 fremmødte	 på	 Kir-
kens	p-plads.	
	 Sporet	er	1,5	km	langt	og	
giver	 nem	 adgang	 til	 Dej-
bjerg	Plantage.
	 Historien	 bag	 sporet	 kan	
læses	 i	 folderen,	 som	 er	 i	
den	gule	kasse	ved	sporets	
start	lidt	syd	for	p-pladsen.	
	 Projektet	»Spor	i	landska-
bet«	 er	 støttet	 af	 Nordea-	
fonden,	 Miljøministeriet	
og	Dejbjerg	Menighedsråd.

 

Da	 undertegnede	 havde	
dårlige	 gå-ben	 den	 dag,	
blev	jeg	tilbage	ved	søen	og	
nød	 synet	 af	 den	 smukke	
sø,	 som	 er	 omkranset	 af	
lotte	donhammere.	
	 Her	 ik	 jeg	 en	 god	 snak	
med	 Karen	 og	 Leo	 Erik-
sen,	som	kunne	fortælle,	at	
de	lere	 gange	havde	 løbet	

sporet ved Præstegårdssøen

Forsamlingen på 
Kirkens p-plads.

I cirklen ses den gul kasse 
med folderne til turen.

Dejbjerg sogneblaD  14
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på	 ski	 på	 stierne	 omkring	
søen;	 mest	 i	 begyndelsen	
af	de	27	år	de	efterhånden	
har	boet	på	Skrænten	i	Kir-
kebyen.	
	 De	fortalte	videre,	at	lere	
fra	byen,	havde	kælket	med	
deres	børn,	helt	ud	på	den	
frosne	sø.
	 Desuden	 tilføjede	 de,	
at	 Efterskolens	 elevhold	
mange	år	havde	fået	lov	til,	
at	spille	ishockey	på	den.
	 Efter	 gåturen	 blev	 der	

budt	på	vin,	saft,	sodavand,	
chips	og	kager.
	 Til	sidst	udtalte	Per	Lunde	
Lauridsen	 rosende	 ord	 	 til	
alle	de	frivillige	med	skovl,	
spade	 og	 maskiner;	 -	 med	
et	hint	om,	at	alle	 i	sognet	
også	vil	benytte	sig	af	»spo-
ret«	og	det	dejlige	areal	ved	
Præstegårdssøen.

/alb

Øverst tv.: Søen med de 
lotte donhamre.

Øverst th.: Leo og Karen 
Eriksen nyder synes af 
søen.

Per Lunde fortæller om 
sporet, og i baggrunden 
ses vin, vand, chips og 
kager.

Dejbjerg sogneblaD  15
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Budgetorientering
Det lykkedes at indgå for-
lig på både drift og anlæg 
med deltagelse af samtlige 
29 byrådsmedlemmer. Vi 
er i V-gruppen enige om, 
at det er et rigtigt godt re-
sultat, vi er nået frem til, 
og at det er lykkedes at få 
indarbejdet	 langt	 de	 leste	
af vore ønsker til dels drift- 
og anlægsbudgettet.  Det er 
selvfølgelig også glædeligt, 
at hele byrådet står bag re-
sultatet.

Rådhusstrukturen
Der ændres ikke på nuvæ-
rende struktur. Det bety-
der, at der forsat vil være 
administration i Videbæk, 
Skjern og Ringkøbing. Der 
vil dog blive kigget på, om 
der er områder, der kan 
lægges sammen ud fra fag-
lige hensyn.

Børn og Familieudvalget
På grund af et stærkt sti-
gende	 antal	 lygtninge	 har	
der været et stort pres på 
udgifter til modtagerklas-
ser og SFO. Der er i bud-
gettet afsat de nødvendige 
midler for at imødekomme 
dette, således at skoler og 
børnehaver ikke mister 
budgetmidler.

Social og 
Sundhedsudvalget

Ved budgetlægningen i 
2014 blev der sparet på 
stort set alle områder in-
den for social og sundhed, 
og på nogle områder har vi, 
i Venstregruppen, haft et 
ønske om at kunne tilbage-
føre enkelte af de gennem-
førte besparelser. 
 Især ældreområdet blev 
hårdt ramt af sidste års 
besparelser. Her havde vi 
gerne set, at det var muligt, 
at føre dele af besparel-
serne tilbage. Desværre har 
det vist sig, at udgifterne 
til dette område, på trods 
af besparelserne, er steget 
voldsomt det seneste år, så 
de ekstra 18 mio. vi tilfører 
området bliver ædt op af 
nye udgifter. Men de tilfør-
te midler gør, at vi undgår 
nye besparelser.
 Der er ligeledes afsat 
ekstra midler til handikap- 
og psykiatriområdet, hvor 
budgettet er udfordret. 

Kultur og Fritidsområdet
Ved budgetlægningen i 
2014 blev det besluttet at 
reducere lokaletilskuddet 
fra 70% til 66%. Dette har 
vi ændret, så besparelsen 
kun reduceres med 2% til 
68%.
	 Der	 er	 afsat	lere	midler	
til vedligeholdelse af stadi-
onanlæg m.v. Kulturpuljen 
blev forøget, og der er afsat 

penge til et løft på frivillig-
området.

Teknik og Miljøudvalget
Området bliver opnorme-
ret med to medarbejdere til 
behandling af bl.a. miljøsa-
ger, vindmølleplanlægning 
og planlægning af biogas-
anlæg m.m. 

Anlæg (større tiltag)
Der er afsat 20 mio. til et 
nyt Seniorcenter i Skjern, 
og i løbet af efteråret skal 
der kigges på placerings-
muligheder.
 Der afsættes yderligere 
30 mio. til oplevelsescente-
ret Kraft. Pengene frigives 
dog kun under forudsæt-
ning af, at projektet kan 
realiseres. Der arbejdes i 
øjeblikket på at generere 
midler fra fonde o.l.
 Tim Skole og Børnehave 
trænger kraftigt til en stør-

rådet
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re renovering. Der er nu 
afsat penge til en forunder-
søgelse af projektet.
Ud over dette, er der også 
afsat penge til nye stian-
læg i kommunen. Der er 
de senere år anvendt ca. 3 
mio. kr. pr. år til stianlæg. 
I årene 2016 til 2018 er der 
afsat 20 mio. 
 I venstregruppen er vi 
rigtig godt tilfredse med 
resultatet, og personligt 
glæder jeg mig især over, at 
vi bevarer nuværende råd-
husstruktur og ikke bruger 
200 mio. på et »prestige« 
byggeri. Desuden er det 
glædeligt, at der sker en 
opnormering i planafde-
lingen således, at de kan 
nå til bunds i de mange an-
søgninger på vindmøller, 

biogas o.l. Det forlyder, at 
nogle af ansøgningerne har 
ligget i tre år, uden der er 
kigget på dem. Det er hver-
ken tilfredsstillende for an-
søger eller for de naboer, 
som bekymrer sig.

/Jakob Agerbo

indre 
Missions 

Program 
for oktober kvartal
OKTOBER

Onsdag 7. kl. 19.30
 Månedsmøde ved 

 tidligere butiksejer 
 Jens Fjord, Skjern
Emne: Tro er fast tillid, 
Hebr. 11

Tirsdag 27. – 30.
 Skjernkredsens 
 halmøder. 
 Program følger senere            
 obs obs

NOVEMBER

Fredag 6. kl. 15.00
 Basar i 
 Dejbjerg Missonshus

Onsdag 18. kl. 19.30
 Månedsmøde ved 
 sognepræst Bo Knudsen, 
 Herning
Emne: Dåbens betydning, 
 Rom. 6, 1-11

Fredag 23. kl. 18.30
 Julespisning 
 i missionshuset

DECEMBER

Onsdag 16. kl. 19.30
 Månedsmøde ved 
 hjælpepræst i Skjern 
 Bykirke, 
 Morten Rugager 
 Kristensen
Emne: Gud har vist sig og 
er her, Joh. 1,1-14

Lørdag 28. kl. 19.30
 Julefest ved 
 Søndagsklubben. 
 Vi får besøg af 
 fritidsforkynder 
 Lene Larsen, Astrup.
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Fælles
på efterskolen
66 voksne + en lille lok 
børn, som ikke var i KbH 
med skolen, mødte op til 
fælles hygge i spisesalen 
på dE.

Formanden for Sognefor-
eningen bød velkommen 
til alle, og man satte sig 
til bords. Man kunne høre 
fra de omkringsiddende, at 
det var hyggeligt at snakke 
med folk, man ikke havde 
set	 længe;	 -	 og	lere	 sagde	
da også med humor i stem-
men: Vi spiser så sjældent 
ude, - det er da kun på ter-
rassen derhjemme.
 Menuen stod på langtids-
stegt kalkun og svinemør-
brad med lækre salater og 
ikke at forglemme sovsen, 

som bare »hang« ved + at 
der var nok af den. 
 Herefter var der info fra 
Sogneforeningen, som kan 
læses andet sted i bladet. 
 Der blev spurgt om der 
var gang i nedrivningen af 
diverse huse i Kirkebyen. 
Svaret var at det ikke sorte-
re under Sogneforeningen 
men FjordInvest.
 Menighedsrådet ved Jørn 
Christensen hilste tiltaget 
med fællesspisning vel-
kommen, og synes det er 
en god ide min. en gang om 
året at samles. Jørn fortalte 
bl.a., at man var kommet 
lot	 igennem	 renoveringen	
af kirken og sluttede med 
at rose det nye spor om-
kring Præstegårds Søen, og 
opfordrede sognet til også 
at benytte sig af det.
 Søren Nielsen fortalte 
fra Arkivet, at de har travlt 
med billeder og indtast-
ning af oplysninger i det 
nye program. Søren tilføje-
de også, at alle kan Google 
arkiv.dk og derefter søge 

på Dejbjerg, - så kommer 
mange oplysninger frem.
 Man kunne herefter be-
sigtige arkivets lokaler, 
som nu hører hjemme i 
den gamle slikbutik i hal-
len. Flere benyttede sig af 
tilbuddet, og kom da også 
tilbage noget »slukøret«, 
- da der jo ikke var noget 
snolder.
	 Herefter	 ik	 vi	 desserten,	
som var tre forskellige slags 
kage og snolder, samt kaffe 
og the.
 Alex Olesen sluttede af 
med at fortælle fra Jagt-
foreningen, som kan læses 
andetsteds i bladet.
 Vi fra Sognebladet hyg-
gede os gevaldigt, og synes 
det var et godt initiativ af 
Sogneforeningen at lave 
fællespisning sammen med 
Menighedsrådet. Det ene-
ste minus var, at der kun 
var få børn. Alle børn i sog-
net var jo taget på »studi-
etur« til hovedstaden. Men 
forældrene hyggede sig i 
hvert fald. 
 Alt i alt var det en hygge-
lig aften til rimelige priser, 
så det kan varmt anbefales, 
at møde op til fællesspis-
ning næste gang.

/alb
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sommeren er gået, 
og tiden er også gået 
rigtigt godt for bestyrelses-
medlemmerne i dejbjerg 
sogneforening. 

Vores plan om at få eta-
bleret en byport ved Nr. 
Vognbjergvej blev ikke 
gennemført her i løbet af 
sommeren, men vi påreg-
ner, at det sker her i løbet 
af efteråret. 
 Der er blevet opsat to fod-
boldmål på legepladsen. 
Målene er købt for penge 
sponseret af Sdr. Lem An-
delskasses fond. 
 Tak til de borgere der 
hejste	 deres	 lag,	 da	 vi	
havde besøg af PostDan-
mark Rundt i Dejbjerg 5. 
august. Det var sammen 
med	lagene	ved	byportene	
med til at sætte en festlig 
ramme omkring løbet. Det 
var også dejligt at se folk på 
gaden for at overvære løbet 
og heppe på deltagerne.
 I skrivende stund (30. 
august) er der endnu ikke 
afholdt den fællesspisning, 
der er planlagt til den 18. 
september i et samarbejde 
mellem menighedsrådet og 
sogneforeningen. Vi håber 
selvfølgelig på stort frem-
møde, og det er planen, at 
der vil blive orienteret om, 
hvad der aktuelt arbejdes 
med i sogneforeningen og 

menighedsrådet. Lokalhi-
storisk arkiv er ligeledes 
blevet opfordret til at give 
noget information og vise 
noget lokalhistorisk frem.  
 Der er i et klasselokale 
planlagt	 spil	 og	 ilm	 for	
børnene, så de kan hygge 
sig med det. 
 Kommunens planlagte 
tur til koncert i DR byen 
for skolebørn i Ringkø-
bing-Skjern Kommune, 
som	 også	 inder	 sted	 18.	
september vil selvfølgelig 
betyde et reduceret frem-
møde af børn, men der er 
jo mange tilbud om arran-
gementer, og det er svært 
at	 inde	huller	 i	 en	 pakket	
kalender.
 Vi arbejder i øjeblikket på 
at få afstemt med Stauning 

sogneforening omkring 
områder, hvor vi kan sam-
arbejde. Det kan være, at 
det er vedr. arrangementer 
og/eller projekter, hvor der 
skal søges midler og gen-
nemføres opgaver. Vi må se 
hvad beslutningen bliver.
 Der er juletræstænding 
29. november kl. 16 foran 
missionshuset. Se annonce 
herfor andet sted i sogne-
bladet.

Lars Jørgensen

info fra sogneforeningen

JUletræstænding
søndag 29. november 2015 kl. 16

tændes juletræet foran missionshuset

efter et par sange ude på pladsen serveres der 

æbleskiver og kaffe i missionshuset.

Under æbleskiver og kaffen vil der blive læst en 

julehistorie op, som sikkert vil kunne fange børn 

og voksnes opmærksomhed. 

Måske finder julemanden til dejbjerg i år igen og 

har noget med til de mindste.

Alle er velkomne

Arrangør: dejbjerg sogneforening
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Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

leM 
bageri

v/johs.

9734 1088

Råd til livet

- hele livet...

Støt 
vore

annoncører
- de støtter os...
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 aktivitetskalenderen
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OKTOBER

Søndag	 4.	 kl.	10.30	 Kirken•	Gudstjeneste
Onsdag	 7.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Månedsmøde	v/Jens	Fjord,	Skjern
Torsdag	 8.	 kl.	14.30	 Dejbjerg	Præstegård	•	Pensionistsammenkomst
Søndag	 11.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste	•	Kirkekaffe
Søndag	 18.	 kl.	10-11-13-14-15	 Rakkerspil	på	Bundsbæk	Mølle	(Jernalderen)
Tirsdag	 20.	 kl.	13.00	 Bundsbæk	Mølle	•	3	km	lang	tur	m/historier	på	Bundsbæk	Mølle
Torsdag	 22.	 kl.	19.30	 Folkeuniversitetet		
	 	 	 Hellige	kilder	i	Vestjylland	•	Sted	Skjern	Vindmølle
Søndag	 25.	 kl.	9.00	 Kirken	•	Gudstjeneste
Tirsdag	 27.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Skjern	Kredens	halmøder
Onsdag	 28.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Skjern	Kredens	halmøder
Torsdag	 29.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Skjern	Kredens	halmøder
Fredag	 30.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Skjern	Kredens	halmøder

NOVEMBER

Søndag	 1.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Allehelgensdag.	Mindeskik
Fredag	 6.	 kl.	15.00	 Indre	Mission	•	Basar	i	Dejbjerg	Missionshus
Lørdag	 7.	 kl.	9.00	 Dejbjerg	Jagtforening	•	Sognejagt	fra	efterskolen
Søndag	 15.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Kirkekaffe
Onsdag	 18.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Månedsmøde	v/Bo	Knudsen,	Herning
Torsdag	 19.	 kl.	19.30	 Folkeuniversitetet	•	Grene	fra	Skjern	•	Sted:	Skjern	Vindmølle
Lørdag	 21.	 kl.	10.00	 Støtteforeningen	•	Papirindsamling	(10-12)
Søndag	 22.	 kl.	9.00	 Kirken	•	Gudstjeneste
Søndag	 22.	 kl.	10.00	 Dejbjerg	Jagtforening	•	Sneppejagt	-	Lyager
Fredag	 23.	 kl.	18.30	 Indre	Mission	•	Julespisning	i	missionshuset
Søndag	 29.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Adventskransen	tændes
Søndag	 29.	 kl.	16.00	 Sogneforeningen	•	Juletræstænding	foran	missionshuset

DECEMBER

Lørdag	 5.		 	 Bundsbæk	Mølle	•	Jul	på	Bundsbæk	Mølle
Søndag	 6.	 	 Bundsbæk	Mølle	•	Jul	på	Bundsbæk	Mølle
Torsdag	 10.	 kl.	19.00	 Kirken	•	Vi	synger	julen	ind
Lørdag	 12.	 	 Bundsbæk	Mølle	•	Jul	på	Bundsbæk	Mølle
Søndag	 13.	 kl.	9.00	 Kirken	•	Gudstjeneste
Søndag	 13.	 	 Bundsbæk	Mølle	•	Jul	på	Bundsbæk	Mølle
Onsdag	 16.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Månedsmøde	v/Morten	R.	Kristensen,	Skjern
Søndag	 20.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste
Torsdag	 24.	 kl.	13.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Juleaften
Fredag	 25.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Juledag
Lørdag	 26.	 kl.	10.30	 Kirken	•	Gudstjeneste.	Anden	juledag
Lørdag	 28.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Julefest	v/Søndagsklubben
Torsdag	 31.	 kl.	10.00	 Dejbjerg	Jagtforening	•	Sneppejagt	-	Lyager

For yderligere information om museets aktiviteter se: http://levendehistorie.dk

OBS: Ring til Kaj Danielsen ang. program for Indre Missions halmøder i Skjern i oktober
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11 muntre TØsCKere 
startede 20. september 
kl. 8 fra leding auto hvor 
cyklerne kom på 2 trailere.

I år gik turen så til Fur. I 
2013 var vi på Fanø og sid-
ste år på Venø.
  Rundstykkerne, og en lille 
skarp, blev som sidste år, 
indtaget ved Præstbjerg 
NaturCenter, hvor lyngen 
blomstrede smukt bag os.
  Der er ca. 110 km fra Dej-
bjerg til Fur, og i tre biler 
tog vi glade af sted fra Dej-
bjerg.
  Vi var rigtig heldige at 
ramle ned imellem en mas-
se regnvejrsdage, for solen 
skinnede fra en næste sky-
fri himmel hele dagen. 
  Det var simpelthen et fan-
tastisk cykelvejr; dog med 
nogle vanskelige og smad-

rede spor indimellem, så 
pulsen kom i vejret, og et 
par steder skulle man have 
hjælp til at få sin cykel op 
ad en stejl vej, - - så det var 
godt med nogle muskel-
mænd til hjælp.
  Frokosten var bestilt på 
Fur Bryghus, som er en 
gamle moler-fabrik. Her 

tøsck på fur...

Morgenkaffe ved
Præstbjerg naturCenter.

Sejlturen til Fur.
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ik	vi	serveret	en	lot	buffet	
med Bryghusets specialøl 
til. Lige i nærheden var en 
platform udover en moler-
udgravning.
  Herefter gik turen så rundt 
til mange seværdigheder 
på den smukke ø. Vi så bl.a 
Bette Jens´Hyw, som slet 
ikke var der, den ligger et 
andet sted på øen.
  Og minsandten om ikke 
Steen Dupont, både har en 
sten og en butik, hvor vi 
købte is.
  Efter en dejlig dag med 
mange skønne oplevelser 
tog vi færgen retur til fast-
landet.

/alb
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Lem st. - Skjern - Herning - Skarrild - Fjelstervang - Tistrup 

Tlf. 99 75 25 50  www.proelteknik.dk 

Alt i EL installationer i bygninger og på maskiner 
Troværdighed, Service & Engagement 

Jernbanegade 6

9734 1344
slot@slotmoebler.dk

www.slotmoebler.dk

Dejbjerg Golf Klub 
Spændende og udfordrende 18 hullers banen og 6 hullers pay & play bane. 

Nye medlemmer er velkomne! 
Se mere på www.dejbjerggk.dk 

Dejbjerg Golf Klub
Spændende og udfordrende 18-hullers bane

og 6-hullers Pay & Play bane.

Nye medlemmer er velkomne..!

Se mere på www.dejbjerggk.dk

skjern
boligMontering
Vardevej 89

6900 Skjern

9735 1700

Nylandsvej 23 . Tlf. 97 34 12 42
Mobil 40 33 12 42

VAND
VARME
SANITET
FJERNVARME
OLIEFYR
NATURGAS
KLOAK
JORDVARME

KARL PEDERSEN - AUT. VVS-INSTALLATØR - AUT. KLOAKMESTER

Lem VVS aps

INSTALLATØRERNES ORGANISATION

Medlem af:
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Fællesbestyrelsen for 
stauning skole og 
børnehave vil gerne 
invitere til foredragsaften 
på stauning skole.

torsdag 5. november 
kl 19.30-21.00

 Foredraget er med Rune 
Strøm og hedder »Så tal 
dog pænt for helvede«. 
 Der er fri entre, og alle er 
velkommen. 
 Der vil være mulighed for 
at købe kaffe/the og kage 
til en rimelig pris.
 Inden foredraget er der 
åben skole, hvor alle inte-
resserede kan komme og se 
skolen og børnehaven. 
 Så hank op i naboer, ven-
ner og bekendte, og kom 
til en interessant og tanke-
vækkende aften.

Fællesbestyrelsen for 
Stauning skole 

og børnehave

chaufførhygge 9. juni 2015: 
Vores trofaste og helt uund-
værlige frivillige chauffører 
og Ivan var inviteret til en 
bid mad denne aften. De 

får hjulene på busserne til 
at snurre, hver dag, hele 
skoleåret.   
  Jazzcamping 6.-8. august: 
Antallet af campister voksede 
i år til 58, hvilket giver et 
overskud til Støtteforeningen 
på 13.750 kr. 
 Avisindsamling den 15. 
august: I alt 14.520 tons pap 
og papir blev indsamlet, hvil-
ket giver 11.800 kr. til for-
eningen. TAK til de frivillige 
indsamlere, som denne gang 
kunne sætte tænderne i en 
god grillpølse efter endt ar-
bejde. 
 Ændringer i bestyrelsen: 
Kate Høgsgaard Madsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Besty-
relsen består herefter af: Line 
Ehrenskjold Andersen, Per-
nille Wejrup, Kirsten Møller, 
Ole Lauridsen, Ditte Skovby 
(formand), Laila Dyrholm 
(kasserer), Lisbeth Christen-
sen (sekretær).  Se tlf. og mai-
ladr. på hjemmesiden. TAK til 
Kate for hendes store indsats 
i bestyrelsen. 
 TUSIND TAK til alle, som 
har hjulpet på den ene eller 

anden måde.
Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:
Cykelsponsorløb: Afholdes i 
forbindelse med skolens mo-
tionsløb fredag den 9. oktober 
2015. Nærmere info følger. 
 Velux-servering: Kan du 
hjælpe os 21. november 2015 
fra kl. ca. 16.00 med at ser-
vere i Skjern Kulturcenter?  
Ring til Laila Dyrholm (2323 
0522) eller Ditte Skovby 
(2122 7858). Arbejdet (som 
ikke kræver tjeneruddan-
nelse eller erfaring i øvrigt) 
giver penge til foreningskas-
sen og er samtidig hyggeligt 
samvær.
 Avisindsamling: Årets sid-
ste indsamling er lørdag 21. 
november 2015. HUSK at 
gemme	pap	og	papir	eller	ale-
ver det på forhånd i det ulåste 
skur i skolegården. Kontakt 
Ole Lauridsen (51684951) 
hvis du har spørgsmål, kon-
takter	 til	 irmaer	 eller	 lig-
nende, som ligger inde med 
»p&p-guld«, eller du fx. ger-
ne vil hjælpe som indsamler.
 Udlejning af minibusserne: 
Busserne kan lejes, når de 
ikke bruges til elevtransport. 
Kontakt Laila Dyrholm (2323 
0522) for yderligere info og 
bookning. 
Dit bidrag er også vigtigt…
 Støtteforeningens aktivi-
teter, herunder særligt bus-
driften, er afhængig af kon-
tingentindbetalingerne. Se 
yderligere om satser og beta-
lingsmåder på hjemmesiden. 
Find os på www.stauning-
dejbjerg.dk og Følg os på 
www.facebook.com/støtte-
foreningen

Med venlig hilsen 
Ditte Skovby • Formand

foredragsaften 
på stauning skole
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Åbne haver og huse 
i astrup 21. juni

Vi besøgte tre haver og 
huse i astrup på 
Pilevænget 72, 86 og 92. 

Det er tre forskellige haver 
med hver sit særpræg. Det 
er store grunde, de har og 
anlagt på forskellige må-
der.
 De tre huse som er byg-
get af StensboHuse er også 
meget forskellige, men alle 
er kendetegnet ved, at de er 
lyse og venligt indrettede.
 Der kunne købes kaffe og 
kage på Pilevænget 72. Det 
var der mange, der benyt-
tede sig af.
 Der var ca. 150 besøgende 
i de tre haver og huse. En 
rigtig god søndag eftermid-
dag med dejligt vejr - ikke 
for varmt og tørvejr.

 Fra Skjern Havekreds hå-
ber vi, at haverne og huse-
ne har givet inspiration til 
de fremmødte.
 En have bliver man aldrig 
færdig med. Der er altid en 
eller anden ide, man har 
fået fra sådan en dag ……..

/Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Lysfest
torsdag 27. august

Vi holdt lysfest hos jytte 
og Per, Fredensgade 7, 
skjern for første gang på 
denne adresse.

Bestyrelsen startede kl. 
14.00 med at sætte alle 
lys og lanterne op. De blev 
nødt til at vende stearinly-
sene med vægen nedad for 
det regnede.
	 Der	var	lere,	der	ringede	
og	spurgte	om	vi	alyste	på	
grund af alt den regn, men 
vi gennemførte det.
 Klokken 18.45 mødtes be-
styrelsen for at tænde alle 
fyrfadslys m.m. Vi blev lige 
færdige med at tænde de 
244 levende lys + de elek-

skjern havekreds
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triske, da de første ankom.
 Aftenen startede kl. 20.00 
med klokkespil fra kirken.
Vi serverede et glas hvid-
vin, og alle kunne gå rundt 
og nyde de blomster, der 
stadig var i haven. Der var 
dækket op med lidt hygge i 
drivhuset med tomater og 
hindbærlikør.
 Efter ca. 45 minutter reg-
nede det så meget, at alle 
lysene desværre gik ud; 
kun lanterne og de elektri-
ske var der stadigvæk lys i.
 Der var tag selv kaffebord 
med hjemmebag fra besty-
relsen. De ca. 35 personer, 
der var mødt op, sad på 
den overdækkede terrasse 
og i havestuen.
	 De,	 der	mødte	 op,	 ik	 en	
god aften og snak; vejret 
kan vi ikke holde for.

/Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Julemarked 
& adventsmøde

på dejbjerglund efterskole

Mandag 7. december 2015 Kl. 18.30

åbnes dørene til julemarkedet, hvor der sælges: 

•	 Småkager
•	 Godter
•	 Dekorationer	m.m

Kl. 19.30  Adventsmøde

Fællessang, adventstale, korsang, luciaoptog og 

aftenkaffe.

elever og medarbejdere

DEJBJERGLUND	EFTERSKOLE
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Stål og Teknik

Smedevej 2 • 6900 Skjern
9735 1066 • mail@carl-c.dk

Fabrikation • Ingeniør • Handelsvirke
Højspændingsmaster

Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster

Stålopgaver

Se os på internettet på:
www.carl-c.dk
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

Dejbjerg Jernalder
Oplev også vores 12 
andre besøgssteder
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sidste søndag i efterårs-
ferien opfører dejbjerg 
rakkerne et stykke for 
børn ifølge med voksne. 

Rakkerspillet  opføres søn-
dag 18. oktober kl. 10, 11, 
13, 14 og 15.
 Det vil i år omhandle 
vilkårene for rakkerne og 
deres børn i området ved 
tre-sognestenen; der står 
i skellet mellem Dejbjerg, 
Skjern og Stauning.
	 Der	 opstod	 en	 konlikt	
mellem de tre sogne på 
det tidspunkt, da børnene 
skulle begynde i skole, for 
ingen af sognene ville mod-
tage rakkerbørn.
 Stykket spilles i »biogra-
fen« på Jernalderen lige 
overfor Møllegården.
 Voksne 30 kr. og børn 
gratis.          /alb

Rakkerspil på bundsbæk Mølle
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•	 Gymnastik

•	 Idræt

•	 Naturoplevelser
•	 Grundtvigsk	Efterskole
	 med	lederuddannelse	i
	 gymnastik	og	idræt

•	 128	elever	

	 i		9.	og	10.	klasse

•	 Skoleplan	kan	tilsendes

Uglbjergvej	10	•	Dejbjerg
6900	Skjern	•	9734	1900
www.dejbjerglund.dk
E-mail:	dejbjerglund@mail.dk

GIttE	&	KjElD	lyKKE	chrIStIaNSEN

HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777

Frisøren for ham og hende...

Frisøren for ham og hende

7

ørdag ................... Kl. . -12.30husk vi har åbent 
hver dag kl. 8-20

ÅBENT:
Mandag / onsdag .. Kl.  09.00-17.30

Torsdag ................. 
Kl.  09.00-19.00

Fredag ..................
. Kl. 09.00-17.30

Lørdag ..................
. Kl.  08.30-12.30

og hende...

Prøv vores online tryksagsberegner:

www.oko-tryk.dk

online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Stauning
Vareudlevering i Dejbjerg for et mindre beløb...
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Nyt fra

jagtforening
Vi nærmer os 1. sept., 
hvor den nye jagtsæson 
starter, og vi kan glæde 
os over, at det aldrig har 
været mere populært 
at gå på jagt. 

Netop nu er der i Danmark 
176.943 jagttegnsløsere, 
hvilket er det højeste an-
tal siden den landsdæk-
kende registrering startede 
i 1941. 
 Det er 10. år i træk, hvor 
antallet af jagttegnsløsere 
er steget. Blandt jagttegns-
løserne er 10.750 kvinder, 
hvilket svarer til 6,1 pro-
cent og er dermed det hø-
jeste antal, der nogensinde 
er registreret. 
	 I	 2013	 blev	 der	 alagt	
12.322 jagtprøver, hvilket 
er det højeste antal i al den 
tid, jagtprøver er blevet re-
gistreret.

 Dog har den landsdæk-
kende fremgang inden for 
jagten ikke været tilfældet 
i Dejbjerg Jagtforening. I 
øjeblikket er vi 82 med-
lemmer, hvilket er en til-
bagegang fra de godt 100 
medlemmer for blot få år 
siden. 
 Hvad årsagen kan være er 
svært at sige, men én betin-
gelse for at en jagtforening 
kan opretholde sin popula-
ritet er, at der er noget at 
samles om. Et af jagtsæ-
sonens samlingspunkter i 
Dejbjerg Jagtforening er 
bl.a. den årlige sognejagt, 
hvilket vi håber igen vil 
vise sig, at blive en succes. 
 Da kommunen valgte at 
sælge skovarealet i Vogn-
bjerg, som foreningen hav-
de lejet i en lang årrække, 
stod vi i en træls situation. 
Dette gjorde, at der blev ta-
get initiativ til sognejagten. 
 Vi skal i nær fremtid af-
holde et møde i bestyrelsen 
vedr. tilrettelæggelse af jag-
ten, som er planlagt til at 
være den 7. november, og 
i den forbindelse vil lods-
ejerne, som tidligere, blive 

kontaktet, og bedt om tilla-
delse til, at vi må drive over 
deres jord. Som tradition, 
vil sognejagten naturligvis 
slutte af med en hyggelig 
aftensammenkomst af jæ-
gere med ledsagere, samt 
lodsejere. 
 I forbindelse med rege-
ringsskiftet har jagten fået 
en ny minister. Som noget 
nyt er miljø og fødevaremi-
nisteriet blevet slået sam-
men, hvilket man i Jæger-
forbundet vil betegne som 
en fordel, idet fremtidige 
politiske forhandlinger vil 
komme til at foregå med én 
minister, som er Eva Kjær 
Hansen.
 Søren Pind blev udpeget 
som ny justitsminister, og i 
den forbindelse, kan vi alle 
forhåbentlig snart se frem 
til en ændring af den stærkt 
kritiserede knivlov.  
 Før valget blev der givet 
tilsagn fra partierne i folke-
tinget om, at loven vil blive 
taget op til ny debat. Vi, jæ-
gere og andre bærere af fol-
deknive, forventer dermed 
en snarlig politisk løsning 
på kniv-problematikken.

Formand for 
Dejbjerg Jagtforening

/Alex Olesen
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ringkøbing Fjord jazz 
Festival blev endnu 
engang en stor succes og 
det var bl.a. takket være 
alle de mange frivillige, 
som er en uvurderlig hjælp 
- Mange tak til jer alle…! 

Vejret, vandet, bådene og 
de mange glade gæster 
gjorde også sit til, at det 
blev en uforglemmelig op-
levelse. 

Når det regner på jazzen, 
så drypper det på…
Stauning havde under jazz-
festivalen gæster fra næ-
sten alle dele af landet og 
alle roser især de frivillige, 
for at have taget rigtig godt 
imod dem. 
 Det betyder meget at vore 
gæster, har haft en god op-
levelse,	 in	 behandling	 og	
en professionel, men af-

slappet betjening. I udviser 
hjælpsomhed, med et stort 
smil på læben - Det be-
mærkes af alle vore gæster 
på Stauning Havn i jazz-
weekenden.
 Vi er stadig i gang med 
at tælle sammen og betale 
regninger, men foreløbigt 
ser det positivt ud. Vi væl-
ger	 først	 oficielt	 at	 melde	
noget ud når vi kender det 
endelige resultat.
 Ud over at det var en 
fantastisk weekend, så har 
mange i området glæde af 
jazzfestivalen:

Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehave 
får 13.750 kr. for at passe 
Jazz-campen på Stauning 
Stadion.
 LokalBrugsen, Stauning 
havde endnu engang re-
kordomsætning i pølse-
boden på Stauning Havn 
under jazzfestivalen.
 Derudover har Jazzfesti-
valen indkøbt en hel del 
varer i Brugsen. 
Bl.a. Vin, sodavand, spiri-
tus, benzin til barbussen 
osv…
 Restaurant Stauning 
Havn havde handlet meget 
lokalt ind til aften-menu-
erne under jazzfestivalen: 
Kartolerne	 var	 fra	 Jacob	
Bjerregaard, køer fra Tho-
mas Meldgaard, økogrønt 
fra Bent Korsholm og Whi-
sky fra Stauning Whisky til 
sovsen.
 Stauning Bed & Breakfast 
og samtlige sommerhuse 
i området var udlejede 
denne weekend. Derud-
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over har alle hoteller været 
enten fuld belagt eller næ-
sten fuld belagt i hele Ring-
købing-Skjern Kommune i 
jazzweekenden.
Jazzentusiaster 
og interessante tal… 
I år er vi for alvor blevet 
»opdaget« af de traditi-
onel-jazzmusik-elskende 
rundt om i landet. En 
større part af gæsterne er 
medlemmer af jazzklub-
ber og jazzforeninger rundt 
om i landet og de har været 
imponerede over både mu-
sikprogram, entré-priser, 
stemningen på Stauning 
Havn og den gode betje-
ning. 

 Gæsterne har haft en 
fantastisk oplevelse og de 
bliver dermed gode ambas-
sadører, når de kommer 
hjem til de andre medlem-
mer i jazzklubben.
 Flere af dem besøger også 
andre jazzfestivaler hen 
over året, og de har efter-
følgende henvendt sig og 
stor-roser vort initiativ. De 
roser vort mod og at det 
er forfriskende med en ny 
jazzfestival i Danmark. 
 De er ikke alle begejstrede 
for »det andet musik« på 
Orange	 scene,	 men	 »jazz-
folket«	 accepterer	 det.	 De	
interesserer sig naturlig-
vis for jazz og det er det 

de kommer for at høre og 
opleve.	 Konceptet	 med	 at	
have	 jazz	 på	 tre	 scener	 og	
én	 enkelt	 scene	 med	 alt	
»ikke-jazz« fortsætter vi 
derfor med.
	 Vi	har	også	haft	lere	gæ-
ster, der har fravalgt nogle 
af de andre gamle etable-
rede festivaler for at opleve 
vores jazzfestival på Stau-
ning Havn, så der må jo 
være noget, vi gør rigtigt....

Flotte stigninger i år 
på lere områder…
•	479	 spiste	 frokost	 lørdag	
middag i Hansen & Larsen 
teltet
•	58	Campingvogne	gæste-
de	Jazzcamp	2015
•	Over	 1000	 mailadresser	
er nu tilmeldt jazzens ny-
hedsbrev via hjemmesiden
•	57	 forskellige	 sponsorer	
støtter nu Jazzfestivalen
•	Ca.	300	frivillige	er	i	gang	
før, under og efter festiva-
len
•	Vi	har	nu	næsten	1100	der	
følger	os	på	facebook	
•	Stor	stigning	i	år	i	antallet	
af solgte partout-billetter
•	35	 koncerter	 på	 ire	 sce-
ner over tre dage på Stau-
ning Havn.

/Mark

RINGKØBING FJORD
JAZZ FESTIVAL
STAUNING HAVN
6.-8. august 2015

TAK FOR I ÅR
Vi ses næste år  

2. weekend i august
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• Fredag 20. november har vi et arrangement 
 v/ Maja Lykke Christiansen i Dejbjerglund Hallen
• Kl. 17.00 - 18.30 Inspirerende gymnastik 
 v/ Maja (fra 8. klasse og opefter)
• Kl. 18.45 - 19.30 Fælles spisning i spisesalen
• Kl. 19.30 – 21.00 Foredrag om Majas tur med Verdensholdet

Pris:

• Gymnastik, spisning og foredrag=  80 kr.
• Spisning og foredrag= 60 kr.
• Foredrag= 25 kr.
• Betaling og tilmelding foregår på www.uogi.dk 
 (Betaling kun til foredrag kan dog foregå kontant)

oM verdensholdet:

• Maja har været med DGIs 10. verdenshold
• Verdensholdet er 28 meget dygtige og udtaget danske 
 gymnaster som er på en verdens turné for at vise det 
 ypperste inden for dansk gymnastik
• Verdensholdet besøger hele 12 lande på 6 måneder
• De har lavet ca. 125 opvisninger
• Har afholdt ca. 160 workshops for børn og unge
• Holdets budget er på 25 millioner kroner, og finansieres af 
 DGI • Fonde • Sponsorater • Billetindtægter 
 og holdets gymnaster

koM og hør oM 

Majas tUr 
Med verdensholdet
fredag 20. november
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For 5. år i træk, 
tror jeg nok, har jeg været 
til jazz på stauning Havn, 
igen en uforglemmelig 
oplevelse.

Kørte i højt solskin, med to 
veninder til Stauning. Fik 
partoutbånd på, af de altid 
glade og humørfyldte folk 
ved indgangen. 
 I H&L teltet hørte vi West 
Coast Old Star; - jeg skulle 
desværre tidligt hjem, men 
nåede dog inden at få 1 glas 
rose, og ikke at forglemme, 
et smart 10-turs kort til 
baren (rigtig god ide Sta-
uning). På vej udenfor var 
jeg så heldig at få et lift 
med barvognen. Virkelig 
morsomt køretøj.
	 Fredag	 cyklede	 jeg	 i	 lot	
solskin til Jazz og mødte 
veninderne i H&L teltet, 
her vi hørte lidt af River-
side CityBand, fortsatte 

derefter til Orange Scene 
hvor vi hørte det fede band 
»De	bedste«,	som	er	en	lok	
gamle venner der spillede 
røven ud af bukserne. Mens 
vi spiste en bøf med whisky 
»sovs« (det var nok af den) 
hørte vi Gunhild Carling 
med band, en sprudlende 
kvinde med saxofon, som 
satte fut i fejemøjet. 
 På vejen til H&L teltet 
smuttede vi lige ind i RMV 
og hørte lidt af Royal Gar-
den Jazzband, endnu et 
band som, man kunne se, 
elskede at spille sammen. 
Jeg sluttede af med at høre 
dejlige Henriette Sonne & 
Band på Orange Scene. 
 En af mine gamle kolleger 
har	en	af	de	små	iskehytter	
(nr. 79) lige bag ved RMV, 
så der skulle lige drikkes en 
øl, inden jeg igen cyklede 
hjem mod Dejbjerg.
 Lørdag morgen cyklede 
jeg igen i solskin til Jazz, 

og mødte veninderne på ny 
i H&L teltet, hvor ca. 2 ton 
mandskor fra Skjern stil-
lede op til en sjov og med-
rivende koncert. 
 Kl. 12 var der så frokost 
buffet, imens spillede Pia 
Kloster Band rigtig godt 
jazz.
 Efter buffeen fortsatte 
vi til Orange Scene, hvor 
Mighty Strange spillede. 
Det	 var	 der	 Tørisk	 skulle	
spille kl. 18. Men underteg-
nede var desværre blevet 
inviteret til spisning om af-
tenen, så det var surt. 
 Dog mødte jeg en gammel 
kollega (ikke den samme 
som fredag) inden jeg tog 
hjem. Hun havde taget bus-
sen fra Ringkøbing, men 
havde glemt sin billet. Hun 
fortalte dog, at hun har en 
vidunderlig svigersøn, som 
kørte helt til Stauning fra 
Ringkøbing med hendes 
billet; hun havde glemt den 
sad på emhætten hjemme i 
køkkenet. 
 Efter endnu en skjøn-her-
lig jazzfestival på Stauning 
Havn, cyklede jeg hjem til 
Dejbjerg, med de skønne 
toner i ørerne. 
 Tak til »fede« Stauning, I 
kan noget derude, - godt at 
I gider.

/alb

2 ton mands kor
på scenen.

jaZZ på  stauning havn
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Vi støtter op

om lokale initiativer

I Ringkjøbing Landbobank sætter vi en ære 

i at være med til at sætte nye ting i gang, og 

at være en effektiv sparringspartner for det 

lokale samfund.

Er du ikke kunde, er vi også friske på at 

se på dine pengesager. 

Kig ind eller kontakt os - og lad os 

få en snak. 

Vi ses i banken 
og i byen. 
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NYT • NYT • nYt 

talent trÆning 
talenttræninger er 4 fredage i efteråret, hvor der er 
mulighed for at sætte ekstra fokus på din 
gymnastiske udvikling.
træningerne er et samarbejde mellem 
dejbjerglund efterskole og stauning/dejbjerg U&i.
    
• Hvem kan deltage:
nuværende og tidligere elever fra dejbjerglund efterskole.
nuværende og tidligere gymnaster i stauning/dejbjerg U&i.

• Krav til dig:
du skal være seriøs med din gymnastik.
du skal være aktiv gymnast i denne sæson.
For springerne skal du selv kunne lave flikflak 
som minimumskrav (evt. lille hånd i modtagning).
for rytmegymnasterne skal du have 
efterskoleerfaring med gymnastik eller gået/gå 
på juniorhold eller andre egnshold.

 Instruktørere:
nuværende lærere fra dejbjerglund

tidligere de-lærere
egnsholdsinstruktører

gæstelærere med rep-niveau

Pris:
Træning uden spisning: 20 kr.

træning med efterfølgende 
spisning: 50 kr.

*Fredag 20. november er talenttræningen delt i to. Nuværende elever træner fra kl. 16-17, øvrige gymnaster 
fra kl. 17-18.30. Træningen instrueres af Maja Lykke Christiansen. Efter træningen vil der være fælles spis-
ning samt foredrag om Majas tur med verdensholdet. Se mere info på www.uogi.dk – Verdensholdsaften v/
Maja Lykke Christiansen. Husk særskilt tilmelding til denne træning/aften.

Alder:
du skal være 

14 år+ 
særaftale kan aftales med 

Kjeld på 4038 3719

Hvornår:
Fredag 2. okt. kl. 17 til 1830

Fredag 23. okt. kl. 17 til 1830

Fredag 6. nov. kl. 17 til 1830

Fredag 20. nov. kl. 17 til 1830*  
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
OKTOBER:                  
Søndag 4.: kl. 10.30   
Søndag 11.: kl. 10.30 Kirkekaffe 
Søndag 18.:  Ingen
Søndag 25.: kl. 9.00

NOVEMBER:         
Søndag 1.: kl. 10.30 Allehelgensdag. Mindeskik
Søndag 8.:  Ingen
Søndag 15.: kl. 10.30 Kirkekaffe 
Søndag 22.: kl. 9.00     
Søndag 29.: kl. 10.30 Adventskransen tændes

DECEMBER: 
Søndag 6.:  Ingen 
Torsdag 10.: kl.19.00 Vi synger julen ind
Søndag 13.: kl. 9.00   
Søndag 20.: kl.10.30   
Torsdag 24.: kl.13.30 Juleaften
Fredag 25. :  kl.10.30 Juledag
Lørdag 26.: kl.10.30 2. juledag
Søndag 27.:  Ingen      

Pensionist-   Torsdag 8. oktober kl.14.30 er alle pensionister – også 
sammenkomst tidligere Dejbjergfolk – meget velkomne til en hyggelig 
 i præstegården: eftermiddag i præstegården.  KIRKEBILEN kan benyttes

VI SYNGER JULEN IND
Torsdag 10.december kl.19.00 synges juletiden ind i Dejbjergs nyrenoverede kirke  
- bl.a. med bedre plads til det store kor fra Dejbjerglund Efterskole samt et helt nyt 
lydanlæg. Efterskolen samt en vifte af lokale kræfter forventes at deltage. Bagefter er 
der safte, kaffe og kage i Missionshuset.
Hjertelig velkommen til en god og stemningsfuld optakt til julen.
                                                                    .                          
RADIO »ÅDALEN«: Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der gudstjeneste fra en af 
               egnens kirker på følgende frekvenser: 96.4 , 107.1 og  107.5

Kirkebilen:   Bestilles senest dagen før på 9734 1158         

 Lona og Jørgen Pedersen                          
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vestjyskBANK Skjern

www.vestjyskbank.dk/skjern

Bredgade 38 · 6900 Skjern  · Tlf 97 35 13 22
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     Slå et smut 
       forbi din 

  vestjyske bank
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