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Vi bygger på

nærheds-
princippet
Hansen & Larsen tager hånd 
om dit byggeprojekt fra start til 
slut. Vi har en stor nærhed til 
projektet og følger det tæt fra de 
største skitser til det færdige re-
sultat – uanset om vi bygger for 
private, erhverv eller landbrug.

Vores vision er at fastholde 
og udvikle vores position som 
områdets førende bygge- og 
anlægsvirksomhed.
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Avisen har ikke været 
en berigende kilde til 
oplysning om hvad der 
er sket i Dejbjerg i det 
forgangne kvartal. 

Er der ikke sket noget el-
ler er Dejbjerg blot blevet 
sat på sidelinjen i avisens 
nyhedsdækning. Samtidig 
må jeg sige, at det er ble-
vet mere uoverskueligt, 
at læse den kære avis. Ja, 
nærmest en rodet sag at 
inde	rundt	i.
 Kan næsten sammen-
ligne det med bøgerne: 
»Find Holger«. Man leder 
efter Holger i et sceneri 
af	mange	 små	 igurer.	Ud	
fra den betragtning, at jeg 
aldrig har været god til at 
inde	ham	Holger,	kan	der	
i avisen også nemt være 
smuttet noget om Dejbjerg 
for min ellers systematiske 
overblikslæsning af avi-
sen.
 Men dette og hint er der 
da sket vores sogn. 
 Dejbjerg har fået en hjer-
testarter mere. Den er sat 
op hos Hansen og Larsen 
A/S. Der vil komme en fol-
der rundt i Dejbjerg med 
oplysninger om placering, 
samt navn og telefonnum-
mer på de førstehjælpere, 
som er blevet uddannet til, 
at kan yde førstehjælp.
 Dejbjerglund Efterskole 
var med til noget, som 
hedder X - Day i Ringkø-
bing-Skjern Kulturcenter 

i starten af marts. Dagen 
var arrangeret af elever på 
HTX og HHX i Ringkøbing 
og Skjern. Disse elever er 
med i et forløb, som hed-
der Leadership. 
 Består af tre hovedele-
menter:	 Universitetsun-
dervisning, virksomheds-
besøg samt planlægning 
og udvikling af event. 
Overordnet er det med til, 
at eleverne bliver motive-
ret og udfordret på deres 
grænser. Og sidst men ikke 
mindst at tage ansvar og 
lære samarbejdets svære 
kunst at kende. Alt dette 
ik	 eleverne	 fra	 Dejbjerg-
lund Efterskole et indblik 
i, sammen med en god op-
levelse.
 På Facebook er der en 
gruppe, som hedder »Dej-
bjerg Info«. Her bliver lagt 
meget ind, som har rela-
tion til Dejbjerg. En god 
ide. Men de, som ikke er 
på Facebook, går glip af 
informationer i forhold 
til arrangementer, som er 
lagt ind. 
 I forhold til dette, kunne 
det være en god ide, at 
disse ting også blev lagt 
ind på Stauning Dejbjergs 
hjemmeside. Der har de 
leste	 mulighed	 for	 at	 se	
dem.  
 Dette blev forøvrigt også 
fremsat på Dejbjerg Sog-
neforenings generalfor-
samling. Så kunne over-
lapning af arrangementer 
måske undgåes. Det er lidt 

ærgerligt, når det sker, i 
vores lille sogn.
 I forhold til, at der ikke 
har stået det helt store 
om Dejbjerg, vores lille 
»smørhul«, i avisen, kan 
vi konstatere, at den poli-
tiske arena fra Christians-
borg har fået en del fokus 
i den senere tid. Og i den 
anledning kommer et næ-
sten lokalt islæt ind over.
 Da en af vore lokale po-
litikere på tinge, valgt i 
Ringkøbing-Skjern kred-
sen, Esben Lunde Larsen, 
har fået opgaven at være 
Miljø- og Fødevaremini-
ster. En opgave med man-
ge udfordringer og »var-
me« emner, at forholde sig 
til.
 At det er politik der er 
blevet Esbens løbebane 
kommer ikke fra en frem-
med. For 50 år siden stille-
de både hans morfar, Jør-
gen Lauridsen, Dejbjerg og 
hans farfar, Sigurd Larsen, 
Stauning nemlig op til det 
daværende sogneråd i de 
to sogne.
 Og nu vil vi se frem til 
foråret, som forhåbentlig 
er lige på trapperne. For-
årsløgene, som har ven-
tet i jorden, er begyndt at 
komme frem. Enkelte bu-
ske er også begyndt at få 
små grønne skud. Dagene 
længes, ja det er som det 
skal være, - og det er ikke 
så ringe endda.

/bll
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 • 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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Konirmation 
i Dejbjerg Kirke
3. april 2016 kl. 10
v/ Jørgen Pedersen
Kimmi Jeppesen
Ringkøbingvej 44
Østersogn

Kathja Anine 
Holk Thulstrup
Dalgasallé 1
Kirkebyen

Skjern Kirke
10. april 2016 kl. 11
Christoffer 

Heiberg Clausen

Vester Marupvej 9, 

Østersogn
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50 års konirmandjubilæum
Fra venstre: Poul Henning Gram Pedersen, Sdr. Vognbjerg,  Egon 

Mølgaard Jensen, Bækbo, Jørgen Hansen, Jens Chr. Lyhne Jensen, 

Kongsholm, Pastor Pedersen, Lars Juul Ahrenfeldt, Sorte Kro, Kristian 

Mortensen, Leif Horsager, Uglbjerg. Siddende: Ester Schifter Didrik-

sen, Bækbo, Alma Elisabeth Didriksen, Leding, Bodil  Andbek Smed, 

Rabjerg.

25 års konirmandjubilæum
Øverst: Jørgen Thorø Lauridsen, Jacob Holst Hansen, Jimmi Bol Ja-
kobsen, Karsten Oest Jacobsen, Mads Krogh Laugesen, pastor Jørgen 
Pedersen. Siddende: Marianne Thorø Lauridsen, Ditte Bollerup.
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Kimmi og Kathja har være 
rigtig gode veninder siden 
de startede i skolen, og nu 
står de så foran Den store 
dag i Dejbjerg Kirke.

Kimmi Jeppesen bor i 
Østersogn og Kathja Thul-
strup i Kirkebyen. De går 
til	 konirmand	 forberedel-
se hos pastor Jørgen  Pe-
dersen,	 sammen	 med	 de-
res	 klassekammerater	 fra	
Amagerskolen i Kirkehuset 
i	 Skjern;	 -	 Men	 fra	 næste	

uge,	 er	 det	 kun	 de	 to	 som	
skal	 mødes	 i	 konirmand-
stuen	 i	 Dejbjerg	 Præste-
gård.	
	 De	er	nemlig	de	eneste	to	
konirmander	 i	 Dejbjerg	
Kirke,	 og	 det	 er	 godt	 nok	
mange	år	siden	der	har	væ-
ret	så	få	konirmander,	om	
nogen.
	 Pigerne	 skal	 konirmeres	
den	3.	april	kl.	10.	Så	der	er	
rigtig	god	plads	til	alle	de-
res	gæster	i	kirken	den	dag,	
-	men	de	vil	da	gerne	have,	
at	 også	 andre	 fra	 sognet	
kommer	i	kirke	den	dag,	da	
det	jo	er	deres	store	dag,	og	
den	første	milepæl	her	i	li-
vet.
	 Kimmi	har	været	til	Kon-
irmand-messen	 på	 Fjord-
gården	 i	 Ringkøbing,	 det	
var	 rigtig	hyggeligt,	de	var	

Den store dag
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afsted,	 både	 mor,	 far	 og	
storebror Nikolaj.
 Kimmi har købt en brugt 
konirmationskjole,	 -	 for	
så	 kan	 jeg	 få	 noget	 dyrere	
2.	 dags-tøj,	 smiler	 hun.	
På	 spørgsmålet	 om	 der	 er	
en	lille	hæl	på	hendes	sko,	
udbryder	hun:	Aajj,	-	det	er	
der	da	ikke,	-	de	er	lade	og	
selvfølgelig	hvide.
	 Kimmis	store	dag	skal	fej-
res	med	20	gæster	på	Golf-
restauranten og menuen 
står	på:
• Tarteletter
•	Bøf	og	kylling	
	 med	salater,	løde-
	 kartoler	og	pommesfrites
• Is
	 Kimmi	 havde	 sine	 2.	
dags-strømper	på,	men	el-
lers har hun købt et par 
sorte stramme cowboybuk-
ser,	 en	 sort	 t-shirt,	 strik-
ketrøje op i halsen og cow-
boyjakke som passer til.
	 Kimmi	ønsker	sig:
•	Penge,	 først	og	 fremmest	
til	en	iPhone	5s,	derefter	en	
ny reol og måske en hals-
kæde.
	 Kimmis	hår	skal	sættes	af	
en gammel klassekamme-
rats	mor,	 Corinna	 fra	Vel-
ling.

 Kathjas moster syr hen-
des	 kjole,	 så	 den	 bliver	
lige	 som	 hun	 vil	 have	
den.	 	 Hendes	 sko	 er	 ikke	
købt	endnu.	 Kathjas	
store	 dag	 skal	 fejres	 i	 to	
omgange.	 På	 dagen	 bliver	
de	9	gæster	i	et	sommerhus	
i	Husby	ved	Søndervig	med	
pool,	og	menuen	laver	hun	

selv	sammen	med	sin	mor,	
måske	bliver	det	nedenstå-
ende,	men	lere	menuer	er	
i	 spil,	 dog	 ligger	desserten	
100%	fast:
• Kinesisk suppe
•	Fasanbryst	med	hassel-
	 bach	kartoler	og	en	rigtig	
	 god	sauce
• Is Surprice (Lagkage)
	 Kathjas	 2.	 dags-tøj	 be-
står	af:	1	par	elastiske	sorte	
cowboybukser,	 sort	 tank-
top	og	en	hvid	og	sortternet	
skjorte	ala	TV2	serien	Rita.
	 Kathja	ønsker	sig:
•	Laptop	bærbar	PC,	Appel	
TV	 og	 forskellige	 iPhone	
covers.
	 Kathjas	 hår	 skal	 farves	
med	 mørkeblå	 dipdye	 og	
sættes	 af	 hendes	 storesø-
ster.

	 Kimmi	er	ikke	helt	afkla-
ret	med	 om	hun	 vil	 på	 ef-
terskole.	 men	 hvis,	 bliver	
det	 på	 den	 samme	 som	
hendes	 storebror	 Nikolaj,	
nemlig	Fjordvang.
	 Kathja	 ved	 helt	 bestemt	
at	hun	vil	på	Vostrup	Efter-
skole	i	10.	kl.
	 2.	 dagen	 får	 pigerne	 to	
af,	-	da	den	samlede	klasse	
først	skal	til	Esbjerg	den	9.	
maj,	 når	 alle	 er	 blev	 kon-
irmeret.	Før	jul	indbetalte	
alle	eleverne	400	kr.;	 -	 for	
dem	kan	de	så	komme	i	en	
klub,	 der	 serverer	 soda-
vand	og	chips,	de	kan	køre	
med	 Limousiner	 og	 kom-
me	 i	 svømmehal,	 så	 det	
skal	 nok	 blive	 sjovt,	 siger	
de	begge	samstemmende
	 På	 spørgsmålet	 om	 hvad	

de	 laver	 i	 deres	 fritid,	 for-
tæller	 de,	 at	 efter	 skolere-
formen,	er	der	faktisk	ikke	
så	 megen	 fritid.	 De	 skal	
sidde	 længe	 i	 bussen	 og	
skifte	på	Rutebilstationen.
	 Førhen	 gik	 Kimmi	 til	
både	 gymnastik,	 ridning,	
badmintor	og	max	idræt	på	
Dejbjerglund.	
	 Kathja	 spiller	 dog	 klaver	
og	 synger	 i	 kor,	 men	 ikke	
så	meget	som	før	reformen.
	 Det	 er	 et	 par	 fornuftige	
unge	 piger,	 jeg	 denne	 dag	
har	besøg	af,	så	lidt	cola	og	
chips	får	munden	på	gled.
	 Jeg	lagde	også	mærke	til,	
at	 de	 ikke,	 som	 så	 mange	
andre	 unge	 piger	 i	 deres	
alder,	 er	 hoppet	 med	 på	
make-up	 bølgen,	 som	 kan	
være	rigtig	uskøn	for	piger	
i	den	alder.
	 Det	var	så	en	bedstemor,	
der	ik	det	sidste	ord.

/alb
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Tiden går og jeg synes 
tiden går stærkt. 10 år 
siden jeg blev konirmeret, 
det er jo helt vildt. 

April	2006	blev	jeg	konir-
meret i Dejbjerg Kirke, og 
efter	 sommerferien	 lytte-
de jeg skole fra Stauning til 
Amagerskolen i Skjern. Jeg 
tog kun 8. klasse på Ama-
gerskolen for så at tage på 
efterskole. 
 Jeg fulgte i mine to ældre 
søskendes fodspor og tog 
på Frøstruphave Efterskole 
i 9. og 10. klasse. Det var 
to fantastiske år, hvor jeg 
voksede og lærte at stå på 
egne ben.

Jeg	ik	nogle	herlige	venner	
de to år, og en af dem endte 
jeg med at bo sammen med 

i tre år efterfølgende. 
	 Vi	 startede	 med	 at	 lytte	
sammen i Skibbild i et hus 
sammen med to andre, 
som vi ikke kendte. 
 Efter 10. klasse opfordre-
de min veninde mig nemlig 
til at blive ung pige i huset 
i samme område, hvor hun 
havde fundet en familie. 
Hun vidste nemlig, at der 
var en familie, som søgte 

en uge pige, så jeg sendte 
en ansøgning og tog på be-
søg ved familien. 

 Det endte med, at jeg 
kom i huset ved den herlige 
Madsen-familie i Vildbjerg. 
Jeg passede deres to børn 
Mathilde på 4 år og Emil på 
2 år, men jeg var kun ved 
familien det første halve år 
indtil moderen blev hjem-
megående, og mit arbejde 
havde ikke rigtig den store 
mening, når vi begge gik 
hjemme. 

10 år efter
  min konirmation...

Anna Ida er datter af Hanne og Knud 
Petersen på Lemvej 3
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Fra venstre

Jeppe (svoger), Christina, 

Andreas, Lucia, jeg og Allan 

(min kæreste)
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 Moderen og jeg gik hjem-
me sammen noget tid, 
indtil jeg fandt en anden 
familie i samme området. 
Familien bestod af 4 børn 
Lea på 8, Maj på 6, Marius 
på 4 og Lærke på 2.
 I huset i Skibbild var 
vi tre piger og en dreng.  
Drengen var lærer på Nøv-
lingskov Efterskole, mens 
vi tre piger alle var ung pige 
i huset hos tre forskellige 
familier i nærområdet. 
 De eneste, der kendte 
hinanden på forhånd var 
mig og min veninde fra ef-
terskolen, så det var super 
spændende at lære de an-
dre to at kende og lære at 
leve så tæt. 
 Vi havde rigtig meget 
med i hinanden at gøre os 
piger. Vi var ofte sammen 
med børnene om formid-
dagen,	 hvor	 vi	 hyggede	 og	
lavede	alt	muligt	nyt	og	op-
indsomt	i	børnehøjde	med	
børnene. 
 Det er dage jeg ser tilbage 
på med et smil, og ønsker 
ofte man lige kunne tage en 

dag tilbage i tiden og op-
leve det igen.
 Efter dette friår med 
børn, spas og som første-
gangs-udeboende	 lyttede	
jeg til Herning sammen 
med min veninde fra Skib-
bild. 
 Nu var jeg klar til at sidde 
på skolebænken igen. Jeg 
tog først social- og sund-
hedshjælperen, og da jeg 
var uddannet, kom jeg ind 
på social- og sundhedsas-
sistenten, da jeg faldt total 
for arbejdet med ældre og 
ansvaret for at oprette en 
god hverdag for de ældre.  

Den anden familie jeg var 
ung pige i huset ved. Fra 
venstre er det Marius, 
Lea, Maj og Lærke.

Med højskolen på tur i 
Israel. Jeg står foran ham 
med den grønne t-shirt i 
midten.
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Jeg blev færdig som so-
cial- og sundhedsassistent 
i	 sommeren	 2013	 og	 ik	
efter lidt tid en fast stilling 
på plejehjemmet Holmbo-
hjemmet i Kloster. Det var 
en stilling, som jeg var rig-
tig glad for, og jeg befandt 
mig godt med kollegerne 
og de ældre.  
 I sommeren 2014 skulle 
der	 ske	 noget	 nyt.	 Jeg	 var	
ved at køre fast i de faste 
rutiner i hverdagen samt at 
bo hjemme og ikke føle, at 
jeg havde den samme fri-
hed, som jeg havde ved at 
bo i Herning. 
 Så jeg valgte at tage et 
ophold på Børkop Højsko-
le, IMB. Jeg havde ingen 
anelse om, hvad jeg gik ind 
til, og derfor var den sidste 
sætning til min mor, at jeg 
ikke viste om jeg sendte en 
sms om at blive hentet da-
gen efter, for det kunne jo 
være at højskolelivet ikke 
var noget for mig. 
 Men jeg faldt vildt hurtigt 
ind og nød rigtig meget at 
venskab og hinandens sel-

skab og nærvær var i cen-
trum. Jeg havde kreativ og 
discipel som linjefag. 
 Jeg havde egentlig ikke 
forventet det helt store i 
kreativ, men jeg blev over-
rasket og følte, at jeg blev 
udfordret på rigtig mange 
punkter. Så det blev hurtig 
et fag jeg var meget glad 
for. 
 Vores udlandstur gik til 
Israel. Et land jeg i mange 
år havde ønsket at komme 
til.	 Det	 var	 et	 utroligt	 lot	
land at være i, og vi opleve-
de en masse forskelligt bl.a. 
kamelridning, overnatning 
i beduin-lejr, den gamle 
by	i	Jerusalem	og	storm	på	
Geneserat Sø, men jeg nød 
det nok ikke så meget som 
jeg havde håbet, da mine 
tanker meget var på dem 
derhjemme. 
 Min kærestes nevø døde 
desværre efter kortere tids 
sygdom,	mens	jeg	var	 i	Is-
rael, hvilket gjorde rejsen 
til en blandet oplevelse. 
Efter fem utrolig andele-
des og gode måneder var 

højskolelivet ovre, og jeg 
skulle ud og i gang igen. 
	 Jeg	er	kommet	ind	på	sy-
geplejerskeuddannelsen i 
Holstebro. Det er her jeg 
stadig bruger min tid og 
har fundet mig en lejlig-
hed. 
 Hvis alt går som det skal, 
så bliver jeg færdiguddan-
net i sommeren 2018, og 
så må vi se, hvad livet så vil 
byde	på.	Min	drøm	er	nem-
lig at læse videre til sund-
hedsplejerske.

/Anna Ida
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Galla på højskolen.
Jeg står midt i mængden 
af gode venner. Altså 
foran ham med den røde 
butterly.
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For 3. år i streg var 
Sognebladets udsendte til 
nytårsbadning; - dog uden 
selv at springe i de »våde« 
og kolde bølger.

Det første år var min yng-
ste datter Joan og  jeg 
tilskuere derude. I 2014 
sprang hun så i bølgen den 
blå og i 2015, var hendes to 
seje nevøer Kalle & Viktor 
med i havet.
 Vinterbadefestivalen i 
Søndervig bliver en større 
og større begivenhed hvert 
år. 300 var i havet det før-
ste år, 600 i 2014 og i 2015 
lukkede man for tilmeld-
ning ved 1.200 friske vin-
terbadere.
 Livredderne som står i 
våddragter ude i havet, 
med en snor imellem sig, 
skal jo selvsagt have over-
blikket og det bliver da 
også pointeret ret så kraf-
tigt inden start, at man 
skulle holde sig indenfor 
lagene.
 Sandelig om ikke også jeg 
spottede 3-4* fra vort sogn, 
der var seje nok til at sprin-
ge i bølgen den blå.  
 Nemlig to nabomænd: 
Flemming og Daniel + 
Henriette og Karsten Lau-
ridsen. Desværre er der 

intet billede med Daniel, 
men jeg så ham i havet.
 Efter endt badning; - man 
kan vel næsten kalde det en 
»løbetur« blev alle, selvføl-
gelig undtagen tilskuerne, 
trakteret med champag-
ne, østers og kransekage. 
Apropos tilskuerne, som 
jeg selv var, menes der at 
have været mindst 3-4.000 
på stranden og oppe i klit-
terne.
 Det bliver da spændende 
om	2016	byder	på	lere	seje	
Dejbjergborgere*, som vil 
trodse bølgen den blå 31. 
december kl. 11.
 I såfald vil bladets ud-
sendte gerne høre om det ; 
- eller de pågældende kun-

ne måske maile billeder og 
et lille notits til: albo@dej-
bjerg.dk. 
 På forhånd tak.

/alb

*Kan sagtens have overset 
nogle i menneskehavet.

Vinter ning
- Nytårsaftens dag i Vesterhavet fra Badevej...

Fra venstre ses min datter
Joan, Flemming Storbjerg, 
Henriette og Karsten 
Lauridsen.

DEJBJERG SOGNEBLAD  13
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Vinterbadning i januar i 
Kirkedal* søen der ligger 
sydvest for Rikke og 
Flemming Storbjergs 
ejendom i Østersogn.

De to nabomænd fra Le-
tagervej 4a og 4b er et par 
seje vikinger. Begge kom-
batanter var med i Vinter-
badefestivalen Søndervig 
31. december 2015, så en 
vis erfaring er at spore på 
billederne. 
- I vinterens kulde blev kæ-
desaven startet op, og der 
blev savet et hul i den 12 
cm tykke is, fortæller Da-
niel. Flere dage i træk blev 
der badet i kulden.
 En aften kl 20 tog vi en 
dukkert, ved 4 minusgra-
der, stjerne- og måneklart.  

 Den tynde is som var i 
hullet skulle lige skubbes 
til side inden vi kunne nyde 
en dejlig kold dukkert, til-
føjer Flemming. 
- Det som er værst, fortæl-
ler de begge, er at stå og 
kikke på det kolde vand; 
for når man først har været 
i, spreder der sig en dejlig 
varme i hele kroppen. Hele 
seancen afsluttes med et 
lille glas til maven

/dke

*Mht navnet Kirkedalen, 
har bladets redaktør kon-
sulteret Per Lunde på Mu-
seet, han kan fortælle:  
 Området hedder Kirkeda-
len - det gjorde det allerede 
i 1800-tallet. 
 Selve søen har umiddel-
bart ikke noget navn på 

kortene - men den var også 
meget lille indtil den tidli-
gere ejer Poul Astrup op-
dæmmede den omkring år 
2000. 
 Det nærmeste søen kun-
ne hedde er fx Leding Kær 
- men det er bare et gæt. 
 Jeg har kigget på både 
matrikelkort og gamle 
landkort - og der står ikke 
mere. 
 Leding betyder stedet 
hvor soldaterne i vikingeti-
den og tidlige middelalder 
mødtes når de skulle i krig 
- men hvorfor det hedder 
Kirkedal vides ikke. 

/pll + /alb

Billederne er fra en sen 
eftermiddag i januar.

badning
ved Kirkedalen i Østersogn...

DEJBJERG SOGNEBLAD  14
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Tirsdag 8. marts havde 
Menighedsrådet inviteret til 
kirkekoncert, hvor Skjern 
Kirkekor under ledelse af 
komponist og tidl. organist 
Villy Egemose kom på 
besøg. 

 Koncerten var velbesøgt, 
og sognepræst Jørgen Pe-
dersen bød velkommen og 
introducerede kort afte-
nen, hvorefter koret ind-
ledte koncerten med en 
fællessang, som publikum 
hurtigt lærte omkvædet på. 
 Herefter gik aftenen slag i 
slag, hvor en veloplagt Villy 
Egemose introducerede 
sangene med en fortælling 

eller anekdote. 
 Temaet som bandt alle 
sangene sammen var på-
sken og opstandelsen. En 
af sangene var Kaj Munks 

»Den blå anemone«, hvor 
hvert	 af	 de	 ire	 vers,	 blev	
udført i forskellige tempi 
og stilarter, hvilket tydelig-
gjorde betydningen af ud-
tryk/melodi ifht tekst. 
 Efter ca 1½ times vellyd, 
hvor publikum havde kun-
net nyde korets generelt 
meget varierende repetoi-
re, blev koncerten afsluttet 
med endnu en fællessang. 
 Herefter var der serveret 
kaffe og kage i Missionshu-
set ved siden af, hvor koret 
gav et lille ekstranummer 
inden alle kunne tage hjem 
og gå påsken i møde, efter 
en	 in	 og	 berigende	 kon-
certoplevelse i Dejbjerg.

/hl

Kirke
i Dejbjerg Kirke
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I januar dumpede en 
invitation til Kvindeaften i 
sognet, ned i div. mailboxe 
i Dejbjerg

Det var en aften man sent 
vil glemme, de to initia-
tivtagere Lisbeth Lunde 
Lauridsen og Henriette 
Lauridsen havde virkelig 
gjort aftenen hyggelig og 
indholdsrig med Lisbeths 
fortælling om digterpræ-
sten Kaj Munk. 
 Der var gjort meget ud af 
den	lotte	borddækning	og	
menuen stod på tre slags 
suppe med brød og gåse-
vin. Græskar/chili suppen 
fornøjede ganen, Karry-
suppen med »guf« i bun-
den	 ik	 smilene	 frem	 og	
Hønsekødsuppen med bol-
ler var, som altid bare god.
 Før fællesspisningen, 
skulle vi alle præsentere os 
for hinanden, og fortælle 
hvilken del af vort store 
sogn vi kommer fra. 
 Derefter sang vi nogle 
gode vintersange og Lis-
beth fortalte veloplagt, 
engageret og passioneret 
om Kaj Munk gennem et 
potpourri af anekdoter og 
fortællinger. 
- Kaj Munk rummer mange 

facetter og var en person-
lighed, som satte spor i 
Danmarkshistorien. Hans 
liv og virke giver anledning 
til eftertanke og hans livs-
glæde og humor får smile-
bånd og lattermuskler rørt 
hos	de	leste,	sagde	Lisbeth	
bl.a.
 Lisbeth fremhævede også 
hans selvironi, og gavty-
veagtige humor. Hun kom 
også ind på nogle af hans 
bøger: Knaldperler, Med 
sol og megen glæde; - og 
selvbiograien	 Foråret	 så	
sagte kommer, som varmt 
kan anbefales, især til en 
læsekreds.
 Lisbeth kom også ind på 

Kvinde
med fortælling i Dejbjerg Missionshus...

Et vue ud over de smukt 
pyntede borde.
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Kaj Munks forkærlighed 
for jagt, som også har re-
sulteret i bogen Liv og gla-
de dage.
 En lille sidebemærkning: 
Kaj Munk tjente efterhån-
den så meget, på sit for-
fatterskab, at han betalte 
ligeså meget i skat, som 
alle i Vedersø tilsammen, 
tilføjede Lisbeth.
 Inden det dejlige kaffe-
bord	blev	vi	bedt	om	at	in-
de	en	anden	plads,	så	vi	ik	
nogle nye at snakke med. 
God ide.
 Aftenen sluttede med at 
vi sang Kaj Munks Den blå 
anemone.
 Henriette fortalte efter 
Lisbeths indlæg, at de al-
lerede havde noget nyt på 
bedding mht  Kvindeaften, 
og det kan varmt anbefales, 
- så er det jo bare spæn-
dende hvad emnet er næste 
gang.

/alb

 

Man kan sige at det var 
et rimeligt stort frem-
møde, da der var godt 
30 damer denne aften.
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- din elektriker 

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:

Golfklubben.indd   1 16-03-2016   12:16:47



I spotlight har vi hen over 
vintren haft forskellige 
aktiviteter på programmet.

En aften gik vi i værkstedet 
sammen. På programmet 
var betonstøbning.
 Alle var mødt op i værk-
stedstøj, og efter en kort in-
struktion i cementblanding 
var vi i gang.
 Vi skulle støbe lysestager.
Hver	 især	 ik	 støbt	 nogle	
lysestager som blev stillet 
til tørring. Næste gang vi 
mødtes var vi spændte på 
at se resultatet. Der var ble-
vet mange gode lysestager, 
som blev pyntet og var klar 
til at tage med hjem.
 Næste gang vi mødes i 
Spotlight	 har	 vi	 ilm	 på	
programmet. 
	 Vi	 skal	 lave	 ilmklip,	 der	
viser nogle af påskens be-
givenheder, så hvis I har 
set os gå rundt i Dejbjerg 
bærende på fakler og kors, 
er	det	ilmholdet,	der	søger	
locations til optagelserne. 
 Forude venter en Spot-
Light lejr, vi bringer nyt 
herfra i næste Sogneblad.

/kl

Light
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 AKTiViTETSKALENDEREN

DEJBJERG SOGNEBLAD  20

APRIL

Søndag	 3.	 kl.	10.00	 Kirken	 	Gudstjeneste,	konirmation
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste 
Mandag	 18.	 kl.	19.30	 Indre	Mission	•	Månedsmøde	v/Esben	Lunde	Larsen
Tirsdag	 19.	 kl.	19.00	 Bundsbæk	Mølle	 Lær	om	bier	og	biavl	på	skolebigården
Tirsdag	 19.	 kl.	19.30	 Dejbjerglund	Hallen
	 	 	 Fællesmøde	for	hallen	m/årsberetning	og	regnsk.
Fredag	 22.	 kl.	9.00	 Kirken	 	Gudstjeneste.	Bededag	v/C.	T.	Nielsen
Fredag	 22.	 kl.	13.00	 Bundsbæk	Mølle
	 	 	 Rakkertur	med	kaffe	i	Rakkerhuset	(13-15.30)
Onsdag	 27.	 kl.	20.00	 Dejbjerglund	Efterskole	
	 	 	 Generalforsamling	(spisning	kl.	18.30)

MAJ

Søndag 1. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 4. kl. 18.30 Indre Mission
	 	 	 Loppemarked	ved/i	missionshuset	(18.30-21)
Torsdag	 5.	 kl.	10.30	 Kirken	 	Gudstjeneste.	Indsamling.	Kristi	Himmelfartsdag
Søndag	 15.	 kl.	10.30	 Kirken	 	Gudstjeneste.	Pinsedag
Mandag	 16.	 kl.	10.30	 Kirken	 	Gudstjeneste.	Anden	pinsedag
Onsdag 18. kl. 19.30 Indre Mission  
	 	 	 Månedsmøde	v/Karlo	Brondbjerg,	Lemvig
Fredag	 20.	 	 Menighedsrådet	
	 	 	 Sogneudlugt	til	Sønder	Omme	fængsels	kirke
Lørdag	 21.	 kl.	10.	 Støtteforeningen	 Papirindsamling	(10-12)
Søndag 22. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Torsdag	26.	 kl.	19.00	 Menighedsrådet	
	 	 	 Menighedsrådsmøde	på	Dejbjerglund	Efterskole
Søndag 29. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste

JUNI

Søndag	 5.	 kl.	10.30	 Kirken	 	Gudstjeneste
Onsdag 8. kl. 19.30 Indre Mission  
	 	 	 Månedsmøde	v/Thomas	Kristensen,	Hv.	Sande
Søndag 19. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Lørdag	 11.	 kl.	10.00	 Skjern	Havekreds	 Plantemarked	ved	Pakhuset	(10-12)
Søndag 26. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste

Aktivitetskalender.indd   1 16-03-2016   11:56:08



MENiNGHEDsRåD

Fredag 20. maj afholder 
Dejbjerg Menighedsråd 
udlugt hvor alle dejbjerg-
folk (eller tidligere) er 
velkomne. 

Udlugten	 starter	 i	 bus	 kl	
13.00	 fra	 Dejbjerg	 Missi-
onshus	 og	 går	 derefter	 til	
Helge	Engelbrechts	Marie-
haven,	hvor	han	vil	 synge,	
spille	 og	 fortælle	 for	 os,	
mens	 vi	 får	 en	 kop	 efter-
middagskaffe.	
	 Kl	ca.	17.30	besøger	vi	så	
Sdr	 Omme	 Statsfængsels	
Kirke,	 hvor	 præst	 Kirsten	
Esbjerg	 vil	 fortælle	 om	
dens	 særlige	 historie	 og	
drift.	
	 Kl	 ca.	 19	 indtager	 vi	 af-
tensmad	på	spisested	i	Sdr	

Omme,	hvorefter	turen	går	
hjemad.	Hjemkomst	kl	22.
	 Turen	 koster	 150	 kr.	 pr.	
prs.	 og	 tilmelding	 med	
nøjagtig	 antal	 er	 nødven-
dig.	 (sikkerhedskrav fra 
fængslet).	 Senest	 15.	 maj	
til	 Anna	 Grethe	 Larsen	
ag.helge@gmail.com/2235	
6781	 eller	Karsten	Laurid-
sen	 på	 karstenlauridsen@
yahoo.dk/3029	3922.

/kl
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Fastelavn 7. februar

I mange år har der været 
tradition for at afholde 
fastelavn i Dejbjerg 
Missionshus, og sidste år 
valgte fastelavnsudvalget 
at afholde arrangementet 
på Bundsbæk Mølle. 

Den oprindelige plan var 
da også, at fastelavn skul-
le have været afholdt på 
Bundsbæk Mølle igen i 
år.  
 Tilslutningen var ikke 
så stor som forventet, og 
da Stauning Sognegård og 
U&I ligeledes havde ar-
rangeret fastelavnsfest i 
Stauning Sognegård, ja så 
valgte vi at bakke op om 
et godt arrangement i Sta-
uning i stedet.
 Det betød at 35 børn 
og lige så mange voksne 
fra Dejbjerg, Stauning og 
Skjern var samlet til en god 
omgang tøndeslagning i 

Stauning Sognegård. Der 
var	 mange	 lotte	 og	 krea-
tive udklædninger blandt 
børnene, hvor både super-
helte, prinsesser og vampy-
rer var repræsenteret.
 Efter tøndeslagning blev 
de to konger og dronnin-
ger kåret, og herefter blev 
der uddelt slikposer til 
børnene og serveret kaffe 
og fastelavnsboller til de 
voksne.
 Det var en meget hygge-
ligt eftermiddag, hvor der 
blev snakket og leget, og 
alle var enige om, at arran-
gementet tåler en gentagel-

se igen i 2017. 
 Næste år vil vi, sam-
men med Stauning-folket, 
afholde det på Dejbjerg-
grund, og håber på en li-
geså god tilslutning.

/ka

INDRE 
MISSIONS 

Program 
for januar kvartal

Mandag 18. april kl. 19.30 
 Månedsmøde 
 ved folketingsmedlem 
 Esben Lunde Larsen
Emne: Grundtvig og hans 
syn på åndsfrihed,
tænkning og tro

Onsdag 4. maj 
kl. 18.30 – 21.00
 Loppemarked 
 ved/i missionshuset

Onsdag 18. kl. 19.30
 Månedsmøde ved 
 Karlo Brondbjerg, 
 Herning
Emne: Er bibelen historisk 
korrekt?

Onsdag 8. juni kl. 19.30
 Månedsmøde ved 
 Thomas Kristensen, 
 tidligere præst 
 i Hvide Sande
Emne: Guds gaver til 
mennesker. 
1. Kor. 11,23-26.

Fastelavn
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Ved indbetaling af din

kontingent støtter du
vort arbejde for:

• Markedsføring af vort lokal 
 samfund

• Fællesspisnings arrangement

• Arbejde på forbedring af 
 legepladsen

• Byforskønnelse

• Juletræstænding og -belysning

• Udvikling af vor hjemmeside

• Bevare huspriserne i byen

• Udgivelse af Sognebladet

Vi har brug for din 

økonomiske støtte 
samt din opbakning
Ved spørgsmål kontakt en af 
bestyrelsesmedlemmerne:

• Hans Nielsen • Anne Aakerblad Larsen • 
Karen Lundgaard Agerholm • Vivi Olesen 
Wulff • Inge Lindgren • Lars Jørgensen

Få     for pengene bliv medlem af

DEJBJERG SOGNEFORENING

noget

• Prisen for enlige er
 85 kr. pr. år

• Prisen pr. husstand er
 170 kr. pr. år

• Indbetales på 
 girokort der tilsendes 
 med post i løbet af 
 april

Få noget ud af dine penge.indd   1 16-03-2016   12:35:02



Aktiviteter og arrange-
menter mv. siden sidst:  

Ca. 150 deltog i banko-
spillet den 29. januar 
2016, hvor der igen i år var 
overvældende	 mange	 ine	
sponsorpræmier. Mange 
gik hjem med hænderne 
fulde, og overskuddet til 
Støtteforeningen blev på 
godt 10.700 kr. Vi siger 
tusind tak til sponsorerne 
og til de, som bagte kager 
til kaffebordet. 
 Fremmødet var des-
værre knap så stort til 
generalforsamlingen den 
8. februar 2016. Faktisk 
mødte der ikke nogen 
!!! Det er for dårligt . Vi 
opfordrede medlemmerne 
til på alle måder fremover 
at bakke bedre op om 
foreningen. 
 Nogle bakkede op, da der 
skulle deles telefonbøger 
ud i Stauning og Dejbjerg. 
Det gav ca. 3.000 kr. til 
foreningens kasse. Tusind 
tak til jer, der lavede noget 
benarbejde. 
 
Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:
Det er tid til at forny 
medlemskabet af forenin-
gen, som helst skal vokse 
sig endnu større i år.
 Kontingent 2016: Enkelt 

person 100 kr., Husstand 
200 kr., Firma 500 kr., 
Bustilskud 500 kr. (ekstra 
bidrag til driften af 
minibusserne). Betaling 
kan ske ved bankoverførsel 
til konto 7788 – 1086043. 
Husk at skrive dit navn og 
også gerne din mailadresse. 
Kontant betaling kan 
ske til Laila Dyrholm, 
Fjordparken 28, Stauning. 
 Indbetaler du kontingent 
for 2016 inden den 8. 
marts 2016, deltager du 
i konkurrencen om to 
billetter til Jazz 2016 (to 
vindere) og to billetter til 
Bork Havnefestival (to 
vindere). 
 
Rullende Reklame: 
Vi overvejer at sælge 
reklameplads på vores 
blå minibus. Inden vi går 

videre med projektet, 
ønsker vi at få afklaret, om 
der er virksomheder, som 
er interesseret i at købe en 
reklameplads. 
 Alt efter hvor stor inter-
essen er, vil vi herefter 
afgøre om og i givet fald 
hvordan, vi bedst sælger 
pladserne. Hvis din 
virksomhed kunne være 
interesseret i at købe 
reklameplads på bussen, 
bedes du kontakte formand 
Ditte Skovby på tlf. 2122 
7858 snarest muligt og 
senest den 1. april 2016. 
 Find os på www.stauning-
dejbjerg.dk og Følg os 
på www.facebook.com/
støtteforeningen

Med venlig hilsen 
Ditte Skovby

formand

Støtte
Nyhedsbrev februar 2016...
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&
TAL
Hermed info fra 
Dejbjerg Kirke om 
NAVNE & TAL 
for sognet i 2015:

FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN   

Olafs Fridrihsons
Dejbjerg

Frederik Vestergaard 
Høy Lyager

Mathilde Juul 
Mathiasen 
Alkjærsig

Karina Erika Muraiu
Dejbjerg

Dagmar Sig 
Ebbensgaard  
Dejbjerg

Emma Stentoft 
Lauridsen • Lyager

Villum Aakerblad 
Larsen • Dejbjerg

Elisa Sandberg 
Eriksen • Letager

DØDE - OG
BEGRAVEDE 
DEJBJERG SOGN

Morten Oest 
Jacobsen • Dejbjerg

Andreas Lauridsen 
Boysen • Dejbjerg

Jesper Beck Astrup
Skjern

Dagny Johanne Kirk
Dejbjerg

Michael Winther
Dejbjerg

NÆSTE
PAPIR

IND
SAMLING
LØRDAG
21. MAJ
KL. 10-12
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Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

LEM 
BAGERI

v/Johs.

9734 1088

Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

Råd til livet

- hele livet...
Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent 

at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag,

og få råd til livet - hele livet!

Støt vore
annoncører
- de støtter 

os...

Skjern Bank.indd   1 16-03-2016   12:24:53



Nyt fra byrådet

Kystnære møller
Som politiker kan det nogle 
gange være svært at træffe 
de »rigtige« beslutninger. I 
januar valgte et enigt byråd 
at bakke op om en poten-
tiel havmøllepark på havet 
mellem Hvide Sande og 
Søndervig.
 På forhånd havde Ring-
købing Fjord Turisme, er-
hvervslivet i Søndervig og 
Hvide	 Sande	 m.l.	 været	
ude med positive tilkende-
givelser til projektet. 
 Efterfølgende har nogle af 
disse trukket deres opbak-
ning og sammenholdt med, 
at en stor undersøgelse i 
Tyskland har vist, at der er 
risiko for at tyske turister 
vil fravælge området, hvis 
møllerne kommer, må jeg 
indrømme, at jeg også er 
kommet i tvivl om, hvor 
god en ide projektet er. 
 En af grundene til at jeg 
stemte for, var netop den 
store lokale opbakning, 
som nu ser ud til at være 
svundet ind. Om projek-
tet bliver til noget, må vi 
afvente og se, kommunen 
er kun høringspart i pro-
jektet, mens det er staten 
(Energinet.dk), der er byg-
herre og beslutningstager 
på, om projektet realiseres. 

Befolkningsudvikling 
i kommunen
En glædelig nyhed er, at 
det ser ud til, at befolk-
ningsudviklingen i kom-
munen er ved at vende, så-
ledes har der i 2015 været 
en nettotilgang af borgere i 
kommunen på næsten 100. 
 For bare et par år siden 
kalkuleredes der med en 
tilbagegang på ca. 300 
borgere årligt. Derfor er 
det rigtigt positivt, at dette 
tal nu er vendt til et plus, 
hvilket bl.a. betyder øgede 
skatteindtægter og øget 
kommunalt tilskud fra sta-
ten, så lad os håbe at udvik-
lingen fortsætter. 

Fiberbredbånd
Kommunen har i efterhån-
den nogle år, haft et stort 
ønske om alle kommunens 
borgere og virksomheder 
skulle	kunne	tilbydes	iber-
bredbånd. 
 Som følge heraf har pro-
jektet nu været sendt i 
udbud, og der er indgået 
aftale med RAH og Fiber 
Backbone om etablering 
af	 iber	 i	 hele	 kommunen.	
Det betyder at kommu-
nens 8.000 virksomhe-
der, 21.000 husstande og 
10.000 sommerhuse i lø-
bet af de næste 5 år, vil få 
et tilbud om at koble sig på 

iberbredbånd.	Jeg	er	over-
bevist om, at vi med dette 
tiltag har taget et vigtigt og 
fremadsynet skridt i for-
hold til den teknologiske 
udvikling, som uden tvivl 
vil stille store krav til dæk-
ning og internethastighed i 
fremtiden. 

/Jakob Agerbo

RåDET

DEJBJERG SOGNEBLAD  27

Jakob.indd   1 16-03-2016   12:25:33



Vi har i efteråret 2014 
skiftet alle vandmålere, 
som alle nok ved, til en 
type med fjernalæsning 
og det var med en vis 
spænding, hvordan første 
alæsning ville forløbe. 

Det gik rimeligt - der var 
nogle enkelte, som var 
svære at fange, men det 
lykkedes. Det var i hvert 
fald administrativt meget 
lettere	 at	 få	 alæsningerne	

sendt til revisor, uden for-
sinkelse.
	 I	 forbindelse	 med	 alæs-
ningen har vi sendt en SMS 
og en mail til de forbrugere, 
som vi havde et mobilnum-
mer/mailadresse på og det 
vil vi også gøre fremover – 
så vidt muligt i forbindelse 
med lukning af vandfor-
syningen ved ledningsar-
bejde (der kan dog være 
undtagelser i forbindelse 
med noget akut arbejde, 
som ikke kan udskydes). 
 Derfor vil vi opfordre jer, 
som endnu ikke har oplyst 
os om jeres kontaktoplys-
ninger, til at sende jeres 
mobilnummer/mailadres-
se til os på en mail sammen 
med navn og adresse til: 
dejbjergvand@gmail.com  
 Alternativt kan de samme 
oplysninger sendes som 
SMS til 3055 6896.

Formandens beretning 
ved generalforsamlingen 
25. februar 2016:

Vi har i 2015 udpumpet 
51.160 kbm vand og haft et 
ledningstab på 9,3%.
 Vandværket har haft nog-
le ledningsbrud i løbet af 
2015 og derfor er vi i gang 
med at sætte bi-målere på 
hovedledningerne, for at 
vi hurtigere kan lokalisere 
ledningsbrud.
 Vandprisen og fast afgift 
vil blive uændret i 2016.

 De lovpligtige vandana-
lyser, vi har fået foretaget i 
2015,	viser	en	in	kvalitet	af	
vandet.
 Efter vi har fået nye vand-
målere, har der ikke været 
problemer	med	alæsning	i	
tide.
 I forhold til formandspo-
sten, har jeg valgt at gå af 
som formand pga nyt job, 
som medfører, at jeg ikke 
kan bidrage til vandvær-
kets daglige drift og har 
derfor taget dette valg.
	 Derudover	 skal	 der	 in-
des en ny revisor, idet Ivan 
Aarup	er	lyttet	fra	sognet	i	
2015.
 Jeg vil gerne slutte af med 
en stor TAK til bestyrelsen 
og revisorer for godt sam-
arbejde i 2015.

/Søren Knudsen

Dejbjerg 

NÆSTE
PAPIR

IND
SAMLING
LØRDAG
21. MAJ
KL. 10-12
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Navn Adresse Telefon nummer 

Christian Aaberg Vestagervej 6, 6900 Skjern 60491155 / 97341480 

Jonna Aaberg  Vestagervej 6, 6900 Skjern 20735207 / 97341480 

Pia Jepsen Skrænten 3, 6900 Skjern 42315225 

Alice Durinck Skrænten 12, 6900 Skjern 29801756 

Jens Erik Pedersen Skrænten 12, 6900 Skjern 61756534 

Bent Lindgreen  Ringkøbingvej 33, 6900 

Skjern 

41410330 

Anneli Andersen Lemvej 11, 6900 Skjern 21326856 

Lars Jørgensen Dejbjergvej 21, 6900 Skjern 51261169 

Helga Rude Nielsen Sønderbykærvej 6, Stauning, 

6900 Skjern 

22216277 

Henny Nielsen Kirkeager 12, Lønborg 6880 

Tarm 

21388466 

Jette Sørensen Dalbrinken 23, 6900 Skjern 30114339 

Søren Sørensen Dalbrinken 23, 6900 Skjern 25214339 

 

Dejbjergs startere
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Tirsdag 8. marts afholdt 
Dejbjerg Sogneforening 
generalforsamling på 
Dejbjerglund Efterskole.

• Valg af ordstyrer
 Alex Olesen blev valgt  
 som ordstyrer

• Formandens beretning
 Lars Jørgensen alagde 
 beretning:
Traditionen tro så blev 
lagstængerne	 sat	op	 i	 for-
året,	 og	 lagene	 blev	 hejst	
på	 konirmationssøndag.	
Derpå	 besluttede	 vi,	 at	 vi	
ville	 lade	 lagstængerne	
stå,	 så	 de	 også	 kunne	 an-
vendes	 ved	 andre	 lejlighe-
der	i	løbet	af	sommeren.	Vi	
ik	således	også	hejst	lage-
ne	 da	 PostDanmark	 rundt	
kom	 igennem	 Dejbjerg	 i	
begyndelsen	af	august.	
	 Det	blev	i	øvrigt	besluttet,	
at Sogneforeningen gerne 
vil	sørge	for	hejsning	af	lag	
til	 bryllupper	 i	 Dejbjerg	
Kirke	 i	 perioden	 fra	 kon-
irmationssøndag	 og	 frem	
til	 1.	 oktober.	Det	 er	 aftalt	
med	menighedsrådet,	at	de	
skal	 give	 os	 et	 tip	 om	det,	
når	der	ønskes	lag	ved	by-
portene.
 Penge, som i 2014 blev 
bevilget	af	Sdr.	Lem	Andels	
kasses	 fond,	 blev	 benyttet	
til	indkøb	af	to	fodboldmål	
til	 legepladsen.	 De	 blev	
samlet	og	stillet	op	på	lege-

pladsen,	 så	det	nu	også	 er	
muligt	 at	 tage	 en	 fodbold-
kamp	på	legepladsen.
	 I	 september	 afholdt	 vi	 i	
samarbejde	 med	 menig-
hedsrådet	 en	 fællesspis-
ning	 i	 spisesalen	 på	 Dej-
bjerglund	 Efterskole.	 Fra	
Sogneforeningens side blev 
der	gjort	status	på	de	ting,	
der	 er	 opnået	 igennem	 de	
seneste	 år	 -	 herunder	 for-
skønnelse	 af	 pladsen	 mel-
lem	 missionshuset	 og	 kir-
ken,	 etablering	 af	 byporte,	
anskaffelse	af	hjertestarter,	
etablering	 af	 hjemmeside	
samt renovering af lege-
pladsen.	
	 Menighedsrådet	 infor-
merede om renoveringen 
af	 kirken,	 stien	 omkring	
præstegårdssøen	 samt	 om	
kommende	 planer.	 Efter	
noget	fantastisk	mad	tilbe-
redt	af	efterskolens	køkken	
var	der	åbent	i	Dejbjerg	Lo-
kalhistoriske	arkiv.	
	 De	har	 til	huse	 i	det,	der	
engang	 var	 kiosk	 i	 hallen,	
så	nogle	var	også	lidt	sluk-
ørede,	 da	 de	 kom	 tilbage	
fra	 deres	 besøg	 i	 arkivet,	
for	der	var	ikke	mere	slik	i	
den	gamle	kiosk.	Dette	ar-
rangement	var	en	stor	suc-
ces,	og	vi	kan	godt	forestille	
os	at	gentage	dette.
 I efteråret blev der sat 
gang	 i	opsætningen	af	den	
sidste	byport	på	Nr.	Vogn-
bjergvej.	Peter	Hansen	har	
igen	 gjort	 et	 stort	 stykke	

arbejde	 og	 opnået	 et	 lot	
resultat	 med	 bearbejdning	
af	stenene	til	byporten.	Til	
foråret	 skal	 der	 ske	 nogle	
tilretninger	 af	 terrænet	 og	
sås	 græs	 omkring	 bypor-
ten.
	 Vi	 gennemførte	 det	 med	
12	 deltagere	 i	 januar,	 og	
der	 er	 nu	 opsat	 en	 hjerte-
starter	hos	Hansen	og	Lar-
sen	A/S,	og	den	er	 tilgæn-
gelig	 24	 timer	 i	 døgnet	 på	
alle	ugens	7	dage.	Den	er	i	
øvrigt	 registreret	 på	 www.
hjertestarter.dk.	 En	 fol-
der med navne og telefon-
numre	 på	 førstehjælpere	
vil	 blive	 hustandsomdelt	 i	
april.
 Sidste år talte vi om at 
styrke	 samarbejdet	 med	
Stauning	 Sogneforening,	
men vi må indtil videre 
sande,	at	vi	ikke	har	formå-
et	at	få	drøftet	samarbejdet	
med	 dem.	 Nok	 ikke	 fordi	
der	er	nogen	ond	vilje	imod	
det,	men	nærmere	 fordi	vi	
ikke	 har	 fundet	 tiden	 til	
at få os sat ned og fået det 
drøftet.		
	 1.	 marts	 2016	 blev	 der	
efter initiativ fra Karen 
Lundgaard	 fra	 Sognefor-
eningens bestyrelse gen-
nemført	et	møde	med	del-
tagelse	 af	 lodsejere	 langs	
Dejbjergvej,	 hvor	 der	 er	
forslag	om,	at	muligheder-
ne	 skal	 undersøges	 for	 at	
anlægge	en	cykelsti.	
	 Der	 vil	 blive	 arbejdet	 på	

Sognefor
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at	 lave	 en	 undersøgelse	 af	
pris,	 og	 om	 der	 er	 opbak-
ning	 fra	 lodsejerne	 til,	 at	
der	 kan	ansøges	hos	kom-
munen	 om	 anlæggelse	 af	
en	 cykelsti	 imellem	 Sta-
uning	og	Dejbjerg.	
	 Det	 kan	 blive	 godt	 og	
medvirke	til	at	styrke	sam-
menhængskraften	 imellem	
de to sogne og noget godt 
at	samarbejde	om.
	 Ellers	er	der	fremkommet	
forslag til Sogneforeningen 
om	 at	 nedsætte	 en	 grup-
pe,	der	kan	 tage	 imod	nye	
borgere,	der	bosætter	 sig	 i	
sognet.	 Der	 kunne	 ligele-
des	 sammensættes	 en	 vel-
komstpakke	og	laves	en	in-
formationsfolder,	 der	 kan	
aleveres	til	nye	borgere.	Vi	
vil	 se	 på,	 hvordan	det	 kan	
stykkes	sammen.	
	 Ellers	 vil	 jeg	 gerne	 takke	
Sogneforeningens besty-
relsesmedlemmer for en 
god indsats i det forgangne 
år.	I	har	hver	især	gjort	en	
indsats	på	hver	jeres	måde,	
og	 vi	 har	 brug	 for	 både	
dem,	der	arbejder	på	udfø-
relse	 af	 praktiske	 opgaver	
og	 for	 jer	der	har	 taget	 jer	
af de mere administrative 
opgaver.	
	 En	 særlig	 tak	 skal	 lyde	
til	 dig	 Hans	 Peder	 for	 din	
mange årige indsats for 
Sogneforeningen.	 Du	 har	
jo	desværre	valgt	at	stoppe	
i	 bestyrelsen.	 Vi	 har	 ellers	
haft	 stor	 gavn	 af,	 at	 vi	 al-
tid	 har	 kunnet	 spørge	 dig	
omkring	 mange	 forhold	
angående	Dejbjerg	og	altid	
har	kunnet	få	svar	på	vore	

spørgsmål.	
	 Vi	kan	måske	 få	brug	 for	
stadig	at	kontakte	dig	for	at	
få	nogle	råd.

• Udvalgsberetninger 
	 og	regnskaber
Alex Olesen alagde 
beretning fra hallen:
Hallens	bestyrelse	består	af	
formand	 Kjeld	 Andresen,	
Mads	Christensen,	Karsten	
Larsen,	 Pauli	 Jeppesen,	
Alex	Olesen.	Vibeke	Green	
fungerer	som	kasserer.
	 Der	 er	 problemer	 med	
vandet	 –	 der	 er	 ikke	 nok.	
Hansen	 &	 Larsens	 VVS	
mand	 regner	 på	 det.	 Det	
skal	løses.
	 Tirsdag	19.	april	kl.	19.30	
er	der	det	årlige	 fællesmø-
de,	 hvor	 årsberetning	 og	
regnskab	gennemgås.
	 Godaften	 aktiv	 rykkes	 til	
september.
	 Der	 er	 stadig	 problemer	
med	 halgulvet.	 Opmærk-
ningen	 falder	 af	 på	 grund	
af	 dårlig	 vedhæftning,	 der	
skyldes,	 at	 der	 både	 er	
brugt	 vand-	 og	 oliebaseret	
lak.	Firmaet,	 der	har	 lavet	
det,	 er	 gået	 konkurs.	 Det	
kræver	nedslibning	 af	 gul-
vet.	Heldigvis	har	man	fun-
det	en	løsning	med	hensyn	
til	inansieringen.	
	 Efterskolen	 betaler	 for	
leje	 ti	 timer	 pr.	 uge	 med	
tilbagevirkende	 kraft	 til	
den	1.	august	2014	i	stedet	
for	 de	 nuværende	 otte	 ti-
mer	 pr.	 uge.	 Det	 giver	 ca.	
70.000	 kr.	 Firmaet,	 der	
har	 lagt	 gulvet,	 tilbyder	
at	 betale	 25.000	 kr.	 Så	 er	

der	lidt	på	kistebunden,	og	
desuden	 søges	 der	 til	 det	
gennem	 forskellige	 fonde.	
Alt	i	alt	skulle	det	kunne	la-
ves	uden	at	 låne.	–	Hallen	
er	lejet	ud	til	håndbold.
	 Motionsrummet	 står	 for	
en	 renovering,	 og	 der	 skal	
købes	 nyt	 udstyr.	 Kiosken	
giver	 50.000	 kr.	 og	 efter-
skolen	33.000	kr.	
	 Foyeren	 og	 omklæd-
ningsrum	m.m.	trænger	til	
maling,	 og	 vinduer	 mod	
vest	skal	udskiftes.
	 Pauli,	 Alex	 og	 Kjeld	 går	
ud	 af	 halbestyrelsen.	 Der	
er	forskellige	forslag	til	nye	
medlemmer.
	 Stormen	 har	 taget	 nogle	
tagplader;	det	er	repareret

Ane Lisa Bollerup 
alagde beretning 
for Sognebladet:
Bladet	 har	 i	 årets	 løb	 haft	
nogle	 rigtig	 gode	 artikler.	
Jeg	fremhæver	lige	den	om	
Anne	 Marie	 Nygaards	 al-
terdug,	-	synes	det	er	skønt,	
at der er nogen i vort sogn, 
som tager sådan et initia-
tiv,	helt	af	sig	selv.
	 Artikelserierne	 om	 »Min	
barndom	 i	 Dejbjerg«	 og	
»10	 år	 efter	 min	 konir-
mation«,	 fortæller	 gang	
på	gang,	at	man	er	stolt	af	
at	 være	 født	 og	 opvokset	 i	
sognet.	
 Ved sidste generalforsam-
ling	 blev	 vi	 gjort	 opmærk-
som	 på,	 at	 lere	 fra	 Stau-
ning gerne ville modtage 
bladet.	 Vi	 besluttede	 at	 vi	
ikke	 kunne	 sende	 bladet	
til	 Stauning	 gratis;	 -	 når	
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HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777

Frisøren for ham og hende...

Frisøren for ham og hende

7

ørdag ................... Kl. . -12.30

STARK Skjern • Smedevej 6 • 6900 Skjern • Tlf. 8252 1080

Hos STARK Skjern står vi altid
klar til at hjælpe og rådgive dig!

                         

Husk 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

HUSK:

96 800 777

Frisøren for ham og hende...

Prøv vores online tryksagsberegner:

www.oko-tryk.dk

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Stauning
Vareudlevering i Dejbjerg for et mindre beløb...

WWW.DEJBJERGLUND.DK

Er du vild med sport og idræt, 
og kunne du tænke dig 
et år på efterskole, er 
Dejbjerglund Efterskole 
det oplagte valg. 

Hos os får du:

· Venner for livet
· Skitur til Østrig 
· Masser af gymnastik 
· Daglig idræt
· Boglig seriøsitet
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vi opkræver 150 kr. af vo-
re udenbys læsere. - - Vi 
forsøgte derfor at sælge 
bladet fra Stauning Brugs 
til 25 kr. pr. blad; -  meen 
så havde det ingen interes-
se.
  Vi er glade for vore velvil-
lige sponsorer, - vi håber I 
støtter dem, for de støtter 
jo os.
  Som altid tak til alle, for 
indlæg, og vi vil gerne rose 
Dejbjergborgerne, som er 
rigtig	littige,	-	-	nogle	skal	
dog lige have et ring, - men 
så er det jo godt, at vi er 
rimeligt gode til at opsøge 
historierne.
  Sluttelig vil vi takke for 
den årlige donation fra 
Menig hedsrådet og Sogne-
foreningen.

Søren Nielsen alagde 
beretning for 
lokalhistorisk arkiv:
Først på sommeren havde 
sogneforeningen sammen 
med menighedsrådet ar-
rangeret fællesmøde med 
spisning på Dejbjerglund 
Efterskole. Arkivet var 
også deltager ved arran-
gementet og havde i den 
forbindelse åbent hus. Se-
nere på aftenen kunne man 
besøge arkivet, og mange 
benyttede lejligheden til at 
kigge inden for – en rigtig 
hyggelig aften.
  Lokalarkiverne i Ring-
købing-Skjern Kommu-
ne havde 16. november 
årsmøde hos Innovest i 
Skjern. Vi var to fra Dej-
bjerg Arkiv, der deltog. Der 

blev talt om, at en måde 
hvorpå arkiverne kan gøre 
sig mere synlige på er ved 
at oprette en gruppe få Fa-
cebook for sit arkiv. Mel-
lemmer af gruppen kan så 
lægge billeder ind der.
  I efteråret blev jeg kon-
taktet af Jytte Christian-
sen. Hendes afdøde mand 
Svend Åge var i sin tid 
formand for Dejbjerg Hus-
lidsforening.	 Foreningen	
blev	 opløst	 for	 lere	 år	 si-
den, men havde et beløb på 
2.600 kr. stående på konto. 
  Det var Svend Åges øn-
ske at arkivet skulle have 
pengene, men nåede ikke 
at	få	dem	lyttet,	inden	han	
døde. Jytte Christiansen 
har for nylig fået tingene 
bragt på plads, så arkivet 
har fået pengene. Tak til 
Jytte for det. Svend Åge 
Christiansen var for øvrigt 
aktiv i arkivet i mange år.
  På valg er Kurt Christen-
sen og Hans Jørgen Lau-
ridsen. 
  Sogneforeningens hjem-
meside har nytegnet spon-
sorater for 2016. Der er 
annoncering af forskellige 
arrangementer på hjem-
mesiden. Mads Nielsen ad-
ministrerer hjemmesiden. 
Tingene lægges også på Fa-
cebook af Tove Kristensen.
  Det reviderede regnskab 
fremlægges til godkendelse
Regnskaberne blev gen-
nemgået og godkendt.
  Sogneforeningen har en 
konto for vedligehold af to 
hjertestartere.

Valg af medlemmer til 
bestyrelsen
Hans Peter Clemmensen 
tråde ud af sogneforenin-
gens bestyrelse. Ind kom 
suppleanten Vivi Olesen 
Wulf.

Valg af revisor
Genvalg til Bente Morten-
sen og Søren Sand Nielsen.

Behandling af 
indkomne forslag
Forslag fra Søren Sand 
Nielsen om etablering af 
cykelsti fra landevejen ad 
Bundsbæk vej ind til Dej-
bjerg by. 
  Desuden forslag om ud-
sendelse af girokort til alle 
beboere i sognet sammen 
med sognebladet. Alle be-
boere får nu automatisk 
tilsendt girokort via Nets.
  Der blev talt om uddeling 
af brochurer til nye beboe-
re i Dejbjerg.
  Der bliver også arbejdet 
i cykelsti fra Dejbjerg til 
Stauning. Karen har kon-
taktet nogle lodsejere og 
har hørt fra nogle af dem. 
Både den og den anden fra 
landevejen til byen skal ind 
i den kommunale stiplan.  
  En sådan cykelsti kan 
også være til gavn for tu-
rismen. Hvis cykelstierne 
bliver anlagt, vil det være 
muligt at cykle på sti fra 
Skjern – Dejbjerg – Stau-
ning – Skjern.

Valg m.m. 
til eventuelle udvalg
Der var genvalg til alle ud-
valg.
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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

Proil Optik Skjern · Bredgade 52 · 6900 Skjern · tlf. 9735 4888 · www.proiloptik.dk
Proil Optik Skjern 

Bredgade 52 · 6900 Skjern · tlf. 9735 4888  
bredgade-skjern@proiloptik.dk  

www.proiloptik.dk
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL: 
	 Søndag	 3.	 kl.	10.00	 Konirmation	
     (Bemærk venligst klokkeslettet!)           
 Søndag 10. kl. 10.30
 Søndag 17.   Ingen
	 Fredag	 22.	 kl.			9.00	 Bededag		v/	Claus	Thomas	Nielsen
	 Søndag	 24.	 	 	 Ingen

MAJ: 
	 Søndag	 1.	 kl.	9.00
	 Torsdag	 5.	 kl.	10.30	 Kristi	Himmelfartsdag.	Indsamling	
 Søndag 8.   Ingen
	 Søndag	 15.	 kl.	10.30	 Pinsedag
	 Mandag	16.	 kl.	10.30	 Anden	Pinsedag			
	 Søndag	 22.	 kl.	10.30		
	 Søndag	 29.	 kl.	9.00		

JUNI:

 Søndag 5. kl. 10.30 
	 Søndag	 12.	 	 	 Ingen
	 Søndag	 19.	 kl.	9.00
	 Søndag	 26.	 kl.	10.30
             

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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Vi støtter også op

...i Dejbjerg
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Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at 
bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en 
forpligtelse, men også en stor fornøjelse. 

Du fi nder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, 
på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. 
Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver 
dig overblik og tryghed. 

Ønsker du vores 
opbakning?

 - ring og få en god  
økonomisnak
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Fremover fi nder du os i Ringkøbing:

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing  /  Tlf. 9732 1166
post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Landbobanken.indd   1 16-03-2016   12:29:05



Et tilbageblik 
på 2015

Onsdag 3. februar 2016 kl. 
19:30 blev der afholdt ge-
neralforsamling, og i den 
forbindelse følgende beret-
ning om året 2015.  

Jagtforeningsbestyrelse i 
2015 var følgende:
• Formand Alex Olesen
• Kasserer Steen Dupont
• Sekretær 
 Henning Østergaard
• Hjemmesiden
 Karl Peter Nielsen

Jagt i Albæk mose og 
Skjernådalen
Allan Jensen
• Suppleant Jacob Thyssen

Ny konstitueret bestyrelse 
fra 3. februar 2016 er 
følgende:
• Formand Alex Olesen
• Kasserer Steen Dupont
• Sekretær Jacob Thyssen
• Hjemmesiden

Karl Peter Nielsen 
Jagt i Albæk mose og 
Skjernådalen
Allan Jensen
• Suppleant
 Jens Laurids Lauridsen

Stor Tak til Henning Øster-
gaard, der efter hans man-
ge årig indsats har valgt at 

træde ud af bestyrelsen.

Antallet af medlemmer lig-
ger på 80, hvilket er en lille 
tilbagegang. Der er med-
lemmer som har forladt 
foreningen, men til gen-
gæld også nye som er trådt 
ind, så det samlet giver et 
fald på tre medlemmer.
 Jagtforeningen indkaldte 
i forår 2015 til dialogmø-
de med Skjern Cykelklub, 
Skjern løbeklub og de be-
rørte jagtkonsortier vedr. 
den tidligere anlagte moti-
onsrute i skoven. 
 I den forbindelse blev der 
ytret ønske fra cykelklub-
ben om udvidelse af ruten, 
til også at omfatte Trolde-
bakken ved golfbanen, med 
henblik på en mountainbi-
kebane med større udfor-
dringer. 
 Dette blev dog afvist af 
jagtkonsortierne og skov-
ejerne af frygt for kraftig 
forøgelse af aktivitetsni-
veauet i skoven. Der blev 
vedtaget opsætning af in-
fotavle indeholdende kort 
over de to motionsruter, 
henholdsvis øst og vest for 
hovedvejen, og en kalender 
der fortæller hvornår sko-
ven er lukket pga. jagt.
 Den del af Lyager Planta-
ge som ejes af kommunen, 
har Dejbjerg Jagtforening 
som bekendt lejet. Vildt 
kvoten siger at der max. må 

nedlægges to stykker rå-
vildt pr. år, gennemsnitlig 
over en fem årig periode, 
men i kraft af, at der kun 
blev nedlagt en buk i løbet 
af sæsonen i 2015, så må 
der i teorien nedlægges tre 
stk. råvildt i 2016.
 14. juni 2015 arrangerede 
vi, for første gang, et jagtre-
lateret bagagerumsmarked 
ved Stauning lufthavn.  De 
10 tilmeldte stande var så 
godt besøgt at vi følte det 
var værd at gentage succes-
en. Desuden så indbragte 
det et lille overskud på ca. 
1.000 kr. til foreningen.
 Det årlige skydestævne 
i Borris skydeterræn, der 
traditionen tro blev afholdt 
i Bededags-ferien, forløb 
tilfredsstillende. Til trods 
for at stævnet, året før, 
måtte igennem en række 
større ændringer, så opnå-
ede vi alligevel at skabe et 
overskud til hver af jagtfor-
eningerne på 5.000 kr.
 7. november var det 
sognejagten der løb af sta-
blen. Vi var 13 jægere som 
deltog, og traditionen tro 
var efterskolen vært med 
morgenkaffe i spisesalen. 
Det er en hyggelig tradition 
som såvel forening som jæ-
gere sætter stor pris på, så 
derfor stor tak til Eftersko-
len.
 Formiddagens jagten 
startede i Bøgholt skov, 

Jagt
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igennem et majsstykke op 
mod Stauning skel, igen-
nem Jørgen Christensens 
skov, for til slut at drive 
over Oliebjerget.  
 Den medbragte madpak-
ke blev nydt hos underteg-
nede på Nystedvej 4 og i 
den forbindelse benyttede 
jægerne sig af muligheden 
for at fortælle hinanden om 
dagens oplevelser.
 Eftermiddagens jagt star-
tede med at vi drev igen-
nem et par majsmarker 
vest og nordvest for byen 
og sluttede af med at drive 
igennem Frands Larsens 
pileskov ved Lem.
	 Dagens	 lotte	 resultat,	
to stk. råvildt to snep-
per og en hare, blev lagt 
på parade, og i kraft af at 
lodsejerne ikke ønskede at 
modtage det nedlagte vildt, 
så blev det solgt på auktion 
til jægerne.
 Som tak til lodsejerne der 
havde lagt jord til jagten, 
sluttede vi igen af med at 
invitere dem til spisning 
sammen med jægerne på 
efterskolen. Det blev helt 
igennem en rigtig hyggelig 
aften, der var krydret med 
god mad, lotteri, små ind-
slag og lidt underholdning.   
Det var i høj grad også til-
fredsstillende for besty-
relsen, at der deltog 25 til 
spisningen.
 22. november og 30. de-
cember afholdt vi snep-
pejagt i Lyager Plantage. 
Udbyttet var dog meget 
begrænset, hvilket der også 
var en årsag til.

Ringkøbing Skjern kom-
mune har, i det samme 
skovareal, tilladt Skjern 
Cykelklub at etablere en 
lille mountainbike bane 
langs med hovedvejen. 
Denne bane havde stille 
og rolig vokset sig til at 
omfatte hele skoven, hvil-
ket var et brud på aftalen. 
Jagtforeningen tog kontakt 
til kommunen der efter-
følgende indskærpede den 
oprindelige aftale over for 
cykelklubben. 
 23. januar 2016 afholdt 
vi rævejagt i Østersognet. 
Meget tæt tåge og 10 cm. 
sne, vanskeliggjorde jagten 
væsentlig, hvilket var en 
del af årsagen til at vi hver-
ken	 så	 eller	 ik	 mulighed	
for at nedlægge en ræv. Vi 
sluttede dagen med de tra-
ditionelle gule ærter.

 Naturstyrelsen inviterede 
til hagljagt på tangen syd 
for Skodbjerge og til kron-
vildtjagt i Grærup, hvor tre 
af vore medlemmer deltog. 
De kunne alle berette om 
gode jagtoplevelser.
  Som jæger afventer vi 
fortsat ændring af den ud-
skældte knivlov. Det tyder 
dog på at vi fortsat må væb-
ne os med tålmodighed.
 Ændring af forvaltning 
og jagttidsrammer for 
kronvildt giver anledning 
til heftig debat i øjeblik-
ket. Målet med ændringen 
er større balance i afskyd-
ningen af hjorte, hinder og 
kalve, samt at der kan op-
leves	lere	store	hjorte	i	na-
turen. Inden 1. april 2018. 
skal der i vildtforvaltnings-
rådet skabes enighed om 
ideer og ønsker.           /ao

Husk
fredag 6. maj 2016 kl. 1730

loppemarked 

i dejbjerg missionshus

Har du »lopper« du gerne vil af med til os, gem 

dem gerne og torsdag 5. maj kan de afleveres 

ved Missionshuset i tiden 18.30 til 20.30. 

Har du ikke mulighed for dette, henter vi gerne 

i samme tidsrum. Ring blot til Kaj Østergård 

4062 9544.

Mvh Dejbjerg IM
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VELKOMMEN 
TIL DIN OG VORES BANK

 

Vi gør alt for at lære dig at kende og giver dig den rådgivning,  

du fortjener. Hos os får du skarpe priser, en direkte kontakt til din  

personlige rådgiver og en netbank, der bare virker.

Og vi går op i det samme, som du gør.  

Vi engagerer os i lokalsamfundet, fordi livet også leves efter arbejde

i foreningerne, klubberne og det lokale initiativ.

Velkommen. 

 vestjyskbank.dk/skjern
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DFra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

hansenlarsen.dk

Hansen & Larsen A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg
6900 Skjern

Tlf.  97 34 16 00
info@hansenlarsen.dk

hansenlarsen.dk

Vi bygger på

nærheds-
princippet
Hansen & Larsen tager hånd 
om dit byggeprojekt fra start til 
slut. Vi har en stor nærhed til 
projektet og følger det tæt fra de 
største skitser til det færdige re-
sultat – uanset om vi bygger for 
private, erhverv eller landbrug.

Vores vision er at fastholde 
og udvikle vores position som 
områdets førende bygge- og 
anlægsvirksomhed.

2
32. ÅRGANG

APRIL
K V A R T A L

2016
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