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Bæ dit smykke både
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so ur og armbånd.

PRISER FRA 199,-

CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN

www.christinawatches.dk

REFLEKTiONER OVER TiDEN...
Foråret/sommeren 2018 vil
nok blive husket, som en af
de varmeste i lang tid. Ifølge
meteologerne skal vi vist
helt tilbage til 2008, hvor det
sidst har været lige så varm,
som i år.
Så vi har ikke sukket efter
sol og sommer i år, hvilket
de foregående år har været
et udtalt ønske, men sukket
efter regn til de udtørrede
marker og haver rundt omkring. Og nok ikke mindst
landmændene, som er meget afhængige af hvordan
vejret arter sig.
Før i tiden gik landmanden op i vejrvarsler, bl.a.
Tamperdag. Som vinden er
den dag bliver den 60 dage
ud af de 90 kommende
dage. 'er skulle være ¿re
Tamperdage på et år, og den
sidste vi havde var onsdag
efter Pinse, hvor vinden var
i øst og sendte lune vinde
ind over landet.
*læden ved det ¿ne vejr
har ikke mindst været de
skønne aftner, hvor man
har kunnet sidde ude og
nyde det til mørkets frembrud. Og sommergarderoben har virkelig været i brug
i år.
Vi kan ikke gøre så meget
ved vejret, kun håbe på, at
der vil komme lidt regn inden så længe. Og Storm P.
har sagt, at med hensyn til
vejret er det bedst at vente
med at udtale sig til dagen
efter. Og det lyder meget rimeligt og sikkert.

Men nu lidt om hvad der er
sket i Dejbjerg siden sidst:
Dejbjerglund
Efterskole
havde et lidt anderledes arrangement, nemlig et sæbekassebilløb. Det foregik
på Nr. Vognbjergvej syd for
kirken. Bilerne havde eleverne selv lavet og skulle
afprøves ved et løb. Processionen gik gennem Dejbjerg
Kirkeby, med følgevogn og
kampsange inden det stor
ræs løb af stabelen.
I april var der i Dagbladet en artikel om et nyt
projekt, som skal hjælpe
sårbare unge i job. Projektet er støttet af Beskæftigelsesministeriet og Ringkøbing-Skjern kommune. Det
kører under Job-Broen på
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Kommune.
Projektleder på Job-Broen
Eva Vang Christensen (Dejbjerg) udtaler, at mange
unge har svært ved at lære
teorien, derfor skal de unge
ud og arbejde i praksis og så
have koblet teorien på bagefter. En mentor er tilkoblet
til at løse eventuelle praktiske ting der måtte komme.
Håbet, er at skabe en vinderkultur, hvor alle gør det
så godt de kan, og blive anerkendt for dette.
Erhvervsrådet for Ringkøbing Fjords Iværksætterpris blev tildelt et Højmark¿rma,
Byens
Bil.
Indehaverne er ægteparret
Jette Meyer og Arne Andersen samt Karen Andersen.
De to sidstnævnte stammer

begge fra Dejbjerg. Byens
Bil er et delebilskoncept,
som gør det nemmere at bo
i ydreområderne, hvor offentlig tra¿k kan være mangelfuld. De har 18 biler kørende i Region Midtjylland,
men planen er at de vil være
landsdækkende.
Så man DR1 TV Avisen
Grundlovsdag var der også
lidt Dejbjerg over det. Iben
(tidligere Dejbjerg) og Henry Nørby, Humlum havde
dagen forinden fået en søn,
som lod vente på sig, hele 14
dage. Og i disse VM tider,
her tænkes på fodbold, har
vi hørt meget om Christian
Eriksen, som skulle være
far. Men fødslen trak ud og
kunne han nå, at blive klar
og komme med til Rusland.
Tilsyneladende en spiller,
som Danmark nødig ville
undvære i en så vigtig ting,
som VM. Men, at han skulle
være med til fødslen vejede
heldigvis tungere, da denne
oplevelse er noget helt for
sig selv. Og siden har vi
hørt, at han nåede det hele.
Vender vi tilbage til Iben
og Henry, fortalte de lidt om
deres oplevelse af, at vente
så »lang« tid på den lille ny.
Hvor stort og unikt et øjeblik det var for både faderen og moderen, da den lille
kom til verden. Og uanset
om man er Christian Eriksen eller en ganske almindelig dansk vordende far, så
er oplevelsen den samme,
nemlig, stort at se sit barn
blive født.
God sommer /bll
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POCKETPOCKET
Studio ¿M

(QIRUnUVGDJ¿NMHJ
EHV¡JDIUHGDNWLRQHQ
EDJ6RJQHEODGHWGDGH
YDUSnWXUWLO$DUKXV'H
YDUIRUELHQWLPHVWLGIRU
DWVHKYDGMHJDUEHMGHU
PHG
Min familie og jeg er lige
À\WWHW L HQ VW¡UUH OHMOLJKHG
Vn QX KDU MHJ V\Y UNVWHG
KMHPPH L VWHGHW IRU DW OHMH
PLJLQGXGHLE\HQ
 , PLW V\Y UNVWHG DUEHM
GHU MHJ PHG RSJDYHU IRU
SULYDWH RJ YLUNVRPKHGHU
VRP KDU EUXJ IRU VSHFLDO
O¡VQLQJHU 'H VHQHVWH
RSJDYHU KDU I[ Y UHW
GUDJHNRVWXPHU WLO HW DU
UDQJHPHQW IRU 6WRUFHQWHU
1RUGNRVWXPHUWLOGHVHNV
KRYHGHUROOHU IRU +RUVHQV

XQJGRPVVNROH Q\H ÀDJ
EDQQHU WLO .LUNHQV .RU
VK UV  nUV MXELO XP
WLOUHWQLQJ DI EUXGHNMROHU
W¡MWLOHQNXQGHVRPVLGGHU
LN¡UHVWRORJVRPKDUEUXJ
IRUDQGUHO¡VQLQJHUWLODWIn
VLWW¡MDIRJSn
 'HUXGRYHU KDU MHJ PLW
JHQEUXJVW¡MP UNH 3RFN
HWSRFNHW 6WXGLR VRP NDQ
I¡OHVSn,QVWDJUDPVRPMHJ
DUEHMGHU Sn GH GDJH KYRU
GHU HU SODGV WLO GHW 'HW HU
VPn NROOHNWLRQHU MHJ V\HU
DIDÀDJWW¡MIRUDWYLVHKYRU
EUXJEDUW RJ ¿QW EUXJW W¡M
NDQ EOLYH LJHQ KYLV PDQ
V WWHU GHW VDPPHQ Sn Q\H
PnGHU , O¡EHW DI HW nU XQ
GHUYLVHU MHJ RJVn Sn 6NDOV
+nQGDUEHMGVVNROH Sn VPn
XJH KROG RJ L 8QJGRPV
VNROHQKHUL$DUKXV

...

 0LW Q\HVWH SURMHNW HU DW
GHVLJQH MDNNHU WLO NRP
PHQGH EUXGH -HJ HU JnHW
VDPPHQ PHG EU\OOXSV
EORJJHQ DFRXSHO RJ YL KDU
GHVLJQHW XQLND MDNNHU PHG
DSSOLNHUHWRJEURGHUHWU\J
P UNHU Sn VRP HU WLO GHQ
VHMH EUXG GHU KDU EUXJ IRU
HQV UOLJMDNNHWLOGHQVWRUH
GDJ
 6n GHW JnU JRGW L Y UN
VWHGHWL$DUKXVRJMHJWULYHV
YHGDWDUEHMGHPHGQ\HRS
JDYHURJ DW Y UHVHOYVW Q
GLJ
,
,QVWDJUDP
#
#SRFNHWSRFNHWVWXGLR
+
+MHPPHVLGH
Z
ZZZOLVEHWKVROVRHFRP
%
%U\OOXSVEORJ
Z
ZZZDFRXSOHGN
+
+MHPPHVLGH
IR
IRUEUXGHMDNNHU
Z
ZZZSRFNHWSRFNHW[DFRX
S
SOHFRP
/Lisbeth Solsø
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Designer/Syerske/Stylist
6
6RJQHEODGHW YDU PHJHW
E
EHJHMVWUHGH IRU YRUW XQJH
VVRJQHEDUQV NXQVWQHULVNH
HHYQHURJXGIROGHOVHULQGHQ
IR
IRUW¡MGHVLJQYHUGHQHQ
 %LOOHGHW KHU WLO YHQVWUH HU
I[
I[ PHG HW VW\NNH SDWFK
Z
ZRUN VRP /LVEHWKV PRU
+
+DQQH KDU ODYHW 6n PDQ
P
Pn VLJH DW EOHW LNNH
ID
IDOGHUODQJWIUDVWDPPHQ
/alb
P
PS: Lisbeth tilføjer
nedenstående til artiklen.
n
D
Derfor intet billede. Men
k
kan fastslå, at det bliver
een enorm succes:
Jeg kan desværre ikke gå
J
i detaljer omkring vagina
projektet da det stadig
p
eer under udvikling og da
je
jeg ikke er designer eller
ideudvikler på projektet,
id

og da det er ude og blive
¿QDQVHUHWDIVSRQVRUHUVn
kan jeg ikke vise billeder
af det og tage æren. Jeg er
bare timelønnet syerske.

BAMSEBANDEN

Stauning Vuggestue...

Denne gang er min hilsen
fra Stauning Skole og
Børnehus lidt anderledes
end, den har været tidligere. Vi nærmer os nemlig
to års dagen for opstart af
vuggestuen.
Dengang
startede
vi
spændte og forventningsfulde ud med fem børn og
to voksne i de nyindrettede
lokaler. Dette var kulminationen på en længere
proces siden, vi i fællesbestyrelsen året forinden
sendte de første ansøgningspapirer om oprettelse
af vuggestue afsted til kommunen, i stille forhåbning
om måske at kunne lande

De ældste børn på besøg
hos Jens, som både har
kalve og grise.

Maj måneds fantastiske
sommervejr nydes i et par
spande vand.
DEJBJERG SOGN
SOGNEBLAD

på 15 børn med tiden.
tiden
Siden da har vuggestuen
haft vokseværk og tæller
i dag 22 små poder, deres
forældre og seks medarbejdere. Jeg sætter selv hver
dag stor pris på at kunne
DÀHYHUH PLW \QJVWH EDUQ
et virkelig velfungerende

sted med nærværende og
engagerede voksne.
Det er dog ikke mig, men
Tina (mor til Max i børnehaven og Sander, der netop
er startet i vuggestuen),
der har lovet at fortælle om
deres oplevelse af Sanders
opstart:
Sanders opstart
i vuggestue
Sander var 9 mdr. da
han 15. maj 2018 startede i Stauning vuggestue/
børnehus.
Forinden opstarten havde
vi haft en samtale med
både leder og kontaktperVRQ+HU¿NYLHQJRGVQDN
om, hvad Sander var for
»et lille væsen«.
 -HJ ¿N GHVXGHQ HQ
præsentation af husets
værdier og hverdag. Jeg
¿N RJVn PXOLJKHG IRU DW In
svar på de spørgsmål, jeg
måtte have. En af mine
små bekymringer gik på,
at der var 22 andre børn i
vuggestuen. Ville min lille
dreng kunne få den omsorg
og opmærksomhed han
har behov for? Og hvordan
med støjniveauet?
INGEN af de bekymringer fylder i mit hoved lige
nu! Han får alt det, han har
brug for og mere til.
 9HGRSVWDUW¿NYLSU VHQWHUHW ÀHUH Y UGLHU VRP
huset står for. Jeg har
hæftet mig ved følgende:
Vi ønsker at have en systematisk, anerkendende og
ressourcemæssig tilgang,
hvor vi tager udgangs-

punkt i det enkelte barn
og dennes familie. Jeg kan
som Sanders mor med hånden på hjertet sige, at dette
er værdier, som personale
og leder lever fuldt ud op
til.
Den systematiske tilgang
mærkede vi tydeligt den
første tid. Gruppeopdelingen betyder, at der aldrig
er 22 børn samlet samme
sted. »Tavlesystemet« betyder blandt andet, at personalet altid har styr på
hvor meget min søn har
sovet. De sikre den vigtige
information til forældrene
ved at sætte en lille stjerne

Vuggestuen på cykeltur
ud i det blå.
I den Christianiacykel de
var så heldige at overtage
fra dagplejerne i Dejbjerg
og Stauning.

DEJBJERG SOGNEBLAD

på tavlen ud for det enkelte
barn. Denne struktur giver
mig som mor en meget betydningsfuld tryghed.
Vi føler, at personalet formår at tage udgangspunkt i
det enkelte barn og familie.
Vi har fra starten af følt
os hørt og forstået. Jeg
husker tydeligt den første
dag, han skulle være der
uden mig. Det var så svært
at komme ud ad den dør!
Også selvom, at de faktisk
var to medarbejdere klar til
at tage imod ham ;) Nogle
forstående ord kom fra
en af pigerne, der sagde:
»Vi skal nok passe rigtig
godt på ham, og vi kan SÅ
godt forstå, at det er svært
for dig«. Det gør en verden
til forskel når, man som
mor føler sig forstået. Jeg
vidste selvfølgelig godt,
at de ville tage sig godt af
ham. Men derfor var det alligevel rart, at en sagde det
højt.
Da jeg henter Sander den
dag betragter jeg ham kort
tid inden jeg henvender
mig. Han sidder på skødet
af en af pigerne i haven. Jeg
kan se, at han er træt. Men
jeg ser også, at han får lige
nøjagtigt den omsorg, han
på dette tidspunkt har brug
for.
Hvad der også betyder
meget for os som familie
er, at personalet er gode til
at fortælle om Sanders dag.
(NV ¿N MHJ GHQ DQGHQ GDJ
fortalt, at de havde sunget
med ham og at Sander var
helt vild med det.

Samme dag fortalte en,
at hun nu havde lært, at
man skulle lidt på afstand
når, man åbner for Sanders
ble;). Begge oplysninger
fortæller mig, at de er ved
at lære vores søn rigtig
godt at kende.
Hvis jeg selv skal sætte et
par ord på personalet i vuggestuen, ligger to ord til mit
højreben, nemlig nærvær
og omsorg. To værdier
der for vores familie er afgørende for den tryghed og
tillid, vi føler når, vi fremRYHUVNDODÀHYHUHYRUHVOLOOH
guldklump i Stauning Vuggestue/børnehus.

mation om energi forbedringer og besparelsestips;
men vi måtte se os slået af
det gode vejr og med for få
WLOPHOGLQJHU DÀ\VWH YL DUrangementet.
Vi vil til efteråret forsøge
at afholde et nyt arrangement. Husk at I kan tilmelde jer til et gratis energitjek
på www.energi2020.dk/
landsbyenergi/tilmeldingtil-energitjek.
Det er ganske uforpligtende, og I kan selv vælge,
om I efterfølgende vil benytte jer af eventuelle råd.
Til efteråret samler vi
igen til en fællesspisning
i samarbejde med meSluttelig vil jeg gerne på
nighedsrådet. Dato for det
vegne af Fællesbestyrelsen er endnu ikke fastsat, men
for Stauning Skole og
nærmere information vil
Børnehus ønske jer alle en følge.
rigtig dejlig sommer.
Ellers skal vi have pæle og
skilte med QR koder pla/Jette Gammeljord Aarup ceret ved nogle af de seværdigheder, som er beskrevet
i Naturens Rige APP, som
er et projekt, vi deltager i.

INFORMATION

fra

DEJBJERG

SOGNEFORENING
Sommeren er for alvor over
os her i begyndelsen af
juni, hvor jeg skriver dette
indlæg.
Vi forsøgte os i Energigruppen i Dejbjerg at
samle folk til en fællesspisning 8. juni med infor-

DEJBJERG SOGNEBLAD

God sommer til alle.
/Lars Jørgensen

.RQÀUPDWLRQ

L 'HMEMHUJ

.LUNH
Søndag 8. april kl. 10
EOHYWRNRQ¿UPDQGHU
NRQ¿UPHUHWL'HMEMHUJ
Kirke.

Jeg tror ikke der endnu
KDU Y UHW HQ NRQ¿UPDWLRQ
i Dejbjerg Kirke, hvor solen ikke har skinnet fra en
Q VWHVNLIULKLPPHO
I år var det så Mahilde
Møller og Christine MarJUHWKH 1\ERUJ VRP VNXOOH
opleve den glæde at sige
-$
Sognepræst Poul NyERUJ E¡G YHONRPPHQ PHG
HW JRGGDJ VHOYRP ÀHUH MR
havde været tidligt oppe
IRU DW In VDW KnUHW %OD
KDP VHOY "  PHG IDPLOLH
da han denne dag skulle
NRQ¿UPHUH VLQ OGVWH GDWWHU&KULVWLQH
I sin tale til Mathilde og

&KULVWLQHVDJGHKDQEOD
&KULVWLQH VDJGH K
KD
DQ EO D 
Fra august og til nu er I
blevet hentet i skolen, hver
RQVGDJRJNRPPHWKMHPL
præstengårdens køkken,
hvor I nød krydderbollerQH RJ EDJHIWHU VDPY UHW L
NRQ¿UPDQGVWXHQ
N
I dag skal vi så fejre jer;
LEHJ\QGHOVHRJVnKHUPHG

0DWKLOGH
PHQ KHOH GDJHQ
0
VNDOMHJIHMUHVDPPHQPHG
VN
GLJ&KULVWLQH
G
Det har været en fornøjelse
je at lære dig Mathilde at
kende,
du er en gæv pige; k
og
o dig Kristine har det væUHWÀRWDWVHKYRUG\JWLJGX
UH
var
v til at række hånden op
L WLPHUQH +HOH NLUNHQ OR

'(-%-(5*62*1(%/$'
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VDPPHQPHGSLJHUQH
VDPPHQ PHG SLJHUQH
 6DOPHVDQJ KDU GHU VHOYVDJW LNNH Y UHW Vn PHJHW
DI9LKDUGRJKDIWHWGHMOLJW
VDPY U RJ MHJ KnEHU MHJ
IUHPRYHU Pn YHGEOLYH DW
Y UHMHUHVSU VW
Efter Pouls tale til pigerne, sagde de i koret trosbekendelsen højt og tydelig,
og bagefter rungede kirken
DINODSVDOYHU
Poul Nyborgs søster MaULH VDQJ VPXNW IRU Sn WR
VN¡QQH VDOPHU KYRU PHQLJKHGHQVWHPWHL
Det var den dejlige begyndelse på Christine og
0DWKLOGHVVWRUHGDJ
/alb

•
•

•
•

Firegastester til justering af benzinmotorer
Sodgastester til justering
af dieselmotorer

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

• Servicearbejde
• Motorreparationer
• Forsikringsskader

LEDING AUTO
v/Kristian Stigkær • Ledingvej 1

9735 3094

Bredgade 66 • 6900 Skjern

9735
0337
skjern@sportigan.dk

GULDKONFIRMANDER

fra 1968...

Søndag den 19. maj 1968
blev 14 unge mennesker
NRQ¿UPHUHWL'HMEMHUJ
.LUNH9LYDUSDVWRU
-RKDQQHV/DUVHQVI¡UVWH
KROGNRQ¿UPDQGHU
Den 19. maj var i år pinselørdag; vi valgte derfor at
fejre 50-års festen lørdagen
efter den 26. maj. Vi var ni
JXOGNRQ¿UPDQGHU VDPOHW

hos Elsebeth i Stauning ud
af 13 mulige.
Det blev en rigtig dejlig
dag med skønt solskin, velkomstbobler i haven, god
mad fra Pers Madbutik i
Stauning og ikke mindst
en masse snak, gode grin
RJ YDUPH NQXV 9L ¿N GHOW
vores fælles erindringer og
set nogle dejlige billeder
fra vores skoletid.
Det var spændende at
høre hinandens historier.
Nogen
havde ikke set hiN
nanden
i 50 år og andre i
n
25
2 år, da vi var samlet til
jubilæum.
ju
I løbet af eftermiddagen
kørte
vi op til Dejbjerg
k
Kirke,
hvor vi satte en
K

'(-%-(5*62*1(%/$'
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buket blomster på Anders
Frandsens grav. Anders
døde i 2008, han deltog
i vores 25 års jubilæum i
1993. Blomsterne var mage
til dem, som pyntede vores
50-års jubilæumsbord.
 9L ¿N WDJHW HW SDU JXOGNRQ¿UPDQG ELOOHGHU YHG
kirken og var inde at se
den smukt restaurerede
kirke, inden vi kørte tilbage
WLO GHVVHUWHQ RJ NDɣHQ L
Stauning.
Vi aftalte at mødes igen
om fem år, for vi har meget
mere at dele med hinanden.
/Elsebeth Guldager
Madsen

10 år efter

PLQNRQÀUPDWLRQ
De efterfølgende 10 år efter
HQV NRQ¿UPDWLRQ HU IRUPHQWOLJ GH PHVW IRUPDWLYH
nUIRUHQVRPPHQQHVNH
 'HW HU VMRYW DW W QNH WLOEDJHSn-HJKDUDOGULJULJWLJ Y UHW L WYLYO RP KYDG
GHW Q VWH VNULGW YDU GHW
HQH KDU WDJHW GHW DQGHW
0HQDOOLJHYHOHUMHJHQGWRS
HW KHOW DQGHW VWHG HQG MHJ
UHJQHGH PHG -HJ GU¡PWH
RPDWEOLYHPHNDQLNHUHOOHU

PnVNHLQJHQL¡UPHQLGDJ 6NMHUQ +7; Sn PDWHPDWLN
VWXGHUHUMHJWHRORJL
RJ I\VLNOLQMHQ +7; DGVNLOOHU VLJ IUD DOPLQGHOLJ
 'HUNDQPDQEDUHVH

$QGHUVHUV¡QDI(OODRJ%LUJHU
.HVHOHUSn1U9RJQEMHUJYHM
 7LO IRUVNHO IUD GH ÀHVWH L
PLQ NODVVH NRP MHJ LQG Sn
6NMHUQ.ULVWQH)ULVNROHL
NODVVH+HU¿NMHJÀHUHYHQQHUGHUIXOJWHPLJEnGHSn
Q
HIWHUVNROHRJLPLQJ\PQDH
VLHWLG,RJNRPMHJSn
V
6\GYHVWM\OODQGV(IWHUVNROH
6
 (IWHUVNROHQ YDU HQ YLUNHOLJ
OL JRG WLG 'HU VNHWH KHOH
WLGHQ
QRJHW RJ GHW YDU GH
WL
I UUHVWH ZHHNHQGHU GHU
EOHY
WLOEUDJW KMHPPH L
E
6NMHUQ$WEOLYHHQGHODIHW
6
VnVWRUWI
OOHVVNDERJInVn
V
PDQJHQ\HYHQQHURJKDYH
P
HQ
H Vn W W KYHUGDJ PHG
GHP
NXQQH MHJ YLUNHOLJ
G
JRGWOLGH
J
 -HJ YLOOH JHUQH Y UH LQJHQL¡U
Vn MHJ VWDUWHGH Sn
J

Mit første marathon
i Odense.
DEJBJERG SOGNEBLAD
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J\PQDVLXP YHG DW Y UH
SURMHNWRULHQWHUHW RJ PHG
IRNXVSnGHQDWXUYLGHQVNDEHOLJHIDJ'HWYDUYLUNHOLJ
HQ JRG NRPELQDWLRQ IRU
PLJ-HJKXVNHUJ\PQDVLHnUHQH VRP PHJHW EHN\PULQJVIULHnU
 , PLQ IULWLG YDU MHJ HQJDJHUHW L 6NMHUQ ,QGUH
0LVVLRQV 8QJGRP ,08 
RJ .ULVWHOLJ )RUEXQG IRU
6WXGHUHQGH .)6  6NMHUQ
,08 YDU HW LQNOXGHUHQGH
RJ LP¡GHNRPPHQGH I OOHVVNDEKYRUMHJIDQGWPLJ
JRGWWLOUHWWH
 +HU P¡GWH MHJ QRJOH
PHQQHVNHU KYRU WURHQ Sn
-HVXVYDUW\GHOLJWEHVWHPPHQGH IRU GHUHV SULRULWHULQJHULOLYHWRJGHUHVPnGH
DWP¡GHPHQQHVNHUSn'HW
JMRUGHVWRUWLQGWU\NRJMHJ
NRPKXUWLJPHGLEHVW\UHO-

VHQ RJ HQGWH PHG DW EOLYH
IRUPDQG
 'HUXGRYHU GHOWRJ MHJ L
.)6V WR nUOLJH OHMUH KYRU
NULVWQH J\PQDVLXP RJ
XQLYHUVLWHWVVWXGHUHQGH
P¡GHV
 'HWWH YDU HW VWLPXOHUHQGH RJ JLYHQGH PLOM¡ PHG
ELEHOXQGHUYLVQLQJ VDQJ
RJ VQDN +HU YDU HW UXP
KYRU NULVWHQWURHQ YDU L HW
NRQVWUXNWLYRJNULWLVNVDPPHQVSLO PHG GHW VRP MHJ
O UWH Sn J\PQDVLHW -HJ
EOHYKXUWLJVHOYHQJDJHUHWL
SODQO JQLQJHQDIGLVVHQDWLRQDOHOHMUH
 2J VHOYRP MHJ IRULQGHQ
KDYGH DIYLVW PHG VWRUH
DUPEHY JHOVHU QnU PLQH
YHQQHU GULOOHGH PLJ PHG
DWMHJGDVNXOOHO VHWHRORJLVnNXQQHMHJJRGWVHDW
GHWYLOOHY UHGHQSHUIHNWH
DGJDQJVELOOHW WLO HW DUEHMGH
L.)6HOOHUHQDQGHQNULVWHQ
RUJDQLVDWLRQ
 (IWHU VWXGHQWHUKXHQ YDU
VDW Sn KRYHGHW WRJ MHJ Sn
.)6V K¡MVNROH +HU YDU
GHU HQ EODQGLQJ DI WHRUL
RJ SUDNVLV PHG GHOV ELEHOXQGHUYLVQLQJ IRUPLGOLQJ
RJOHGHUWU QLQJRJGHOV
XJHUXGHDIKXVHWIRUGHOWSn
GHWPnQHGHUVRSKROG
 %ODQGW DQGHW YHG DW DIKROGH UHOLJLRQVWLPHU Sn
J\PQDVLHU KYRU YL IRUNODUHGH KYRUGDQ YL RSOHYHGH
WURHQRJKYDGGHQEHW\GHU
IRURV'HUXGRYHUYDUYLHQ

WXU L ,VUDHO KYRU YL KMDOS
GHW SDO VWLQHQVLVNH RJ GHW
LVUDHOVNH VWXGHQWHUDUEHMGH
SnKYHUVLQVLGHDIKHJQHW
 'HWYDUJLYHQGHXGIRUGUHQGH RJ SHUVSHNWLYULJH
PnQHGHU+HUEOHYGHWRJVn
NODUWDWMHJJHUQHYLOOHO VH
WHRORJL
 -HJ¿NRYHUWDOWPRURJIDU
WLODWN¡EHHWSDUFHOKXVRJ
KHU À\WWHGH MHJ LQG VDPPHQ PHG ¿UH YHQQHU -HJ
VWXGHUHU WHRORJL Sn VMHWWH
VHPHVWHU Sn 0HQLJKHGVIDNXOWHWHW L $DUKXV VRP HU
HW SULYDW WHRORJLVN XQLYHUVLWHW -HJ KROGHU PHJHW DI
DWVWXGHUH'DMHJVWDUWHGH
DQHGHMHJLNNHKYDGDNNXVDWLY YDU 0HQ L VNULYHQGH
VWXQG KDU MHJ OLJH EHVWnHW
ODWLQRJGHUPHGI UGLJJMRUW
WUHnUVVSURJXQGHUYLVQLQJL
JU VN KHEUDLVN RJ ODWLQ
+YRUGHUHUHQYLOMHHUGHU
HQYHM
 , PLQ IULWLG NREOHU MHJ DI
PHG ODQJH O¡EHWXUH L DDUKXVLDQVNHSDUNHURJVNRYH
-HJKDUIRUQ\OLJWJHQQHP-

I¡UWPLWDQGHWPDUDWKRQRJ
SODQO JJHUÀHUH
 )RUDWIn¡NRQRPLHQWLODW
K QJH VDPPHQ DUEHMGHU
MHJ L VRPPHUIHULHQ HQWHQ
KRV+DQVHQ /DUVHQHOOHU
KMHPPHSnJnUGHQ
 0HQ QX KDU MHJ V¡JW Q\H
XGIRUGULQJHU RJ VNLIWHW
WRPPHVWRNNHQXGPHGWMHQHUSURSWU NNHUSn5HVWDXUDQW3RQGXV

Gru
un
ndtvig
Drengene ved Grundtvig
på Vartov.

Fødselsdage bliver fejret
med stort morgenbord i
kollektivet.
DEJBJERG SOGNEBLAD
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BORNHOLM

ala Anna Storbjerg...

Mandag 28. maj skulle 6.A
fra Skjern Kristne Friskole
mødes kl. 09.30 på Skjern
banegård og køre derfra
kl. 09.50 med tog mod
København.
Vi stoppede nogle gange
med toget og skulle skifte
tog og kom videre hen til
færgen. Efter en lang sejltur, kom vi til Bornholm.
Der tog vi bus hen til vores
vandrehjem, som hedder
1RUGO\ 9L ¿N WLOGHOW YRUHV
værelser og faldt hurtigt i
søvn.
En ny dag begyndte. Om
morgenen gik vi rundt om
Hammersøen og dereft-

HU
9L
HU ¿N
¿N YL
YL PRUJHQPDG
PR
RUUJHQPDG 9L
smurte vores madpakker
til dagen, det var en sandwich.
Dagens tema var at vi
skulle på bustur syd på.
Det første vi skulle var at

DEJBJERG SOGNEBLAD
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se et rovfugleshow.
rovfugleshow Der var
mange store fugle og nogle
små. De kunne en masse
ting. Bagefter det skulle
vi op i Rytterknægten.
'HU YDU HQ YLOG ÀRW XGVLJW
deroppe fra. Der spiste vi
vores madpakker.
Derfra gik vi ned i Ekkodalen.
Der kunne man
d
sagtens
høre ekkoet. Så
s
tog
to vi videre med en bus
ned
n til Dueodde strand. De
ÀHVWHWRJEDGHW¡MSnRJJLN
À
i vandet, det var dejligt for
det
d var 31 grader. Derefter
kørte
vi videre til Svaneke.
k
Så
S gik vi rundt i byen i
nogle
grupper og kunne
n
handle
lidt.
h
På vej hjem skulle vi se et
vandfald.
Det er det vandv
fald
fa i hele Danmark, hvor

der kommer mest vand ud
ad gangen. Da vi kom hjem
blev der holdt en andagt,
og så skulle vi i seng.
Så blev det onsdag. Vi
startede med at spise morgenmad og pakke vores
madpakker. Den dag skulle
vi have kyllingesalat med.
Det der stod øverst på
vores program til i dag var
at vi skulle ud og gå Ham-

m
merknuden
rundt. Det var
H
HQYLOGÀRWQDWXU9LVnIRU
e
eksempel
nogle køer, får,
e sæl og en slange der
en
v død. Det var både sjovt
var
m
men
også hårdt fordi, det
v så varmt.
var
Senere kom vi til Hamm
mer
havn. Der spiste vi
v
vores
madpakker. Så skulle
v ud og sejle en lille tur ud
vi
i nogle grotter osv. Da vi
g videre kom vi til Hamgik
P
PHUVKXV
'HU ¿N YL QRJOH
o
opgaver
af læreren, som
vi skulle lave. Da vi så var
kommet hjem skulle vi
have festaften. Vi skulle
mødes i en bålhytte, og
der var der nogle der lavede noget underholdning.
Bagefter underholdningen
kunne vi bage snobrød. Så
var der aftensang og efter
det, skulle vi bare tilbage
til vores vandrehjem og i
seng.
Torsdag startede vi igen
m
med
morgenmad og pakn
ning
af vores madpakker.
D
Der
skulle vi igen have
s
sandwich
med. Denne dag
sk
skulle
vi på bustur nordpå.
D første vi skulle besøge
Det
v
var
Helligdomsklipperne.
S skulle vi på kunstmuSå
s
seum.
Bagefter det skulle
v til Gudhjem. Der blev vi
vi
o
også
delt i nogle grupper,
s
som
vi selv bestemte. Så
sk
skulle
vi til Østerlars rundk
kirke.
Her var der også nogle
o
opgaver,
vi skulle løse. Efte det skulle vi ud at raper
p
pelle,
det var sjovt og det
h
havde
jeg aldrig prøvet før.

Vi blev delt op i to grupper.
Den ene gruppe skulle ud
og lave sideaktiviteter med
fysiske udfordringer, hvor
lærerne stod, og den anden
gruppe skulle så rappelle.
'HUYDU¿UHPHWHUVRJHQ
24 meter. Da vi kom hjem
skulle vi bare slappe af og
senere selvfølgelig i seng.
Så blev det fredag. Der
skulle vi mega tidligt op.
Kl. 5 blev vi vækket. Så tog
vi afsted kl. 6.30 fra vandrehjemmet. Da vi kom
til København skulle vi i
Tivoli. Vi havde turpas og
prøvede mange ting, det
var sjovt. Derefter skulle
vi bare med bus og tog
hjem. Vi ankom så 20.41 på
Skjern Station, godt trætte
efter en super god tur.
/Anna

KVINDE
med sang & gang
Lørdag 14. april kl. 9.30
mødtes 38 friske kvinder i
alle aldre, fra fjern og nær
til Kvindedag med gang og
sang, arrangeret af Tanna
Kjær, Karen Kiørbye og
Henriette Lauridsen.

mune og region, ja der var
sågar en deltager helt fra
Australien.
Dagen startede med dufWHQGH PRUJHQNDɣH Q\EDJWHEROOHUK\JJHOLJVQDN
og dejlige morgensange
Sn'HMEMHUJOXQG,ÀRWVROVNLQVYHMU PHG IXJOHÀ¡MW
L WU WRSSHQH RJ O\GHQ DI
Interessen for arrangeen traktor i det fjerne gik Plantage.
Plantage
mentet havde spredt sig til
gåturen gennem Dejbjerg  8QGHUYHMVEOHYWXUHQNU\mange steder i vores komdret med et par historier
om
o rakkerne, der tidligere
ERHGH
E
L %M¡UQHPRVHQ 9HG
V¡HQLSODQWDJHQYDUGHUWLG
V
ti et hvil og nogle smukke
til
forårssange
fo
bl.a. Den blå
anemone,
a
Det er i dag et
v
vejr
og ikke mindst Sebasti
tians
smukke sang Dagen
er
e fuld af anemoner.
Turen fortsatte op over
O\QJEDQNHUQHWLO+HOOLJNRUV
O\
.ORVWHU
.
+HU EOHY YL EXGW
velkommen
v
af Marianne
'DOVJDDUG+DQVHQGHUIRU'
talte
ta
om klosterets tilblivelse
og ikke mindst om de
e
spændende
sp
fremtidsplaner,
e der ligger for stedet, når
GHW
G IRUKnEHQWOLJ O\NNHV DW
¿QGH¿QDQVLHULQJ
¿
Klosterkirken har en helt
fantastisk
akustik, og det
fa
var
v så de små hår rejste
sig
si på armene, da alle af
KMHUWHQV
K
O\VW VDQJ PHG Sn
Åbent
Å
landskab, Ud unDEJBJERG SOGNEBLAD
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REDAKTØREN
R
- beklager...

U
Under
denne rubrik, vil jeg
J
JHUQHXQGVN\OGHPDQJHJDQJH
fo
for dette blads mangler.
Jeg har med sorg måttet
k
konstatere, at min trofaste PC
g
gennem ca. 11 år er stået fuldst
stændig af.
Jeg beklager også meget, at
je
jeg ikke har kunnet bringe en
a
artikel fra Åbent hus i Præst
stegården 22. juni. Jeg havde
sa
sat to sider af til artiklen, men
m
må desværre kaste håndklæd
det i ringen.
Jeg har heldigvis kunnet
k
konsulteret min nabokones
b
barnebarn, som er velfunderet
u
ud i den fagre nye verden.
Meen hans PC, er jeg ikke
h
helt fortrolig med, - så I kære
læ
læsere, må tage til takke med
d
denne simple udgave.
Til næste udgave, har jeg
VH
VHOYI¡OJHOLJ HUKYHUYHW PLJ HQ
Q
Q\3&

der åben himmel og den
smukke kanon I just close
P\H\HV
 'HOWDJHUQH ¿N KHUHIWHU
mulighed for at gå rundt
og se det store klosterkompleks, dets omkringliggende arealer og ikke mindst
Q\GH XGVLJWHQ XG RYHU
5LQJN¡ELQJIMRUG
Dagen blev afsluttet kl.
 PHG NDɣH RJ O NNHUW KMHPPHEDJ RJ ÀHUH
RSIRUGUHGH 7DQQD +HQULette og Karen til at gentage
arrangementet en anden
gang.
/Tove Kristensen

God sommer til alle
/alb

SKJERN
BOLIGMONTERING
Vardevej 89
6900 Skjern

9735 1700

Dejbjerg
Golf Klub
ĞũďũĞƌŐ'ŽůĨ<ůƵ
Spændende
og udfordrende 18-hullers bane
^ƉčŶĚĞŶĚĞŽŐƵĚĨŽƌĚƌĞŶĚĞϭϴŚƵůůĞƌƐďĂŶĞŶŽŐϲŚƵ
og 6-hullers EǇĞŵĞĚůĞŵŵĞƌĞƌǀĞůŬŽŵŶĞ͊
Pay & Play bane.
^ĞŵĞƌĞƉĊǁǁǁ͘ĚĞũďũĞƌŐŐŬ͘ĚŬ
Nye medlemmer
er velkomne..!
Se mere på www.dejbjerggk.dk

HOTEL
SKJERN

ʏ

ȵɰN
ʖɚɰ

ʤʢɵȴ

9735 1311

ʑɠ 

Jernbanegade 6

Alt i EL installationer i bygninger og på maskiner

9734 1344

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

slot@slotmoebler.dk
www.slotmoebler.dk

Troværdighed, Service & Engagement

2551
www.proelteknik.dk
Tlf.Tlf.:
999975
75 25
50 • www.proelteknik.dk

NATURLIGVIS
friluftsliv for børn...
Vi må tilstå, at vi stod
med hænderne over
hovedet, da første omgang
af »Naturligvis«
blev afholdt 16. april.

børn klar i alderen fra vuggestuebarn til 6. klasse.
Tiltaget »Naturligvis« er
tænkt som et sommertilbud til de børn, hvor bl.a.
fodbold ikke lige har vundet indpas. Børnene starter
Vi havde gisnet os frem til med en opstartssang og
ca. 20 børn, men pludselig derefter er det ellers i gang
stod 40 forventningsfulde med aktiviteterne.

DEJBJERG SOGNEBLAD
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Første aften bød på snitning med dolke, kløvning
med økser og endelig
konkurrence i båltænding.
Den efterfølgende gang
mødtes vi ved Pumpestation Nord, og her ventede
der de modige børn en
omgang rapelling ned fra
Pumpestationen.
Det var en stor opleve
else.
Mange af børnene tog
tu
turen
ned ad væggen, mens
a
andre
forsøgte at overvinde
s selv, men måtte se sig
sig
s
slået
af manglende mod.
Trækfærgen blev også
a
anvendt,
da opgaverne omk
kring
ådalens dyreliv skulle
b
besvares.
 6HQHVW KDU ÀHUH DI E¡UQe
ene
været et smut over
S
Stauning
Å. Dette skete
v
ved
hjælp af selvbyggede
A
A-bukke,
og selvom alle
e
egentlig
kom tørskoet over
å
åen,
ja så var de ikke helt
tø
tørre,
da de blev afhentet af
d
deres
forældre. Fristelsen
fo åens vand var simpelfor
th for stor.
then
De restende gange venter
d
der
børnene mange fors
skellige
aktiviteter, i første
o
omgang
skal de prøve
k
kræfter
af med bygning af
b
bageovn.

Datoerne
D
er:
Mandag
20. august
M
kl.
k 16 - 17.30
Mandag
3. september
M
kl.
k 16 - 17.30
Fredag
21. september
F
kl.
k 15.30 - 19.30
og
o endelig
19.
1 januar kl. 10-14
Med så mange børn blev
det nødvendigt at købe grej
til formålet. Vi er derfor
dybt taknemmelige for, at
Dejbjerglundhallens kiosk
JDY RV HW ÀRW VSRQVRUDW
så vi nu har tre værktøjskas-ser med knive, økser,
kopper, akvarier osv. osv.
Det hele er nu mærket op,
og børnene har taget det i
brug.
Det nye børnetiltag er en
succes, og vi er derfor glade
for at kunne fortælle, at vi
efter sommerferien åbner
op for tre gange inden vintersæsonen for alvor går i
gang, og en enkelt gang i
januar.

RabjergCykelklub
Rabjerg cykelklub træder i
pedalerne på 8. sæson.
+YLV , W QNHU Sn HQ ÀRN
VSRUWVWU QHGH F\NHOU\WWHUH
LNO GW IDQF\ W WVLGGHQGH
F\NHOVKRUWV RJ N¡UHQGH L
PHJHWK¡MIDUWSnQ\HVNLQQHQGHUDFHUF\NOHUVnHUGHW
KHOW VLNNHUW LNNH 5DEMHUJ
F\NHONOXE
 0HQKYLV,N¡UHUIRUELHQ
VPnVQDNNHQGHJUXSSHGHU
F\NOHU L HW \GHUVW DGVWDGLJW
WHPSR HQ WLUVGDJ DIWHQ
RJ KYRU PDQ NDQ VH DW GH
ÀHVWHF\NOHUKYHUNHQHUIUDL
nUHOOHUIUDLIMRUGVnNXQQH
GHWJRGWY UHRV
 , VRPPHUKDOYnUHW F\NOHU
YLKYHUDQGHQWLUVGDJDIWHQ
9LP¡GHVSnVNLIWKRVKLQ
DQGHQRJGHQHOOHUGHPYL
P¡GHVKRVKDUSODQODJWDIWHQHQVUXWHGHURIWHVWHUSn
NP

 'HW
'HW HU
HU EOHYHW
EOHHYYHW WLO
WLO ULJWLJ
ULJWLJ
PDQJHÀRWWHWXUHUXQGWRP
L VRJQHW PHG DIVWLNNHUH WLO
/HP +¡MPDUN +DQQLQJ
6WDXQLQJRJ9HOOLQJVRJQH
2JXWUROLJWQRNKDUYLLGH
nU NOXEEHQ KDU HNVLVWHUHW
Q VWHQLNNHY UHWXGVDWIRU
UHJQYHMUSnF\NHOWXUHQH
 6HOYRPGHÀHVWHDIRVKDU
ERHWPDQJHnUL5DEMHUJHU
YLDOOLJHYHORIWHNRPPHWXG
Y
Sn
S VPnYHMH RJ VWLHU KYRU
ÀHUH
DI RV LNNH KDU Y UHW
À
I¡U9LKDUHQGGDY
UHWYHG
I¡
DWIDUHYLOGL'HMEMHUJ3ODQD
WDJHHQDIWHQVLGVWHnUKYRU
WD
GHUYDUI
OGHWHQGHOWU HU
G
RJQHGODJWQRJOHVWLHU
R
 9LNRPVnPHJHWRɣURDG
DWYLPnWWHWU
NNHF\NOHUQH
D
WLOEDJH
RJ HOOHUV J WWH Sn
WL
KYLONHQ
UHWQLQJ GHU YDU
K
EHGVW0\JJHQHKDYGHSDUE
W\
W\ VHOYVDPPH DIWHQ Vn GHW
YDUHQDQGHUOHGHVWXUPHQ
Y
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VMRYDWW
VMRY DW W QNHWLOEDJHSn
QNH WLOEDJH Sn
 3n YRUH F\NHOWXUH KDU YL
DOWLG HQ YHOIRUWMHQW PLGWYHMVSDXVH Vn YL VLNUHU DW
YL LNNH EOLYHU IRU W¡UUH L
KDOVHQRJQnUWXUHQHUVOXW
HU GHU G¡PW NDɣH RJ JRG
IRUSOHMQLQJ ± GHW JO GHU
YLRVWLOVSHFLHOWGHDIWHQHU
KYRU YL O¡EHU LQG L VWULG
PRGYLQG
 0DQ NDQ LNNH In HW K¡MW
NRQGLWDODIDWGHOWDJHL5D
EMHUJF\NHONOXEPHQGHUHU
JDUDQWLIRUHQJRGF\NHOWXUL
YRUHVVN¡QQHVRJQPDVVHU
DI IULVN OXIW RJ IUHP IRU DOW
K\JJHOLJWVDPY U
 ,¡MHEOLNNHWHUYLRPNULQJ
 GHOWDJHUH PHQ DOOH L
5DEMHUJRPUnGHWHUXDQVHW
DOGHUKMHUWHOLJYHONRPQHWLO
DWY UHPHGRJVnKYLVPDQ
F\NOHU Sn HOF\NHO HQ JDPPHO VN UYHNQXVHU HOOHU
OnQHUHQF\NHO

AKTiViTETSKALENDEREN
JULI
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Søndag

1. kl. 9.00
5. kl. 11.00
5. kl. 13.30
8. kl. 9.00
10. kl. 19.00
12. kl. 11.00
12. kl. 13.30
12. kl. 15.00
24. kl. 19.00
29. kl. 11.00

AUGUST
Søndag 5. kl. 9.00
Tirsdag 7.og 21. kl. 19.00
Torsdag 9. kl. 11.00
Torsdag 9. kl. 13.30
9. – 11.
Søndag 12. kl. 10.30
Torsdag 16. kl. 11.00
Torsdag 16. kl. 13.30
Lørdag 18. kl. 10.00
Søndag 19. kl. 9.00
6¡QGDJ 

Mandag 20. kl. 16.30
Onsdag 22. kl. 19.30
Torsdag 23. og 26. kl. 11.00
Søndag 26. kl. 9.00
Onsdag 29. kl. 20.00

Kirken
Bundsbæk Mølle
Bundsbæk Mølle
Kirken
Biavlerne
Bundsbæk Mølle
Bundsbæk Mølle
Bundsbæk Mølle
Biavlerne
Dejbjerg Jernalder

Gudstjeneste
Tidsrejse for børn og voksne 11-13.30)
Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Gudstjeneste v/Torill Kristensen
Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Gåtur i Bundsbæk Naturpark (15-17)
Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Jernalderdag - kom romerne? (11-16)

Kirken
Gudsstjeneste
Biavlerne
Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Bundsbæk Mølle
Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Bundsbæk Mølle
Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Ringkøbing Fjord Jazzfestival • Jazzfestival på Stauning Havn
Kirken
Gudstjeneste
Bundsbæk Mølle
Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Bundsbæk Mølle
Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Støtteforeningen
Papirindsamling (10-12)
Kirken
Gudstjeneste
,QGUH0LVVLRQ
6DPIXQGVXGÀXJWSURJUDPRJWLGVSXQNWÀJ
NATURLIGVIS for børn ved Fjordhytten (16-17.30)
Indre Mission
Månedsmøde v/Svend Erik Søndergaard, Spjald
Bundsbæk Mølle
Høstdag på Bundsbæk Mølle (11-16)
Kirken Gudsjeneste
Skjern Havekreds Lysfest på Præstegårdsvej 22, Skjern (20-22)

SEPTEMBER
Søndag 2. kl. 10.30
Kirken
Gudstjeneste
Søndag 2.kl. 10.30
Bundsbæk Mølle
Cykeltur på 20 km på heden. Tilmeld 30.8.
Mandag 3. kl. 16.30
NATURLIGVIS for børn ved Fjordhytten (16-17.30)
Tirsdag 4. kl. 19.00
Biavlerne
Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Søndag 9. kl. 10.30
Kirken
Gudstjeneste
Onsdag 12. kl. 18.00
Indre Mission
En anderledes aften – vi deler os
Fredag 14. kl. 19.30
Kirken
Aftengudstjeneste
Søndag 16. kl. 11.00
Bundsbæk Mølle
Pløjedag ved Bundsbæk Mølle (11-16)
Fredag 21. kl. 16.30
NATURLIGVIS for børn ved Fjordhytten (16-17.30)
Søndag 23. kl. 10.30
Kirken
Høstfest
Onsdag 26.og27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Naturpleje i orkideengen i Bundsbæk Naturpark
Onsdag 26. kl. 19.30
Indre Mission
Møde v/pastor em. Thomas Kristensen,
Hv.Sande
Lørdag 29. kl. 10.00 Haveselskabet Vestjylland
Plantemarked i Tambours Have (10-13)
Søndag 30. kl. 9.00 Kirken
Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
6HÀHUHDUUDQJHPHQWHUSnKWWSVZZZOHYHQGHKLVWRULHGNVRPIRUHJnUVRPPHUHQLJHQQHP
Sn%XQGVE N0¡OOH
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BEDSTEFORÆLDREDAG

på Dejbjerglund Efterskole...

Bedsteforældredag på
Dejbjerglund Efterskole
var en dag, som vi havde
set frem til.
At få mulighed for at deltage sammen med vores
ældste barnebarn Mathias
i sådan et arrangement var
spændende. Vi kunne se, at
Mathias var glad for at få
besøg, og det var gengældt.

Når man kikkede rundt,
kunne man alle steder se
børnebørn blive krammet
af bedsteforældre.
Dagen startede med
I OOHV
IRUPLGGDJVNDɣH
og boller. Eleverne havde
WUDYOWPHGDWKHQWHNDɣHRJ
boller, snakke med os bedsteforældre og være medvirkende til at få dagen til at
fungere. Det var eleverne,
der havde inviteret, dem
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der havde gæster, og dem
som stod for dagen med
gode tovholdere bagved.
Kjeld holdt et lille oplæg
omkring værdier og betydningen heraf. F.eks. vigtigheden i det sociale fællesskab m.m.
Der blev sluttet af med
en sang. Herefter gik vi i
grupper; der var tre af slagsen, som vi skulle rundt i.
Vi startede med en gåtur
op til skoven; undervejs
hørte
vi om morgenløb, og i
h
skoven
fortalte Kjeld en lille
s
smule
om de jagtmuligheds
HUVRP¿QGHVKHU0DWKLDV
H
var
v på oprydningsholdet og
kunne
derfor ikke deltage i
k
gåturen.
Rimeligt nok at de
g
unge
mennesker deltager
u
aktivt
i hverdagen og festa
dagen
for at få det hele til
d
at
a snurre. Vi vil også sige,
at
a der var smil på, da de gik
i gang med arbejdet.
Efter gåturen gik det til
foredragssalen,
hvor vi
fo
skulle
synge; det var en des
jlig
jl oplevelse, Mathias kom
tilbage
og satte sig sammen
ti
med
m os, det var hyggeligt.
De
D unge mennesker var
glade
for at synge og havde
g
udvalgt
mange gode sange,
u
som
de anvender i hvers
dagen.
Unge som ældre
d
sang
godt med til tonerne
s
fra
fr klaveret.
Så
S blev det tid til middags-

mad der blev taget godt af
mad,
RV'HMOLJPDGNDɣHRJGHVsert og god service. Eleverne var vakse til at holde
fadene fyldte. Snakken gik
livligt, Mathias fortalte os
meget omkring livet på efterskolen.
 .DɣHQ EOHY DIVOXWWHW
med fortællinger fra årets
højdepunkter, og dem var
der mange af bl.a. musical, gymnastikopvisninger,
friluftture,
udlandsture,
adventsmøde,
skiture,
håndbold- og fodboldop-

b
bedsteforældre
og holde
g
glæden
tilbage, da gymnas
stikopvisningen
startede.
D var en fantastisk opDet
OH
OHYHOVHÀRWRJVS
QGHQGH
G
Gymnastik,
spring, glæde,
s
sammenhold
og teamwork
g i et mellem elever og ingik
s
struktører.
Det er ubeskriveligt at
fo
fortælle,
hvad man føler
s
som
bedsteforældre, når
m
man
bliver en del af de
o
oplevelser,
som ens barneb
barn
har været engageret i.
L
Ligeledes
føler vi også, at
GHU HU \GHW HQ ÀRW RJ VWRU
indsats fra skolens side,
når man kan skabe sådan
et farverigt skoleår for
vores unge mennesker.
Vi ser tilbage på en dejlig
varm sommerdag, hvor vi
¿NORYWLODWY UHHQÀLJDI
deres skoleår på Dejbjerglund efterskole.

levelser,
levelser julehygge
ju
ulehygge og julejule
træ og meget mere.
Herefter sang eleverne
sange fra Morten Korch
¿OPHQH GHW YDU HW KLW IRU
såvel bedsteforældre som
elever.
God stemning og masser
af snak bevirkede, at proJUDPPHW VNUHG Vn YL ¿N
alle et gavekort, som vi
kunne indløse hos vores
Bedsteforældrehilsner
børnebørn, idet tredje
Jørn
og Sonja Christensen
hold, som for os var spil,
Dejbjerg
der blev sprunget over.
Den tager vi senere her på
Brunbjerg. Mathias kan
nemlig
godt lide at spille
n
kongespil,
så det må vi hygk
ge
g os med i nær fremtid.
Dagens
højdepunkt var opD
levelserne,
som ventede i
le
hallen.
h
At
A se de unge mennesker
danse
Lance og folkedans
d
var
v en fornøjelse. Der var
smil
sm og glæde at spore hos
dem
alle. Ja, og vi som bedd
steforældre
havde ikke et
st
øje
ø tørt, de var dygtige.
Men det skulle blive
e
endnu
sværere at være
DEJBJERG SOGNEBLAD
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FORENINGs
DEJBJERG
LOKALHISTORISKE
ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3 • Dejbjerg
6900 Skjern
2192 0001

DEJBJERG
MENIGHEDSRÅD
Jørn Gert Christensen
Nr. Vognbjergvej 13
Dejbjerg • 6900 Skjern
9735 2119

DEJBJERG
JAGTFORENING
Alex Olesen
Nystedvej 4 • Dejbjerg
6900 Skjern
6167 1765

INDRE MISSION
Benny Berg Simonsen
Sandagervej 1 • Dejbjerg
6900 Skjern
9734 1418

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej 3 • Dejbjerg
2992 0376

Bente Ladekjær Lauridsen
9734 1112 / 2254 9987
Rikke Storbjerg
2891 3764

DEJBJERG
SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21 • Dejbjerg
6900 Skjern
9732 2825

DEJBJERGLUND
EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej 10 • Dejbjerg
6900 Skjern
9734 1900

DEJBJERGLUND HALLEN
Mads Agerholm
Skrænten 7 • Dejbjerg
6900 Skjern
4031 4243

STAUNING/DEJBJERG
U&I
Dorthe Iversen
Dejbjergvej 3 • Stauning
6900 Skjern
9736 9430

Birgit Grønborg
6165 1917
Lisbeth Rudbæk Årup
9734 1134 / 5057 1032
DEJBJERG SOGNEBLAD

27

SKJERN HAVEKREDS
Elisabeth Bakkesen
Ledingvej 2 • Dejbjerg
6900 Skjern
2144 8501

DEJBJERG GOLFKLUB
Kurt Dalgaard
Drosselvej 11
6880 Tarm
9737 1908 / 2968 5568

STØTTEFORENINGEN
FOR STAUNING SKOLE
BØRNEHAVE
René Wittrup Ørskov
Drosselvej 2
6900 Skjern
2546 1677

RINGKØBING FJORD
JAZZ FESTIVAL
Karsten Lundgaard
Andresen
Hølletvej 5 • Stauning
6900 Skjern
2424 8465

DEJBJERG VANDVÆRK
Søren Knudsen
Skovagervej 20 • Dejbjerg
6900 Skjern
4097 1995

616
6165 1917

Ved du noget..?

Ja, vi kunne blive ved, - for
det er kun din fantasi der
sætter grænser..!

72891
28
3 3764
4

- Så ring eller mail til:

Lisbeth Rudbæk Aarup
9734 1134
aarup@skjern-net.dk
Rikke Storbjerg
2891 3764
fstorbjerg@yahoo.dk
Bente Ladekjær Lauridsen
9734 1112
terningvej2@gmail.com
Ane Lisa Bollerup
2992 0376
albo@dejbjerg.dk

112
12
9734 1112

Birgit Grønborg
6165 1917
bpgronborg@gmail.com

2992 0376
376

• Runde fødselsdage
• Jubilæer
• Spændende oplevelser
som du gerne vil dele
med os osv.

97 1134
4
9734

- som alle i Dejbjerg
bør vide? - om fx.:

NYHEDSBREV

Støtteforening
Stauning Skole

& Børnehus
Aktiviteter og arrangementer mv. siden sidst:
I marts måned afholdt
Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus
generalforsamling. Efterfølgende var det desværre
ikke muligt at konstituere
en ny bestyrelse, fordi der
manglede et nyt bestyrelsesmedlem.
I april afholdt Støtteforeningen en ekstra ordinær
generalforsamling, og det
var efterfølgende muligt at
konstituere en ny bestyrelse.
Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer og har konstitueret sig
således:
René
Wittrup
Ørskov (formand), Janni
Mikkelsen(kasserer), Anne
Marie Baunbæk Kristensen (sekretær), Inge Rhiger Lindgren, Stine Bloch,
Gitte Ebbesen og Lena Pedersen.
Lisa Skifter Nielsen og
Astrid Meinild blev valgt
som suppleanter.
Vi ser alle sammen meget frem til arbejdet med
støtteforeningen for Stau-

ning skole og børnehus.
Lørdag 12. maj blev der
atter samlet aviser og pap
i store mængder. Der blev
i alt indsamlet 4740 kg papir og 4500 kg pap. Vi siger
mange tak til alle dem, der
gav en hånd med ved ind-

samlingen. Der skal naturligvis også lyde en stor tak
til alle jer, der stillede pap
og papir ud til os.
Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:
Den næste avisindsamling
er lørdag 18. august. Husk
endelig at stille pap og papir ud til os, og husk også at
minde naboen om at det er
tid til avisindsamling.
Vi vil samtidig benytte
lejligheden til at gøre opmærksom på, at skuret til
pap og papir på skolen er
blevet udvidet til dobbelt
størrelse, så hvis nogle af
je ikke har mulighed for at
jer
st
stille
ud til indsamlingen/
e
eller
glemmer det, kan I
D
DOWLG
DÀHYHUH GHW L VNXUHW L
sk
skolegården.
Støtteforeningens prim
mære
fokus er at markedsfø
føre
Stauning Skole og
B
Børnehus
som et attraktivt
a
alternativ
til kommunens
ø
øvrige
institutioner samt at
tj
tjene
penge, som primært
g til driften af de busser,
går
s
som
hver dag henter og
b
bringer
elever med bopæl
u
uden
for skoledistriktet.
F
Find
os på www.stauningsk
kole.dk.
og følg os på
h
https://www.facebook.
c
com/Stoetteforening/
God sommer hilsen
bestyrelsen for
Støtteforeningen for
Stauning skole
og Børnehus
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Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Stauning

Vareudlevering i Dejbjerg for et mindre beløb...

Bliv elev på Dejbjerglund Efterskole
og oplev en hverdag, hvor nærvær,
venskab og udfordring skaber rammer for en aktiv hverdag.
Hos os kan du:

E

år

t

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

· Nørde din yndlingssport
· Skabe venskaber for livet
· Blive del af det store fællesskab

· Styrke din boglighed

der rykker for vildt!

Læs mere om skolen på dejbjerglund.dk

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

Uglbjergvej 10 | 6900 Skjern | 9734 1900 | kontor@dejbjerglund.dk
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H&L50 års jubilæum...
Alle sejl var sat til,
da Hansen & Larsen
fredag den 6. april fejrede
¿UPDHWVnUVMXELO XP
Solen skinnede, og vejret
YDUOXQW
Allerede på lang afstand
kunne man se, at noget
skulle fejres, idet der på
hele Nystedvej var sat små
ÀDJRSLEHJJH VLGHUDIYHjen. Da vi så nåede hen
WLO ¿UPDHW YDU GHU HQ W W
ÀDJDOOp IUD YHMHQ RJ LQG WLO
hallen, hvor festen foregik.
 9HGVLGHQDIÀDJDOOpHQYDU
¿UPDELOHUQH OLQHW RS 'HVXGHQ VWRUH EDQQHUH PHG

MXELO XPVORJRHW ± PHJHW
festligt.
Karsten og Anne, Dorte
og Brian og Meta stod og
WRJ LPRG DOOH J VWHUQH RJ
GHUYDUPDQJH+DOOHQEOHY
efterhånden totalt fyldt op,
og stemningen var høj.
 .DUVWHQ E¡G YHONRPPHQ
± WDNNHGH EODQGW DQGHW
PHGDUEHMGHUQH IRU GHUHV
indsats, for uden dem inWHW ¿UPD ,QJHQ RSJDYH HU
IRUVWRU±RJLQJHQIRUOLOOH
sagde Karsten. Det drejer
sig om at have tilfredse
kunder. Holger havde
VNROHW VLQH E¡UQ JRGW WLO DW
RYHUWDJH ¿UPDHW 'HW EOHY
nødvendigt, da Holger
SOXGVHOLJG¡GHLVHSWHPEHU
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2010, og de fra den ene dag
til den anden måtte stå på
HJQHEHQ
Første taler var Niels Karl
Hansen, som var Hansen
L ¿UPDHW +DQ RJ +ROJHU
m
mødte
hinanden i Sverige,
K
KYRU
GH NRP WLO DW DUEHMGH
V
VDPPHQ
PHG QRJHW E\Jg
geri,
startede derefter i

PHGDWE\JJHHWKXVL
+
+MHUWLQJWLOEDJHWLO6YHULJH
LJ RJ DUEHMGH Vn WLOEDJH
LJHQ
WL
WLO(VEMHUJRJE\JJHHQGQX
H KXV RJ Vn YDU ¿UPDHW
HW
e
ellers
i gang. Efter nogle
få år ansatte de et par meG
GDUEHMGHUH
RJ Vn YRNVHGH
¿
¿UPDHW
1LHOV .DUO DUEHMGe for sig selv med et par
ede
P
PDQG
L (VEMHUJ RPUnGHW ,

 EOHY

EOHY +ROJHU
+ROJHU RJ
RJ 1LHOV
1LHOV
Karl enige om at gå hver til
VLWRJVSOLWWH¿UPDHWRSLWR
'HWVNHWHLEHGVWHIRUGUDJHlighed.
 1 VWH WDOHU YDU &DUVWHQ
Thygesen, som fortalte om
KnQGEROGRJ0HWDRJ+ROJers passion for spillet. Han
KDYGHWUHKnQGEROGVSLOOHUH
PHG RSSH 'H IRU UHGH
0HWD HW VWRUW ELOOHGH PHG
KnQGEROGVSLOOHUH 2J GD
0HWDV VWRUH OLGHQVNDE HU
KnQGEROGNDPSH ¿N KXQ
også en tur til Frankrig
IRU UHW
 6n NRP (VEHQ /XQGH
/DUVHQSnSRGLHW+DQWDOWH
om drømme og driftighed,
EODQGWDQGHWRJVnRPKYRUdan han og Karsten som
E¡UQVDPOHGHWDJVNUXHURJ
¿N  NU IRU HQ NDVVH PHG
100. Så allerede dengang
O UWH GH DW PDQ YDU Q¡GW
WLO DW DUEHMGH IRU DW WMHQH
penge.
 1 VWH WDOHU YDU HQ DI GH
DQVDWWH9DJQ)RQQHVEHFK
som på personaleforeningens
vegne
overrakte

et maleri til Meta,
Meta et til
Karsten og et hver til Dorte
og Brian. Hvert maleri
V\PEROLVHUHGH QRJHW YHG
personerne.
Til sidst kom Brian
Meldgaard op, fortalte lidt
RP  nUV MXELO HW VRP
han ikke selv havde oplevet, da han dengang ikke var
en del af familien.

 1 VWHSXQNWSnSURJUDPm var underholdning, og
met
d var ikke mindre end
det
3
3HWHU
$* PHG EDQG 3HWHU
k
kom
med anekdoter fra sin
E
EDUQGRP
L 6NMHUQ 'H JDY
G
GHQ
IRU IXOG XGEO VQLQJ
m
med
mange af de gamle
n
numre,
som vi kunne synge
P
PHG
Sn ± VWDUWHGH PHG
»
»Den
dejligste morgen i
h
hundrede
år« og sluttede af
m »Mr. Swing King«.
med
 6n YDU GHQ RɤFLHOOH GHO
a
af festen overstået, og folk
h
hyggede sig. Nogle gik lidt
rundt og snakkede med
YHQQHU RJ EHNHQGWH PHQV
EDQGHW VSLOOHGH PHQ QX
uden Peters sang.
  ±  J VWHU YDU
mødt op for at fejre Hansen
/DUVHQ
En meget vellykket og
festlig dag, som alle kan se
WLOEDJHSnPHGJO GH
/lrå

RåDET

Kære læsere...

Nyt fra byrådet juni 2018
Spørgetid i Byrådet
Som noget nyt er der åbnet
mulighed for, at borgerne
i kommunen kan stille
spørgsmål til byrådsmøderne. Indtil videre er der
indkommet spørgsmål om
Energinet´s nye El-motorvej, hvor der skal placeres
store elmaster gennem
vores kommune, højhusbyggeri i Videbæk samt de
kystnære møller ved Søndervig.
Spørgsmålet omkring de
kystnære møller var noget af et tilløbsstykke, så
byrådssalen var fyldt med
WLOK¡UHUHGHPVRPLNNH¿N
en plads kunne følge byrådsmødet på storskærm i
rådhusindgangen.
Projekt Vandhaverne
i Skjern
Skjern
udviklingsforum
har ansøgt om vækstmidler til at gennemføre dette
storstilede projekt. Med
»Vandhaverne i Skjern«
ønsker man at omdanne
det grønne område, langs
Grønningen i
Skjern. Området ligger
tæt ved bycentrum med
gennemløb af Kirkeåen
og Den Grønne Korridor.

Ringkøbing-Skjern
Forsyning er stoppet med at
bruge den ferskvandstank,
der er placeret på området,
og Skjern Udviklingsforum
ønsker nu at inddrage tanken i et nyt projekt.
Det grønne område skal
omdannes til tre grønne
rum som et oplevelses- og
fordybningssted for Områdets- og byens borgere
råde
løber Ki
Kirkeåen,
hvor
åd løb
k å
h
samt turister.
den bestående bro tænkes fornyet, så man fysisk
Vandtanken
og visuelt får bundet hele
Den cirkulære Ferskvandsanlægget sammen. Broen
tank på 38 meter åbnes, så
vil blive bindeled mellem
man kan kikke ned og ind i
Vandtanken, Skulpturhaden. Nede i tanken etableven og Vandlege-pladsen,
res elementer så som vandsom også skal være cirkeltåge, lys, opholdssteder,
rund og samme størrelse
vandlege, musik via apps,
som de øvrige to rum.
og mulighed for at etablere
nicher med bænke og bor- Mobil- og bredbåndsdækning i RKSK
de ind i betonvæggen.
I byrådet har vi aftalt, at vi
Skulpturhaven
I nærheden af Tanken gerne vil være proaktive i
mod syd langs Grønningen IRUKROG WLO DW ÀHVW PXOLJH
etableres et cirkelrundt ak- borgere har adgang til højtivitetsrum på samme stør- hastighedsbredbånd samt
relse som den åbne vand- ordentlig mobildækning.
I Erhvervs- og vækstudtank. Rummet afgrænses
af en ca. to meter høj hæk valget har vi derfor netop
med nogle genplacerede igangsat en proces, som
søjler, borde og bænke skal munde ud i et samlet
samt skulpturer. Det er så- overblik, over de muligheledes tanken, at haven skal der kommunen har for at
være til nydelse og fordy- sikre bedre mobil- og bredbånddækning i lyset af det
belse omkring kunsten.
nuværende marked og reVandlegeplads
Midt i det grønne om- geringens teleudspil.
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LEVENDE HISTORIE
www.levendehistorie.dk
rie

Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

Stål og Teknik
Smedevej 2 • 6900 Skjern
9735 1066 • mail@carl-c.dk
Fabrikation • Ingeniør • Handelsvirke
Højspændingsmaster
Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster
Stålopgaver

Dejbjerg Jernalder

Oplev også vores 12
andre besøgssteder

2267 1093

Nygade 54 • 6900 Skjern
9735 0950 • ckauto@mail.dk

Se os på internettet på:

www.carl-c.dk

CafeAften
Fredag 20. april summede
det af liv i missionshuset
i Dejbjerg. Her var nemlig
indbudt til Cafe-aften, hvor
Grethe og Rolf Christensen, Dejbjerg kom og
spillede nogle numre på
NODYHURJWY UÀ¡MWHRJ
fortalte om deres liv med
rejser og hobbyer.
Aftenen startede med
fælles aftensmad. Her
havde folk hver især medbragt en ret til et ta´selv
ERUG  2J VLNNH HQ EXɣHW
der på den måde opstod:
Suppe, tærter, fyldte pandekager, tunmousse, lækre
salater m.m. Maden blev
krydret med dejlig klassisk
musik af Grethe og Rolf og
megen god snak ved bor-

dene.
Derefter begyndte 1 times
spændende
fortælling.
Først blev vi taget med på
en familieferie i autocamper rundt i USA, nærmere
bestemt i staten Utah.
Vi kunne hurtigt se, at det
ikke var en helt »normal«
amatørfotograf, som havde
været på tur. Der blev vist
utrolig smukke billeder fra
store nationalparker med
GHÀRWWHVWHU¡GHNOLSSHIRUmationer i alle mulige og
umulige afskygninger.
Det var virkelig imponerende at se, hvordan vind
og vejr kan forme sten og
VDQG 9L ¿N RJVn JOLPW DI
vaskeægte
cowboy-byer
med saloons og hestevogne. Man kunne rigtig
fornemme den stemning,
som engang havde været
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i disse byer
byer, og som vi
selvfølgelig også har lært at
kende igennem Western¿OPLIMHUQV\QHW
Derefter gik turen til
Grønland, hvor Grethe
og Rolf på spændende vis
IRUWDOWH DQHNGRWHU IUD ÀHUH
måneders
vikararbejde
som læge og medfølgende
hustru. Også her var kameraet sat helt rigtigt og vi
¿NHWLQGEOLNLGHQVPXNNH
Grønlandske natur og et
s
sundhedssystem,
som ikke
h fungerer som her i DK.
helt
Vi så blandt andet bille
eder
af midnatssolen,
m
morgenmad
på terrassen
m udsigt til hval-sprøjt,
med
in
indlandsis
og små farves
strålende
bygter, som man
s
som
læge besøger ved
h
hjælp
af helikopter.
Til slut viste Rolf os noget
a det, han bruger fritiden
af
p og mange gik derfra
på,
m nyerhvervede trælysemed
s
stager,
- fugle eller - skåle.
M
Meget
smukt håndværk,

som Rolf fortalte,
fortalte at han
har meget mere af derhjemme og gerne sælger ud
af.
Alt i alt blev det en rigtig
hyggelig aften i Dejbjerg
Missionshus.

SKJERNHAVEKREDS
Havekredsen i Skjern og
7DUPSnXGÀXJWWLO9HMO¡
3U VWHJDDUGVKDYHRJ
*DUWQHUL6SLUHQ
En blæsende og bidende
kold vinter morgen den 10.
marts 2018 samledes vi på
parkeringspladsen ved ArnERUJ 6Y YHÀ\YHSODGV 'HW
var en spændt og forventQLQJVIXOG ÀRN KDYHJODGH
PHQQHVNHU VRP KDYGH
WLOPHOGW VLJ XGÀXJWHQ WLO
9HMO¡ 3U VWHJDDUGV KDYH RJ
Gartneri Spiren ved Skælskør.
Turens første stop var rastepladsen ved LillebæltsEURHQ KYRU HW UXQGVW\NNH
RJHQNRSNDɣHEOHYLQGWDJHW
LVWRUKDVWI¡UVWRJIUHPPHVW
fordi det var så bidende
NROGW DW VHOY JDUYHGH KDYHfolk, på trods af praktisk og
varm påklædning foretrak
bussens varme fremfor en
blæsende rasteplads.

m vi frem til
Hurtigt kom
9HMO¡ 3U VWHJDDUG KYRU
præstens mand fortalte om,
KYRUGDQ RJ KYRUIRU GHQ
VPXNNH JDPOH KDYH HU DQODJW 'HVY UUH YDU VQHHQ
LNNH KHOW Y N IUD KDYHQ Vn
GRUWKHDOLOMHUQH VRP KDYHQ
er berømt for, gemte sig stadig delvis under sneen. Men
HUDQWLV L WXVLQGYLV S\QWHGH
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med deres gule tæppe
tæppe. Og
jeg tror, vi alle kunne forHVWLOOH RV KYRU VPXN KDYHQ
ville fremstå efter par et par
dage med sol og plus grader.
Skulle nogen komme i
Q UKHGHQ DI 9HMO¡ HU PDQ
velkommen til at lægge
vejen forbi præstegardVKDYHQ3U VWHIDPLOLHQKDU
besluttet, at alle er velkomne
WLODWDÀ JJHKDYHQHWEHV¡J
m
man kan bare gå ind; det
eeneste, man beder om, er at
eet lille afgrænset areal tæt
S
Sn KXVHW UHVSHNWHUHV VRP
p
privat område.
E
Efter en time i den gamle
K
KDYH PHG GH LPSRQHUHQGH
st
store smukke træer gik turen
vvidere til Gartneri Spiren.
H
Her mødte os et fantastisk
V\
V\Q DI MXOHURVHU RJ SnVNHNlo
lokker i tusindvis, som stod
sside om side i fuld blomst.
Frokostmadpakkerne blev
LQ
LQGWDJHW L VWRU KDVW GHOV
IR
IRUGLGULYKXVHQHSn*DUWQHUL

Kommende
K
arrangementer i
a
Skjern havekreds
S

6SLUHQ HU
6SLUHQ
HU NROGKXVH
NROGKXVH Vn
Vn WHPperaturen indbød ikke til at
sidde længe over madpakkerne, men især fordi vi jo
DOOHVNXOOHXGRJKDYH¿QJUH
L GH DOOHUÀRWWHVWH MXOHURVHU
og påskeklokker. Jeg tror vi
YDU PDQJH VRP NRP KMHP
RJ KDYGH EUXJW OLGW ÀHUH
penge end planlagt, for det
var næsten umuligt at vælge
mellem alle de smukke
blomster, som i den kolde
martsdag stod der og blomstrede, som var det en skøn
forårsdag.
Præcis kl. 18 sluttede
WXUHQKYRUGHQYDUEHJ\QGW
nemlig på parkeringspladsen i Arnborg, og jeg tror,
DW ÀHUH DI RV DOOHUHGH KDYGH
besluttet, at det var ikke sidste gang Vejlø Præstegaards
KDYH RJ *DUWQHUL 6SLUHQ
skulle besøges.
/Elisabeth Bakkensen
Lørdag 26. maj
DIKROGW 6NMHUQ +DYHNUHGV
det årlige plantemarked,
som foregik på P-pladsen
YHGUHVWDXUDQW3DNKXVHW
 ,nUYDUGHUNXQV\YVWDQGH
med sælgere; de bredte sig

Onsdag 29. august kl. 20-22
O
/\VIHVW L ,QJD RJ NDUOV KDYH
/
i Skjern, Præstegårdsvej 22,
Skjern
S
Kom op oplev en aftenVWHPQLQJ KYRU KHOH KDYHQ
VW
YYLOY UHRSO\VWDIODPSHURJ
I\UIDGVO\V
I\
Vi serverer et glas vin samt
N
NDɣHRJNDJH
 $À\VQLQJLWLOI OGHDINUDI
Vn WLO
WLO JHQJ
J OG
OG RYHU
RYHU KHOH
KHOH DU- ti
Vn
tigt regnvejr. Ring evt. på tlf.
ealet, og der var godt salg 40840734.
KHOH IRUPLGGDJHQ WLO ULPHOLEntré 30/40 kr. for medl./
ge priser.
ikke medl.
 'HW HU PHVW VWDXGHU L DOOH
DIVN\JQLQJHU RJ EXVNH Lørdag 29. sept. kl. 10-13
der er til salg på sådan et 9HVWM\OODQG DIGHOLQJ DUUDQPDUNHG KYRU IRON MR V OJHU gerer Plantemarked i Tamaf deres overskud.
bours Have, Bredmosevej
Vejret var perfekt til sådan 21, 6800 Varde ved Karlsen dag, så folk nød at kom- gårde sø.
PHXGRJKDQGOHSODQWHU
 7UDGLWLRQHQ WUR DIKROGHV
/lrå VWRUW HIWHUnUVPDUNHG KYRU
du også kan besøge TamERXUV +DYH 'HU YLO Y UH HW
ri
rigt udvalg af spændende
SODQWHUWLOKDYHQVDPWDQGUH
S
KDYHUHODWHUHGH WLQJ 7DPK
ERXUV +DYH KDU RJVn SODQWE
eesalg. Madkurven kan medEULQJHV 'HU HU PXOLJKHG
E
IRUDWN¡EHNDɣHNDJH¡ORJ
IR
vvand i kiosken. Fri entré.
Hvis du ønsker at deltage
med en bod, skal der tilmelm
GHV WLO EHVW\UHOVHQ IRU DIG
G
9HVWM\OODQG ± VH ZZZKDYH9
selskabet.dk.
se
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DANSKE VANDVÆRKER

REGION MIDT
23. maj 2018

Elektroniske målere
RJDÀ VQLQJYHG
forbikørsel.
Orientering til forbruJHUHXQGHU'HMEMHUJ
9DQGY UNYHGU¡UHQGH
SHUVRQHOGDWDEHVN\WWHOVH
RJ,7VLNNHUKHG
For et vandværks administration er det lovligt at
behandle
personoplysninger, da behandlingen er
nødvendig for at overholde
en retslig forpligtelse, som
påhviler vandværket.
Ingen data må indsamles,
uden at der er et udtrykkeligt angivet formål med
indsamlingen, og data må
ikke anvendes til andre formål.
Forbrugerne har ret til
at vide, hvilke data der
opbevares om dem, samt
hvordan disse data bliver
behandlet samt ret til at få
slettet alle data, så længe
det ikke påvirker vandværkets
administrations
evne til at betjene dem som
kunde.
Hvis en forbruger ikke
længere er kunde, har kunden ret til at få slettet alle
data om sig selv – så længe
personoplysningerne ikke
skal bruges i andre sammenhænge, eksempelvis
bogføringslovens 5 årige

dokumentationskrav. Desuden har kunden ret til
at få udleveret kopi af alle
GDWD HNVHPSHOYLV YHG À\Wning til et andet forsyningsområde.
Vandværkets persondataansvarlige er den administrative forretningsfører/
kassereren, til hvem evt.
henvendelser om indsigt
og rettelser til personoplysninger stiles.
Dejbjerg Vandværk anvender IT-systemer til bogføring af ind- og udbetalinger samt til afregning af
driftsbidrag forbrugere og
vandværket imellem.
 ,7V\VWHPHW EH¿QGHU VLJ
på vandværkets administrationskontor og aktiveres
ved eget password, som
kun den administrative
forretningsfører/kassereren er bekendt med, og
som ved manglende aktivering af tastatur efter et
antal minutter går i dvale,
og først igen er aktiv ved
fornyet indtastning af
password. IT-systemet er
virusbeskyttet med opdateret antivirusprogram.
Kontoret er uden for normal arbejdstid og i øvrigt,
når bygningen forlades,
under lås ved låst kontor i
DÀnVWE\JQLQJ
Afregningsoversigten af driftsbidrag indeholder oplysninger om
andelshaverens
og/eller
forbrugerens fulde navn,
forbrugsstedets
adresse,
forbrugernummer, målernummer, aconto betalin-
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ger, evt. restance samt
årligt forbrug og årlige
slutafregninger. Dataene
opbevares i tre år for om
muligt ved ansøgninger om
vandspild at kunne honorere kravet om oplysning
af gennemsnitsforbruget
for de sidste tre år.
Registrering af det årlige
forbrug primo januar beror på elektroniske målere
opsat på forbrugsstederne. Målerne er alle ved
levering fra leverandøren
PnOHUIDEULN¿UPD 
WLO
vandværket forsynet med
krypteringsnøgle, således
at kun det vandværk, der
har fået målerne leveret,
NDQIRUHWDJHDÀ VQLQJ
 $À VQLQJHQ
IRUHWDJHV
elektronisk ved mobil
DÀ VQLQJ IRUELN¡UVHO DI
IRUEUXJVVWHGHW  LQGHQ IRU
ca. 50 til 200 meters afstand afhængig af modtageforholdene. Målerne
udsender til stadighed et
antal signaler i minutter,
og med det rette udstyr
(mobiltelefon og konvertHU  DÀ VHV PnOHUQH L HQ
fortløbende proces en efter
en.
 (IWHU DIVOXWWHW DÀ VQLQJ
RYHUI¡UHV DÀ VQLQJHUQH
via internettet til hostLQJ
RSEHYDULQJ 
Sn
PnOHUIDEULNNHQV¿UPDHWV
server (eller overføres til
HJHQ 3&VHUYHU  KYRUIUD
dataene igen kan hentes
til videre klargøring på
vandværkets administrationskontor for endelig at
blive overført til et valgt

Afhold Jeres fest i de skønne
festlokaler på Hotel Smedegaarden
Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

En fest er en uforglemmelig begivenhed,
der ikke kan laves om.
Derfor skal alle detaljer på denne dag
være på plads.
Dette sørger Hotel Smedegaarden for,
når arrangementet bliver betroet til vor dygtige stab
af medarbejdere, som vil gøre alt for, at netop din
fest bliver et højdepunkt, som du og dine gæster vil
mindes med glæde.
Hotel Smedegaarden har skønne fest lokaler, som
DOOHKDUIRUVNHOOLJNDSDFLWHWRJGHUIRUNDQYL¿QGHGHW
perfekte selskabslokale til dig.
Glassalen 30 personer
Stor sal 175 personer
Eller 2 x 80 personer
Vi sørger for mad, bordopdækning, blomster
og professionalisme efter aftale med dig,
hvis du afholder dit selskab hos os.

Er I interesseret i at høre hvad vi kan gøre for jer
og de gode muligheder, vi kan tilbyde,
eller kunne I tænke jer en udforpligtende
rundvisning i vore lokaler og selv se mulighederne?
Så skal I endelig kontakte os.

Uglbjergvej 5 • Dejbjerg • 6900 Skjern
larssfx@hotmail.com • 2573 6590

Jernbanegade 2 • 6940 Lem- 99752400
hotel@smedegaarden.dk

Råd til livet
- hele livet...
'HWHUDOGULJIRUWLGOLJWRJVMpOGHQWIRUVHQW
DWI·HQJRGSHQVLRQVRUGQLQJ.RQWDNWRVLGDJ
RJI·U·GWLOOLYHWKHOHOLYHW

%DQNWRUYHWf6NMHUQfWOIfVNMHUQEDQNGN

forbrugsafregningssystem (eksempelvis Rambøll
FAS eller Danske FjernYDUPHHOOOLJQ GHUGDQQHU
grundlag for fakturering,
som endelig via NETS og
bankernes betalingsservice
eller ved tilsendte indbetalingskort, opkræves hos forbrugerne.
Herudover
foretages
DÀ VQLQJHUYHGKnQGWHULQJ
af henvendelse fra forbruJHUH IUDÀ\WQLQJ RJ Sn RSfordring fra Ejendomsmægler ved salg samt efter
skøn for kontrol af vandspild i installationer, som
HQ DI ÀHUH IHMOPXOLJKHGHU
målerne kan registrere.
 $À VQLQJHUQHDIEnGHnUOLJW IRUEUXJ RJ À\WWHDÀ Vninger
videreformidles
til spildevandsselskab for
afregning af spildevandsbetaling.
Alle eksterne aktører og
modtagere af måleroplysninger er selvstændig ansvarlig for overholdelse af
personeldataforordningen
og IT-sikkerheden, hvilket
bekræftes ved udarbejdede
databehandlingsaftaler.

Regnskabet viste en overdækning på ca. kr. 31.000
og blev godkendt.
Valg til bestyrelsen: På
valg var Palle Grønborg og
Kurt Christensen. De blev
begge genvalgt. Den samlede bestyrelse ser således
ud:
Formand: Søren Knudsen
Næstformand:
Jesper
Frost,
Kasserer: Palle Grønborg,
Sekretær: Kurt Christensen og Karsten Larsen.
Suppleant: Niels Peder Petersen.
Revisorer: Henriette Lønberg Bach og Kjeld Christiansen. Suppleant: Kristina Nielsen.
Indkomne forslag: Søren
Knudsen havde foreslået,
at der kan udbetales honorar til de mest arbejdskrævende opgaver ved
vandværket, og det blev
vedtaget
Der var intet under eventuelt.
Dirigenten takkede for
god ro og orden.
Kurt Christensen
sekretær

Så er der referat fra
generalforsamlingen:
Generalforsamling i
Dej-bjerg Vandværk
21. marts 2018
Kurt Christensen blev valgt
som dirigent.
)RUPDQGHQ DÀDJGH EHUHWQLQJ VHDQGHWVWHG RJGHQ
blev godkendt.

Med hensyntil ledningsbrud har vi været rimeligt
heldige det sidste år uden
de helt store brud, og derfor er ledningstabet tilfredsstillende.
Regnskabet
ser
tilfredsstillende ud, og vandprisen samt fast afgift vil
blive uændret i 2018.
De lovpligtige analyser, vi
har foretaget i 2017, viser
HQ¿QNYDOLWHWDIYDQGHW
Vi kan konstatere, at fjerQDÀ VQLQJHQ YLUNHU WLOfredsstillende.
 +HU YHG VLGVWH DÀ VQLQJ
kunne vi ved en forbruger
konstatere en kraftig stigning i forbruget, og forbrugeren blev straks kontaktet, og det viste sig, at der
var et brud på husets installation.
Jeg kan kun opfordre forbrugere til at have en forsikring, da denne dækkede
de øgede forbrugsomkostninger, som i dette tilfælde
ville løbe op i ca. kr. 60.000
incl. afgift.
Jeg vil gerne slutte af med
en stor TAK til bestyrelsen
og revisorer for godt samarbejde i 2017.
Dejbjerg d. 21. marts 2018
Søren Knudsen

Og så lige formandens
beretning:
Formandsberetning fra
Dejbjerg Vandværk 2018
Vi har i 2017 udpumpet
ca. 60.000 m3 vand; ledningstab har været nedadgående.

Udpluk af referatet fra

DEs generalforsamling
Der var ca. 55 tilmeldt til
fællesspisning forud for
generalforsamlingen 19.
april:
Valg af dirigent:
Christian Anneberg blev
foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var
lovligt varslet.
Valg af protokolfører
og stemmetællere:
Henriette Bach blev valgt
som protokolfører.
Bestyrelsen og forstandHUHQDÀ JJHUEHUHWQLQJ
Formanden Erling Gaasdals beretning: Der har
været ni bestyrelsesmøder
i årets løb + et fællesmøde
med medarbejdere. Med
fyldige dagsordner og som
sædvanlig med tydeligt
præg af, at det har været et
byggeår.
Byggeri/Økonomi: Den
helt store opgave i 2017 har
været byggeriet af skolens
nye spring- og danse faciliteter. Et byggeri, som gik
planmæssigt, og som lige
er blevet det, alle havde
drømt om. På byggeriet
havde vi sat en ramme
på 13. mio. kr. Det blev
lidt højere 13,3 mio. + ca.
200.000 kr. til udendørs

område incl. udvidelse af fantastisk inspirerende og
P-plads.
givende – tak for det. Tak
til efterskolens medarbeBlandet:
jdere for aktivt medspil
Opgaver, som venter de og tak til tillidsrepræsentkommende år, vil bl.a. anters måde at agere på i
være forbedring af indekli- forhandlingssituationer,
maet i klasseværelser og på som altid er foregået på en
værelsesområderne med ordentlig måde.
ventilation. Første step
Til slut vil jeg takke Gitte
sker her før sommerferien, og Kjeld for et loyalt og
hvor klasselokaler får me- tillidsfuldt samarbejde. I
kanisk ventilation Så bliver har gjort opgaven let for
et stort ønske fra medar- mig som formand. Jeg har
bejdere og elever opfyldt. forsøgt at stille mig til råLigeledes fortsættes den dighed, når I har haft brug
løbende renovering af lo- for det en snak/sparring.
kaler, ligesom hele IT-om- Det har været meget givrådet også fortsætter med ende og lærerigt for mig.
at kræve investeringer.
Forstander Kjeld Lykke
Afslutning:
&KULVWLDQVHQVEHUHWQLQJ
Jeg vil gerne slutte min Sammenhold – alle er med
sidste beretning, som også – vi er bevidste om, at vi
må være nr. 32 med at sige ikke skal være en elitetak til støttekredsen for til- skole. Her er plads til alle.
liden, der har givet mig lov
Vi vil gerne skabe det
til en fantastisk rejse med bedste efterskoleår for alle
Dejbjerglund
Efterskole elever, som der skal vilje
gennem 32 år. Jeg været og styrke til at udføre. Der
privilegeret at have fået er plads til alle, og vi løfter
mulighed for at arbejde L ÀRN 9L NDQ VW¡WWH KLQDQsammen med dejlige be- den, og vi kan forskellige
styrelseskollegaer, hvor vi ting.
har haft et fælles mål, med
Elevrekrutteringen
en
forskellig baggrund, men kamp. Det er ikke så let
hvor vi alle har været villige DW ¿QGH HOHYHU VRP IRU
til at investere den tid, der 20 år siden; de kommer
måtte være nødvendig. Det ikke af sig selv længere.
er gennem tiden blevet til Vi prøver på at have fokus
mange møder og samtaler, på at starte med et fuldt
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elevhold, som ligger mellem 128-134 elever. Der
er en større tendens til, at
eleverne kun vælger ét år
på efterskole, og det kan vi
mærke på vores 9. klasser.
Det er de elever, som hopper fra og venter med at
komme afsted til 10. kl.
Men vi bestræber os på at
have lige mange piger og
drenge samt lige mange 9.
kl. og 10. kl. elever.
Byggeriet, det nyeste
gymnastikprojekt er kommet i hus. Det har været
spændende, og vi vil i de
kommende 5 - 6 år have
meget fokus på gymnastikken, så vi kan tiltrække
ÀHUH J\PQDVWHU RJ LV U
drenge/springgymnaster.
Vi vil holde fast i, at man
på Dejbjerglund er tvunget
til at have gymnastik. Det
kan være vanskeligt, men
afgørende.
Personalet støtter op omkring hinanden. Foldboldtrænerne kommer ud og
ser opvisninger, og gymnastiklærerne tager med
ud og ser håndboldkampene. Og det skal siges, at
det er personalets egen
tid de bruger. Vi bakker
hinanden op og gør vores
bedste.
Kjeld sluttede af med en
stor tak til bestyrelsen,
medarbejdere, støttekredsen, sognene omkring os,
forældre og skolevenner
generelt.
'HWUHYLGHUHGHUHJQVNDE
forelægges til godkend-

else:
Erling Gaasdal fremlagde
regnskabet. Vi har et resultat på 2.003.384 kr. mod
budgetteret 1.374.000
kr. Det er ikke et mål at
komme ud med et stort resultat, men det er et bevis
på, at vi kan spare op, og
det er derfor, vi har fået
luft til byggeriet.
Revisoren har ingen anmærkninger, og regnskabet blev godkendt.
Derudover
gennemgik
Erling nøgletal, hvilket der
var positiv respons af. Dog
har de et ønske om at sammenligne os med andre
skoler, så vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til
andre.
Partner Revision blev
genvalgt som revisor.
Indkomne forslag: Ingen
9DOJDIEHVW\UHOVHVPHG
lemmer og suppleanter
Heidi Bro blev genvalgt,
Svend Stensig og Erling Gaasdal udtrådte af
bestyrlsen

Gitte Christiansen:
Pædagogisk udvikling: Vi
har i nogle år arbejdet med
industriprojektet i 10. kl.,
hvilket vi nyder. Det er en
god fordeling af de tre linjer, og det fungere rigtig
godt.
Efter succes med 10. kl.
projektet kom 9. kl. lærerne og hørte til, om de
ikke også må være med i
et projekt – og selvfølgelig.
Så vi er startet i skoleåret
2017/18 med 9. kl. projekt,.
Derudover arbejder vi en
del med de sårbare unge.
Det er en stor udfordring i
dag, og derfor har vi også
valgt at have fokus på det
de næste par år.
Eventuelt:
Hans Laurids:
Afsked med to fra bestyrelsen, Svend Stensig og Erling Gaasdal.
Svend Stensig:
Har været med, siden
skolen startede. Han har
været en fantastisk bestyrelseskollega. Han er god
social og har en fantastisk
holdning til tingene, dannelse ud fra en positiv vinkel, og han ser tit tingene
IUD ÀHUH YLQNOHU (Q 6725
tak for samarbejdet i alle
årene.

Suppleanter:
Jacob Bjerregaard blev
genvalgt som 1. suppleant
og Ole Strandbygaard blev
genvalgt som 2. suppleant.
Heidi Bro blev genvalgt,
og Jens Christain Nygaard
og Torben Lund Hansen Erling Gaasdal:
nyvalgt.
Han har været med siden
skolen startede. De beslut6NROHSUR¿O
tede dengang, at Erling
Bogligt og idrætsligt
KDYGH ÀHVW NU IWHU RJ HW
godt gå-på-mod, og derDEJBJERG SOGNEBLAD
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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

for blev han valgt som NDɣHRJNDJHLVSLVHVDOHQ
formand. Han er en mar+HQULHWWH/¡QEHUJ%DFK
kant leder på en fantastisk
måde. Han er god til at løse
udfordringerne og god til
at snakke og kommunikere
PHGGH¿UHOHGHUHGHUKDU
været i løbet af skolens
levetid, Gudrun og Anker Clausen samt Gitte og
Kjeld Christiansen. Det har
været en skøn oplevelse at
være i bestyrelsen med Erling. En STOR tak for samarbejdet i alle årene.
Kjeld, Gitte og Heidi
takkede Erling og Svend
for godt samarbejde i alle
årene.
Aftenen afsluttede med

DEJBJERG
LÆSEKREDS
søger nye medlemmer

Vor læsekreds startede i 2005, med otte
kvinder. Siden er tre gået ud, og to nye
kommet til.
Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskuterer og sammen går i detaljer med.
Vi synes nu, det er på tide, at udvide
kredsen; og vil derfor gerne, hvis det har
interesse, at man kontakter Inge Ploug
på 9682 7040 eller Elisabeth Bakkesen på
2144 8501.
Nye medlemmer vil blive optaget efter
»først til mølle-princippet«.
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INDRE

MISSIONS
PROGRAM
Søndag 19. august
 6DPIXQGVXGÀXJW±SUR
gram og tidspunkt følger
Onsdag 22. august
kl. 19.30
Månedsmøde ved fritidsforkynder Svend Erik
Søndergaard, Spjald
2QVGDJVHSWHPEHUNO
En anderledes aften – vi
deler os
2QVGDJVHSWHPEHU
kl. 19.30
Møde ved pastor em.
Thomas Kristensen, Hvide
Sande
Emne: Vær hinandens
medvandrere
$S*

DEJBJERG
KIRKE & SOGN
GUDSTJENESTETIDER:
JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.
29.

AUGUST
Søndag 5.
Søndag 12.
Søndag 19.
Søndag 26.

kl. 9.00
kl. 9.00

v/Torill Kristensen
INGEN
INGEN
INGEN

kl. 9.00
kl 10.30
kl. 9.00
kl. 9.00

SEPTEMBER
Søndag 2. kl. 10.30
Søndag 9. kl. 10.30
Fredag 14. kl 19.30
Søndag 16. INGEN
Søndag 23. kl. 10.30
Søndag 30. kl. 9.00

Aftengudstjeneste
Høstfest
v/Claus Thomas Nielsen

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
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Vi støtter også op
...i Dejbjerg

LOKAL OPBAKNING

Ønsker du vores
opbakning?
- ring og få en god
økonomisnak

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at
bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en
forpligtelse, men også en stor fornøjelse.
'X¿QGHURVSnWU¡MHUSnGULNNHGXQNHLVSRUWVKDOOHU
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.

&REMOVERÚNDERDUOSI2INGKÐBING
Tove Enevoldsen
Direkte: 76249535

Jette K. Mikkelsen
Direkte: 76249532

Henrik Faurbye
Direkte: 76249531

Steen Kirk Jensen
Direkte: 76249534

4ORVET2INGKÐBING4LF
post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk
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