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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 om-
kring. Og nok ikke mindst 
landmændene, som er me-
get afhængige af hvordan 
vejret arter sig.
 Før i tiden gik landman-
den 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 frem-
brud. Og sommergardero-
ben har virkelig været i brug 
i år.
 Vi kan ikke gøre så meget 
ved vejret, kun håbe på, at 
der vil komme lidt regn in-
den 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 ri-
meligt og sikkert.

Men nu lidt om hvad der er 
sket i Dejbjerg siden sidst:

Dejbjerglund Efterskole 
havde et lidt anderledes ar-
rangement, nemlig et sæ-
bekassebilløb. Det foregik 
på Nr. Vognbjergvej syd for 
kirken. Bilerne havde ele-
verne selv lavet og skulle 
afprøves ved et løb. Proces-
sionen gik gennem Dejbjerg 
Kirkeby, med følgevogn og 
kampsange inden det stor 
ræs løb af stabelen. 
 I april var der i Dagbla-
det en artikel om et nyt 
projekt, som skal hjælpe 
sårbare unge i job. Projek-
tet er støttet af Beskæftigel-
sesministeriet og Ringkø-
bing-Skjern kommune. Det 
kører under Job-Broen på 
Uddannelsescenter Ring-
købing-Skjern Kommune. 
Projektleder på Job-Broen 
Eva Vang Christensen (Dej-
bjerg) 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 bag-
efter. En mentor er tilkoblet 
til at løse eventuelle prakti-
ske ting der måtte komme. 
Håbet, er at skabe en vin-
derkultur, hvor alle gør det 
så godt de kan, og blive an-
erkendt for dette. 
 Erhvervsrådet for Ring-
købing Fjords Iværksæt-
terpris  blev tildelt et Høj-
mark rma, Byens Bil. 
Indehaverne er ægteparret 
Jette Meyer og Arne Ander-
sen samt Karen Andersen. 
De to sidstnævnte stammer 

begge fra Dejbjerg. Byens 
Bil er et delebilskoncept, 
som gør det nemmere at bo 
i ydreområderne, hvor of-
fentlig tra k kan være man-
gelfuld. De har 18 biler kø-
rende 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 Hen-
ry 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 øje-
blik det var for både fade-
ren og moderen, da den lille 
kom til verden. Og uanset 
om man er Christian Erik-
sen eller en ganske almin-
delig dansk vordende far, så 
er oplevelsen den samme, 
nemlig, stort at se sit barn 
blive født.

God sommer  /bll

   R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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Min familie og jeg er lige 

/Lisbeth Solsø 
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Designer/Syerske/Stylist

/alb

PS: Lisbeth tilføjer 
nedenstående til artiklen. 
Derfor intet billede. Men 
kan fastslå, at det bliver 
en enorm succes:
Jeg kan desværre ikke gå 
i detaljer omkring vagina 
projektet da det stadig 
er under udvikling og da 
jeg ikke er designer eller 
ideudvikler på projektet, 

og da det er ude og blive 

kan jeg ikke vise billeder 
af det og tage æren. Jeg er 
bare timelønnet syerske. 

Designer/Syerske/Stylist
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Denne gang er min hilsen 
fra Stauning Skole og 
Børnehus lidt anderledes 
end, den har været tidlige-
re. Vi nærmer os nemlig 
to års dagen for opstart af 
vuggestuen. 

Dengang startede vi 
spændte og forventnings-
fulde ud med fem børn og 
to voksne i de nyindrettede 
lokaler. Dette var kulmi-
nationen på en længere 
proces siden, vi i fælles-
bestyrelsen året forinden 
sendte de første ansøg-
ningspapirer om oprettelse 
af vuggestue afsted til kom-
munen, i stille forhåbning 
om måske at kunne lande 

på 15 børn med tiden. 
 Siden da har vuggestuen 
haft vokseværk og tæller 
i dag 22 små poder, deres 
forældre og seks medarbej-
dere. Jeg sætter selv hver 
dag stor pris på at kunne 

et virkelig velfungerende 
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BAMSEBANDEN
Stauning Vuggestue...

DEJBJERG SOGN

på 15 børn med tidenDe  ældste børn på besøg 
hos Jens, som både har 
kalve og grise.

Maj måneds fantastiske 
sommervejr nydes i et par 
spande vand.
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Vuggestuen på cykeltur 
ud i det blå. 
I den Christianiacykel de 
var så heldige at overtage 
fra dagplejerne i Dejbjerg 
og Stauning.

sted med nærværende og 
engagerede voksne. 
 Det er dog ikke mig, men 
Tina (mor til Max i børne-
haven 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 start-
ede i Stauning vuggestue/
børnehus.  
 Forinden opstarten havde 
vi haft en samtale med 
både leder og kontaktper-

om, hvad Sander var for 
»et lille væsen«. 

præsentation af husets 
værdier og hverdag. Jeg 

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 om sorg 
og opmærksomhed han 
har behov for? Og hvordan 
med støjniveauet? 
 INGEN af de bekymring-
er fylder i mit hoved lige 
nu! Han får alt det, han har 
brug for og mere til.  

-

huset står for. Jeg har 
hæftet mig ved følgende: 
Vi ønsker at have en syste-
matisk, anerkendende og 
ressourcemæssig tilgang, 
hvor vi tager udgangs-

punkt i det enkelte barn 
og dennes familie. Jeg kan 
som Sanders mor med hån-
den 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. Gruppeopdelin-
gen betyder, at der aldrig 
er 22 børn samlet samme 
sted. »Tavlesystemet« be-
tyder blandt andet, at per-
sonalet altid har styr på 
hvor meget min søn har 
sovet. De sikre den vigtige 
information til forældrene 
ved at sætte en lille stjerne 
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på tavlen ud for det enkelte 
barn. Denne struktur giver 
mig som mor en meget be-
tydningsfuld tryghed.  
 Vi føler, at personalet for-
mår 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 al-
ligevel 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. 

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 vug-
gestuen, ligger to ord til mit 
højreben, nemlig nærvær 
og omsorg. To værdier 
der for vores familie er af-
gørende for den tryghed og 
tillid, vi føler når, vi frem-

guldklump i Stauning Vug-
gestue/børnehus.  

Sluttelig vil jeg gerne på 
vegne af Fællesbestyrelsen 
for Stauning Skole og 
Børnehus ønske jer alle en 
rigtig dejlig sommer.

/Jette Gammeljord Aarup

INFORMATION fra 

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

mation om energi forbed-
ringer og besparelsestips; 
men vi måtte se os slået af 
det gode vejr og med for få 

-
rangementet. 
 Vi vil til efteråret forsøge 
at afholde et nyt arrange-
ment. Husk at I kan tilmel-
de jer til et gratis energitjek 
på www.energi2020.dk/
landsbyenergi/tilmelding-
til-energitjek. 
 Det er ganske uforplig-
tende, og I kan selv vælge, 
om I efterfølgende vil be-
nytte jer af eventuelle råd.
 Til efteråret samler vi 
igen til en fællesspisning 
i samarbejde med me-
nighedsrådet. Dato for det 
er endnu ikke fastsat, men 
nærmere information vil 
følge.
 Ellers skal vi have pæle og 
skilte med QR koder pla-
ceret ved nogle af de sevær-
digheder, som er beskrevet 
i Naturens Rige APP, som 
er et projekt, vi deltager i.

God sommer til alle.

/Lars Jørgensen



 

Søndag 8. april kl. 10 

Kirke.

Jeg tror ikke der endnu 

i Dejbjerg Kirke, hvor so-
len ikke har skinnet fra en 

 I år var det så Mahilde 
Møller og Christine Mar-

opleve den glæde at sige 

 Sognepræst Poul Ny-

havde været tidligt oppe 

da han denne dag skulle 
-

 I sin tale til Mathilde og 

 Fra august og til nu er I 
blevet hentet i skolen, hver 

præstengårdens  køkken, 
hvor I nød krydderboller-

 I dag skal  vi så fejre jer; 

 Det har været en fornø-
jelse at lære dig Mathilde at 
kende, du er en gæv pige; - 
og dig Kristine har det væ-

var til at række hånden op 

-

 Efter Pouls tale til piger-
ne, sagde de i koret trosbe-
kendelsen højt og tydelig, 
og bagefter rungede kirken 

 Poul Nyborgs søster Ma-

-

 Det var den dejlige be-
gyndelse på Christine og 

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

  Rullefelt:
 • Kontrol og justering 
  af bilen under belastning
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  effektmåling

 • Servicearbejde
 • Motorreparationer
 • Forsikringsskader

LEDING AUTO
v/Kristian Stigkær • Ledingvej 1

9735 3094

Bredgade 66 • 6900 Skjern
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skjern@sportigan.dk



Søndag den 19. maj 1968 
blev 14 unge mennesker 

 Den 19. maj var i år pin-
selørdag; vi valgte derfor at 
fejre 50-års festen lørdagen 
efter den 26. maj. Vi var ni 

hos Elsebeth i Stauning ud 
af 13 mulige.
 Det blev en rigtig dejlig 
dag med skønt solskin, vel-
komstbobler i haven, god 
mad fra Pers Madbutik i 
Stauning og ikke mindst 
en masse snak, gode grin 

vores fælles erindringer og 
set nogle dejlige billeder 
fra vores skoletid.
 Det var spændende at 
høre hinandens historier. 
Nogen havde ikke set hi-
nanden i 50 år og andre i 
25 år, da vi var samlet til 
jubilæum.
 I løbet af eftermiddagen 
kørte vi op til Dej bjerg 
Kirke, hvor vi satte en 

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.

-

kirken og var inde at se 
den smukt restaurerede 
kirke, inden vi kørte tilbage 

Stauning.
Vi aftalte at mødes igen 
om fem år, for vi har meget 
mere at dele med hinan-
den.

/Elsebeth Guldager 
Madsen
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De efterfølgende 10 år efter 
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Mit første marathon 
i Odense.
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Drengene ved Grundtvig 
på Vartov.

Fødselsdage bliver fejret 
med stort morgenbord i 

kollektivet.

ndtvigunDrengene ved Gru



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 sejl-
tur, kom vi til Bornholm. 
Der tog vi bus hen til vores 
vandrehjem, som hedder 

værelser og faldt hurtigt i 
søvn.
 En ny dag begyndte. Om 
morgenen gik vi rundt om 
Hammersøen og dereft-

smurte vores madpakker 
til dagen, det var en sand-
wich. 
 Dagens tema var at vi 
skulle på bustur syd på. 
Det første vi skulle var at 

se et rovfugleshow. Der var 
mange store fugle og nogle 
små. De kunne en masse 
ting. Bagefter det skulle 
vi op i Rytterknægten. 

deroppe fra. Der spiste vi 
vores madpakker. 
 Derfra gik vi ned i Ekko-
dalen. Der kunne man 
sagtens høre ekkoet. Så 
tog vi videre med en bus 
ned til Dueodde strand. De 

i vandet, det var dejligt for 
det var 31 grader. Derefter 
kørte vi videre til Svaneke. 
Så gik vi rundt i byen i 
nogle grupper og kunne 
handle lidt. 
 På vej hjem skulle vi se et 
vandfald. Det er det vand-
fald i hele Danmark, hvor 
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BORNHOLM
ala Anna Storbjerg...
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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 mor-
genmad 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-

merknuden rundt. Det var 

eksempel nogle køer, får, 
en sæl og en slange der 
var død. Det var både sjovt 
men også hårdt fordi, det 
var så varmt. 
 Senere kom vi til Ham-
mer havn. Der spiste vi 
vores madpakker. Så skulle 
vi ud og sejle en lille tur ud 
i nogle grotter osv. Da vi 
gik videre kom vi til Ham-

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 la-
vede 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 
med morgenmad og pak-
ning af vores madpakker. 
Der skulle vi igen have 
sandwich med. Denne dag 
skulle vi på bustur nordpå. 
Det første vi skulle besøge 
var Helligdomsklipperne. 
Så skulle vi på kunstmu-
seum. Bagefter det skulle 
vi til Gudhjem. Der blev vi 
også delt i nogle grupper, 
som vi selv bestemte. Så 
skulle vi til Østerlars rund-
kirke. 
 Her var der også nogle 
opgaver, vi skulle løse. Eft-
er det skulle vi ud at rap-
pelle, det var sjovt og det 
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. 

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 van-
drehjemmet. 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
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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.

Interessen for arrange-
mentet havde spredt sig til 
mange steder i vores kom-

mune og region, ja der var 
sågar en deltager helt fra 
Australien.
 Dagen startede med duf-

-

og dejlige morgensange 
-

en traktor i det fjerne gik 
gåturen gennem Dejbjerg 

Plantage. 
-

dret med et par historier 
om rakkerne, der tidligere 

til et hvil og nogle smukke 
forårssange bl.a. Den blå 
anemone, Det er i dag et 
vejr og ikke mindst Sebas-
tians smukke sang Dagen 
er fuld af anemoner. 
 Turen fortsatte op over 

velkommen af Marianne 
-

talte om klosterets tilbliv-
else og ikke mindst om de 
spændende fremtidsplan-
er, der ligger for stedet, når 

 Klosterkirken har en helt 
fantastisk akustik, og det 
var så de små hår rejste 
sig på armene, da alle af 

Åbent landskab, Ud un-
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der åben himmel og den 
smukke kanon I just close 

mulighed for at gå rundt 
og se det store klosterkom-
pleks, dets omkringliggen-
de arealer og ikke mindst 

 Dagen blev afsluttet kl. 
-

-
ette og Karen til at gentage 
arrangementet en anden 
gang.

/Tove Kristensen

REDAKTØREN
- beklager...

Under denne rubrik, vil jeg 

for dette blads mang ler.
 Jeg har med sorg måttet 
konstatere, at min trofaste PC 
gennem ca. 11 år er stået fuld-
stændig af.
 Jeg beklager også meget,  at 
jeg ikke har kunnet bringe en 
artikel fra Åbent hus i Præ-
stegården 22. juni. Jeg havde 
sat to sider af til artiklen, men 
må desværre kaste håndklæ-
det i ringen.
 Jeg har heldigvis kunnet 
konsulteret min nabokones 
barnebarn, som er velfunderet 
ud i den fagre nye verden.
 Meen hans PC, er jeg ikke 
helt fortrolig med,  - så I kære 
læsere, må tage til takke med 
denne simple udgave.
 Til næste udgave, har jeg 

God sommer til alle
/alb

der åben himmel og den
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Lem st. - Skjern - Herning - Skarrild - Fjelstervang - Tistrup
Tlf. 99 75 25 50  www.proelteknik.dk 

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

Jernbanegade 6

9734 1344
slot@slotmoebler.dk
www.slotmoebler.dk

Dejbjerg Golf Klub
Spændende og udfordrende 18-hullers 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

Tlf.: 9975 2551 • www.proelteknik.dk

9735 1311
HOTEL
SKJERN



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

Vi havde gisnet os frem til 
ca. 20 børn, men pludselig 
stod 40 forventningsfulde 

børn klar i alderen fra vug-
gestuebarn til 6. klasse.
 Tiltaget »Naturligvis« er 
tænkt som et sommertil-
bud til de børn, hvor bl.a. 
fodbold ikke lige har vun-
det indpas. Børnene starter 
med en opstartssang og 
derefter er det ellers i gang 
med aktiviteterne. 

 Første aften bød på snit-
ning med dolke, kløvning 
med økser og endelig 
konkurrence i båltænding.
 Den efterfølgende gang 
mødtes vi ved Pumpesta-
tion Nord, og her ventede 
der de modige børn en 
omgang rapelling ned fra 
Pumpestationen. 
 Det var en stor oplev-
else. Mange af børnene tog 
turen ned ad væggen, mens 
andre forsøgte at overvinde 
sig selv, men måtte se sig 
slået af manglende mod. 
 Trækfærgen blev også 
anvendt, da opgaverne om-
kring ådalens dyreliv skulle 
besvares.

-
ene været et smut over 
Stauning Å. Dette skete 
ved hjælp af selvbyggede 
A-bukke, og selvom alle 
egentlig kom tørskoet over 
åen, ja så var de ikke helt 
tørre, da de blev afhentet af 
deres forældre. Fristelsen 
for åens vand var simpel-
then for stor.
 De restende gange venter 
der børnene mange for-
skellige aktiviteter, i første 
omgang skal de prøve 
kræfter af med bygning af 
bageovn.
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NATURLIGVIS
friluftsliv for børn...
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 Med så mange børn blev 
det nødvendigt at købe grej 
til formålet. Vi er derfor 
dybt taknemmelige for, at 
Dejbjerglundhallens kiosk 

så vi nu har tre værktøjs-
kas-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 vin-
tersæsonen for alvor går i 
gang, og en enkelt gang i 
januar.

Datoerne er: 
Mandag 20. august 
kl. 16 - 17.30
Mandag 3. september 
kl. 16 - 17.30
Fredag 21. september 
kl. 15.30 - 19.30 
og endelig 
19. januar kl. 10-14

Med så mange børn blev
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Datoerne er:D



Rabjerg cykelklub træder i 
pedalerne på 8. sæson.

-

-

-

-

-

-
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 AKTiViTETSKALENDEREN
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JULI
Søndag 1.   kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 5.   kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne 11-13.30)
Torsdag 5.   kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Søndag 8.   kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste v/Torill Kristensen
Tirsdag 10. kl. 19.00 Biavlerne  Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Torsdag 12. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Torsdag 12. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Torsdag 12. kl. 15.00 Bundsbæk Mølle Gåtur i Bundsbæk Naturpark (15-17)
Tirsdag 24. kl. 19.00 Biavlerne  Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Søndag 29. kl. 11.00 Dejbjerg Jernalder Jernalderdag - kom romerne? (11-16)

AUGUST
Søndag 5. kl. 9.00  Kirken  Gudsstjeneste
Tirsdag 7.og 21. kl. 19.00 Biavlerne  Lær om biavl, Bundsbækvej 23
Torsdag 9. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Torsdag 9. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
9. – 11.   Ringkøbing Fjord Jazzfestival • Jazzfestival på Stauning Havn
Søndag 12. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 16. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (11-13.30)
Torsdag 16. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Tidsrejse for børn og voksne (13.30-15)
Lørdag 18. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 19. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste

Mandag 20. kl. 16.30 NATURLIGVIS for børn ved Fjordhytten (16-17.30)
Onsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Svend Erik Søndergaard, Spjald
Torsdag 23. og 26. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Høstdag på Bundsbæk Mølle (11-16)
Søndag 26. kl. 9.00 Kirken Gudsjeneste
Onsdag 29. kl. 20.00 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



Bedsteforældredag på 
Dejbjerglund Efterskole 
var en dag, som vi havde 
set frem til. 

At få mulighed for at del-
tage 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 

og boller. Eleverne havde 

boller, snakke med os bed-
steforældre og være med-
virkende til at få dagen til at 
fungere. Det var eleverne, 
der havde inviteret, dem 

der havde gæster, og dem 
som stod for dagen med 
gode tovholdere bagved. 
 Kjeld holdt et lille oplæg 
omkring værdier og betyd-
ningen heraf. F.eks. vig-
tigheden i det sociale fæl-
lesskab m.m.
 Der blev sluttet af med 
en sang. Herefter gik vi i 
grupper; der var tre af slag-
sen, som vi skulle rundt i. 
Vi startede med en gåtur 
op til skoven; undervejs 
hørte vi om morgenløb, og i  
skoven fortalte Kjeld en lille 
smule om de jagtmulighed-

var på oprydningsholdet og 
kunne derfor ikke deltage i 
gåturen. Rimeligt nok at de 
unge mennesker deltager 
aktivt i hverdagen og fest-
dagen for at få det hele til 
at snurre. Vi vil også sige, 
at der var smil på, da de gik 
i gang med arbejdet.
 Efter gåturen gik det til 
foredragssalen, hvor vi 
skulle synge; det var en de-
jlig oplevelse, Mathias kom 
tilbage og satte sig sammen 
med os, det var hyggeligt. 
De unge mennesker var 
glade for at synge og havde 
udvalgt mange gode sange, 
som de anvender i hver-
dagen. Unge som ældre 
sang godt med til tonerne 
fra klaveret. 
Så blev det tid til middags-
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BEDSTEFORÆLDREDAG
på Dejbjerglund Efterskole...
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mad, der blev taget godt af 
-

sert og god service. Elever-
ne var vakse til at holde 
fadene fyldte. Snakken gik 
livligt, Mathias fortalte os 
meget omkring livet på ef-
terskolen. 

med fortællinger fra årets 
højdepunkter, og dem var 
der mange af bl.a. musi-
cal, gymnastikopvisninger, 
friluftture, udlandsture, 
adventsmøde, skiture, 
håndbold- og fodboldop-

levelser, julehygge og jule-
træ og meget mere.
 Herefter sang eleverne 
sange fra Morten Korch 

såvel bedsteforældre som 
elever. 
 God stemning og masser 
af snak bevirkede, at pro-

alle et gavekort, som vi 
kunne indløse hos vores 
børnebørn, idet tredje 
hold, som for os var spil, 
der blev sprunget over. 
Den tager vi senere her på 
Brunbjerg. Mathias kan 
nemlig godt lide at spille 
kongespil, så det må vi hyg-
ge os med i nær fremtid.
Dagens højdepunkt var op-
levelserne, som ventede i 
hallen.
At se de unge mennesker 
danse Lance og folkedans 
var en fornøjelse. Der var 
smil og glæde at spore hos 
dem alle. Ja, og vi som bed-
steforældre havde ikke et 
øje tørt, de var dygtige. 
 Men det skulle blive 
endnu sværere at være 

bedsteforældre og holde 
glæden tilbage, da gymna-
stikopvisningen startede. 
Det var en fantastisk op-

Gymnastik, spring, glæde, 
sammenhold og teamwork 
gik i et mellem elever og in-
struktører.
 Det er ubeskriveligt at 
fortælle, hvad man føler 
som bedsteforældre, når 
man bliver en del af de 
oplevelser, som ens barne-
barn har været engageret i. 
Ligeledes føler vi også, at 

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 

deres skoleår på Dejbjerg-
lund efterskole.

Bedsteforældrehilsner 
Jørn og Sonja Christensen

Dejbjerg

   

mad der blev taget godt af levelser juullehygge og jule
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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

Birgit Grønborg 
  6165 1917

Lisbeth Rudbæk Årup
  9734 1134 / 5057 1032

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

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

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

Ja, vi kunne blive ved, - for 
det er kun din fantasi der 

sætter grænser..!

- Så ring eller mail til:

Birgit Grønborg
6165 1917

bpgronborg@gmail.com

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
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Aktiviteter og arrange-
menter mv. siden sidst:  

I marts måned afholdt 
Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehus 
generalforsamling. Efter-
følgende var det desværre 
ikke muligt at konstituere 
en ny bestyrelse, fordi der 
manglede et nyt bestyrel-
sesmedlem. 
 I april afholdt Støttefor-
eningen en ekstra ordinær 
generalforsamling, og det 
var efterfølgende muligt at 
konstituere en ny bestyrel-
se. 
 Den nye bestyrelse be-
står af følgende medlem-
mer og har konstitueret sig 
således: 
 René Wittrup Ør-
skov (formand), Janni 
Mikkelsen(kasserer), Anne 
Marie Baunbæk Kristen-
sen (sekretær), Inge Rhi-
ger Lindgren, Stine Bloch, 
Gitte Ebbesen og Lena Pe-
dersen. 
 Lisa Skifter Nielsen og 
Astrid Meinild blev valgt 
som suppleanter. 
 Vi ser alle sammen me-
get 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 pa-
pir og 4500 kg pap. Vi siger 
mange tak til alle dem, der 
gav en hånd med ved ind-

samlingen. Der skal natur-
ligvis 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 pa-
pir ud til os, og husk også at 
minde naboen om at det er 
tid til avisindsamling.
 Vi vil samtidig benytte 
lejligheden til at gøre op-
mærksom på, at skuret til 
pap og papir på skolen er 
blevet udvidet til dobbelt 
størrelse, så hvis nogle af 
jer ikke har mulighed for at 
stille ud til indsamlingen/
eller glemmer det, kan I 

skolegården.
 Støtteforeningens pri-
mære fokus er at markeds-
føre Stauning Skole og 
Børnehus som et attraktivt 
alternativ til kommunens 
øvrige institutioner samt at 
tjene penge, som primært 
går til driften af de busser, 
som hver dag henter og 
bringer elever med bopæl 
uden for skoledistriktet.

Find os på www.staunings-
kole.dk. og følg os på  
https://www.facebook.
com/Stoetteforening/
 

God sommer hilsen 
bestyrelsen for

 Støtteforeningen for 
Stauning skole 

og Børnehus

Støtteforening
Stauning Skole 
& Børnehus
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HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777

Frisøren for ham og hende...
Frisøren for ham og hende

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

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

LEM

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

f ham og hende...

og hende...
ham og hende

Å
M
T
F
L

Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Stauning
Vareudlevering i Dejbjerg for et mindre beløb...

E t  å r  d e r  r y k k e r  f o r  v i l d t !

Bliv elev på Dejbjerglund Efterskole 
og oplev en hverdag, hvor nærvær, 
venskab og udfordring skaber ram-
mer for en aktiv hverdag. 

Hos os kan du:
· Nørde din yndlingssport 

· Skabe venskaber for livet
· Blive del af det store fællesskab

· Styrke din boglighed

Læs mere om skolen på dejbjerglund.dk
Uglbjergvej 10 | 6900 Skjern | 9734 1900 | kontor@dejbjerglund.dk

  ÅBENT:
  Mandag / tirsdag kl. 08.00 - 17.30

  Onsdag lukket

  Torsdag kl. 08.00 - 19.00

  Fredag kl. 08.00 - 17.30

  Lørdag kun efter aftale



Alle sejl var sat til, 
da Hansen & Larsen
 fredag den 6. april fejrede 

Solen skinnede, og vejret 

Allerede på lang afstand 
kunne man se, at noget 
skulle fejres, idet der på 
hele Nystedvej var sat små 

-
jen. Da vi så nåede hen 

hallen, hvor festen foregik. 

-

festligt.
 Karsten og Anne, Dorte 
og Brian og Meta stod og 

efterhånden totalt fyldt op, 
og stemningen var høj. 

indsats, for uden dem in-

sagde Karsten. Det drejer 
sig om at have tilfredse 
kunder. Holger havde 

nødvendigt, da Holger 

2010, og de fra den ene dag 
til den anden måtte stå på 

 Første taler var Niels Karl 
Hansen, som var Hansen 

mødte hinanden i Sverige, 

-
geri, startede derefter i 

ellers i gang. Efter nogle 
få år ansatte de et par me-

-
ede for sig selv med et par 
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H&L
50 års jubilæum...
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Karl enige om at gå hver til 

-
lighed. 

Thygesen, som fortalte om 
-

ers passion for spillet. Han 

også en tur til Frankrig 

om drømme og driftighed, 
-

dan han og Karsten som 

100. Så allerede dengang 

penge.

som på personaleforenin-
gens vegne overrakte 

et maleri til Meta, et til 
Karsten og et hver til Dorte 
og Brian. Hvert maleri 

personerne.
 Til sidst kom Brian 
Meldgaard op, fortalte lidt 

han ikke selv havde oplev-
et, da han dengang ikke var 
en del af familien.

-
met var underholdning, og 
det var ikke mindre end 

kom med anekdoter fra sin 

med mange af de gamle 
numre, som vi kunne synge 

»Den dejligste morgen i 
hundrede år« og sluttede af 
med »Mr. Swing King«. 

af festen overstået, og folk 
hyggede sig. Nogle gik lidt 
rundt og snakkede med 

uden Peters sang.

mødt op for at fejre Hansen 

 En meget vellykket og 
festlig dag, som alle kan se 

/lrå

et maleri til Meta et til
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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 byrådsmø-
derne. Indtil videre er der 
indkommet spørgsmål om 
Energinet´s nye El-motor-
vej, hvor der skal placeres 
store elmaster gennem 
vores kommune, højhus-
byggeri i Videbæk samt de 
kystnære møller ved Søn-
dervig. 
 Spørgsmålet omkring de 
kystnære møller var no-
get af et tilløbsstykke, så 
byrådssalen var fyldt med 

en plads kunne følge by-
rådsmødet på storskærm i 
rådhusindgangen.

Projekt Vandhaverne
i Skjern
Skjern udviklingsforum 
har ansøgt om vækstmid-
ler 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 For-
syning er stoppet med at 
bruge den ferskvandstank, 
der er placeret på området, 
og Skjern Udviklingsforum 
ønsker nu at inddrage tan-
ken i et nyt projekt.
 Det grønne område skal 
omdannes til tre grønne 
rum som et oplevelses- og 
fordybningssted for Om-
rådets- og byens borgere 
samt turister.

Vandtanken
Den cirkulære Ferskvands-
tank på 38 meter åbnes, så 
man kan kikke ned og ind i 
den. Nede i tanken etable-
res elementer så som vand-
tåge, lys, opholdssteder, 
vandlege, musik via apps, 
og mulighed for at etablere 
nicher med bænke og bor-
de ind i betonvæggen.
Skulpturhaven
 I nærheden af Tanken 
mod syd langs Grønningen 
etableres et cirkelrundt ak-
tivitetsrum på samme stør-
relse som den åbne vand-
tank. Rummet afgrænses 
af en ca. to meter høj hæk 
med nogle genplacerede 
søjler, borde og bænke 
samt skulpturer. Det er så-
ledes tanken, at haven skal 
være til nydelse og fordy-
belse omkring kunsten.
Vandlegeplads
 Midt i det grønne om-

råde løber Kirkeåen, hvor 
den bestående bro tæn-
kes fornyet, så man fysisk 
og visuelt får bundet hele 
anlægget sammen. Broen 
vil blive bindeled mellem 
Vandtanken, Skulpturha-
ven og Vandlege-pladsen, 
som også skal være cirkel-
rund og samme størrelse 
som de øvrige to rum. 

Mobil- og bredbånds-
dækning i RKSK
I byrådet har vi aftalt, at vi 
gerne vil være proaktive i 

borgere har adgang til høj-
hastighedsbredbånd samt 
ordentlig mobildækning.  
 I Erhvervs- og vækstud-
valget har vi derfor netop 
igangsat en proces, som 
skal munde ud i et samlet 
overblik, over de mulighe-
der kommunen har for at 
sikre bedre mobil- og bred-
bånddækning i lyset af det 
nuværende marked og re-
geringens teleudspil.

å hkåd løb Ki k

RåDET
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Stål og Teknik
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Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster

Stålopgaver

Se os på internettet på:
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Fredag 20. april summede 
det af liv i missionshuset 
i Dejbjerg. Her var nemlig 
indbudt til Cafe-aften, hvor 
Grethe og Rolf Chris-
tensen, Dejbjerg kom og 
spillede nogle numre på 

fortalte om deres liv med 
rejser og hobbyer. 

Aftenen startede med 
fælles aftensmad. Her 
havde folk hver især med-
bragt en ret til et ta´selv 

der på den måde opstod: 
Suppe, tærter, fyldte pan-
dekager, 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 autocam-
per 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 

-
mationer i alle mulige og 
umulige afskygninger. 
 Det var virkelig impon-
erende at se, hvordan vind 
og vejr kan forme sten og 

vaskeægte cowboy-byer 
med saloons og heste-
vogne. Man kunne rigtig 
fornemme den stemning, 
som engang havde været 

i disse byer, og som vi 
selvfølgelig også har lært at 
kende igennem Western-

 Derefter gik turen til 
Grønland, hvor Grethe 
og Rolf på spændende vis 

måneders vikararbejde 
som læge og medfølgende 
hustru. Også her var kam-
eraet sat helt rigtigt og vi 

Grønlandske natur og et 
sundhedssystem, som ikke 
helt fungerer som her i DK. 
 Vi så blandt andet bill-
eder af midnatssolen, 
morgenmad på terrassen 
med udsigt til hval-sprøjt, 
indlandsis og små farve-
strålende bygter, som man 
som læge besøger ved 
hjælp af helikopter.    
 Til slut viste Rolf os noget 
af det, han bruger fritiden 
på, og mange gik derfra 
med nyerhvervede trælyse-
stager, - fugle eller - skåle. 
Meget smukt håndværk, 
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som Rolf fortalte, at han 
har meget mere af der-
hjemme og gerne sælger ud 
af. 
 Alt i alt blev det en rigtig 
hyggelig aften i Dejbjerg 
Missionshus. 

som Rolf fortalte at han



Havekredsen i Skjern og 

En blæsende og bidende 
kold vinter morgen den 10. 
marts 2018 samledes vi på 
parkeringspladsen ved Arn-

var en spændt og forvent-

Gartneri Spiren ved Skæl-
skør.
 Turens første stop var ras-
tepladsen ved Lillebælts-

fordi det var så bidende 
-

folk, på trods af praktisk og 
varm påklædning foretrak 
bussens varme fremfor en 
blæsende rasteplads.

 Hurtigt kom vi frem til 

præstens mand fortalte om, 

-

er berømt for, gemte sig sta-
dig delvis under sneen. Men 

med deres gule tæppe. Og 
jeg tror, vi alle kunne for-

ville fremstå efter par et par 
dage med sol og plus grader.  
 Skulle nogen komme i 

velkommen til at lægge 
vejen forbi præstegard-

besluttet, at alle er velkomne 

man kan bare gå ind; det 
eneste, man beder om, er at 
et lille afgrænset areal tæt 

privat område. 
Efter en time i den gamle 

store smukke træer gik turen 
videre til Gartneri Spiren. 
Her mødte os et fantastisk 

-
lokker i tusindvis, som stod 
side om side i fuld blomst.  
 Frokostmadpakkerne blev 
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-
peraturen indbød ikke til at 
sidde længe over madpak-
kerne, men især fordi vi jo 

og påskeklokker.  Jeg tror vi 

penge end planlagt, for det 
var næsten umuligt at vælge 
mellem alle de smukke 
blomster, som i den kolde 
martsdag stod der og blom-
strede, som var det en skøn 
forårsdag. 
 Præcis kl. 18 sluttede 

nemlig på parkeringsplad-
sen i Arnborg, og jeg tror, 

besluttet, at det var ikke sid-
ste gang Vejlø Præstegaards 

skulle besøges. 
/Elisabeth Bakkensen

Lørdag 26. maj 

det årlige plantemarked, 
som foregik på P-pladsen 

med sælgere; de bredte sig 

-
ealet, og der var godt salg 

-
ge priser.

der er til salg på sådan et 

af deres overskud. 
 Vejret var perfekt til sådan 
en dag, så folk nød at kom-

/lrå

Kommende 
arrangementer i 
Skjern havekreds

Onsdag 29. august kl. 20-22

i Skjern, Præstegårdsvej 22, 
Skjern
 Kom op oplev en aften-

 Vi serverer et glas vin samt 

tigt regnvejr. Ring evt. på tlf. 
40840734.
 Entré 30/40 kr. for medl./
ikke medl.

Lørdag 29. sept. kl. 10-13
-

gerer Plantemarked i Tam-
bours Have, Bredmosevej 
21, 6800 Varde ved Karls-
gårde sø.

du også kan besøge Tam-

rigt udvalg af spændende 

-
-

esalg. Madkurven kan med-

vand i kiosken. Fri entré.
 Hvis du ønsker at deltage 
med en bod, skal der tilmel-

-
selskabet.dk.

- -
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DANSKE VANDVÆRKER 

REGION MIDT 

23. maj 2018

Elektroniske målere 

forbikørsel. 
Orientering til forbru-

For et vandværks admin-
istration er det lovligt at 
behandle personoplys-
ninger, da behandlingen er 
nødvendig for at overholde 
en retslig forpligtelse, som 
påhviler vandværket. 
 Ingen data må indsamles, 
uden at der er et udtryk-
keligt angivet formål med 
indsamlingen, og data må 
ikke anvendes til andre for-
mål. 
 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 vand-
værkets administrations 
evne til at betjene dem som 
kunde. 
 Hvis en forbruger ikke 
længere er kunde, har kun-
den ret til at få slettet alle 
data om sig selv – så længe 
personoplysningerne ikke 
skal bruges i andre sam-
menhænge, eksempelvis 
bogføringslovens 5 årige 

dokumentationskrav. De-
suden har kunden ret til 
at få udleveret kopi af alle 

-
ning til et andet forsyning-
sområde. 
 Vandværkets persondata-
ansvarlige er den admin-
istrative forretningsfører/
kassereren, til hvem evt. 
henvendelser om indsigt 
og rettelser til personoply-
sninger stiles.
 Dejbjerg Vandværk anv-
ender IT-systemer til bog-
føring af ind- og udbetalin-
ger samt til afregning af 
driftsbidrag forbrugere og 
vandværket imellem.

på vandværkets adminis-
trationskontor og aktiveres 
ved eget password, som 
kun den administrative 
forretningsfører/kasser-
eren er bekendt med, og 
som ved manglende akti-
vering af tastatur efter et 
antal minutter går i dvale, 
og først igen er aktiv ved 
fornyet indtastning af 
password. IT-systemet er 
virusbeskyttet med opdat-
eret antivirusprogram.
 Kontoret er uden for nor-
mal arbejdstid og i øvrigt, 
når bygningen forlades, 
under lås ved låst kontor i 

 A f r e g n i n g s o v e r s i g -
ten af driftsbidrag inde-
holder oplysninger om 
andelshaverens og/eller 
forbrugerens fulde navn, 
forbrugsstedets adresse, 
forbrugernummer, måler-
nummer, aconto betalin-

ger, evt. restance samt 
årligt forbrug og årlige 
slutafregninger. Dataene 
opbevares i tre år for om 
muligt ved ansøgninger om 
vandspild at kunne hon-
orere kravet om oplysning 
af gennemsnitsforbruget 
for de sidste tre år.
 Registrering af det årlige 
forbrug primo januar ber-
or på elektroniske målere 
opsat på forbrugssted-
erne. Målerne er alle ved 
levering fra leverandøren 

vandværket forsynet med 
krypteringsnøgle, således 
at kun det vandværk, der 
har fået målerne leveret, 

elektronisk ved mobil 

ca. 50 til 200 meters af-
stand afhængig af mod-
tageforholdene. Målerne 
udsender til stadighed et 
antal signaler i minutter, 
og med det rette udstyr 
(mobiltelefon og konvert-

fortløbende proces en efter 
en. 

via internettet til host-

server (eller overføres til 

dataene igen kan hentes 
til videre klargøring på 
vandværkets administra-
tionskontor for endelig at 
blive overført til et valgt 
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Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

Råd til livet
- hele livet...

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.

Afhold Jeres fest i de skønne 
festlokaler på Hotel Smedegaarden
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 

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.

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

Uglbjergvej 5 • Dejbjerg • 6900 Skjern

larssfx@hotmail.com • 2573 6590



forbrugsafregningssys-
tem (eksempelvis Rambøll 
FAS eller Danske Fjern-

grundlag for fakturering, 
som endelig via NETS og 
bankernes betalingsservice 
eller ved tilsendte indbetal-
ingskort, opkræves hos for-
brugerne. 
 Herudover foretages 

af henvendelse fra forbru-
-

fordring fra Ejendomsmæ-
gler ved salg samt efter 
skøn for kontrol af vand-
spild i installationer, som 

målerne kan registrere.
-
-

ninger videreformidles 
til spildevandsselskab for 
afregning af spildevands-
betaling.
 Alle eksterne aktører og 
modtagere af måleroplys-
ninger er selvstændig an-
svarlig for overholdelse af 
personeldataforordningen 
og IT-sikkerheden, hvilket 
bekræftes ved udarbejdede 
databehandlingsaftaler.

Så er der referat fra 
generalforsamlingen:

Generalforsamling i 
Dej-bjerg Vandværk 
21. marts 2018
Kurt Christensen blev valgt 
som dirigent.

-

blev godkendt.

Regnskabet viste en over-
dækning på ca. kr. 31.000 
og blev godkendt.
 Valg til bestyrelsen: På 
valg var Palle Grønborg og 
Kurt Christensen. De blev 
begge genvalgt. Den sam-
lede bestyrelse ser således 
ud: 
Formand: Søren Knudsen
Næstformand: Jesper 
Frost,
Kasserer: Palle Grønborg, 
Sekretær: Kurt Chris-
tensen og Karsten Larsen. 
Suppleant: Niels Peder Pe-
tersen.
Revisorer: Henriette Løn-
berg Bach og Kjeld Chris-
tiansen. Suppleant: Kris-
tina Nielsen.

Indkomne forslag: Søren 
Knudsen havde foreslået, 
at der kan udbetales hon-
orar til de mest arbejd-
skrævende opgaver ved 
vandværket, og det blev 
vedtaget
 Der var intet under even-
tuelt.
 Dirigenten takkede for 
god ro og orden.
                                                                                                                         

Kurt Christensen                                                                                                                                 
sekretær

Og så lige formandens 
beretning:

Formandsberetning fra 
Dejbjerg Vandværk 2018
Vi har i 2017 udpumpet 
ca. 60.000 m3 vand; led-
ningstab har været ned-
adgående.

 Med hensyntil lednings-
brud har vi været rimeligt 
heldige det sidste år uden 
de helt store brud, og der-
for er ledningstabet til-
fredsstillende.
 Regnskabet ser til-
fredsstillende ud, og vand-
prisen samt fast afgift vil 
blive uændret i 2018.
 De lovpligtige analyser, vi 
har foretaget i 2017, viser 

Vi kan konstatere, at fjer-
-

fredsstillende.

kunne vi ved en forbruger 
konstatere en kraftig stign-
ing i forbruget, og forbru-
geren blev straks kontak-
tet, og det viste sig, at der 
var et brud på husets in-
stallation.
 Jeg kan kun opfordre for-
brugere til at have en forsi-
kring, da denne dækkede 
de øgede forbrugsomkost-
ninger, 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 sa-
marbejde i 2017.
Dejbjerg d. 21. marts 2018                                                                                 

  Søren Knudsen



Der var ca. 55 tilmeldt til 
fællesspisning forud for 
generalforsamlingen 19. 
april:

Valg af dirigent: 
Christian Anneberg blev 
foreslået og valgt som di-
rigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var 
lovligt varslet. 

Valg af protokolfører 
og stemmetællere:
Henriette Bach blev valgt 
som protokolfører.

Bestyrelsen og forstand-
 

Formanden Erling Gaas-
dals 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 faci-
liteter. 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 
P-plads.

Blandet:
Opgaver, som venter de 
kommende år, vil bl.a. 
være forbedring af indekli-
maet i klasseværelser og på 
værelsesområderne med 
ventilation. Første step 
sker her før sommerferien, 
hvor klasselokaler får me-
kanisk ventilation Så bliver 
et stort ønske fra medar-
bejdere og elever opfyldt. 
Ligeledes fortsættes den 
løbende renovering af lo-
kaler, ligesom hele IT-om-
rådet også fortsætter med 
at kræve investeringer. 

Afslutning: 
Jeg vil gerne slutte min 
sidste beretning, som også 
må være nr. 32 med at sige 
tak til støttekredsen for til-
liden, der har givet mig lov 
til en fantastisk rejse med 
Dejbjerglund Efterskole 
gennem 32 år. Jeg været 
privilegeret at have fået 
mulighed for at arbejde 
sammen med dejlige be-
styrelseskollegaer, hvor vi 
har haft et fælles mål, med 
forskellig baggrund, men 
hvor vi alle har været villige 
til at investere den tid, der 
måtte være nødvendig. Det 
er gennem tiden blevet til 
mange møder og samtaler, 

fantastisk inspirerende og 
givende – tak for det. Tak 
til efterskolens medarbe-
jdere for aktivt medspil 
og tak til tillidsrepræsent-
anters måde at agere på i 
forhandlingssituationer, 
som altid er foregået på en 
ordentlig måde. 
 Til slut vil jeg takke Gitte 
og Kjeld for et loyalt og 
tillidsfuldt samarbejde. I 
har gjort opgaven let for 
mig som formand. Jeg har 
forsøgt at stille mig til rå-
dighed, når I har haft brug 
for det en snak/sparring. 
Det har været meget giv-
ende og lærerigt for mig.

Forstander Kjeld Lykke 
 

Sammenhold – alle er med 
– vi er bevidste om, at vi 
ikke skal være en elite-
skole. Her er plads til alle.
 Vi vil gerne skabe det 
bedste efterskoleår for alle 
elever, som der skal vilje 
og styrke til at udføre. Der 
er plads til alle, og vi løfter 

-
den, og vi kan forskellige 
ting.
 Elevrekrutteringen en 
kamp. Det er ikke så let 

20 år siden; de kommer 
ikke af sig selv længere. 
Vi prøver på at have fokus 
på at starte med et fuldt 
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elevhold, som ligger mel-
lem 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 hop-
per 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 kom-
met i hus. Det har været 
spændende, og vi vil i de 
kommende 5 - 6 år have 
meget fokus på gymnas-
tikken, så vi kan tiltrække 

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 om-
kring hinanden. Foldbold-
trænerne kommer ud og 
ser opvisninger, og gym-
nastiklærerne tager med 
ud og ser håndboldkam-
pene. 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, støttekred-
sen, sognene omkring os, 
forældre og skolevenner 
generelt. 

forelægges til godkend-

else: 
Erling Gaasdal fremlagde 
regnskabet. Vi har et resul-
tat på 2.003.384 kr. mod 
budgetteret 1.374.000 
kr. Det er ikke et mål at 
komme ud med et stort re-
sultat, men det er et bevis 
på, at vi kan spare op, og 
det er derfor, vi har fået 
luft til byggeriet. 
 Revisoren har ingen an-
mærkninger, og regnska-
bet blev godkendt.
 Derudover gennemgik 
Erling nøgletal, hvilket der 
var positiv respons af. Dog 
har de et ønske om at sam-
menligne os med andre 
skoler, så vi kan se, hvor-
dan vi ligger i forhold til 
andre.
 Partner Revision blev 
genvalgt som revisor.

Indkomne forslag: Ingen

lemmer og suppleanter 
Heidi Bro blev genvalgt, 
Svend Stensig og Er-
ling Gaasdal udtrådte af 
bestyrl sen

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 
nyvalgt.

Bogligt og idrætsligt  

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 lin-
jer, og det fungere rigtig 
godt. 
 Efter succes med 10. kl. 
projektet kom 9. kl. lær-
erne 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 bestyr-
elsen, Svend Stensig og Er-
ling Gaasdal. 

Svend Stensig:
Har været med, siden 
skolen startede. Han har 
været en fantastisk bestyr-
elseskollega. Han er god 
social og har en fantastisk 
holdning til tingene, dan-
nelse ud fra en positiv vin-
kel, og han ser tit tingene 

tak for samarbejdet i alle 
årene.

Erling Gaasdal:
Han har været med siden 
skolen startede. De beslut-
tede dengang, at Erling 

godt gå-på-mod, og der-



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



DEJBJERG SOGNEBLAD  45

for blev han valgt som 
formand. Han er en mar-
kant leder på en fantastisk 
måde. Han er god til at løse 
udfordringerne og god til 
at snakke og kommunikere 

været i løbet af skolens 
levetid, Gudrun og An-
ker Clausen samt Gitte og 
Kjeld Christiansen. Det har 
været en skøn oplevelse at 
være i bestyrelsen med Er-
ling. En STOR tak for sam-
arbejdet i alle årene.
 Kjeld, Gitte og Heidi 
takkede Erling og Svend 
for godt samarbejde i alle 
årene.
 Aftenen afsluttede med 

INDRE 
MISSIONS 
PROGRAM
Søndag 19. august 

 gram og tidspunkt følger

Onsdag  22. august 
kl. 19.30
 Månedsmøde ved fritids-
 forkynder Svend Erik 
 Søndergaard, Spjald

 En anderledes aften – vi 
 deler os

kl. 19.30
 Møde ved pastor em.  
Thomas Kristensen, Hvide 
Sande
Emne: Vær hinandens 
medvandrere

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 dis-
kuterer 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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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI
Søndag 1. kl. 9.00  
Søndag 8. kl. 9.00  v/Torill Kristensen
Søndag 15.   INGEN
Søndag 22.   INGEN  
Søndag 29.   INGEN 

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

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

SOLID, ROBUST

OG LOKAL

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

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  
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