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PRISER FRA 199,-

CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN

www.christinawatches.dk

Restauranten med
den fantastiske
udsigt - og de
gode danske retter
tilberedt af lokale
råvarer....

RESTAURANT

Stauning Havn

Restaurant Stauning Havn • Strandvejen 31 • 6900 Skjern
Tlf. 9736 9260 • info@stauninghavn.com • www.stauninghavn.com

REFLEKTiONER OVER TiDEN...
Papiret, hvor jeg sidder
RJVNDOVNULYHUHÀHNVLRQHU
SnVHUJDQVNHEODQNXG
'HWNDQQ VWHQJLYHHQ
I¡OHOVHQDISDQLNPHG
VnGDQHWVW\NNHKYLGWRJ
WRPWSDSLUIRUDQVLJ
Samtidig kværner tankerne
rundt og man tænker, at
siden forbliver tom denne
gang. Skriveblokering kan
dette vist kaldes. En indre
monolog kører. Men så
kommer der trods alt lidt
gang i skriveriet, og det
hjælper. Ja, kan næsten
ende ud i, at man ikke kan
få stoppet igen. Skrivekløe,
det modsatte af skriveblokering? En slags konklusion
må være, at bekymringer er
ikke noget værd.
Hvad er der så sket i
Dejbjerg siden sidst.
Ringkøbing-Skjern Museum havde besøg af Kulturminister Mette Bock. Hun
var på rundtur i det vestjyske. Hun skulle se forskellige initiativer, som er støttet
af kulturministeriet.
På Museet var det en orientering omkring frivillighedsakademiet. Projektet
hvor de frivillige kan dygtiggøre sig gennem kurser.
Dette løber frem til 2019.
Ministeren lovede at kigge
på mulighederne i folkeoplysningsloven for at arbejdet kunne fortsættes for de
frivillige. Hun var positiv
over for ideen.

Kim Clausen direktør for
Ringkøbing - Skjern Museum har valgt at stoppe til
juni. Har været ved museet i
43 år. I de år er der sket meget. Planerne var store, da
man købte Bundsbæk Mølle. Tanken var, at historien
skulle formidles på de steder, hvor den havde fundet
sted. Og derfor blev Bundsbæk Mølle en af de første
økomuseer i Danmark.
Og mange ting arrangeres inden for RingkøbingSkjern Museum. Men det,
VRP  GH ÀHVWH QRN EHGVW
kender er det levende julemarked hvert år i december. Og til julen 2017 kunne
nissen Pyrus fra tv-julekalenderen opleves. Samtidig
var der lavet en udstilling
om Pyrus og de andre nisser fra julekalenderen i TV.
Selvfølgelig skulle Pyrus
også synge nogle sange fra
julekalenderen. Dette trak
mange folk af huse.
Dejbjerglund Efterskole
LQGYLHGH RI¿FLHOW GHUHV Q\H
RJÀRWWHVSULQJFHQWHUIUHGDJ
2. februar. Mange benyttede
lejligheden til at komme og
se de nye faciliteter. Disse
er med til at give eleverne
ÀHUH PXOLJKHGHU QnU GHU
skal øves spring, dans og
hvad der ellers er inden for
gymnastikkens verden.
Og forårsopvisningerne i
gymnastik er i fuld gang for
eleverne. Dog har de underYHMVY UHWUDPWDILQÀXHQ]D
Hvilket betød, at træningen
måtte sættes lidt på standby en lille uges tid, så ele-

verne kunne blive friske
igen.
En lille info, på falderebet. I Dejbjerg Sognearkiv
har vi Dejbjergbogen, som
er skrevet af Hans Peter
Jensen tilbage i 1966. Bogen
handler om Dejbjerg sogn
gennem tiden, og fortæller
hvem der har boet i huse og
JnUGHL'HMEMHUJÀHUHJHQHrationer tilbage. Bogen kan
købes i Arkivet, hvis man
kunne være interesseret og
gerne vil sidde med en fysisk bog i hånden. Men den
over 50 år gamle bog er også
i digital udgave, hvor Per
Lunde Lauridsen har opdateret den. Er tilgængelig på
sognets hjemmeside:
www.dejbjerg.dk.
Vi håber, at foråret snart
YLOODGHVLJLQG¿QGHVnKDYHfolket kan komme i haven og
få jord under neglene og at
landmændene kan komme i
marken og få sine afgrøder
i jorden. Alle har hver deres
opfattelse af, hvad der skal
til for at foråret er kommet.
For nogle er det, når lærken synger, for andre er
det, når anemonen lader sig
vise.
En ting er sikker, dagene
bliver lysere og længere og
når solen er fremme har den
mere og mere magt, og giver
en dejlig varme fra sig.
/bll
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ÅRETS

KONFIRMANDER

I DEJBJERG
Af sognepræst
Poul Nyborg

spørgsmål, så jeg skyndte
mig at stille det næste)

Siden september 2017
har Mathilde og Christine
mødtes hver anden
onsdag eftermiddag i
Dejbjerg præstegård, hvor
GHKDUJnHWWLONRQ¿UPDWLonsforberedelse sammen.
På vegne af Sognebladet
stillede jeg dem nogle
spørgsmål sidst, jeg havde
besøg af dem.

+YDGVHU, PHVW
IUHPWLO"
Christine: For mig er det
det med, selv at sige ja til
Gud. Jeg er jo vokset op
med kristendommen, men
det er noget særligt selv at
skulle sige ja!
Mathilde: Jeg glæder mig
bare til selve dagen!
Det hele...

Glæder i jer til
NRQ¿UPDWLRQHQ"
Ja! (Tonen i svaret antydede, at det var et dumt

hyggeligt! Det føles lidt
som om, at jeg har fri og
bare skal hjem…
+YDGKDU,VnO UW"
Christine: Hvorfor man
EOLYHUNRQ¿UPHUHW9LKDU
lært en del om Bibelen.
Mathilde: Jeg har lært
rigtig meget om Jesus og
Gud...
+YDGKDUY UHWGHW
PHVWVS QGHQGH"
Det var sjovt og hyggeligt,
at prøve at male vores
HJHWNRQ¿UPDWLRQVRUGRJ
andre motiver fra Bibelen.

+YDGKDUVnY UHWGHW
PHVWNHGHOLJH"
Christine: Ja, hvor skal vi
begynde… Hvad synes du
har været det mest kede+YRUGDQKDUGHWY UHW lige Mathilde?
DWJnWLOSU VWSnVnGDQ Mathilde: Måske når vi
HWOLOOHKROG"
skulle sidde og synge
Mathilde: Jeg synes det
salmer.
KDUY UHW¿QW'HWKDU
Christine: Der er nogle
ikke været kedeligt.
gange, hvor jeg synes det
Christine: Det har været
har gået lidt langsomt,
m jeg kan ikke huske,
men
h
hvad
det handlede om...

M
Mathilde
Møller og
C
Christine
Margrethe
1
1\ERUJVNDONRQ¿UPHUHV
v gudstjenesten i
ved
D
Dejbjerg
Kirke
8 april kl. 10.00.
8.
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nUVNRQÀUPDQGMXELO XP

.RQÀUPDWLRQ

L'HMEMHUJ.LUNH
DSULONO

F venstre: Anders Frandsen, Steen Andreasen, Andreas Dideriksen og
Fra
P
Pastor Larsen. I midten: Mogens Juul Mortensen, Finn Lyhne, Anne Kath
thrine Bollerup, Elsebeth Guldager, Elly Frost og Hans Jørgen
S
Søgaard Madsen. Nederst: Karen Sandager, Tove Lauridsen, Stinne
Husted, Agnethe Nielsen og Ruth Dueholm.

Y3RXO1\ERUJ

Christine Margrethe
Nyborg
Bundsbækvej 2
Mathilde Møller
Gl. Dejbjergvej 2

%¡OOLQJ.LUNH

DSULONO
Frederik Hindbo Nielsen
Kongsholmvej 2
Magnus Lotterup
Krogsgaard
Højbjergvej 1

nUVNRQÀUPDQGMXELO XP

Kirsten Mathiasen, Niels Holt, Karsten Skovbjerg Larsen og
Per Lauridsen
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Grise
På opfordring fra
Sognebladet foræller
John om sit og familiens
grisehold på Vester
Marupvej 6 i Østersogn.
Jeg har i lang tid syntes at
der skulle mere end gæs
og høns på vores ejendom,
derfor tog jeg beslutningen
om at få et par grise.
Beslutningen blev også
nemmere, da ham jeg køber gæslinger af om foråret, var begyndt at afvertere med at han også solgte
små grise (5 uger) til opfedning på friland. Købt hos:
www.julegaasen.dk.
En ting var selvfølgelig
beslutningen, noget andet
var at få udført alle de tilhørende nødvendigheder,
så som hegning, strøm,
vand og registrering i CHR

meen alle disse
m
registret; - men
delmål blev udført i slutning af 2016 og begyndelsen af 2017.
Præcis den 1. april hentede Helle og jeg de to første små grise, og kørte hjem
med dem i en papkasse.
Jeg havde lavet en lille
interimistisk stald inde
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i værkstedet
værkstedet, da jeg ikke
turde sætte dem på friland
allerede 1. april, der ville de
fryse ihjel uden varme. Jonas vores yngste søn skulle
NRQ¿UPHUHVLVOXWQLQJHQDI
april, og jeg havde besluttet at de skulle ud inden
NRQ¿UPDWLRQHQ6WHHQ'Xpount kom forbi en fredag
e
eftermiddag
og hjalp med
a få de to »smågrise« på
at
fr
friland
(ca 25-30 kg), de
h
havde
nu masser af plads,
e hus at gå ind i, og skyget
g
geplads
ved skarp sol.
 'H JHQQHPJUDYHGH MRUd
den
og lavede dybe huller
o brugte deres »nakkekoog
te
telletter«
til at rode i jorden
P
PHG'H¿N¡NRORJLVNIRGHU
o tilskud af grønsager og
og
a
affald
fra køkkenhaven.
 6ODJWQLQJHQ VNXOOH IRUHJ KRV 6ODJWHU 6¡UHQVHQ
Jn
i Videbæk og jeg havde

mange spekulationer om
KYRUGDQMHJ¿NGHWR»smågrise« nu +100 kg fragtet
til Videbæk, men jeg lånte
en trailer af Jørgen Nielsen
i Bølling og foretog fodringen oppe i selve traileren
3-4 dage før end de skulle
afsted til slagtning. Om
morgenen gik de selv op
i traileren, og jeg kunne
lukke lågen og køre til Videbæk uden problemer.
 'HWRJULVHEOHYVODJWHWL
uge 28 lige før sommerferiHQ6ODJWHY JWHQYDURJ
67 kg, lige i underkanten af
hvad som jeg havde håEHW'HWWHYDUI¡UVWHHWDSH
anden etape startede lige
efter sommerferien i beJ\QGHOVHQ DI DXJXVW 'D
hentede jeg tre »små grise«
igen hos Claus /julegaasen.
dk og disse tre blev med det
samme sat på friland.
 'H JUDYHGH RJ URGHGH
om muligt endnu mere
end de to første, så alt blev

de gravede så
vendt og de
sandelig også en af mine
frugttræer op, selvom jeg
havde forsøgt at hegne dem
for »grisetryner«.
Grise generelt, har jeg
nu erfaret på egen krop, er

ødelæg
gg
ge; - om
skabt til at ødelægge;
det så er huset de bor i, eller hegn som er opsat til at
kan give dem skygge for
sol/regn; - en grisetryne er
nysgerrig og hvis det kan
ødelægges, bliver det ødela
lagt,
men hvorom alting
e har det været fantastisk
er,
s
sjovt
og givende at have
g
grise
i år 1.
Udover at kunne nyde
s
synet
af dem, har det, syn vi, givet en helt anden
nes
s
smagsoplevelse
af grisek
kød
når det kommer fra
»
»egen
gris«, det er uanset
R GHW HU IDUV À VNHVWHJ
RP
s
skinkesteg,
leverpostej elle frankfurtere, så jeg tror
ler
o
også
at vi skal have et par
s
stykker
igen i år. :)
Mvh John

DEJBJERG SOGNEBLAD

9

•
•
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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

RIGMOR
TARPGAARD
- Er ikke blandt os
længere, - os i Sognebladet
vil savne hende rigtig
meget...
Mandag aften 19. februar
kl. 18.41 ringer min mobil, og der står Rigmor på
displayet. Jeg tager den og
siger: Hej ven... - - - Det er
Laurids, som svarer: Ja, du tror nok, at det er Rigmor, som ringer til dig nu,
men du må hellere sætte
dig ned. - - - Rigmor er i eftermiddag desværre afgået
ved døden...
Åh, - - - hvor vil jeg savne
KHQGH RJ KDU ÀHUH JDQJH
siden taget mig selv i, at
ville ringe om dit og dat...
Rigmor var en dejlig
veninde, og vi har tilbragt
rigtig mange dejlige timer
i hinandens selskab, haft

det fantastisk sjovt, men
også kunnet tale om livets
alvorlige sider. Rigmor var
fx ikke bange for at dø; - og
efter at hun var alvorligt
syg i 2013, har hun skrantet meget, og tit været nede
at vende, - men sagde altid:
Det går over igen...
Det gjorde det bare ikke
dennegang, da en slem inÀXHQ]DVW¡GWHWLO
Rigmor vil blive savnet
af rigtig mange, hun var en
solstråle og næsten altid i
godt humør.
Rigmor var også en fantastisk dygtig mor og husmor. Passede hus, børn og
hjem til punkt og prikke.
Lavede dejlig mad og fantastisk godt bagværk. Strikkede og syede, - - her på det
sidste, især til hendes to
elskede børnebørn Willum
og Arthur, som nåede at

Vi har alt for tidligt mistet vores kære blad-veninde

Rigmor Tarpgaard
19. februar 2018.
Tænk, at livet koster livet; - Rigmor, du vil aldrig blive glemt.
Bente • Lisbeth • Birgit • Ane Lisa
Dejbjerg Sogneblad

kende deres farmor,
farm
morr så alt
for kort.
Rigmor var et skattet
medlem af både Læsekredsen (13 år), og vort Sogneblad her i Dejbjerg (26 år).
Jeg personligt vil mest
savne vore små hyggelige
ture i sommerhus, både
på Lodbjerg Hede og på
Klitten i Søndervig, hvor
vi sidst var sammen for 14
dage siden. Vi havde aftalt at vi først ville stoppe
i bladets redaktion, når vi
blev hhv. 74 og 75 år. Så
måtte det være de unges
tur...
Rigmor er desværre ikke
mere, og det er et stort tab,
ikke mindst for hendes
nærmeste.
Mine tanker går til Laurids, Signe, Kristian og
Nicoline og Rigmors to elskede børnebørn Willum
og Arthur.
Æret være Rigmors minde.
Ane Lisa Bollerup
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10 år efter

PLQNRQÀUPDWLRQ
ª8UHWWLNNHURJWLGHQÀ\YHU PLJ VHOY -HJ O UWH ULJWLJ QHPJLN ÀHUH PnQHGHUV
PHJHW RP DQGUH RJ LNNH JHQRSWU QLQJ RJ GHQ GDJ
afsted! Hemmeligheden
PLQGVW PLJ VHOY L GHQ WLG LGDJJnUGHWULJWLJJRGWVn
EDJHYLJXQJGRPHUDW
OHYH UOLJWVSLVHODQJVRPW
RJO\YHRPHQVDOGHU´
0DULDHUGDWWHUDI.ULVWLDQRJ1LQD
,EOHYMHJNRQ¿UPHUHW
L'HMEMHUJNLUNHMHJKXVNHU
VWDGLJGDJHQVRPGHQYDUL
JnUPHGDOOHPLQHWLGOLJHUH
NODVVHNDPPHUDWHU RJ KHOH
IDPLOLHQ (IWHU VRPPHUIHULHQ À\WWHGH MHJ VRP GHQ
HQHVWHLPLQNODVVHWLO/HP
VNROHKYRUGHUYHQWHGHPLJ
WRXGIRUGUHQGHRJO UHULJH
nU VDPW HQ PDVVH Q\H EHNHQGWVNDEHU
 0LQ  NODVVH WRJ MHJ Sn
%UHMQLQJJDDUG (IWHUVNROH
RJGHWHUXGHQWYLYOHWDIGH
EHGVWH nU MHJ KDU JMRUW IRU

$QGHUVHQSn8JOEMHUJYHM
KYLONHWKDUY UHWPHGWLODW
SU JHPLJVRPGHQSHUVRQ
MHJHULGDJ-HJYLOWLOKYHU
HQWLGRSIRUGUHDQGUHWLODW
RSOHYH GHW VDPPHQKROG
GHU¿QGHUVWHGSnHQHIWHUVNROHHQVSHUVRQOLJHRJVRFLDOHXGYLNOLQJIRUPHVKHU
 'HUXGRYHU EOHY GHW RJVn
WLO HW KnUGW nU IRU PLW YHGNRPPHQGH MHJ ODQGHQGH
Sn QDNNHQ L HW VSULQJ RJ
GHWWH JMRUGH DW PLQ U\JV¡MOH EOHY VN Y -HJ JHQ-
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O QJHMHJKDUPDQJHPXVNOHU L U\JJHQ WLO DW EHVN\WWH
GHWEHU¡UWHRPUnGH6nMHJ
YDUPHJHWKHOGLJ
 (IWHUNODVVHWRJMHJ
XJHUVJUXQGIRUO¡ERSSHSn
6RFLDO RJ VXQGKHGVVNROHQ
L +HUQLQJ PHG KHQEOLN Sn
DW V¡JH LQG Sn S GDJRJLVN
DVVLVWHQWXGGDQQHOVHQ -HJ
EOHY Vn XGGDQQHW S GDJRJLVN DVVLVWHQW L  XGGDQQHOVHQ WRJ WR nU RJ ¿UH
PnQHGHU RJ KHU YDU MHJ
XGH L HW nUV SUDNWLN +HUH
HIWHU
¿N MHJ DUEHMGH L HQ
S
SULYDW
S GDJRJLVN LGU WVLQVWLWXWLRQ
L 7M¡UULQJ VRP
LQ
KHGGHU
6WMHUQHQ +HU DUK
E
EHMGHGH
MHJ L YXJJHVWXH L 
P
PGUVDPPHQPHGQRJOHDI
G EHGVWH RJ PHVW NRPSHGH
WHQWH
S GDJRJHU MHJ NHQWH
GHU,IHEUXDUVWDUWHGH
G
MHJ
MH Sn 9LD 8QLYHUVLW\ &ROOH
OHJHL+ROVWHEURSnS
GD

JRJXGGDQQHOVHQ
 8GGDQQHOVHQ HU GHOW RS
L WUH SUDNWLNSHULRGHU KHU
KDU MHJ Y UHW WUH IRUVNHOOLJH VWHGHU $OOH WUH VWHGHU
L YXJJHVWXHU PHQ PHG
PHJHW IRUVNHOOLJH XGIRUGULQJHU-HJJnUMRSnKROG
PHG$QQD0DULH+RON/DXULGVHQ VRP MHJ RJVn EOHY
NRQ¿UPHUHW PHG 9L KDU
IXOJWKLQDQGHQGHVLGVWHWUH
nU RJ DIVOXWWHU VDPPHQ WLO
MXQL

 'HWHUYLOGWK\JJHOLJWDWYL
KDUNXQQHWI¡OJHPHGLKLQK
DQGHQV
KYHUGDJ -HJ KDU
D
ERHWL+HUQLQJLJHQQHPGH
E
VLGVWH¿UHnUPHQHUIRUQ\V
OLJÀ\WWHWKMHPHIWHUDWPLQ
OL
WL
WLGOLJHUH
N UHVWH RJ MHJ HU
JnHWIUDKLQDQGHQHIWHUnU
J
VDPPHQ'HUHULQJHQWYLYO
V
R DW GHW HU PHJHW KnUGW
RP
PHQ
VDPWLGLJ NDQ PDQ
P
Q
QHPW
YRNVH IUD KLQDQGHQ
Q
QnUPDQ¿QGHUKLQDQGHQL
HQ XQJ DOGHU RJ GHW VNHWH
VnIRUKDPRJPLJ
 -HJ UHJQHU GRJ PHG DW
GHW NXQ HU IRU HQ NRUW WLG
HIWHUVRPMHJEUDQGHUIRUDW
NRPPH XG RJ In PLW HJHW
VHOYRP GHW QX HU GHMOLJW DW
Y UH KMHPPH RJ EOLYH IRUN OHWDIPRURJIDUWLOGDJOLJW
 0LQ SDVVLRQ IRU IRGEROG
HU VWDGLJ OLJH Vn VWRU VRP
GHQYDUIRUnUVLGHQ-HJ
VSLOOHU QX WLO GDJOLJ L 7M¡U-

ULQJLIKYRUYLVSLOOHUL-\OODQGVVHULHQIRGEROGHQJLU
PLJ QRJHW LQJHQ NDQ MHJ
YLOVnJDUVLJHDWGHWHUPLQ
GULYNUDIWRJOLYVNYDOLWHWMHJ
¿QGHUKHUL
 6nLGDJEUXJHUMHJPLQWLG
Sn IDPLOLH YHQQHU VWXGLH
IRGEROGRJVHOYI¡OJHOLJPLQ
OLOOH KXQG $OPD -HJ VNDO
QXLJDQJPHGDWVNULYHEDFKHORURJEOLYHUIRUKnEHQWOLJ XGGDQQHW S GDJRJ WLO
VRPPHU
 -HJ JO GHU PLJ KHOW YLOGW
WLODWY UHI UGLJXGGDQQHW
PHQ MHJ NDQ RJVn P UNH
DW GHW VNU PPHU PLJ OLGW
DW VNDO XG Sn GHW GDQVNH
DUEHMGVPDUNHGRJLNNHVNDO
VWXGHUH PHUH  MHJ PHQHU
GHW HU MR GHW YL KDU JMRUW
KHOHYRUHVOLY0HQMHJHUVn
NODU WLO DW VP¡JH UPHUQH
RS RJ VH KYLONH RSOHYHOVHU
RJXGIRUGULQJHUPLQIUHPWLGEULQJHUSn
Maria Vang Andersen

Fra
F min praktik i 9 kl. på
Flyvestation
Aalborg. Jeg
F
sidder
på forreste række
s
helt
h til højre.
Her
H på billedet ser vi min
lille
li krudtugle Alma på 3
år.
å Hun er en jack russell
terrier.
te
Brejninggaard
Efterskole
B
2010/2011
2
Holdbillede
fra Tjørring
H
If,
If 2017. Jeg ses øverst,
tredje
pige fra højre.
tr
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10 år efter

PLQNRQÀUPDWLRQ
Ti år går stærkt, når man
laver det, man kan lide.

VWDGLJ VQDNNHU PHG L GDJ WUHnUSnJ\PQDVLHW
PHQ VNROHQ JDY PLJ LNNH  'HW EOHY 9HVWM\VN *\PULJWLJ GHQ XGIRUGULQJ MHJ QDVLXP 7DUP 'HW YDU WUH

(IWHU GHQ ¿QH NRQ¿UPDWLRQ PLQH IRU OGUH KROGW
&KDUORWWHHUGDWWHUDI<UVDRJ/DUV
IRU PLJ VOXWWHGH nUHQH Sn
-¡UJHQ-¡UJHQVHQ5LQJN¡ELQJYHM
6WDXQLQJVNROHRJOLJHVRP
PLQHV¡VWUHVNXOOHMHJRJVn
KDYGH EUXJ IRU 6n QLHQGH KnUGH PHQ JRGH nU VRP
VWDUWHSn$PDJHUVNROHQ
 -HJ¿NHQPDVVHQ\HYHQ- NODVVH NRP WLO DW IRUHJn IRUHJLN VDPPHQ PHG Q\H
QHU RJ YHQLQGHU VRP MHJ Sn /HP 6W VNROH KYRU MHJ RJ JDPOH YHQQHU 8QGHUNHQGWH
HQ YHMV YDU YL Sn VWXGLHWXUH
NHH
GHO
GHH L IRUYH- WLO EODQGW DQGHW ,VODQG RJ
MH
MH
MHQIUDPLQH
)UDQNULJ VRP JMRUGH VWRUW
G D Q V H  n U LQGWU\N PHG GHUHV ÀRWWH
KR
R 6XVDQ- QDWXU RJ VWRUH E\JQLQJVKRV
QHH 1LHOVHQ Y UNHU
QH
VRPMHJVWDVR
R
 , VRPPHUHQ  EOHY
GLL JnU KRV MHJ VWXGHQW PHG KXH RJ
GLJ
2 KHU ¿N GHWKHOHKYLONHWEOHYIHMUHW
2J
MH GHQ XQ- PHG PDQHU 0HQ QX YDU
MH
MHJ
GHUYLVQLQJ
WLGHQNRPPHWWLDWMHJIRU
GHH
MH
MH
MHJ
KDYGH DOYRUVNXOOHY OJHHQYHMDW
EU
EU
EUXJ
IRU Jn *HQQHP J\PQDVLHWLRJ
J GHW JDY GHQ KDYGH MHJ GRJ IXQGHW
RJ
PLJEORGSn
XG DI DW PLQ GU¡P RP DW
P
WDQGHQ
WLO EOLYH G\UO JH NU YHGH QRWD
D
DWW O VH WLO JHW K¡MHUH NDUDNWHUHU HQG
DW
G \ U H O J H  MHJ KDYGH UHJQHW PHG Vn
P
PHQ
LQGHQ MHJ YDOJWH DW Jn HQ DQGHQ
MHJ
NXQQH YHM-HJV¡JWHKHUHIWHULQG
MH
MH
NRPPH
Vn Sn V\JHSOHMHXGGDQQHOVHQ
NR
R
ODQJWVNXOOH
OD
D
PHQXYLGHQGHVRPMHJYDU
MH
MH
MHJOLJHKDYH
NRP MHJ WLO DW NU\GVH DI L
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VWDQG E\ IHOWHW
VWDQGE\
IHOWHW Vn
Vn MHJ
MHJ NRP
NRP
LNNH LQG OLJH HIWHU J\PQDVLHW
 -HJKDYGHGRJLNNHW QNW
PLJ DW YHQWH Sn VYDU Sn
KYRUQnUMHJVnNXQQHNRPPH LQG 'HW YDU KHU +DQVHQEHUJ HUKYHUYVVNROH Vn
NRPLQGLELOOHGHW'HKDYGH HW KDY DI PXOLJKHGHU
PHQ MHJ YDOJWH VHOYI¡OJHOLJ
GHQGHUOnOLJHWLOK¡MUHEHQHWRJVRPNXQQHEOLYHPLW
VSULQJEU W LQG L G\UO JHYHUGHQHQ LJHQ '\UHSDVVHUXGGDQQHOVHQ PHG VSHFLDOH L KHVW -HJ EHJ\QGWH
SnVNROHQL.ROGLQJLMDQXDU
RJKDYGHHWIDQWDVWLVN
KDOYW nU Sn JUXQGIRUO¡EHW PHG HQ PDVVH VN¡QQH
PHQQHVNHURJIRUDOWLYHUGHQPLQHKHVWH
 'D SUDNWLNGHOHQ Q UPHGH VLJ KDYGH MHJ LNNH JMRUW
GHVWRUHWDQNHURPKYRUMHJ
YLOOH KHQ PHQ PLQ O UHU
NHQGWHHWVWXWWHULVRPKDQ
PHQWH YDU OLJH QRJHW IRU
PLJ -HJ YDU Sn SU¡YH L HQ
XJH KYRUHIWHU GH ULQJHGH
PLJ RS RJ JDY PLJ WLOEXG-

GHWRPDWEOLYHHQGHODIGHGHW RP DW EOLYH HQ GHO DI GH
UHVWHDP
 -HJ WDNNHGH S QW MD WDN
RJYDUKHOHPLQSUDNWLNSHULRGH Sn -XOLDQHO\VW *RGV
RJ VWXWWHUL +HU EOHY MHJ
KXUWLJW HQ GHO DI HW WHDP
VRP VWnU EDJ NXOLVVHQ WLO
EnGH 'DQPDUNVPHVWHUVNDEHU:RUOGFXSWXUQHULQJHU
UXQGWLYHUGHQRJ2/L5LR
 ,PDUWVEOHYMHJI UGLJXGGDQQHW G\UHSDVVHU
-HJ EOHY WLOEXGW DW EOLYH

ID
IDVWDQVDWSnVWXWWHULHWPHQ
PnWWH
P
W QNH Sn PLJ VHOY
RJPLQIUHPWLG-REEHWYDU
R
I\VLVN
KnUGW RJ MHJ NXQQH
I\
P UNH DW MHJ VNXOOH YLGHUH
U 'HW EOHY GRJ LNNH VRP
G
G\UO
JH 'HU YDU SOXGVHOLJ
OD
ODQJW
IUD +RUVHQV WLO .¡E
EHQKDYQQnUPDQVNXOOHWLO
D XQGY UH VLQ N UHVWH RJ
DW
ID
IDPLOLH6nMHJYDOJWHDWWDJH
H
HQKHOWDQGHQUHWQLQJ
 -HJ V¡JWH LQG Sn HUK
KYHUYVDNDGHPLHW
L $DUKXV
K
KYRU
MHJ EOHY RSWDJHW Sn
MR
MRUGEUXJVWHNQRORJXGGDQQHOVHQPHGVSHFLDOHLSODQWHURJEHJ\QGWHVHSWHPEHU
 'HW HU PHQLQJHQ DW
MHJ YLO EUXJH XGGDQQHOVHQ
WLO DW EOLYH IRGHUNRQVXOHQW
PHQ GHW KDU MHJ QX PnWWHW
V WWH Sn VWDQGE\ L HW nUV
WLG GD PLQ N UHVWH RJ MHJ
YHQWHU RV HQ OLOOH GUHQJ L
VOXWQLQJHQ DI PDUWV +YDG
GHU IUHP YLO VNH Pn WLGHQ
YLVH
Charlotte

DEJBJERG SOGNEBLAD



nam

28. juli 2017
13. marts 2018

Mit

fæ
ærd
digheder og
sproglige færdigheder
så var det selvfølgelig et
plus, at der i gennemsnit
er 30 grader hver dag. Jeg
¿NVDJWIDUYHOWLOIDPLOLHRJ
YHQQHU RJ ¿N PLJ SODFHUHW
J
JRGW
Sn YHUGHQV VW¡UVWH À\
E
Emirates
A380, på vej om
p den anden side af jorden
på
ti Saigon.
til
At ankomme til Vietnam
v en kæmpe omvæltning.
var
9
9DUPHQ
WUD¿NNDRV VWRUE\
o millioner af mennesker
og
o ikke mindst kulturen
og
s
satte
alle mine normale
ru
rutiner
på prøve. Ikke nok
m
med
at man befandt sig
1 tusinde kilometer væk
10
fr lille Danmark, men jeg
fra
sk
skulle
lige pludselig også til

vejen
at lære at gå over vejen.
Mildt sagt, skal du bare gå
ud også selvom det vrimler
PHG VFRRWHUH RJ ELOHU (Q
af de få regler man rent
faktisk overholder er, at du
ikke skal give op midt på
vejen, for enten at løbe det
sidste stykke eller vende
om. Hold samme fart, så
laver du ikke rod i en ellers
UHWVnNDRWLVNWUD¿N
Mit praktikforløb skulle
efter planerne foregå i en
britisk ejet virksomhed
med henblik på salg af apps
til diverse restauranter og
hoteller. Der var sat høje
forventninger og jeg var
mere end klar til at lære
en hel masse. Kort fortalt

Jeg har altid drømt om,
at rejse ud i verden, hvor
jeg står på egne ben. Ikke
bare skabe en ny hverdag,
men også et nyt hjem.
Min beslutning om at rejse til Vietnam, var grundet min uddannelseskrav
om 8 måneders praktik
som handelsøkonom. Hvis
ikke det skulle være nu, jeg
skulle udfylde min drøm,
hvornår så?
Beslutningen var bestemt
ikke nem, men samtidig
det fedeste jeg kunne tænke på. Knap 8 måneder
langt væk fra trygge rammer skræmte mig lidt, men
jeg vidste, at det ville blive
godt.
Mit valg på Vietnam
faldt helt klart på, at jeg
ville til et land, hvor SUen
rakte langt, udvikle mine
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havde vietnameserne i den
daværende
virksomhed
en helt anden tilgang til
oplæring og interesse for
praktikanter, så kun blot
efter en måned, tog jeg
beslutningen om at søge
over til min nuværende
virksomhed The Color
Club. En virksomhed som
er blevet min hidtil bedste
arbejdsplads, hvor jeg har
fået mere i bagagen end jeg
har kunne drømme om.
The Color Club er et
GDQVNHMHW JUD¿VN SURGXNtionsstudie, hvor de leverer
visuel kommunikation til
store internationale kunder
både i Danmark og VietQDP'HUEOLYHUSURGXFHUHW
alt fra billedredigering,
NDWDORJHU ' ¿OP PP
Der er mange forskellige
teams, hvor jeg sidder som
projektleder og fører den
direkte
kommunikation
med de danske kunder. Jeg
sørger for at alle deadlines
bliver overholdt samt løse
de eventuelle udfordring-

er,
er der op
opstår
psttår i løbet af en
produktion på et projekt.
Som projektleder er det
ligeledes mit job, at de forskellige teams forstår projekterne 100% og udover
at have overblikket over de
forskellige ting, er det også
mit job at kvalitetstjekke
alle projekter, før det bliver
sendt til kunden.
Da jeg sidder og arbejder med danske kunder er
mine arbejdsvagter en anelse anderledes. Jeg arbejder på skift morgen- og aftenvagter, da det er vigtigt,
at vi kan kommunikere
med de danske kunder i
deres tidszone, da vi er
5-6 timer foran. Udover at
have så meget ansvar som
praktikant, lærer jeg samtidig andre praktikanter
op. Som jeg tit siger: »Jeg
ved ikke hvordan det er at
være praktikant, men jeg
ved hvordan det er at være
fuldtidsansat som projektleder«.
Der er et super stærkt

sammenhold
blandt os kols
legaer
og vi mødes tit efter
le
arbejde,
for at lærer hinana
den
d bedre at kende. Jeg har
opnået
så mange styrker,
o
som
jeg kan tage med hjem
s
og
o det at snakke med mine
kolleger
hver dag, har styrk
ket
k både mit sprog samt
GHWVRFLDOH
G
Saigon er gået hen og blevet
v mit andet hjem. Mine
fantastiske
medarbejdere
fa
og
o venner har helt klart
gjort
mit ophold her i Vietg
nam
til en oplevelse for
n
livet.
Vietnam er et utrolig
li
ÀLQNWIRONHI UGRJVRPHQ
lang lyshårede pige som
PLJHUIRONPHJHWIDVFLQHUet af mit hår. Jeg kan ikke
gå på gaden, uden at der
ikke er nogle der lige skal
hilse på og andre gange
kommer folk over for at få
taget billede. Folk er ikke
blege for at glo og det er
noget man vænner sig til.
Man kan på mange måder
sige, at man gør det modsatte end man vil gøre derhjemme. Jeg spiser ude
hver dag, da det ikke kan
betale sig at lave mad selv.
'HU ¿QGHV JDGHN¡NNHQHU
overalt i byen og udover
at det er utrolig billigt, så
smager retterne altså bare
det bedre på et gadekøkken. Man skal ikke være
bleg for skrald over det
hele og at man lige tørrer
spisepinde og skeer af, inden man spiser. Det var
nok aldrig gået i Danmark.
Nogle af de retter jeg holder mest af er, Banh Xeo,
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som er en slags pandekage
med fyld bestående af rejer,
svinekød og bønnespire.
 'HU HU ÀHUH IRUVNHOOLJH
måder at spise banh xeo
på, men i Saigon tager vi
et stykke af pandekagen –
ruller den i et stort salatblad med krydderurter og
GHUHIWHU G\SSHU L ¿VNHVRYV
PHG FKLOL 3KR %R VRP HU
den traditionelle nudelsupSH PHG RNVH¿OH QXGOHU RJ
krydderurter.
Bun Cha, som er en let
ret bestående af risnudler,
forårsruller samt krydderurter. Der er så mange
lækre retter og især noget
som hedder Banh Mi bliver
solgt ved hvert gadehjørne.
'HW HU HQ VDQGZLFK RJ VXper nem at tage med på farWHQ3ULVHUQHSnYLHWQDPHVisk mad svinger typisk fra
5-25 kr.
Vietnameserne
hygger
sig ikke med eftermiddagskaffe omkring spisebordet. Nej - her går de ud
på gaden og hygger med
alle deres venner med enten øl, milktea eller andre
lækre drikke. Deres hjem
er forholdsvis meget åbne,
hvor de bor med hele familien. Størstedelen har en
lille shop udenfor, hvor de
sælger mad eller udstyr til
diverse ting. I 30 grader
uden regn og blæst er det
super hyggeligt at være
udenfor i de smukke og
hyggelige omgivelser, Saigon byder på.
Jeg bestiller oftest en
VFRRWHUVRPWUDQVSRUWPLG-

del af den simple grund, at
det går meget hurtigere og
med den tætte og kaotiske
WUD¿NPHGRYHUPLOOLRQHU
VFRRWHUH RJ PDQJH ELOHU
kan man hurtig komme til
at sidde i kø, hvis du har
bestilt en bil.
Når man sidder bag på
HQ VFRRWHU VNDO PDQ Y UH
forberedt på meget smog
og os. Alle kører rundt
med maske, da det er tydeligt at lugte og oftest er
der overskyet i Saigon pga.
GHQVWRUHP QJGHVFRRWHU
og bil-os. Sommetider kan
man helt se en tæt tåge
over byen.
Udover at de alle kører
med maske, er alle vietnamesere også fuldstændig
pakket ind i tøj. Alle frygter solen, da det at være
hvid udstråler rigdom og
skønhed. Jo mere lys hud
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du har, jo bedre. Derfor
ser man typisk kvinder
gående med paraplyer eller
en trøje for at dække solens
stråler.
Det er virkelig en stor
kontrast i forhold til Danmark og vores holdning til
hudfarve.
Jeg benytter mig af en
app, som hedder Grab, den
fungerer ligesom taxa. Det
er utrolig nemt og du kan
NRPPHRYHUDOWSnHQVFRRWer. Selvom man står inde
L FHQWUXP L P\OGUHWLGHQ
bliver fortovet oftest brugt
som kørebane. Selv som
fodgænger skal du lige
holde ekstra øje med, om
GHUNRPPHUHQVFRRWHUYHG
siden af dig.
Man skal have en særlig
tålmodighed som dansker,
QnU GHU EHVWLOOHV VFRRWHU
Chaufførerne ringer altid
for at spørge, hvor man
E
EH¿QGHU
PLJ HOOHU DW GH
LN NDQ ¿QGH VWHGHW )DLU
LNNH
n
nok,
men af en eller anden
u
underlig
grund kigger de
D
DOGULJ
Sn GHUHV *36 KYRU
d nøjagtig kan se min
de
S
SODFHULQJ
RJ GHW UHVXOWHUHU
i mange opkald. De ringer
o snakker vietnamesisk
og
o sætningen »Can you
og
sp
speak
English« bliver brugt
h
hver
evige eneste dag. Selv
vom
de godt ved, at man
ik snakker vietnamesisk,
ikke
s
snakker
de bare videre til
m til sidst giver op.
man
Så giver jeg typisk mob
bilen
til den første vagt
m ser på gaden, således
man
h kan forklare, hvor jeg
han

er. Sommetider oplever
jeg, at de siger: »NO ENGLISH, NO ENGLISH«, - jamen, så kan de få den på
dansk, HAHA.
Små daglige problemer
vil altid være der, men oftest kører de lige til døren
og så koster det ikke mere
end 3-10 kr. at komme
rundt til forskellige ting.
Alt er så billigt her.
Selvom jeg har været fuld
fokuseret på mit arbejde
og livet i Saigon, besluttede min familie sig for, at
komme over at se, hvordan mit nye liv er. En helt
ubeskrivelig fantastisk tur,
KYRU YL Sn EORW WR XJHU ¿N
oplevet de traditionelle
steder, såsom Sapa, Ha
Long Bay, Hoi An, Saigon
osv. Man må sige, at med
en detaljeret plan, kan man
opleve stort set det hele fra
nord til syd.
At have været i Vietnam
har været det bedste jeg
har gjort i mit liv. Jeg har
oplevet så utrolig mange
ting. Både på godt og ondt.

svær og
Al begyndelse err svær,
det skal man være forberedt på.
Med mobilen revet ud
af hænderne på en, kakerlakker i sengen, ødelagt
0DF%RRN RJ À\WWHW PLQGVW
¿UH JDQJH  JnU DOW RS L HQ
højere enhed, når jeg ser
tilbage, hvor hurtig tiden
HU À¡MHW DIVWHG Sn HW VSOLWs
sekund.
Jeg vil aldrig have været
d
denne
her rejse foruden, da
je er blevet klogere på mig
jeg
s
selv
og livet. Jeg er blevet
m
meget
mere selvstændig og
h fundet ud af, at det at
har
re
rejse
på forholdsvis egen
h
hånd
er super fedt og helt
k
klart
ikke sidste gang, jeg
g det. Jeg kommer med
gør
s
sikkerhed
til at have et
st
stort
savn til landet, varm
men,
maden, arbejdsplad-
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sen og alle dem jeg har lært
at kende.
Men heldigvis lever vi i en
tid, hvor det at rejse bliver
nemmere og nemmere.
Det er ikke sidste gang jeg
besøger Vietnam eller The
Color Club - der er trods
alt endnu et praktikforløb i
min næste uddannelse.
Rikke Dupont

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

ʏʖ

ɚ

ʤʢɵ
ɰȵɰN

9735 1311

ȴʑɠ 

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

DE går til
2. februar 2018 gik DE til
¿OPHQ'HQSRPS¡VH¿OPPXVLNEOHYK\OGHWLVWRUVWLO
PHGIDQHLQGPDUFKWLOWK
&HQWXU\)R[NHQGLQJV
PHORGL
Alle elever var igang med
planken i 3 min., alt imens
publikum kom på plads på
lægterne.
Kjeld bød velkommen,
og var overrasket over
det store fremmøde. Man
måtte derfor ikke gå i forvejen til kaffen, der skulle
nok være rigeligt til alle.
Kjeld huskede os også
på, at dette kun var en
foreløbig opvisning, - det
er jo kun 1/3 af eleverne,
som har stået på gulvet til
opvisning før.

Det hele begyndte med
to drenge, der tog i biffen
med popcorn osv. Som det
ses på billederne var der en
biografrække stillet frem i
front.
Alle air-måtter blev stablet i 3 lag, hvorefter der
blev lavet baglæns saltoer
som blev grebet bagved, IDQWDVWLVNÀRW
Som skrevet masser af
JRG ¿OP PXVLN NU\GUHGH
GH ÀRWWH VHULHU EOD 7Ltanic, Grease og Løvernes
Konge. Ved et skifte med
madrasser spilles endog
»Det er sommer det er sol«
IUD)DUWLO¿UH¿OPHQH
Kjeld roste holdet og
VDJGHDWGHWYLOOHEOLYHÀRW
hvis de fortsatte med den
vilje og styrke.
Ved kaffebordet sad jeg

sammen med tre hold
rævestolte bedsteforældre,
som glade gav igen på de
unge menneskers knus, når
de hilste på.
Anna Olga mindedes da
der var dilettant i Højmark
i gamle dage. - Hvor de
grinede, når os fra Dejbjerg snakkede om, - at når
YL ¿N YRUHV HJHQ KDO Vn
smilede Anna Olga lunt.
- Den der ler sidst, - ler
bedst.
De tre talere var Efterskolens formand gennem 32 år Erling Gaasdal,
Skolen første forstander
Anker Clausen og den nuværende Kjeld Christiansen; - inden han bød Erling
at klippe snoren til det nye
Spring- og dansecenter,
hvor der den næste time
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var spring- og danseopvisning af skolens elever.
Dagen sluttede med en let
anretning.
/alb

'HWYLOOHY UH¿QW±VS Qdende ønsker, som kunne
være rare at få med
• Det ville være vildt –
drømme,
som
måske
kunne blive en realitet

30 års fødselsdag
og indvielse

Vi har i hele optaktsprocessen lagt vægt på, at alle
ideer skal frem. Ingen begrænsninger. Vi har haft
lov til at drømme. Vildt
spændende.
I udvælgelsesfasen, for
godt og vel et 1 år siden, var
de økonomiske rammer i
fokus. I tæt og god dialog
med Skjern Bank fandt vi
en god og ansvarlig balance
mellem ønsker og økonomi. Vi er aldeles tilfredse
med og stolte af resultatet.

7DOHYHGIRUVWDQGHU
.MHOG/\NNH&KULVWLDQVHQ
I min tid på Dejbjerglund,
har jeg altid arbejdet efter
I¡OJHQGHUHWWHVQRU
»Vi er altid på vej«.
Samme rettesnor har
været ledestjerne i arbejdsprocessen omkring det
nye byggeri.
Vi har udviklet på tanker
og ideer i forhold til springcenter og dansestudie i
VQDUW ¿UH nU 9L KDU WDOW
med nuværende lærere,
tidligere lærere, rep.holdsinstruktører,
elitegymnaster, andre efterskoler,
gymnastikcentre mm. Vi er
taknemmelige for den gode
sparring og inspiration, vi
har fået.

Drømme realiseres

»I skal have de nødvendige
baner i centeret og fed lyd,
men det skal være hyggeligt
at være derinde«, sagde et
Ambitiøs
par rep.holds-instruktører.
Med det gode råd i bagmen realistisk
Vi har i arbejdsprocessen lommen, havde vi tre
pejlemærker i hele procesDUEHMGHWLWUHQLYHDXHU
• Det vi skal – det vi anser VHQ PLOM¡ IXQNWLRQDOLWHW
og æstetik.
som minimum
At vi i dag står med et så
storslået byggeri er ikke
selvfølgeligt. Drømmene er
forløst gennem hård arbejde. Det har krævet kompetente folk på alle pladser.
Byggeledere, håndværkere
og pedeller har udført et
virkeligt godt stykke arbejde – det kan I trygt være
stolte af. Det er vi som
skole – jeg har nydt at
følge processen det seneste
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muligt.
Jeg håber, at vores springcenter og dansestudie giver
vores elever og lærere de
bedste muligheder for
gymnastisk udfoldelse.
På mange måder er der
ligheder mellem »Kun det
bedste er godt nok« og
vores slogan »Vi er altid på
vej!«.
• Du må ikke stoppe op og
VODSSHDILQX¶HW7 QNDOWLG
på næste skridt!
• Undgå stilstand! Stilstand afvikler, derfor skal
vi altid være på vej.

halvår.
I har fundet løsninger og
ikke dvælet ved problemer
– I har samarbejdet og skDEW HQ VPXN KHOKHG 7DN
for det.

Fokus på næste
udviklingstrin
Hos Lego sigter de hele
tiden mod det bedste – de
udfordrer sig selv og det
eksisterende. Alt dette er
kondenseret i deres slogan
»Kun det bedste er godt
nok«. Det er et fantastisk
slogan og en super ambition.
Det handler ikke om
at være først, størst eller
bedst.
Men derimod om altid
at ville gøre tingene bedst

Hvis du har det godt blandt
skolevennerne, kan du frigive energi til læring.
Jeg håber, vi med disse
nye funktionelle og fantastiske faciliteter kan give
de bedste muligheder for
eksperimentering,
leg,
dygtiggørelse og personlig udvikling. Jeg nyder, vi
har skabt et rum, der vækker og understøtter bevægelsesglæde hos de unge
mennesker.

Velkommen til
mulighedernes land

Lad centeret summe af ungdommelig kraft og bevægelsesglæde.
Som forstander ønsker
jeg, at vi altid er på vej.
Springcenteret og dansestudiet skal give de bedste
betingelser for fremtidens
gymnaster.
Om lidt klipper vi snoren
Gymnastikken skaber over til ibrugtagningen af
fællesskabet
centeret!
På Dejbjerglund Efterskole
Vi har nogle gæster, som
er Gymnastik det sted, hvor hjælper os ved indvielsen.
alle elever er med. Her kan
vi dygtiggøre og udvikle os • Anders Wesh
selv, uanset om man er ny- • Adam Sharf
begynder eller en dansende • Ringkøbing
tumbler.
Skjern-rep.hold
I årets gymnastikopvis- • Hjemmetræningselever
ning er vi alle på førsteholdet. Jeg har gennem I skal nu om lidt cirkulere
årene erfaret, at hvis vi kan lidt rundt og nyde spring
gå i takt i gymnastiksalen, og dans. I dag må I gerne
kan vi også billedligt talt gå have sko på derinde uden
i takt i efterskolelivet.
det koster en løbetur eller
Gymnastik har en stærk rengøring under springfælles-skabende kraft, som gravene.
er grobund for et godt socialt liv på efterskolen.

Jeg håber, at vi styrker
gymnastikkens
retning
med nybyggeriet. Jeg ønsker, at Dejbjerglund Efterskole altid vil være på
tæerne for at udvikle og
nytænke gymnastikken.
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SKITUR
r
foEFTERSKOLEN
En ski’ go’ tur

QRNIRUGHÀHVWH
Den
sammenkrøllede
positur til trods var stemningen god, og som vi kravAf Sigurd W. J. Have
lede op i terrænet blev den
24 timer i bus gør in- let og nærmest højstemt
gen godt – og dog? I den – køerne skulle snart på
G¡JQODQJH
SDFL¿FHULQJ græs.
kunne elever vedligeholde
snapchatstreaks, løse rubiks cube igen og igen, Powder på pisten
binge-wathce serier – alt Ja, lad det bare være sagt:
det efterskolelivet sjæl- YL¿NVQH±RJGHWLULJHOLJH
dent tillader. What is not mængder. De første to dage
to like? Men omvendt faldt ikke mindre end 60
bliver
den
døgnlange cm sne, og dermed var pisskovsk*derstilling alligevel WHQHEHODJWPHGGHW¿QHVWH

powder.
For nybegyndere gav det
vanskelige forhold, og alternative teknikker måtte
i brug.
Med en sigtbarhed som i
øllebrød, var det en befrielse at ingen styrt for alvor gjorde ondt; omvendt
var det nærmest festligt,
når bølgende kaskader af
sne afslørede de styrtende
elever.
Når der var powder på
pistene, var der selvsagt
dobbelt op på powder på
offpisten, og et slaraffenland af dimensioner var
lukket op for skolens skiD¿FLRQDGRV 0HG VNROHQV
egen skientusiast, Mads
Clausen, i spidsen, kastede
ÀHUHHOHYHUVLJXGLVSLQVRJ
ÀLSVLDOOHDIVN\JQLQJHU
På den måde blev grænser
fundet, nogle overskredet
RJ DQGUH À\WWHW VNROHQV
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elever fyrede den af i Wagrain.

Knödel-hva’-for
-noget?!
Selvom Østrig kun ligger
en spytklat fra Danmark,
kan det østrigske køkken sagens udfordre den
tryghedssøgende, danske
mavesæk. Men er du frisk
på en udfordring er der
både sjove, spændende og
lækre oplevelser i vente
Som amen i kirken, var
bouillonsuppe en stensikker ingrediens i den daglige
aftenrutine. Suppen kom i
mange spændende varianter, men det hele kulminerede alligevel da strimlede pandekager fandt vej
til den salte væske. Her
måtte mange elever stå af.
Også på pistene kunne
vi få et ordentligt los i
smagsløgene. En all time
klassiker er Hirschgulasch
med Knödel (hjortegoulash med bolle). Ja, mange
danskere hader tanken om
knödelen: den vamsede
bolle blandet af kartoffel
og brød. Men prøv det – de
bedste versioner af retten
er vanedannende. En anden knödel-der-udfordrer
er germknödel. Den kan
bedst betegnes som en
dampet, sød bolle med syltetøj indeni. Med rigelige
mængder schiwasser gelejdes dem nemt i maven, og
er du i sukkerunderskud er
den vejen frem.

Forvandlingsmaskine tømmes en stund for luft,
Godt halvvejs igennem
VNROHnUHW KDU GH ÀHVWH
elever fundet sig tilrette i
mindre fællesskaber. I de
trygge og velkendte rammer boltrer eleverne sig, og
der opstår nemt en magelighed, hvor det alligevel
er nemmest bare at hygge med dem man kender
bedst.
På den måde er skituren
en helt fantastisk forvandlingsmaskine, for her
¿QGHU HOHYHUQH VDPPHQ
i nye grupper. De får nye
værelser og går på blandede skihold. Leg, styrt og
grin giver de bedste muligheder for gode snakke i
liften, i spisesalen om eftermiddagen og på værelset
om aftenen.

Stor forsinkelse
kræver stor
tålmodighed
Med carvingteknikken tætpakket i hele kroppen, var
vi klar til at skære os gennem den tyske autobahn og
hjem til Danmark.
Klokken 18:00 er bussen tætpakket med trætte
elever og lærere. Det obligatoriske makkerpar (pude
og dyne) er fundet frem, og
vi er alle indstillet på den
strabadserende hjemtur.
Knap har vi rullet 100
meter før chaufføren i Bus
2 med tør stemme konstaterer en punktering på
højre fordæk. Buskabinen
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før en kakofoni af ukvemsord igen udfylder rummet.
Til vores held kan vi bruge
hotellets gymnastiksal i
ventetiden.
Alle bliver testet på tålmodighed, og eleverne er
næsten dem der klarer forsinkelsen bedst. De spiller
kort, fodbold, basketball,
leger i sne; de presser kort
sagt den sidste hygge ud af
turen. Efter seks timer er
der ikke mere energi eller
hygge at komme efter, og
heldigvis er bussen her klar
til afgang – vi kører mod
Dejbjerglund Efterskole kl.
00:17.
Turen hjem går godt og
glade takker vi hinanden
for suveræne dage i alperne.

AKTiViTETSKALENDEREN
APRIL
Søndag
Mandag
6¡QGDJ
2QVGDJ
$XOXP
7LUVGDJ

7RUVGDJ

)UHGDJ
6¡QGDJ
Søndag

1.
2.



kl. 10.30
kl. 9.00
NO
NO

Kirken
Kirken
.LUNHQ
,QGUH0LVVLRQ

Gudstjeneste. Påskedag
Gudstjeneste. 2. Påskedag
*XGVWMHQHVWH.RQ¿UPDWLRQ
0nQHGVP¡GHY+HQQLQJ+ROOHVHQ







29.

NO

NO

NO
NO
kl. 9.00

6NMHUQ(JYDG%LDYOHUIRUHQLQJ

/ URPELHURJELDYOSnVNROHELJnUGHQ
'HMEMHUJOXQG(IWHUVNROH

*HQHUDOIRUVDPOLQJ PLGGDJNO
,QGUH0LVVLRQ&DIpDIWHQLPLVVLRQVKXVHW  
.LUNHQ
*XGVWMHQHVWHY&ODXV7KRPDV1LHOVHQ
Kirken
Gudstjeneste

MAJ
7LUVGDJH
6NMHUQ(JYDG%LDYOHUIRUHQLQJ

 

/ URPELHURJELDYOSnVNROHELJnUGHQ
7RUVGDJ  NO .LUNHQ
)DPLOLHJXGVWMHQHVWH
6¡QGDJ  IUDNO
%XQGVE N0¡OOH *nWXURYHUKHGHQ
7RUVGDJ  NO .LUNHQ
*XGVWMHQHVWH.U+LPPHOIDUW
Jonas Søderstjerna
/¡UGDJ  NO 6W¡WWHIRUHQLQJHQ
3DSLULQGVDPOLQJ 
Søndag 13. kl. 9.00
Kirken
Gudstjeneste
2QVGDJ  NO ,QGUH0LVVLRQ
0nQHGVP¡GHY6¡UHQ$QGHUVHQ7DUP
6¡QGDJ  NO %XQGVE N0¡OOH
3LQVHVRORJPRUJHQNDIIH
Søndag 20. kl. 10.30 Kirken
Gudstjeneste. Pinsedag
Mandag 21. kl. 9.00
Kirken
Gudstjeneste. 2. Pinsedag
/¡UGDJ  NO 6NMHUQ+DYHNUHGV 3ODQWHPDUNHG  Y3DNKXVHWVSSODGV
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken
Gudstjeneste. Trinitatis
6¡QGDJ  NO %XQGVE N0¡OOH
5HMVWLOEDJHLWLGHQRJRSOHYOHYHQGHJ¡UHOVH
JUNI
Søndag
2QVGDJ
Søndag
7LUVGDJ

Søndag
)UHGDJ
6¡QGDJ
7LUVGDJ


3.

10.


17.





kl. 9.00
NO
kl. 10.30
NO

kl. 10.30
NO
NO
NO


Kirken
Gudstjeneste
,QGUH0LVVLRQ
0nQHGVP¡GHY(MQDU/LQGEHUJ9LGHE N
Kirken
Gudstjeneste
6NMHUQ(JYDG%LDYOHUIRUHQLQJ

/ URPELHURJELDYOSnVNROHELJnUGHQ
Kirken
Gudstjeneste
.LUNHQ
/RYVDQJVJXGVWMHQHVWH
6NMHUQ+DYHNUHGV cEQHKDYHUL%RUULV 
6NMHUQ(JYDG%LDYOHUIRUHQLQJ

/ URPELHURJELDYOSnVNROHELJnUGHQ

Se mere information om arrangementer i Ringkøbing-Skjern Museum: http://www.
levendehistorie.dk/
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Faste
Søndag 4. februar var godt
60 børn og voksne samlet
i samlingssalen ved Stauning Skole.

De var samlet for at slå katten af tønden + et par timer
med hyggeligt samvær.
Der var en tønde for de
yngste i børnehuset og en
til skolebørnene. Da katten
endelig var kommet ud af
tønden, var der lidt godt til
ganen i form af fastelavnsboller og drømmekage.
Mens de voksne kunne
hyggesnakke
brændte
børnene lidt ekstra krudt
af på den opstillede gymnastikbane i hallen. Skønt
med så mange fremmødte
og opbakning.
Solveig Frost
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TUR

Midt

Dejbjerg og Stauning
Sogneforeninger havde i
fællesskab arrangeret en
tur til TV MidtVest,
som fandt sted fredag
den 9. februar.
Vi var 30 deltagere og kørte
i egne biler derop. – Vi blev
budt velkommen af Palle
Mouritsen, som var aftenens vært og fortæller.
Vi startede i Multimediesalen, hvor han fortalte om
TV MidtVests historie og
dag-lige arbejdsgang + at
YL Vn ¿OPNOLS LQG LPHOOHP
Han fortalte blandt andet,
at TV MidtVests årlige
budget er på 65 millioner
kroner, som de får fra staten. Dog bruger de 70 milOLRQHU RJ Pn VnOHGHV ¿QGH
de resterende 5 millioner
på anden vis.
Det gøres ved at producere og sælge udsendelser
til andre TV stationer. Vi

så
å hvordan en
så faktisk ogs
også,
udsendelse bliver til, idet
de havde haft en fotograf
i ryggen på en fotograf og
VnOHGHV KDYGH ¿OPHW GHP
GHU¿OPHGH
Vi så, hvordan de medvirkende skulle stille sig
an og hvordan det gik til at
interviewe. Når de tager ud
for at lave et indslag, er de
to af sted, en fotograf og en
journalist, og 1½ minuts

indslag tager en hel dag
at lave! Der er også meget
kørsel, da der jo er store afstande i vores landsdel.
I 2012 udvidede man bygningen til det dobbelte, og
i 2013 blev Medietanken
taget i brug. I Multimediesalen er der plads til 96
gæster, og salen bruges til
forskellige arrangementer,
så som små teaterforestillinger, koncerter og stand
up comedy.
Det er dog svært at få økon
nomi
i det med så få sidd
depladser,
da kunstnerne
o
ofte
er ret dyre. Desuden
b
bruges
jo også til besøgend som os, som får rundvisde
n
ning.
I 2018 skal man forhand et nyt medieforlig, hvor
dle
r
regionernes
eksistens er i
fa Regeringen truer med
fare.
a nedlægge alle regionale
at
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Alt i alt en meget interess
sant
aften med en meget
d
dedikeret
vært, som slet
ik kunne stoppe.
ikke
/lrå

Aktiviteter i
A

iNDRE

stationer hvilket vil være
stationer,
en katastrofe for lokale nyhedsdækning.
Der er 100 medarbejdere
på TV stationen, og frygten
er også m.h.t. medieforliget, at der vil blive besparelser, nå nogle medarbejdere må afskediges, og
man derved ikke kan lave
så gode udsendelser og på
måde blive udsultet.
Kl. 19.30 så vi aftenens udsendelse på store
skærm. Der var netop aften
pres på, fordi der en time
før udsendelsen skulle gå
i gang, var kommet meddelelse om, at møbelfabrikken Tvilum var blevet
solgt, og det skulle nå at
med. Derfor nåede man
ikke sædvanlige gennemgang af udsendelsen, inden
man gik på.
Efter udsendelsen kom
dagens vært, Kathrine ind
og fortalte om udsendelsen.
Så var det tid til en kaf-

fepause og
og derefter rundvisning, hvor vi så det nye
studie, hvorfra de daglige
udsendelser bliver sendt.
'HU HU ¿UH NDPHUDHU
KYRUDIGHWRHUÀ\WEDUHRJ
alt er meget automatiseret.
Faktisk er der, når udsendelsen kører kun to personer
til at afvikle den, nemlig
studieværten og en medarbejder bagved, som styrer
teknikken.
Vi så også det gamle studie, hvor der nu produceres
Mokka. Det er meget større
og ikke så automatiseret.
+HUHUGHURSWLO¿UHPDQG
der styrer kameraerne,
og det er derfor mere løntungt. Hver mandag laver
man Mokka optagelser her.
For øvrigt sendes Mokka
døgnet rundt. Det skal dog
skæres ned til 18 timer i
døgnet.
Vi sluttede af i Multimediesalen, hvor vi så hvordan en Mokka udsendelse
optages.

MiSSiON
april kvartal

Onsdag 11. april kl. 19.30
• Månedsmøde ved
fritidsforkynder
Henning Hollesen, Aulum
Emne: Arbejderne i
vingården, Matt. 20
Fredag 20. april
kl. 18.30 – 21.00
• Caféaften i missionshuset
ved lokale kræfter
Onsdag 16. maj kl. 19.30
• Månedsmøde ved
fritidsforkynder
Søren Andersen, Tarm
Onsdag 6. juni kl. 19.30
• Månedsmøde ved
fritidsforkynder
Ejnar Lindbjerg, Videbæk
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RåDET

Nyt fra byrådet
verden...

Fra 17. december frem til
16. februar har jeg har haft
orlov fra skolen samt fra
byrådet, da jeg har været
ude at rejse med min
familie.
Derfor er der ikke meget at
fortælle fra byrådet denne
gang. Til gengæld vil jeg
gerne fortælle lidt om vores
fantastiske tur.
Line og jeg rejste med
vores to drenge Jonas og
Noah fra København til
Dubai søndag den 17/12.
Dubai var en stor oplevelse, og gav en følelse af, at
her er alting bare »størst«.
Vi var på City tour rundt
i byen, på Dubai museum
for at høre om tilblivelsen
af denne kæmpe by midt

i ørkenen og så var vi en
tur oppe i verdens højeste bygning Burj Khalifa,
som med sine 828 m bare
er gigantisk. Det blev også
til en ørkensafari, hvor vi
spiste aftensmad i en beduinlejr, samt en badedag
på verdens største kunstige
ø »Palm Island«. Øen har
form som en palme og ligger i den arabiske golf.
Efter Dubai gik turen til
Melbourne i Australien.
Her fejrede vi jul og nytår
med min kammerat, hans
australske kone og deres
to børn. Det var bestemt
en anderledes oplevelse at
fejre jul i shorts og 25 grader. Juleaftensdag tog vi til
en mindre zoologisk have,
KYRUYL¿NORYDWN OHPHG
en koala samt håndfodre
kænguruer.
Juleaften spiste vi julemiddag hos et andet dansk
YHQQHSDU +HU ¿N YL IHMUHW

GDQVNMXOPHGDQGÀ
GD
VN M O HG D G À VNHN
steg og risalamande samt
danset om juletræet, som
dog var kunstigt. Den 25.
fejrede vi så australsk jul
hos min kammerats svigerfamilie.
I tiden mellem jul og
nytår var vi på forskellige
ture i området omkring
Melbourne. Bl.a. »Great
Ocean Road«, som er en af
$XVWUDOLHQV ÀRWWHVWH N\VWveje, der strækker sig langs
den barske sydkyst af staten Victoria, vi brugte også
et par dage ved en sø, hvor
vvi stod på vandski mm.
Nytårsaften i Melbourne
vvar en skuffelse for mine to
drenge, da det var forbudt
d
at fyre fyrværkeri af pga.
a
brandfare
b
Efter Australien gik turen
til New Zealand. NZ er delt
ti
i to øer, og vi startede ud i
Christchurch på Sydøen,
C
hvor vi havde lejet en autoh
ccamper i 16 dage. Efterfølg
gende lejede vi en bil og tog
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færgen til
tiil Nordøen, hvor vi
kørte rundt i 14 dage.
Måske var bygningerne
»størst« i Dubai, men her
i New Zealand er naturen
bare »størst«. Vi oplevede
bounty skønne strande,
regnskove,
sneklædte
bjergtoppe, gletchere, aktive vulkaner, varme kilder,
gejsere og store områder
med helt uberørt natur.
Ud over de store naturoSOHYHOVHU¿NYLRJVnSU¡YHW
Riverrafting, bungyjump,
kajaksejling mm. Desuden
var vi på besøg i »Hobbiton« som er hobbitternes
KMHPE\L¿OPHQHRP»Rin-

genes herre« samt
samt »Hobsa
bitten«. Efter man var færGLJ PHG DW ¿OPH KDU PDQ
bevaret byen, så den ser ud
Q¡MDJWLJVRPL¿OPHQH
Efter en fantastisk måned
på NZ gik turen tilbage til

A
Australien og Sydney, hvor
YYL Sn ¿UH GDJH ¿N VHW OLGW
D
DI GHQ ÀRWWH E\ VDPW OLGW
a
af området omkring. Bl.a.
b
brugte vi en dag i det utroli
lig smukke naturområde
»
»Blue Mountains«.
Turen blev afsluttet i
T
Thailand, hvor vi lagde ud
m
med et par dage i Bangkok,
een af verdens største byer
m
med et storbyområde på
o
over 15 mio. mennesker.
9
9L¿NEODVHWNRQJHSDODGsset (Grand Palace) og Den
Liggende Buddhas Tempel
(Wat Pho), hvor verdens
VW¡UVWHEXGGKD¿QGHV
Det var noget af en kontrast til New Zealand, hvor
luften og naturen var ren,

sså var her høj luftforuren
ning og affald over alt. Held
digvis skulle vi videre til to
¡
¡HU V\G IRU %DQJNRN .RK
C
Chang og Koh Kood.
 +HU¿NYLVODSSHWDILQDtu
turskønne omgivelser, ind
den turen gik tilbage til det
k
kolde Danmark.
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Team Sauna Gus
I Østersogn er vi vikinger
i ordets bogstaveligste
forstand.
Torsdag 8. marts, på Kvindernes
Internationale
Kampdag, var to gæve
quinder + tre coole mandfolk »sprunget« i Kirkedals
Søen hos Rikke og Flemming Storbjerg på Letagervej 4A.
Det var vådt og koldt,
men for søren da, hvor var
det altså også friskt.
Daniel Kruse Eriksen på
Letagervej 4B har en gammel campingvogn, som
han indvendigt beklædte
med træ, og så satte de i
fællesskab to sauna ovne
ind. Det var simpelthen fabelagtig godt, da Flemming
først havde hugget hul i
isen med sin økse.
Jette og Kristian Stigkær
mødte op + undertegnede
med en »observerende«
mand.
Billederne taler deres tydelig sprog, og vi glæder
os allerede til måske, at
»spring« i igen efter påske.
/alb
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DYREART
DEN NYESTE

I DEJBJERG

* Prunus – Prydkirsebær/
blomme. Træerne i denne
familie er overvejende
lyselskende og foretrækker en kalkrig, dybmuldet jord. De stedsegrønne
DUWHU NODUHU VLJ GRJ ¿QW L
VN\JJHRJGHWULYHV¿QWSn
humusholdig jord. For de

Sognebladet har modtaget
nedenstående fra skovarbejder Peder Brøgger.

Da jeg skulle fælde træer
og buske på en ubebygget
grund i Dejbjerg, fandt jeg
dette dyr godt gemt i buskadset.
Den var ikke særlig sky,
og står nu roligt ved fortovet og kigger på de forbipasserende. Selvom den
ligner en krydsning mellem en mårhund og en ulv,
tror jeg ikke, at Prunus*hunden vil skabe ubalance
i den danske fauna.

løvfældende arter gælder,
DW GH NXQ Pn EHVN UHV
med varsomhed efter
blomstringen.

6RJQHXGÁXJW • FREDAG 1. JUNI
WLO&KULVWLDQVIHOGPHGUXQGYLVQLQJRJDIWHQVPDG
Sn)LOVNRY.UR
7LOPHOGLQJQ¡GYHQGLJWLOXQGHUWHJQHGH
3ULVNUSUSHUVRQ
PHU/XQGH/DXULGVHQ
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StauningSkole
Selvom det her i de tidlige
forårsmåneder kan synes
som længe siden, at det
var jul, vil jeg alligevel
starte ud med at fortælle
om december.
En måned, der ligesom
mange andre steder er pakket med hyggelige traditioner i Stauning Skole- og
Børnehus.
Julemåneden blev 1. december skudt i gang med
skolens
juleklippedag,
hvor der blev kreeret forVNHOOLJW ¿QW MXOHS\QW VRP
skolen blev pyntet op med.
Et vigtigt element hvert år
er elevernes fælles forsøg
på at slå tidligere tiders
guirlande rekord. Denne
december nåede guir-

landen hele skolen
s
rundt
mere end en gang. Samme
eftermiddag åbnede børnehuset dørene for den årlige
julehyggedag, hvor alle
forældrene var inviteret.
Her var der på kryds og
tværs af vuggestue, børnehave og sfo rig mulighed
for at snakke, lege, spise
EOHVNLYHU RJ ODYH ÀRWWH
juledekorationer til at tage
med hjem.
Til Skt. Lucia midt i de-
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c
cember
var forældrene
in
inviteret
til at komme og
s 3. klasse gå luciaoptog i
se
s
samlingshallen
på skolen.
E
Efterfølgende
gik optoget
v
videre
ned i børnehuset og
s
siden
også over på Friplejeh
hjemmet
for at synge.
Senere på formiddagen
o
optrådte
4. klasse med
e
en
juleforestilling fyldt
med nisser og julerier.
Dagen blev afsluttet med
æbleskiver og hygge på
klasserne. December bød
også på elevernes egen
julekoncert, hvor klasserne
optrådte med sang og
musik for hinanden og for
børnene i børnehuset.
Børnehuset var traditionen tro på Restaurant
Stauning Havn til deres
årlige julefrokost, hvor de
L VDPOHW ÀRN JLN QHG Sn
havnen. Her blev der hyg
gget
om dem alle med helt
tr
traditionel
julefrokost mad
s
serveret
med saftevand, ind
den
alle glade og tilfredse
tr
trillede
hjemad igen.
Udover alle disse lidt
»
»større«
juletraditioner,
e der selvfølgelig også de
er
m
mange
”små” traditioner,
s
som
fylder hverdagene
i den søde ventetid med
s
spænding
og glæde, som
f.
f.eks.
julesang til morgens
sang
og samling, julekale
endere,
nissevenner, at få

Nissemor og Nissefar med
hjem på overnatning og
spændt vente på hvad han
¿QGHU Sn DI MXOHO¡MHU MXOHbagning i børnehuset og
meget meget mere.
Det hele afsluttes den sidste dag inden ferien, hvor
både skolen og børnehuset
sammen var til juleafslutning i Stauning Kirke, inden der for børnehusets vedkommende blev serveret
risengrød for alle børnene,
mens elever og lærere sang
og dansede »Nu er det jul
igen« rundt på hele skolen.
I starten af december havde
skolen derudover besøg af
Villy Egemose, der fortalte
om det at være blind og om
at have været det hele livet.
En fortælling, der gjorde
stort indtryk på børnene,
og som de talte om længe
efter. Villy afsluttede dagen med at spille klaver og
synge julesange sammen
med eleverne. En utrolig
¿Q RJ VPXN RSOHYHOVH DW
være sammen om – og som
ÀHUH HIWHUI¡OJHQGH JDY XGtryk for, at de gerne så som
en del af juletraditionerne
fremover.
Tilbage
i
november
deltog 5. klasse i DM i
skoleskydning, der hvert
år arrangeres af DGI for
alle landets 5. klasser. Tre
onsdag formiddage kørte
forældrene børnene til de
indledende runder i Skjern
Skytteforenings lokaler i
Kulturcenteret i Skjern.
Herfra gik 5. klasse videre
WLO ODQGVGHOV¿QDOHQ GHU

efterfølgende blev afholdt i
Vildbjerg. For første gang i
Skjern Skytteforenings historie gik en 5. klasse i deres
område videre til lands¿QDOHQ L 9LQJVWHG KYRU
vores 5. klasse dystede
med andre 5. klasser rundt
om fra hele Danmark. Ud
af de 2200 deltagende 5.
klasser, de startede ud med
LGHLQGOHGHQGHUXQGHU¿N
5. klasse fra Stauning Skole
HQ PHJHW ÀRW  SODGV YHG
DM.
Selvom januar heldigvis
bød på dage med sne, som
alle fra de yngste i vuggestuen til de ældste på skolen
nød i fulde drag på kælkebakken, så har årets første
måneder også budt på hyggelige aktiviteter indenfor. Sfo har f.eks. efterlyst
bedsteforældre, der har
lyst til at komme på besøg
og lave kreative sysler med
børnene. Derfor har morPRU*UHWKHÀHUHHIWHUPLGdage været på besøg for at
lære børnene at strikke og
hækle.
Hvis andre bedsteforældre skulle have lyst at
komme forbi SFOen eftermiddag eller to for f.eks.
at lære børnene et eller
andet i sløjd, gamle spil og
lege eller noget helt andet,
så er I meget velkommen
til at rette henvendelse til
9LEHNH WOI 
På vegne af
Fællesbestyrelsen for
Stauning Skole og Børnehus
Jette Gammeljord Aarup

PS Netop nu kan dit medlemskab til Støtteforeningen for
Stauning Skole og Børnehus
fornyes. Pris husstand: 200
kr. Alene-boende: 100 kr.
Firma: 500 kr. Beløbet kan
overføres via netbank til konto 7788-1086043. Husk navn
og adresse + evt. mailadresse
hvis nyhedsbrev ønskes. Man
kan også betale via mobilepay
på nr: 87629 (ja, nummeret er
kun på 5 cifre ;) )

Nyhedsbrev
februar 2018
Aktiviteter og arrangementer mv. siden sidst:
Fredag 26 januar afholdte
Støtteforeningen vores årlige bankospil i hallen på
Stauning Skole, og det var
en helt igennem fantastisk
aften, men vi kunne ikke
have gennemført det uden
hjælp fra alle de mange
frivillige, der støttede os.
Derfor skal der lyde en stor
tak til de mange sponsorer,
opråberen Eva Ørskov,
de frivillige kagebagere,
og sidst men ikke mindst
alle jer der valgte at bruge
en fredag aften på at gå til
banko. Vi ses til næste år…
Lørdag 3 februar blev
der atter samlet aviser og
pap i store mængder. Der
blev i alt indsamlet 4.000
NJ SDS RJ  NJ SDSLU
Vi siger mange tak til alle
dem, der gav en hånd med
ved indsamlingen. Der skal
naturligvis også lyde en
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stor tak til alle jer, der stillede pap og papir ud til os.
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
jer glemte at stille det ud
til den sidste indsamling,
NDQ,DÀHYHUHGHWLVNXUHQH
i skolegården. På dørene er
det markeret, hvilke rum
der er til hhv. papir og pap
E¡JHU 
Støtteforeningens
primære fokus er at
markedsføre
Stauning
Skole og Børnehus som
et attraktivt alternativ til
kommunens øvrige institutioner samt at tjene penge
til denne markedsføring,
og driften af bussen, som
hver dag henter og bringer
elever med bopæl uden
for skoledistriktet, der
ikke selv har mulighed for
transport.
 , VLGVWH KDOYGHO DI 
arbejdede Støtteforeningen sammen med Skolen
og Børnehuset på en kampagne, der skal være med
til at øge bevidstheden om
Stauning Skole og Børnehus, som et attraktivt tilbud til de øvrige institutioner i kommunen. Med
tilføjelsen af vuggestuen
kan vi nu, som det eneste
sted i kommunen, tilbyde
helhed i børnenes liv - fra
vuggestue til børnehave,
skole og SFO.
I
forbindelse
med
markedsføringsprojektet

er der blevet produceret
HQ SURPRYHULQJV¿OP HQ
ny hjemmeside for Stauning Skole og Børnehus, en
fællesfolder, der samler de
¿UH HQKHGHU HQ IROGHU IRU
hhv. Skole & SFO, en folder
for børnehave & vuggestue,
en infoplakat til arrangementer og møder, der skal
afholdtes af Stauning Skole
og Børnehus, samt nye billeder til hjemmesiden og
Facebooksider.
Folderne, for hhv. Skole
& SFO samt børnehave
 YXJJHVWXH HU VSHFL¿NW
beregnet til nye forældre og
infoopstartsmøder. Fællesfolderen bliver udleveret
ved opstartsmøderne, men
såvel alle eleverne i skolen,
som børnene i Børnehuset
vil få et eksemplar med
hjem.
Hvis I har lyst til at se
mere, kan I se alt det nye
materiale på den ny hjemmeside:
www.stauningskole.dk
Kommende aktiviteter/arrangementer/
opgaver:

GENERALFORSAMLING
13. marts kl. 19.30 afholder Støtteforeningen for
Stauning skole og Børnehus generalforsamling i
hallen på Stauning Skole.
Laila Dyrholm, Kirsten
Møller og Bjarne Esager
har valgt at træde ud af

DEJBJERG SOGNEBLAD

36

bestyrelsen, og derfor vil
vi gerne sige tak for deres
indsats, i den tid de har
siddet i bestyrelsen. Det
betyder også vi skal have
valgt et nyt bestyrelsesmedlem og to suppleanter,
så hvis du kunne have lyst
til at blive en del af vores
lille hyggelige fællesskab,
og du har lyst til at arbejde for at bevare en god attraktiv Skole og børnehus
i Stauning - ja så hører vi
meget gerne fra dig.
Du er meget velkommen
til at kontakte formand
René Wittrup Ørskov, hvis
du har spørgsmål, eller
ønsker yderligere information. Mail:
stoetstauningskole@gmail.
comHOOHUWOI
Næste avisindsamling er
lørdag 12. maj kl. 10:00,
hvis du/I har lyst til at
hjælpe eller bidrage på anden vis, så kontakt os via
Facebook, eller kontakt
formand René Wittrup Ørskov via ovenstående.
Find os på http://www.
stauningskole.dk/stoetteforening og følg os på
https://www.facebook.
com/Stoetteforening/
Med venlig hilsen
bestyrelsen for Støtteforeningen for Stauning
skole og Børnehus

SogneForeningen
Onsdag 28. februar blev oplysninger om det enkelte
sted. I Dejbjerg er der ca.
der afholdt ordinær
10 steder. Til foråret skal
generalforsamling i
der graves stolper ned med
Sogneforeningen.
QR-koder, så man med sin
Hans Peder Clemmensen
blev valgt som ordstyrer,
og indkaldelsen til generalforsamling blev erklæret
J\OGLJ 'HUHIWHU ¿N IRUmand Lars Jørgensen ordet
til årsberetning. Derefter
blev udvalgsberetningerne
fremlagt.
Halbestyrelse
har arbejdet videre med
at få omlagt hallens lån,
men der har været problemer med formaliteter med
kommunen, og det har derfor trukket ud. De arbejder
på at få renoveret fuger i
baderummene, samt på at
arrangere en godaften aktiv.
Sognebladet fortæller, at
de har mistet Rigmor, og
at hun vil blive savnet. Hun
har været en del af redaktionen i mere end 25 år. Der
blev holdt et minuts stilhed
til minde om Rigmor. Sognebladet har i stedet fået
tilknyttet Rikke Storbjerg,
som i forvejen skulle have
erstattet Rigmor.
Lokalhistorisk arkiv har
det sidste års tid arbejdet
med »Historisk atlas«. På
nettet kan man gå ind og
zoome ind på et bestemt
område, hvor man kan få

smartphone kan læse om
det enkelte sted, fx Dalgasstenen.
Hjemmesiden skal have
fornyet sine sponsorater.
Vivi skal sende brev ud
til de sædvanlige sponsorer. Der har været stillet
spørgsmålstegn ved, om
det kan betale sig med en
hjemmeside pga. Facebook, men der er mange,
der har en mailadresse der
hedder dejbjerg.dk, og alle
sogneblade ligger på hjemmesiden samt mange historiske ting. Der er forslag
om at hjemmesiden skal
styrkes, og folk opfordres
til at bruge den. Fx skal
datoer for avisindsamling
på hjemmesiden. Der er to
hjemmesider: En kun for
Dejbjerg, og en fælles for
Stauning-Dejbjerg.
Det reviderede regnskab
blev herefter fremlagt til
godkendelse.
Hovedforening: Kontingentindbetalinger er steget
en smule. Der er overskud
fra fællesspisning og indtægter fra sponsorater.
Der er udgifter til sognebladet, lokalhistorisk arkiv,
forsikring for legepladsen,
fastelavn,
juletræstænd-

ing, til Nets i forbindelse
med
girokortindbetalinger og porto og gebyrer.
Der er en yderligere udgift
til hjemmesiden, end det
sponsorerne giver. Der er
et overskud på 2700 kr.
Regnskabet godkendtes.
Sognebladet: Der er indtægter fra salg af annoncer og tilskud fra hovedforening, menighedsrådet
og abonnement. Der er
udgifter til trykning, porto,
kontorartikler, udbringning og til møder. Der er et
underskud på 7028 kr.;
men i dette regnskab er der
forskydninger i udbringninger med mere, og derfor
vil underskuddet rette sig
igen. Regnskabet godkendtes.
Lokalhistorisk
arkiv:
Der er indtægter fra kommunen og hovedforeningen. Udgifter til kontorartikler, gebyr, møder m.v. og
en studietur til Gørding og
Vemb samt Skærum mølle.
Der er et overskud på 1695
kr. Regnskabet godkendtes.
Sognebog: Der har ikke
været nogen aktivitet i
2017. Regnskabet godkendtes.
Balance: Der er for 2017
et overskud på 89.511 kr.
for de samlede kassebeholdninger for Hovedforeningen, hjertestarter,

sognebladet, lokalhistorisk
arkiv og sognebøger. Aktiver og passiver godkendtes.
Næste punkt var valg af
bestyrelsesmedlemmer.
Hans Nielsen, Inge Lindgreen, Karen Agerholm
og Vivi Wulf var på valg.
Der er genvalg af alle. Inge
Ploug er suppleant.
Der skulle vælges en
ny revisor, da Bente
Mortensen ikke ønsker at
fortsætte. Tak til hende for
mange år. Henriette Lønberg Bak er blevet spurgt,
og hun vil gerne optage
hvervet, hvis hun bliver
valgt. Hun er valgt på generalforsamling. Søren Sand
Nielsen fortsætter som revisor. Tak til dem begge.
Under punktet eventuelt blev følgende punkter drøftet: Landsbyklynger: Der er stormøde
i den nærmeste fremtid
på Fjordvang Efterskole,
hvor der bliver serveret
helstegt pattegris. Det er
gratis at deltage, og der vil
være nogen til at tage sig af
børnene. Ideen med landsbyklynger er at få så mange
frivillige som muligt i gang
IRUDWInÀHVWPXOLJHLGHHU
Der er forslag om at oprette
en mobilepay konto til sogneforeningen til fx betaling
DI XGÀXJWHU PP 'HU YLO
blive undersøgt hvad det
koster, og om det er en mulighed.
Inge Lindgren

Formandens beretning
ved generalforsamling i
Dejbjerg sogneforening
,  ¿N YL I UGLJJMRUW
Informationsfolderen om
Dejbjerg. Den skal nu afOHYHUHV WLO Q\H WLOÀ\WWHUH WLO
sognet, så de hurtigt kan
få overblik over mulighederne i vort sogn. Der er
beskrevet, hvad vort sogn
kan tilbyde af blandt andet pasningsmuligheder,
skoler, idrætsforening og
øvrige fritidsaktiviteter.
Vi blev i sogneforeningen kontaktet med henblik
på, om vi ønsker at være
med til at danne et landsbyklyngesamarbejde med
Lem, Højmark, Velling og
Stauning. Et udvalg med
deltagere fra hvert af disse
sogne har været samlet og
har udformet en ansøgning
om at komme i betragtning
til at få tilknyttet en konsulent fra DGI i 18 måneder, som vil styre en proces
igennem mht. at styrke
samarbejdet imellem de
deltagende sogne i landsbyklyngen. Realdania støtter op økonomisk omkring
arbejdet, og en medarbejder fra kommunen vil også
deltage i arbejdet. Udvalget
har fået godkendt ansøgningen og landsbyklyngen
»Friskvind« er en realitet.
Arbejdet i projektet er blevet påbegyndtt her i begyndelsen af 2018. Der vil blive
indkaldt til borgermøder
og blive lavet spørgeundersøgelser, som skal få oply-

sninger og ideér frem til
hvordan et samarbejde kan
styrkes.
16. november 2017 deltog vi fra sogneforeningen
og lokalhistorisk arkiv i et
møde på Bundsbæk Mølle.
Vi var med til at bringe
historier og lokale seværdigheder ind på kommunens Naturens Rige app.
Det er som led i et projekt
der hedder »Naturens Rige
– Fortællinger i landets
største landskab«. Det skal
være med til at fortælle
om vort område til borgere samt til turister. Der
vil også blive mulighed for
at placere op til 10 træstolper med QR koder, der kan
scannes med mobiltelefonen og dermed få historien frem på skærmen
som gælder for de enkelte
områder. Dette arbejde
kommer vi til at fortsætte i
2018.
6. oktober holdt vi fællesspisning i samarbejde
med
menighedsrådet.
Hans Laurids Pedersen
kom med et indlæg. Han er
tidligere formand for DGI
Vestjylland, erfaring fra 46
års ansættelse hos Vestas
og nuværende bestyrelsesmedlem for Dejbjerglund
Efterskole. Han fortalte
primært om sin tid i Vestas og anekdoter herfra.
Desuden blev tilknytningen til Dejbjerglund Efterskole også berørt, idet den
spillede en stor rolle i hans
personlige liv allerede fra
starten af 1980-erne, ikke

mindst relateret til mennesker i Dejbjerg sogn. Det
var en hyggelig aften med
ca. 90 deltagere
En tur til TV-MidtVest
d. 9. februar 2018 blev
gennemført, hvor vi oplevede hvordan en nyhedsudsendelse bliver afviklet. Vi
sad i deres biograf og så dagens kl. 19.30 nyhedsudsendelse, og efter dette kom
Katrine Fuglsang, som var
nyhedsvært på udsendelsen ind til os, og vi kunne
stille spørgsmål til hende.
Vi gennemførte arrangementet i samarbejde med
Stauning Sogneforening og
var ca. 30 afsted til det.
Vi er blevet kontaktet af
kommunen, idet de som led
i planen om at kommunen
skal være selvforsynende
med energi inden år 2020
gerne vil have os til at stifte
en energigruppe og deltage
i projekt »Landsbyenergi«, hvor vi skal være med
til at tænke energirigtige
løsninger ind i husene i
Dejbjerg. Kommunen har
afsat en pulje penge, som
der skal udføres energitjek
for. Vi skal være med til
at udbrede kendskabet til
mulighederne, der er for at
få foretaget et energitjek.
Huse med energirigtige løsninger er billigere i drift og
de vil være lettere at sælge
den dag, det måtte blive aktuelt. Hans Jørgen Stampe,
Gert Kargo Christensen og
undertegnede har været
til en workshop d.21.02.18
og er nu istand til at infor-

mere om mulighederne for
energirenovering til øvrige
borgere i Dejbjerg Sogn.
Vi regner også med, at der
skal holdes et infomøde
omkring mulighederne.
Vi har planer om at indsende et ønske til kommunen om etablering af
cykelsti fra Dejbjerg by
langs Bundsbækvej ud til
Ringkøbingvej. Ligeledes
vil vi samtidigt indsende
ønske om etablering af
cykelsti imellem Dejbjerg
by og Dejbjerglund Efterskole. Det sker, så vi
kan gøre kommunen opmærksom på, at vi ønsker
det med ind i de samlede
planer for et cykelstisystem i kommunen. Vi har
tidligere indsendt forslag
om etablering af cykelsti
imellem Dejbjerg og Stauning. Vi ved godt, at det
ikke automatisk betyder,
at vi får en cykelsti, men
omvendt skal kommunen
kende til vores ønsker.
Vi har talt om, at vi vil
arrangere en tur op til
Hjerm
traktormuseum.
En tur hvor vi regner med
at mødes og fylde nogle
personbiler og rulle afsted
til Hjerm. Det må være et
godt tilbud til ikke mindst
landmændene i vort sogn.
Vi må lige se hvornår dette
bliver. Muligvis bliver det
først engang i 2019.
Vi har iøvrigt fulgt op på,
hvordan det går med indbetaling af kontingent til
sogneforeningen, og det
er hen ad vejen skuffende

læsning. Man bør tænke
på, at kontingentet er med
til at betale sognebladet,
lys i juletræet, byporte,
anskaffelse og vedligehold
DIÀDJVW QJHU'HVXGHQHU
det grundlag for, at vi kan
opretholde en forening,
som er sammenhængskraft for borgerne i sognet
via arrangering af fællesspisning, juletræstænding,
hjertestarterkursus
osv.
Det skal heller ikke undervurderes den signalværdi,
der er i at borgere betaler
deres kontingent og viser
opbakning til det arbejde,
vi I sogneforeningens bestyrelse lægger i det henover et år. Men det er
nok ikke til de fremmødte
til generalforsamlingen, at
jeg behøver nævne ovenstående, men måske mere
noget de enkelte læsere
af sognebladet kan tænke
over og få tjekket op på,
om de nu har betalt deres kontingent. Vi håber
meget på jeres opbakning,
så vær opmærksomme når
indbetalingskort for 2018
kommer ud til april.
Afslutningsvis skal der
lyde en stor tak til Bente
Mortensen, som har været
vores trofaste revisor i
17 år. Bente ønsker ikke
at fortsætte som revisor,
hvilket vi har forståelse for,
og vi vil forsøge at vælge en
ny på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Formand Lars Jørgensen

Beretning Dejbjerg
Lokalhistoriske Arkiv
Vi har i det sidste års tid arbejdet med Historisk Atlas.
Går man på nettet ind
under Historisk Atlas.dk
kommer der et Danmarkskort frem med en hel
masse afsatte blå punkter.
Man kan så f.eks. zoome
ind omkring Dejbjerg, hvor
man kan se en del afsatte
blå punkter, noget som vi i

arkivet har lavet, steder der
har særlig betydning for
Dejbjerg.
Trykker man på et af
punkterne, det kunne f.eks.
være ved Dalgas stenen,
kommer det er billede
frem af stedet og en lille
fortælling om, hvorfor stenen er rejst.
I alt er der 10 steder ved
Dejbjerg, hvor der er afsat
punkter.
Det er så meningen, at

Åbent Hus

- og gudstjeneste..!

Fredag 22. juni
tænder Dejbjerg Menighedsråd op under grillen på
plænen foran præstegården.
Alle i sognet er velkomne til at komme og få en
pølse. Pølserne er varme kl 18, og vi har bestilt godt
vejr, så det bliver ikke noget problem.
Når vi har spist, er alle der har lyst velkomne til at
kigge indenfor i den nyligt restaurerede præstegård.
Klokken 19.30 er der gudstjeneste i kirken.
Det bliver en anderledes gudstjeneste med rytmisk
musik og lidt friere former end normalt.
Også her er alle der har lyst velkomne!
Vi glæder os til at se jer til en dejlig sommeraften i
Dejbjerg!

der til foråret skal nedgraves stolper ved hvert
sted, noget som folk fra
sogneforeningen har lovet
at være behjælpelige med.
På stolpen bliver der påsat
en QR kode, så hvis man
er ude at gå og kommer
forbi et af stederne, kan
man tage et billede med sin
IPhone og læse, hvad stedet omhandler.
Der er fortsat folk, som
NRPPHU RJ DÀHYHUHU ELOOeder i arkivet, som vi så
scanner ind og registrerer.
Der er genvalg i arkivet.
Søren Sand Nielsen

Lidt info fra
Hal bestyrelsen
Vi har i årets løb arbejdet
videre med at få omlagt
hallens lån hvor der ville
være en god besparelse at
hente. Men der har været
nogle formaliteter med
kommunen som ikke er
helt på plads endnu.
Så er vi begyndt at arbejde lidt på at få renoveret
de 2 ældste baderum i hallen. Fugerne er ved at være
dårlige og vandtrykket er
der også problemer med.
Der bliver også pt. Arbejdet på at lave en »Godaften
aktiv« arrangement her i
foråret. Dato er ikke fastlagt endnu.
Det er vist det vi har haft
gang i i hal bestyrelsen det
sidste års tid.
Med venlig hilsen
Michael Vang Christensen

Skjern
1. februar afholdt Skjern
Havekreds den årlige
generalforsamling – denne
gang på Skjern Vindmølle.
Cirka 20 deltagere var mødt
op.
Sven Erik Aarup blev valgt
som ordstyrer. Formand,
/LOLDQ %MHUJ DÀDJGH EHUHWningen og Karla Mortensen
regnskabet, som viste et underskud på 7.435 kr.
Karen Nygaard, Astrup og
Lisbeth Aarup, Skjern blev
genvalgt til bestyrelsen.
Formand, Lilian Bjerg,
Borris modtog ikke genvalg.
Ind i bestyrelsen kom Annette Thomsen, Skjern.
Esther Christensen blev
genvalgt som suppleant.
Svend Nissen Hansen blev
genvalgt som revisor og Lilian Bjerg valgt som revisorsuppleant.
Lilian Bjerg forlod altså
bestyrelsen efter 14 år, heraf
GHVRPIRUPDQG+XQ¿N
overrakt en buket blomster
for påskønnelse af sit store
og engagerede arbejde som
en meget dygtig og struktureret formand.
Elisabeth
Bakkensen
overtager hvervet som formand.
Efter kaffen var der lysbilledforedrag ved Gunner
Nygaard, Holstebro, som
viste billeder fra sin og hustruens mange rejser til Grønland. I alt 10 rejser er det

blevet til, og de har besøgt
det meste af Grønland. Selvom Grønland tilsyneladende er koldt og øde, er der
alligevel mange små blomster, som pibler op overalt i
den korte sommer. Træerne
bliver ikke mere end 10 cm
høje. Ægteparret har vandret rundt i landskaberne og
fotograferet de mange små
planter på nært hold. Der
var naturligvis også mange
ÀRWWH QDWXUELOOHGHU 'HV
uden viste han billeder fra et
besøg hos en dansker, som
havde en have med drivhus,
hvor han dyrkede mange
forskellige slags grøntsager.
Det kunne lade sig gøre ved
at købe frøet hjem fra Danmark og så det indendørs,
I¡U GH VPn SODQWHU EOHY À\ttet ud i drivhuset.
Årets andet arrangement
var også på vindmøllen.
Havekredsen havde hyret
Boi Jensen fra Holstebro
til at fortælle om podning
af æbletræer. Han startede
med at pode seks små træer,
som blev udloddet blandt
deltagerne. Han er uddannet
bankmand, og i begyndelsen
var arbejdet med æbletræer
blot en fritidsbeskæftigelse,
men efterhånden blev det
mere og mere, og han endte
med at sige sit arbejde i banken op. Han bor på en lejet
ejendom, hvor han har sin
planteskole, og i hegnene
rundt om stedet er der fuldt
af æbletræer. Han går meget
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ind for de gamle æblesorter,
da de er mere modstandsdygtige over for sygdomme.
Han har også været med til
at få plantet masser af æbletræer i Ulfborg Skovdistrikt
til glæde for dyr og mennesker. Han er en rigtig
æblenørd og fortalte mange
anekdoter om sit møde
med andre med samme interesse. For eksempel har
Tyskland og Sverige mange
af de samme æblesorter.
Det skyldes samhandel over
Østersøen i gamle dage. Dog
har disse sorter forskellige
navne på svensk og tysk, så
GHW HU VY UW DW ¿QGH XG DI
det. Sorterne i de andre europæiske lande er også forskellig fra de danske. Han
mente, at man allerede i
middelalderen kunne pode.
Desværre var dette interessante møde ikke så velbesøgt; emnet var jo også
ret specielt, men vi, der var
WLO VWHGH ¿N HQ LQWHUHVVDQW
aften.
Kommende arrangementer i havekredsen:
Lørdag 26. maj kl. 10-12
Skjern Kredsen arrangerer
plantemarked på P-pladsen
ved Pakhuset i Skjern
Søndag 24. juni kl. 13-16
Åbne haver i Borris hos:
Tove og Erling Søndergård,
Buskvænget 7, Borris
Gerda og Arne Thirup,
Buskvænget 2, Borris.

Generalforsamling

I DEJBJERG JAGTFORENING
Referat fra generalforsamling i Dejbjerg
Jagtforening.
23 medlemmer deltog i
generalforsamlingen.
Formand Alex Olesen bød
velkommen, og Allan Jensen blev valgt som dirigent.
 $OH[ 2OHVHQ DÀDJGH EHretning om det seneste års
aktiviteter:
Generalforsamlingen
startede med, at æresmedlem Eigil Jensen, som gik
bort i slutningen af december 2017, blev mindet med
et minuts stilhed.
Han blev tildelt æresmedlemsskab efter mere
end 30 års bestyrelsesarbejde. Ejgil varetog posten
som kasserer det meste af
den tid han sad i bestyrelsen. Desuden var han med
til at starte feltskydestævnet i Borris, som stadig afholdes hvert år.
På årets første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Alex Olesen
Næstformand Allan Jensen
Kasserer Steen Dupont
Sekretær Jacob Thyssen
Hjemmesideansvarlig

John Pedersen
Suppleant Jens
Lauridsen

Der var god deltagelse på
Laurids GHÀHVWHMDJWHU
Steen Dupont fremlagde
regnskabet, som viste et
Vedtægter blev tilrettet ef- overskud på 31,75 kr. og en
ter gennemgang på sidste ny saldo på 64.344,41 kr.
års generalforsamling. De Regnskabet blev godkendt
blev derefter underskrevet og medlemskontingentet
af bestyrelsen og godkendt blev fastsat til fortsat at
af Danmarks Jægerfor- være 100 kr. pr. pr. år.
bund.
Der var ingen indkomBorrisstævnet, blev som mende forslag til generalaltid afviklet bede fredag. 7 forsamlingen.
af vore medlemmer deltog
som hjælpere i afviklingen Valg til bestyrelse: på valg
af stævnet.
var Steen Dupont, Allan
På Bukkejagten i Lyager Jensen og Jacob Thyssen.
16. maj til 15. juli blev der Alle genopstillede, og blev
ikke skudt noget.
valgt.
Sognejagt 4. november
Finn Clemmensen blev
blev afviklet i et fantastisk valgt som suppleant.
vejr. Der blev set en del
Aksel Henriksen blev
vildt, og dagen sluttede valgt som revisor.
PHG GHQ KLGWLO ÀRWWHVWH
Lodtrækning til bukkevildtparade – 3 snepper, jagten i Lyager plantage,
2 stykker råvildt, 2 fasa- blev foretaget af Steen Duner og en ræv. Om aftenen pont og John Pedersen.
mødtes lodsejere og jægere
Jes Hansen, som er kastil spisning og hygge på ef- serer for Borrisstævnet, afterskolen.
lagde en kort beretning om
Sneppejagt 26. novem- stævnet:
ber og 31. december, gav et Stævnet var fuldtegnet i
udbytte på 3 snepper.
2017. Der var stor ros til
Rævejagt 27. januar gav 3 stævnearrangørerne
for
ræve på paraden. Dagen deres evne til at lave basluttede, som sædvanlig, nerne virkelighedstro og
med gule ærter på efter- jagtrelevante. Der var købt
skolen.
nyt udstyr i form af skyde-
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stokke, hvilket gav skytterne en god oplevelse og
åbnede øjnene for fordelen
ved dette hjælpemiddel.
Der er 7 foreninger som
står for arrangementet.
Der blev udbetalt 5000
kr. til hver forening, trods
et samlet underskud. Der
blev brugt en del penge på
afslutningsfesten for hjælperne. Laqua er sponsor
for dette års Borrisstævne,
som bliver afviklet 27.-28.
april 2018
Allan Jensen orienterede
om Skjernådal jagten:
Et nyt sæsonkort koster
igen i år 1800 kr. og det inkluderer ande-og gåsejagt i
ådalen, samt et par fælles
drivjagter. Det er ikke længere muligt at købe kort
til jagt i Albæk mose, pga.
manglende interesse. Der
blev uddelt girokort til de
medlemmer der ønskede
sæsonkort igen i år.
Der var ikke noget til
punktet eventuelt.
Jeg vil med dette ønske
alle et godt forår og håber
på at lokale landmænd vil
støtte Ringkøbing-Skjern
kommunes projekt for øget
biodiversitet ved at etablere faunastriber.

til
GENERAL
Invitation

FORSAMLING

Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til
efterskolens
generalforsamling

torsdag 19. april kl. 20
på Dejbjerglund Efterskole. Som tidligere år inviteres til middag kl. 18.30.
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af protokolfører og
stemmetællere
• Bestyrelsen og forstan GHUHQDÀ JJHUEHUHWQLQJ
• Det reviderede regnskab
forelægges
til godkendelse
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
• Heidi Bro
• Svend Stensig
• Erling Gaasdal
6NROHSUR¿O
• Bogligt og idrætsligt
• Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til
vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage
før generalforsamlingen.
Af hensyn til køkkenet
beder vi om tilmelding til
middagen senest mandag
den 16. april til efterskolen
på tlf. 9734 1900 eller mail
med navn og antal deltagere til:
kontor@dejbjerglund.dk
På bestyrelsens vegne
Erling Gaasdal

Formand for
Dejbjerg Jagtforening
Alex Olesen
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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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hver dag kl. 8-20
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HUSK:
0 777
på tlf. 96 80
Tidsbestilling
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Online tidsb
ætten.dk
på www.rødh

Vi gentager sidste års succes og byder

VELKOMMEN til 
·Ȭȱȱȱ
 ȱ


Alle, store som små, indbydes til Café-aften. 
ȱȱȱȱȱȱȱȬȬȱȱ
(alle over 70 år kommer uden mad 
—der skal nok være nok)


Vi vil synge nogle af årstidens sange og ȱȱȱ
, Dejbjerg, vil spille nogle numre for os og
fortælle om deres liv med rejser og hobbyer.


Til slut vil der være kaffe og kage.
Aftenen er gratis.


KOM OG VÆR MED
DEN 20/4 KL 18.30-21.00



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

Naturligvis Det Nye Naturtilbud I
Stauning/Dejbjerg
For Børn
Har du lyst til en masse sjove oplevelser sammen med
andre børn i naturen omkring os?
- Skal du prøve at komme tørskoet over en bæk?
- Lave mad over bål?
- Være med til at rapelle?
- Og mange andre spændende ting?
-så skal du da med til
“Naturligvis”
Naturligvis er for alle børn fra 0.
Klasse og opad. Børnehavebørn
er også meget velkomne, hvis blot
de har en af deres forældre med.
Vi mødes følgende mandage:
9/4
23/4
7/5
Kontaktpersoner
Stine og Bo
tlf. 26292153
Majbritt og Michael
tlf. 30257161
Jeppe

18/5 obs. Det er en fredag




4/6
18/6

Ved Fjordhytten (den gamle spejderhytte) på Kirkebyvej/
Stauningvej mellem kl 16.30-18.
Prisen for alle disse sjove oplevelser er 250 kr. Barn nr. 2
koster 150 kr

DEJBJERG SOGNEBLAD

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

DEJBJERG
KIRKE & SOGN
GUDSTJENESTETIDER:
APRIL
Søndag
Mandag
6¡QGDJ
Søndag
6¡QGDJ
)UHGDJ
Søndag

1.
2.

15.


29.

MAJ
7RUVGDJ 
Søndag 6.
7RUVGDJ 


Søndag 13.
6¡QGDJ 
0DQGDJ 
6¡QGDJ 
JUNI
Søndag
Søndag
6¡QGDJ
)UHGDJ
Søndag

3.
10.


24.



kl. 10.30
kl 9.00
NO




NO

kl. 9.00



NO







NO

kl. 9.00
NO
NO
NO




kl. 9.00
kl. 10.30
NO
NO

Påskedag
2. Påskedag
.RQ¿UPDWLRQ
INGEN
Y&ODXV7KRPDV1LHOVHQ
,1*(1%HGHGDJ

)DPLOLHJXGVWMHQHVWH
INGEN
.ULVWL+LPPHOIDUW
±SU GLNDQW-RQDV6¡GHUVWMHUQD
3LQVHGDJ
3LQVHGDJ
7ULQLWDWLV

/RYVDQJVJXGVWMHQHVWH
INGEN

5$',2ªc'$/(1©+YHUV¡QGDJNOWUDQVPLWWHUHVGHU

 
JXGVWMHQHVWHIUDHQDIHJQHQVNLUNHUSn

 
I¡OJHQGHIUHNYHQVHURJ
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for pengene bliv medlem af

DEJBJERG SOGNEFORENING
Ved indbetaling af din
kontingent støtter du
vort arbejde for:
• Prisen for enlige er
85 kr. pr. år
• Prisen pr. husstand er
170 kr. pr. år
• Indbetales på
girokort der tilsendes
med post i løbet af
april

• Markedsføring af vort lokal
samfund
• Fællesspisnings arrangement
• Arbejde på forbedring af
legepladsen
• Byforskønnelse
• Juletræstænding og -belysning
• Udvikling af vor hjemmeside
• Bevare huspriserne i byen
• Udgivelse af Sognebladet

Vi har brug for din
økonomiske støtte
samt din opbakning
Ved spørgsmå
spørgsmål kontakt en af
bestyrelsesmedlemmerne:
bestyrelsesme
• Hans Nielsen • Anne Aakerblad Larsen
Lauridsen
• Vivi Wulff • Kenneth
K
Lindgren • Lars Jørgensen
• Inge Lindgre

VELKOMMEN
TIL DIN OG VORES BANK

Vi gør alt for at lære dig at kende og giver dig den rådgivning,
du fortjener. Hos os får du skarpe priser, en direkte kontakt til din
personlige rådgiver og en netbank, der bare virker.
Og vi går op i det samme, som du gør.
Vi engagerer os i lokalsamfundet, fordi livet også leves efter arbejde
i foreningerne, klubberne og det lokale initiativ.
Velkommen.

vestjyskbank.dk/skjern
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