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www.christinawatches.dk

U R  &  A R M B Å N D 
ET SMYKKEET SMYKKE

Bær dit smykke både
  som ur og armbånd.
BæB
  sso

PRISER FRA 199,-
CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN 

Restauranten med 

den fantastiske 

udsigt - og de 

gode danske retter 

tilberedt af lokale 

råvarer....

RESTAURANT

Stauning Havn
 



Sommeren er startet - 
ifølge kalenderen. 
Vejret kan der være delte 
meninger om. 

Påsken havde et sommer-
ligt islæt over sig, modsat 
sidste år hvor vinteren sta-
dig lagde sin kolde hånd 
over Danmark. 
 Campingpladserne hav-
de i år så travlt, som aldrig 
før i påsken. Men i maj 
gjorde vinteren næsten 
sit indtog igen med regn 
iblandet hagl. En kold gy-
ser. Bedst som vi troede, at 
vi skulle til at have lidt for-
smag på sommeren. Og for 
at vi nærmest skulle blive 
lidt nostalgiske oven i kom 
der også en storm ind over 
os, hvilket gav fygning af 
��
!?� @���� ���� ��	�
��-
tionstiden, som det ofte 
gjorde før i tiden. Ikke, at 
vi har været forskånet helt 
de foregående år, men det 
var meget intens i år.
 Markerne har fået en 
meget større udstrækning, 
!�� ��
�� �A%��	� %�
� ���-
tet lade livet til fordel for 
de store maskiner, som 
landmændene kører med 
i markerne nu om dage. 
Vinden kunne rigtig få fat 
i de små jordpartikler, og 
samtidig færre læhegn til 
at værne markerne gav os 
den vældige sandstorm. 
 Et projektgruppe er ved 
at undersøge muligheden 
for at stille solceller op i 

Gestengene. Udspillet ser 
ud til at være et større pro-
jekt, og vil fylde en hel del 
i landskabet vest for Dej-
bjerg. 
 Der har været infomøde 
et par gange på Dejbjerg-
lund Efterskole. Vi kom-
mer nok til at høre mere 
om dette projekt, da det 
%����  ����
�� �!�5 �
� ��
��
møder med mange spørgs-
mål fra de lokale i områ-
det.
 Landsbyklyngen, som 
Dejbjerg er en del af, har 
��
�� ��	�� #�� ��!!�	�?� ���
vil bl.a. lave et projekt for 
de unge mellem 16 og 25. 
De unge skal selv involvere 
sig og komme med ideer i 
samarbejde med en tov-
holder. 
 Flere gode tiltag, bl.a. en 
����	�%��
�����9���
���
��	-
viteret til en hyggelig aften 
med fælles spisning, hvor 
man kan lære hinanden at 
kende og få lidt informa-
tion om hvad der sker i de 
sogne, som er med i Frisk-
vind. 
 Der arbejdes også med 
projekter, som skal bin-
de de involverede sogne 
sammen i forskellige ar-
rangementer. Og har man 
interesse i dette og andet, 
som er under opbygning 
i Frisk vind regi, kan man 
melde sig og være med i 
planlægningen.
� ���	��!�����	� �� ���-
bjerg gik nord på. Dagen 
startede med gudstjeneste 

i Dejbjerg Kirke kl. 9:00. 
Man besøgte Strandings-
museet i Thorsminde, og 
de medbragte madpakker 
blev indtaget i et madpak-
kehus ved siden af museet. 
 Turen gik videre til Od-
desundbroen, hvor der 
var en udstilling om Od-
desunds historie. Turen 
sluttede hos billedkunst-
ner Ketty Dahl, som har 
Galleriet Møldahlgård i 
Hvidbjerg. Her blev der 
 �
��
�����Z�[��	!�	���
�	�
gik hjemad.
 Foråret har også været 
præget af, at der skulle 
være valg i Danmark, både 
til EU og til Folketinget. 
EU valget var søndag den 
26. maj, og folketingsval-
get var på Grundlovsdag 
den 5 juni. Ringkøbing- 
����
	� ��� �	��	� ��� !�� �#-
stillede kandidater valgt 
ind. 
 Nu er det hele ovre og 
plakaterne er ved at være 
væk fra lygtepælene og 
hvad de ellers har siddet 
på. Det var just ikke det 
pæneste syn i bybilledet. 
Og så mangler vi lige, 
at enigheden breder sig 
blandt de uenige så der 
kan komme en ny regering 
og hvad det så indebærer 
for vort land. Det må tiden 
vise.

God ferie og forhåbentlig 
en dejlig sommer til alle.

/bll
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Tænk der allerede er gået 
10 år siden jeg er konfirme-
ret. Hvad er der sket på de 
10 år?

Jeg startede på Lem st. 
Skole i 7. klasse, og gik 
der indtil 9. klasse. Efter 
9. klasse startede jeg i 10. 
klasse på Ringkøbing Sko-
le, det var et rigtigt fedt år 
med udflugter og en masse 
nye bekendtskaber. 
 Det år er et år jeg aldrig 
ville have været foruden. I 
løbet af 10. klasse fandt jeg 
min kæreste Mathias, som 

jeg stadig er sammen med 
dagen i dag. 
 I 10. klasse fandt jeg ud af 

hvilken retning jeg skulle 
tage for at få min drømme 
uddannelse. Jeg har altid 
elsket børn og arbejdet 
med børn, så valget var 
ikke svært, jeg skulle selv-
følgelig være pædagog. 
 For at få en start på min 

drømme uddannelse skulle 
jeg bruge en gymnasial 
uddannelse. Så jeg valgte 

at tage HF på VGT i Tarm 
som tog mig to år. To år 
som blev brugt på masser 
af skole, lektier og afleve-
ringer. 
 I sommeren 2014 blev 
jeg student med en lyseblå 
hue.  Efter jeg blev student 

10 år efter
���!�����"��#�!��$$$

%&������'#�����#(�)!#��*����&���
+�������,���/�������!�6!���&���$
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valgte min kæreste og jeg at 
flytte sammen. Vi flyttede 
til Spjald hvor han kom-
mer fra, i en lejlighed oppe 
i byen. 
 I løbet af sommeren 2014 
fik jeg den dejlige nyhed 
at jeg skulle starte på pæ-
dagog seminariet i Esbjerg 
på UCSyd, så nu vidste 
jeg hvad jeg skulle bruge 
de næste 3½ år på. Jeg 
startede nede på skolen i 

Esbjerg i september og så 
kørte skoledagene ellers 
bare derud af sammen med 
nogle praktik forløb. 
 I foråret 2015 valgte min 
kæreste og jeg at opsige 
lejligheden i Spjald for at 
købe hans barndomshjem, 
en landejendom som ligger 
tre km uden for byen. Den 
valgte vi at total renovere 
på i 1½ år. 
 Midt i renoveringen fik 

Kathrine Lilbæk og jeg 
efter kirken ved vores 
konfirmation.

En dag på pisten i Østrig. 

valgte min kæreste og jeg at Esbjerg i seeptember og så

K
ef
k



 Min kæreste og jeg.
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vi en god og dejlig overra-
skelse. Vi fik vores skønne 
hund Malu. Så mens jeg 
studerede pædagog blev 
fritiden brugt på huset og 
hunden derhjemme. Dog 
blev der også tid til diverse 
skiferier om vinteren.  
 Da alt ved huset var fær-
dig trængte jeg til en god 
lang og velfortjent ferie, så 
i 2017 valgte jeg og en ven-
inde og rejse til Tyrkiet i tre 
uger på en dejlig, varm og 
lang ferie. Dog gik de tre 
uger alt for hurtig, med alle 
de opleverser vi skulle op-
leve og vi måtte vende snu-
den hjem af mod Danmark. 
 I Danmark fik jeg mit livs 
overraskelse, min kære-
ste friede til mig hjemme i 
vores hus. Så i sommeren 
2017 blev jeg forlovet. 
 2018 startede med at jeg 
blev uddannet pædagog. 
Utrolig de 3½ år allerede 
var gået, men dejligt at 
drømme uddannelsen kom 
i hus. Jeg fik ret hurtig no-
get vikararbejde indenfor 

pædagogfaget, hvilket var 
utrolig dejligt, så jeg kunne 
få noget erfaring med i ryg-
sækken. 
 Dog varer vikar arbejde 
ikke for evigt, så den fan-
tastiske sommer vi havde 
i 2018 blev brugt på have-
arbejde hjemme i haven og 
solbadning. Vi fandt ud af i 

oktober at vi til 2019 venter 
os et barn. 
 Så 10 år efter konfirmati-
onen, er jeg uddannet pæ-
dagog, bor i eget hus med 
min forlovede i Spjald og vi 
venter os et barn i somme-
ren 2019.
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Min kæreste og jegvarvpædagogfaget hvilketp
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Redaktionen har fået en 
opfordring om, at frivillige 
i vore sogne skal berette, 
hvad de mener, om det at 
være frivillig.

Ebba Lange Andersen, 
formand for Stauning Sog-
neforening har skrevet føl-
gende om frivillighed udfra 
disse spørgsmål:

�� �������	
����	����
� �����
�������

�� ������������	�
� �����
������

�� �����
���������
�
� �������������
��

�� ���
�����������
� ����������
� �����
��
���

Jeg bruger som udgangs-
punkt min frivillige »ar-
bejdstid« på forskellige op-
gaver for Sogneforeningen. 
 Jeg prioriterer initiati-
ver der er til gavn for mit 
lokalområde, hvorfor jeg 
bl.a. har fravalgt at være 

spejderleder grundet geo-
�
��?�
 Det første frivillige ar-
bejde jeg gjorde, var hånd-
boldtræner i Ådum. I for-
bindelse med dette var jeg 
på unglederkursus. 
 Jeg er frivillig fordi det 
er en måde hvorpå jeg kan 
investere i sognets udvik-
ling. Det er vigtigt for mig 
at Stauning er et godt sted 
at bo de næste mange år 
frem, og det er min overbe-
visning at det bl.a. kræver 
konstant udvikling og ny-

tænkning (og selv de helt 
små skridt tæller når der er 
tale om frivilligt arbejde). 
 Jeg er frivillig fordi det 
gør mig glad. Til tider kan 
frivillige opgaver virke 
fuldstændig uoverskuelige 
hvis man i forvejen har 
mange ting at se til, men 
når jeg kommer hjem fra et 
frivillig-arrangement er jeg 
underligt nok tanket helt 
op med ny energi og gåpå-
mod - på trods af at det of-
�� �� �
�	��
� 	9�� ����
� ��
��
opgaver med sig. 
 Det giver mig i særlig 
grad en følelse af menings-
fuldhed når en »opgave« 
virker som optankning og 
ikke udkørthed. Det er lidt 
paradoksalt at tænke over. 

����
������
��������
����������

  

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg
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Er der noget mere festligt 
��+
��
.��?�3�/���
�

�,),��-
���.�%
����
@�-

#��
$�,�/C
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Poul Nyborg bød velkom-
men til en smukt pyntet og 
fyldt kirke; - men han bød 
især velkommen til Thilde 
og Anna, som var dagens to 
��	�
��	!�
?
 Med Villy Egmose ved 
orglet istemte menigheden 
den først sang: Den signede 
dag...
 Efter salmen: Du herre 
krist, min frelser est. Gik 
Poul på prædikestolen og 
#
A!���!�� ���
� ?�  5	!���
����
�#� ��?�2�	� ��!�����?~�
At Jesu opstandelse hand-

ler om tro og tillid, - - den 
behøver nemlig ikke hånd-
�
������������ ?
 Efter prædiken sang vi: 
Alle mine kilder...
 Poul Nyborgs tale til kon-
�
��	!�
	�� ���� #�[� ��� !��
de jo kom fra to forskellige 
skoler, Thilde fra Lem, var 
det ikke meget de havde set 
til hinanden; - men Anna, 
fra Friskolen i Skjern, 
havde dog ikke sluppet helt 
��
�%��?�
 Derfor syntes han at det 
var en dejlig dag, da de 
kunne mødes med deres 
familier i Præstegården til 
%�	 � ���
��[�  ��� �
~� 2��-
stegt kylling over bål, spist 
��!��	�
�	�?
 Pigernestiller sig herefter 
op i korbuen, og fremsagde 
Trosbekendelsen sammen 
med Poul, med efterføl-
gende kraftige klapsalver 

�
����	��%�!�	?�
 Dernæst fulgte selve 
��	�
�����	�	[� %��
� !��
respek tive familier rejste 
 ��� ��
� %��
� !�
� � ��	�
-
��	!?�
 Virkelig festligt og det 
fortsatte med, at Poul 
havde lovet Thilde og 
Anna, at der, til deres kon-
�
�����	�  ������  9	�� �
	�����	9�
�� ����
?
 Disse kom op på den 
hvide væg til venstre for 
��
���	?� ���  �	��  ����	~�
Ud af mørket, - til Pouls 
�����
 #��?� �����	�  �����
�
med: Da, da, da, da.�2��
�
����� �	����!?
 Den sidste nyere salme 
var: Lad din godhed kom-
me over os...
 Før udgangsbønnen sang 
menigheden: Nu takker 
alle Gud...
 Endnu en dejlig kon-
�
��	!��! ���	� ��� ��
�
forbi, og traditionen tro 
hilste hele menigheden på 
!�����#���
��!�	��
���
��	?�
2�
�������� ���!!����
� �
�
���� #���
	�?� (		�� �
� !���
vild med Kims ostepops, 
 ��!������%�	��� �����#�
�
#� �
���?�
 Måtte de to dejlige piger 
få en skøn dag med deres 
�������
?� ��� �	!
�� ��
� �"
hvertfald kommet i et rigtig 
godt humør, efter sådan en 
!������ ��
��#�� 5	!���	?

/alb
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KONFIRMANDPIGER
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Thilde og Anna i 
våbenhuset før deres 
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Thilde (T), Anna (A), Maja 
(M) og Julie (J) har mailet 
billeder til redaktionen fra 
dagen, og svarer her på 
spørgsmål:

Hvor blev jeres fest 
afholdt:
T: I Stauning Sognegård
4~�2����������
���	
J: Restaurant Pytten 
  i forbindelse med 
  Lem svømmehal
(~� 1������	�	��2��	

Hvad var det bedste
ved jeres dejlige dag:
T: Simpelthen hele dagen
M: Det var rigtig skønt i 
  kirken, for jeg var jo 
� � !�	��	� �����	�
��	!
6~� ����%��������������
  mange gode gaver
(~� 2����!���	���
�!�����

Hvad lavede I på 
Blå Mandag:
T: Jeg var i Aarhus og 
  købte en ny mobil
4~�6�����
���2�
	�	�����
  købte en taske, en ring 
� � ��� ���?���� #� ���#��
  Jensen Bøfhus
J: Jeg var i Aarhus med 
� � *	�!��  ����	?�
  Jeg købte en trøje og 
  slik og  vi spiste i 
  Tivoli Friheden
(~� 6�����
���2�
	�	�����
� � �5������?��4�
 !�� 
  gaver en trøje og hår

 
 

��� �����
?���� #� ���#��
  Jensen Bøfhus

Var der mange mindre 
børn med; hvad  lavede 
de efter middagen:
T: De legede i skolegården
M: Det var godt vejr, så vi 
  var alle i haven
J: De var på legepladsen
A: Vi havde lavet et hjørne 
  med bamser og Lego til 

de yngste gæster

Maja Bjærre Jakobsen.

Thilde Lindgreen med familie.



Kongsholm 
Murer
ved POUL BLOCH 
- tilbyder murerarbejde 

i Vestjylland

9735 2883

����������	
�
�
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Julie Krossteig Johannesen.J li K t i J h
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Blev I kørt fra kirken i 
noget specielt:
/~� ,��	����?�	9�� �������
J: Jeg blev kørt 
  i hestevogn
4~�,��	����?�	9�� �������
A: Jeg blev kørt på 
  motorcykel

Var der et tema til 
jeres fest:
T: Mit tema var farver
J: Borddækningen var 
  lilla og grå
M: Mit tema var pastel
� � ��
��
���� ���#��	��
?�
  Det værste var, at skulle 
  gøre garagen ren
A: Mit tema var 
  Kims Ostepops

Den nye trend er, at 
��������	
���		
��
blandt venner i stedet 
for mellem mor og far, 
hvad gjorde I:
A: På den ene side sad min 
  mor og på den anden 
  sad en veninde 
T: Jeg sad mellem mine 
  forældre

J: Jeg sad mellem mine 
  forældre
M: Jeg sad ved siden af en 
  kusine og en veninde

Anna Storbjerg.



Af: Tea Lyder Jessen, 
Lillian Marie Nyborg 
og Laura Kirk Lauridsen
6. klasse

Fra den 20.-24. maj var 
der mange sjette klasser, 
der skulle til Bornholm. 
Det skulle Skjern Kristne 
Friskole også.

Turen til Bornholm
Med sommerfugle i maven 
skulle vi allerede mødes kl. 
07.00 på Skjern Banegård. 
Vi skulle med bus kl. 07.15 

fra busstationen mod Es-
bjerg, hvor vi skulle videre 
med tog. 
 Alle forældrene stod og 
vinkede til os, som om vi 
var små børn, hvilket vi jo 
ikke er. Heldigvis var det 
mørkt glas der var i bussen, 
så de vinkede bare uden at 
vide, hvor vi sad. 
 Allerede på ringvejen om-
kring Tarm, fandt vi kor-
tene frem for at få tiden til 
at gå, hvilket virkede, tiden 
�5���� ��!?�7���
���?�� �����
nåede vi Esbjerg Bussta-
tion, hvilket betød at vi 
skulle gå til togstationen. 

Toget kom allerede efter 
10 minutter, så vi var hur-
tigt videre mod Frederi-
���[� %��
� ���  ������  �����?�
Også her var toget hurtigt 
fremme efter vores ank-
omst. 
 Så gik turen hen over Fyn 
mod Korsør. Tiden blev 
#
��A
���
����������� ������
og høre musik. Toget skulle 
være ankommet til Korsør 
efter 1 time, men på grund 
af et uheld, blev vi for-
sinket. Heldigvis skulle vi 
skifte til en bus, som vent-
ede på os i Korsør. 
 Bussen bragte os det 
sidste stykke mod Køben-
%��	[� %������� ���� ��?� ��
time. Bussen satte os af 
ved Hovedbanegården og 
skulle vente her på os for 
at køre os mod Ystad om-
kring kl. 20. Lige uden for 
Hovedbanegården så vi 
!��� �5
 ����9��� ��������	�
kunne tænke sig, der var 
�������	����9���
�#�[�	�-
get vi slet ikke har i Vestjyl-
land. 
 Vi fulgtes sammen i 
�	�  ��
� ���� �
�� 2���!-
banegården til Tivoli, hvor 
vi gik ud i vores grupper, 
som vi var blevet inddelt i 
hjemmefra, så alle vidste, 
hvem de skulle gå med. 
 Grupperne var lavet ved 
at vi skulle svare på om de 
forlystelser vi ville prøve 
måtte være vilde eller ej. 
Det gik rigtig godt med 
grupperne, dog var der 
nog le enkelte der under-
vejs valgte at skifte til en 
gruppe, hvor det var knap 
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så vildt. Det var en rigtig 
stor oplevelse at være i 
tivoli, da det var første 
��	����
���
������ ?�
� 1�
��	���
� �#�
�������!�
 #
�	���	!��������������-
ster, der blev taget masser 
af billeder. Vi gik tilbage 
til Hovedbanegården om-
kring kl. 18 for at spise af-
��	 ��!?� ��� ��� ����� ��� �
?�
af skolen til at købe mad 
for. Det var godt nok dyrt 
at spise i København en 
�� �����	!��� ��!��0���
?�
 Kl. 20.30 sad alle i bussen 
på vej til Ystad i Sverige, 
hvor vi skulle med færgen 
mod Bornholm. Busturen 
���� �	�[� ��	� ��� ��
� ��!� ���
være trætte. Godt fremme 
��� ��![������
�!�������
� �
bagage i en stor vogn, som 
blev kørt ombord på fær-
gen. 
 Vi gik ombord, idet vi 
skulle med en born holmsk 
bus i Rønne. Selve sejl-
turen var en stor oplevelse 
for mange, da det var første 

��	�?�����������	��������
at sejle, hvor den sidste 
halve time var med masser 
af bølger. Flere blev des-
værre søsyge. 
 Godt fremme i Rønne 
ventede vores bagage og 
en ny bus på os i havnen. 
Efter alle var kommet i 
bussen, startede de sidste 
30 minutter af vores rejse 
til Bornholm. Lige efter vi 
var kommet ud af Rønne, 
���9	!��� �� �%��Z5
�	�
at fortælle om de særvær-
digheder vi kom forbi, 
dog var der ikke mange 
der hørte efter, mest fordi 
vi var trætte, men born-
holmsk er godt nok også 
svært at forstå. 
 Kl. 00.30 ankom vi til 
Allinge-Sandvig, efter 
mere end 17 timers rejse. 
Der var ikke så meget snak 
om, hvad vi nu skulle, alle 
var meget trætte. 

Tea Lyder Jessen

Nordly
Alle klasserne skulle jo have 
et sted at bo, og vi skulle bo 
på et vandrerhjem, der hed 
Nordly, som lå lidt uden for 
Allinge-Sandvig. Vandre-
hjemmet havde værel-ser 
på første sal og i kældereta-
gen, og nogle små anneks-
værelser udenfor. 
 Der var en lille stue, 
som man kunne mødes og 
slappe af i. Udenfor var der 
en lille fodboldbane og et 
bålsted. Der var en meget 
���� �! ���?� 4�	� ��		��  ��
klipper, når der altså ikke 
var for tåget, og der var en 
sø nedenfor en bakke tæt 
på hjemmet. 
 Hvis man gik hen til og 
op i klipperne, kunne man 
se endnu en, Opal-søen. 
Opalsøen er opkaldt efter 
Opal-stenen pga. søens 
grønne farve.   
 Vi kunne få morgenmad 
fra kl. 8 til kl. 10, men vi 
skulle skynde os at spise 
hver eneste dag, fordi vi 

 

så vildt Det var en rigtig ��	� ��� ���� ��	 � ���� N

Vandrerhjemmet Nordly.
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skulle ud at se mange ting. 
Hver dag smurte vi mad-
pakker til dagens tur. 
 Aftensmad spiste på van-
drerhjemmet, bl.a. lækker 
kylling med ris til. Der var 
en bod, hvor vi kunne købe 
slik og sodavand. Når vi 
kom tilbage til Nordly  fra 
turene, hyggede vi enten 
udenfor eller slappede af 
på værelserne.  

Lillian Marie Nyborg

Ting og steder 
vi så på Bornholm
Vi skulle hver dag rundt 
og se hele Bornholm, og 
dens smukke natur. En af 
dagene gik vi fx Hammerk-
nuden rundt og sluttede 
turen af med Hammershus. 
 En rigtig smuk og hyg-
��������
[�%��
��������A
���	�

masse om Hammershus og 
de andre smukke steder. 
Dog lidt øv, at vi skulle 
lave en masse opgaver om 
Hammershus, da det godt 
kunne tage opmærksom-
heden lidt væk fra den 
smukke borg.
 En af de andre dage skulle 
vi til Svaneke, en rigtig 
smuk by med mange hyg-
������� �������
� ��� �	� ����
%��	?� ,� ���	���� ��� ��� ��!�
til at gå rundt og hygge os 
og kigge på butikker og 
selvfølgelig smage den 
store is, Krøllebølle-isen. 
���������������� �����#��!�	�
store is, men vi så alle, hvor 
stor den faktisk er! Nogle af 
os gik sammen om at købe 
en. Den kostede 150 kr! 

Laura Kirk Lauridsen 

Turen hjem 
fra Bornholm
(���
�!������
���	��
��!����
skulle vi hjem igen og ikke 
nok med det, vi skulle med 
færgen fra Rønne allerede 
��?� ��?3�[� %������� ���5!� ���
vi blev vækket kl. 05.30. 
 Vi gjorde os klar og pak-
kede det sidste ned og 
væltede søvnige ud i bus-
sen. Der var en smule bøl-
ger midtpå, men ellers var 
!����	��	� �����
?������
������
godt trætte og glædede os 
til at komme hjem til vores 
familier. 
 På Skjern Banegård stod 
vores forældre og mange 
søskende og tog imod os. 
 Det har været en tur som 
vi aldrig vil glemme!
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Midt i april var der café-af-
ten i Dejbjerg Missionshus. 

Efter en kort velkomst og 
en forårssang, kunne vi gå 
i gang med at spise mange 
forskellige små retter mad, 
imens snakken lystigt gik 
���
�!������#9	��!����
!�?�
 Vanen tro kom hver 
enkel familie med en ret 
���� !��� �A��� � ��" ���"��
!�
og endnu en gang fyldtes 
��
!��� ��!� �A�
�[� ��!��
���!�������	�[�
����
?�
 Herefter var planen, at 

der skulle komme én og 
fortælle lidt om kirken og 
!�	 � %� ��
��?� �� �A

��
havde han ikke fået datoen 
noteret i kalenderen, og det 
viste sig, at han sad i Norge 
!�		������	?�
� ��������
%�	!
�!��� �!���
ikke i at gå over i kirken og 
med Anna Olga i spidsen, 
��		�� ��� ��� ������� ��
��
��!����
�A���	��
� ����	?�
� ���� �� ���  ��[� ��� ��
��
folk kunne små anekdoter, 
og vi kunne alle gå derfra 
med en større viden om 
kirken og dens historie - 
og da der ikke var nogle 
���� %��
��	� ��� ��"� ����
�
afkræfte sandhedsværdien, 
er der ingen, der ved, hvor 
!�
������� ��
����!���� �
��
#�������
���
��������!���
��?
 En historie var dog 
sand: Anna Olga fortalte 
om, hvordan hendes far, 
da han var graver i kirken, 
%��
�  5	!��� ��
��	� ��?� ��
rullede et tæppe ud i kirken 
for derefter at kører kul ind 
�� �
�����5
� ���� !�� ��� ��	�[�
 ��� ��!�����
��
�����?�
 Her holdt han gang i 
fyringen, indtil kirken var 
opvarmet og han lidt før 
gudstjenestetid kunne gå 
hjem og trække i det pæne 
søndagstøj, for derefter 
at gå over til kirken igen 
��� ���9	!�� ��� 
�	��� ��!�
������	?� 6�[� !��� ��
� �	!
��
tider dengang, inden der 

����� ����� ��	�
����
��� �	!�
��� ������
�	�	�	��	� �����
�������� �
��?�
 Børnene var på 
skattejagt på kirkegården 
og i kirken, og de kunne til 
sidst modtage en gevinst: 
En pose slikkepinde. 
� /��� ���������!�
�!
������
��Z�� ���  #� �� ����� ��
��  ��	 %� ��?� (��� �� ����
en rigtig hyggelig aften, 
hvor vi vil sige mange tak 
til dem, som havde valgt 
��� �
���� �	� �
�!��� ����	�
sammen med andre fra 
 ��	��?�
� 6��������
��	!	���	��	��
taknemmelig over at være 
�� ��� #�� 	���#� !�		��
 �5		��#��������
������	�?�

Mette Kirk Lauridsen

  

CAFEAFTEN

Dejbjerg/Stauning 

U&I
har konstitueret sig 
!��"
������#

Sekretær: 
 Kathrine Lundgaard
Hjemmeside: 
 Pernille Aagaard Nielsen
Kasserer: 
� �����������9�
 Bjerregaard
Næstformand/
kontingentansvarlig: 
 Laila Esager 
Formand/Forkvinde:  
 Karen Lundgaard  
 Agerholm



En søndag sidst i maj 
.0�/�
��39 �+�
 +@ -/��

ud i forårssolen.

Dagen startede med 
Gudstjeneste kl. 9.00 og 
kl. 10.00 holdt Folmann 
bussen med – som 
�%��Z5
?�
 I bussen blev middags-
��!�	�#�����[��������
��5
��
���5
 �����
���!�
 5���� ������
Thorsminde, hvor vi skulle 
se Strandings museet, som 
efter en stor ombygning til 
mere informativ, moderne 
��� �	!!�� �5
	���	�����
udstillingsformer, som 
store glasmontre, viser 

��������	������!���Z����
�
som Gert Normann har 
hentet op fra de to Engelske 
krigs skibe  St. George og 
Defence. 
 Der var endda et sted 
%��
� ��	� ��		�� #
5���

Admirals uniformer – med 
hat, til stor morskab – for 
�5
	[���	� �������	! �� ��
�
��� 	���� �?
 Frokosten, der var 
medbragt i bussen, blev 
indtaget i madpakkehuset 
lige ved siden af museet.
 I fuldt solskin fortsatte vi 
mod nord, og mens vi sang 
	������A��� � �	��[��5
������

forbi Lemvig og kom op til 
Oddesundbroen. 
� ��
� #�� 	�
! �!�	� ���
broen har kommunen 
bygget et udstillings hus, 
som har facon som et lille 
�9
��
	?�2�
���		����� �A ��
og lære om Oddesunds 
historie, broens bygning 
��� ���9!	�	�� ��
� ��
�!��[�
fuglelivet og den lidt 
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SOGNEUDFLUGTEN

er – medmAdmirals uniform forbi Lemvig og kom op til

8

Ketty Dahl med sine to 
hunde.
Øverst med et bibelsk 
maleri.

2019
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specielle historie om  Æ 
������	!������
�����
���!�
� [� ����� 	5!�  ���	[� ��	!���
og snakken gik lystigt.
� $�  �	� !9���!�[� ��� ������
videre, og afsted gik det,  
���� 2��!���
�� ��� ��!�
�� �!�
���� 8����
�� 45�!�%���
!?�
2�
� ����� ��� ��!������
#�� ��
! #��! �	[� ���
Billedkunstner Ketty Dahl 
� 5 ��
� ���� @� ���%� @�	!��?�
:���9��5!�#����Z�[��	9������
�����
[���!�#��A�[�����A�
��

lagkager.  
� ,� !�	� ������ ���9���!��
stald, med rigtig hyggelig 
��Z��� ��!���	�� #�� ����������
Derefter fortalte Ketty om 
sine billeder, og DET var 
spændende, for hun er en 
levende og varm fortæller. 
Kettys billeder er mest med 
bibelsk baggrund. 
� 2�	� #�� ����
��!!���	�
������ ��� �
9!�� �#[� ���
�5
�� %���� ���	[� ����
� �	�
��
���	!�� !��?� ��� ��
� ��

Dejbjerg igen ved 17.00 
tiden. 
 TAK for en dejlig tur - til 
Lisbeth og Per Lunde samt 
Majbrit og Poul Nyborg.

specielle historie om Æ lagkager D

Solen nydes og 
madpakkerne indtages.

Strandingsmuseet.
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NAVNE &TAL
Siden har ikke været at 
?�+�
�
#��/
)��+
��+��

�!���
'�18%
��+
��-��7
9������-���
-������9��7
��3���-
�
F�C
.�3
+��
�/

9�����-
�3C
�/
!�5�/��

�. ���
 +��#���
��3/:..�7
��.�5���-��C
��3
9��.

�F
. ���
 +9:�+�%

Dette har vi nu undersøgt 
og da det er meget besvær-
ligt at omgå de »nye reg-
ler« indenfor persondata-
����	[���	�����#�9 ����?~
 Grunden til, at der ikke 
længere bringes navne i 
forbindelse med kirkelige 
handlinger er, at kirkemi-
nisteriet på baggrund af 
de nye persondataregler 
anbefaler præster og me-
nighedsråd til ikke længere 
��� �Z�	�����5
�� 	��	�[� ��
�
ikke at risikere at bryde lo-
��	?�
 Det er selvfølgelig helt op 
til os som redaktion, om vi 
���� �	!�� �	� �5 	�	�[�  �� ���
���������� ��	� �Z�	�����5
��
navnene og dermed selv 
løbe risikoen for at gøre 
	����� �
����
�?
 Vore læsere kunne må-
ske i bedste fald selv hen-
vende sig til Sognebladet 
������!�����
�?!�� �� 0��0�
0376) og få navnene i bla-
!��?�
 Se annonce andetsteds i 
���!��?

/alb

  

INFO omkring siden

29. SEPTEMBER:
Provstgaards Hus 
v/Skjern Ås Delta
Provstgaards Hus er smukt placeret ved Skjern 
Ås Delta. Det lille hus blev bygget i 1922 af de to 
brødre Niels Provstgaard og Søren Kristian Jen-
sen. Brødrene Provstgaard levede af naturen 
�������	 
���	 �	 
����	 �����	 �
�	 ��	 ���	 ��	 ����	
���	�����	��	���	�	 ���	��	 ���	������	����	
Åen møder Fjorden.

Mødested:
Pumpestation Nord, Fuglsangvej, Skjern

Turleder: 
Naturvejleder Sabine Jensen

Kontaktperson: 
�����	��
�	��	�!"#	!$"�

Praktiske oplysninger:	%���	�	"	��

Tilmelding til kaffe og kage Provstgaards Hus 
senest 25. september 
��	"&#"	'�!(�	)��
	*+	���

222999 SSSSSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBEEERRR



Friluftsgudstjeneste 
ved præstegårdssøen

25. august kl 14.00 

flytter kirken ud i naturen..!
 Vi vil sammen holde en familievenlig gudstjeneste med udsigt 
ud over den smukke præstegårdssø og skoven bagved. 
 Dukken Sussi tager med ud i de dejlige omgivelser og er med 
til at lave gudstjeneste for både børn og voksne. 
� 7���
���! ���	� ��	�!
����
������Z�����	9!�
��	�������!�� �
is sammen. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Gudstjeneste, isbod, fællesskab, natur!
	� �!'��������� =�$�#�*�����>���$��
	� ��'��� )�/���*,�'��?��
	� Q�'&�!�*��� W#�����>��>>������������/���
	� �#*��?���,��(����������
	� %��!>(/>'��#(�',�>!*���������>'����!�*�'�����������!��!����



Det er Palmesøndag og 
der er familiegudstjeneste 
i Dejbjerg kirke kl. 17.

Der er næsten fyldt og 
det er altid dejligt og 
livsbekræftende med 
alle de børn, der er mødt 
op med forældre og 
bedsteforældre. 
 Dukken Sussi er også med 
i sit dukketeater og er både 
sjov og snakkesalig og har 
altid nogle gode spørgsmål 
til præsten Poul. 
 Da det er Palmesøndag 
�
� !�
� ������� !���� ����
ud til alle, da det er en 
erstatning for palmegrene. 
I en af sangene skulle vi 
���
��%��
���	����� �	�����
bestemt ord, det var meget 
festligt. 
 Henriette Lauridsen 
styrer klaveret med kyndig 
hånd og der er både nye 
sange der skal læres og 

velkendte sange. Ved 
mikrofonen har hun hjælp 
af Laura og Lillian. 
 En rigtig festlig 
gudstjeneste afslutter 
og efterfølgende er 
der fællesspisning i 
missionshuset med 
lasagne. 
 Køkkenfolkene var lidt 
nervøse ang. mængden af 
��![���	���������	��������

der blev spist op af ca. 50-
60 mennesker. 
 En dejlig palmesøndag 
at starte påsken med og 
stor succes med alle de 
fremmødte. 

/rs
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FAMILIEGUDSTJENESTE

e Vedngevelkendte san der blev spist op af ca 50-

Øverst dukken Sussi og 
Poul Præst.
%�������"�
�����
!����
������

PALMESØNDAGs



 AKTiViTETSKALENDEREN
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JULI

�5	!��� )?� ��?��?��� :�
��	� ��8�! ���	� ��

�5	!���&?� ��?��?3�� :�
��	� ��8�! ���	� ��

AUGUST

�5	!��� &?� ��?��?��� :�
��	� ��8�! ���	� �����1����,��	�4�! �	

/�
 !���-?� � ��	��5��	�����
!�6������ ������ �

� � � 6����� ������#��%��	�	�������	�	�

�
�!��� �?� � ��	��5��	�����
!�6������ ������

� � � 6����� ������#��%��	�	�������	�	�

@5
!����?� � ��	��5��	�����
!�6������ ������

� � � 6����� ������#��%��	�	�������	�	�

�
�!��� �?� � ,	!
��4�  ��	����# ��
� �
�������	�

@5
!��� )?� ��?��?��� ��5�����
�	�	��	���1�#�
�	! ����	����"0�

�5	!����-?� ��?��?3�� :�
��	� ��8�! ���	� ��

�	 !����0?� ��?��?3�� ,	!
��4�  ��	���4�	�! �5!������		� ���%���

/�
 !����00?���?��?��� 4�	��%�! 
�!�����4�	��%�! 
�! �5!��#���7

�5	!����0�?� ��?�&?��� ��!�#
A ����
!  5�	����
����� ��! ���	� ���

SEPTEMBER

�5	!��� ?� ��?��?��� :�
��	� ��8�! ���	� ��

�	 !��� &?� � ,	!
��4�  ��	���:��	!�"�%�

�����	

�5	!��� -?� ��?��?3�� :�
��	���8�! ���	� ��

�	 !���?� ��?��?3�� ,	!
��4�  ��	���4�	�! �5!�����
�	��:
� ��	 �	

�5	!����?� ��?��?3�� :�
��	������������! ���	� ��

�5	!����00?� ��?��?��� :�
��	� ��8�! ���	� ��

�5	!����0�?� � 1
�� ���
! �%� ���!�#��#� �����	�	

� � � 8���
���������
	�� �!����

Alle Ringkøbing-Skjern Museums arrangementer kan ses på:

https://levendehistorie.dk/detsker
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iNDRE
MiSSiON
Program 
for 3. kvartal
Fredag 16. august 
kl. 19.00
 Opstartgrillaften
 – program følger

Onsdag 21. august 
kl. 19.30
 Månedsmøde 
 ved Dennis Schulz 
 fra Åbne Døre

Onsdag 4. september 
 Kvinde-/herreaften 
 – program følger

Onsdag 11. september 
kl. 19.30
 Månedsmøde 
 ved terapeut 
 Frank Risbjerg 
 Kristensen.

  

800 
året for 
Dannebrog
fejres i 
Stauning
Sognegård

Sognegården inviterede 
til stort vestjysk 
kagebord
lørdag 15. juni kl 14.30 

Arrangementet var gra-
tis at deltage i, man skulle 
blot medbringe boller/
kage, svarende til det antal 
personer man kom, til det 
store fælles kagebord. 
� (�� %�	 9	� ���� ��Z���%��
brygningen var der tilmel-
ding til Ole på 5168 4951. 
 Ved tilmeldingen måtte 
der gerne oplyses, hvilken 
type bagværk man med-
bragte.
 Sognegårdens bestyrelse 
opfordre til, at man hejste 
Dannebrog denne dag for 
at gøre det ekstra festligt at 
komme gennem Stauning.
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14. maj deltog Kenneth 
og jeg fra bestyrelsen i et 
møde omkring Bredbånds-
puljen for 2019. 

Kommunen havde invit-
eret Energistyrelsen og to 
personer fra en projek-
tgruppe fra Hoven, som 
havde egen erfaring med at 
ansøge om midler fra Bred-
båndspuljen. 
 På Energistyrelsens 
hjemmeside, www.ENS.dk 
kan man på et dæknings-
kort se, om ens husstand i 
��?� !�
� � ��
��A�	�	�� �
� ��
målgruppen for at kunne 
få tilskud fra Bredbånd-
spuljen. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, der vil 
forsøge at få indsendt en 
ansøgning her til efteråret 
om tilskud fra puljen. 
 Eksempelvis opnåede 
projektet i Hoven et til-
skud på 3,6 mill. kroner 
til 63 husstande, der kom 
på Stofas bredbånd. Det 
svarer til et gennemsnitligt 
tilskud på ca. 57.000 kr / 
husstand. 
 Vi håber, at det kan 
gøre det nemmere for os 
husstande, der ikke er til-
skudsberettigede, hvis der 
kommer en bredbånds-
forbindelse tæt på vores 
huse, så vil det sandsynlig-
vis ikke blive helt så dyrt at 
komme på, som hvis der 

ikke var en forbindelse i 
forvejen.
 Vi har fortsat planer om 
at arrangere en fællesspis-
ning til efteråret i samarbe-
jde med menighedsrådet. 
Der kommer en nærmere 
annoncering af det, når tid-
spunkt og indhold er fast-
lagt.
 En gruppe på 23 lodsejere 
�
�  ����	� ��!� �
�����
GreenGo ved at undersøge 
mulighederne for at op-
føre et stort solcelleanlæg 
i Gestengen mellem Dej-
bjerg og Stauning. 
 De havde indkaldt til et 
informationsmøde den 8. 
maj, hvor der blev fortalt 
om projektet, som i deres 
oplæg er et 560 ha stort 
område og om muligheden 
for, at der skal tilgå 1.000 
kr./ha/år til en fond, som 
foreninger i Dejbjerg og 
Stauning kan ansøge om 
midler fra. 
 Umiddelbart lyder det 
jo meget tiltalende med 
vedvarende energi og 
med penge, der skal tilgå 
foreninger i lokal området, 
men der er også et stort an-
tal minusser ved et anlæg 
af denne størrelse.
 560 ha er et enormt stort 
område (og siden mødet 
forlyder det endda, at om-
rådet på projektstadiet er 
vokset til 630 ha). Vi har 
prøvet at lægge samme ar-

eal ned over Skjern by, og 
det svarer faktisk til, at alt 
bebyggelse indenfor Skjern 
er dækket af solceller. Det 
vil være det første, man får 
øje på, når man kører her 
til Dejbjerg, og det bliver 
et spørgsmål, om vi fre-
madrettet vil kunne sælge 
vore huse, hvis / når der 
måtte opstå behov herfor. 
 Nogen vil så sige, at 
selvfølgelig kan I sælge, 
hvis prisen blot er den 
»rigtige«, men er den 
»rigtige« pris så dykket 
��!� ��
�� ��?���� �
� #��?�
den store solcellepark, så 
kan man være stavnsbun-
det til at blive boende, hvis 
ikke man kan få indfriet 
ens gæld ved et salg, eller 
der er ikke noget at komme 
videre med til at købe no-
get et andet sted.
 Der er lagt op til, at an-
lægget i givet fald kom-
mer meget tæt på blandt 
andet boligerne i Dejbjerg 
Stationsby. Desuden vil 
boligerne på Skrænten i 
Dejbjerg få udsigt udover 
den kæmpemæssige solcel-
lepark og miste en stor del 
af den unikke udsigt, de 
har i dag. 
 Projektet skal kunne bære 
 ���  ���� �!�	� �Z�	������ ���-
skud, hvilket også er et 
sundt udgangspunkt; dog 
stiller det os som naboer 
til solcelleparken svagere, 
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idet vi så ikke kan ansøge 
om værditabserstatning 
efter reglerne i VE loven. 
(Lov om fremme af ved-
varende energi).Vi må så 
appellere til ordentlighed 
blandt lodejerne bag pro-
jektet. 
 Det blev på information-
smødet nævnt fra lodse-
jernes talsmand, at de 
enkelte lodsejere kan ind-
kassere 13.000 kr /ha /år i 
de 30 år, de udlejer jorden 
til projektmageren Green-
Go. 
 Hertil kommer et tillæg 
på op til 5.000 kr /ha /år, 
som vil afhænge af, hvor 
godt anlægget fungerer. Så 
det er yderst lukrativt for 
den enkelte lodsejer. En 
del af disse er ikke bosat 
umiddelbart op af solcelle 
anlægget og har derfor ikke 
umiddelbare gener af det 
store anlæg.
 På informationsmødet 
kom det frem, at kom-
munen ikke har lavet no-
gen masterplan for, hvor 
der må opføres solcellean-
læg i kommunen, men at 
de vil lade det afhænge af, 
hvor der kommer ansøgn-
inger fra lodsejere, som øn-
sker at etablere et anlæg. 
 Fra mit synspunkt savner 
jeg, at der er en plan for, 
hvor der er områder der 
egner sig til det samt en 
anvisning af, hvor store 
områderne i givet fald må 
�A
�?�7	� #
�!	�	�������
��
mindre anlæg ud over kom-
munen og ud over landet 
vil være væsentlig mere 

spiseligt, så vi alle bidrager 
til at gøre noget godt for 
miljøet uden, at det ligger 
et helt lokalsamfund ned 
på siden. 
 Som det er nu, går man i 
det uvisse omkring, hvad 
der kommer til at ske, og 
det kan meget nemt føre 
til splid i vores lille lokal-
samfund, at der er nogen, 
der har en stor økonomisk 
vinding ved, at projektet 
bliver gennemført, medens 
andre kan se frem til en 
forringelse af boligværdi-
en, salgsmuligheden samt 
et tab af den unikke udsigt 
udover åbne marker.
 Jeg håber at lodsejere, 
projektmageren og vores 
byrådspolitikkere tænker 
sig godt, om inden der bliv-
er igangsat et evt. projekt.
I ønskes alle en god som-
mer.

Formand 
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

NÆSTE
PAPIR
& AVIS

IND
SAMLING
I DEJBJERG

17.
aug.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

Dejbjerg Jernalder
Oplev også vores 12 
andre besøgssteder
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AUTOMOBILER I/S
Nygade 54 · 6900 Skjern

Tlf.: 97 35 09 50 · Fax: 97 35 12 87
ckauto@mail.dk AutoPartner.dk

2267 1093



I marts måned afholdt Støt-
teforeningen for Stauning 
Skole og børnehus general-
forsamling, hvor Kasper Bach 
og Dennis Fuglsang blev 
valgt ind i bestyrelsen, og 
John Krogsgaard Petersen 
blev valgt ind som suppleant. 

Bestyrelsen har valgt at 
konstituere sig med Den-
nis Fuglsang som formand, 
Jannie Vedøe Mikkelsen 
som kasserer, Kasper Bach 
som Facebook og hjem-
mesideansvarlig, Anne 
Marie Baunbæk Kristensen 
som sekretær, Lena Læsøe 
Krogsgaard Petersen, Stine 
Bloch og Gitte Ebbesen 
som de tre øvrige medle-
mmer. John Krogsgaard 
Petersen og Lisa Skifter 
Nielsen er suppleanter. 
 Den nye bestyrelse er 
trukket i »arbejdstøjet«. 

I april blev vi kontaktet af 
Ejendomsselskabet Staun-
ing Mejeri, der gerne ville 
have os til at tømme den 
gamle Brugs for pap og 
metalskrot – vi leverede 
arbejdet og tjente henhold-
svis pap – og skrotprisen. 
Det blev til ca. 5000 kg 
metalskrot i alt, som vi 
��� ���
	��� ��� �	!��  �
���
penge for med hjælp fra 
Jesper og Skjern Produkt-
forretning.  Vi siger mange 
tak for hjælpen. 
 Lørdag 11. maj blev der 
igen samlet pap og aviser. 
Vi siger mange tak til alle 
dem, der gav en hånd med 
ved indsamlingen. Der skal 
naturligvis også lyde en 
stor tak til alle jer, der still-
ede pap og papir ud til os.  
 Derudover arbejder vi 
hele tiden på nye ideer, 
arrangementer og tiltag, 
der kan være med til at 

støtte op om Støtteforenin-
gens primære formål:  at 
markedsføre Stauning 
Skole og Børnehus som 
et attraktivt alternativ til 
kommunens øvrige institu-
tioner samt at tjene penge, 
som primært går til driften 
af den bus, som hver dag 
henter og bringer børn 
med bopæl uden for skole-
distriktet. Derfor er vi al-
tid på udkig efter frivillige 
�%��Z5
�
?
 Så kender du en, der er 
klar til at tage en tørn, med 
at køre med alle vores søde 
og rare børn?  
 Så skynd dig/jer at få ve-
dkommende til at kontakte 
Støtteforeningen for at 
høre nærmere, eller kon-
takt Støtteforeningen så vi 
kan tage kontakt til den/
de personer, som du har i 
tankerne. 
 Støtteforeningen for 
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STØTTEFORENINGEN

De ældste vuggestuebørn 
spiller på trommer mens, 
der synges til. Trommerne 
bruges også til fagter til 
sangene og fungerer f.eks 
�
�
������������

INFO FRA
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Stauning Skole– og børne-
hus, lokalsamfundet i 
Stauning samt de mange 
familier, der hver dag har 
glæde af busordningen, 
siger tusind tak for både 
arbejdskraft og engage-
��	������������%��Z5
�
?

Kommende aktiv-
iteter/arrange-
menter/opgaver:

I forbindelse med Ring-
købing Fjord Jazz Festi-
val har Støtteforeningen 
i år påtaget sig opgaven 
med at stå for pølseboden, 
som Brugsen tidligere har 
stået for, og derudover har 
campisterne på Jazzcam-
pen fået mulighed for at 
tilkøbe brunch fredag, 
lørdag og søndag, hvilket 
Støtteforeningen også står 
for. Ud fra tilmeldingerne 
tyder noget på, at det er et 
kærkomment supplement 
til Jazzcampen. 
 Så hvis du enten har lyst 

til at tage en tjans med at 
vende pølser eller smøre 
rundstykker og brygge 
��Z�[� �� %9��������  �� ����
med nogle af os fra Støt-
teforeningen, naboen, dine 
børns klassekammeraters 
forældre eller bare nogle 
hyggelig mennesker, så 
kan vi godt bruge de ekstra 
hænder. 
 Hvis du/I gerne vil hjælpe 
til med nogle af vores op-
gaver, eller bare ønsker 
at blive klogere på Støtte-
foreningens arbejde, så er 
du/ I meget velkommen 
til at kontakte os via Face-
book, hjemmesiden eller 
henvende jer til en af os, 
der sidder i bestyrelsen.  
 Find os på  www.staun-
ingskole.dk og Følg os 
påwww.facebook.com/
støtteforeningen 

Den næste avisindsamling 
er lørdag 17 august 2019.  
Husk endelig at stille pap 
og papir ud til os, og husk 
også at minde naboen om 

at det er tid til avisindsam-
ling.
 Husk, det altid er muligt 
��� �����
�� #�#� ��� #�#�
� ��
skuret i skolegården, hvis I 
glemte at stille ud til sidste 
indsamling, eller ønsker 
at komme af med det før 
næste indsamling. 
 Med venlig hilsen bestyr-
elsen for Støtteforenin-
gen for Stauning skole og 
Børnehus

Anne Marie Baunbæk 
Kristensen

Sang og musik
Sang og musik er en stor 
del af hverdagslivet i både 
Stauning Børnehus og på 
Stauning Skole. Hver dag 
starter alle skolens elever 
med fælles morgensam-
ling på trappen ned til 
biblioteket. Her gives der 
meddelelser og råbes højt 
tillykke til dem, der har 
fødselsdag. Og der syn-

Stauning Skole og børne til at tagee een tjans med at a

Morgensamlingen på 
skolen bruges også til 
andre indslag. Her er der 
f.eks besøg af Jens far, 
Poul, der også er præst 
i Dejbjerg. Poul fortalte 
��&������������������
!������
���������
������
dukketeater samt dukken 
'	��������'	������������
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det der med påske..
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årlige bedsteforældredag 
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børnene nogle af de sange, 
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ges, mens en af lærerne 
spiller på klaver, eller der 
lægges musik til gennem 
højtalerne fra youtube. 
Repertoiret er stort og 
tager ofte udgangspunkt 
i den konkrete årstid. Jeg 
har selv været heldig at 
være med til morgensang 
��
����	�������� �!!�����!�
gåsehud, når børnene for 
fuld styrke f.eks. ved juletid 
har sunget »Hvad gør jul til 
noget særligt«. 
 I løbet af dette skoleår har 
vi derudover været så hel-
dige, at musikskolen har 
været tilknyttet både musi-

kundervisningen i 6. klasse 
og som et ugentlig tilbud i 
SFO for 3. klasse. 6. klasse 
har i de ugentlige musik-
timer haft undervisning 
fra lærere fra musikskolen, 
som har introduceret for-
skellige instrumenter for 
børnene og arbejdet med 
samspil eleverne imellem. 
Det samme har gjort sig 
gældende som et frivilligt 
tilbud for 3. klasse i SFO. 
Her endte forløbet ud med 
koncerter for de andre børn 
og forældre. En kæmpe 
succes, som vi allerede nu 
har besluttet skal fortsætte 

i SFO til næste vinter. 
 I løbet af skoleåret afhol-
des der forskellige elevkon-
certer på skolen. Skoleåret 
afsluttes f.eks. altid med en 
sommerkoncert i midten 
af juni. I år afholdes som-
merkoncerten som en del 
af årets sidste åbne hus ar-
rangement for forældrene. 
Elever, forældre, lærere og 
børn fra Børnehuset mødes 
i samlingssalen, hvor hver 
enkelt klasse skal synge og 
spille det stykke musik, de 
sammen har øvet sig på i 
musiktimerne. Herhjemme 
er denne dag en af årets 
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helt store skoledage, som 
der er blevet talt om længe, 
og som der bliver set frem 
til med glæde. Også fra mo-
rens side ;)  
 I Børnehuset havde vi i 
februar den store glæde at 
starte Projekt Sangglad op. 
En Sangglad daginstitution 
er en institution, hvor per-
sonalet kan noget særligt 
med sang, og hvor sang er 
en integreret del af hverda-
gen. Børnehuset er blevet 
tilknyttet Sangens Hus i 
Herning og ender med at 
������ � �!� ��� ��� ��
�����-
rede sangglade daginstitu-
tioner rundt i hele landet. 
 Projektet strækker sig 
over 2 år, hvor en musik-
pædagog er tilknyttet 
Børnehuset (Bennedicte 
hedder hun her hos os). 
Bennedicte har allerede 
været på besøg mange 
gange. I første omgang 
for at undervise person-
alegruppen i sangens mu-
ligheder for f.eks. glæde, 
energi, fællesskab, kul-
turelforståelse samt in-
dlærings- og koncentra-
tionsevne. En væsentlig 
del af denne undervisning 
er at give personalegrup-
pen konkrete værktøjer til 
at arbejde med sang sam-
men med børnene. Siden 
da har Bennedicte deltaget 
i musikforløb i både vug-
gestuen og børnehaven, 
hvor personalegruppen 
er den primære igangsæt-
ter.  
 Her introduceres børnene 
for både sang, bevægelse, 

dans og instrumenter. Jeg 
har været med sammen 
med de ældste vuggestue-
børn en enkelt gang – og 
set deres glæde, energi og 
genkendelighed ved både 
sangene og bevægelserne, 
da den lille seance på ca. 
20-25 minutter løb af sta-
blen. 
 Nogle af børnene sang 
og bevægede sig, andre 
sad helt stille og lyttede, 
nogle få stykker legede 
lidt i hjørnerne og var med 
ind imellem. Men alle var 
glade og interesserede – 
og personalet giver udtryk 
for både deres egen og for 
børnenes store glæde over 
forløbet. Børnenes glæde 
kommer også til udtryk 
når, der ikke er musik på 
programmet, men hvor 
børnene pludselig alligevel 
giver sig til at synge og dan-
se noget af det lærte. 
 At interessen er stor, er 
der i hvert fald ingen tvivl 
om. Mens vi sang, dansede 
og spillede, kom børne-
havebørnene og satte sig 
udenfor vinduerne, så de 

også kunne følge med i, 
hvad der skete. Efterføl-
gende var Bennedicte der-
for en tur på legepladsen 
for at synge sammen med 
de af børnehavebørnene, 
der havde lyst. Formålet 
med projektet er at skabe 
en sangkultur, hvor det at 
synge sammen er en lige så 
selvfølgelig og uundværlig 
del af hverdagen, som at 
spise madpakker sammen 
og gå ud i den friske luft på 
legepladsen. 
 Efter min formiddag 
sammen med børnene er 
jeg ikke i tvivl om, at alle 
intentioner og muligheder 
er tilstede for, at det er der, 
vi ender. Herhjemme smit-
ter sangglæden bestemt 
også af. Mindstemanden 
underholder med mange 
af de sange, han har lært i 
børnehaven. Dejligt!                                                                                                                                    
Med ønsket om en rigtig 
dejlig sommer til jer alle 
fra Fællesbestyrelsen for 
Stauning Skole og Børne-
�	���

Jette Gammeljord 
Aarup

:NAVNE&TAL:
Ønsker man sine kirkelige handlinger* i 
Dejbjerg Kirke, offentligtgjort i vort blad, 
under ovenstående rubrik.

Bedes man kontakte: 2992 0376
eller helst maile på albo@dejbjerg.dk

*Dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
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27. februar holdt Dejbjerg 
Jagtforening sin ordinære 
generalforsamling på 
Dejbjerglund Efterskole.

Der var igen i år en pæn til-
slutning til generalforsam-
lingen. 
 Alex Olesen modtog ikke 
genvalg. Ny til bestyrelsen 
blev undertegnede Knud 
Erik Stampe.
 Bestyrelsen består i dag 
af Knud Erik Stampe, Al-
lan Jensen, Steen Dupont, 
Jacob Thyssen og John Pe-
tersen.
 Efterfølgende har besty-
relsen konstitueret sig såle-

des.
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 Knud Erik Stampe
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 Allan Jensen
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 Jacob Thyssen
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 John Petersen
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foreninger været med til at 
arrangere Borris Stævnet i 
bededagsferien. Stævnet er 
�	��������� �9!	�	����!���?�
����!������	!�� �9���
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det meste af landet.
� ������
�� 6�����
�	�	��
havde ansvaret for opsæt-
ning, nedtagning og afvik-
ling af skydning på en af de 
syv baner.
� ,�  �
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mulighed for at benytte 
!�	� ����!�� ����� �� @9���
�
plantage efter en fastlagt 
turnus. Mig bekendt har 
ingen endnu i haft heldet.  

Knud Erik Stampe
formand

Dejbjerg
Jagtforening

SIDSTE NYT FRA



Hvor bliver 
årene af?

Dejbjerglund Efterskole 
startede i august 1987, og nu 
kører det 31. elevhold ind i 
sidste fase af skoleåret.
Det er svært at forstå.

I 1994 kom Gitte og jeg 
til Dejbjerg efter at have 
været lærere på Vojens Un-
gdomsskole i syv år. Den-
gang havde vi ingen anelse 
om, hvilke fantastiske mu-
ligheder vi gik i møde. 
 »Livet forstås baglæns, 
men må leves forlæns«. 
Søren Kirkegaard.
 Det har været et privile-
gium at stå op hver mor-
gen og gå over til elevernes 
kulørte ungdomsliv med 
»spræl«, overraskelser, 
humør og humor, glæder 
og det tunge, initiativ og 
råhygge, ambitiøstiet, vilje, 
fællesskab, men først og 
fremmest ordentlighed. 
 Jeg føler, at vi har oplevet 
ordentlighed på skolen. 
Nok har medarbejdere og 
elever nu og da haft for-
skellige interesser eller syn 
på sagerne, men vi har for-
mået at møde hinanden. Vi 
har ikke fokuseret på prob-
lemer, men på udfordring-
er, som skal løses!

At føle sig holdt af
Jeg har lovet mig selv som 

forstander, at den dag, der 
er en elev, jeg ikke kan li’, 
må jeg ikke være forstand-
er mere. Jeg kan godt op-
leve handling fra eleverne, 
jeg ikke bryder mig om, så 
skal vi som skole ændre 
det. 
 »Eleverne kan gøre no-
get dumt, men derfor er de 
ikke dumme«. Det er deres 
handling jeg ikke bryder 
mig om, og ikke deres per-
sonlighed. Alle unge men-
nesker fortjener at blive 
holdt af!

Hvad rører sig lige nu 
på efterskolen?
Vi har netop etableret me-
kanisk ventilation på alle 
elevværelser og de sidste 
undervisningslokaler. Hvis 
vi vil være seriøse med 
elevernes indlæring, skal 
klimaet på værelser og lo-
kaler være i orden. Venti-
lationen er med varmegen-
veks, hvilket betyder, at vi 
udnytter returvarmen. 
 Vi har arbejdet med 
og udviklet på skemaets 
struktur i det forgangne år. 
Vi ønsker at bevare Dejb-
jerglund Efterskole som en 
skole med et alsidigt tilbud 
på idrætssiden. Fodbold, 
håndbold og gymnastik må 
ikke udelukke hinanden. 
 En typisk DEer er en 
fodboldspillende, hånd-
boldinteresseret elev, som 
har mod på saltoer. Vores 
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discipliner. Nogle er rigtig 
!9�����[� ��	� !�� �� ��� �
�
»dine og mine børn« som 
blot elsker idræt og leg. 
 Vi samarbejder med 
Skjern Håndbold, Ring-
købing Fodbold, Stauning/
Dejbjerg U&I’s gymnas-
tikafdeling samt Dejbjerg 
Golfklub. Vi orienterer os 
ud til lokalområdets mu-
ligheder. I skemaarbejdet 
forsøger vi desuden at sk-
abe mere luft i hverdagen 
og lidt mere fast struktur, 
for at give ro og overblik for 
både elever og lærere.
 Springcenteret og danse-
 ��!���� �!	9��� � �������?�
Det er virkelig en gevinst 
for skolen at have fået disse 
fantastiske muligheder. Vi 
har en række drømme, som 
forhåbentlig tager form i de 
kommende år. Det er både 
i forhold til foredragssal, 
underv isn ings loka ler , 
idrætsanlæg og diverse 
goder, som forsøder hver-
dagen.

Inspiration
I efteråret skal Gitte og jeg 
på studietur til Sydkorea 
sammen med efterskole-
foreningen. Vi skal besøge 
en »dansk inspireret efter-
skole« i Sydkorea. Det bliv-
er interessant, om vi kan få 
nye ideer med hjem.
Livslang læring er vigtig for 
os begge. Vi nyder efter-
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skolelivet. Det er en livsstil. 
Vi tilstræber altid at være 
på vej sammen med Dej-
bjerglund Efterskole.

Kjeld Lykke Christiansen

Spændende 
generalforsamling 
på Efterskolen

Den ordinære generalfor-
samling blev afviklet i godt 
positivt miljø. Vedtægterne 
blev ajourført og opdat-
eret. 

Det betyder nu, at der 
ikke længere er et krav om 
repræsentation fra DGI i 
bestyrelsen, samt at der nu 
ikke længere er krav om at 
to bestyrelsesmedlemmer 
skal bo i Dejbjerg Sogn. 
Det betyder ikke, at der 
�������	��A
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elsesmedlemmer bosid-
dende i sognet, men det er 
ikke et krav i vedtægterne. 
Tilknytningen til sognet 
er fortsat meget vigtigt for 
skolen, så derfor fortsat 
krav om mindst et bestyr-
elsesmedlem.
�����	� ��� ��� 	9�� �� �9
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elsesmedlemmer. Dorthe 
Ejby Damgård fra Foer-
som og Allan Stampe fra 
Ringkøbing erstatter Kar-
en Agerholm fra Dejbjerg 
og Kresten Jacobsen fra 
Skjern.

Hans Laurids Pedersen 
fra Ådum fortsætter som 
formand, og Allan Stampe 
fra Ringkøbing er næstfor-
mand.
Et nyt ventilationsanlæg er 
netop sat i drift. Det sikrer 
ventilation på alle elev-
værelser og mange øvrige 
rum. Godt for miljøet og 
for brugen af energi.
Når skolen begynder igen 
efter ferien, er det atter 
med fyldte værelser. Der 
planlægges forskellige ve-
dligeholdesopgaver, og 
en gruppe vil forsøge at 
 ��Z�� ��
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skolens støttekreds. Her 
vil vi sikkert også henv-
ende os til sognets borgere, 
som ikke er medlemmer. 
Skolen har brug for et godt 
demokratisk bagland.

Hans Laurids Pedersen

Ny på 
Dejbjerglund 
Efterskole
»45 elever fra Dejbjer-
glund Efterskole deltager 
i individuelt spring cup...« 
er én af de gode historier, 
som jeg skal fortælle. 

I efteråret 2018 ringede 
Gitte og spurgte om jeg 
ville være vikar for Sig-
urd. Det var nemt – og 

uden betænkeligheder, jeg 
sagde JA. Dejbjerglund 
Efterskole kendte jeg som 
forældre og som lokal (Vel-
lingbo), og jeg var ikke et 
øjeblik i tvivl om, at det 
er en efterskole med gode 
værdier – og ikke kun i ord, 
men også i handling. 
Her efter knap to måneder, 
er jeg glad for mit uforbe-
holdne JA. Dejbjerglund er 
et levende sted. Ingen dage 
er ens, hverken for elever 
eller ansatte, og så er der 
masser af hjerterum! Jeg er 
ansat i små 10 timer til at 
varetage hjemmesiden, PR 
og kommunikation. Kort 
fortalt, så skal jeg formidle 
de gode historier fra efter-
skolelivet, og dem er der 
mange af.
Min fornemmelse er, at 
Dejbjerglund Efterskole er 
en integreret del af lokal-
samfundet, og jeg glæder 
mig til at hilse på jer enten 
her på efterskolen, på de 
sociale medier eller i det 
rigtige liv.

Mange hilsner
Anette Kirk Jepsen
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Råd til livet
- hele livet...
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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 
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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.
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hotel@smedegaarden.dk

www.petersstenhuggeri.dk
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Nyt fra byrådet
Valgkamp
Arbejdet som politiker bæ-
rer i disse dage stor præg af 
det kommende Folketings-
valg. Selvom man ikke selv 
stillet op til Folketingsval-
get, forventes det, at alle 
lokale politiske kræfter 
hjælper til for at sikre par-
tiet og den lokale kandidat 
et så godt valg som muligt. 
 Det er godt nok et stort 
arbejde at blive valgt, det 
kræver mange frivillige og 
et ret stort budget. Jeg hå-
ber for områdets skyld, at 
vi også denne gang får en 
repræsentant valgt til fol-
ketinget. 

Besparelsesrunde
Som nævnt i sidste blad 
står kommunen over for en 
stor besparelsesrunde. 
 Trods opgangstider skal 
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nemsnitligt 76 mio. kr. om 
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Ringkøbing-Skjern Kom-
mune. 
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udover skal der udarbejdes 
et sparekatalog. I de for-
skellige fagudvalg arbejder 
vi derfor målrettet med at 
�	!����
 ��������5 	�	��
?�
 De forskellige spareka-

taloger for hvert udvalgt 
��	� �	!� � #�� �����	�	 �
hjemmeside under »politi-
ske udvalg« og »dagsorde-
ner og referater«.  
 Nogle af forslagene har 
allerede været bragt i Dag-
bladet fx de massive bespa-
relsesforslag på skoler og 
dagtilbud. 
 Ligeledes har det været 
foreslået at lukke bibliote-
ket i Tarm samt Talentaka-
demiet tilknyttet Ringkø-
bing/Skjern kulturcenter. 
Desuden tror jeg også Sta-
uning Lufthavn kunne bli-
ve en del af de kommende 
drøftelser. 

 

De endelige budgetbespa-
relser aftales til budget-
konferencen i august eller 
september måned.  

RåDET
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»Fodbold for Fun«
er for fed...

Fodbolden triller i Stau-
ning, og det nyder de 20-
25 børn sig godt af, når de 
hver tirsdag møder op til 
træning ved Emil og Mik-
kel. 
 Tiltaget »Fodbold for 
Fun« var nyt, og tilslut-
	�	��	� ���[� !�� !��  ��
��!��
op kort før påske. Vi tog 
det som et tegn på, at der 
var behov for et sommer-
børnetilbud, hvor der ikke 
skulle være fokus på at me-
stre og præstere til kamp, 
men på at spille for sjovt, 
og udvikle sig uanset hvil-
ket niveau man er på.
 Der trænes teknik, lang-
skud, målspark og alt hvad 
enhver fodboldtræning 
indebærer. Der afsluttes 
med kamp, og her er det 
fantastisk at se, hvordan 
der mellem børnene vises 
hensyn og jubles uanset 
om du er 6 eller 12 år. Som 
hold står de sammen, store 
og små.
 Børnene går til »stålet«, 
og selvom det har givet lidt 
blå mærker og en enkel 
blodtud, ja så har alle rejst 
sig, og kæmpet videre.
 Når man starter noget, 
hvor det »bare« er for sjov, 
så skal man huske, at vin-
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 Forventningerne til hin-
anden er forskellige, og det 
har krævet, at kanterne lige 
skulle slibes af, for at det 
blev tydeligt for alle, at hér 
ér der plads til alle. Sådan 
er det, og det er sundt for 
alle, at møde ambitionerne 
- både de høje og de lave. 
 Emil Øllgaard og Mikkel 
Nielsen styrer slagets gang, 
og de gør det virkelig godt. 
Børnene nyder, når de to 
voksne knægte deltager i 
spillet, og når de sammen 
med børnene nyder både 
sejre og nederlag.
 Sidste træning er tirsdag 
18. juni, og herefter håber 
vi, at der til næste forår 
atter er stemning for og 
trænere til en ny omgang 
»Fodbold for Fun«.

NATURLIGVIS 
er et naturligt hit...

Solskin, blæst og regn 
er med til at give kinderne 
kulør, når Naturligvis 
afholdes hver anden 
mandag. 

Børnene møder gang på 
gang talstærkt op, og vi ny-
der, at de 35-40 børn + de 
hjælpesomme forældre går 
til makronerne hver eneste 
gang. 
 Basen er den gamle 
spejderhytte i Stauning, og 
herfra er der i løbet af for-

året blevet støbt små tin-
���
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børnenes kreative drager. 
 Området omkring den 
gamle spejderhytte er ideel 
til Naturligvis. De klatre-
venlige træer afprøves hver 
��	�[������ �����	!�	��	-
des diverse kriblekrable-
dyr, som undersøges og 
lægges i små terrarier til 
videre studium.
 Ud over basen ved spej-
dehytten, så er formålet 
også at komme ud til na-
turperlerne i nærområdet. 
Børnene har derfor været 
på tur ud til Skjern å ud-
munding, og her blev der 
�� �	!�� �� ��#� ��
� ���
undersøgt dyreliv både på 
land, i vand og fra fugletår-
net.
 De deltagende børn er 
fra 4 år og op til 13 år, og 
for at alle kan nå i mål, ja 
så hjælper store og små 
hinanden. Derudover er de 
deltagende forældre uund-
værlige, når der skal saves, 
støbes eller rettes op på et 
skævt søm.
 Stine Bloch Jensen, Bo 
Jensen, Jeppe Østerga-
ard og Majbritt Ejstrup 
er tovholdere, og sørger 
hver gang for, at der er nye 
spændende aktiviteter klar, 
samt at børnene kommer 
hjem med endnu en god 
oplevelse i bagagen.
 Sagt på sindig jysk - så 
er det da Naturligvis ikke 
så ringe endda...

Fodbold
for Fun
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TILMELDING TIL BADMINTON 2019/2020 
Stauning/Dejbjerg U&I 

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT 

Tilmelding til næste sæsons badminton ændrer form.  

Hvor I tidligere skulle møde op i Klubhuset i Stauning for at booke badmintontid, skal I fremover booke tid 
via www.uogi.dk under ”tilmelding og betaling”. Vi åbner op for tilmeldingen 
 

SØNDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 15.00. 

Herefter gælder det ’først til mølle’-metoden. 

Ved tilmelding under ’tilmelding og betaling’ vælger I ugedag, sted og tidspunkt, og derefter føres I videre 
til betaling. I forbindelse med tilmelding er banen først booket, når banelejen er betalt. Banelejen er en fast 
pris på 2000 kr., og I vælger selv en baneansvarlig, som booker og betaler, for derefter at indkræve 
pengene fra ens egne holdkammerater. 

Den baneansvarlige er ligeledes ansvarlig for, at oplyse hvem der spiller på holdet. Dette gøres ved, at 
sende en mail til kontingent@uogi.dk med alle spillernes  
- navn,  
- efternavn,  
- adresse,  
- mobilnummer,  
- mailadresse og  
- fødselsdato  

Spiller-informationerne skal sendes umiddelbart efter tilmelding. (max 6 spillere pr bane) 

 
Tiderne i Minihallen i Stauning er: 
Mandage kl. 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time) 
Tirsdage kl.  19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time) 
Onsdage kl. 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time) 

Tiderne i Dejbjerglund Hallen er: 
Tirsdage kl. 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (5 baner pr time) 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående ændringer bedes I kontakte Laila Esager 20857607 eller Karen 
Lundgaard Agerholm 25382631. 

Vi ser frem til en rigtig god badmintonsæson. 

 

Vh. Stauning Dejbjerg U&I 

 

:NAVNE&TAL:
Ønsker man sine kirkelige handlinger* i 
Dejbjerg Kirke, offentligtgjort i vort blad, 
under ovenstående rubrik.

Bedes man kontakte: 2992 0376
eller helst maile på albo@dejbjerg.dk

*Dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
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Ved indbetaling af din
kontingent støtter du
vort arbejde for:
• Markedsføring af vort lokal 
 samfund

• Fællesspisnings arrangement

• Arbejde på forbedring af 
 legepladsen

• Byforskønnelse

• Juletræstænding og -belysning

• Udvikling af vor hjemmeside

• Bevare huspriserne i byen

• Udgivelse af Sognebladet

Vi har brug for din 
økonomiske støtte 
samt din opbakning
Ved spørgsmål kontakt en af 
bestyrelsesmedlemmerne:
• Hans Nielsen • Anne Aakerblad Larsen 
• Karen Lundgaard Agerholm • Kenneth 
Lauridsen • Inge Lindgren • Lars Jørgensen

Få     for pengene bliv medlem af
DEJBJERG SOGNEFORENING

noget

Ved spørgsmå
bestyrelsesme
• Hans Nielsen
• Karen Lundg
Lauridsen • In

• 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



Lørdag 25. maj afholdt 
Skjern Havekreds det 
årlige plantemarked på 
P-pladsen ved Restaurant 
Pakhuset i Skjern. 

Der var i år otte stande, 
hvorfra der blev solgt 
mange forskellige planter, 
dog fortrinsvis stauder; 
men der var også en stand 
med træer.
 Vejret var desværre ikke 
helt med os, da det var piv-
koldt; dog holdt det tørvejr. 
– Alligevel kom der folk og 
handlede. Der var en jævn 
tilstrømning i de to timer, 
markedet varede, og de 
handlende var tilfredse 
med salget.
 Sådan en dag kan man 

�	!�� ��!�� ��� %��
�� ����  �	�
have og få suppleret op, 
hvis man har huller i sit 
staudebed.
 Tirsdag 4. juni arrang-
erede havekredsen en gå-
tur i Den grønne Korridor. 

Vi mødtes kl. 19 hos Sylvia 
og Henning Ostersen, Eng-
toften i Skjern. 
 Vi havde hyret Lars Foged 
til at lede turen og fortælle 
undervejs. Det blev en fan-
tastisk dejlig tur, hvor han 
fortalte en masse undervejs 
– om de forskellige byrum, 
korridoren består af, histo-
rien om Skjern og tingene, 
vi oplevede undervejs. Gå-
turen varede en time og 
foregik i et tempo, hvor alle 
kunne være med. Vi kunne 
naturligvis kun nå noget 
af ruten. Resten har vi til 
gode en anden god gang.
 Efter gåturen samledes 
vi alle i Sylvia og Henning 
Ostersens dejlige have til 
��!�
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�
med os, så vi sad ude.
 Cirka 45 deltog i arrange-
mentet.

/lrå
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SKJERN HAVEKREDS
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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
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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

9735 1311
HOTEL
SKJERN
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
JULI
Søndag 7. kl. 9.00  
Søndag 14. kl. 10.30 
Søndag 21.  Ingen gudstjeneste
Søndag 28.  Ingen gudstjeneste

AUGUST
Søndag 4. kl. 9.00 v/Poul Ivan Madsen
Søndag 11.  Ingen gudstjeneste
Søndag 18. kl. 10.30
Søndag 25. kl. 14.00  Friluftsgudstjeneste 
    ved præstegårdssøen

SEPTEMBER
Søndag 1. kl. 9.00
Søndag 8. kl. 10.30 
Søndag 15. kl. 10.30 Familiegudstjeneste 
Søndag 22. kl. 9.00
Søndag 29.  Ingen gudstjeneste 

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



DEJBJERG SOGNEBLADs
 redaktion

 ønsker alle i

DEJBJERG
SOGN

en rigtig dejlig, varm og

GOD SOMMER
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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. 
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på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. 
Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

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

Ønsker du vores 
opbakning?

 - ring og få en god  
økonomisnak
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post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk




