
BERETNINGER
Lokalhistorisk arkiv
ved Søren Sand Nielsen

Vi i arkivet har også i 2018 arbej-
det en del med historisk atlas.
Kenneth Stentoft Lauridsen og jeg 
var først på sommeren rundt i sog-
net for at se, hvilke steder der skul-
le opsættes pæle med QR koder 
på, de steder med seværdigheder 
vi i arkivet har lavet fortællinger 
om. Flere at stederne var mere el-
ler mindre tilgroede, så det er vist 
en god ide at få dem gjort mere 
synlige.
Pælene kunne vi bestille hos Lis-
beth Lunde Lauridsen, som efter-
følgende leverede dem til os.
Stederne, hvor der bliver markeret 
med pæle, er ved:
Dejbjergvognen
Stampen, hvor der menes at have 
været en vandmølle
Dejbjerglund Herregård
Tresognestenen
Dalgasstenen
Nedskydningsstedet for en Land-
caster i den vestlige del af sognet, 
som skete under anden verdens-
krig. Der bliver også opsat et skilt 
ved flyvergraven på kirkegården
Fangekolonien
Troldebanken.
Det er de steder, hvor der indtil vi-
dere er blevet lavet en markering. 
Der kan sagtens være flere steder 
i sognet, som burde gøres synlige 
som et sted ud over det sædvan-
lige, der kan tages med. Så det er 
blot at kontakte arkivet, så vil vi 
sørge for, at de kommer med.
I arkivet er der rigeligt at se til. 
Der er stadig mange billeder, som 
endnu mangler at blive registreret. 
Løbende bliver der også indleveret 
billeder til os.
Arkibassystemet, som vi i arki-
vet anvender til registreringer, er 
kommet i en ny og mere enkel ud-

gave, så det nu går noget hurtigere 
med arbejdet end før.
Der var genvalg til arkivet.

Skjern Havekreds
ved Elisabeth Baggesen

Haveåret 2018 vil af de fleste 
nok blive husket som det tør-
reste og varmest år i mands 
minde.  Det var året, hvor 
mange måtte tage valget mel-
lem intensiv vanding eller at 
lade naturen gå sin gang, og se 
hvad der overlevede. 
 I bestyrelsen i Skjern 
havekreds blev det året, hvor 
vores formand gennem 15 år 
valgte at stoppe,  og hvor vi i be-
styrelsen skulle finde ud af »at 
stå på egne ben«.  Men Lillian 
havde ikke kun været en fan-
tastisk formand gennem mange 
år, hun havde også sikret at alt 
var tilrettelagt og aftalt, så det 
var nemt for bestyrelsen at gå 
videre på egen hånd. 

Året i Skjern havekreds har 
budt på en række 
arrangementer.
I Februar var det et detaljeret 
og interessant foredrag om-
kring produktionen af gamle 
æblesorter ved Boi Jensen fra 
Holstebro . En engageret mand, 
som brænder for sit emne.  
 
I marts måned havde vi satset 
stort og arrangeret bustur til 
Gartneri Spiren i Skælskør og 
et besøg i Præstegårdshaven i 
Vejlø.  Gud ske lov var der god 
tilslutning til turen, og vi kunne 
melde udsolgt.  
 Jeg tror de fleste af os vil 
huske tilbage på turen som 
en god og kold tur med en flot 
gammel have, hvor de fleste 
af Dorothealiljerne desværre 
sta dig gemte sig under sneen, 

og en utrolig oplevelse af 
overdådighed i Gartneri Spiren. 
 Personligt glemmer jeg sent 
den kæmpe variation og skøn-
hed, alle juleroser og påskek-
lokker bød på.  Og jeg tror, der 
var mange af os, som fik købt 
mere end planlagt. 
 I maj fandt det årlige plante-
marked  sted, og her var en helt 
ok tilslutning af både sælgere 
og køber. 
 I Juni stod den på åbne haver 
i Borris. En skøn sommerdag 
åbnede Tove og Erling Søn-
dergaard samt Gerda og Arne 
Thirup deres flotte haver, til 
inspiration og glæde for rigtig 
mange besøgende. 
 Det var hyggeligt, at man 
kunne gå fra den ene have til 
den anden, og det gav grund
lag for mange rigtig gode 
havesnakke. 

 I slutningen af august havde 
vi for andet år lysfest i Inga og 
Karl Mortensens have i Skjern, 
og i år var vi så heldige, at det 
var stille vejr og holdt tørvejr 
under arrangementet.  Vi ha-
vde i år fået Laurids Lauridsen 
til at komme og spille på har-
monika, og haven, musikken 
og lysene skabte i fællesskab en 
næsten magisk stemning.
 Året 2018 blev afsluttet med 
en juleinspirationsaften med 
Mathias Hauge fra Holm og 
Hauge i Brande.  En inspire-
rende og underholdende aften 
arrangeret i samarbejde med 
Tarm havekreds. 
 Ved udgangen af 2018 er an-
tallet af medlemmer i Skjern 
havekreds 85, hvilket er status 
quo i forhold til 2017. 
 Eftersom haveselskabet har 
oplevet en tilbagegang på godt 
4000 medlemmer på lands
plan, skal vi vel være tilfredse 
med status quo, men det kunne 
nu være rart med flere medlem



mer, så hvis I kender nogen, der 
er haveinteresseret, ville det 
være dejligt, hvis I kunne lokke 
dem med ind i foreningen.  
 Fra bestyrelsen har vi 
mulighed for at give et gratis 
prøvemedlemskab, som giver 
mulighed for at snuse til, hvad 
haveselskabet er for en stør-
relse og især for at få havebla-
det i en periode.  
 Kender I nogen, som kunne 
være interesseret i et prøve-
medlemsskab, kan i henvende 
jer til bestyrelsen, så sørger vi 
for det praktiske. 
 I haveskelskabet har man er-
faring for, at 40% af dem, som 
bliver prøvemedlemmer også 
forbliver varige medlemmer. 
 Også i 2019 er der en grund 
til at være medlem af havesel-
skabet og dermed af  Skjern 
havekreds. Inden for de næste 
par uger vil I modtage pro-
grammet for 2019, og det vil 
igen byde på både åbne haver, 
plantemarked og juleinspira-
tion, men som nyt i år byder 
havekredsen også på en gå tur 
med guide langs den grønne 
korridor i Skjern.
 Vi har også i år kastet os ud i 
at arrangere en udflugt. Denne 
gang bliver det en heldagstur til 
et meget specielt plantemarked 
i Tyskland. 
 Vi skal på tur til frilandsmu-
seum Am Kiekeberg lige syd 
for Hamburg den 13.april. Her 
finder der hvert forår og hvert 
efterår et plantemarked sted, 
hvor der  plejer at  være plan-
tesælgere fra både Tyskland, 
Holland og Polen. Her fin
der man både professionelle 
plantesælgere og gode ama
tører; man finder spændende, 
sjældne planter, og man finder 
de mere almindelige. 
 Men først og fremmest foregår 
det hele i et frilandsmuseum 
med museumshuse, geder og 

grise og en helt fantastisk at-
mosfære.  
 Selvom man måske ikke skal 
købe en masse planter med 
hjem, er selve oplevelsen af ste-
det noget helt særligt.  
 Vi håber at kunne samle det 
nødvendige antal deltagere, så 
turen kan gennemføres som 
planlagt.  

Fra bestyrelsen i Skjern 
Havekreds, vil vi ønske alle et 
godt haveår, og vi håber at se 
jer til vores arrangementer. 

Regnskabet blev godkendt.
Elisabeth Bakkensen og Karla 
Mortensen blev genvalgt til 
bestyrelsen, som nu består af:
• Elisabeth Bakkensen 
formand
• Karen Nygård 
næstformand
• Karla Mortensen 
kasserer
• Lisbeth Aarup, sekretær
• Annette Thomsen, 
program m.m.

Efter generalforsamlingen for-
talte Niels Finnerup, Hoven om 
to rejser til Iran i 2016 og 2017. 
Den første tur inden kaffen og 
den anden tur efter kaffen. 
 De havde været fire ældre 
mænd, som havde været af sted 
ca. to uger i forårstiden for at 
fotografere blomster, menne-
sker og natur. De lejede en pri-
vat chauffør, som stod for at 
arrangere turene, som foregik 
meget primitivt, nogle gange 
overnattede de i små telte, an-
dre gange fandt Mohammed 
logi til dem. 
 De havde kørt i tørre bjerge-
gne og fotograferet alle mulige 
slags blomster, som gror der, 
og det var meget smukke bil
leder. Iranerne er meget gæst-
frie og nemme at komme i kon-
takt med. De var udelukkende 

i små byer og på landet, und
gik helt bevidst de store byer. 
Et meget interessant foredrag 
med smukke billeder.

Sognebladet
ved Ane Lisa Bollerup

Det går som sædvanligt godt 
og Rikke er faldet godt til i Rig-
mors sted.
 Vi har i årets løb haft nogle 
rigtig gode artikler. 
 Fx. artikelserien »10 år efter 
min konfirmation«, fortæller 
gang på gang, at man er stolt af 
at være født og opvokset i sog-
net. Fra 1995årgangen er vi 
nærmest blevet oversvømmet 
med indlæg, der er virkeligt 
velskrevne. 
 Vi må beklage, at vi ikke læn-
gere kan indhente persondata 
på døbte, viede og døde ved De-
jbjerg Kirke. 
 Der kom dog et forslag om at 
vores præst Poul Nyborg, kunne 
lægge en samtykkeerklæring 
frem til dem som ønsker det. Vi 
har informeret Poul om dette, 
og regner med at høre snarest; 
 så der måske kan komme info, 
om ovenstående, med i vore 
fremtidige blade.
 Dejbjergborgerne byder flit-
tigt ind med mange nye til
tag, som fx: Shelteraftenen for 
kvinder ved Bundsbæk og U&I 
er også blevet flittige, til især, 
at komme med børneoplevelser 
til bladet. 
 Som altid tak til alle, for ind
læg;  så er det jo ikke så ringe 
endda, at arbejde med bladet. 
 Vi vil også gerne takke for 
den årlige donation fra Menig
hedsrådet og Sognebladet.
 Sluttelig er vi glade for vore 
velvillige sponsorer,  uden 
dem intet blad,  husk at støtte 
dem, for de støtter os.


