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Et år er ved at være slut 
og vi skal til at skrive år 
2020. Et dejligt rundt tal.

Et årti er tilbagelagt og et 
nyt tager sin begyndelse. 
 Nytåret er tiden, hvor vi 
glæder os til det der kom-
mer, men også tiden hvor 
 �� 
������
�
� � �
� ��	� ����
der er gået på både ondt og 
godt. 
 Nytårsforsæt i mange 
afskygninger. Mange har 
planer i den retning, når et 
helt nyt ubrugt år tager sin 
begyndelse. Nogle af dem 
lykkes, mens andre lige så 
stille rinder ud i sandet. 
Men inden det nye år ta-
ger sin begyndelse er det 
julen, som står for døren. 
 Tiden hvor vi hygger og 
har tid til hinanden. Men 
inden selve julen, har vi 
brugt december på at for-
berede og alt hvad dette 
indebærer. Adventskrans 
og kalenderlys har talt 
dagene ned til jul. Og jule-
stemningen kan begynde, 
at brede sig når det fjerde 
lys er tændt og den 24. er 
nået på kalenderlyset. 
 Årets Børnecyklist i 
Danmark blev fundet på 
Stauning skole i år. Det var 
Marie Sig Ebbensgaard fra 
Dejbjerg der var den heldi-
ge vinder. Hun havde nået 
at cykle 340,5 km på to 
uger, som konkurrencen 
forløb over. 
 Belønningen var en helt 

ny cykel, samt en video-
hilsen på storskærm fra 
Cyklistforbundets direktør 
Klaus Bondam. Det var 
vist en stor overraskelse 
for Marie, men det må si-
ges at hun havde cyklet for 
det. 
 Hele femte klasse på 
Stauning skole havde del-
taget i kampagnen, hvor 
der konkurreres om at 
cykle længst i to uger. Ma-
rie var blevet indstillet af 
sin klasselærer, på grund 
af hendes ihærdighed og 
optimisme. Flere i klas-
sen blev smittet. Flere af 
klassekammeraterne fra 
Skjern cyklede til skole i 
den periode og ville måske 
fortsætte efter at konkur-
rencen var færdig.
 Støtteforeningen for 
Stauning Skole og børne-
hus cyklede – løb og gik 
næsten 38.000 kr. ind til 
Støtteforeningen den sid-
ste skoledag inden efter-
årsferien. 
 Vejret var ikke det bed-
ste. Regn og blæst, men 
trods det gjorde børnene 
en stor indsats. Flere 
sponsorer havde støttet 
arrangementet, derfor det 
������
�������4
 Julestemningen i Skjern 
havde fået hjælp fra Dej-
bjerg. Larsen Udlejning, 
som holder til i Dejbjerg, 
havde i tankerne, at de 
gerne ville støtte han-
delslivet i Skjern. Derfor 
kom ideen om at pynte de 

ejendomme, som de ejer i 
Skjern. Andre boligejere 
blev spurgt om de ville 
være med på ideen og der 
var positiv tilbagemelding 
'
�� ��
�4� +����� (��
���
�
til, at juleudsmykningen 
i Skjern by syner endnu 
�����
���	��	���	��	��4
 Museumsinspektør Per 
Lunde Lauridsen, Ring-
købing-Skjern Museum 
har søgt nye udfordringer 
efter at have været ansat 
ved  Ringkøbing-Skjern 
Museum i en del år. 
 Han syntes, at tiden var 
inde til at søge nye udfor-
dringer. Derfor søgte han 
den ledige stilling, som ny 
museumschef for Museum 
Salling. Han var heldig 
at få jobbet og startede 1. 
december. Han ser mange 
muligheder i jobbet og 
glæder sig til at komme i 
gang.
 Skulle det knibe med at 
få tiden til at gå 24. de-
cember har Stauning/Dej-
bjerg U&I arrangeret Sjov, 
spring og leg i springsalen 
på Dejbjerglund Efter-
skole  og dans med sved 
på panden for de der har 
lyst og gerne vil indtage 
julegodterne med en god 
samvittighed. 

Til slut vil redaktionen 
ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

/bll
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Dagene er vådt i vådt eller 
gråt i gråt, men nu hvor 
det er blevet mørkt og 
lysene er tændt i byen og i 
kirken, er det et smukt syn 
at køre mod Dejbjerg.

Vi synger julen ind med alt 
det kendte, sange med lys, 
tro, kærlighed og håb. Det 
er det de alle handler om 
her i adventstiden.
 En ny salme - »Hold 
håbet op«  blev smukt 
sunget af Caroline med 
Majbritt på klaver. 
Henriette og Jørgen 
spillede til sangen »I 
decembermørkets nat«
 Når lyset bliver slukket 
og det er mørkt i kirken, 
bærer Luciapigerne lyset 
frem, - da er det tydeligt 
at mørket må vige. Selv 
om vi kan tænke at mørket 
har magt, så er lyset dog 
stærkere. Jesus - verdens 
lys - det er ham vi venter 
på!
� ,	� $�
���� ���� )���
� '
��
Dejbjerglund fyldte kirken 
med nyere sange og salmer 
inden Poul sluttede med at 
lyse velsignelsen over os.

Så er det jul i Dejbjerg.
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På opfordring har vi fået 
Else og Poul Hansen til at 
fortælle om deres besøg 
hos drengene i USA.

Onsdag 28. august satte vi 
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Søndag  1. december 
blev der afholdt 
familiegudstjeneste i 
Dejbjerg kirke kl. 15.

Der var mange i alle aldre 
og dukken Sussie var også 
på besøg. 
 Der blev sunget nogle 
børnevenlige sange, nogle 
med fagter, og Henriette 
Lauridsen spillede på 
klaver og Jørgen Lauridsen 
på saxofon. 
 Efter gudstjenesten var 
der juletræstænding på 
parkeringspladsen ved 
missionshuset. Jens Otto 
kom kørende med hest 
og vogn og bagpå stod 
julemanden med sin sæk, 
hvori der var medbragte 
slikposer til børnene. 
 Der blev sunget nogle 
sange udenfor ved 
juletræet, og bagefter var 
��
� 9(����� �
_� ����� ���
saftevand indendøre, og en 
julehistorie blev læst. 
 En dejlig adventssøndag 
at starte december måned 
med.

DEJBJERG SOGNEBLAD  11
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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.

I øjeblikket er jeg med i be-
styrelsen for Stauning fri-
plejehjems støtteforening.
 Jeg var også med i ple-
jehjemmets bestyrelse fra 
begyndelsen i 2009, denne 
bestyrelse forlod jeg i 2017. 
 Jeg har næsten altid del-
taget i bestyrelsesarbejde 
- børnehaven, skolen og 
Brugsen og har derudover 
���� ��� ������ �	�
�� �� ���
en hånd med i forbindelse 
med spejder, sport og jazz.
 Min deltagelse er som 
�'����� ������ �'_� ��� 	���	�
har opfordret mig. Som så 
mange har jeg en tendens 
til at være afventende. 
 Min erfaring er, at man-
ge, der holder sig tilbage, 
gerne hjælper, når de bli-
ver spurgt direkte. 
 For mig har det frivillige 
arbejde givet meget glæde 
og tilfredshed. Det er me-
get meningsfuldt at løfte 

en opgave sammen med 
hjælpsomme, engagerede 
og idérige mennesker , som 
���*� ~	��
� ���� ���� ��� � ���
hygge undervejs. 
 Samtidig er det sejt at 
dele stoltheden, når opga-
ven er løst på bedste vis, og 
vi er enige om, at det var 
alt tidsforbruget og bøvlet 
værd - en herlig følelse af 
fællesskab og en tro på, at 
vi kan opnå meget, når vi 
�#'��
������4�
 Det frivillige arbejde gi-
ver indsigt i områder, du 
ellers ikke kendte, og giver 
dig mulighed for at påvirke 
udviklingen i dit nærom-
råde - politisk og praktisk . 
 Jeg er vist ikke i stand 
til at give andre gode råd, 
men jeg er stor tilhænger af 
Lars Lilholts udtryk: »Jeg 
tror , at vi er her for at tæn-
de lys for hinanden« det er 
vel også det, det frivillige 
arbejde kan være med til

/Elly Boddum

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg
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Kalenderen siger i 
skrivende stund 1. søndag 
i advent. Julen nærmer sig 
med hastige skridt. 

Særligt i børnehuset har 
de første juleforberedelser 
dog allerede været i gang 
et stykke tid, idet børnene 
med glædesforventning 
har startet årets 
julegaveproduktion. 
 Jeg ved det – for selvom 
det alt sammen skal være 
hemmeligt, så kan det for 
både mindstemanden i 
børnehaven og de større 
piger i sfo være svært at tie 

helt stille med alle syslerne 
uden at komme med et 
enkelt hint eller to. 

 I sidste uge blev julen 
for alvor skudt i gang med 
en fantastisk julekoncert 

DEJBJERG SOGNEBLAD  14
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med fællessang for både 
skolen og børnehaven med 
Villy Egmose ved klaveret 
ved trappen på skolens 
bibliotek. 
 Siden var der jule-
klippedag for skolen 
efterfulgt af det årlige guir-
landeræs, hvor  foregående 
års guirlanderekord blev 
udfordret. 
 Den sidste fredag 
i november afholdt 
børnehuset den årlige 
og traditionsrige 
julehygge med foræl-
drene med kreation 
af juledekorationer 
og førskolegruppens 
luciaoptog – alt sammen 
ude på legepladsen i det 
smukkeste solskinsvejr 
(efter måneder med regn 
kom det vejr virkelig 
som bestilt på netop 
julehyggedagen!). 
 Bagefter stod den på 
hygge, snak, æbleskiver, 
julesmåkager og meget 
mere inden døre. Forude 
venter nu december måned 
med bl.a. nissevenner, 
luciaoptog, nisseskuespil, 
p a k k e k a l e n d e r e , 
julemorgensang/samling, 
besøg af drillenissen Julius 
hjemme og meget mere 
inden, at juleferien starter 
20. december med fælles 
julegudstjeneste for både 
børnehuset og skolen 
efterfulgt af julehygge, 
risengrød og kædedans 
rundt på hele skolen. 
 Dette efterår har 
børnehuset været så 
heldig, at støtteforeningen 

har samlet penge sammen 
til indkøb af en super 
���� ����� )�
��	�
�� ��.
christianiacykel. 
 Hele børnehuset holder 
meget af at komme 
ud af huset på ture i 
lokalområdet – og med 
den store eldrevne cykel 
er mulighederne pludselig 
blevet langt større. 
 En kæmpe luksus i 
hverdagen, som jeg ved, 
at såvel børn som voksne 
sætter stor pris på. Således 
blev en af de allerførste 
ture på den nye cykel f.eks. 
en tur til legepladsen ved 
anlægget i Skjern for seks 

vuggestuebørn. 
 Siden er cyklen 
også blevet brugt til 
motionsdagen lige inden 
efterårsferien, hvor 
børnene fra både skolen 
og børnehuset løber samt 
cykler talrige kilometer, 
der udover motionen 
også er med til at skrabe 
sponsorpenge sammen til 
støtteforeningen. 
 En anden cykel, der 
kom i hus i løbet af 
efteråret, var, da Marie i 
5. klasse vandt en super 
���� �)
��	�� ���	���	(���4�
5. klasse havde deltaget 
i Cykelistforbundets 

15

Venstreside.indd   2 12-12-2019   10:17:40



konkurrence Alle Børn 
Cykler, hvor klassen 
konkurrerede med 
skoleklasser fra hele landet 
������w������������������
�
i løbet af 14 dage. Og 
som kulmination på det 
hele blev Marie med sine 
340,5 km kåret som Året 
Børnecykelist i Danmark. 
Det er vi alle meget stolte 
over!
 I slutningen af oktober 
havde vi i fællesbestyrelsen 
i samarbejde med U&I 
arrangeret foredrag 
i samlingssalen på 
skolen med den kendte 
hjerneforsker, Ann-
Elisabeth Knudsen. Knap 
100 mennesker var mødt op 
for at høre Ann-Elisabets 
spændende, inspirerende 
og meget humoristiske 
foredrag om forskellen på 
piger og drenges hjerner. 
Vi er i bestyrelsen meget 

taknemmelige over 
opbakningen både fra 
de fremmødte på selve 
aftenen, men bestemt også 
fra aftenens sponsorer, 
der gjorde det hele muligt. 
Der skal derfor lyde en 
særlig tak til Stauning 
Dejbjerg U&I, Hansen & 
Larsen, Landbobanken, 
Stauning Sogneforening, 
Dejbjerglund Kiosken, 
Poul Aarup og Linda 
Stampe.
Nu går det vådeste 
efterår i mands minde 
så efterhånden på hæld. 
Den megen regn har også 
ind imellem sat sit præg 
på Stauning Skole og 
Børnehus. På skolen er der 
(�� ��� �'$����� �	� ���� ��
��
idrætstimer indenfor end 
vanligt. Og hvor børnene 
normalt altid er ude i 
'
�� �
��
�
	�_� �*� �
� ��
��
af disse også rykket ind. I 

børnehuset har det nogle 
dage været vanskeligt at 
komme ud på en meget 
våd legeplads, der lige 
blev ekstra udfordret af 
et ødelagt drænsystem. 
Men som udgangspunkt 
$����
� ��� ������ (#
	�
meget af regnvejr. Således 
er der blevet hoppet i 
talrige vandpytter, gravet 
masser af kanaler, fragtet 
store mængder vand 
i trillebøre og bagpå 
traktoranhængere, bagt 
spandevis af mudderkager 
samt skiftet et utal af 
strømper, bukser og jakker. 
Man bliver jo nødt til at se 
på den lyse side.
Sluttelig vil vi i 
Fællesbestyrelsen for 
Stauning Skole og 
Børnehus gerne ønske jer 
alle en rigtig glædelig jul.

Jette Gammeljord Aarup
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Med adventsmødet starter 
december og jule-
stemningen! Tusind tak til 
alle jer der kom forbi. 

Vi håber, at de vise ord 
fra sognepræst, Birgitte 
Nør Jahn satte tankerne 
i gang, at brummerne fra 
Dejbjerglund drengene gav 
smil og overbeviste alle om 
at »enhver synger med sit 
næb«, og at den blide eng-
lesang fra pigerne skabte 
julevarme og julestemning. 

Glædelig jul til alle fra 
Dejbjerglund Efterskole

for besøget
TAK

DEJBJERG SOGNEBLAD 17
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Af Thora Juul Larsen

Hotel Smedegården i Lem 
dannede en weekend i 
september rammen om 
et særligt møde mellem 
9�3
�-
Q��
)0��
�-
+����

ægtefæller fra henholdsvis 
Vesterager og Ulbjerg.

Men vi skal hele 70 år 
tilbage i tiden for at for-
stå baggrunden for dette 
møde, der var præget af 

gamle historier, masser af 
latter, sjove fotos og mange 
opslag i HP Jensens »Dej-
bjergbog”, som er et must, 
når man skal have fat i 
hvem, der boede der og 
der.
 For 70 år siden, helt nøj-
agtig den 1. februar 1949 
kl. 12.00, ankom vores for-
ældre, Sine Juul og Ernst 
Larsen, til Uglbjergvej 
23.  Sælgeren af ejendom-
men, Signe Borbjerg, var 
ikke til stede, men havde 
tændt op i kakkelovnen, 

så der var lunt. Det før-
ste, vores far sagde, var: 
»Her kan jeg ikke være«, 
men han blev der dog til 
sin dødsdag i 1985. Årsa-
gen til hans noget bastante 
udsagn var ejendommens 
dårlige stand, især gårds-
pladsen, der over vinteren 
var blevet til et stort søle 
og næppe kunne kaldes en 
gårdsplads. 
 Men vores forældre blev 
meget glade for at være i 
Uglbjerg , og det skyldes i 
høj grad de naboskaber og 

Gennem 70 år
i Dejbjerg...

NABOSKAB & VENSKAB
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 �	���(�
_� �������~����
4�
Særligt tæt var venskabet 
med familien Sandager 
Jeppesen i Vesterager, 
Titte og Oluf Sandager Jep-
pesen.
 De havde af et ægtepar 
i Borris (vores far kom fra 
Borris) fået at vide, at der 
ville ankomme et nygift par 
til Uglbjerg den 1. februar. 
Og Oluf og Titte blev bedt 
om at tage sig af dem, hvil-
ket de i høj grad gjorde. Så 
godt, at min far glemte alt 
om, at han ikke kunne være 
på adressen.
� -9���	�)�
�������~��������
'������
�(#
	_������
������
til at gå i klasse sammen og 
(�� ���	~
��
��������	4
 Nytårsaften blev til tider 
'��
��� �����	4� �������
�
med heste og madpakke 
ud på engene var et højde-

punkt. Senere kom en årlig 
������� ���� 2����� ���
��*
-
den i Ringkøbing med hele 
familien. 
 Særlig husker vi børn 
søndag eftermiddag, hvor 
man uden nogen form for 
invitation blot dukkede 
op hos hinanden til efter-
�����������4� &�
�	� ����
da mellem de to hjem via 
den såkaldte Engvej, som 
heldigvis i vid udstrækning 
�������~	���������4�3���(���
skulle man køre ned over 
Lem, og det var en betyde-
lig længere tur, og de første 
mange år havde ingen af 
familierne bil. 

Løse kaniner 
og løjer
Vores forældre er for 
længst borte;  alle ligger 
begravet på Dejbjerg Kir-
kegård, men da venskabet 
netop i 2019 havde 70 år på 
bagen, opstod tanken om, 
at vi skulle mødes igen. Det 
blev til et festligt gensyn 
med mange minder fra vo-
res bardoms dage. 
 Især drengene have nok 
af og til været lige lovligt 
�)~	������_� ���� '�
� ��-
sempel da de havde ind-
købt et større antal kaniner 
og sluppet dem løs oppe 
på Titte og Olufs loft, lige 
ovenover soveværelset. 
 Timningen kunne ikke 
have været værre: Søndag 
i middagssøvntiden. Det 
blev ikke ligefrem popu-
lært, da der kunne høres 
trippende kaninfødder på 

loftet.

 Drengene tilbragte også 
timer med at ligge på lur i 
Runedal med en snor tværs 
over vejen med en tegne-
bog i den ene ende. Det var 
humor dengang at få folk til 
at standse op for derefter at 
blev snydt, når tegnebogen 
forsvandt ind i træerne. 
 Alt i alt blev det et par 
herlige dage med gode 
minder om en svunden 
tid. Med snak om menne-
�����)�
_� ���� ����� ~	����
længere. Om en stor to-
lerence og overbærenhed 
over for dem, der var lidt 
anderledes. Om stor hjælp-
somhed over for dem, der 
havde hjælp behov. Og om 
venskaber, der i høj grad 
også var båret af, hvor man 
boede og ikke i så høj grad 
af, at det var nogen, der lig-
nede en selv. 

Børnene fra Vesterager 
og Uglbjerg. Nævnes med 
fødenavn:
Fra venstre:
Inger Marie Sandager 
Jeppesen, Ikast,  Jens 
Jørgen Sandager Jeppe-
sen, Karup, Anna Marie 
Juul Larsen, Ringkøbing, 
Viggo Sandager Jeppesen, 
Skjern, Niels Juul Larsen, 
Kokkedal, Signe Sandager 
Jeppesen, Vejle, Thora 
Juul Larsen, Stauning, 
Poul Sandager Jeppesen, 
Skjern og Lene Juul Lar-
sen, Århus.
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JANUAR
Onsdag 1. kl. 14.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Nytårsdag
Søndag 5. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 12. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Onsdag 15. kl. 19.30 Museet/museumsfor. 
� � � &���������	�	�����+�	��
�4��	��#���	
Søndag 19. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Lørdag 25. kl. 8.30 Dejbjerg Jagtforening 
� � � �9 �����4�3�
��	�������������9
��
�)*�+,
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 
� � � � � � "#
	���
����	��
�)
9����	�	
Torsdag 30. kl. ? Stauning ?  
   Foredrag med Jørgen Skouboe (Nak og æd)
�
����� !�4� ��4��54!/� ��#���'�
�	�	��	� "�	���)���)*�����	�	�������

FEBRUAR
8#
���� �4� ��4��/4//� ��#���'�
�	�	��	� ��)�
�	������	����+��(��
��x�/.�1z
Søndag 2. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Sognemøde i missionshuset efter gudstj.
Søndag 16. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 
� � � � � � "#
	���
����	��
�)
9����	�	
Søndag 23. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Fastelavn – familiegudstjeneste
Onsdag 26. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste – Askeonsdag
Onsdag 26. kl. 19.30 Museet/museumsfor. 
� � � ���	������	��
������	4�����
	��	��#���

MARTS
�#	���� �4� ��4��/4!/� +��(��
��6�
��� ;������	����4�"#
	���
����	��
�)
9��.
kenen
�	����� %4� ��4��04//� +��(��
�����	�'�
�	�	�� ;�	�
��'�
�����	��)*��'��
���.
len
Søndag 8. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
�#	���� ��4� ��4��/4!/� +��(��
��6�
��� ;������	����4�"#
	���
����	��
�)
9��.
kenen
�
����� 1/4� ��4� ����q� � ;��	������) ��	�	����+��(��
���	��
Hallen
Søndag 22. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 
� � � � � � "#
	���
����	��
�)
9����	�	
Søndag 29. kl. 17.00 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste
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Folk fra Dejbjerg og 
omegn stimlede fredag 
8. november sammen til 
den årlige basar i Dejbjerg 
Missionshus. 

Traditionen tro åbnede 
Knud Petersen basaren 
med at ringe med husets 
klokke, og øjeblikket efter 
var salget i gang ved de for-

��������� �����(���
_� ����-
borde og børneaktiviteter. 
 Lokale har gennem må-
neder forberedt forskellige 
ting og sager, som kunne 
sælges til fordel for kirke-
ligt og socialt arbejde uden 
for Danmarks grænser. 
 Ca. 75 børn, unge og 
voksne var ivrige kunder 
ved salgsboden, hvor der 
bl.a. solgtes hjemmela-

vet syltetøj, tærter, ka-
ger, strikkede strømpe, 
dørkranse og træudskærin-
ger. 
 Et af de store salgssteder 
var tombolaen, hvor der 
kunne vindes alt fra legetøj 
til brætspil og køkkenred-
���(�
4� "#
	�	�� ���������
om lykkehjulet, hvor de 
kunne vinde gode præmier 
fra Tiger. 
 Sælgende havde forin-
den fredagens basar været 
rundt i sognet og solgt lod-
sedler. Alle lodsedler blev 
solgt og vinderne kunne 
afhente gevinsterne fredag 
eftermiddag. 
 Efter en times salg i ba-
saren, fortalte præst og ud-
sendt for Luthers Mission 
Brian Bjørn Nielsen om 

Basaren

er katevet syltetøj tært

Øverst: Stor travlhed i 
bedsteforældre-hjørnet, 
ligeså ved bordet med de 
gode specialiteter. 
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bibelskolearbejde i Tanza-
nia.  
 Brian og hustru Signe 
�������
���~
��(#
	_������_�
Alma, Tabitha og Silje bor 
i Kiabari i det nordvestlige 
Tanzania, hvor de støtter 
og hjælper kirken med bi-
belundervisning og hjælp 
til svagt stillede i området. 
 De mange fremmødte til 
basaren så spændende dias 
fra arbejdet i Tanzania. Ef-
ter Brians fortælling åbne-
de boderne igen, og hurtigt 
var der udsolgt ved både 

tombola, smørrebrød, bag-
værk, håndarbejde, grav-
kranse og dekorationer. 
Gode snakke og grin blev 
������ �
�����	_�9(������	�
��� ���
	�4
 Efter god aftensmaden 
blev basaren afsluttet ved 
Brian med en lille andagt 
og et Fadervor. Lokale 
kræfter, besøgende og vilje 
til at se ud over egne græn-
��
��� ���������	��������-
te overskud på ca. 21.000 
kr, som dette år går til bl.a. 
Brian og Signes arbejde i 

Tanzania. 
 Vel mødt til næste års 
basar, hvor I alle er vel-
komne til en god handel – 
et nemt fredagsmåltid og et 
Fadervor.

bibelskoleaarbejde i Tanza rød bagbrtombola smørreb
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På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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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 
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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

,�-�����������
����������

9735 1388
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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.

Hvor bruger du 
din frivillige tid? 
Jeg bruger min frivillige 
tid som fodboldtræner for 
Stauning/Dejbjergs dame-
hold og i Støtteforeningen 
for Stauning skole og Bør-
nehus, hvor jeg sidder som 
formand. 

Hvornår/hvor trådt 
du dine første frivillige 
skridt? 
Da jeg var 14-15 år, var 
jeg fodboldtræner for U11 
drenge og piger i Vostrup. 

Hvorfor er du 
frivillig der? 
Jeg har valgt at være fri-
villig som fodboldtræner 
fordi jeg selv har spillet 
fodbold i mange år og sam-
tidig har tidligere erfaring 
som fodboldtræner. 
 Der var en gruppe kvin-
der der gerne ville i gang 

med noget fodbold, for at 
have et sted at mødes og 
få sig rørt. De var godt klar 
over at det var nødvendigt 
med en træner for at sørge 
for at der blev lavet no-
get udover at snakke. De 
spurgte så om det var noget 
jeg var interesseret i. 
 Angående støtteforenin-
gen, så har jeg siden jeg 
�������� ���� ����	�	�� ����
min kone hele tiden gerne 
ville engagere mig i lokal-
samfundet. 
 For mig handlede det 
��� ��� ~	��� �	� '�
�	�	��
hvor mængden af møder 
og arbejde ikke ville gå på 
kompromis med mine fri-
tidsaktiviteter. 
 Da jeg blev spurgt om 
jeg ville være med i støt-
teforeningen sagde jeg ja 
fordi jeg først og fremmest 
kunne se at det var over-
skueligt for mig at gå ind 
�4�+�
��� �
���	������������
er utrolig vigtigt at bevare 
skole og børnehus i vores 
������(�_�����������(�
��� ����
vækst. Jeg er sikker på at 
skolen er vigtig at bevare 
for at fortsætte tendensen 

med at unge, som jeg selv, 
vælger at bosætte sig i Sta-
uning. 

Hvad giver det dig at 
være frivillig? 
Når man står på stadion en 
råkold oktober aften i si-
lende regn klokken lidt i 7 
og ser at der alligevel duk-
ker 8 friske damer op, så 
bliver man utrolig glad. Det 
giver mig en masse glæde 
og energi at være fodbold-
�
9	�
4� -*
� ��	� ���������
med det man har planlagt, 
og man kan mærke at det 
bliver værdsat, så bliver jeg 
glad og tilfreds.
� q� ��#���'�
�	�	��	� 	���
�
jeg sammenhængskraften 
�����	������	� ������ ���
�
fælles om at løse opgaver-
ne. 
 Det at være frivillig i den 
(�� ���� (�
� �� $�
� ���*� ���
��
at jeg føler mig bedre in-
tegreret i lokalsamfundet. 
Gennem det frivillige ar-
bejde er man kommet til 
��� ��	��� ��
�� ��		����
�
og det medvirker til, at jeg 
trives godt i Stauning.
  Hvis der er andre der 
føler et overskud i de-
res hverdag til at bidrage 
med frivilligt arbejde, vil 
jeg klart anbefale dem at 
komme i gang. For mig er 
fordelene langt større end 
ulemperne. 

Dennis Fuglsang Larsen

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS
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Skjern Havekreds 
har afholdt sit sidste 
arrangement i 2019. 

Det var juleinspiration 
v/Crea Lundsgård fra 
Borris, og det foregik 
den 7. november på 
Den danske design og 
2�������'��
������������
	4�
�����	� $�
� ��� ������
���_�
som er perfekt til dette 
'�
�*�_� ��� ����� $�
� ����
udsigt.
 Crea Lundsgård er en 
gårdbutik med en masse 
spændende ting, og det er 
Ellen Iversen og Hanne 
Van Vliet, (mor og datter) 
���� $�
� (������	4� +��
begyndte med at fortælle 
om butikkens tilblivelse. 
I starten leverede 
de ting til salg til de 
nærliggende brugser. Da 
���� �'��
$*	��	� (�� � '�
�

omfattende, startede de 
butikken.
 Denne aften viste de, 
$ �
��	� ��	� ��� � ��	�
�� �� ~	�� ��	�� �'� 	���
�	��
materialer. Man kommer 
langt med forskellige 
slags kogler og enebærløv. 
Men også kugler og guld/
sølvstøv pynter i en 
����
����	4� +�� $� ��� ���
�
fantasi og var ikke bange 
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for at prøve noget nyt. Jeg 
�
�
_� ����� ~�� �	�)�
����	� ����
selv at gå i gang med et eller 

�	���� ��
$�����4� �� ,'��
�
demonstrationen kunne 
man købe dekorationerne 

eller materialerne, de 
$� ������4
 Aftenen sluttede i 
�)�������	� ���� ����� ���
amerikansk lotteri. Der 
 �
���	���~	��)
9���
�)*�
$#���	�4��/���		����
� �
�
�#����)�������		��$���������
aften.

Kommende 
arrangement i 
havekredsen:

;,-,��8�����38q-;
#������� )*�� ������ 	�� +0 
på Den danske design- 
��� 2�������'��
�����_�
�����(��	���_�����
	
Efter generalforsamlingen 
vises forårs- og 
påskeinspirerede dekora-
tioner, som efterfølgende 
kan købes.

for at prøve noget nyt Jeg �	��� ��

$������ ,'��
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Nyt fra byrådet 
december 2019

Budget 2020
Det lykkedes et samlet byråd 
at blive enige om budgettet. 
Til trods for en vanskelig øko-
nomiske situation, hvor der 
������� ~	���� (��)�
����
� '�
�
godt 300 mio. kr. over de kom-
��	���~
��*
_��*���	��� ���_����
 �_� ���� ���� 	���)� �	��*����
budgetforlig, er lykkedes med 
���~	����#�	�	��
_���
�(��
9	-
��
� (��)�
����
	�� )*� ��� ���-
munale kerneydelser i videst 
mulig omfang.
� ;
�	��	� ���_� ��� ��
� ����� ~	-
���� ���
�� (��)�
����
_� ����-
des ubalance i den statslige 
udligning, hvor RKSK er den 
kommune i Danmark, der har 
������� ���� ��#
���� �������� )
4�
borger fra staten fra 2019 til 
2020.
 Pengene er fundet ved, at vi 
$�
� �'�������  �
���  9���)��-
��
�� �����	�	� ����� ������ �-
��
������/_����)*�������
�'��-
områder, og så er der blevet 

���w�
��� �
�'����� )*� �����-
nens administration.
� �*��
�����'�(��)�
����
	��$�
�
 �� �����������'#
��2�	��w�).����
Psykiatriområdet samt Børne- 
og Familieområdet hhv. 15 og 
5 mio. kr., så områderne kan 
håndtere det stigende behov 
'�
�$�9�)������#���4�
 Vi har desuden valgt at øge 
����������������� )*� '
�������-
rådet. Dette til gavn for alle 
vores foreninger. 
 Det blev ifm. budgetkonfe-

�	w�	�(������������	���9�������
udvalg, der skal komme med 

anbefalinger til fremtidens 
skolestruktur. Selvom det helt 
sikkert kommer til at betyde 
��������	�	��
_�$*(�
����������
det får betydning for Stauning 
Skole.
� �*� �	�9������	� �
� ��
� �	��-
$��� ������� )�
���
	�� ��� ���
realisere byrådets mål om et 
�	�9��(������)*���		���	��-
lig 110 mio. kr. om året, mens 
�	�9��(��������� '�
� 1/1/�  ���
	*� �1�� ���4� �
4� �	�9�����-
��
	���
�)
��
���
��������	�
9����
nødvendige investeringer i 
bl.a. infrastruktur og bygnin-
ger.
� �'� ��� ��#
���� �	�9��)����
�
��	� 	9 	��{� 10_�� ���4� �
4� ����
 ��)
������
���������
�	���#	-
dervig (Lalandia mm.) samt 10 
mio. kr. til nye lokaler til Ung-
���������	�������
	4

Innovest2 
I forbindelse med at der er sat 
)�	����'�����
�	� �
�	���'�
*�-
$����� �� ����
	_� �
� ���� (�� ���
foreslået om man i stedet skul-
��� ������ 
*�$��'�	����	�
	��
x��(w�	��
� ��� (�
��
��
 �w�z�
til et evt. kommende Inno-
vest2 byggeri. Argumentet er, 
at man så lettere kan få gang 
i Innovest2, samt at medar-
(����
	��'*
�)�������	�(����
�_�
med de fordele det giver. 
� ��
��	������
�������������$9	-
��
� �'_� ���  �� �����
� ��(w�	��-

��� ��� (�
��
��
 �w��  9�� '
��
����
	�� (������_� ��� ���� �
�
_�
det vil have alvorlige konse-
kvenser for handelslivet. Hvis 
det handler om, at kommunen 
����� $�9�)�� ���� ��� ���((�� ���
	��� q		� ���1� )
������ �� ��	�_�

�*�����$����
�_������	� ���������
������ 8�	�_� "�� ��� 6����
� ���-
bage til området. Jeg var selv 
�����������(�����������������8"6�
fra Tarm til Vestasbygningen i 
Ringkøbing. Det var vi nødt 
til, da bygningen i Tarm var 
�	�
�(��� �'� �������� ��)_�
��� ��
� ������� ~	���� �	� $�
����
løsning. Aftalen var dengang, 
��� ����  �
� �	� �����
������ ���-
ning.  
� -�����#(�
���	���
��������	-
trakt med Vestas og i stedet for 
��� '�
��9���� ���� �	� ��
� ����_�
eller alternativt købe bygnin-
��	_� ��	�
� ���_� ����  ���  9
��
�)��������������8"6����(���� ����
����
	�&�
����
*���4�+�
� ���
���	�� � �� 9
��	������������-
	�
��������
� �����)��w�
��(*���
den tekniske og administrative 
afdeling sammen med Ringkø-
(�	�.����
	���
��	�	�4�
 Herudover kan man gøre 
(
��� �'� '9����� ��	��	�� ��� �#-
��������
_� $ ������  ���  9
�� �	�
økonomisk gevinst for Inno-
vest.

I ønskes alle en glædelig jul 
og et godt nytår  
 Jakob Agerbo

�	  ����� �����* ��� $����
� �� �

RåDET
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I de første tre måneder 
af det nye år er der 
forskellige gode ting på 
programmet i forbindelse 
med gudstjenesterne i 
Dejbjerg kirke. 

8. december startede vi 
op med børnekirke under 
prædikenen. Det fortsæt-
ter vi med i det nye år – så 
hold øje med gudstjeneste-
planen, hvis du vil vide, ved 
hvilke gudstjenester, der er 

planlagt børnekirke. 
 Søndag 2. februar invi-
terer menighedsrådet på 
sognemøde med et rund-
������� ��� �	� ��)� ����� ��
missionshuset umiddel-
bart efter gudstjenesten, 
som er 10.30. 
 Vi har også hele to fa-
miliegudstjenester i kalen-
deren: 23. februar fejrer 
vi Fastelavn med familie-
gudstjeneste kl 15.00 og 
med efterfølgende tønde-
slagning og grillede pølser 
ved præstegården. Ud-

klædning er mere end vel-
komment! 
 Den anden familieguds-
tjeneste ligger 29. marts – 
en uge før påske. Det er kl 
17.00 med fællesspisning i 
missionshuset bagefter. 
 Endelig er der også vores 
askeonsdagsaftensguds-
tjeneste, hvor vi indleder 
fasten, som man gjorde i 
gamle dage. Det er 26. fe-
bruar kl 19.30. 

Vel mødt! 

Dejbjerg Kirke
DET SKER I
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STARK Skjern 

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

LEM

Husk vi har åbent 
hver dag kl. 8-20

Prøv vores online tryksagsberegner

www.oko-tryk.dk

Boglige fag

Håndbold 

Fodbold

Gymnastik

dejbjerglund.dk

Altid en del af lokallivet

HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777
Frisøren for ham og hende...
Frisøren for ham og hendeog hende...

ham og hende

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

  ÅBENT:
  Mandag / tirsdag kl. 08.00 - 17.30

  Onsdag lukket

  Torsdag kl. 08.00 - 19.00

  Fredag kl. 08.00 - 17.30

  Lørdag kun efter aftale

ÅBENT:
Mandag / onsdag .. Kl.  09.00-17.30

Torsdag ................. Kl.  09.00-19.00

Fredag ................... Kl. 09.00-17.30

Lørdag ................... Kl.  08.30-12.30

Frisøren for ham og hende...
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Her ved udgangen af 
november hvor jagt-
sæsonen er på sit højeste, 
har Dejbjerg Jagtforening 
afholdt to arrangementer. 

2. november afholdt for-
eningen den årlige sogne-
jagt. 
 Dagen startede med 
��
��	����� )*� +��(��
�-
lund Efterskole. Efter kaf-
fen gik turen til udvalgte 
revirer rundt i sognet. De 
���(
��������)����
�(�� �
�)���������|������	������$��4�
Trods det at dagen blev en 
meget våd en af slagsen, så 
vi meget vildt, og der blev 

nedlagt et rålam, en skov-
due og en fasan.
+�
� ������� ��� �9��
�� )*�
jagten.
 Dagen afsluttedes sæd-
 �	�	��
�������)��	�	�����
$������������ 9
�'�
� ����-
���
�� ��� 9���'9���
� )*� �'-
terskolen.
 Fra foreningens side 
�������
�������	����������
�
tak til de lodsejere og jagt-
lejere, der frivilligt har stil-
let deres revir til rådighed 
for foreningen. Uden dette 
var denne dag ikke mulig, 
så stor tak herfra.
� +�	� �	�� �'� ��� ��� �	�)-
)������
_� ���� '�
�	�	��	�
�'$����
���8����
����	����_�

blev afholdt d. 23.-11., og 
der deltog 13 jægere. Der 
(�� � 	������� 1� ��� �	�)-
)�
4

De kommende 
arrangementer: 
31. december afholdes den 
�	��	��	�))��������8����
4��
� ���#����)*�)�
��
�	��-
)�����#�����4��/4//4�

1�4� ��	��
� 1/1/� �'$������
rævejagt. 
 Vi mødes ved eftersko-
��	���4�54!/����������
�����
�����9
��
�w�4���4��%4//4

På vegne af bestyrelsen 
vil jeg gerne ønske alle en 
god jul og et godt nytår.

Formand 
Knud Erik Stampe

Jagtforening
DEJBJERG
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Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst:  

I oktober måned afholdt 
Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og børnehus 
traditionen tro sponsorløb 
i forbindelse med skoler-
nes motionsdag, hvor alle 
de seje børn løb, cyklede 
og gik tilsammen næsten 
38.000 kr. ind til vores lille 
forening. Støtteforeningen 
for Stauning skole og Bør-
nehus siger endnu engang 
tak til alle sponsorerne, for 
uden jer var det ikke mu-
ligt, og endnu engang tak 
til alle børnene for deres 
store indsats.
 I oktober måned blev 
børnehuset beriget med to 
ladcykler med elmotorer, 
som Støtteforeningen hav-
de fået sponseret af: Skjern 
Bank, Hansen & Larsen, 
Mejlby-Hedeby Maskinsta-
tion, Home, Sol og Strand 
og Stauning VVS Service. 
Derfor skal der også lyde 
en stor tak til sponsorerne 
for at gøre det muligt, at 
såvel børn som pædagoger 
kan komme ud og få vind 
i håret på cykelstierne. Vi 
har hørt, at cyklerne bliver 
��������(�	�����4
 Lørdag 9. november blev 
der igen samlet pap og avi-
ser. 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 stillede pap og papir ud 
til os.  
 Derudover arbejder vi 
hele tiden på nye ideer, ar-
rangementer og tiltag, der 
kan være med til at støtte 
op om Støtteforeningens 
primære formål:  at mar-
kedsføre Stauning Skole og 
Børnehus som et attraktivt 
alternativ til kommunens 
øvrige institutioner samt 
at tjene penge, som pri-
mært går til driften af den 
bus, som hver dag henter 
og bringer børn med bopæl 
uden for skoledistriktet. 
Derfor er vi altid på udkig 
�'��
�'
� �������w$���#
�
4
Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehus, 
lokalsamfundet i Stauning 
samt de mange familier, 
der hver dag har glæde af 
busordningen, siger tu-
sind tak for både arbejds-
kraft og engagement til alle 
w$���#
�
4

Kommende aktiviteter/ar-
rangementer/opgaver:

Støtteforeningens tradi-
tionsrige bankospil bliver 
afholdt fredag 31 januar 
2020. 
 Bankospillet begynder 
kl. 18.30, som det ple-
jer, men dørene åbnes kl. 
17.30, og aftenen slutter ca. 
21.30. Der vil, som sidste 

år, være børnerunder. Sæt 
x i kalenderen og få en hyg-
gelig aften med familien.
 Den næste avisindsam-
ling er lørdag 1. februar 
2020. Husk endelig at stil-
le pap og papir ud til os, og 
husk også at minde naboen 
om at det er tid til avisind-
samling.
 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 næ-
ste indsamling. 
 Hvis du/I har lyst til 
at hjælpe til med nogle af 
vores opgaver, eller bare 
ønsker at blive klogere på 
Støtteforeningens arbejde, 
så er du/ I meget velkom-
men til at kontakte os via 
Facebook. 
 Find os på  www.sta-
uningskole.dk og følg os 
på https://www.facebook.
com/Stoetteforening

Med venlig hilsen 
bestyrelsen for 

Støtteforeningen for 
Stauning skole 

og Børnehus

Anne Marie B. Kristensen

Støtteforeningen
NYHEDSBREV FRA 
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Kalenderåret går på hæld, 
mens et nyt kirkeår står for 
døren, 1 søndag i advent, 
1. december starter det 
nye kirkeår. 

Dermed et nyt år for me-
nighedsrådet som har kon-
stitueret sig på følgende 
møde: 
Formand: 
Jørn Gert Christensen.
Næstformand/sekretær: 
Karsten T. Lauridsen.
Kasser: Bente Mortensen.
Personaleansvarlig: 
Anne Grete Larsen.

Vi har fastlagt næste års 
menighedsrådsmøder. Alle 
møder afholdes kl. 19.00 
Dejbjerglund efterskole.
Menighedsrådsmøder:
16-1 foregår i præstegår-
den, 12-3, 23-4, 11-6, 13-8, 
8-10, 5-11.

Der skal være valgt til me-
nighedsråd i 2020. 1 ja-
nuar 2020 træder en ny 
valgform til menighedsråd 
i kraft. Det betyder at me-
nighedsrådet vælges på en 
valgforsamling 15. septem-
ber 2020.
 De endelige regler om 
 ������ (�� �
� ���	�������
��
medio januar 2020. Folke-
kirkemedlemmer vil blive 
informeret om valg april-
september 2020.
� �1� ���� 1/1/� ���	������
orienteringsmøde om valg. 

Menighedsrådet skal ori-
entere om arbejdet i den 
forløbene periode, kom-
mende opgaver, datoer og 
regler for valgforsamlingen 
og antallet af kandidater 
der skal vælges til menig-
hedsrådet. 
 15. september 2020 
valgforsamling. På valg-
forsamlingen afholdes 
valget til menighedsrådet. 
Opstilling og valg af kan-
didater foregår på mødet. 
Kandidaterne præsenterer 
sig, der er mulighed for de-
bat og der gennemføres en 
skriftlig afstemning om de 
opstillede kandidater. Re-
sultatet afgør hvem der er 
valgt til menighedsrådet.
 Bemærk orienterings-
møde i maj. Valget sker ved 
en valgforsamling 15. sep-
tember 2020. Der vil blive 
kurser og møder for med-
lemmer af menighedsrå-
det, så vi bliver klædt godt 
på til de nye regler. Vi glæ-
der os til at se de endelige 
regler om valg.
 Søndag 2. februar 2020 
afholder vi menighedsmø-
de/sognemøde i missions-
huset efter gudstjenesten 
kl. 10.30. 
 Menighedsrådet er vært 
 ��� �	� ��)� ����� ��� �
�-
entere om kirkens drift. 
Økonomi, igangværende 
projekter, nye projekter, 
ideer og tiltag. Der vil være 
mulighed for spørgsmål, 
input, debat. Alle er vel-

komne.
 I år har vi haft familie-
gudstjenester med duk-
keteater og fællesspisning, 
samt friluftsgudstjeneste. 
Nogle nye og gode tiltag, 
som vil blive fulgt op i det 
nye år. Vi syntes det funge-
rer godt. Det er spændende 
med nye former for guds-
tjeneste, som også inddra-
ger andre mennesker end 
det faste kirkepersonale. 
 Vi har frivillige der gerne 
vil spille, synge, lave mad, 
være med og give en hånd. 
Det er dejligt og giver me-
get liv og engagement i 
kirken. Menighedsrådet vil 
gerne sige de mange frivil-
lige tak for indsatsen. Glæ-
der os til nye tiltag i det nye 
år.
 Personalet omkring kir-
ken gør et stort arbejde. 
Det er altid med smil og 
åbne arme til gudstjeneste 
og andre arrangementer I 
tager imod. Det skal I have 
stor tak for. Tak for jeres 
indsats og engagement i 
kirken.
 Den daglig kontakt til 
��
��	��
�6��4���$�
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�����~	��
udenoms arealer med præ-
stegård, skov og sø. For-
skelligt men alligevel en 
samlet enhed, som vi skal 
værne om i fællesskab.
 Tak for engagement og 
indsats gennem året.
Menighedsrådet ønsker 
alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

Jørn Gert Christensen

Menighedsrådet
NYT FRA
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LEDING AUTO
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9735 3094

Bredgade 66
6900 Skjern

9735 
0337
skjern@sport24.dk

DENNE ANNONCE ER KØBT AF

STAUNINGsnye
KØBMAND
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Når dette sogneblad 
udkommer, ved vi i Sog-
neforeningen besked om, 
hvorvidt det er lykkedes 
Dejbjerg at få tildelt midler 
fra Energistyrelsens Bred-
båndspulje. 

Vi vil nemlig få svar i lø-
bet af december. Vi har 
indsendt en ansøgning på 
vegne af 53 husstande, som 
er tilskudsberettigede. 
� �� �
����
� ~	�
�� '�
_� ���
det lykkes, og at det kan 
gøre det nemmere for os 
husstande, der ikke er til-
skudsberettigede, hvis der 
kommer en bredbåndsfor-
bindelse tæt på vores huse, 
så vil det sandsynligvis ikke 

blive helt så dyrt at komme 
på, som hvis der ikke var en 
forbindelse i forvejen. 
 Kommunen har hen-
vendt sig for at få afklaret, 
��������
�����������~	������
sted i Dejbjerg, hvor de må 
opstille containere til glas-
�����_�)�)�
�)�)_��*��
����
plast. Da de sidst var i kon-
takt med os, lykkedes det 
��������~	����	�)��w�
�	�4�
 Men nu er der indgået 
en aftale med Dejbjerglund 
Efterskole om at container-
	��(�(��
	����	��)����������
gårdspladsen nede ved den 
tilhørende gård, der hører 
ind under efterskolen. Stor 
tak til efterskolen for at 
stille pladsen til rådighed. 
Når de er opstillet, vil jeg 
informere om det på Dej-
bjerg Info gruppen på face-
book og i næste Sogneblad, 
så vi kan få gavn af dem.
 Vi har i Sogneforenin-
gens bestyrelse fortsat et 

ønske om at arrangere en 
cykeltur til foråret, hvor vi 
kan komme rundt i sognet 
og få noget historisk for-
tælling omkring Dejbjerg.  
 Vi vender tilbage med 
nærmere oplysninger om 
dette i næste Sogneblad.
 Generalforsamling i 
sogneforeningen afholdes 
onsdag 4. marts 2020 på 
Dejbjerglund Efterskole. 
 Har du lyst til at sidde 
med i Sogneforeningens 
bestyrelse, er du meget 
velkommen til, at kontakte 
mig eller en anden fra be-
styrelsen. Det kan eksem-
pelvis være en god mulig-
hed for at blive integreret i 
���	��_�$ �������
���������
�
til sognet.

Du ønskes en 
glædelig jul og et 

lykkebringende nytår.
Formand Lars Jørgensen 

Dejbjerg Sogneforening

SOGNE
foreningen

INFO FRA

GENERALFORSAMLING I DEJBJERG SOGNEFORENING
Onsdag 4. marts 2020 kl. 19.00  på Dejbjerglund Efterskole

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger og regnskaber
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg

Alle sager, der ønskes behandlet, skal være afgivet skriftligt til formand Lars Jørgensen, 
Dejbjergvej 21, 6900 Skjern senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Lars Jørgensen
Alle medlemmer er velkomne. Indmelding kan ske på aftenen for nye medlemmer. 
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Kære 
Dejbjerg borgere
Jeg er ofte blevet spurgt 
så derfor dette opslag.

Kunne der være interesse 
i at jeg stablede et vinter-
kursus på benene i enten 
keramik ( Rakukursus) 
- smykker - beklædning - 
skind og læder..... herover 
vinteren?   
 Eksempelvis 4 onsdage 
aftner eller 3 søndage ....
eller hvad der nu er behov 
for. 
 Kurset vil foregå hos mig 
privat, eller andet sted ( det 
kommer an på tilmelding) 
 Jeg laver et koncept ud-
fra jeres tilbagemeldinger 

- håber I vil give respons - 
så vi kan få noget kreativt 
og spændende op at stå og 
hygge os sammen henover 
vinteren med skønne krea-
tive projekter. 

De bedste kreative hilsner 
Lene

Kontakt mig på:
5135 4224
eller
design@lenesommer.dk

Lidt info fra 

DEJBJERG 
VANDVÆRK
Vi er ved at få gravet et nyt 
størrer rør ned fra vand-
værket og ud til Rabjerg og 
håber at det vil øge tryk-
ket og vandmængden i den 
nordlige del af vandvær-
kets forsyningsområde.

Der er 

Generalforsamling
i vandværket 

26. marts 2020 
på Efterskolen 

kl. 19:30

Bestyrelsen i vandværket
( Michael Vang)

Hvis du har spørgsmål 
så ring 5133 7744

Lene 
Sommer

6
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s
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Knap 100 børn og voksne 
mødte op til det snart 
traditionsrige tilløbsstykke: 
Fællesspisning på 
Dejbjerglund Efterskole.

I Dejbjerg har vi dannet et 
Fællesudvalg bestående af 
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Fællesspisning
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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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STØTTEFORENINGEN
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DEJBJERG VANDVÆRK
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Ved du noget..?
- som alle i Dejbjerg
 bør vide? - om fx.:
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 som du gerne vil dele 
 med os osv.
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Birgit Grønborg
6165 1917
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR
Onsdag 1.  kl 14.00 Nytårsdag  
Søndag 5.  kl 10.30 
Søndag 12.  kl 9.00 v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 19.   kl 9.00
Søndag 26.  kl 10.30 Børnekirke under prædikenen

FEBRUAR
Søndag 2.  kl 10.30 Sognemøde i missionshuset 
    efter gudstjenesten
Søndag 9.   INGEN 
Søndag 16.  kl 10.30 Børnekirke under prædikenen
Søndag 23.  kl 15.00 Fastelavn - familiegudstjeneste 
Onsdag 26.  kl 19.30 Askeonsdag

MARTS
Søndag 1.   kl 10.30 Børnekirke under prædikenen
Søndag 8.  kl 9.00 v/Claus Thomas Nielsen  
Søndag 15.  kl 10.30 Børnekirke under prædikenen
Søndag 22.   kl 10.30 Børnekirke under prædikenen
Søndag 29.  kl 17.00 Familiegudstjeneste 

RADIO »ÅDALEN«:    Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der 
             gudstjeneste fra en af egnens kirker på 
             følgende frekvenser: 96.4 , 107.1 og  107.5
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Vi støtter op
i Dejbjerg!

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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håndklæder, langs boldbaner osv. Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

Vi er også klar til at bakke op om dig! Kontakt os og få et uforpligtende 
tilbud på din økonomi, som giver dig overblik og tryghed. 

Vi er klar til at gøre en forskel for dig!

Ringkøbing Tlf. 9732 1166 

Tarm Tlf. 9737 1411

er op
erg!
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