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Tiden er igen inde til at 

Sommervejret kan der vist 
ikke klages over i år. Alting 
står frodigt i mark og i have.
 Landmændene har avlet 
godt, og vejret har været med 
dem, så avlen kunne komme i 
hus uden de store vanskelig-
heder, indtil videre.
 Ferien,som for manges ved-
kommende, er blevet afholdt i 
det danske sommerland er 
gledet i baggrunden og er ble-
vet til minder. Vi begynder 
at forberede os til efterårets 

blæst. 
 Mange danskere synes nu 
også at det er dejligt med års-

sysler skiftes ud med inden-

brede sig.
 Hvad er der så sket i den 
forgangne periode, siden sid-
ste sogneblad udkom? Jeg be-
gynder faktisk tilbage i tiden. 
I disse dage er det 50 år siden, 
at Lyager skole blev nedlagt 
som folkeskole. Det blev efter-

er mange år, men når jeg tæn-
ker på, at jeg selv havde mine 

kan jeg da slet ikke forstå at 
det er over 50 år siden. 
 Kan stadig huske, som var 
det i går, den store forvent-
ning til at skulle starte i skole. 
Man skulle til at lære at læse. 

om fra de tidligere elever. Men 

dog spændende. Det var lidt 
-

den. Nu er den vist blevet an-
tikvarisk.
 I nogle år havde Lyager 
skole en lidt turbulent tilvæ-
relse. Men i dag står den, som 
en velholdt bygning, og ejes af 
Bente og Svend Mortensen.
 Nu hvor vi er i det nostal-

år siden at, Ernst Sandager 

Landsudvalget for Svineavl til 
at være statsanerkendt svine-
avlscenter. Han har boet på 

ejes af Anne og Karsten Lar-
sen.
 For en tid siden kunne 
man se en lille gul vogn stå 
ved Dejbjerglund Efterskole, 
til undren for mange i sog-
net. Det var Landsbyklyngen 
Frisk-vind, som havde vognen 
opstillet. Den havde været 
på rundtur i alle fem sogne i 
Landsbyklyngen. Her kunne 
man komme med gode forslag 

-
sted. 
 Planen med vognen var at 
den skulle kunne udlejes til 
forskellige formål, og være 

bygger små mobile kontorer 
og aktivitetsvogne. De skal 

virkelighed og komme med 
et udkast. Derefter kan der 

Spændende hvad der kommer 
ud af det.
 Dejbjerglund Efterskole får 

med mere og optimerer der-
med fodbolden. Efter planen 

kan der spilles fodbold hele 

spadestik taget af borgmester 
Hans Østergård sammen med 
den nu afgåede formand for 
bestyrelsen Hans Laurids Pe-
dersen. 
 Da skolen sammen med 
gymnastikken og håndbolden 
prioriterer fodbolden meget 

være i orden, siger forstander 

også komme det lokale for-
eningsliv til gode.
 Stauning/Dejbjerg U&I 

-

Danmarks Vindkrafts histori-
-

Stauning.

Larsen i Dejbjerg kunne med 
-

arbejdere, som havde været 
ansat i 40 år. Må siges at være 

-
bilarer er glade for at arbejde 

frihed og tillid. Ingen af dem 
har planer om at stoppe med 

 Stadig kan man mærke at 
Coronaen er her og den har 
nok bidt sig lidt fast igen, da 
smittetallet stiger mange ste-
der. Vi må huske, at bevare de 
gode vaner alle var så gode til 
i foråret. Men uanset må vi få 

passe på hinanden. 
/bll

   R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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Lyttede man godt efter, 
kunne man høre en 
taktfaste storetromme 
supplere lyden fra 
høstmaskinerne i de første 
uger af august. 

Tre unge musikere havde 
forskanset sig på Ella og 
Birger Nexgaard Keselers 
gård syd for Dejbjerg for at 
indspille deres første  
album sammen. 
 Bandet EdgeWork består 
af de tre venner Leon 
Danielsen, der er opvokset 

Sander Andersen fra 
Ringkøbing og Philip 

fra Brønderslev. De bor og 
studerer til dagligt i Aarhus 

men havde bevidst søgt 
mod det vestjyske i jagten 
på de helt rigtige rammer 
til at indspille og fordybe 
sig i musikken. 
 »Vi har været rigtig 
glade for at være her«, 
forklarer Leon Danielsen, 
der er imponeret over den 
gæstfrihed og interesse 
de har mødt. »Folk har 
været utrolig søde, og det 
har ikke kunnet lade sig 

gøre uden den hjælp, vi 
har fået«. Lokaler og en 
del af udstyret er stillet 
til rådighed af folk fra 
lokalområdet, mens den 
hjemlige base i Stauning 
har hjulpet Leon og 
vennerne med forplejning 
og overnatning. 
 Drømmen er, at de ni 
indspillede sange skal blive 
til et album, der udkommer 
i begyndelsen af det nye år. 
På bandets Facebookside 
facebook.com/edgework.
dk kan man se en kort 
video fra dagene på gården 
og følge processen fra 
indspilning til udgivelse. 

Bandet lytter til 
indspilningen. Det blev til 
en eller to nye sange om 
dagen.

DEJBJERG SOGNEBLAD  6

Vender hjem og indspiller 
debutalbum i Dejbjerg...
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Stuen på den gamle gård 
blev indrettet til studie.

Leon Danielsen 
studerer til dagligt på 
musikkonservatoriet i 

Aarhus.

Stuen på den gamle gård anielsenDaLeon D
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Kvindeaften er blevet en 
tilbagevendende begiven-
hed i missionshus-
fællesskabet. 

I år gik turen til Møltrup 
Optagelseshjem, som siden 
1912 har været hjem for 
mænd, der har mistet fod-
fæstet og som har brug for 
et hjem og et arbejdsfælles-
skab. I dag er der plads til 
120 mænd, som arbejder 
i værksteder, køkkenet, i 
landbruget og i Herregår-
dens Madbutik m.v.

vi en lækker tapasanret-
ning i Cafe Møltrup i Vild-
bjerg. Caféen er en social-
økonomisk virksomhed, 

fra Møltrup mulighed for 
et arbejde og at etablere 
positive kontakter til lokal-
samfundet. Café Møltrup 

-
den længe kommer der een 
i Videbæk på Vestergaards 
Hotel.
 På Møltrup Optagelses-
hjem i udkanten af Vild-
bjerg stod Karl Johan klar 
til at fortælle os om stedet. 

forvalter i landbruget, men 
arbejder nu som mentor 
for nogle beboere. Grundet 
coronaen var det ikke mu-
ligt at gå indenfor, men han 
tog os med en tur gennem 
parken til Hjertehuset ved 

søen, som var rejst af med-
arbejdere og beboere i fbm. 
med 100 års jubilæet. Her 
var mange gode ord om, 

den enkelte.
 På Timring kirkegård 
besøgte vi området, som 
er forbeholdt »Møltrups 
Sønner«. Mange mænd 
har i årenes løb fundet et 
hjem og et fællesskab på 
Møltrup, som de måske 
ikke tidligere har haft el-
ler i årenes løb har mistet 
og så har de ønsket at blive 

stedt til hvile sammen med 
de andre sønner. Timring 
kirkegård er i øvrigt utrolig 
smuk og et besøg værd.

DEJBJERG SOGNEBLAD  8

KVINDEAFTEN

t af medjssøen som var rej Den lækre tapas-
anretning på Cafe 
Møltrup i Vildbjerg.

Venstreside.indd   1 20-09-2020   09:55:51



DEJBJERG SOGNEBLAD  9

 Vi sluttede en dejlig sen-
sommeraften af med kaf-
febord i Timring Missions-
hus. 

Østergaard og Birgit Nør-
remark for initiativet og 

-
gelig og spændende aften.
 På Møltrup er man vel-

-
gementer i løbet af året 
- og Madbutikken er åbent 
torsdag, fredag-lørdag. 
Følg dem på Facebook el-
ler på deres hjemmeside 
Moltrup.dk  
Kvindeaften er for alle, 

- som regel i september 
- hold øje med kalende-

ren og hiv fat i formanden 
Henriette Lauridsen.

/ref. Ella N. Keseler

9

Vi sluttede en dejlig sen
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Af sognepræst Poul Nyborg

Efter en meget stille 
juli-måned begyndte 
vi igen at åbne døren 
til gudstjeneste om 
søndagen i Dejbjerg kirke. 

Alle gik og ventede på, at 
alt blev mere åbent, ovenpå 
en tid, hvor al aktivitet var 
blevet begrænset på grund 
af coronaepidemien. Også 
i kirken håbede vi på snart 

kirkegængere indenfor. 
 Sådan skulle det ikke gå 
og vi har i stedet måttet 

nok kommer til at gå 
noget tid, førend vi kan 
holde gudstjeneste helt 
som normalt. Antallet af 
kirkegængere er faldet 
markant – og det var det jo 
også nødt til at gøre. Men 
alle er som altid velkomne 
– man må bare leve med, at 
man kan risikere at skulle 
gå hjem igen, hvis kirken 
allerede er »fyldt«, når 
man kommer. 

mange gæster ind i kirken, 
som vi måtte, og endelig 
kunne Thea, Simon, 

Malthe og Noah sige ja til 
deres dåb og holde fest med 
deres familier bagefter. Det 
var en god dag! 

Når vi ser to-tre måneder 
frem i tiden, er der nogle 
spørgsmål, som melder 
sig: Hvordan kommer vi 
igennem julen med alle de 
forskellige arrangementer, 
som vi plejer at samles til, 
hvis coronasituationen 
ikke har ændret sig til 
det bedre? Ikke mindst 
juleaftensgudstjenesten 

er svær at gennemføre 
som vi plejer, for nu at 
sige det med lidt jysk 
underdrivelse. 

lårene af hinanden og 
synge julesalmer med de 
retningslinjer vi har lige 
nu. Det samme gælder 

synger julen ind«. I første 
omgang må vi se tiden an. 
 Men hold øje med 
Dejbjerg info på Facebook 
og kirkens hjemmeside på 
www.sogn.dk/dejbjerg når 
december nærmer sig.
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DEJBJERG KIRKE
NYT FRA
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INDRE 
MISSION
Onsdag 21. okt. kl. 19.30
 Månedsmøde ved Mads 
 Kofoed-Hessellund, 
 forstander på 
 Sædding Efterskole

Tirs. 27. - fredag 30. okt.
 Skjernkredsens hal-
 møder – program følger 
 senere

Fredag 6. nov. kl. 15.00
 Basaren i Dejbjerg 

 Missionshus til fordel 
 for bl.a. Danmission 
 ER AFLYST

Onsdag 25. nov. kl. 19.30
 Månedsmøde ved Rene 
 Vejen, Dansk 
 Armeniermission

Torsdag 10. dec. kl. 19.00
 Vi synger julen ind i 
 Dejbjerg Kirke

Lørdag 28. dec. kl. 19.30
 Julefest ved 
 Bibelkreds 2.

NÆSTE
PAPIR
& AVIS

IND
SAMLING
I DEJBJERG

7.
nov.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus

Indre mission + papirindsamling.indd   1 20-09-2020   09:58:29
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Der er nu også gået over 
-

Siden da er to år foregået 
på efterskole i Dejbjerg og 
Staby, i henholdsvis 9. og 
10. klasse. Her var gymna-
stik og idræt et stort fokus. 
 Tre år på gymnasium 
HTX i Skjern, på matema-
tik og fysiklinjen, hjalp til 
at give adgang til Universi-
tet, men jeg mistede i mid-
lertidigt det meste af lysten 
til idræt. 
 Min linje på gymnasium 

gav adgang til at komme 
ind på en diplomingeni-
øruddannelse i kemi og 

bioteknologi, på AAU i Es-
bjerg. Da der var lidt langt 
at tage toget hver dag, fandt 
jeg en lille studiebolig i ud-
kanten af Esbjerg, hvor jeg 
bor i endnu. Uddannelsen 
skulle vare i 3½ år, men 
kom pga. forsinkelser med 
praktik, til at vare næsten 

 Praktikken i sig selv var 
derimod meget interes-
sant, og gav i mit tilfælde 
mulighed for at snakke 
med folk fra andre lande, 
og præsenter de projekter 
jeg havde gang i.
 Planen herefter er at ud-
vide diplommen med en 
kandidat i bioteknologi-
retningen. Dette vil tilføje 
endnu to år til min uddan-
nelse, men er dog ikke star-
tet endnu.
 Da jeg ikke kom i mili-

tæret, og ikke har holdt 
pauser mellem uddannel-
serne, er der ikke rigtig 

nogle spændende historier 
at skrive om. Jeg tog jagt-
tegn på Staby Efterskole, så 
jeg har hygget mig med en 
sjælden jagttur. 
 Jeg kan næsten ikke be-
slutte om de 10 år er gået 
langsom eller hurtig, men 
bortset fra at jeg gerne ville 
have været en tur i militæ-
ret, kan jeg ikke klage. 

Mads Holmgaard Poulsen

10 år efter
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På tur med 
herrerne til 
Hvide Sande.

Onsdag 2. september 
kl. 16.15 sharp tog 
13 mand afsted fra 
parkeringspladsen ved 
missionshuset fra Dejbjerg 

Destinationen var Hvide 
Sande, hvor første stop var 
skibsværftet (Hvide Sande 
Shipyard Steel & Service). 
Her tog tidligere direktør 
HP Kristensen samt 

værkfører Hans imod os. 
 HP fortalte om værftets 
historie som startede i 

udvikling over årene, op til 
idag hvor der beskæftiges 

DEJBJERG SOGNEBLAD  14

HERRETUR i REGI

mod osimværkfører Hans i
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195 mand. 
 Hovedparten af bemand-
ingen er ingeniører 
og udviklingsfolk, da 

har specialiseret sig i 
specialopgaver inden for 
skibsfart samt inden for 
mølleindustrien. Når ideen 
så skal fra tegnebrættet 
og bygges 1:1 har værftet 

dygtige skibstømrere, 
-svejsere og -smede som 
tager fat. 
 Efter et stykke tid 
med plads til svar på 
spørgsmål til Hans os med 
ud i produktionen og på 
beddingen, hvor skibene 
bliver produceret og 
serviceret. 
 Spændende at se og 

høre om, hvordan arbejdet 
gribes an fra begyndelsen, 
om udførslen med de 
mange arbejdstimer 
undervejs og helt til 
skibene til sidst søsættes. 
 Omkring kl. 19 var vi 
så klar til aftensmaden. 

det bestilte langbord ved 
restaurant Café Marina, 
som ligger skønt på 
havnen. Kæmpe burgere 
blev med stor appetit 
indtaget sammen med en 
en sodavand eller en øl.
 Glade og mætte sluttede 

andagt i et sommerhus, 
som ligger naturskønt og 

Tyskerhavnen.
 En dejlig eftermiddag 
og aften var til ende,  og vi 
vendte atter næsen hjemad 
mod Dejbjerg.

/rs
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195 mand dygtige skibstømrere arbejdetn ahøre om hvordan
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Efterskolen 
syder – og vi 
nyder det..!

142 elever startede op 
efter en sommerferie, 
hvor vi alle holdt vejret. 
Fik vi lov at starte 
og under hvilke 
forudsætninger? 

DEJBJERG SOGNEBLAD  

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE
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Mange hilsner
Anette Kirk Jepsen 

Kommunikation og Web
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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...

CaraB.indd   1 20-09-2020   10:08:16
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Pga. Corona-pandemien 
(Covid-19) har 
Sognebladet modtaget 
nedenstående fra 
Basar-udvalget.
Angående Basar i år, har 
vi i udvalget besluttet, at 
vi ikke tør samle så mange 
mennesker. Så der bliver 
ingen Basar i 2020.
 Vi vil derimod lave en 
indsamling, til en mødeaf-
ten i missionshuset.

Mvh. Udvalget      
 Knud Petersen

BASAREN 
2020
INFO OM

Adventstiden i Dejbjerg kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE med dukken Sussi den 1. søndag i ad-
vent: 29. november kl 15.00 – lige før juletræstænding på tor-
vet kl 16.00

VI SYNGER JULEN IND
Torsdag den 10. december kl. 19.00

JULEAFTENSGUDSTJENESTE
Tirsdag den 24. kl 15.00

0

Bazaren + Adventstiden.indd   1 20-09-2020   10:10:36
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Søndag 13. september 
var der familie-
gudstjeneste ved 
Præstesøen i Dejbjerg. 

Vejret var blæsende og 
skyerne grå og tunge, men 
lysningen ved Præstesøen 
kan bare noget. Her var der 
stille og lunt og her var næ-
sten en magisk stemning. 
 Ca. 35 mennesker havde 
fundet vej, både børn og 
voksne, og gudstjenesten 

bød på alt, hvad en god 
familiegudstjeneste bør 
indeholde: Dukken Sussi 
i dialog med Poul Præst, 
dejlige sange, både gamle 
og nye, som skulle læres, 
alle sammen akkompagne-
ret af klaver og saxofon, og 
sæbebobler som fremkald-
te latter, da Poul Præst bad 
Sussi vise børnene, hvor-
dan man puster sæbebob-
ler: »Nu har jeg jo ikke så-
dan en mund, som kan lave 
trutmund, Poul Præst!!«.

 Dagens tekst fra Bibelen 
handlede om Helligån-
den, som ligesom Jesus er 
en del af Gud. Gud bruger 
Helligånden til at fortælle 
os om ham – fx kan det 
være Helligånden, som 
hvisker i vores øre, når vi 
går i naturen og oplever en 
stor taknemlighed over de 
smukke omgivelser, vi går 
i. 
 Eller når man som lille er 
bange og ens mor på senge-
kanten siger, at Gud passer 
på en´ og man så oplever 
en ro falde over sig – så er 
det Helligånden, som er på 
spil. 
 Helligånden kan man 
ikke se, ligesom man hel-

Gudstjeneste
Familie

Frilufts + Menighedsrådsvalget.indd   1 20-09-2020   10:13:10



MENIGHEDS
RÅDSVALG
Der har været valg til 
menighedsrådene i 
Danmark, tirsdag 
15. september.

I Dejbjerg er det nye me-
nighedsråd kommet til at 
se ud, som følger:

Alle er nyvalgte på nær 

 Udgået af menighedsrå-
det er: Jørn Christensen, 

 Det nye menighedsråd 
begynder sit arbejde ved 
kirkeårets begyndelse, 
nemlig første søndag i ad-
vent.

/bll
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ler ikke kan se vinden, men 
når vi ser og hører træerne 
ruske, ved vi, at den er der 
– og det var her sæbebob-
lerne også kunne bruges til 
at illustrerer Helligånden 

vind, som man ikke kan se. 
 Efter nadveren og velsig-
nelsen var gudstjenesten 
slut og vi kunne alle nyde 

-

 Her gik snakken lystig 
på de medbragte tæpper - 

med folk, som man måske 
normalt ikke lige falder i 
snak med efter en alminde-
lig gudstjenest.

skønne timer i Guds og 
Dejbjergs skønne natur.

/Mette Hasager
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ler ikke kann se vinden men måskenmed folk som ma
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 AKTiViTETSKALENDEREN
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OKTOBER
Søndag 4. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Søndag 18. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Onsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde 
    v/Mads Kofoed-Hessellund 
Torsdag 22. kl. 19.00 Landsbyklyngen Friskvind Generalforsamling i Stauning 
Søndag 25. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste  
27.-30.   Indre Mission Skjernkredsens halmøder
 
NOVEMBER
Søndag 1. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Højmesse 
Søndag 1. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Allehelgensgudstjeneste 
Fredag 6. kl. 15.00 Indre Mission    AFLYST Basar i Dejbjerg Missionhus 
Lørdag 7. kl. 8.30 Dejbjerg Jagtforening Sognejagt. 

 
 

Søndag 8. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
 

    Øst for Lyager Plantage 
Søndag 22. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Onsdag 25. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Rene Vejen 
Søndag 29. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste 
Søndag 29. kl. 16.00 Fællesudvalget Juletræstænding foran 
missionshuset
 
DECEMBER
Søndag 6. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 

Torsdag 10. kl. 19.00 Dejbjerg Kirke/IM Vi synger julen ind 
Søndag 13. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Torsdag 24. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Juleaften 
Fredag 25. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Juledag 
Lørdag 26. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Anden juledag 
Lørdag 28. kl. 19.30 Indre Mission Julefest v/bibelkreds 2 

    Øst for Lyager Plantage 

*Tilmelding til julefrokosten til Erik Petersen sd60plus@gmail.com

Fra søndag 11. okt. – onsdag 14. okt.  
  I skolernes efterårsferie på Bundsbæk Mølle: levendegørelse

Aktivitetskalenderen.indd   1 20-09-2020   10:15:35
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Dejbjerg Jagtforening 
har som så mange andre 
foreninger været påvirket 
af Corona situationen 
dette forår. 

-

-
-

 Dejbjerg Jagtforening 
-
-
-

-

-
-

-
Pbv Knud Erik Stampe

Jagtforeningen
NYT FRA
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Så kom vi på den anden 
side af sommerferien, 

vedkommende nok er 

En sommerferie, hvor 
vi nok er mange, der 
har sukket efter det 
gode sommervejr og 
egentlig mest har været 
i tvivl om, hvorvidt det 
var sommerferie eller 
efterårsferie vi var i gang 
med… 
 Men med opstart efter 
sommerferien – for både 
vuggestue, børnehave, SFO 
og skole – fulgte det rigtig 
varme sommervejr, og jeg 

synes, at det er lidt snyd, 
at det først skulle komme 
der. Heldigvis har vi et 
fantastisk børnehus, som 
sørger for vandkampe og 
kolde is til børnene. 
 Mandag 10. august 
var der første skoledag 
på Stauning Skole for 
114 elever, hvor der var 
glædeligt gensyn med 
de gamle elever, og ikke 
mindst en stor velkomst til 
de 13 nye 0. klasses elever. 
Sådan en første skoledag 
er en stor dag for både 
børn og forældre, og det 
var vist ikke kun eleverne, 
der kom med maven fuld af 
sommerfugle.

For den nye 0. klasse 
startede dagen i 
klasselokalet, hvor 
børnene fandt deres plads 

det næste år. I år måtte kun 
1 forælder pr. barn være 
med, da der pga. Corona, 
fortsat er retningslinjer 
omkring afstand mv. 
Dernæst var der samling og 
morgensang i skolegården, 

velkommen til de nye 
0.-klasser. 

Så var det tid til 

klasse havde deres første 
time alene. For 0. klasse 
sluttede dagen kl. 10.40 
og for resten af skolen kl. 
12.00 – dejlig stille og rolig 
skoleopstart for alle. 
 Skoledagen er på nogle 
områder stadig præget af 
Corona-tiltag, hvor der 
er strenge regler omkring 
hygiejne og kontakt – 
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0 klasse0For den nye En varm dag i 
Børnehaven.
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men selve undervisningen 
er igen normal, og som 
forælder oplever jeg, at 
det føles trygt og godt 

Stauning Skole.  
 I børnehuset er 13 
vuggestuebørn, 32 
børnehavebørn og 40 
SFO-børn startet op efter 
sommerferien. Børnene 

for børnehuset, så de 

forskellige tiltag mod 
Corona kan overholdes. 
 Børnehuset har pr. 1. 
august fået en ny leder – 
Susanne, som vi alle glæder 
os til at lære at kende og 

samarbejde med.
 I fællesbestyrelsen er der 
også sket lidt ændringer, 
idet vores mangeårige 
formand Jette Aarup 
valgte ikke at genopstille. 
Jette har gjort et fantastisk 
stykke arbejde som 
formand, og hun vil blive 
savnet – så det er med lidt 
rystende hænder, at jeg 
overtager formandsposten 
fra hende.  

På fællesbestyrelsens 
vegne

Agnethe Andbæk 
Andersenmen selve undervisningen

s
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 0. og 1. klasse køler af ved 
Stauning strand.

Vuggestuebørn på tur.

Skolebørn på hoppepuden.
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

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

Tlf.: 97 35 09 50 · Fax: 97 35 12 87
ckauto@mail.dk AutoPartner.dk
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Bundsbæk Mølle.indd   1 20-09-2020   10:19:46



27. august blev en 
fantastisk aften hos 
Kis og Carl Rabjerg på 
Oldagerparken i Skjern.

Om eftermiddagen havde 
vi i bestyrelsen sat lys op i 

blev også sat borde og stole 

Carl havde nogle fakler, 
som lyste op i en grusgang, 

gæsterne et glas vin og 
gik derefter rundt og så 
haven og hyggede sig med 

 Hele aftenen spillede 
Laurids Lauridsen 
sammen med en anden 
på harmonika, hvilket 

var med til at give en god 

 Senere på aftenen var 

 Vejret var perfekt stille 

som kom, havde slet ikke 

Lrå

Næste arrangement 
i havekredsen 
Er en tur til julemarked 

november med afgang fra 

 Turen er arrangeret 
af Tarm Havekreds 
og træder i stedet for 

Nærmere oplysning om 
turen kan fås hos Elisabeth 

DEJBJERG SOGNEBLAD  
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Lørdag den 1. august var 
der åbne haver to steder i 
Dejbjerg. 

Denne gang var det to 
store, parkagtige og meget 
smukke haver, nemlig 
hos Rita og Jesper Kjær i 
Rabjerg og Karla og Erling 
Jensen nær Lem.
 Begge ægtepar bor på 
nedlagte landbrug. Hos 
Rita og Jesper Kjær er 
udbygningerne brækket 
ned og stedet omdannet 
til en stor parkagtig have 
med en sø. Der er også 
blevet plads til en stor 
køkkenhave. 
 Hele haven omkranser 
huset. På den anden 
side af vejen er anlagt en 
mere vild skovhave med 
klippede stier og buske og 
træer af forskellig slags. 
Her er også en bålplads, 
hvor Rita og Jesper hvert 
år afholder Sankt Hansfest 

for nabolaget.
 Hos Erling og Karla står 
udbygningerne der stadig 

Men der er nu garager og 
undervisningslokale, idet 
Karla gennem mange år 
har afholdt kurser. 
 Her er have foran og 
ved siden af huset. Karla 
har mange georginer, som 

besøg. Det nyeste og store 
tiltag hos dem, er den nye 
park, som er anlagt, hvor 
der før var mark. Der er en 
sø, som altid har været der. 
Godt 20 græskarper sørger 
for at holde søen ren. 
 Når man står på broen, 

som går ud i vandet, 
kommer man helt i 
maritim stemning. Karla 

med derned. Parken ligger 
lige ud til vejen, så når 
man kører forbi, kan man 
slet ikke lade være med at 
sagtne farten.
 Hos Karla og Erling 
serverede havekredsen 

blæsende, men gæsterne 

smukke haver.
 Sidste år da jeg spurgte 
Rita og Karla, om de 
kunne tænke sig at holde 
åben have, sagde begge 
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SKJERN  HAVEKREDS

for nabolaget som går ud i vandet
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ja med det samme uden 
betænkning. Det er så 
dejligt, når folk vil åbne 
deres have, så andre også 
har mulighed for at se 
dem.  

blev en god eftermiddag.
lrå

Forrige side: Rita og 
Jespers have med søen.

Karla og Erlings sø og 
insekthotel.

Laurids spiller sammen 
med en anden til 

Lysfesten.

ja med det samme uden

K
in
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Hans N. og jeg fra 
bestyrelsen har deltaget i 
et møde i Dejbjerg Fælles-
udvalg den 25. august. 

Her var der bred enighed 
om, at vi skulle holde fast i, 
at vi i 2021 skal forsøge at 
afvikle de arrangementer, 
som vi pga. Corona måtte 

 Det vil sige sangaften i 
kirken, grundlovsmøde ved 
præstegårdssøen, fælles-
spisning på Dejbjerglund 
Efterskole og juletræstæn-
ding.
 Vi sad også og blev enige 
om, at vi skulle forsøge at 
afvikle en fællesspisning 
i efteråret 2020, men ef-
ter mødet har det vist sig, 
at vi pga. Corona ikke kan 

afholde arrangementet. 
 Efterskolen vil under 
normale omstændigheder 
meget gerne åbne dørene 
for lokalsamfundet, men 
her under Corona er man 
nødt til at begrænse risi-
koen for smittespredning 
til skolens elever. 

-
ningslinjer fra Sundheds-

Vi satser på, at vi i næste 
udgave af sognebladet kan 
annoncere en dato og et 
program for fællesspisning 
med forventelig afvikling i 
slutningen af januar 2021.

-

stænding så skal vi have 
et juletræ på pladsen, som 
vi plejer. Efter tænding af 
juletræet vil der være æble-

-
huset eller alternativt ude 
foran missionshuset. 

 Dette vil afhænge af ret-
ningslinjerne for Corona 
på tidspunktet mht., hvor 
mange man må samles in-
dendørs. Se annoncering af 
juletræstænding andet sted 
i bladet.

Med venlig hilsen
Lars Jørgensen, formand 

Dejbjerg Sogneforening

Sogneforeningen
INFO FRA

Juletræstænding  
Søndag 29. november 2020 kl.16.00 

tændes juletræet foran missionshuset

Efter et par sange ude på pladsen serveres der æbleski-
ver og kaffe i missionshuset eller alternativt ude foran 
missionshuset. Dette vil afhænge af retningslinjerne for 
Corona på tidspunktet mht., hvor mange man må samles 
indendørs.
Julemanden ankommer forhåbentlig på hestevogn igen i 
år og har noget med til de mindste.
Alle er velkomne. 

Arrangør: Dejbjerg Fællesudvalg
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Nyt fra byrådet 
september 2020

Som der er tradition for 
i RKSK, har vi her i sen-
sommeren afholdt bud-
getkonference. Jeg glæ-
der mig over, at vi denne 
gang ikke skulle ud i en 
større sparerunde. 
 Den nye udlignings-

midler til RKSK, og det 
har betydet, at vi både 
har fundet råderum til 
at øge velfærden og til 
et markant løft på an-
lægssiden. Frem for at 
tale om nye sparerun-
der, kigger vi nu ind i en 
periode med en sund og 
robust økonomi. 
 Af nye tiltag kan bl.a. 
nævnes, at vi forbedrer 
normeringen i dagple-
jen. I hjemmeplejen er 
der afsat 1,43 mio. kr. 
årligt til en udvidelse af 
nattevagtdækningen. 
 Der er afsat ekstra mid-
ler til beskæftigelsesom-
rådet, der er udfordret 
pga. Coronakrisen. Han-
dicap- og psykiatriområ-
det tilføres ligeledes eks-
tra midler. Herudover er 

der i budgettet afsat 4,3 
mio. kr. frem til 2024 til 
en natur- og kulturbus, 
der skal være et fyrtårn i 
kommunens bestræbel-
ser på at få børn og unge 
ud i naturen og tæt på 
kulturen.
 På anlægssiden er der 
bl.a. afsat 17,6 mio. kr. 
til Ungdomsskolen i 

ind på den gamle slagte-
rigrund. 

-
årig periode afsat 116 
mio. kr. til vejprojekter 
i kommunen. En del af 
beløbet skal bruges til en 
ny omfartsvej og rund-
kørsel ved Søndervig.
 På forhånd var der 
enighed i byrådet om at 

afvente drøftelserne om 
den fremtidige skole-
struktur, til det særligt 
nedsatte skoleudvalg af-
leverer sine anbefalinger 
til byrådet til oktober. 
Det bliver spændende, 
hvilke beslutninger det 
ender ud med, der bliver 
vedtaget i Byrådet.

/Jakob Agerbo

lf t d ft

RåDET
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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 

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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STAUNING-DEJBJERG U&I 

GYMNASTIKSÆSONEN 2020-2021 

TURBOHOLDET 
Drenge og piger 0.-2. kl. 
STORE DRENGE OG PIGER 
Drenge og piger 3.-6. kl. 

FYSIOTERAPEUTISK TRÆNING 
FOR FRISKE KVINDER 
MAX DRENGESPRING 
Ekstra springtilbud til drenge 
 5.-10. kl.   
BMT (kun spring) 
Efter spring-evner (se uogi.dk) 
Afsluttet 9. kl. 
MANDE-IDRÆT  
Efter 9. kl. og opefter 
RUTINEREDE PIGER (udtaget) 
Piger efter 9. kl. og opefter 
(se mere på uogi.dk) 
TEAM MANDEMAND 
20 år og opefter 
DE SMÅ RÅ 
Drenge og piger 3-6 år 
TUMLING TONS 
Drenge og piger 0-3 år 

   

TIRSDAGSHOLDET 
Piger efter 9. kl. og opefter 
(se uogi.dk) 
UNGDOMSHOLDET 
Drenge og piger 7.-10. kl. 
WEDNESDAY MOVES  
Piger i 9. kl. og opefter 
TRÆNINGSHOLDET 
Piger afsluttet 9. kl.  
(se mere på uogi.dk) 
LÆKRE STÆNGER 
20 år og opefter 
PILATES/YOGA MED FOKUS PÅ 
DET NATURLIGE ÅNDEDRÆT
(Først-til-mølle på uogi.dk) 
RYTMEGÅRDEN (udtaget) 
Piger efter 9. kl. og opefter 
(se mere på uogi.dk) 
HERREHOLDET 
(se mere på uogi.dk) 

Gymnastiksæsonen.indd   1 20-09-2020   10:26:11



Aktiviteter og 
arrangementer 
mv. siden sidst:  
 
Foråret blev specielt for 
alle i det danske samfund, 
inklusiv Stauning skole og 
børnehus, der lukkede ned 
som følge af covid-19. 
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NYHEDsBREV
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Kommende 
aktiviteter/
arrangementer/
opgaver:

Find os på  www.
stauningskole.dk og 
følg os på https://
www.facebook.com/
Stoetteforening

Med venlig hilsen 
bestyrelsen for 
Støtteforeningen for 
Stauning skole og 
Børnehus

Anne Marie Baunbæk 
Kristensen
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Råd til livet
- hele livet...

Er I interesseret i at høre hvad vi kan gøre for jer
og de gode muligheder, vi kan tilbyde,
eller kunne I tænke jer en udforpligtende
rundvisning i vore lokaler og selv se mulighederne?
Så skal I endelig kontakte os.

Afhold Jeres fest i de skønne 
festlokaler på Hotel Smedegaarden
En fest er en uforglemmelig begivenhed, 
der ikke kan laves om.
Derfor skal alle detaljer på denne dag 
være på plads. 
Dette sørger Hotel Smedegaarden for, 
når arrangementet bliver betroet til vor dygtige stab 
af medarbejdere, som vil gøre alt for, at netop din 
fest bliver et højdepunkt, som du og dine gæster vil 
mindes med glæde.
Hotel Smedegaarden har skønne fest lokaler, som 

perfekte selskabslokale til dig.

Glassalen 30 personer
Stor sal 175 personer
Eller 2 x 80 personer

Vi sørger for mad, bordopdækning, blomster 
og professionalisme efter aftale med dig, 
hvis du afholder dit selskab hos os.

hotel@smedegaarden.dk

www.petersstenhuggeri.dk
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Efter en brat og anelse 
ukontrolleret afslutning på 
sidste sæson, glæder vi 
os nu til at byde velkom-
men indenfor til en ny, 
udfordrende og lidt mere 
rammesat sæson. 

Covid-19 har sat sit præg på 
vores måde at drive en for-
ening på, men heldigvis har 
det ikke sat en stopper for 
glæden ved at mødes til fæl-
lesidræt.

Naturligvis:
Mandag 17. august startede 
Naturligvis op igen. Hen-
over efteråret mødes børn 
og voksne tre gange til gode 
oplevelser i naturen. Første 
gang besøgte de Berit og 
Henning Bjerregaard, som 
sammen med deres døtre 
stod klar med rundvisning 
blandt køer, kalve, maski-
ner og et godt legeområde 
fyldt med rundballer. 1000 
tak til Berit og Henning for 
gæstfrihed og fyldte ARLA 
rygsække

Gymnastik:
I Stauning-Dejbjerg U&I 
udbyder vi denne vinter 
18 gymnastikhold til børn, 
unge, kvinder og mænd. 

børnehold, ligger opstarten i 
uge 38. Andre hold har op-
start på andre tidspunkter. 

Tjek venligst holdoversigten 
på U&Is hjemmeside, under 
fanen »Gymnastik«.

Badmintontilmelding:
Badminton starter ligele-
des op i uge 38, og ligesom 
sidste år vil der være baner 
i både Stauning og Dejbjerg. 
Tilmeldingen skal ske via 
U&I’s hjemmeside www.
uogi.dk. Badmintontilmel-
ding åbner søndag 6. sept. 
kl. 15.  Booking af baner sker 
efter »først-til-mølle-prin-
cippet«, så vær klar 6. sept. 
kl. 15, hvis du og dit hold har 

Seniorudvalg:
Seniorudvalget er allerede 
godt i gang med deres ons-
dagsture, og de er nu i gang 
med at tænke i vinterakti-

julefrokost. Såfremt man 
har lyst til at være en del af 
»SD60+«s aktiviteter, kan 
man med fordel tilmelde 
sig seniorklubben via sd-
60plus@hotmail.com. Med-
lemsskabet er pt. gratis, men 
vil på sigt blive med en lille 
kontingent. 

Damefodbold:
Damerne er godt i gang med 
træningen, og Dennis styrer 
dem godt og sikkert gen-
nem diverse driblinger og 
sparketeknikker. Træningen 
foregår hver onsdag fra 19-
20.15, og der er altid plads 

Corona - hvad gør vi?
Vi tager naturligvis vores 
forholdsregler i forhold til 
Corona, hvilket betyder:

alle aktiviteter i U&I-regi 
skal ske hjemmefra. Husk 

eget brug under træningen.

-
klædningsrummene vil være 
forbeholdt hhv. skoleelever 
på Stauning Skole og elever 
på Dejbjerglund Efterskole.

sørger for, at de anvendte 
redskaber og rekvisitter 
rengøres mellem gymnastik-
holdene.

for rengøring af badminton-
stænger efter endt træning. 

-
vere vil stå til rådighed til 
brug hhv. før, under og efter 
træning. Håndsprit skal på-
føres inden adgang til træ-
ningsfaciliteterne.

efter endt træning forlader 
hal og gangareal straks efter 
træningen er afsluttet.

at alle så vidt muligt over-
holder gældende afstands-
krav, hvilket betyder 2 m 
ved træning/aktivitet og 1 m 
ved stille/siddende aktivitet. 

Vi håber og tror på, at vores 
medlemmer vil samarbejde 
med os om, at ovenstående 
retningslinjer overholdes. Vi 
ønsker, at alle kan færdes til 
vores udbudte aktiviteter i 
den vished om, at vi alle vi-
ser hensyn til hinanden.

Med ønsket om en god og 
aktiv sæson til jer alle.

Stauning-Dejbjerg U&I

U&I
NYT FRA
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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 
 Hans Poulsen  Kenneth Lauridsen 
 Karen Lundgaard Agerholm
 Lars Jørgensen

Få     for pengene bliv medlem af
DEJBJERG SOGNEFORENING

noget

Ved spørgsmå
bestyrelsesme

 Hans Nielsen
 Hans Poulse
 Karen Lundg
 Lars Jørgens

 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
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Fredag 4. sept. 2020 blev 
dørene til årets sommer-
fest i Østersogn slået op. 
Festen blev holdt i Ane Lisa 
og Knud Erik Bollerups 
maskinhus, som festudval-
get allernådigst have lånt 
(Denne bemærkning står 

for ejerens regning, ikke 
skribentens).

-
ne.  Vi startede af-
tenen kl. 17.30 hvor egen 
medbragt aftensmad blev 
indtaget. Grillen var tændt 
op. Der var en god stem-

ning og der blev snakket, 
grinet og hygget. 
 Senere på aftenen havde 
festudvalget arrangeret 
nogle konkurrencer i de 
tre bord-hold vi sad i. Vi 

-
rence (at kommunikere, 

at danse, historie og golf). 
 Derefter skulle en fra 
hvert hold melde sig til 
hver konkurrence. Der blev 
heppet, klappet og grinet, 
og deltagerne i hver kon-
kurrence kæmpede bravt 
for at hive et point hjem til 
eget hold. 

som festudvalget stod for. 
 Det var en dejlig og fest-
lig aften, som varmt kan 
anbefales til næste år, hvor 
Østersogns sommerfest nr. 

/Kathe Eriksen 

Østersognsfest
NYT FRA DEN 26.
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snakketsning og der blevn
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER  
Søndag 4. kl 9.00 
Søndag 11.  INGEN
Søndag 18.  kl 10.30
Søndag 25. kl 10.30

NOVEMBER
Søndag 1. kl 10.30 Højmesse
  kl 19.30 Allehelgensgudstjeneste 
Søndag 8. kl 10.30 
Søndag 15.  INGEN
Søndag 22. kl   9.00  
Søndag 29. kl 15.00 Familiegudstjeneste 

DECEMBER
Søndag 6. kl 10.30 
Torsdag 10. kl 19.00 Vi synger julen ind 
Søndag 13. kl 10.30 
Søndag 20.   INGEN
Torsdag 24. kl 15.00  Juleaften
Fredag 25. kl 10.30 Juledag
Lørdag 26. kl   9.00 Anden juledag
Søndag 27.  INGEN 

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

Kirke&Sogn.indd   1 20-09-2020   10:37:00



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. 

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!

Landbobanken.indd   1 20-09-2020   10:37:29
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