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Et år nærmer sig sin 
afslutning. Et år, som har 
forandret verden. Året vil 
blive husket for en virus, 
som menneskeheden ikke 
helt har kontrol over. 

Restriktioner blev indført i 
landet af flere omgange, for 
at bryde smittekæder. Men 
Corvid-19, som virusset hed-
der havde sin helt egen dags-
orden. 
 Dette har vi erfaret gen-
nem næsten hele 2020. 
Mange pressemøder på TV 
med ministre og myndighe-
der har vi været vidne til i år. 
Anbefalinger, forbud og på-
bud, som kunne være med til 
at hindre smitten i at brede 
sig, kom frem på disse mø-
der.
 Julen vil også være påvir-
ket af restriktionerne. Vi skal 
ikke mødes med så mange 
mennesker i julen. Så det 
bliver en anderledes jul for 
mange. Men, som de synger 
i sangen fra julekalenderen 
Alletiders jul med Pyrus: 
»Julen er gammel og julen 
er ny«. Nogle juletraditioner 
skifter lidt, mens
andre er næsten nagelfaste 
fra år til år. Men selv de na-
gelfaste vil nok blive ander-
ledes i år.
 Juletræet i Dejbjerg Kir-
keby blev også tændt i år, 
men uden sang og menne-
sker. Julemanden var også 
meget diskret, idet han blot 
havde været forbi med slik-
poser, som blev lagt under 
træet. Børn og barnlige sjæle 
kunne så hente en pose på et 

givet tidspunkt.
 Coronaen er medvirkende 
til, at der ikke sker det helt 
store og som følge af for-
samlingsforbudet, som har 
kørt lidt op og ned med hvor 
mange der må forsamles, er 
noget blevet aflyst. Og dog 
sker der jo alligevel lidt.
 Byggefirmaet Hansen & 
Larsen har fået Dagbladet 
Børsens Gazellepris. En pris 
som, virksomheder kan få 
hvis de lever op til forskel-
lige krav i forhold til f.eks. 
omsætning og vækst. Så 
en fornem pris til Hansen 
& Larsen efter mange år i 
branchen.
 I Tarm Skjern Ugeblad 
stod der i en overskrift at 
Land & Fritid i Skjern hav-
de ansat en ny elev. Denne 
elev kommer fra Dejbjerg, 
nemlig Kimmi Jeppesen. 
Hun havde parallelt med sin 
skolegang haft fritidsjob hos 
Land & Fritid. Fik så tilbud 
om at komme i lære samme 
sted, hvilket hun blev
glad for. Hun var ellers star-
tet på mekaniker uddan-
nelsen men syntes alligevel 
ikke, at det var noget for 
hende. Føler, at hun er kom-
met på sin rette hylde med 
en elevplads i Land& Fritid.
 Før i tiden var strømmen 
mere uregelmæssig. Det var 
fra før at el-ledningerne blev 
gravet i jorden.
 Husker især juleaften 
1988, hvor stømmen var væk 
i mange timer. Det var blæ-
sende/ stormende, flere el-
master var knækket og som 
følge der af ingen strøm. I 
kirken var det mørkt da vi 
var til julegudstjenesten, 

hvilket gjorde det hele meget 
hyggeligt og julestemningen 
bredte sig i kirkerummet. 
 Man forventede nok, at 
strømmen var kommet igen, 
når gudstjenesten var forbi. 
Det var den dog ikke. Strøm-
men kom først hen på afte-
nen. Andestegen var i fare. 
De, som havde gaskomfur 
var heldige. De kunne få an-
den stegt og spise til normal 
tid.   
 Andre startede ud med 
risalamanden og håbede på 
at strømmen ville komme 
inden der gik for lang tid, så 
anden kunne nydes senere. 
Flere nåede da også at danse 
omkring juletræet inden 
strømmen kom tilbage. Det 
var i hvert fald en anderledes 
juleaften for mange.
 På trods af Corona og den 
mørke tid vi befinder os i, 
er der forhåbentlig lys for-
ude.  
 En vaccine er nok snart 
på trapperne, så vi kan blive 
vaccineret. Dog skal vi stadig 
passe på hinanden, da der vil
gå en tid inden der vil være 
en synlig effekt af vaccinen.
 Snart bliver dagene læn-
gere og solen vil forhåbentlig 
komme lidt mere frem og 
give os det lys, som mange 
trænger til. De fleste dage 
har været grå og tunge, hvil-
ket påvirker manges humør.
 Måske kommer der lidt 
sne til julen som bibringer til 
den rette julestemning.

Glædelig jul og godt nytår.

/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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Juletræstændingen blev 
som så meget andet også 
anderledes i forhold til 
den måde, vi plejer at 
gennemføre det. 

Vi skulle selvfølgelig have 
et juletræ, som kan stå 
med lys på i december, 
men vi kunne ikke servere 
æbleskiver og samles om 
det at få tændt juletræet, 
som vi plejer. Julemanden 
havde dog været så flink 
at placere nogle slikposer 
under træet til børnene, 

men han ankom ikke på 
hestevogn, som der ellers 
er tradition for. 

 Vi håber, at vi i 2021 
kan vende tilbage til den 
traditionelle måde mht. 
juletræstænding. Tak til 
Anni og Bjarne Stampe 
for at donere juletræet og 
til Hans Andersen som 
trofast sørger for at få sat 
lyskæden på træet år efter 
år og for vedligehold af 
kæden.
I november mødtes vi i 
Dejbjerg Fællesudvalg, 
og vi blev enige om, at vi 
fortsat ikke kan arrangere 
en fællesspisning med det 
forsamlingsforbud, der 
fortsat gælder. Der var tale 
om, at der muligvis kan 
arrangeres en sangaften 
i kirken til foråret, hvis 
reglerne tillader det.  
 I øvrigt vil vi fortsat 
prøve at få arrangeret et 
grundlovsmøde den 5. juni 
2021 ved Præstegårdssøen. 
En repræsentant fra hver 
forening skal deltage i 
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planlægningen.
 Vi har tidligere talt om, 
at vi skulle gå sammen 
med andre foreninger i 
Dejbjerg og Stauning om at 
gennemføre en fælles aften 
med generalforsamlinger 
for at få en større tilslutning 
til det. 
 Vi har dog besluttet, 
at den idé udskydes til 
senere. Det vil sige, at 
vi i 2021 vil gennemføre 
vores generalforsamling, 
som vi plejer for ikke at 
forsamles mange omkring 
det. Som udgangspunkt 
vil vi forsøge, om det er 
muligt at afholde det på 
Dejbjerglund Efterskole, 

men hvis det ikke er muligt 
i relation til Corona, vil det 
op til generalforsamlingen 
blive annonceret på 
Dejbjerg Info på FaceBook, 
hvor det kommer til at 
foregå.
 Generalforsamlingen 
bliver onsdag den 3. marts 
2021 kl. 19.00. 
 Se indkaldelse her til 
højre på siden.

I ønskes alle en glædelig 
jul og et godt og 
lykkebringende nytår

Med venlig hilsen 
Lars Jørgensen

Indkaldelse til 

GENERAL
FORSAMLING 

i Dejbjerg 
Sogneforening

onsdag 3. marts 2021 
kl. 19.00 

Dejbjerglund 
Efterskole

DAGSORDEN 
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 
skriftlig til formand Lars 
Jørgensen, Dejbjergvej 21, 
6900 Skjern senest 8 dage 
før generalforsamling 

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Alle medlemmer er velkom-
ne, indmelding kan ske på 
aftenen for nye medlemmer. 
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Det er næsten ikke til at 
forstå, at der allerede er 
passeret 10 år siden jeg for 
første gang trådte i et par 
høje hæle (som slet ikke var 
særligt høje, men det tæller 
stadig), satte håret flot op 
og iklædte mig, hvad jeg 
dengang tænkte, var en 
smaddersmart kjole i anled-
ning af min konfirmation. 

Det var en stor dag med fest 
og familie, og jeg vil sent 
glemme den! Hvert af de 
10 år siden da har budt på 
mange spændende og livs-
bekræftende oplevelser, og 
jeg har i dette indlæg hånd-
plukket nogle af de vigtigste 
herfra. Let us begin...
 Hvis jeg tænker kronolo-
gisk frem mod nutiden efter 
min konfirmation, kommer 
jeg først i tanke om min 
tid på efterskole i år 2012 
- 2013. Jeg var så heldig at 
tilbringe et år på Vedersø 
Idrætsefterskole, hvor jeg 
mødte rigtig mange men-
nesker, hvoraf nogen blev til 
livsvarende veninder. 
 Et år der var spækket med 
følelser, fælleskab og nær-

vær. Et år med identitetsfor-
virring og identitetsdannel-
se. Et år der på mange måder 

har præget de resterende syv 
år siden da og formentlig vil 
det de næste mange år frem. 
 De næste tre år efter mit 
efterskoleophold blev hver-
dagen tilbragt på Ringkø-
bing Gymnasium. Jeg gik 
på den naturvidenskabelige 
linje med matematik og fy-
sik på A niveau samt kemi 
på B niveau. 
 De tre år bød på utrolig 
mange matematikafleverin-
ger, pølsehorn fra kantinen 
og ikke mindst utallige af 
sjove gymnasiefester. Gym-
nasiet har i det store og hele 
beriget mig med en masse 
viden og fantastiske minder. 
Sideløbende med gymnasiet 
arbejdede jeg på Hans Pe-
der Clemmensens gård på 
Gl. Dejbjergvej. Til den dag 
i dag er det stadig det bedste 
arbejde jeg har haft. 
 - Og jeg må nok også hel-
lere lige nævne (for en god 

ordens skyld), at jeg mødte 
en helt særlig fyr i gymna-
siet. Han gik faktisk i min 

klasse og vi besluttede os 
efter ganske kort betænk-
ningstid at kalde os for kæ-
rester i udgangen af 3. g. Det 
viste sig at være en rigtig god 
beslutning.
 Gymnasietiden kulminere-
de i en hue, et eksamensbe-
vis og naturligvis en række 
fester for at fejre det!
 De velkendte sabatår kun-
ne nu endelig begynde og 
efter en kort periode i Skjern 
Hjemmepleje samt et lære-
vikariat på Tim Skole, blev 
det omsider min tur til at 
rejse verden tynd. Jeg hop-
pede på et fly for første gang 
i mit liv, og fløj Down Under 
til Australien, hvor jeg mød-
tes med min kæreste, Jakob, 
hans bror og brorens kære-
ste. 
 Vi lejede en hippiecamper 
og kørte langs Australiens 
vestkyst, hvor termometeret 
ofte sneg sig op på 45 grader 

10 år efter
  min konfirmation...

Kathrine er datter af Susanne og Alex 
Vibel Olesen • Nystedvej 4.
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celsius. Vi fik lov at smage 
på Australiens spændende 
kultur, dets vilde og unikke 
dyreliv og ekstreme natur.
 New Zealand var næste 
stop på den vidtspændende 
rejse. Først den sydlige ø 
og derefter den nordlige. Et 
helt igennem fantastisk land 
med overvældende flotte og 
forskellige landskaber. Ab-
solut ikke det sidste besøg. 
 Jakob og jeg tog deref-
ter turen over Stillehavet 
til Colombia i Sydamerika. 
Her forsatte vi ned igen-
nem Ecuador, Peru, Bolivia, 
Argentina og Brasilien. Vi 
oplevede endnu mere unik 
natur og dyreliv i Amazonas-
junglen, hvor vi bl.a. obser-
verede lyserøde delfiner der 
lever i junglens snoede flo-
der. 
 Vi blev blæst bag over af 
det storslåede Iguazu Falls 
på grænsen mellem Argen-
tina og Brasilien, der er 
blandt verdens største vand-
fald. De venlige lokalbe-
folkninger vi mødte overalt 
på vores rejse gjorde stort 
indtryk på os, og vi lærte at 
forstå de kulturelle værdier, 

der eksisterer i hvert et lille 
samfund.  
 Rejsen forløb sammenlagt 
over fire måneder. Efter så-
dan en omgang oplevelser 
hvor sanseorganerne havde 
kørt på absolut højtryk, var 
det dejligt at blive genfor-
enet med familien i Dan-
mark. 
 Opladet med ny energi og 
rygsækken fuld af erfarin-
ger, var jeg klar til at indtage 
mit andet sabbatår. Jeg fik 
et fuldtidsarbejde som pæ-
dagogmedhjælper hos Bør-
negården Katholt i Skjern.  
 Et utrolig givende arbejde, 
hvor jeg for alvor skulle age-
re voksen og pludselig tog 
mig selv i at sige ting som 
»sådan er det, når jeg siger 
det« og »har du adder i ble-
en?«. Børnene troede des-
uden, at jeg var ældre end 
min 50-årige kollega, fordi 
jeg var højere end hende. 
 Jeg nød hver og en af de 
mange sandkaffer og -kager, 
jeg fik serveret på legeplad-
sen og hver en lille sød kom-
mentar, der fulgte med! Det 
var en dejlig følelse at bidra-
ge til at børnene fik en sjov 

og tryg tid i børnehaven.
 Sabbatåret blev sluttet af 
med et brag af en bryllups-
fest i smukke Italienske om-
givelser. Min ældste bror, 
Esben, friede til sin kæreste 
Line, og brylluppet skulle 
intet mindre end fejres i 
Porchiano del Monte – en 
romantisk og idyllisk lille 
landsby et par timer nord fra 
Rom. 
 Aftenen bød på italienske 
delikatesser og ikke mindst 
en masse lækker vin fra 
lokalområdet. Brylluppet 
strakte sig over tre dage, 
hvor alt var planlagt ned til 
mindste detalje. En kæmpe 
oplevelse for os gæster! 
 Rejsetørsten meldte sig 
igen på banen, og Jakob og 
jeg tog direkte videre fra 
Italien til Indonesien, hvor 
vi atter fik lov at opleve et 
nyt land og dets spændende 
mennesker og kultur. Vi 
besøgte endnu en jungle på 
øen Sumatra, hvor vi kom 
helt tæt på vilde orangutan-
ger. 
 Her oplevede vi desværre 
også bagsiden af turismen 

Katrine.indd   2 11-12-2020   12:27:44
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ledsaget af inkompetente 
guider, der igennem fodring 
af de vilde dyr, havde formå-
et at gøre nogle af de kæmpe 
og yderst truede orangutan-
ger tamme. Det var hårdt 
at se, hvordan disse dyrs 
skæbne pludselig afhæng af 
menneskernes fodring. 
 Tilmed oplevede vi, hvor-
dan kæmpe kinesiske fir-
maer igennem yderst tvivl-
somme aftaler havde opkøbt 
store dele af den helt unikke 
jungle, for at omlægge area-
lerne til palmeolieproduk-
tion. Det var med følelsen 
af magtesløshed, at man var 
vidne til de mange lastbiler 
med fældede palmer der 
kørte ud af junglen i stribe-
vis, når man kort tid forin-
den havde set de majestæti-
ske orangutanger svinge sig 
i de selv samme træer. 
 En særdeles følelsesladet 
oplevelse, der netop un-
derstreger vigtigheden i at 
opleve verden i alle dens fa-
cetter og derigennem udvide 
sit perspektiv på sig selv og 
omverden. 
 Jeg startede på Agrobio-
logi på Aarhus Universitet 
i august 2018 og skolebæn-
ken blev efter to års pause 
igen besat. Det viste sig dog 
at blive en kort affære, da 
studiet ikke levede op til 
mine forestillinger, og jeg 
valgte at stoppe efter et år. 
 Dette skete akkurat som 
Københavns Universitet ud-
meldte, at de udvidede deres 
Skov- og landskabsingeniør-
uddannelse med en afdeling 
i Jylland – nærmere bestemt 
på Eldrupgård, Djursland. 
Jeg søgte ind, og efter et års 

ventetid åbnede de endelig 
dørene op for de første stu-
derende i Jylland og jeg var 
én af dem. 
 Jeg har nu studeret på 
Skov- og landskabsingeniør 
i blot et halvt år, men det 
føles allerede som det rigtige 
valg. Drømmen om et lille 
landsted med tilhørende 
skov - måske i Vestjylland, 
hvem ved? – vokser for hver 
dag på studiet.    
 I julen 2018 skete der et 
lille, sødt julemirakel, der 
gjorde at juleaftensplanerne 
blev vendt på hovedet. Es-
ben og Line blev forældre til 
det sødeste lille drengebarn, 
Noah, og jeg kunne meget 
stolt pådrage mig titlen som 
faster! 
 Blot tre uger efter ringede 
min mellemste bror Asger 
og hans kæreste Sofie for at 
fortælle, at jeg nu var blevet 
faster igen til lille sødeste 

Fria. Mit faster-hjerte var 
glødende varmt og jeg var 
helt overbevidst om, at ver-
den var blevet et bedre sted 
over den sidste måned! 
 Få dage inde i september 
2020 meldte Asger og Sofies 
andet barn sin ankomst efter 
jeg havde serveret en stærk 
indisk karryret (jeg er ret 
overbevidst om, at chilien 
kickstartede fødslen). En 
lille, sød dreng med navnet 
Frej udvidede den lille fami-
lie og Fria blev storesøster. 
 Seks uger efter ringede min 
yngste bror Toke og hans 
kæreste Ditte, der med rørte 
stemmer kunne fortælle, at 
jeg nu kunne kalde mig fa-
ster til fire. De var blevet for-
ældre til en dejlig lille dreng, 
som skulle hedde Erik. Helt 
objektivt set har jeg verdens 
sødeste niece og nevøer og I 
skal naturligvis ikke snydes 
for et bevis herpå:  
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Tirsdag den 1. december 
havde vi traditionen 
tro adventsmøde, men 
dog under lidt andre 
omstændigheder grundet 
Covid-19 situationen. 

Vi greb de muligheder der 
var, så hver elev kunne 
invitere tre gæster og 
med to seancer. Det var 
dejligt igen at kunne få 
forældre, søskende og 
bedsteforældre ind på 
skolen, men desværre må 
vores gode støttekreds og 
dejbjergenserne vente til 
næste år. Vi håber, I kan 
nyde og fornemme den 
hyggelige og stemnings-
fyldte aften på billederne.
 Sognepræst fra Velling 
Vivian Linnebjerg holdte 
adventstalen med et bud-
skab om at julen også 
drejer sig om, at vi skal 

tænke på dem, som ikke er 
som os, dem som kan have 
brug for ekstra kærlighed 
og omsorg, dem som vi ofte 
glemmer i en travl hverdag.

Fra alle os på 
Dejbjerglund Efterskole 

GLÆDELIG JUL
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• Igen var de medvirkende 
lokale kræfter.
• Igen lærte vi nye sange.
• lgen FANTASTISK.

Måske lige netop i år, hvor 
der er restitutioner på 
mange ting på grund at co-
rona.
 Måske lige netop i år 
hvor vi fem timer før erfa-
rede, at vi igen, delvis skul-
le lukke ned dagen efter.
 Ja, så varmede det eks-
tra meget i hjerte at kunne 
lytte til smuk sang, skøn 
musik og synge selv.
 »Syng julen ind« var dog 
anderledes i år, kirken var 
ikke fyldt til briste punktet, 
det store pigekor fra Dej-
bjerglund efterskole, fyldte 
ikke op i kirken og Lu-
ciaoptog manglede vi. På 
trods af det, fik vi alligevel 
en dejlige aften.
 Poul startede med at  
byde os velkommen og op-

fordrede os til, at vende os 
mod ham, som julen hand-
ler om. Derefter var der 
veksel mellem fællessang 
og indslag.
 Mathilde sang og Mette 
spillede tværfløjte  til »Hå-
bet er blevet tændt« og 
»Solbarn, jordbarn«. Maj-
britt spille »Oh little town 
of Bethlehem«. Majbritt og 
Poul spillede  til: »Han som 
fylder himlen bliver lille«
 Henriette og Jørgen 
spillede til:  »Korte dag i 
december« , »Dejlig er den 
himmel blå«. Andagt ved 
Poul, hvor overskriften var: 
Frygt ikke! Se jeg forkyn-
der jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket«
 Poul referere til efter-

middagens besked fra 
sundhedsministeren, hvor 
der ikke var meget glæde at 
hente, og hvordan kan jule-
glæden få plads i alt dette.
 Mindede os på at uanset 
hvordan vi føler, og har det, 
så er julen og dens budskab 
den samme år efter år, må-
ske netop i år. 
 »Frygt ikke! Se jeg for-
kynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele fol-
ket«
 Aften sluttede med fæl-
les sang. »Dejlig er jorden« 
som slutter med:
»Fred over jorden,
Menneske, fryd dig
os er en evig, frelser fød!«.
 Menighedsrådet gav 
gløgg og saftevand i våben-
huset bagefter.

Tak for en dejlig aften.
Birgit Nørremark

Dejbjerg Kirke
IGEN BLEV JULEN SUNGET IND I
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Af sognepræst 
Poul Nyborg

2020 blev et mærkeligt år 
– også for Dejbjerg kirke. 
Først var præsten syg i to 
måneder. Derefter blev 
Danmark lukket ned, og 
gudstjenesterne blev bare 
aflyst. 
 Så blev de sendt som vi-
deoer på Facebook – men 
uden en menighed til at 
synge med. Så blev konfir-
mationen udskudt. Og så 
blev den delt i to – én i juni 
og én i august. 
 Så måtte man gerne gå 
i kirke igen – men ikke for 

mange, og måske måtte 
man gå hjem igen, hvis 
man kom til en kirke, der 
allerede var »fyldt«. 
 I efteråret skulle man til 
at gå med mundbind og vi-
sir i kirken, og til sidst blev 
julegudstjenesten flyttet 
helt ud af kirken og over i 
hallen på Dejbjerglund.  
Det er ikke godt at vide, 
hvad år 2021 kommer til at 
byde på!

Nyt og gammelt
Men med alle de forbe-
hold, der i coronaens skyg-
ge er blevet en selvfølge, så 
kommer der altså til at ske 
noget i kirken i det nye år – 

også nye tiltag. 
 Vi har i lidt over et år 
med mellemrum afholdt 
børnekirke ved nogle af 
højmesserne. Det kommer 
vi til at fortsætte med – se 
i kalenderen hvornår det 
er. Familiegudstjenesterne 
fortsætter vi også med – så 
må vi se hen ad vejen, om 
det kan blive med fælles-
spisning efterfølgende eller 
ej. 
 Som noget nyt, vil vi 
forsøge at holde en ekstra 
gudstjeneste på udvalgte 
søndage de første måne-
der af året. Det bliver en 
aftensgudstjeneste uden 
nadver og med rytmisk 
musik og nyere lovsange i 
stedet for orglet. 
 Vi håber på den måde 
at flere, der har lyst til at 
komme i kirke, kan komme 
det i en tid med pladsbe-
grænsninger.  

Ensomhed
For mange mennesker i 
Danmark har 2020 været 
et ensomt år. Det gælder 
også for Dejbjerg Sogn. 
 Som præst er jeg altid 
villig til at komme forbi til 
en snak og en kop kaffe – 
uanset om der er corona i 
landet eller ej. 
 Skriv eller ring endelig 
til mig, hvis du har lyst til, 
at jeg kigger forbi en dag. 
Min emailadresse er nem 
at huske: 
• pony@km.dk
• Mit telefonnummer er 
2442 9907

Dejbjerg Kirke
DET SKER I
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 •	 Firegastester	til	juste-
	 	 ring	af	benzinmotorer
	 •	 Sodgastester	til	justering	
	 	 af	dieselmotorer

 	 Rullefelt:
	 •	 Kontrol	og	justering	
	 	 af	bilen	under	belastning
	 •	 Speedometertest,	
	 	 effektmåling

 •	 Servicearbejde
	 •	 Motorreparationer
	 •	 Forsikringsskader

LEDING AUTO
v/Kristian	Stigkær	•	Ledingvej	1

9735 3094

Bredgade 66
6900 Skjern

9735 
0337
skjern@sport24.dk
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Af forstander 
Kjeld Christiansen

Tanker som flyver afsted… 
Det der virkelig betyder 
noget..!

Jeg kan mærke det helt 
ind i hjertet…
Jeg går med 
den helt rigtige 
mavefornemmelse… Der 
er også blevet lidt mere 
plads med årene…

 Et par udtryk, vi bruger, 
når tingene føles rigtig.
 Jeg sidder i spisesalen 
på Dejbjerglund. Her er 
stille. Klokken er 9.30 
lørdag formiddag. Duften 
af kaffe smyger sig som 
en forførende aroma op 
til næsetippen. Jeg venter 
på, at eleverne dukker op 
til brunch. Jeg har lige 
cyklet en tur med hundene 
i en absolut skøn efterårs, 
farveeksploderende, vind-
stille og solsprudlende for-
middagsstund.
 Fuglene synger udenfor.
Eleverne vrider de 
sidste minutter ud af en 
teenagers søvnbehov en 
lørdag formiddag efter en 
skoleuge med masser af 
oplevelser.
 Jeg nød min vagt i går 
aftes:
Slushice, popcorn, film, 
leg, spring – men vigtigst: 

Veltilpasse elever.
Vi var i hallen til leg og 
boldspil. 6 hold opfandt 
6 nye lege eller boldspil, 
som vi så dystede i. De 
opfandt, de samarbejdede, 
de dystede, de hyggede sig.
 Der var plads til småfejl 
undervejs. Der var rum 
til det »ufuldendte«. Det 
uafprøvede blev prøvet. 
Når det kiksede blev det 
fikset. Den dygtige trak 
sig lidt, så alle fik en god 
chance. Der var mange 
grin. 

Hvor er jeg heldig. 
Hvor er jeg i grunden 
glad.
Et arbejde, der bliver en 
livsstil, der sluger dig op. 
Hvor er jeg heldig.

Hvorfor rammer tingene 
med disse weekend-elever 
og dette elevhold? Ganske 
simpelt: De giver plads til 
hinandens forskelligheder. 
Det er ikke en disciplin – 
det er en stemning – en 
stemning, der opstår, når 
de rigtige mennesker får 
den rigtige kraft frem.

Lykke er ikke noget, man 
får. Lykke er noget man 
skaber.

Ok, jeg hedder Kjeld Lykke. 
Det var da en Lykke jeg fik, 
da jeg blev født. Ja, det var 
en titel eller et navn. Men 

lykken i livet, er man selv 
med til at forme, præget af 
omgivelserne.
 På Dejbjerglund,  
for nemmer jeg, at 
omgivelserne i øjeblikke, 
kan forme lykke. Det 
betyder ikke, at alt kører 
efter en lige streg. Der er 
masser af sving og små 
bump.
 Men viljen til at give 
plads til hinanden er til 
stede.

Tryghed skaber tillid.
Tillid skaber tolerance.
Tolerance skaber tryghed.

Det er disse tre små 
sætninger, du skal 
bruge din energi på som 
skoleleder. Her ud af 
springer udvikling og 
læring. Når du trives, er 
betingelserne i orden for 
at lære nyt og udvikle dig 
personligt.
 I springcenteret fra 
kl. 22.00 til 23.00 var 
der en gruppe på 16-
18 stykker, som legede, 
eksperimenterede, udfor-
drede, og blev ved, og blev 
ved, og blev ved, og blev 
ved…
 Lige vand på min mølle. 
»Det er ikke godt nok at 
gøre tingene godt nok«. Det 
skaber middelmådighed. 
Du skal gøre dit bedste. Det 
bliver du mest tilfreds med 
på den lange bane.

DEJBJERG SOGNEBLAD  15

Dejbjerglund Efterskole
SØNDAG 1. NOVEMBER på
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 Sådan er det i det hele 
taget med et skoleår. Når 
du gør dit bedste, bliver 
du mest tilfreds – uanset 
om du er elev, lærer, pedel, 

køkkenpige, kontorpige, 
forstander eller hånd-
værker på skolen. Når du 
gør dit bedste, bliver du 
mest tilfreds.

 Det drejer sig aldrig 
om at være den 
bedste. For så er vi 
rigtig mange, som 
ikke slår til. Men det 
drejer sig om at gøre 
sit bedste. Så er vi 
rigtig mange, der får 
succes.

Kaffen blev kold.
Nu dufter det af 
bacon.
Mums…

Jeg glæder mig 
til resten af 
weekenden. 

Jeg glæder mig 
til næste uge.

Jeg vil gøre mit 
bedste.

Årgang 2019/2020
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Vi har fået en opfordring 
om at skrive lidt om 
kartoffelavl I Dejbjerg, 
og jeg synes, det kunne 
være interessant for vores 
læsere at høre lidt om, 
hvordan det foregår.

Derfor satte jeg en 
formiddag Niels Peder 
Petersen, Bøgholt stævne, 
da han dyrker kartofler.
 Niels Peder overtog 
gården den 1. januar 
2017 og udvidede arealet 
med kartofler, således at 
han nu har 70 ha. Det er 
en økonomisk attraktiv 
afgrøde, og jorden passer 
godt til det, og så er der 
noget at lave hele tiden. Men 
det er arbejdskrævende, 

og man skal være over det 
hele tiden. Det afhænger 
naturligvis også af vejret, 
hvor besværligt det er. 
Arbejdsmæssigt svarer 1 ha 
kartofler til 8 ha korn.
 Sæsonen begynder 
i marts med at sortere 
læggekartoflerne, så sættes 

de i april, og derefter 
er det så regelmæssig 
pasning med sprøjtning 
og vanding. De bliver 
sprøjtet 10 – 14 gange på 
en sæson: tre gange mod 
ukrudt og derefter hver 
uge mod skimmel. Han 
kan nå hele arealet på en 
dag med sin nye, store 
sprøjte. Afhængig af vejret 
går han op og ned i dosis. 
September, oktober og 
november går med at køre 
kartoflerne op. 
 I år har Niels Peder købt 
en anden kartoffeloptager 
med hjultræk. Det bevirker, 
at han også kan køre i blød 
jord med den, så han også 
kan køre kartoflerne op, 
selvom vejret er ustadigt 
med regn. Sidste år fik han 
ikke dem alle op pga. dårligt 
vejr, hvilket han syntes var 
meget demotiverende, når 
han havde passet og plejet 
dem hele sommeren. I år 
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Kartoffelavl i Dejbjerg
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har han således fået alle 
op. De ligger nu i kuler 
dækket med fibertex. 
Hvis det bliver meget 
frostvejr, dækkes de også 
med halm.  Ved lidt frost 
får de bare et lag plastic 
ovenpå fibertexen. Niels 
Peder leverer kartoflerne 
ad syv omgange til Brande 
Kartoffelmelsfabrik, som 
producerer kartoffelmel.
 Han regner med at 
kunne komme af med dem 
alle, selvom produktionen 
i forhold til tegningen har 
været større i år. Hvis han 
leverer mere end 25% for 
mange, får han kun halv 
pris for de overskydende. 
Der er andre regler, hvis 
overleveranden er mindre. 
Så må han f.eks. ikke levere 
så mange næste år og bliver 
nødt til at skære i arealet.
 For at få en god kar-
toffelhøst er det natur-
ligvis også nødven-digt 
med et godt sædskifte. 
Der må således kun dyrkes 
kartofler på det samme 
areal hvert tredje år. Niels 
Peder bliver derfor nødt 
til at leje jord. I flere år 

har han lejet jord af Birger 
Keseler, og til næste år skal 
han også leje af Poul Aarup 
i Stauning.
 Der er også bestemte 
regler for opformeringen. 
De læggekartofler, han 
skal bruge til fremavl, 
købes udefra. D.v.s., at de 
kartofler han skal bruge til 
læggekartofler, køber han. 
Én ha med læggekartofler 
bliver til 10 ha kartofler til 
fabrikken. Så det er store 
mængder, der er tale om.
 Kartoffelhøsten er 
ovre for i år. Men Niels 
Peder har været en travl 
landmand, for foruden 
sine egne kartofler har 
han også kørt op for andre 

landmænd, nemlig Jørgen 
Bjerg på Holmsland, 
som har spisekartofler 
og desuden for Christian 
og Claus Aarup i Velling 
og Niels Rasmussen i 
Stauning, som også har 
fabrikskartofler.
 Niels Peder kan selv-
følgelig ikke gøre alt 
dette alene, så han har 
nogle hjælpere i sæsonen. 
Sven Erik Aarup passer 
vandemaskinerne om 
sommeren og kører fra 
under optagningen. Jar-
nis fra Letland står på 
maskinen og sorterer sten 
og jordklumper fra. Hans 
Nielsen kører også fra, står 
på maskinen og hjælper 
ellers med alt forefaldende.
 Kartofler er en god af-
grøde økonomisk set. Der 
er større indtjening på 
en kartoffelmark; men 
risikoen er også større – 
og som før omtalt er der 
også meget mere arbejde 
forbundet med det. Men 
Niels Peder er glad for at 
dyrke kartofler, og i år har 
de givet godt og er store og 
flotte.                                /lrå
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Rikke fra redaktionen var 
en tur omkring Vesterager-
vej, da hun opdagede 
denne lille søde gestus 
fra Else Hansen til hendes 
naboer.

Af Anni Stampe

I denne tid, hvor vi alle i 
den grad er begrænsede af, 
hvad vi kan og hvad vi må 
foretage os, og hvor vi ikke 
altid ved, hvad det hele en-
der med og hvornår, er det 
med at finde lyspunkterne 
frem i hverdagen.
 Her på Vesteragervej, 
blev vi alle dejligt over-
raskede en dag i oktober. 
»Nogen« havde pyntet op 

til Halloween med flotte 
græskar ved alle indkørs-
ler.
 Det var en meget sød ge-
stus, som jeg ved, at flere 
end jeg selv satte stor pris 
på.
(Jeg satte også pris på, at 
det ikke var store edder-
kopper og spøgelser)
 Hvis vi alle husker, i et 
eller andet omfang at glæ-
de andre, er jeg sikker på at 
verden bliver bedre igen - 
SNART. Jeg tror det kaldes 
næstekærlighed.

TUSIND TAK til 
Else Hansen.

Venlig hilsen 
Anni Stampe

I en sur tid...
EN SØD HANDLING

DEJBJERG 
Menighedsråd
Ved valgforsamlingen i 
Dejbjerg i september blev 
der valgt et nyt menig-
hedsråd, tiltrædende 1. 
søndag i advent.

Konstituering for 
2020/2021 ser således ud:
• Formand: 
 Karsten Lauridsen
• Næstformand: 
 Birger Keseler
• Kasserer: 
 Tove Jeppesen
• Kontaktperson 
 og sekretær: 
 Jørgen Lauridsen
• Menigt medlem: 
 Lissy Lauridsen

Vi har pt. planlagt et møde:

Menighedsrådsmøde 
 på Dejbjerglund 
 Efterskole 
 Torsdag 14. jan. kl. 19

Karsten T. Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9

Dejbjerg
6900 Skjern

tlf. 3029 3922
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DECEMBER
Torsdag 24. kl. 15.00 Dejbjerglund Hallen Gudstjeneste. Juleaften
Fredag 25. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Juledag
Lørdag 26. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. 2. juledag
Lørdag 28. kl. 19.30 Indre Mission  Julefest v/bibelkreds 2
Torsdag 31. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Sneppejagt. 
    Mødested: P plads øst, Lyager Plant.

JANUAR
Søndag 3. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Helligtrekonger. 
     Med børnekirke
Søndag 10. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Med børnekirke
Søndag 10. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke  Rytmisk aftengudstjeneste
Tirsdag 12. kl. 19.00 Indre Mission  Bedemøde i missionshuset
Onsdag 13. kl. 19.00 Indre Mission  Bedemøde i missionshuset
Torsdag 14. kl. 19.00 Indre Mission  Bedemøde i missionshuset
Torsdag 14. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde på Dejbjerglund Efterskole
Søndag 17. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke  Familiegudstjeneste
Onsdag 27.   Indre Mission  Månedsmøde v/Krista R. Bellow, Videbæk
Lørdag 30. kl. 08.30 Dejbjerg Jagtforening Rævejagt. Morgenkaffe på Vester Marupvej 6
Søndag 31. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Med børnekirke

FEBRUAR
Lørdag 6. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 7. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 7. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke  Rytmisk aftengudstjeneste
Søndag 21. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Tirsdag 23. kl. 19.00 Skjern Havekreds Generalforsamling i Skjern Kulturcenter
Tirsdag      23.-torsdag 25. Indre Mission Møderække v/Leif Kofoed, Skjern
Søndag 28. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Med børnekirke

MARTS
Onsdag 3. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening Generalforsamling på Dejbjerglund Efterskole
Onsdag 3.  Indre Mission  Årsfest
Søndag 7. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Med børnekirke
Søndag 7. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke  Rytmisk aftengudstjeneste
Onsdag 17.  Indre Mission  Månedsmøde v/Erik Kloster, Ringkøbing
Fredag 20.  Stauning/Dejbjerg U & I Gymnastikopvisning i Dejbjerglund Hallen
Søndag 21. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Tirsdag 23. kl. 19.30 Folkeuniversitetet Den nye by og købstaden på Skjern Vindmølle
Søndag 28. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste. Palmesøndag Med børnekirke
Mandag 29.  Indre Mission  Påskespisning for hele familien.
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Hver torsdag er vi en del 
mennesker, som mødes i 
Dejbjerg Plantage for at gå 
i en time.

Det er en ganske uformel 
gåklub, som har eksisteret 
i henved 20 år. I begyndel-
sen var det under Hjerte-
foreningens regi, og der var 
fysioterapeuter tilknyttet. 
Men ret hurtigt blev man 
enige om, at man godt kun-
ne finde ud af at gå selv. 
 Så var det Niels Nielsen, 
som arbejdede på Natode-
potet, der tog over og le-
dede det.
 Til at begynde med mød-
tes man ved Dalgasstøtten, 
men da vejforholdene er 
bedre på den anden side af 
landevejen, blev startstedet 
flyttet til vejen ind til Na-

todepotet. Da det så blev 
hegnet ind, blev det flyt-
tet endnu en gang til den 
nuværende plads, nemlig 
parkeringspladsen på ven-
stre side af vejen på vej til 
Bundsbæk.
 Vi går mellem kl. 10 – 11. 
Deltagerantallet svinger 
mellem cirka 15 – 30. En-
kelte gange er vi flere. Nog-
le går raskere til end andre, 
så der er to eller tre ruter at 
vælge imellem. Men vi går 
altid den samme rute.
 Når vi kommer tilbage, 
finder vi klapstolene frem 
sammen med den med-
bragte kaffe og sidder og 
hygger os ca. 20 minutter. 
I disse coronatider må vi jo 
tage vores forholdsregler, 
så vi går nu i grupper med 
højest 10 i hver. I foråret, 
da det hele lukkede ned, 

var der pause. Men vi er 
heldigvis i gang igen.
 Når man sådan går hver 
torsdag, får man jo også 
nye venner og bekendte, 
man kommer til at snakke 
med, hvilket er rigtig dej-
ligt.
 Vi holder også julefro-
kost. Normalt plejer det at 
være i spejderhuset i Ræk-
ker Mølle med smørrebrød, 
men på grund af coronare-
skriktioner er der lavet lidt 
om på det i år, således at vi 
sidder på parkeringsplad-
sen, som vi plejer, men nu 
med en sandwich. Det er 
Jørgen Christian Pedersen 
fra Skjern, som styrer det.
 Har du/I lyst til at del-
tage, så mød bare op på 
torsdage. Vi starter præcis 
kl. 10, og alle er velkomne. 
Man kommer bare, når 
man kan/har lyst, og man 
skal ikke melde afbud, hvis 
man udebliver.               /lrå

TORSDAGs GÅTUR
DEJBJERG PLANTAGE
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Dejbjerg Golf Klub 
Spændende og udfordrende 18 hullers banen og 6 hullers pay & play bane. 

Nye medlemmer er velkomne! 
Se mere på www.dejbjerggk.dk 

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

- din elektriker 

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 

Tlf.: 9975 2551 • www.proelteknik.dk

Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388
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Familiegudstjeneste 
blev afholdt 1. 
søndag i advent og 
første lys var tændt 
på adventskransen 
og dukken Susie var 
mødt op og havde 
pyntet fint til jul.

Der blev sunget sange og 
flaget med flag, i stedet for 
palmegrene. Henriette og 
Jørgen spillede på klaver, 
fløjte og saxofon og Poul 
præst, som dukken Susie 
kalder ham, spillede på 
guitar. 
 Dukken Susie havde 
en del spørgsmål til Poul 
præst, som han svarede 
på og forklarede så vi alle 
kunne forstå. 
 Bl.a hvorfor døren skulle 
være høj, hvorfor skal por-
ten males hvid og hvem er 

den konge, der bliver talt 
om og hvor i kongerækken 
er han efter Harald Blåtand 
og de andre? Spørgsmålene 
kommer bl.a fra dette vers:
Gør døren høj, 
gør porten vid!
Den ærens konge 
kommer hid;
han hersker over 
alle land, og er 
al verdens frelsermand.

Kirken var fyldt og det er 
max. 48 personer, efter 
coronaregler, så en festlig 
gudstjeneste blev afholdt 
og adventstiden er be-
gyndt. 
 Der blev læst medde-
lelser op til sidst og bl.a 
nævnt, hvem det nye me-
nighedsråd er og hvordan 
de er konstitueret med 
Karsten Lauridsen som 
formand.

 Juletræstænding på par-
keringspladsen ved mis-
sionshuset blev aflyst pga. 
corona, men det fine jule-
træ var tændt og en kasse 
med slikposer var stillet 
frem til børnene.
 Gudstjeneste 24. decem-
ber kl. 15 er flyttet til Dej-
bjerglund efterskole og alle 
kan være med incl. gæster. 

/rs

Familiegudstjeneste
1. ADVENTs
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Jeg er blevet bedt om at for-
tælle lidt om det frivillige ar-
bejde, jeg er involveret i.
 Jeg har været med til at 
lave Dejbjerg Sogneblad i 30 
år nu og er stadig glad for det, 
selvom jeg ikke længere bor i 
Dejbjerg.
 Jeg blev i sin tid opfordret 
kraftigt af Ane Lisa Bollerup; 
- var noget betænkelig ved det 
og var nok lidt svær at over-
tale, men da jeg er rimelig god 
til retskrivning, sagde jeg ja – 
og har aldrig fortrudt det.
 Vi er et godt team på fem 
medlemmer. Selvfølgelig har 
der da været lidt udskiftning 
undervejs, men ellers er grup-
pen meget stabil. 
	 Bladet	 udkommer	 fire	
gange årligt; derfor holder 
vi	 så	 redaktionsmøde	 fire	
gange. Møderne går på skift, 
og vi starter altid kl. 18 med 
spisning, hvor vi hygger os – 
også med privat snak, inden 
mødet går i gang, som styres 
suverænt af Ane Lisa, der er 
ansvarshavende, da hun har 
lavet bladet siden 1988. 
 Opgaverne bliver fordelt 
mellem os, således at Rikke, 
Bente, Ane Lisa og jeg hver 
især kontakter dem, der skal 
skrive i bladet. Det er som 
regel, de samme vi skriver til 
hver	 gang.	 Jeg	 får	 så	 stoffet	
fra mine kontakter, retter til 
i det og sender det videre til 
Ane Lisa, som så laver bladet.

 En gang om året sælger vi 
annoncer til det kommende 
år. Det er Birgit, som er kas-
serer, der står for at sende 
e-mails ud til annoncørerne, 
som så skal melde tilbage.  
 Hvis ikke de gør det inden 
for tidsfristen, kontakter vi 
dem, vi hver især har. Der er 
altid nogle, der falder fra; så 
må vi jo have fat i nye. Som 
regel går det nogenlunde lige 
op.
 En gang om året holder vi 
julefrokost. Normalt plejer 
vores mænd at være med, dog 
ikke i år pga. Coronakrisen. 
Dette går også på omgang.
 Jeg tror, at en af grundene 
til, at jeg aldrig er kørt træt i 
at være med til at lave sogne-
bladet, er at det kun udkom-
mer hvert kvartal – og også 

at vi får mange positive tilba-
gemeldinger. Så endnu er der 
ikke sat slutdato på min delta-
gelse.
 Jeg har også et andet frivil-
ligt hverv. Jeg er med i Skjern 
Havekreds’ bestyrelse. Skjern 
Havekreds dækker Skjern, 
Borris, Stauning, Dejbjerg, 
Faster og Astrup.   
 Jeg har været med siden 
2016 og er sekretær, hvilket 
indebærer, at jeg skriver re-
ferater fra generalforsamling 
og bestyrelsesmøder og laver 
annoncer, pressemeddelelser 
og opslag om vores arrange-
menter. 
 Også her går det på om-
gang, hvor bestyrelsesmø-
derne afholdes. Vi er fem i 
bestyrelsen + en arbejdende 
suppleant. Vi er et godt team 
med forskellige kompetencer. 
Lige	nu	er	vi	 ved	at	finpudse	
programmet for næste år, 
som udkommer samtidig med 
generalforsamlingen i fe-
bruar. Der kommer mange til 
vores arrangementer – også 
ikke medlemmer, hvilket er 
rigtig dejligt. 
 Der er mest at lave i som-
merhalvåret, når arrange-
menterne afvikles, men ellers 
er det overkommeligt. Vi har 
6 – 7 arrangementer i løbet af 
året. Åbne haver er noget af 
det	mest	 populære	med	 flest	
deltagere. 
 Den 14. april har forenin-
gen 100 års jubilæum, hvilket 
skal fejres i Skjern Kulturcen-
ter med foredrag for alle ved 
Claus Dalby og efterfølgende 
fest for medlemmerne med en 
ledsager. Vi håber naturligvis 
på stor opbakning til denne 
fest og ikke mindst at Corona-
krisen til den tid er overstået.

Lisbeth R. Aarup

På frivillighed
i Dejbjerg

FOKUS
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2020 har været et travlt 
år for vandværket. Kort 
før sommerferien blev 
der konstateret et for højt 
indhold af colibakterier 
i vandet, hvilket vi ikke 
umiddelbart kunne forstå 
hvorfor. 

Vi fik sænket vandstanden i 
rentvandstanken og kunne 
så se, at der var trærødder 
igennem væggen i tanken. 
 Herefter fik vi stillet 
en midlertidig tank op og 
afbrød forbindelsen til 
rentvandstanken, og ude-
lukkende brugte den mid-
lertidige tank som buffer 
- det havde så lige den kon-
sekvens, at kapaciteten var 
under 10% af vores norma-

le vandmængde. 
 Det har så lige givet lidt 
problemer især ved spids-
belastninger sent eftermid-
dag til først på aftenen, 
men vi henstillede til for-
brugerne om at brede for-
bruget lidt mere ud, og det 
har fungeret ret godt med 
kun et par enkelte stop.
 Rentvandstanken blev 
tømt for vand og næsten 
gravet fri, og vi kunne få en 
beklædning uden på, så vi 
ikke kommer til at stå med 
et lignende problem sene-
re. 
 Tanken blev tætnet/re-
noveret og når vi nu var i 
gang, besluttede vi at ud-
skifte pumperne til tre nye 
frekvensstyrede pumper 
i stedet. De virker på den 
måde, at der er et konstant 

vandtryk på nettet i stedet 
for det gamle anlæg, der 
gik op og ned i tryk. El-tav-
len er også blevet ændret, 
da de nye pumper skulle 
have en anden styring.
 Midt i alt dette havde vi 
en oversvømmelse på vær-
ket også. En overtryksven-
til lukkede ikke og afløbet 
kunne ikke følge med, så 
vandet skyllede ud ad dø-
ren.
 I skrivende stund har vi 
tilsluttet rentvandstanken 
igen og er i gang med ind-
køringen af de nye pumper 
og det ser ud til at virke; - 
så der er vand til alle til jul 
og nytår.

Kurt Christensen

VANDVÆRK
DEJBJERG

Generalforsamling
Tirsdag 23. februar kl. 19.00

I Ringkøbing-Skjern KulturCenter

Efter generalforsamlingen kommer rosenekspert Ernst 
Jensen og fortæller om dyrkning og pasning af roser. 
Hans hustru Birthe, der er havearkitekt, fortæller om hvil-
ke planter, der kan sættes sammen med roser.

Skjern Havekreds er vært ved kaffe og kage.

Nærmere information i Ugeposten. 
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Kongsholm 
Murer

ved 

POUL BLOCH 
- tilbyder murerarbejde 

i Vestjylland

4045 
8883

Støt vore
annoncører
- de støtter 

  os...

Gratis vareudbringning • Åben 365 dage • 2220 1973 eller 8175 6766

Bestil dine dagligvarer online
fra SuperBrugsen Skjern

- Så pakker vi dine varer, så de er klar til afhentning
på vores Bestil & HENT plads fra kl. 15.00-18.00

Denne service tilbyder vi mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag. Varerne skal bestilles dagen før inden kl. 24:00

Start dit indkøb på: https://butik.mad.coop.dk/
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Julen nærmer sig for 
Stauning Skole og Børne-
hus, og der bliver virkelig 
julehygget med juleklippe-
dag afhentning af juletræer 
og hemmelige gaver til 
mor og far.

Derhjemme i stuerne kan 
vi høre børnene nynne..»på 
loftet sidder nissen..«, og 
man er som forældre slet 
ikke i tvivl om, at der jule-
hygges på allerhøjeste plan 
i Børnehuset. 

 Jeg tror, alle børn og 
ikke mindst det fantastiske 
personale trænger til og 
glæder sig til juleferie….  
og mon ikke vi alle sam-
men har ét stort ønske, vi 
håber, der bliver opfyldt?

Fællesbestyrelsen for 
Stauning skole 

og Børnehus
vil gerne ønske alle 

en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår

Fællesbestyrelsen
JULEHILSEN FRA

Program for 

INDRE 
MISSION 
januar kvartal
Tirsdag 12. januar kl. 19
   Bedemøde

Onsdag 13. januar kl. 19
   Bedemøde

Torsdag 14. januar kl. 19
   Bedemøde

Onsdag 27. januar 
   Månedsmøde v/Krista 
   Rosenlund Bellow, 
   Videbæk
Mission blandt 
»fremmede«

Tirsdag 23.-torsdag 
25. februar
   Møderække 
   v/Leif Kofoed, Skjern

Onsdag 3. marts
   Årsfest

Onsdag 17. marts
   Månedsmøde v/Erik 
   Kloster, Ringkøbing

Mandag 29. marts
   Påskespisning for hele 
   familien.

Alle arrangementer 
foregår i missionshuset i 
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 til sammen hele 
37.763,50 kr. ind til vores 
lille forening. 
 Støtteforeningen for 
Stauning skole og Børne-
hus 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.
 Lørdag 7.-11. blev der 
igen samlet pap og aviser, 
hvor det blev til ikke min-

dre end 14980 kg pap og 
papir. 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.  
 Støtteforeningen for 
Stauning Skole og Bør-
nehus, lokalsamfundet i 
Stauning samt de mange 
familier, der hver dag har 
glæde af busordningen, si-
ger tusind tak for både ar-
bejdskraft og engagement 
til alle de frivillige chauf-
fører. Uden dem kunne 
vi ikke drive bussen, som 
hver dag henter og bringer 
børn med bopæl uden for 
skoledistriktet. Derfor er vi 
altid på udkig efter frivil-
lige chauffører.

Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:

Støtteforeningens traditi-
onsrige bankospil er ikke 
glemt, men corona gør det 
som bekendt ikke nemt - og 
derfor ser vi os nødsaget til 
at vente med yderligere ud-
meldinger til i det nye år.
 Den næste avisindsam-
ling er lørdag 6 februar 
2021. Husk endelig at stille 
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 
at aflevere pap og papir i 
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.stauningskole.dk og 
følg os på:
www.facebook.com/
Stoetteforening

God jul til alle fra 
bestyrelsen for 
Støtteforeningen for 
Stauning skole 
og Børnehus 

Anne Marie Baunbæk 
Kristensen

Støtteforeningen
NYHEDSBREV NOVEMBER / DECEMBER 2020
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Lørdag 7. november 
afholdt jagtforeningen den 
årlige sognejagt. 
Pga. situationen med 
Covid-19 gav det en del 
udfordringer i år. 

Traditionen tro starter da-
gen med morgenkaffe på 
Dejbjerglund Efterskole. 
Det kunne desværre ikke 
lade sig pga. forsamlings-
forbudet. Ligeledes måtte 
middagen om aftenen for 
lodsejere desværre også 
aflyses. 
 Jagten blev i år lidt an-
derledes. De 16 deltagende 
jægere var opdelt i to hold 
for at overholde forsam-
lingsforbudet, som også 
gælder for jægere. Selve 
jagten foregik på arealer 
omkring Gl. Dejbjergvej 
og Nr. Vognbjergvej. Vej-
ret var godt, og der blev 

set meget vildt. Især skov-
snepper blev der »set« 
mange af. Der blev nedlagt 
en skovsneppe og 2 rådyr. 
 21. november afholdt 
Dejbjerg Jagtforening den 
første af to sneppejagter i 
Lyager plantage. Også den-
ne dag var der mange snep-
per, og heldet var bedre. 
Der blev nedlagt seks stk.
 Foreningens kommende 
arrangementer er sneppe-
jagt i:

• Lyager Plantage 
 31. december
• Rævejagt
 30. janaur 2021

Foreningen vil gerne rette 
en stor tak til de lodsejere, 
der igen i år har ladet os 
benytte deres arealer.  
Uden denne velvilje ville de 
afholdte jagter ikke være 
mulig, så stor tak herfra.

Jeg vil slutte med at ønske 
alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

Pbv. Knud Erik Stampe  

JAGTFORENINGEN
INFO FRA
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Stål og Teknik
Smedevej 2 • 6900 Skjern

9735 1066 • mail@carl-c.dk

Fabrikation • Ingeniør • Handelsvirke
Højspændingsmaster

Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster

Stålopgaver

Se os på internettet på:
www.carl-c.dkRINGKØBING-SKJERN

MUSEUM 
levendehistorie.dk

Tag familien med 
på tur og oplev 

historien! 

Bork Vikingehavn I Lyngvig Fyr
Bundsbæk Mølle I Abelines Gaard 

Provstgaards Jagthus
Ringkøbing Museum

Kaj Munks Præstegård m.fl.

www.levendehistorie.dk

2267 1093

CLAUS KRAGH 
AUTOMOBILER 
Nygade 54 • 6900 Skjern
Tlf.: 9735 0950 • 2849 8538
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Nyt fra byrådet 
december 2020

Byrådet har på sit møde 
den 17. november 2020 
drøftet skolestruktur, 
og vi har efterfølgende 
sendt et forslag ud til 
høring blandt skolerne. 
Forslaget for en kom-
mende skolestruktur in-
debærer, at minimums-
størrelsen på en skole er 
60 elever. 
 Der vil være en mer-
pris i forhold til at skulle 
drive skoler helt ned til 
60 elever; her er vi enige 
om, at denne merpris 
skal tilføres skoleom-
rådet, således de store 
skoler ikke kommer til 
at betale prisen. 
 Der skal ske en sam-
menlægning af skolerne 
i Skjern fordelt på to 
matrikler med én le-
delse og én bestyrelse. 
Overbygningseleverne 
skal samles på en sko-
le. Skolebestyrelsen i 
Skjern involveres i de 
bygningsmæssige og 
pædagogiske overvejel-
ser i forlængelse heraf. 
Den endelige beslutning 

omkring den kommende 
skolestruktur træffes i 
starten af det nye år.
 Personligt synes jeg, 
det er fint med et mind-
stetal på 60 elever; det 
må ikke være lavere end 
60 elever, så bliver sko-
len, efter min mening, 
for lille. 
 På en lille skole kan 
det blive svært at til-
trække gode lærere, og 
eleverne må affinde sig 
med samlæste klasser, 
hvor læren udfordres af 
at skulle undervise flere 
klassetrin sammen. So-
cialt synes jeg også, det 
kan blive udfordrende 
for nogle elever. 
 Når vi vælger at sætte 
mindstetallet ned til 60, 
betyder det, at vi kan 
bevare de små velfun-
gerende skoler i kom-
munens landsbyer, dog 
ikke skolen i Højmark, 
hvor man er nede på 57 
elever.
 Jeg har hørt, at man i 
Højmark arbejder på en 
friskole, og jeg håber, de 
kan beholde deres nu-
værende elever. Bliver 
der færre elever, kan det 
blive udfordrende at få 

det til at hænge sammen 
også for en friskole.
 Byrådsarbejdet er atter 
meget påvirket af Co-
rona situationen, og alle 
møder holdes nu virtu-
elt igen. Lad os håbe, det 
snart bliver muligt med 
en vaccine, så vi kan 
vende tilbage til et mere 
»normalt« samfund. 

Afslutningsvis vil jeg 
gerne have lov at ønske 
jer alle en rigtig 
glædelig jul samt et 
godt nytår.

Jakob Agerbo

RåDET
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Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

Råd til livet
- hele livet...
Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent 

at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag,

og få 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 
alle har forskellig kapacitet, og derfor kan vi finde det
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.

Jernbanegade 2 • 6940 Lem- 99752400
hotel@smedegaarden.dk

www.petersstenhuggeri.dk
  
  

Dejbjergvej 17 • 6900  Skjern
peterhan1001@gmail.com

  

6060 8602
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
DECEMBER
Torsdag 24. kl 15.00  Juleaftens gudstjeneste i Dejbjerglund Hallen
Fredag 25. kl 10.30 Juledag
Lørdag 26. kl   9.00 2. juledag
Søndag 27.  INGEN

JANUAR
Fredag 1.  INGEN 
Søndag 3. kl 10.30 Helligtrekonger. Med børnekirke
Søndag 10. kl 10.30 Med børnekirke
Søndag 10. kl 19.30 Rytmisk aftensgudstjeneste
Søndag 17. kl 15.00 Familiegudstjeneste
Søndag 24.  INGEN
Søndag 31. 10.30 Med børnekirke

FEBRUAR
Søndag 7. kl 9.00 
Søndag 7. kl 19.30  Rytmisk aftensgudstjeneste 
Søndag 14.  INGEN
Søndag 21. kl 10.30  
Søndag 28. kl 10.30 Med børnekirke

MARTS
Søndag 7.  kl 10.30 Med børnekirke
Søndag 7. kl 19.30 Rytmisk aftensgudstjeneste  
Søndag  14.  INGEN
Søndag 21. kl 10.30 
Søndag 28. kl 10.30 Palmesøndag. Med børnekirke

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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STARK Skjern • Smedevej 6 • 6900 Skjern • Tlf. 8252 1080

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

LEM

Husk vi har åbent 
hver dag kl. 8-20

Øko-Tryk
Prøv vores online tryksagsberegner:

www.oko-tryk.dk

Dejbjerglund Efterskole

HUSK:
Tidsbestilling på tlf. 96 800 777

Frisøren for ham og hende...Frisøren for ham og hende

ÅBENT:
Man.-tirs.-onsdag..... Kl. 09.00-17.3077
Torsdag.................. Kl. 09.00-19.00
Fredag ...................  Kl. 09.00-17.3077
Lørdag ................... Kl. 08.30-12.30

Online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

eller på tlf. 96800777

  ÅBENT:
  Mandag / tirsdag 

  kl. 08.00 - 17.30

  Onsdag lukket

  Torsdag kl. 08.00 - 19.00

  Fredag kl. 08.00 - 17.30

  Lørdag/søndag LUKKET

Tlf. 97361001 - Mob. 29925371

3 stk
2 mm hvid signicolor - 115 x 27 cm
Folie sort 801, orange 777-022
Pris pr stk 650,- excl moms
Excl montering

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER
UDFRA PAPIRPRINT

TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST
Birkmosevej 5 - 6950  Ringkøbing

Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde:  Stauning Byg

Konsulent: Mona Esager

Email: me@ringkobing-skilte.dk

Dato: 27-01-2016

Fil:  Skilt 01

BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR:
Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination. 

Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand.
Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted
efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S©
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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. 

Du finder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på 
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

Landbobanken.indd   1 11-12-2020   12:32:38



  

DE
JB

JER
G

SO
GN

EB
LA

D

Fra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

Hansen & Larsen A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg · 6900 Skjern

Tlf. 97 34 16 00 · info@hansenlarsen.dk

hansenlarsen.dk

Få hjælp til dit i
byggeprojekt

Hansen & La<rsen har over 80 

Hansen & Larsen A/S har over 80
medarbejdere som står klar til at 
hjælpe dig 1   NR. 140

  36. ÅRGANG

JANUAR
K V A R T A L

2021
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