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Et kvartal er gået og 
Sognebladet er igen i støbe-
skeen med lokale nyheder 
og andet godt læsestof.

Vi er så småt begyndt på 
foråret. Fuglene indikerer 
ihvert fald, nogle morgener 
med deres kvidder, at
foråret vist er på vej. Vejret 
er også lidt forårsagtig med 
kolde stille morgner og so-
len, som bryder frem i løbet 
af dagen. 
 Inden vi nåede dertil hav-
de Kong Vinter da også be-
søgt os. Til stor glæde for de, 
som ikke havde fået afprøvet 
deres skøjter på Ringkøbing 
Fjord i flere år. Frosten var 
hård. Det bevirkede, at isen 
efter nogen tid var sikker at 
løbe på. I TV Midtvest, så 
vi også nogle lokale fra Dej-
bjerg, som var ude at lufte 
skøjterne. Et kort interview 
blev det også til med Knud 
Erik Stampe og hans børn fra 
Gl. Dejbjergvej.
 Coronaen er her stadig og 
vi har passeret årsdagen for 
den første smittede i Dan-
mark. Den gang tænkte vi, at 
når blot vi kom frem til som-
mer og godt vejr så ville det 
fortage sig. Men sådan gik 
det
ikke. Siden har mantraet 
næsten været åbne og lukke, 
åbne og lukke. Skoler er ble-
vet lukket på grund af smitte. 
Så er de blevet åbnet for så 
at lukke igen, fordi der var 
smitte med Corona.
 Dejbjerglund Efterskole 
fik sine elever tilbage igen 
efter Corona nedlukningen 1. 
marts. På TV2 så vi hvordan 

forberedelserne gav travlhed 
på skolen for at modtage ele-
verne, samt gensynsglæden 
ved at møde sine kammera-
ter og lærerne igen efter en 
lang nedlukning. Selv om 
der vil være mange Corona 
restriktioner med i hverda-
gen og test igen og igen, var 
det positive elever man så. Vi 
håber, at det vil gå godt. Det 
skal da også lige nævnes her, 
at eleverne på Dejbjerglund 
Efterskole i nedluknings ti-
den blev sat 
på en opgave. De skulle for-
bedre deres kondition; - og 
så kom der et sponsorløb 
ud af det, til fordel for Dan-
marksindsamlingen. Elever-
ne fandt selv sponsorerne og 
det blev til godt 68.000 kro-
ner for de 1800 km der blev 
løbet af både elever og lærere 
på skolen. 
 Årets Danmarksindsam-
ling gik til Corona krisens 
børn i lande hvor fattigdom 
er en del af hverdagen. Flot 
præstation og dejligt at fæl-
lesskabsfølelsen stadig lever 
i denne »sammen og hver for 
sig tid«.
 Dejbjerg har fået en mast. 
Lyder meget enkelt, men ma-
sten har et formål. Den skul-
le gerne give en bedre mobil-
dækning når man rejser med 
tog. Så kan man bruge toget, 
som en fuld funktionsmæs-
sig arbejdsplads. 
 Det er en travl verden vi 
lever i. Alt skal være så ef-
fektiv. Tiden må ikke spildes 
på bare at lave ingenting. Vi 
lokale får også lidt gavn af 
masten, da den vil forbedre 
mobildækningen i vort om-
råde. Masten er opført ved 

jernbanen i Sdr. Vognbjerg.
 Gør noget for nærmiljøet 
og tjen penge til forenings-
kassen. Ringkøbing-Skjern 
Kommune arbejder sammen 
med Hold Danmark rent. Lo-
kalforeninger i nærområdet 
kan være med til at styrke 
den sociale sammenhængs-
kraft og samtidig være med 
til at blive bevidst om affald 
i naturen, samt skabe glæde 
ved naturen. Dette kan give 
3.000 kroner til forenings-
kassen, hvis man bruger en 
formiddag eller eftermiddag 
på at samle skrald i naturen. 
Og så en masse frisk luft. 
Pengene kan bruges til akti-
viteter, som styrker forenin-
gen. Dette kan ske fra maj – 
til oktober, og der er ruter på 
land og vand. 
 Foråret er jo også lig med 
konfirmationstid. Men Coro-
naen gør sig også gældende 
her. Datoen er endnu ikke 
fastsat, og kan hænde at det 
først bliver efter sommerferi-
en. Til den tid kan vi da håbe 
på, at tiderne er blevet lidt 
mere normale igen. Lige nu 
diskuterer de i Folketinget 
hvordan genåbningen skal 
forløbe.
 Vi bliver alle lidt lang-
hårede at se på. Frisurerne 
ændrer lidt på folks udseen-
de. Har hørt, at flere mænd 
ufrivilligt har tildraget sig en 
Thrump frisure, de må helt 
sikkert vente på at blive klip-
pet.
 Med forårsjævndøgn lige 
på trapperne går vinteren på 
hæld og foråret er inden for 
rækkevidde.

God påske 
/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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På opfordring er 
Esben Lunde Larsen 
kommet med et indlæg 
ang. tilstandene i USA før, 
under og efter indsættel-
sen af den nye præsident 
Joe Biden + Coronaen.

Drak du champagne, da 
Biden endelig vandt over 
Trump?
Personligt var jeg meget 
glad for, at Biden vandt. 
Ikke mindst i forhold til at 
få en mere almindelig po-
litisk ramme for arbejdet 
her i Washington DC. Det 
har været voldsomt kaotisk 
under præsident Trump. 
Ikke bare politisk, men 
også debatmæssigt. Det 
har skabt dybere skel i den 
amerikanske befolkning, 
hvor enhed til stadighed 
er udfordret mellem rig og 
fattig, mellem de forskelli-
ge etniske grupper, og mel-
lem Washington DC og det 
øvrige land.

Hvordan oplevede du den 
6. januar? 
(Stormen på Capitol Hill)
Det var en voldsom ople-
velse at se hjertekulen i det 
demokratiske samfund, 
Capitol Hill blive stormet 
på den måde. Det har haft 
kæmpe konsekvenser i 
landet, som om noget ef-

ter 9/11 har haft fokus på 
indenrigs sikkerhed. At se 
deres parlament blive stor-
met af dets eget befolkning 
har været voldsomt. Jeg 
var hjemme og fulgte det 
på TV, men cyklede ned til 
området morgenen efter, 
hvor alt - på mirakuløst vis 
- åndede fred og ro.

Var du ved Capitol Hill ved 
indsættelsen? Hvis ikke 
hvor var du så???
Jeg var ikke ved Cpitol Hill 
under indsættelsen, da in-
gen blev tilladt ind på om-
rådet foruden få inviterede 
gæster.

Hvad mener du fx om at 
Mike Penns deltog i ind-
sættelsen af Biden?
Det var statsmandsagtigt 
af Mike Pence at deltage i 
indsættelsen. Et præsiden-
tembede og en indsættelse 
er hævet over politiske 
skel. Det er den vigtigste 
funktion i et demokrati, og 
det må man ære uanset om 
man politisk er uenig.

Hvordan påvirkes dit liv 
af Corona-pandemien?
Covid påvirker ikke dag-
ligdagen så meget i Wa-
shington DC, hvor vi har 
haft et meget lavt smitte-
tryk og få dødstal. Skolerne 
er lukkede, men resten af 

samfundet er mere eller 
mindre åbent. Vi holder af-
stand og bære maske, men 
vi kan spise på restaurant, 
gå i fitnesscenter, og bu-
tikkerne er åbne. De fleste 
arbejder hjemmefra, og 
jeg har ikke været i vores 
hovedkontor i et år, og jeg 
kommer der heller ikke før 
til sommerferien, så det 
er selvfølgelig noget, man 
mærker. Arbejdsmæssigt 
har Covid også påvirket mit 
rejsemønster. Typisk ville 
jeg rejse 10-15 gange med 
fly ud i verden - også til 
Danmark - da mit arbejde 
handler om at rådgive re-
geringer og de største virk-
somheder i verden, tale på 
konferencer etc. Alt er flyt-
tet til virtuelle platforme, 
så rejsedelen af arbejdet 
har stået helt stille det se-
neste år. Jeg har været rask 
og frisk, så har kun taget 
en Covid test, og den var 
negativ.

Med venlig hilsen Esben

BEN i 
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Konfirmation 
i Dejbjerg Kirke
2021
v/ Poul Nyborg

Årets konfirmation 
er udskudt, udtaler 
Poul Nyborg, jeg har 
ikke en dato, der kan 
komme med i Sogne-
bladet. 
   Måske bliver det 
først efter sommer-
ferien - i så fald kan 
det jo komme med i 
næste blad, tilføjer 
Poul. 
   GDPR-reglerne 
gælder stadig, så 
jeg må ikke oplyse 
konfirmandnavne til 
Sognebladet, slutter 
Poul Nyborg.

DEJBJERG SOGNEBLAD  7

50 års konfirmandjubilæum
Fra venstre: Poul Jeppesen, Bjarne Stampe, Laurids Lunde, Per Frand-
sen, pastor Johannes Larsen, Peter Horsager, Andres Thygesen, og 
Jan Mortensen. Siddende: Ellen Larsen, Eva Frost Andersen, Mathilde 
Lodahl og Ruth Grøn. 

25 års konfirmandjubilæum
Bagerst fra venstre: Søren Kallehauge Christensen, Kenneth Hasager 
Kirk, Kristian Rudbæk Aarup, pastor Jørgen Pedersen
Forrest fra venstre: Christian Hennecke Clausen, Malene Bjerg og Mi-
chael Jensen.
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Nu er det blevet min tur 
til at fortælle om de år, 
der er gået efter min 
konfirmation. Jeg spoler 
derfor 10 år tilbage og vil 
prøve at fortælle lidt om en 
betydningsfuld tid - fra de 
første spadestik af mine 
ungdomsår til nu, hvor jeg 
befinder mig i mit treogty-
vende år. 

1. maj 2011 blev jeg kon-
firmeret og sikken en fest! 
Dagen forinden valgte min 

hest, Baldur, at give mig en 
flænge under øjet, hvilket 
indebar den første brug 

af (meget) make-up og et 
evigt minde på konfirma-
tionsbillederne. Det gjorde 
mig ikke noget, for jeg el-
skede den hest, og hele min 
verden drejede sig næsten 
kun om ham ved siden af 
gymnastik, badminton, 
fodbold, venner og skole. 
Hvordan jeg havde tid til 
det hele, ved jeg ikke, men 

jeg havde det godt, og be-
kymringer var der få af. 
 Det første store og plud-

selige valg efter min kon-
firmation var at tage på 
Vedersø Idrætsefterskole i 
9. klasse i 2012-2013. 
 Jeg tog af sted sammen 
med mine barndomsvenin-
der, Frederikke og Kathri-
ne, hvilket jeg tror passede 
os fint. Jeg glædede mig, og 
mine eneste bekymringer 
dengang var, hvordan det 
nu skulle gå med Baldur og 
tøjvask. Det blev et år fyldt 
med venskaber, gymnastik, 
fællesskab og udvikling. 
Jeg elskede det, og det gik 
jo fint med tøjvask og hest.
 Efter mit år på eftersko-
le tilbragte jeg tre år på 
Ringkjøbing Gymnasium 
på den samfundsviden-
skabelige linje. De tre år 
var indbefattet af utallige 
afleveringer, en masse vi-

10 år efter
  min konfirmation...

Laura er opvokset i Rabjerg og datter 
af Tove Jeppesen og Pauli Lundahl 
Jeppesen. 
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En uges skydeperiode i 
Hevring med sommer-
varme og »sauna« 
inden i uniformen.
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den, som jeg ikke altid var 
sikker på, hvad jeg skulle 
bruge til, gymnasiefester 
og fredagscaféer. 
 Jeg havde en rigtig god 
klasse, hvor flere af os sta-
dig har kontakt i dag. Gym-
nasiet var dog også en tid, 
hvor jeg oplevede forvir-
ring og udfordringer, som 
jeg ikke havde mødt før. 
Blandt andet mor og fars 

skilsmisse, som ændrede 
og prægede min hverdag. 
 Derudover, som vi nær-
mede os afslutningen på 
gymnasiet, kom der plud-
selig nye tanker om frem-
tiden. Hvad skulle der ske 
nu? Jeg havde til en start 
ingen planer, jeg så blot 
frem til at få huen på og 
have den bedste studenter-
tid - og det havde jeg!        

 

Efter studenterugen og en 
lang, velfortjent ferie fik 
jeg flere vikarjobs i Hobro, 
hvor jeg boede hos min far 
det første halve år af mit 
sabbatår. 
 Herefter »investerede« 
jeg i et højskoleophold på 
Viborg Idrætshøjskole, 
hvilket viste sig at være 
min hidtil bedste investe-

Udsigten fra vores 
lejlighed på Østre 
Havnegade i Aalborg. 
Vi kan lige se Limfjorden 
mellem bygningerne.

Når jeg er hjemme i 
Dejbjerg, skal jeg altid en 
tur forbi Bjørnemosen og 
heden. Og ja, Dejbjerg vil 
nok i et stykke tid endnu 

blive kaldt for »hjem«, 
selvom adressen 

siger Aalborg.
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ring. Det blev et halvt år, 
hvor jeg tilbragte tiden 
med gode mennesker, en 
masse idræt, fester, skitur 
og landsstævne i Aalborg. 
 Inspireret af mit højsko-
leophold søgte jeg efter-
følgende ind på Idræt i 
Aarhus, hvor jeg fik tilbudt 
både studieplads og lejlig-
hed. Det endte dog med, 
at jeg takkede nej - jeg var 
bare ikke klar. 
 I stedet begyndte jeg at 
arbejde som tjener på re-
staurant Stauning Havn 
og fik også job som pæda-
gogmedhjælper i Stauning 
Børnehus. Jeg nød at ar-
bejde i børnehuset og synes 
det var sjovt at komme til-
bage til det sted, hvor min 
egen barndom og sociali-
sering startede. Ofte når vi 

var udenfor, undrede jeg 
mig over, hvordan jeg en-
gang syntes, at bakken på 
legepladsen var så stor, og 
tunnelen under var så lang. 
Den må være krympet, si-
den jeg var barn.       
 Fra søde børn og travl-
hed på restauranten valgte 
jeg i februar 2018 at blive 
værnepligtig på Aalborg 
Kaserner. Der skulle ske 
noget nyt, og det må jeg i 
den grad også sige, at der 
gjorde. 
 Nu tre år efter kan jeg sta-
dig få kuldegysninger over 
at tænke på, hvor meget jeg 
frøs det første stykke tid. 
De lange underbukser, uld-
sokkerne, den tunge uni-
form og »hue-felt« var ikke 
nok, da vi oplevede den fa-
møse sibiriske kulde. Der 

lå jeg under min teltflage, i 
min sovepose med geværet 
som sovemakker og hunde-
frøs. Det var blot den første 
(voldsomme) oplevelse, jeg 
havde derinde, men alli-
gevel var jeg klar på, hvad 
tiden ville bringe. 
 Feltøvelser, forhindrings-
baner, march, vandpassa-
ger, utallige mørke nætter, 
gaskammer, førstehjælp, 
toilet under åben himmel 
og en tur ind til Jomfru 
Ane gade i ny og næ var 
blot nogle af de ting, jeg 
oplevede. Jeg var klar over, 
at det nok ikke var alt, jeg 
skulle fortælle til mor - så 
ville hun have hentet mig 
hjem. 
 I de fire måneder fandt 
jeg virkelig ud af, hvad det 

Som moster kan jeg godt 
bruges til lidt af hvert. 
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betød »at løfte i flok«, både 
fysisk og psykisk. Jeg fandt 
også mine grænser, hvor 
jeg fik endda sagt fra over 
for min sergent på en så-
dan måde, at jeg selv blev 
lige så forarget som ham. 
 Det var godt nok, jeg 
skulle bare ikke have glemt 
mit gevær efterfølgende... 
Som straf skulle jeg skrive 
et digt om mit gevær og 
undskylde, hvorefter jeg 
skulle læse det højt for hele 
kompagniet, kompagni-
chefen og sergenterne. Det 
blev så et godt digt, hvis jeg 
selv skulle sige det. Som 
min delingsfører, Tønder, 
sagde til os: »Det er de 
trælse og voldsomme ople-
velser, I vil huske og grine 
af, når I er færdige her«, og 
han havde tilsyneladende 
ret, når jeg tænker tilbage 
til min tid som menig Lun-
dahl. 
 Efter to sabbatår med 
mange oplevelser rigere, 
stod jeg over for at skulle 
vælge uddannelse (igen). 
Denne gang var jeg klar og 
spændt på at komme i gang 
med bacheloruddannelsen 
i sociologi på Aalborg Uni-
versitet. Hvorfor det lige 
endte med det, tror jeg er 
lidt af et tilfælde. 
 I sommeren 2018 flyt-
tede jeg derfor til Aalborg 
sammen med min kæreste, 
Peder, som jeg har gået i 
klasse med på gymnasiet. 
Peder er sergent på Aal-
borg kaserner, så det pas-
sede fint, at jeg også skulle 
studere i Aalborg. 

 Det første år af mit studie 
var jeg dog i vildrede, da 
jeg ikke helt kunne finde 
ud af, om studiet var noget 
for mig. De mange teorier 
og metoder vi fik kastet i 
luften, havde jeg svært ved 
at gribe. 
 Efter mange overvejelser 
valgte jeg dog at fortsætte, 
og det viste sig at være en 
god beslutning. I dag kan 
jeg se mange muligheder, 
og jeg er nu i gang med 6. 
semester, hvilket vil sige, at 
jeg afslutter min bachelor 
til sommer. 
 Herefter fortsætter jeg på 
kandidaten, hvor jeg skal 
specialisere mig i organisa-
tionssociologi og moderne 
arbejdsliv. Udover studiet 
bruger jeg blandt andet 
min tid på studiejob, fri-
villigt arbejde samt lange 
gå- og løbeture i skønne 
Aalborg.  
 Ved siden af alle mine 
mærkværdige oplevelser 
skal det også siges, at jeg 
er blevet moster til to søde 
drenge, Vincent og Alexan-
der, på henholdsvis fire og 
to år. Der er fart på, og de 
nyder, når ”moster Peder 
og Laura« kommer forbi, 
som Vincent siger. 
 For ikke at nævne år 
2020, som på mange må-
der har været et år med 
forandringer og restriktio-
ner. Ikke nok med online-
undervisning og isolering, 
blev 2020 også året, hvor 
jeg mistede min farfar, 
mormor og svigermor. Ikke 
fordi vi nu skal gå i en sør-

gelig retning, men det er 
noget, jeg alligevel vælger 
at nævne, da det har haft 
en stor betydning for mig, 
og for hvordan jeg har fået 
et anderledes perspektiv på 
livet og dets skrøbelighed.  
 Med mit treogtyvende år 
og 10 år siden min konfir-
mation, må jeg erkende, at 
jeg er kommet dertil, hvor 
jeg flere gange nævner: 
Hvor går tiden dog hur-
tigt! For ikke at tale om, at 
glemme min alder. Det hø-
rer sig vel til at blive ældre? 
 Nu får jeg tit spørgsmål 
omkring fremtiden og bo-
pæl efter endt studie, og til 
det kan jeg svare: Jeg har 
ingen planer, jeg ser blot 
frem til, hvad tiden brin-
ger, hvilket også var tilfæl-
det, da jeg stod i Dejbjerg 
kirke for nu 10 år siden. 
 Ikke at sige det er fuld-
stændig tilfældigt, hvor jeg 
er den dag i dag, men at de 
valg jeg har taget, og ople-
velser jeg har fået, har væ-
ret præget af store tanker 
og bekymringer. 
 Dog kunne jeg have valgt 
anderledes, jeg kunne have 
lavet så meget andet og 
have en anden bagage med 
mig, end hvad jeg har. Den 
bagage jeg har, er jeg nu 
glad for, og jeg er spændt 
på at få fyldt mere i den, 
hvad end det bliver. 

Laura Lundahl Jeppesen
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v/Kristian	Stigkær	•	Ledingvej	1

9735 3094

Bredgade 66
6900 Skjern

9735 
0337
skjern@sport24.dk
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Af sognepræst 
Poul Nyborg

Sidste år måtte vi fejre en 
tam påske i Dejbjerg kirke. 
Og juleaften gik samme 
vej. Set fra en præsts 
synsvinkel var det umåde-
lig trist. 

Ikke bare fordi der tra-
ditionelt kommer mange 
folk i kirke ved højtiderne, 
men også fordi netop jul 
og, i særdeleshed, påske 
står som helt centrale begi-
venheder i fortællingen om 
Jesus. 
 Påskemorgen er kirke-
årets hjerteslag. Derfor 
glæder jeg mig ekstra me-
get til at fejre påske i år – 
og forhåbentlig sammen 
med så mange kirkegæn-
gere, som vi nu får lov til. 

 Påskens forskellige 
gudstjenester inviterer os 
alle med ind i en vandring 
igennem fortællingen om 
Jesu lidelse, død og op-
standelse. 
 Gudstjenesterne kom-
mer naturligvis til blive 
afholdt indenfor de gæl-
dende retningslinjer. Det 
kan betyde, at der ikke er 
plads til alle. 
 Derfor vil der udover 
den almindelige påske-
gudstjeneste påskedag 
blive lagt en videogudstje-
neste ud på Facebookgrup-
pen »Dejbjerg info«.

Dejbjerg Kirke
PÅSKEUGEN I

Palmesøndag 
28. marts kl. 10.30
 Højmesse
Jesus drager ind i Jerusa-
lem i påsken og modtages 
som en konge!

Skærtorsdag
1. april kl. 19.30
 Stemningsfuld aften-
gudstjeneste med nadver
Jesus spiser det sidste 
måltid – nadvermåltidet 
– med sine disciple inden 
han tages til fange af 
romerne.

Langfredag
2. april kl 15.00
 Liturgisk gudstjeneste 
med skriftemål
Jesus forhøres, torturers 
og dømmes inden han til 
sidst henrettes og dør på 
korset.

Påskedag
4. april kl 10.30
 Højmesse
Opstandelsesdagen! 
Jesus lever! Det umulige 
er sket. Jerusalem er på 
den anden ende.

2. påskedag
5. april kl 15.00
 Familiegudstjeneste
Jesus viser sig lyslevende 
for to af sine disciple. Den 
nye virkelighed begynder 
at gå op for dem.
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Af Alma og 
Emma Jakobsen 

Redaktionen har kontaktet 
to skolepiger i sognet som 
beretter lidt om hvordan 
det er for anden gang at 
være sendt hjem fra skole.

Alma:
Under den første ned-
lukning i foråret 2020 var 
det hele lidt nyt med at 
være i hjemmeskole. 
 Det var skønt at kunne 
sove lidt længere om 
morgenen. Jeg fik også lov 
til at være længere oppe 
om aftenen. Det bedste var, 
at jeg ikke skulle smøre 
madpakke, det var virkelig 
fedt. 
 Jeg kunne endda gå 
i skole, mens jeg var på 
ferie med resten af min 
familie i sommerhus, for 
jeg kunne bare lave lektier 
på de tidspunkter som 
passede mig - det hele stod 
jo bare i ugeplanen, hvad 
jeg skulle lave, så kunne jeg 
selv bestemme, hvornår jeg 
ville lave det. 
 Én ting jeg virkelig havde 
glædet mig til i marts 
2020 var at komme på 
skiferie med min familie. 
Men desværre lukkede 
Danmark ned fem dage før 

vi skulle afsted, så det var 
virkelig mega ærgerligt, for 
jeg havde glædet mig i flere 
måneder til det.
 Med tiden blev det 
virkelig kedeligt at gå i 
hjemmeskole. Jeg savnede 
de andre i klassen og 
fritidsaktiviteterne var 
også sat på pause, så der 
var ikke rigtig noget at 
glæde sig til. 
 Højdepunktet på en 
almindelig hjemme 
skoledag var når min mor 
lavede formiddags snack, 
hun mente også vi skulle 
se morgensang med Philip 
Faber og synge med resten 
af Danmark, men det gad 
jeg ikke.
 I skrivende stund har jeg 
atter hjemmeundervisning, 
det har jeg haft siden 
uge 51 sidste år, og det er 
virkelig kedeligt selvom 
vi er på Teams og kan se 

læreren denne her gang.  
 Det er svært at sidde 
stille bag computeren i så 
mange timer om ugen, jeg 
vil hellere udenfor og lege 
med mine katte. Men jeg 
nyder stadigvæk, at jeg 
ikke skal smøre madpakke. 
 Nogle gange er jeg 
sammen med nogle piger 
fra min klasse, så sidder vi 
sammen på værelset og har 
undervisning via Teams.  
 Det er hyggeligt at sidde 
med en anden og så har 
man én lige ved siden af, 
man kan spørge om hjælp. 
Jeg glæder mig virkelig til 
vi igen må komme rigtig i 
skole.

Emma:
Jeg går på Handelsskolen 
i Skjern og har sidst været 
i skole 11. dec. 2020. Hvis 
jeg skal finde nogle positive 
ting, er det, at jeg har god 
arbejdsro herhjemme, så 
jeg får hurtigere lavet mine 
ting. 
 Vi har heller ikke så 
lange skoledage, så jeg 
har meget fritid. Jeg er 
begyndt at strikke under 
corona nedlukningen, så 
det hygger jeg mig med, 
når jeg har fri for skole. 
 Jeg har også lidt bedre tid 
til at hjælpe til med nogle 
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Hermed et par iskolde 
billeder fra en »frysende« 
oplevelse.

Et par friske gutter fra 
Østersogn har gjort det til 
en kold vane at dyppe sig i 
søen ved Letagervej 4a.
 Daniel har sat træskoe-
ne, men fandt dem heldig-
vis igen og fik en lille én at 
lune sig ved bagefter.  
 Herunder ses de to tidli-
gere nabomænd Daniel og 
Flemming.

malkninger herhjemme 
om aftenen, så har jeg 
mulighed for at tjene lidt 
ekstra i en periode.
 Men jeg glæder mig til, 
det bliver normalt igen, 
for det er svært at have 
gruppearbejde over Teams 
og nettet driller tit og det 
er bare kedeligt at sidde 
så mange timer bag en 
computer.
 Jeg glæder mig til at 
være sammen med venner 
igen og komme til LMU i 
Skjern. Jeg har også nogle 
18 års fødselsdags fester 
som er udskudt til vi igen 
må samles nogle flere 
personer. 

Årets første vinterbad
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Af Frederik Kirk 
Lauriden og 
William Hedegaard 
Lauridsen

Redaktionen har kontaktet 
to fætre i sognet som 
beretter lidt om hvordan 
det er at være sendt hjem 
fra skole.

Vi er to drenge der går på 
HF i Tarm. Lige fortiden 
er hverdagen ikke som den 
plejer. Vi har ikke mulighed 
for at gå fysiks i skole, det 
har vi ikke kunnet i over to 
måneder nu. Derfor blev 
den fysiske skole erstattet 
med hjemmeundervisning. 
 Vi har prøvet at få det 

bedste ud af det alligevel, 
og har fundet ud af at 
hjemmeundervisningen 
kan give nogle muligheder 
man ellers ikke har haft 
tidligere hen. 
 Fx har den stået på nogle 
gode sommerhus-ture, 
med gode venner. Eller 
mange timers skøjtning på 
fjorden, og de forskellige 
søer rundt i Dejbjerg. Pga. 
at man ikke skal i skole, 
er det meget nemmere 
at arrangerer noget med 
kammaraterne. 
 Der er nemlig mulig-
heder for at man kan 
overnatte sammen, eller 
finde på noget tidligere på 
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dagen. 
 Som man nok godt kan 
høre, synes vi faktisk det 
er udmærket at være sendt 
hjem, vi prøver bare at 
finde på noget at lave med 
kammaraterne, så man 
stadig får lidt socialt ind i 
hverdagen. 
 Der er selvfølgelig også 
mange minusser ved det: 
F o r s a m l i n g s f o r b u d e t , 
møde forskellige 
mennesker og fysisk 
kontakt med andre end 
bare sin familie. Det 
savner vi, og glæder os til 
at komme tilbage til den 
normale hverdag. 

William:
Ja altså for mit ved-
kommende er corona-
nedlukningen noget af en 
blandet oplevelse. 
 Skole kan virke utroligt 
ensartet og langtrukken. 
Det kan være svært at følge 
med i timerne og holde 
gejsten oppe. Ift. fritid 

mærker man det jo, dog i 
mindre grad. 
 I starten af nedlukningen 

var det ret så kedeligt fordi 
jeg ikke sås med så mange 
af kammeraterne. 
 Men efterhånden har jeg 
dog tilladt mig selv at se 
nogle stykker af dem. 
 Corona har også givet en 
masse gode ideer og timer 
ude i den friske luft. Den 
har stået på rigtigt meget 
fiskeri, hvor Frederik og 
jeg samt nogle andre gutter 
er taget på tur efter gedder 
hovedsageligt. Det er 
kanon godt tidsfordriv. 
 Udover fiskeriet har jeg 
sammen med min fætter 
Andreas fra Ringkøbing 
og min bror Anton også 
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klippet lidt, beskåret og 
klippet hæk rundt omkring. 
    
    Vi skulle faktisk bare 
hjælpe vores mormor og 
morfar med af beskære 
deres hæk i første omgang, 
men vi synes simpelthen 
det var en god måde at 
komme ud og få lavet 
noget, så vi har faktisk delt 
lidt flyers ud i postkasser 
rundt omkring, og nu håber 
vi, der vil komme noget 
respons på det, hvilket 
kunne være meget sjovt. 
Men jo det ville søreme 
være dejligt snart at få lov 
til at føle sig lidt fri igen!

Frederik: 
Personligt havde jeg 
svært ved at vende mig til 
hjemmeundervisningen. 

 Jeg har ikke rigtig 
kunnet koncentrere mig i 
timerne, og fik derfor ikke 
specielt meget ud af dem. 
Men allerede efter nogle 
uger fandt jeg nogle gode 
skolerutiner, så det hele 
blev lidt mere overskueligt. 
 Men eftersom hjemme-
undervisningen er kommet 
til, er det også blevet 
nemmere at være sammen 
med venner i området. 
 Vi har været gode til at 
finde på noget at lave. I 
stedet for at gå og kede sig 
herhjemme, er man social, 
og får mødt lidt mennesker 
i løbet af dagen. Nogle af 
de ting vi fx har givet os til 
er fiskeri, sommerhus og 
skøjtningen, da der var is. 
 Ved siden af alt det sjove, 
får jeg også arbejdet lidt 
på en gård, og hjælper far 

i haven eftersom der er god 
tid til det. Vi har fået fældet 
nogle træer og fået fjernet 
nogle buske. 
 Alt i alt har der være 
gode stunder herhjemme 
i nedlukningen, men man 
er også klar til at komme 
tilbage nu;)

Red.: Det er dejligt 
at høre, at vore unge 
mennesker er så kreative 
mht både undervisning og 
fritid. I skrivende stund er 
de to fætre dog tilbage på 
skolebænken.
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Hvor bruger du 
din frivillige tid?
Jeg bruger min frivillige tid 
som formand for Stauning-
Dejbjerg U&I, medlem 
af Gymnastikudvalget og 
Dejbjerg Sogneforening og 
derudover som koordina-
tor for de frivillige hjælpere 
ved Ringkøbing Fjord Jazz-
festival. 

Hvornår/hvor trådte 
du dine første frivillige 
skridt?
Jeg var vel ca. 16 år, da jeg 
startede som frivillig gym-
nastikleder i Stauning-Dej-
bjerg U&I. 

Hvorfor er du 
frivillig der?
For det første er jeg frivil-
lig her, fordi jeg bor her, og 
fordi jeg er vokset op med 
at give en hånd, uden det 
mål i sigte, at jeg nødven-
digvis får det samme til-
bage. 
 For det andet ønsker jeg, 
at være med til at skabe og 
sikre gode aktiviteter og ar-
rangementer til såvel store 

som små. Endelig synes 
jeg også, at et lokalområ-
des mængde af frivillige 
hænder både styrker og gi-
ver et indblik ind i et øget 
sammenhold og fællesskab 
mellem både store og små i 
et lille lokalsamfund. 
 Sådan et lokalsamfund 
vil jeg meget gerne være en 
del af.

Hvad giver det dig 
at være frivillig?
Det giver mig glæde og et 
indblik ind i, hvad der rør’ 
sig i området, og det er i 
grunden meget rart, når 
man som jeg er en anelse 
nysgerrig anlagt:)
 Det giver mig en kæmpe 
glæde, når vi i forenings-
regi åbner op for nye tiltag, 

som lokalområdet bakker 
op om. 
 At vi som område har 
noget at byde på, og ikke 
mindst kan være stolte af.  
 Når glæden fra eksem-
pelvis vores gymnaster og 
engagementet fra deres 
trænere stråler ud af øjne-
ne på dem, så er det netop 
et billede på, at vores frivil-
lige arbejde i Stauning Dej-
bjerg U&I lykkes.
 Endelig er det svært 
at beskrive, hvor stort et 
boost en weekend som fri-
villig ved Ringkøbing Fjord 
Jazz Festival giver mig. 
 Der ligger naturligvis et 
stort arbejde forud for den-
ne weekend, men mens den 
løber af stablen, er det som 
at være i en rus af glæde og 
taknemmelighed over op-
levelsen af, at det hele kø-
rer som smurt. Det er nok 
den weekend på året, hvor 
jeg både går flest skridt og 
sover færrest timer, men 
det er det hele værd. 
 At sætte sig ned søndag 
eftermiddag efter festiva-
len, og tænke tilbage på de 
ca. 300 frivillige, der med 
smil og gæstfrihed gav gæ-
sterne en god oplevelse… 
så er missionen fuldført.
 De oplevelser jeg selv har 
og har haft som frivillig, 
forsøger jeg at fortælle vi-
dere til mine egne drenge, 
og så håber jeg meget, at de 
en dag får lyst til at tage del 
i det der rør’ sig omkring 
dem. 

Karen Andresen

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS
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Stort tillykke 
med det...

Sognebladet har på Face-
book læst, at Hansen & 
Larsen er blevet kåret til 
Gazelle-prisen. 
Vi har derfor stillet nogle 
spørgsmål om hvordan det 
gik for sig. 

Hvordan blev I kontaktet? 

Kontakten foregik meget 
uformelt. 
 Vi modtog blot et brev. 
Blandt 1.885 andre var 
H&L indstillet til en Gazelle 
pris 2020.

Havde I gjort noget 
særligt, for at blive kåret? 
Udover at opfylde de 
kriterier, som man skal 
for at få prisen? 

Nej, der har ikke været en 
strategi med det formål. 
Firmaet har jo eksisteret 
i mere end 50 år og været 
velkonsolideret i mange 
år. Men vi er selvfølgelig 
meget glade for og stolte 
over anerkendelsen.

I har haft hurtig vækst, 
resulterer det i, at I har 
ansat flere medarbejdere? 

De sidste 3 år er med-

arbejderstaben ble-
vet større. I takt med 
stigningen i vores byg-
geprojekters størrelse 
og antal, er antallet af 
medarbejdere fulgt med. 
 Vi har øget antallet på 
kontoret en smule, mens 
den udførende del af vores 
arbejdsstyrke er øget 
med 10 medarbejdere i 
gennemsnit. 
 Derudover er antallet af 

faste samarbejdspartnere 
naturligt steget også. 

Har I fået flere 
henvendelser fra kunder, 
efter det er blevet 
offentliggjort? 

Lige nu er der godt gang i 
byggeriet, så det er svært at 
måle en evt. effekt. 
 Men mange af vores 
kunder har lagt mærke til 
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at vi har fået prisen. Så det 
er absolut en positiv ting. 

Vil I bruge det i 
jeres fremtidige 
markedsføring? 

Vi lavede lidt på det, 
omkring tidspunktet vi 
fik den tildelt. Men vi 
har ikke en decideret 
markedsføringsplan om-
kring Gazelle-prisen. 
 Vi har en tro på at vores 
kunder, både nuværende 
og fremtidige, kender os 
for den kvalitet vi står for. 
 Vi arbejder hver dag på 
at fastholde og udvikle 
vores position som 
områdets førende bygge- & 
entreprenørvirksomhed. 

/rs

Info omkring 
Gazelle prisen:

Gazelle er en betegnelse, 
der bliver anvendt for 
virksomheder, der vækster 
hurtigt. Din virksomhed 
skal leve op til en række 
af krav for at blive 
en gazelle. Udtrykket 
gazelle stammer fra den 
gazellepris, som Dagbladet 
Børsen hvert år uddeler til 
hurtigt voksende danske 
virksomheder.

Hvad er en 
gazellevirksomhed?

Siden 1995 har Dagbladet 
Børsen hvert eneste år 

uddelt sin gazellepris til 
danske virksomheder, der 
oplever hurtig vækst.
 Udtrykket gazelle stam-
mer fra den prestigefyldte 
kåring, der finder sted 
hvert år.
 Alle virksomheder 
kan i princippet blive 
udnævnt som en gazelle-
virksomheder, hvis de 

lever op til en række af 
krav i forhold til deres 
omsætning og deres vækst. 
 Det er ikke afgørende, om 
der er tale om mindre eller 
større virksomheder, og 
det kan være virksomheder 
indenfor alle brancher. 
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Da jeg og familien flyttede 
til Dejbjerg i november 
2016, havde jeg ingen 
ide om, hvad jeg skulle 
beskæftige mig med. 

Jeg er oprindeligt uddannet 
ergoterapeut; men da vi 
kom fra en noget presset tid 
i Århus i begge vore jobs, 
var min præstemand og 
jeg enige om, at jeg skulle 
tage den med ro, og at mit 
krudt skulle bruges på hus/
genhusning og på at få 
vores tre børn godt i gang 
med deres nye dagligdag 
og skoleliv. 
 Efter et par år løb Poul 
ind i den udfordring, at 
han ad flere omgange 
ikke kunne få fat i en 
organist til søndagens 
tjeneste. På det tidspunkt 
havde jeg i noget tid 
været gravermedhjælper 
i Brejning, men var 
ikke tilknyttet deres 
gudstjeneste i weekenden, 
og da Poul i sin nød 
spurgte, om jeg ville spille 
klaver til den kommende 
søndags gudstjeneste, var 
jeg med på den. 
 Jeg har gennem tiden 
spillet meget til lovsang 
både i bands og alene på 
klaver dertil læst 1½ år 
på musikvidenskabeligt 
fakultet og er vokset op 
med en mor, der ved 
siden af sit lærerjob, også 

arbejdede som organist, 
så jeg syntes, der var 
noget dejligt genkendeligt 
og samtidig helt nyt og 
spændende i opgaven. 
 Efter nogle måneder bag 
klaveret i kirken blev jeg 
enig med menighedsrådet 
om at fortsætte sam-
arbejdet mere permanent. 
Vi startede ud med en 
prøveperiode på et års 
tid, hvor jeg samtidig 
ville deltage i et kursus 
i orgelspil gennem 
kirkemusikskolen. 
 Det skal siges, at 
grundene til at jeg 
overhovedet turde foreslå 
orgelspillet var, at jeg så 
småt var gået i gang med 
at prøve mig af på orglet i 
kirken og havde fået mig en 
ide om, hvordan det ville 
være at spille på sådan en 
sag. 
 Jeg synes, det var 
sjovt. Dertil havde jeg på 
Det Kristne Gymnasium 
i Ringkøbing og på 
universitetet i Århus 
be skæftiget mig med 
koralharmoniseringer, 
som er de noder, man 
spiller efter til salmerne, og 
jeg havde derfor allerede 
en del af teorien for 
orgelspillet på plads. 
 Jeg tænkte derfor, at 
det skulle jeg nok få lært. 
En organist, jeg snakkede 
med, havde også opfordret 
mig til bare at kaste mig ud 

i det, og jeg huskede min 
efterskoleveninde fortælle, 
hvordan hun som nybagt 
teenager blev opmuntret 
til at tage orgel-tjansen i 
den lokale kirke af hendes 
præst. De sang så kun den 
samme håndfuld salmer 
for en tid. Så, der måtte 
være en grænse for, hvor 
svært det trods alt kunne 
blive.

Kursus eller 
ikke kursus

Jeg gik altså i gang med 
orgelspillet og startede 
ud med stor frimodighed, 
og syntes umiddelbart 
jeg kunne få det til at 
lyde nogenlunde, som 
jeg kendte det fra min 
egen kirkegang og fra min 
mors spil.  Så startede 
orgelkurset i oktober, 
hver anden mandag. Det 
blev vist til otte mandage 
i alt, ikke fordi kurset ikke 
varede længere, men fordi 
jeg valgte at stoppe. 
 Jeg mistede simpelthen 
mere og mere af min 
frimodighed for hver gang 
der gik, og stemningen 
omkring det at spille orgel 
blev noget med ondt i 
maven i stedet for. Det er 
godt at lære om tradition, 
regler, teknikker, mekanik 
og spillestil; men jeg 
skulle begynde at spille på 
orglet til gudstjenesterne 
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fra januar, og gennem det 
jeg lærte på kurset, blev 
jeg blot mere og mere 
opmærksom på alle mine 
fejl og mangler. 
 Jeg har stor respekt 
for det, de veluddannede 
organister kan! Jeg har stor 
respekt - og kærlighed - for 
og til tidligere komponister; 
men jeg blev enig med mig 
selv om, at jeg hverken 
kunne eller skulle lære at 
spille som Frescobaldi ville 
have spillet sine post- og 
præludier.
 Menigheden her i 
Dejbjerg er rigtig glade for 
musik, har gode ører for 
det og går op i det; men der 
er ingen der går op i, om 
jeg kan spille mine triller 
fuldstændig korrekt. Orglet 
i Dejbjerg har ét manual 
(én række af tangenter) og 
seks stemmer, Skjern Kirke 
har til sammenligning tre 
manualer og 27 stemmer. 
 Hvis jeg først lærte at 
kunne spille, som der blev 
lagt op til på kurset, ville 
den lille tjans på 6½ timer 
og det lille orgel ikke være 
nok til at spille op til de 
faglige og spillemæssige 
færdigheder. Det betyder 
absolut ikke, at man ikke 
skal forbedre sig, og jeg 
kan rigtig godt lide at lære. 
 Når alt kommer til alt, 
fik jeg rigtig meget ud 
af kurset, ikke mindst 
større indsigt og forståelse 
for traditionens plads i 
sognekirken og blandt 
organister. Jeg har fundet 
ud af, at jeg faktisk sætter 

stor pris på at kende 
traditionen, også selvom 
jeg måske ikke selv kan, 
eller altid vælger, at følge 
den. Kurset passede 
bare ikke til min og 
menighedens situation. 

Musikkens funktion
Med fare for at det bliver 
for nørdet, så har jeg lyst 
til at gengive noget, min 
orgellærer sagde, da jeg lidt 
i sjov kaldte min spontane 
ekstra tilføjede septim-
akkord tilen(salmen) for 
»tradition og fornyelse«. 
 Han sagde: Nej!, det 
hedder ENTEN tradition 
ELLER fornyelse. Enten er 
der septimer over det hele, 
eller også spiller man det, 
der står. Der er helt klart 
en stil, der hedder orgelspil 
til salmer. Og der er noget 
der lyder fint på klaver, 
men som ikke lyder godt 
på orgel. Men med hensyn 
til »tradition ELLER for-
nyelse« så mener jeg 
hverken, at man skal lave 
fornyelse for fornyelsens 
skyld eller traditionen for 
traditionens skyld.  
 Jeg læste for nyligt en 
vældig god artikel af 
Nils Holger Petersen 
( k o m p o n i s t / l e k t o r 
emeritus i kirkehistorie/
tidligere folkekirkepræst) 
om musikkens funktion i 
gudstjenesten. Han skrev, 
at musikkens opgave 
er at skulle stemme 
sindet til mødet mellem 
mennesker og Guds rige, 
som gudstjenesten danner 

ramme for. Musikken skal 
repræsentere mennesker 
i mødet med Guds rige og 
skabe rum for menneskers 
følelser. 
 Han sammenligner mu-
sikken med prædikenen, 
der ikke skal komme med 
et helt nyt budskab men 
skal forkynde kristendom, 
men som samtidig skal 
ny-gennemtænkes og 
ny-formuleres ind i tid 
og sted. Musikken skal 
hjælpe med at stemme 
vores sind nu og her, og 
det er en kunstnerisk-
teologisk opgave, der 
påhviler organist og præst. 
Man kan ikke på forhånd 
udelukke nogen bestemt 
musik – det vigtige er 
at arbejde bevidst, både 
teologisk og musikalsk, 
med udgangspunkt 
både i traditionen og de 
udfordringer, traditionen 
støder på i dag - manglen på 
organister/kirkemusikere 
får jeg lyst til at tilføje. 
 Et eksempel på denne 
udfordring dukkede op i 
en samtale, jeg havde med 
vores store datter, som 
spiller klaver. Jeg spurgte, 
hvad der skulle til, for 
at hun kunne finde på at 
lære at spille orgel: At man 
ændrer lyden, var hendes 
svar.  Tilbage til Nils 
Holger Petersen, så siger 
han videre, at det er særligt 
påkrævet med teologisk-
musikalsk kreativitet i 
dag, fordi vi lever i en så 
individualiseret verden 
og han tror ikke, der er 
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APRIL
Torsdag 1. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Skærtorsdag
Fredag 2. kl. 15.00 Dejbjerg Kirk Gudstjeneste. Langfredag
Søndag 4. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Påskedag
Mandag 5. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste 2. påskedag
Søndag 11. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde 
    v/Rasmus Houler, Lem
Søndag 25. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Rytmisk aftengudstjeneste

MAJ
Søndag 2. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag 6. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde 
    på Dejbjerglund Efterskole
Lørdag 8. kl. 10.00 Støtteforeningen  Papirindsamling (10-12)
Søndag 9. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 16. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 19.  kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Mogens Svendsen, 
Kølkær
Søndag 23. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Pinsedag
Mandag 24. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 2. pinsedag
Tirsdag 25. kl. 19.30 Skjern Havekreds Generalforsamling i 
    Skjern Kulturcenter
Lørdag 29. kl. 10-12 Skjern Havekreds Plantemarked på Pakhuspladsen
Søndag 30. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Trinitatis

JUNI
Torsdag 3. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde 
    på Dejbjerglund Efterskole
Søndag 6. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Mandag 7. kl. 19.00 Skjern Havekreds Vandhaverne og åbne haver 
    på Enghavevej
Onsdag 9. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Kurt Nielsen, Hol-
stebro
Søndag 13. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 20. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
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brug for regler, snarere 
for mere kreativt arbejde 
ud fra en grundlæggende 
forståelse af musikkens 
rolle i gudstjenesten og 
af gudstjenestens ud-
fordringer med at være 
gudstjeneste for sin 
potentielle menighed. 

Gudstjenester i 
Dejbjerg

Jeg synes faktisk, vi har 
fundet en super god vej for 
gudstjenesterne i Dejbjerg 
Kirke, og jeg synes, jeg 
genkender Nils Holger 
Petersens pointer, i det vi 

gør. Mange fra menigheden 
har tilkendegivet deres 
glæde over klaverspillet 
til gudstjenesten, og 
klaveret som deres 
foretrukne instrument. 
Der er også medlemmer, 
som er glade for orglet. 
De to instrumenter kan 
hver deres. De er begge 
fantastiske stemnings-
skabere, hver på sin 
særegne måde. Vi har 
derfor valgt, at der til de 
tidlige gudstjenester kl. 
9 kun bruges klaver. Til 
højmessen kl. 10:30 er 
det med orgel, og så med 
klaverspil til altergangen. 

 Det giver mening for 
menigheden og for præs-
ten og organisten. Vi 
mærker den gode stemning 
omkring denne løsning. Til 
hver søndag har jeg valgt 
at læse søndagens tekst, 
og derudfra vælger jeg så 
præ- og postludium og 
sange til nadveren. Når det 
er til klaveret, er det oftest 
gamle vækkelses-sange, 
engelske »spirituals« eller 
nye/nyere lovsange, der 
tekst/indholdsmæssigt 
passer til en eller flere af 
tekstrækkens læsningerne. 
Hvis man kan teksten til 
disse salmer og sange, 
får man en ekstra bonus-
refleksion med til det, man 
ellers sidder med, mens 
man lytter til musikken. 
   Er det orglet, jeg spiller 
på, er det traditionen 
tro ofte skrevne præ- og 
postludier, jeg benytter 
mig af, eller skriver mit 
eget præ- eller post over 
ovennævnte genrer og 
tilpasser det orglet. 
   Der er regler, der virker til 
gode og som er nødvendige; 
og der er regler som kvæler 
frimodigheden og den 
livgivende stemning. Det 
er en vidunderlig gave og 
utrolig spændende opgave 
at få lov til at bidrage til den 
gode stemning, den sunde 
balance, og det gudsgivne 
møde, søndag efter søndag, 
som organist/pianist/
kirkemusiker i Dejbjerg 
Kirke.

Majbrit Nyborg
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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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På Dejbjergvej 17 bor 
Birte og Peter Hansen, 
og når man kommer ind 
i deres stue, ser man 
straks, at her bor et par 
kunstnere. 

På væggene hænger 
malerier og fotografier, 
som Birte har lavet. For år 
tilbage malede Birte, men 
nu er hun gået over til at 
fotografere. 
 Kikker man ud i 
haven, kikker man ud 
i en fin skulpturpark. 
Skulpturerne er hugget 
i sten og i alle mulige 
størrelser og former, og 
her er det Peter, som er 
mesteren. I indkørslen 

står standerlamper hugget 
i sten; postkassen er 
udhugget i en stor sten 
og flot dekoreret – og jeg 
kunne blive ved.
 Det er Peters store hobby, 
så stor at han også får 
bestillinger på forskellige 
ting. Han laver mange 
gravsten og skulpturer af 
forskellig art. – Af større 
ting kan nævnes byportene 
ved tre indfaldsveje til 
Dejbjerg by, standeruret 
ved Melballes have i 
Tarm, et stort timeglas 
ved Redsted Sognegård 
på Mors og sten ved både 
friplejehjemmet i Stauning 
og Hansen & Larsen. 
 Men han har også lavet 
gårdsten med navn og 
husnummer, desuden 

fuglebade. Peter er lige-
så stille blevet kendt 
ved »mund til mund 
metoden« og averterer 
kun i Sognebladet. Dog 
har han haft en udstilling i 
Videbæk; men det gik ikke 
så godt. Han fandt ud af, 
at det var for tæt på den 
lokale stenhugger.
 Det hele startede for ca. 
50 år siden, da Peter boede 
på Mors. Der skulle laves 
en vandkunst, som skulle 
stå ved Morsø Bank. Stenen 
var en møllesten på 1,50 
m i diameter, som skulle 
hugges til, og det blev Peter 
behjælpelig med. Der var 
monteret en lufthammer 
på en stor traktor, og den 
gamle stenhugger fortalte 
Peter, hvordan han skulle 
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gøre.
 For tyve år siden 
købte Peter sin første 
professionelle mejsel, 
senere en trykluftmejsel. 
Så gik han over til 
sandblæsning. Når han 
skal lave bogstaver, bruger 
han en plotter. Han kan 
også lave motiver, men det 
er lidt mere kompliceret 
og foregår ved hjælp af et 
computerprogram. 
 Peter har et værksted 
med en maskine, der kan 
planslibe og polere op til 
1,10 m i diameter og mange 
andre maskiner og dimser. 
Alle maskiner og dimser 
har han selv lavet, så på 
dette punkt er han også 
en kunstner. Han har et 
værksted bagved garagen. 
Dette er dog ikke helt stort 
nok, så garagen er også 
inddraget. 
 Dog arbejder han ikke 
derude her i vintertiden, da 
der ingen varme er derude. 
Men ellers er han altid 

lidt i gang med det ene 
eller andet, og der er som 
regel en maskine, der skal 
repareres.
 Peter køber sine sten 
i Give. Stenene kommer 
fra Sverige. Han vil helst 
arbejde i granit, da det er 
den hårdeste og flotteste 
stenart. Granit er opstået 
på grund af vulkansk 
aktivitet og højt tryk. Blå 
Rønne er det hårdeste og 

kommer som navnet siger 
fra Bornholm.
 Peter har arvet sin 
kunstneriske åre fra sin 
mor, som var meget dygtig 
til alt slags håndarbejde og 
lavede meget forskelligt.
Hvis man er interesseret i at 
se, hvor meget forskelligt, 
Peter har lavet, kan man gå 
ind på hjemmesiden: 
www.petersstenhuggeri.dk

/lrå
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De nye restriktioner ligger 
heldigvis op til forårsakti-
viteter rundt i foreningerne. 

Dog er vi stadig i gang med 
at udtænke, finde på og 
planlægge tiltagene til både 
store og små i netop vores 
forening.
 I skal derfor følge godt 

med på både vores hjem-
meside: 
www.uogi.dk og vores 
facebookgruppe: 
»Stauning-Dejbjerg U&I«. 
 Her vil vi offentliggøre 
aktiviteterne, så snart vi 
har det hele klar.

Vh. Bestyrelsen

HVAD BYDER 
FORÅRET PÅ I

Stauning
Dejbjerg 
U&I

 

Stauning-Dejbjerg U&I 
 

ønsker alle vore skønne unge konfirmander 
et stort tillykke med konfirmationen. 

Vi håber I alle får den bedste dag, samt ønsker jer 
alt det bedste for fremtiden. 

”Linedanser - vælge livet 
hvilken er din vej? 
Følge hjertet, uforfærdet. 
Sige ja og nej. 
 
Verden spørger tit hvordan 
og alt for lidt hvorfor. 
Der er så mange ting man kan 
- stå for det du tror!” 
                                  -fra ”Kære Linedanser” 
                                         Skrevet af Per Krøis Kjærgaard 

 

Tillykke 
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Skrevet et døgn 
før eleverne 
vender tilbage 
til Dejbjerglund 
Efterskole

For 70 dage siden ønskede 
vi vores elever »God jul«, 
Vi var klar over at corona 
kunne udsætte vores 
opstart i 2021, men at der 
skulle gå 70 dage, inden 
vi igen kunne byde dem 
indenfor på Dejbjerglund 
Efterskole, var ikke med i 
vores planlægning!
 I to måneder har vi 
kørt online undervisning. 
En undervisning, som 
lærerne har formået at 
gøre både lærende og 
motiverende, men som 
også har givet udfordringer 
for os i fht. at fastholde et 

efterskolefællesskab. 
 Vi har været sammen, 
men hver for sig. Vi er 
blevet ret velbevandret i 
Teams, men vant til online 
undervisning bliver vi 
aldrig!

 I onsdags kom så den 
gode nyhed: »Efterskolerne 
på Bornholm, i Nordjylland 
og Vestjylland må åbne op 
igen 1. marts«. 
 Vi har altid været glade 
for vores beliggenhed 
her i Dejbjerg, men lige 
nu sætter vi ekstra pris 
på Vestjylland! Det lave 
smittetryk, som alle i 
Vestjylland har været med 
til at sikre, hjælper os i 
gang. I Vestjylland har 
vi god plads, og vi er så 
autoritetstro, at når Mette 
siger »hold afstand«, så 

gør vi det: Tak til jer alle.
 Vores glæde har 
dog et skår i fht. vores 
efterskolekollegaer og alle 
efterskoleelever i Danmark. 
For en 16-årig kan det være 
svært at forstå, at nogle 
efterskoler åbner, mens 
andre ikke gør. Vi føler os 
privilegerede, men også 
ydmyge. Det er et stort 
ansvar at være blandt de 
første, som genåbner.
 Der er ingen tvivl om, 
at vi også bruges som 
eksperiment:
•	 Kan	 efterskolerne	 leve	
op til endnu skarpere re-
striktioner? 
•	 Kan	 opgaven	 med	 test	
2 gange om ugen løses 
internt? 
•	 Kan	 en	 evt.	 smitte	 på	
efterskole begrænses? 
•	 Kan	 efterskolen	 la-
ves til »boble« med 
medarbejdere, der kommer 
fra forskellige familier og 
ind på skolen?

 Vi ser det som en 
spændende udfordring 
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og vil gøre alt, hvad 
vi kan for at leve op 
til de strenge krav fra 
sundhedsmyndighederne, 
så landets øvrige 
efterskoler også snart kan 
genåbne. 
 MEN vi skal også lave 
efterskole for de unge. 
De har allerede mistet 
alt for meget af deres 
efterskoleår. De sidste 
fire	 måneder	 bliver	 en	
balancegang med fuldt gas 
på efterskolelivet på den 
ene side og restriktioner på 
den anden side. 
	 Vi	ved,	vi	kan	finde	denne	

balance sammen med 
vores elever og vi tror på, at 
det var sidste gang corona 
lukkede Dejbjerglund 
Efterskole ned.

Vi glæder os til mandag…

DEJBJERGLUND EFTERSKOLEs
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

19. MAJ 2021 KL. 20.00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent/protokolfører/stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 På valg er:
•	 Allan	Stampe
•	 Kristina	Møller	Nielsen
•	 Karen	Søndergaard
•	 Dorthe	Damgaard
7. Eventuelt
Bemærk - det er kun medlemmer af Støttekredsen, som kan 
stemme.
Forslag,	 der	 ønskes	 behandlet	 på	 generalforsamlingen,	 skal	
i	 henhold	 til	 vedtægterne	være	bestyrelsen	 i	 hænde	senest	 ti	
dage før generalforsamlingen, altså den 9. maj. 
Forslag kan sendes på: bestyrelse@dejbjerglund.dk
Inden generalforsamling vil vi gerne invitere på spisning kl. 
18.30.	Af	hensyn	til	køkkenet	er	der	tilmelding	til	middagen	se-
nest fredag den 14. maj. Tilmelding sker på tlf.: 9734 1900 eller 
på kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.
Afholdelsen	er	naturligvis	med	 forbehold	 for	evt.	Covid-19	 re-
striktioner.

På bestyrelsens vegne
Heidi Bro Iversen
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Dejbjerglund Efterskole 
har fået ny formand for 
bestyrelsen, Heidi Bro 
Iversen fra Skjern. Vi 
synes, læserne skal vide 
lidt om, hvem hun er

Ny formand - men 
alt er ved det 
gamle...

Jeg vil starte mit lille skriv 
om mig selv med at gå 34 år 
tilbage i tiden - helt præcist 
til den 1. marts 1987. Her 
sad jeg, en 16-årig pige, 
mellem mine forældre i 
en kold gymnastiksal på 
Uglbjergvej 10 i Dejbjerg. 
Der var informationsmøde 
for kommende elever 
til den nye efterskole. 
En efterskole som på 
daværende tidspunkt 
ikke havde meget at vise 
frem, kun den kolde 
gymnastiksal og nogle 
forladte klasselokaler.
 På trods af dette var jeg 
sikker på, at Dejbjerglund 
efterskole skulle være 
MIN efterskole. Og jeg har 
aldrig fortrudt mit valg! 
 Jeg har været med 
næsten hele vejen. Som 
elev, som medlem af 
elevforeningen, som 
medlem af bestyrelsen 
og nu også som forældre 
til det 3. barn på skolen. 

Dejbjerglund er en del af 
mit DNA.
 Jeg hedder Heidi Bro 
Iversen, er 49 år og bor 
i Skjern. Jeg er nærmest 
indfødt, da jeg er født og 
opvokset i Hanning. Jeg er 
gift med Peder, og sammen 
har vi tre børn, Nicolai på 
21, som er i revisorlærer, 
Lærke på 19 der går i 2.G 
på VGT og Sofie på 15 
der er på Dejbjerglund 

Efterskole.
 Til daglig arbejder jeg 
som økonomikonsulent 
ved Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 
 Jeg har i hele mit 
voksne liv været frivillig 
engageret, og jeg har 
via den vej prøvet rigtig 
mange forskellige ting. 
Jeg har været instruktør 
i gymnastik i næsten 30 
år, både i lokaleforeninger 
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og i egnsforeningen. Jeg 
har siddet i bestyrelser 
i lokalforeninger, egns-
foreningen, Dejbjerglund 
Efterskoles Elevforening, 
Dejbjerglund Efterskole 
og Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter. I mit 
bestyrelsesarbejde har 
jeg bl.a. være formand for 
Skjern Gymnastikforening 
i 15 år. 
 Det er nogle store sko jeg, 
som formand, er hoppet 
ned i - men det føles godt, 
og det går godt. Corona 
gjorde sit i foråret til, at 
vores generalforsamling 
blev udsat, så jeg har 
i skrivende stund kun 
været formand i godt fem 
måneder. Jeg er derfor 
stadig i en læringsproces i, 
hvad der ligger i opgaven. 
Og jeg lærer nyt tit.
 Jeg vil gå gennem ild og 
vand for Dejbjerglund, for 
ledelsen, medarbejderne 
og bestyrelsen - men jeg 
går ikke enegang. For 

mig er samarbejde helt 
uvurderligt, og derfor er 
det SÅ vigtigt for mig, 
at beslutninger sker på 
bestyrelsesniveau, og 
at vi har et højt orien-
teringsniveau.
 Selvom jeg er formand, 
med alt hvad det inde-
bærer, er jeg ikke bedre 
end min bestyrelse gør 
mig. Derfor er det samlede 
bestyrelsesarbejde meget 
mere vigtigt for mig, end 
det at være formand. For 
mig er det vigtigt, at vi som 
bestyrelse samarbejder, 
at vi bruger de forskellige 
kompetencer, vi hver især 
har, på den bedste måde, at 
alle byder ind - at jeg bliver 
til os.
 Dejbjerglund Efterskole 
er en velsmurt maskine - 
takket været vores ledelse 
og vores medarbejdere. 
Det har altid været et 
kendetegn for skolen, at vi 
følger med udviklingen - og 
det fortsætter vi med, også 

med mig som formand. 
 For at være attraktive 
på markedet, er det 
nødvendigt, at vi som 
bestyrelse tør tage en tur i 
helikopteren og se det hele 
i et større perspektiv. Hvad 
sker der i verden omkring 
os, og hvad skal vi være 
opmærksomme på. 
 Det er vi heldigvis rigtig 
gode til (og har altid været 
det), og jeg har en god 
fornemmelse af, at der 
er Efterskole i Dejbjerg i 
mange år endnu.

Heidi Bro Iversen
Formand

Dejbjerglund Efterskole
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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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I den forløbne periode har 
Skjern Havekreds også 
været berørt af Corona-
restriktionerne, idet vi ikke 
har kunnet afholde 
generalforsamling, som 
skulle have fundet sted 
23. februar.

Vi har også valgt at udsætte 
100 års jubilæet, som er 
den 14. april. Dette har vi 
udsat et år, således at det i 
stedet skal afholdes tirsdag 
5. april 2022 i Skjern Kul-
turcenter.

	 Vi	 har	 lavet	 et	 flot	 pro-
gram med foredrag ved 
Claus Dalby og efterføl-
gende festaften. Foredra-
get med Claus Dalby er for 
alle interesserede, medens 
festaftenen kun er for med-
lemmer med en ledsager af 
Skjern Havekreds. 
 Så har du/I lyst til at del-
tage i denne fest, er I meget 
velkomne til at melde jer 
ind i Haveselskabet. 
 Haveselskabet er for alle 
haveinteresserede. Netop 
her i Coronatiden har man-
ge fået øjnene op for ha-
vearbejde, og hvor megen 

glæde der er i det. 
 Som medlem får man 10 
gange årligt Haven, et blad 
med masser af inspiration. 
 Igennem Haveselskabet 
kan man også få hjælp fra 
en af foreningens havearki-
tekter. Læs meget mere om 
Haveselskabet blot ved at 
søge på internettet Have-
selskabet

Vores næste 
arrangementer i Skjern 
Havekreds:

Tirsdag 25. maj kl. 19.30
 Generalforsamling i 
 Skjern Kulturcenter
Lørdag 29. maj kl. 10-12
 Plantemarked på 
 P-pladsen ved 
 Restaurant Pakhuset 
 i Skjern
Mandag 7. juni kl. 19-21
 Besøg i Vandhaverne og 
 åbne haver på 
 Enghavevej i Skjern.
Vi mødes ved Vandhaverne 
på Grønningen, Skjern.  
 Her vil Lars Foged for-
tælle om Vandhaverne og 
deres tilblivelse. – Deref-
ter er der besøg i tre åbne 
haver på Enghavevej hos 
Margit og Svend Madsen 
i nr. 39, Anna Marie og 
Knud Hauge i nr. 43 og 
Gerda Bertelsen i nr. 47. 
	 Medbragt	 kaffe	 kan	 ny-
des i alle tre haver. Alle tre 
haver har direkte udgang 
til badesøen og Den grønne 
Korridor.
Entré: 30/40 kr. for medl./
ikke medl.

/lrå

HaveKreds
SKJERN
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Så passerede kalenderen 
1. marts, og det er officielt 
blevet forår. Vi går lysere 
tider i møde, og det er vist 
noget, vi alle trænger til. 

2021 startede med, at alle 
børn fra skolen skulle 
undervises hjemme. 
Både børn og forældre 
skulle dermed finde en 
ny hverdag, hvor skole og 
arbejde skulle gå op i en 
højere enhed. 
 Det har været en stor 
udfordring for de fleste, 
og mange børn oplevede 
et stort savn til vennerne, 
skolen, lærerne og bare den 
helt almindelig hverdag. 
 Heldigvis har lærerne 
på Stauning skole gjort 
et kæmpe arbejde for at 
børnene fortsat kunne lære 

noget, selvom de har fået 
undervisning hjemme. 
 I uge 6 måtte eleverne i 
0.-4. klasse endelig vende 
retur til skolen, og jeg tror, 
alle nyder, at der igen er 
liv og leg i skolegården. 
0. klasse kunne endelig 
få lov at fejre deres 

100-dage-i-skole-fest… 
det blev til en 125 dages 
fest med pakkeleg, film 
og popcorn. Alle eleverne 
i 0.-4. klasse var også så 
heldige, at de kunne nå at 
fejre fastelavn… dejligt at 
se en skolegård vrimle med 
Spidermans og prinsesser.
 Vi krydser fingre for 
at 5. og 6. klasse også 
snart må komme tilbage 
igen. Heldigvis kunne 5. 
klasse fornyligt mødes 
i små hold og gå en tur 
sammen, så der igen kunne 
komme fornyet energi til 
fjernundervisningen. 
 
I Stauning Børnehus har 
både vuggestuebørn og 
børnehavebørn heldigvis 
fået lov at være afsted. 
Så børnene har nydt 
vintervejret med at 
kælke på legepladsen 
og lave snemænd ved 
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Plejehjemmet. 

Børnene i børnehuset fik 
også lov at fejre fastelavn, 
slå katten af tønden og 
spise fastelavsboller. Både 
børn og voksne var så 
fine i deres udklædninger 
– dejligt med en lille 
»festdag« i en ellers lidt 
små-trist tid. 

På vegne af 
fællesbestyrelsen for 

Stauning Skole og 
Børnehus

Agnethe Andersen

INDRE 
MiSSiON
Onsdag 21. april kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Rasmus Houler, Lem

Onsdag 19. maj kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Mogens Svendsen, 
 Kølkær
Emne: Det okkulte

Onsdag 9. juni kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Kurt Nielsen, 
 Holstebro.
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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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Covid-19 spænder 
desværre stadig ben for 
Støtteforeningen for 
Stauning Skole og 
Børnehus

Samt vores muligheder for 
at afholde arrangementer, 
og derfor vil generalfor-
samlingen blive afholdt 
virtuelt i år. Se mere herom 
nedenfor. 

Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst: 

Onsdag 13. januar besøgte 
Pagodens Foodtruck par-
keringspladsen ved køb-
manden, hvor der blev 
langet ikke mindre end 
253 burgere over disken til 
støtte for Støtteforeningen 
for Stauning Skole og Bør-
nehus. 
 Vi siger tusind tak til Pa-
goden og de mange men-
nesker, der valgte at bakke 
op om initiativet for på den 
måde at støtte vores for-
ening. Burgerne smagte for 
øvrigt supergodt.
 Lørdag 6. februar blev 
der igen samlet pap og avi-
ser, hvor det blev til 12620 
kg pap og papir. Vi siger 
mange tak til alle dem, der 
gav en hånd med ved ind-
samlingen. Der skal natur-

ligvis også lyde en stor tak 
til alle jer, der stillede pap 
og papir ud til os.  

Kommende aktivite-
ter/arrangementer/
opgaver:

Tirsdag 23. marts kl. 19.30 
afholder Støtteforeningen 
for Stauning Skole og Bør-
nehus generalforsamling:  
 Pga. omstændighederne 
med covid-19 afholdes ge-
neralforsamlingen virtuelt. 
I kan følge det live på Støt-
teforeningens facebook-
side. 

 Flg. er på valg: 
•	 Dennis	Fuglsang	Larsen
 (modtager genvalg)
•	 Kasper	Kjærgaard	Bach
 (modtager ikke genvalg)
•	 Stine	Bloch	Jensen
 (modtager genvalg)
•	 Anne	Marie	Baunbæk	
	 Kristensen	
 (modtager genvalg)
•	 Klaus	Lynge	Petersen
 (modtager ikke genvalg)

Den næste avisindsamling 
er lørdag  8. maj 2021. 
Husk endelig at stille pap 
og papir ud til os, og husk 
også at minde naboen om, 
at det er tid til avisindsam-
ling.
 Husk, det altid er muligt 
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.sta-
uningskole.dk og følg os 
på https://www.facebook.
com/Stoetteforening

Anne Marie 
Baunbæk Kristensen 

Støtteforeningen
NYHEDSBREV FEBRUAR/MARTS FRA
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Vi har nu taget hul på et 
nyt kalenderår 2021. 
Kirkeåret startede, som 
det plejer, dog allerede 
pr. 1. søndag i advent, 
hvor det nye menigheds-
råd også tiltrådte.

Nyt menighedsråd 
og visioner

Menighedsrådet er fhv. 
nyt, da fire ud af fem »rød-
der« er nye. Vi har indtil 
videre afholdt et konstitu-
eringsmøde samt et ordi-
nært menighedsrådsmøde. 
 Møderne vil i sagens 
natur her i starten af den 
4-årige valgperiode bære 
præg af, at menighedsrådet 
skal få kendskab til og for-
dele arbejdsopgaver samt 
udvikle samarbejdet i og 
omkring menighedsråd, 
præst, personale og sogn. 
Dette gøres selvfølgelig 
ikke over en nat. Tværti-
mod vil arbejdet med kir-
kens liv og virke være noget 
som kræver gode overvejel-
ser og som rækker ud i sog-
net, når beslutninger skal 
tages.
 Vi arbejder pt. med lø-
bende at forholde os til co-
rona, hvilket vi glæder os 
til at kunne lægge bag os, 
da det umuliggør reel plan-
lægning af gudstjenester og 
andre arrangementer. 

 Arrangementer aflyses 
helt eller forkortes mildest 
talt meget. Dette er godt 
og grundigt træls, da dette 
jo dermed betyder, at kir-
ken ikke kan blive brugt og 
besøgt til enhver tid af alle 
sognets borgere. Dvs. det 
fælles ejerskab og tilknyt-
ningsforhold mellem kir-
ken og sognet pt. for alvor 
er sat på stand by. 
 Begrænsningerne læg-
ger en demotiverende og 
tung »dyne« over kirken. 
Dette er et stort problem 
for arbejdet i menigheds-
rådet, for gudstjenesterne 
samt arrangementerne i 
kirken er den store moti-
veringsfaktor for arbejdet 
i menighedsrådet generelt. 
Det samme gælder selvføl-
gelig for præst og perso-
nale i kirken. VI HÅBER 
SNART….!
 Vi planlægger et separat 
visionsmøde i menigheds-
rådet, hvor vi tillader hin-
anden at drømmer højt. Og 
derefter se om vi kan lykke-
des med at skalere nogle af 
drømmene ned til realiser-
bare »projekter«. 
 Vi har jo mange be-
grænsninger i et lille sogn, 
men endnu flere mulighe-
der tænker jeg. Her et lille 
udpluk af hvad vi drøftede 
ved sidste visionsmøde, da 
menighedsrådet tiltrådte 
for fire år siden; 

Hvem er vi i Dejbjerg 
og hvem er kirken 
der for?

Hvordan lærer man at gå 
i kirke? Vi fik en god snak 
om hvorfor vi går i kirke, 
hvornår begyndte vi at syn-
tes om det, hvor høj er dør-
tærsklen, og hvad er vigtigt 
i indgangsvinklen til at gå 
i kirke. Vi vil arbejde hen 
mod at gøre dørtærsklen 
endnu lavere og hen mod 
at få skabt grobund for in-
teressen for det der sker i 
eller omkring kirken. 
 Vi har behov for at lave 
en bredde som viser, at vi 
som kirke og menighed 
alle kan få noget vigtigt ud 
af menighedsfællesskabet. 
Vi vil arbejde hen mod at 
skabe flere forskellige mu-
ligheder for at deltage i 
kirkens aktiviteter som en 
naturlig del af alles hver-
dagsliv i sognet.

Børnearbejde 
ud fra kirken

Kirken skal være for alle 
aldre. Forslag: Fx Mini-
konfirmander, Kirken, kir-
kegård og præstegård
 Kirken bliver løbende 
vedligeholdt. Der pågår 
årlige syn fra provstiet og 
der afsættes løbende penge 
af til indv. og udv. vedlige-
hold. Vi har netop afholdt 
fem års gennemgang efter 
vores kirkerenoveringspro-
jekt, hvilket gik fint. Fu-
gerne i gulvet skulle rep.-

Menighedsrådet
NYT FRA
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fuges, men ellers var alt 
iorden.
 Kirkegården står som 
sædvanlig flot og velholdt. 
Tak til Kaj graver for dette. 
Der er nedsat et kirke-
gårdsudvalg bestående af 
tre menighedsrådsmed-
lemmer og med bistand af 
graver. 
 Udvalgets opgave er, at 
tilrettelægge hvordan kir-
kegården skal se ud om 
50 år. Der skal tages stil-
ling til, at der i fremtiden 
vil  være færre traditionelle 
gravsteder, flere urneste-
der, kapellets fremtid, fær-
re midler, andre behov, nye 
tiltag og ideer osv. 
 Der skal laves en ma-
sterplan, måske med hjælp 
udefra. Så der ligger en 
spændende opgave foran 

og venter. 
 Vi planlægger i 2021 i 
præstegården at få ma-
let vinduer, samt at få 
udskiftet gelænderet ved 
hovedtrappen. Og områ-
det mellem præstegård og 
præstesø er i februar blevet 
tyndet og stynet, således 
at der her er lys og luft ved 
skovbundens mange ane-
moner. Der pågår et løben-
de vedligehold af alle stier 
ved og omkring præstegård 
og -sø, således at stier ind-
byder til at benyttes af en-
hver gæst.

Planlagte 
arrangementer

Påsken står snart for dø-
ren, hvilket under normale 
omstændigheder jo ville 

betyde flere muligheder for 
forskellige gudstjenester 
og arrangementer, men vi 
ved pt. intet om hvad mu-
lighederne bliver. 
 Ligeledes håber vi at 
kunne gennemføre dette 
års sogneudflugt, dog for-
skudt til august-septem-
ber.
 Alternative gudstjene-
ster er også på plakaten 
i det kommende år, og vi 
barsler også med en kon-
cert engang i efteråret.
 Hvis I har en ide til et 
arrangement eller hvordan 
kirken kan virke med ind i 
vort sogn, er I meget vel-
komne til at henvende jer 
til Poul præst eller en af os 
menighedsrødder.
 På flg. datoer afholder vi 
ordinære menighedsråds-
møder:
• 11. marts
•  6. maj
•  3. juni
• 26. august
• 30. september
•  4. november

 Alle møder er kl. 19.00 
og foregår for tiden on-
line/i præstegården. Og 
udenfor coronatid normalt 
på Dejbjerglund Eftersko-
le. 
 Møderne er offentligt 
tilgængelige. Dagsordener 
og referater kan rekvireres 
ved formanden.

Mvh. Karsten Lauridsen 
formand
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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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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 
• Vivi Wulff • Kenneth Lauridsen 
• Inge Lindgren • Lars Jørgensen

Få     for pengene bliv medlem af
DEJBJERG SOGNEFORENING

noget

• 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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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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DEJBJERG
SOGNEBLADs
redaktion
ønsker alle læsere
en rigtig dejlig

PÅSKE
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
APRIL
Torsdag 1. kl 19.30 Skærtorsdag
Fredag 2. kl 15.00 Langfredag
Søndag 4. kl 10.30 Påskedag
Mandag 5. kl 15.00 Familiegudstjeneste
Søndag 11. kl 10.30
Søndag 18.  INGEN
Søndag 25. kl 19.30 Rytmisk aftengudstjeneste
Fredag 30. kl 10.30 Bededag

MAJ
Søndag 2. kl 10.30 
Søndag 9. kl 10.30   
Torsdag 3.  INGEN
Søndag 16. kl 9.00  
Søndag 23. kl 10.30 Pinsedag
Mandag 24. kl 9.00 Anden Pinsedag
Søndag 30. kl 10.30 Trinitatis

JUNI
Søndag 6. kl 10.30  
Søndag 13. kl 10.30
Søndag 20. kl 10.30 
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 19-03-2021   06:52:50



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
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DFra 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 2   NR. 141

  37. ÅRGANG
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2021

For- og bagside.indd   1 19-03-2021   06:48:38


	3
	4
	5
	6
	7
	8-9-10-11
	12
	13
	14-15
	16-17-18
	19
	20-21
	22-23-25
	24
	22-23-25
	26
	27-28
	29
	30-31
	32-33
	34
	35
	36-37
	38
	39
	40-41
	42
	43
	44
	45
	46
	47



