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Sommeren er kommet, 
med sol og varme. Inden 
var vi igennem en kold 
og fugtig maj. Alting står 
dejlig frisk og grøn over alt 
i naturen.

Stadig er Coronaen med, 
som blind makker. Vi kan 
glæde os over, at restrikti-
onerne er blevet lempet el-
ler ophævet, samt at nogle 
bliver yderligere ophævet 
hen over sommeren. 
 Dette er i kraft af, at 
mange er blevet vaccineret 
og at der er nogenlunde 
kontrol på smitten i det 
danske samfund. Dog skal 
vi stadig passe på. 
 Man kan vist sige, at de 
sidste måneder har stået 
i blomsterne og naturens 
tegn. Det startede i april, 
på vores Dronnings fød-
selsdag, hvor nogle vakse 
piger fra Bøgholdt i Dej-
bjerg delte påskeliljer ud 
til forbipasserende. En flot 
gestus og tanke fra piger-
ne.
 I Dejbjerg Kirkeby kun-
ne man beundre et hjørne 
i byens hovedgade. Dette 
var Christel Thulstrup`s 
have. Der kunne man i juni 
se de flotte Rhododendon 
lyse op på smukkeste vis, 
når man kørte forbi. Det 
var en fryd for øjet, at se de 
flotte blomster.
 Naturen kalder, kan 
man vist godt sætte, som 
overskrift for det næste. 

Flere foreninger tilbød 
nemlig, at man kunne gå 
ture efter nogle bestemte 
ruter i Dejbjerg. 60+ un-
der Stauning/Dejbjerg 
U&I var flere onsdage på 
tur flere steder i Dejbjerg, 
på bestemte distinationer. 
 Alle der var med, nød 
den friske luft og fik nogle 
historier om de forskellige 
steder der blev besøgt.
 Stauning/Dejbjerg U&I 
havde også nogle Mobile 
opgaveløb i både Dejbjerg 
og Stauning sogne. Det var 
for hele familien og med 
lidt konkurrence, samt 
medinddraget lidt læring 
til at lokke folket ud i deres 
lokale område.
 Landsbyklyngen Frisk-
vind havde også nogle ture 
rundt i Dejbjerg, samt i 
de andre sogne som hører 
under Landsbyklyngen. 
Mange fulgte opfordrin-
gen og gik turene. Nogle 
for motionens skyld, mens 
andre for at nyde og op-
leve de smukke steder der 
er lige omkring os. Og 
samværet i den friske luft 
i disse Corona tider vægte-

de nok også i beslutningen 
om at deltage.
 Og ja, så var der også 
lige invasionen af nogle 
små sorte/brune væsener. 
Dog ikke fra det ydre rum, 
men fra naturens rige. 
En lille bille, Flæskeklan-
ner, som nærmest inva-
derede nogle husstande 
i Dejbjerg. Ja, nærmest i 
hobetal. Forhåbentlig for-
svinder de lige så hurtig, 
som de kom. Om ikke an-
det kan et sprøjt af lidt Bio 
Trinol da slå nogle af dem 
ihjel.
 Jette Andersen, Dej-
bjerg var den heldige vin-
der i konkurrencen om et 
bygavekort på 300 kroner. 
Den kunne omsættes i en 
af flg.: Pakhuset, CafeB, 
Hotel Skjern eller Stuen 
Th.. Konkurrencen blev 
afholdt af Skjern Handels-
forening.
 Ringkøbing Fjord Jazz 
festival blev atter engang 
aflyst. Man håber, at vende 
tilbage i 2022 i en endnu 
mere festlig udgave, idet 
der kan fejres 10 års jubi-
læum til den tid. 
 Måske gives der mu-
lighed for at lave andre 
arrangementer hen over 
sommeren med hygge og 
musik.
 Inden længe så står fe-
rien for døren. Nogle skal 
nok ud at rejse, mens an-
dre bliver hjemme i 
Danmark.

 God sommer /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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Ja, 10 år siden hvad? 
For mit vedkommende er 
det ikke 10 år siden, at jeg 
blev Nonfirmeret, men nok 
nærmere 10 år siden at livet 
for alvor begyndte at lære 
fra sig. 

Og kigger jeg tilbage på disse 
år, er det med et stort smil 
og lidt sved på panden, for 
hold nu op hvor synes jeg, at 
det har været nogle begiven-
hedsrige, betydningsfulde og 
smadderskønne år. 
 Når jeg kigger lidt nærmere 
på disse fede ungdomsår, har 
de taget afsæt i forskellige 
små og store byer rundt om-
kring i det danske rige. Så lad 

mig tage jer med på min lille 
Danmarksturné:

»Veise« / Vedersø:
Man skulle jo nødigt for langt 
væk hjemmefra, så det første 
sted i Danmark, hvor jeg for 
alvor kastede mig ud på egne 
ben, var på Vedersø Idræts-
efterskole i 2012 til 2014. 
 Selvom det var dejlig trygt at 
skulle starte med de to barn-
domsveninder Laura og Ka-
thrine, slap det alligevel alle 

sommerfuglene løs i maven. 
Det viste sig heldigvis hurtigt 
at være den helt perfekte lege-

plads for mig, da jeg her for 
alvor fik følelsen af at være en 
del af et stærkt og unikt fæl-
lesskab.
 Gennemgående for mine 2 
år i »efterskoleboblen« var fø-
lelsen af aldrig at ville i seng, 
da man ikke ønskede at dagen 
sluttede. Fra morgen til aften 
havde jeg et drømmeskema, 
som gjorde mig helt glad i lå-

10 år efter
 min Nonfirmation...

Frederikke er datter af Laila og Esben 
Tang Hansen på Uglbjergvej 13e • 
Dejbjerg Kirkeby. 
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Skitur til Passo Tonale i 
Italien med højskolen.
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get: Alt fra undervisning, so-
ciale tiltag, skrupskøre ideer 
med fantastiske venner og 
idræt enten på et gymnastik-
gulv en volleybane eller med 
en fodbold om fødderne. 
 Et sådant ugeskema gav 
plads til at man kunne slippe 
hverdagens bekymringer og 
føle sig præcis som alle de an-
dre forvirrede unge, som også 
tonsede rundt og prøvede på 
at finde sig selv og meningen 
med galskaben.

 Mit sidste år gik jeg i Cam-
bridge-klassen, hvilket gav 
lidt luftforandring i form af 
nye fag som »Science og Glo-
bal Perspective« samt en fan-
tastisk rejse til Skotland. Alt 
i alt fik jeg i den grad presset 
hver en (sved)dråbe ud af de 
to efterskoleophold og ville på 
ingen måde have, at det skulle 
have en ende. Nok mest af alt 
grundet de mange nye ven-
skaber, som heldigvis er fulgt 
med videre i livet. 

Ringkøbing og omegn:
Efter to års færden indenfor 
Vedersøs trygge byskilte og 
med rygsækken fuld af dejlige 
minder og venner, var jeg nu 
mere eller mindre klar til næ-
ste stop: Ringkøbing. 
 De tre efterfølgende år fore-
gik nemlig primært på Ring-
købing Gymnasium, hvor 
jeg gik på den samfundsvi-
denskabelige linje. Trods 
en enorm frygt for at skulle 
starte på det store, voksne og 

Mig og mine nuværende 
roomies.

Sigrid og os to 
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seriøse gymnasium, viste det 
sig alligevel at være knap så 
skræmmende som forventet. 
For hold nu op, hvor var det 
egentlig bare for fedest. 
 Gymnasietiden bød nemlig 
på meget mere end »bare« 
undervisning fra skolebæn-
ken. For mig omfattede disse 
tre år også alt fra udveksling 
i den spanske by Cercedilla, 
hammer skægge fredagsca-
feer og fester samt venskaber, 
som man ikke vil have været 
foruden. 
 Selvom hverdagen i skolen 
bød på stor koncentration, 
var der dog en ekstra sød fyr, 
som sørgede for at koncen-
trationsevnen til sommerens 
eksaminer i 2. g ikke helt var 
i top. Det skulle sidenhen vise 
sig at være helt okay, da det 
hænder, at han stadig kom-
mer forbi i ny og næ:).
 Når jeg ikke festede løs på 
gymnasiet, stod ved kassen i 
Lem Daglig’ Brugs, eller skrev 
afleveringer til sent ud på nat-
ten, hoppede jeg det meste af 
tiden rundt på gymnastikgul-
vet i Dejbjerg, hvor jeg var så 
heldig at få en masse fede op-
levelser med bl.a. RS-Rephol-
det og lokale hold som Ryt-
mehøns og rutinerede piger. 

Samtidig fik jeg også besøgt 
Højmark Hallen et par gange, 
da jeg i disse år også havde 
den fornøjelse at træne 70-
90 glade piger på egnsholdet 
RS-Sprinterne. For at få lidt 
afveksling og græs på knæ-
ene, tonsede jeg sideløbende 
lidt rundt på Ølstrup og Ho-
vers fodboldbaner med nogle 
gode mennesker fra Hover og 
omegn.
 Sidenhen har jeg også i den 
grad fået lov til at dyrke denne 
kombination af idræt og be-
vægelse, da mine somre siden 
2015 har budt på nogle helt 
fantastiske uger sammen med 
skønne unger og medinstruk-
tører på Dejbjerglund Sports-
camp. Her har jeg i den grad 
fået lov til at slippe fantasien 
løs i kreative ude og inde lege 
og undervisningsformer, hvil-
ket blot har bidraget til en sti-
gende undervisningslyst.

Grønbjerg:
Efter en masse afleveringer, 
lidt hestevognskørsel og en 
hue rigere, var det nu de be-
rygtede sabbatår, jeg gik i 
møde. 
 Efter gymnasietiden havde 
jeg en enorm lyst til at give 
mig i kast med jobbet som 

underviser, og var så heldig at 
få lov til at være på Grønbjerg 
Friskole og i den tilhørende 
SFO. Her underviste jeg i et år 
i en sammenslået 1. og 2. klas-
se og havde eftermiddagene 
med børnene i SFO’en. Job-
bet som undervisningsassi-
stent og pædagogmedhjælper 
var udfordrende, spændende 
og samtidig meget givende. 
Samtidig føltes det også helt 
hjemligt da Friskolen på en 
eller anden måde også emme-
de lidt af den »Stauning Skole 
ånd«, jeg er vokset op med. 

Viborg:
Efter et års tid som undervi-
ser, havde jeg igen lyst til at 
stå på den anden side og nyde 
godt af spændende undervis-
ning og idræt. Og det var lige 
præcis, hvad Viborg Idræts-
højskole havde at byde på. 
 Her fandt jeg nemlig igen en 
legeplads med uanede mulig-
heder og kreative indspark. 
Lidt som efterskoletiden var 
der her plads til en hverdag 
med bevægelse og spas fra 
morgen til aften. Krydret med 
de mest inspirerende, rare og 
gakkede mennesker var jeg 
igen på eventyr i en lille boble 
væk fra den virkelige verden i 
et helt unikt fællesskab. 
 Højskolen blev også her, 
hvor jeg prøvede kræfter 
med helt nye og lidt ander-
ledes fag. Her var nemlig rig 
mulighed for at kaste sig ho-
vedkulds ud i alt fra adventu-
reraces, OCR, Rough’n tough, 
klatring og kajak. Ja, måske 
var det lige lovligt meget med 
hovedet først, da et flot langt 
fald på mountainbike resul-
terede i en længerevarende 
hjernerystelse. 
 Selvom en sådan omgang 

Billede af Sofie og mig.
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slår en godt og grundigt om-
kuld, ændrede jeg hurtigt pla-
ner fra udlandsrejse til endnu 
et ophold på højskolen, for at 
få det bedste ud af mit lille ho-
ved. 
 Det viste sig egentlig også 
at være en helt okay beslut-
ning, da jeg fik lov at forlænge 
min tid med alt fra udklæd-
ningsweekender, hobby-hor-
se turneringer, friluftstur til 
Sverige, skitur samt overnat-
ning i feltsenge fastspændt til 
højskolens kunstige klatre-
bjerg. 
 Så trods lidt skrammer un-
dervejs, var det mest af alt et 
år med smil, grin og masser 
af skønne mennesker, som jeg 
stadig ikke kan undvære. 
 
Skitur til Passo Tonale 
i Italien med højskolen
Efterfølgende har jeg også 
været så heldig at deltage som 
instruktør på Viborgs årlige 
familiehøjskole i de sidste to 
sommerferier. Disse camps 
har i den grad også været et 
højdepunkt i sommerferien 
og en fed mulighed for at 
komme tilbage og nyde høj-
skolestemningen og menne-
skerne igen.

København:
Gennem højskoletiden blev 
jeg mere og mere nysgerrig 
på, om Danmarks hovedstad 
egentligt havde mere at byde 
på end en havfrue på en sten 
og dyr kaffe. Heldigvis kunne 
disse spørgsmål forenes med 
studie, og jeg startede på psy-
kologi på Københavns Uni-
versitet efter sommeren 2019. 
 Her boede jeg i mellemti-
den på Østerbro (med ham 
den søde fyr fra gymnasiet) 
og startede til gymnastik på 

holdet PI-Piger. Gymnastik-
ken føltes helt hjemlig, da der 
blandt de søde piger var et par 
kendte vestjyske ansigter. Alt 
i alt var det faktisk bare skønt 
at finde ud af, at det kun var 
dialekten og ikke fejesvingene 
der ændrede sig, når man kør-
te over broen. 
 Gymnastikken, mine høj-
skolevenner og et par skønne 
veninder fra studiet var med-
virkende til, at jeg langsomt 
blev introduceret til Køben-
havns mange finurligheder. 
Og som andet semester på 
studiet langsomt foldede sig 
ud, fandt jeg ud af, at jeg ikke 
havde ramt helt plet med valg 
af studie. Jeg var dog ikke helt 
klar til at slippe København 
og flyttede derfor til Sydhavn 
sammen med et par venner 
fra højskolen, for at tage hul 
på nye eventyr.
 
Mig og mine nuværende 
roomies fra højskolen
Det seneste år har jeg så pri-
mært brugt på at arbejde med 
skønne mennesker, som alle 
på hver deres måde har givet 
mig et vigtigt indblik i nye 
måder at anskue udfordringer 
på. 
 Først startede jeg på et bo-
sted for udviklingshæmmede 
voksne på Amager som aktivi-
tetsmedarbejder. Her tog jeg 
borgerne med ud til aktivite-
ter, som kunne være alt fra en 
cykeltur på ladcykel, smørre-
brød og kaffe på stamrestau-
ranten eller en tur i Tivoli. 
 Samtidig startede jeg også 
op på mit nuværende arbejde 
som hjælpetræner og støtte i 
skolen for Sigrid; en fanta-
stisk 11-årig pige fra Valby, 
som med sit varme sind og 
mange kram, kun er en man 

kan holde af. Sidst men ikke 
mindst arbejder jeg nu også 
som handicapmedhjælper 
for Sofie, der grundet mu-
skelsvind sidder i kørestol, 
men trods dette er den mest 
positive, vittige og livsglade 
19-årige kvinde jeg længe har 
mødt. Her har jeg 48-timers 
vagter og hjælper til med at 
gøre mange praktiske ting 
mulige.
 Selvom det er to vidt forskel-
lige ting, de to skal have hjælp 
til, er en lighed begge deres 
ukuelige positive tilgang og 
syn på andre mennesker. 
 Ved siden af arbejdet har jeg 
været så heldig også at være 
frivillig på en ungecafé for 
indlagte unge på Rigshospi-
talet. Dog har det været noget 
besværet af pandemien, og vi 
forsøger nu med online løs-
ninger. Her er jeg også blevet 
mødt af et varmt fællesskab af 
frivillige og glæder mig til, at 
det kommer ordentligt i gang. 
Så selvom København er langt 
væk hjemmefra, føles det alli-
gevel okay i maven, når man 
omgiver sig med mennesker, 
som gerne vil en og andre. 

Århus og fremtiden:
Og nu står jeg så med lom-
merne fulde af skønne op-
levelser fra rundt omkring i 
Danmark. Ja, alt i alt må jeg 
indrømme, at det generelt har 
været nogle skønne år med 
fuldt drøn på, og jeg glæder 
mig nu til at sætte kurs mod 
Århus, hvor jeg forhåbentligt 
skal læse til lærer efter som-
merferien og fylde flere oplev
elser ned i livets dybe lom-
mer.

Frederikke
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Da coronarestriktioner 
satte en stopper for at 
mødes i missionshuset 
forsøgte bestyrelsen at 
tænke kreativt. Det blev 
bl.a. Til en påskevandring 
ved Hellig Kors Kloster.

Mandag efter Palmesøn-
dag blæste en meget frisk 
vestenvind, så deltagerne i 
missionshusets påskevan-
dringen var inviteret i den 
varme frakke. 
 En rute rundt på kloste-
rområdet førte deltagerne 
igennem påskedagenes 
hændelser, ved stop un-
dervejs med oplæsning fra 
salmebogen. 
 Herefter mødtes vi i klo-
stergården til påskesang og 
varm suppe, påskeæg og 
kaffe til dessert.

Påskevandring
MISSIONSHUSET PÅ
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Her under Coronakrisen 
har Sognebladet 
observeret at flere af 
sognets unge mennesker 
enten strandede, eller selv 
valgte at blive på deres 
destinationer, forskellige 
steder ude i verden.

Det gælder dog ikke helt 
for Tobias Kiil Storgaard, 
som er født i 1997 og 
vokset op på Letagervej 8 i 
Østersogn.
 Efter skoletiden tog 
Tobias EUX i Skjern, det 
varede 4½ år og herefter 
arbejdede han fem år 
som smed på Vestas, hvor 
han lavede værktøjer til 
vindmøller.
 Tobias er nu i Syd-
afrika, men da vi havde 
samtalen var han i et 
installationsfirma ved 
navn FlexWind i Fortalesa 
i nord Brasilien (hans fars 
ven ejer firmaet). Tobias 
startede i et projekt langt 
sydpå i Argentina, hvor 
han kom som eneste 
dansker, og der var ingen 
engelsktalende på det 
tidspunkt.
- Det var ikke den store 
udfordring for mig, for jeg 
har aldrig været ked af at 
lære nyt, fortæller Tobias.
 Tobias far og hans chef 
har arbejdet sammen 
førhen i firmaet TotalWind. 

De arbejder også sammen i 
dag, med hvert deres firma.
- Jeg har nu i to år styret et 
ground- og topteam (Folk 
på jorden og folk i toppen 
af en vindmølle), det er 
spændende, interessant og 
givende. 
- Folk er generelt dovne og 
bøvlede at arbejde sammen 
med i Sydamerika; men 
det er dejligt, når man 
finder nogle som gerne vil 
arbejde, og at de derfor 
får et bedre liv; - hvis 
man først viser dem tillid 
og arbejdsglæde, bliver 
de fleste stolte af deres 
arbejde, tilføjer Tobias. 
- Jeg er også med til at 
hyre folk, og det giver jo en 

vis indsigt.
- FlexWind er et lille firma, 
så der er ikke megen fritid, 
smiler Tobias. Min fritid 
hedder tre måneder ude + 
to måneder hjemme. 
 Når Tobias er hjemme 
skal han i 10 dages 
karantæne. Hans chef 
har et sommerhus i 
Søndervig, som han har 
lånt indimellem; - men da 
han var hjemme sidst, her 
til påske, boede han hos sin 
søster Mette, som var på 
ferie.
- Firmaet betaler flyrejsen 
frem og tilbage. Coronaen 
gør bla. at et stort fly fra Sao 
Paulo til Amsterdam kun 
har 30 passagerer. Men nu 
er der jo noget genåbning 
på vej, men jeg ved dog 
ikke, om det også kommer 
til at gælde passagerantal 
på fly fra sydamerika, 
fortsætter Tobias.
 I slutningen af uge 15 
var han i Belgien, hvor der 
skulle stilles en ny mølle 
op for Vestas. Senere på 
året skal han lede et team, 
som skal sætte møller op i 
Columbia.
- Mht maden derovre, er 
den ikke meget stærkere 
end herhjemme. Vi har 
dog vi fået en bager til at 
bage dansk rugbrød, og vi 
inviterer da også folk på fx 
frikadeller eller anden god 
dansk mad, smiler han. 
- Når vi er inviteret ud til 
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dem er det heller ikke stærk 
mad vi får, og i Argentina 
er der en lov for, ikke at 
bruge salt, så det skal vi 
selv komme på maden, når 
vi er på restaurant; - lidt 
underligt faktisk, griner 
Tobias.
- Mht religion er det meste 
af sydamerika katolsk.
 På spørgsmålet omkring 
sikkerheden dernede for-
tæller Tobias: - På min 
arbejdsplads er der fem 
mtr. høje mure, hele vejen 
rundt med pigtråd øverst. 
Fortalesa er den 8. farligste 
by i Brasilien, og min chef 
kører rundt i en pansret 
Audi.
- Hvis man kører ind i 
Favelaen (bevogtet slum 
område, som har egne love 
og straffe) kører man med 
nedrullede vinduer, for 
ikke at blive beskudt. Alle 
går med geværer, og hvis 

ikke vinduerne er nede, 
bliver man skudt på. Her 
er det narkobaronerne og 
gangsterbanderne, som 
råder, betoner Tobias.
- Man går heller ikke ud 
om aftenen, så risikere 
man at blive holdt an med 
en pistol for panden. Hvis 
man skal på restaurant, 
tager man en taxa, selvom 
den kun ligger en km, fra 
hvor man bor, og det går 
slet ikke at sidde på sin 
terrasse om aftenen, hvis 
man, som jeg, har lys hud, 
lyst hår og blå øjne, siger 
Tobias. Det fik jeg, meget 
bestemt, besked på en af de 
første aftener, hvor jeg ville 
slappe af på min terrasse.
 Alle højhuse har bevæb-
nede vagter og i villa 
kvartererne (resorts) er 
der vagttårne, også med 
bevæbnede vagter.
 Der bliver skudt ca. 500 

mennesker om måneden 
i Brasilien; - nede i 
Argentina er der slet ikke 
så mange farer, som oppe 
nordpå.
 Mht Coronaen, bliver 
den slet ikke taget 
seriøst. Under den sidste 
lockdown, strømmede alle 
de fattige ud på gaderne, 
der var hele familier. 
Mændene ville gerne 
overtage et daglejer-job, til 
fx 1.000 kr. om måneden; 
- når dem, som lukkede sig 
inde derhjemme, ikke kom 
på arbejde. 
- Der dør 3-4.000 men-
nesker om dagen af 
Corona, - så de tænker nok, 
at det kan være lige meget, 
om man dør af Corona eller 
af sult, tilføjer Tobias lidt 
trist.
- I Sydamerika kan vi, fordi 
vi er et europæisk firma, 
gå, og arbejde nogenlunde 
i fred, amerikanske firmaer 
kan slet ikke få lov at 
komme ind, og lave det vi 
gør, slutter Tobias.

Søndag 3. oktober har 
RØDE KORS LANDSINDSAMLING
Røde Kors mangler indsamlere. 
Har du lyst til at melde dig som indsam-
ler i Dejbjerg eller et andet sted.
Så kontakt Anne Rährs på 20332681 • 
anne@raehr.dk.
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TILMELDING TIL BADMINTON 2021/2022  
Stauning/Dejbjerg U&I 

 
Badmintonsæsonen venter forude, og ligesom sidste år, vil booking af bane og samtidig tilmelding ske via 
www.uogi.dk under ”tilmelding og betaling”.  
 

Vi åbner op for tilmeldingen SØNDAG D. 5. SEPTEMBER KL. 15.00.  
 

Herefter gælder det ’først til mølle’-metoden.  

Ved tilmelding under ’tilmelding og betaling’ vælger I ugedag, sted og tidspunkt, og derefter føres I videre 
til betaling. I forbindelse med tilmelding er banen først booket, når banelejen er betalt. Banelejen er en fast 
pris på 2000 kr. pr. bane, og I vælger selv en baneansvarlig, som booker og betaler, for derefter at indkræve 
pengene fra ens egne holdkammerater.  

Den baneansvarlige er ligeledes ansvarlig for, at oplyse hvem der spiller på holdet. Dette gøres ved, at 
sende en mail til kontingent@uogi.dk  med følgende oplysninger på hver spiller: 
 
- navn,  
- efternavn,  
- adresse,  
- mobilnummer,  
- mailadresse og  
- fødselsdato  

Spiller-informationerne skal sendes umiddelbart efter tilmelding. (max 6 spillere pr bane)  

Tiderne i Minihallen i Stauning er:  

Mandage kl. 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time)  
Tirsdage kl. 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time)  
Onsdage kl. 16.30 - 17.30, 19.00 - 20.00 samt 20.00 - 21.00 (2 baner pr. time)  

Tiderne i Dejbjerglund Hallen er:  
Mandage kl. 19.00 - 20.00 (5 baner pr time) 
 
 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående ændringer bedes I kontakte Laila Esager 20857607 eller Karen 
Lundgaard Agerholm 25382631.  
 

Vi ser frem til en rigtig god badmintonsæson.  

 

Vh. Stauning Dejbjerg U&I 
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Her lige en opdatering fra 
menighedsrådet juni 2021. 

Vi har som tidligere nævnt 
gennem noget tid været 
igang med visionsarbejde 
for den igangværende 
4-årige valgperiode. Re-
sultatet heraf vil vi løbende 
bruge som pejlesnor i de 
aktiviteter, som vil foregå 
i og omkring kirken frem-
over. 
 Ud fra den foreløbige 
drøftelse glæder vi os til 
både at gentage tidligere 
aktiviteter, samt at afprøve 

nye initiativer. Jeg synes vi 
bor i et sogn med engage-
ment, og samtidig lever vi 
i en tid med mange mulig-
heder. Begge dele vil kirken 
gerne afspejle og gøre brug 
af. 
 I skrivende stund har vi 
netop fået vedtaget budget-
tet for 2022. I disse tider er 
det som bekendt svært at 
lave planlægning på længe-
re sigt, men vi håber og tror 
at 2022 må blive et »nytår« 
også for kirken og mulighe-
der for at virke ud i sognet. 
 Og på kortere sigt vil vi 
indenfor for de næste par 

måneder forsøge at dato-
sætte efterårets program i 
kirken. 
 Ideerne drejer sig om 
friluftsgudstjeneste, sog-
neudflugt, høstgudstjene-
ste, kirkefrokost, rytmisk 
aftengudstjeneste etc. Så 
hold øje med annoncering 
deraf (Sogneblad, Uge-
posten og Facebook...) og 
kom og vær med!

Mvh
Karsten Lauridsen

Menighedsrådet
NYT FRA 
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Om det 
at komme tilbage
 
Skoleåret 2020/21 er på 
mange måder blevet et 
andet skoleår end planlagt 
og plejer. Hvert år skal vi 
ifølge loven offentliggøre 
en indholdsplan,  
som beskriver vores 
arrangementer og deres 
formål/slutmål - vi er nu 
ude i vores 7. reviderede 
udgave af indholdsplanen 
for 20/21. 
 
Restriktioner og hjem-
sendelse har præget vores 
efterskoleliv, men vi har 
fået det til at fungere. Efter 
eleverne er kommet tilbage 
har vi givet dem et boost 
på fællesskabsfølelsen, så 
også deres efterskoleår 

altid vil huskes for gode 
oplevelser, fællesskabet og 
ikke corona. 
 
Amalie Skovgaard tænker 
ikke mere over, hun har 
været hjemme i 10 uger, 

men nyder bare alt det hele 
fuldt ud. Hun synes, det 
var fedt at komme tilbage. 
»Det var anderledes, men 
vi fandt hurtigt hinanden 
igen – faktisk har vi det 
endnu bedre socialt nu«. 
 
Som skole har vi presset 
mange af de gode efter-
skoleoplevelser som ture, 
gymnastikopvisninger, gal-
la og anderledes dage ind 
på kortere tid. 
 Alle har været virkelig 
omstillingsparate og har 
tænkt alternativer til 
»plejer«, men som Marius 
Dyrvig siger, så er de 
mange »ikke-almindelige-
dage« bestemt ikke dårligt, 
og vi ved jo ikke, hvad 

DEJBJERG SOGNEBLAD  16

Dejbjerglund Efterskole
NYT FRA
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normalen er, så jeg synes 
bare, det har været fedt”. 
 
Mathias Ellemand er 
enig, dog med en enkelt 
kommentar: »Ret nederen 
at vi ikke kom på skiferie«. 
 
Vores skoleår har været 
anderledes, men spørger 
vi eleverne, så er det det 
stærke fællesskab, som er 
det bærende – og det har 
corona ikke kunne sætte 
restriktioner på. 
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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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Hvor bruger du din 
frivillige tid? 
På forskellige opgaver for 
Sogneforeningen. 
Hvis jeg ser en ide, der er 
til gavn for lokalområdet 
bakker jeg selvfølgelig op 
omkring dette, og tager 
også gerne initiativ til at få 
det fuldført.

Hvornår/hvor trådt 
du dine første frivillige 
skridt?
Jeg startede mit frivillig ar-
bejde i 7. - 8. klasse - hvor 
jeg trænede gymnastik for 
bl.a. Turbodrenge- og pi-
ger. Efter to år på Dejbjerg-
lund efterskole, fortsatte 

jeg med at træne gymna-
stikhold i Dejbjerg. 

Hvorfor er du frivillig der?
Jeg har altid været tilknyt-
tet området og derfor har 
det altid faldt mig naturligt 
at være frivillig i Dejbjerg.

Hvad giver det dig at være 
frivillig?
I 2019 blev det muligt at 
søge en pulje til hurtigere 
bredbånd. Jeg blev tovhol-
der for projektet, tog fat i et 
par lokale og vi begyndte 
at samle underskrifter. Det 
har mundet ud i at, vi den 
dag idag har fået en bedre 
infrastruktur i vores lokal-
område.
   Det giver mig en særlig 
tilfredshed når sådan et 
projekt lykkes, måde ud-
viklingen i vores område 
og den lokale opbakning 
der er omkring sådan et 
projekt.

Et godt råd til mennesker 
omkring dig...
Frivillighed i vores område 
giver et godt sammenhold 
og man har mulighed for 
at påvirke udviklingen i sit 
nærområde, - så meld dig 
ind i en af foreningerne og 
bliv en del af fællesskabet. 

Kenneth Stentoft 
Lauridsen

Næstformand for 
Dejbjerg Sogneforening

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS
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Mandag aften 7. juni 
var havekredsen vært 
ved et arrangement til 
Vandhaverne i Skjern 
og tre åbne haver på 
Enghavevej.

Ca. 55 mennesker var mødt 
op for at høre Lars Foged 
fortælle om vandhavernes 
tilblivelse. Vandhaverne er 
delt op i flere rum, men det 
mest spektakulære er den 

gamle vandtank fra Skjern 
Vandværk. Da Skjern 
Vandværk ikke længere 
kunne fungere optimalt, 
fordi der var problemer 
med vandet, blev man 
tilsluttet det nye Aqua nær 
Ølstrup. 
 Derfor blev den store 
vandtank overflødig. 
Mange vidste ikke, at der 
lå en vandtank på området, 
fordi den var godt gravet 
ned og lå helt anonymt 

under græsset. Men den 
er altså blevet fritlagt, 
således at den bæres af 
de oprindelige søjler med 
delvis tag over, som er 
belagt med et tyndt lag 
muld og tilsået med græs. 
Inde i selve tanken, hvor 
man kan gå rundt, er der 
flisegange, som nogle gange 
er delvis oversvømmet. 
 Vandet er ikke ret dybt, 
så det er på ingen måde 
farligt. Nogle gange om 
året skal bunden renses, 
hvilket gøres ved at 
tørlægge det hele og feje 
skidtet sammen og køre 
det væk på hjulbøre. Det er 
frivillige, som hjælper med 
dette.
 Så er der et rum til 
refleksion, hvor man kan 
sidde og slappe af på 
bænkene. Her er plantet 
hække. Desuden er der 
et område med sand, 
pæle og en vandpost og to 
broer over Kirkeå. En lille 
birkelund er der også.
 Området bliver flittigt 
benyttet af byens borgere, 
hvilket er rigtig dejligt, da 
det jo også var tanken med 
hele anlægget.
 Efter en time i 
vandhaverne gik vi ad 
den grønne korridor 
ned til de åbne haver på 
Enghavevej, som var åbne 
ud til det grønne areal. 
Det var tre dejlige haver, 
hvor det var meningen, 
at deltagerne skulle nyde 
deres medbragte kaffe; 
men desværre var det så 
koldt, at de fleste gik hjem 
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VANDHAVERNE
HAVEKREDSENS TUR I
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efter at have set haverne.

/lrå

Næste arrangement 
i havekredsen:
Kør selv tur til Gjellerup 
torsdag 29. juli kl. 19.30
 Vi mødes hos Betty 
og Finn Mundbjergs 
blomsterhave på Ravns-
bjergvej 40, Gjellerup, 
7400  Herning.
 Haven er anlagt ud fra, at 
der skal være blomster og 
farver så mange dage om 
året som muligt. Vi kører 
i egne biler og medbringer 
selv kaffe og kage.
 Mulighed for køre-
lejlighed, ring til Karen 
Nygaard på 4084 0734.

Entré 20/30 kr. for medl./
ikke medl.
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JULI
Søndag 4. kl.  9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Torill Kristensen
Torsdag 29.  kl. 19.30 Skjern Havekreds Kør selv tur til Gjellerup v/Herning

AUGUST
Søndag 1. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Onsdag 4. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur hos Eva og Laurids Erik 
     Andersen, Stauning
Søndag 8. kl.  9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Onsdag 11. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Tur til Forundringens Have, 
     Velling
Fredag 13. kl. 16.00 Indre Mission  Rengøring + grillaften
Søndag 15. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Onsdag 18. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur på Øster Lem Hede. 
     Start over for klostret
Lørdag 21. kl. 10.00 Støtteforeningen  Papirindsamling (10-12)
Søndag 22. kl. 14.00 Dejbjerg Kirke  Friluftsgudstjeneste 
     ved Præstegårdssøen
Onsdag 25. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur i Ringkøbing K. 
     Evt. samkørsel fra Stauning
Onsdag 25. kl. 19.30 Indre Mission  Månedsmøde v/Poul Nyborg
Torsdag 26. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde 
     på Dejbjerglund Efterskole
Søndag 29. kl.  9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste

SEPTEMBER
Onsdag 1.  Indre Mission  Kvinde-/herreaften 
     – invitation følger
Søndag 5. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 12. kl.  9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Tirsdag 21. kl. 19.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Sangaften. 
     Nærmere information følger
Onsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission  Månedsmøde 
     v/Kristian Andersen, Tarm
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Høstgudstjeneste
Torsdag 30. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde 
     på Dejbjerglund Efterskole
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Litzia er født 31. marts 
1931, blev i 1954 gift med 
Thomas Thomsen, fik to 
børn og fem børnebørn og 
tre oldebørn.
 
Litzia var hjemmegående i 
mange år, men i 1966-1992 
arbejdede hun hos Folmer 
i Lems købmandshandel. 
Det var hos hendes svoger 
og han lukkede butikken i 
1992. 
 Litzia har boet i Dejbjerg 
fra 1959-2011. Først på 
en gård på Ringkøbingvej 
og senere i Dejbjerg by 
på Skovagervej. Derefter 
flyttede hun til Skjern.

Hvordan fejrede 
du dagen?
Jeg havde gæster til brunch, 
som jeg havde bestilt udefra 
og familien var her, så vi 
fejrede det løbende på 
dagen. 

Hvad fik du i gave fra 
børnene og deres familier?
Jeg fik en køretur rundt 
om fjorden i en gammel 
bus, som min svigersøn 
ejer og vi kunne være der 
allesammen. Vi spiste 
middag på Røgind kro og de 
sørgede for mig hele dagen, 
det var rigtig hyggeligt. 

Har du en hobby?
Jeg har spillet håndbold 
i mine unge dage, og det 

var der jeg mødte Thomas, 
siger hun smilende. 
 De senere år har jeg 
spillet Petanque og håber vi 
snart kan komme igang igen 
efter coronanedlukning. 

Hvad laver du om aftenen?
Jeg ser fjernsyn, løser kryds 
og tværs og suduko. Jeg går 
sjældent i seng før midnat. 
Så sover jeg længe om 
morgenen. 
 I Dejbjerg by spillede 
vi også Æsel og 500 
hyggede og drak kaffe med 
jævnaldrende.

Hvornår fik du kørekort?
I 1966 fik jeg kørekort og 
kører stadig i min røde bil. 
Har du haft en dårlig 
vane?
Jeg begyndte at ryge i 
smug omkring konfir-
mationsalderen og måt-
te stoppe i 1994 pga. 

helbredet. 

Har du en yndlingsret?
Jeg er meget glad for 
flæskesteg, kartofler, sovs, 
rødkål mm. 
 Jeg laver stadig selv mad, 
men ikke så tit flæskesteg. 

Har du noget 
ynglingsmusik?
Jeg kan godt lide 
Birthe Kjær.

Har du holdt ferie og rejst 
ud i verden?
Vi holdt ikke rigtig ferie, 
måske nogle dagsture, men 
har været på bustur engang 
til Tyskland. 

Hvis du måtte få et ønske 
opfyldt eller vandt i lotto, 
hvad ville du bruge ønsket 
eller pengene på?
Jeg mangler ikke noget, 
men hvis jeg vandt pen-
ge, vil jeg give dem til 
godgørende formål. 

Har du et godt råd til 
andre?
Vær mod andre, som du 
ønsker de skal være mod 
dig selv. 

Litzia slutter af med at sige, 
at hun har haft et godt og 
langt liv indtil nu og ikke 
manglet noget. 

/rs
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LITZIA 90 år
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Skjern Havekreds 
har afholdt det første 
arrangement i år, nemlig 
det årlige plantemarked, 
som fandt sted lørdag 
formiddag 29. maj på 
P-pladsen ved Restaurant 
Pakhuset.

Rigtig mange mennesker 
kikkede forbi, og der var 
godt salg fra alle 10 boder. 

 Folk nød at kunne 
komme ud og gøre en god 
handel i det fine vejr, og 
købelysten var stor. En af 
de handlende fik næsten 
udsolgt af planter. Der var 
meget at vælge imellem.  
 En solgte for eksempel 
udelukkende liljer af 
mange forskellige sorter 
og en anden hostaer, 
men ellers var det mest 
blandede ting, sælgerne 
havde med. Der var også 

en bod med pynteting til 
haven lavet ud af beton.
 Midt i det hele kom 
Kulturskolen forbi med tre 
musikanter, og senere var 
det Skjern Garden, som 
kom forbi på Bredgade. De 
kom også ind på P-pladsen 
og spillede et par numre, 
så det var nogle festlige 
indslag.
 Alt i alt en dejlig for-
middag.

/lrå
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Plantemarked
SKJERN HAVEKREDS

Karla og Elisabeths stand.
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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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Renoveringen af vand-
tanken er nu overstået. 
Det har været en 
bekostelig omgang. 

Tanken er blevet lappet, da 
der har været trærødder, 
som er groet gennem væg-
gen. 
 Tanken er blevet foret 
udvendig, så det ikke skulle 
kunne ske igen.
 Efter renoveringen, er 
vand analyserne stort set 
tilfredsstillende - det tager 
noget tid, at få opbygget 
micro kulturen i tanken ef-
ter tømningen, men den er 
godt på vej.
 Tilsynsførende fra kom-
munen har været på kon-
trolbesøg og tilladelsen/
godkendelse er på vej.
 Samtidig har vi også 
fået sat tre frekvensstyrede 
pumper op. Det bevirker, at 
vandtrykket er jævnt uden 
udsving ved start/stop som 
ved de gamle pumper.
 Undervejs har vi også 
haft et lille uheld. En over-
tryksventil havde sat sig 
og vandværket blev over-
svømmet. Der skete ikke 
større skader, men en del 
papirer vedrørende værket 
gik tabt, men irriterende 
var det da alligevel.
 Der skal da også lige lyde 
en tak til forbrugerne for 
Jeres tålmodighed under 
renoveringen, hvor vi efter-

lyste om ikke at bruge for 
meget vand i perioder med 
spidsbelastning - det har I 
lyttet efter, tak for det.

Kurt

INDRE 
MISSIONS 

program 
for juli kvartal
Fredag 13. august kl. 16.00
 Rengøring + grillaften

Onsdag 25. august kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Poul Nyborg

Onsdag 1. september 
 Kvinde-/herreaften 
 – invitation følger

Onsdag 22. sept. kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Kristian Andersen, 
 Tarm.

VANDVÆRKET
LIDT FRA

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

21.
aug.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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Endelig, endelig, endelig 
kunne vi åbne op og give 
plads til aktiviteter i det fri. 

Vi hører meget i medierne 
om, at det er svært at trække 
børn og unge tilbage til 
idrætten, og måske bliver 
det også virkeligheden i 
vores forening. Dog oplever 
vi pt en god opbakning 
til de tiltag, som vi har 
udbudt henover foråret/
sommeren.  
 Blandt andet har vi 
afholdt tre omgange 
»Naturligvis«, hvor man 
har været tilmeldt som 
familie. Vi oplevede den 
gode stemning på tværs af 
familierne, store og små 
imellem og smilene var 
store, når man eksempelvis 
skulle undersøge diverse 
dyrelorte. 
 Vores nye tiltag »MTB 
- ræs i skoven for 3.-
6. klasse« er ligeledes 

gået hen og blevet et 
familieprojekt.  
 Her er børnene opdelt 
på to hold, så begynder/
letøvede kører adskilt 
fra de øvede MTB’ere. 
Ud over børnene har vi 
deltagende forældre med 
på holdet, så ud over 
motion og fællesskab 
mellem børnene, ja så 
bliver der også et fokus 
på fællesskabet de voksne 
imellem, samt det at give 
en hjælpende hånd til 
andre end ens eget barn. 
Vi ser det som en stor 
styrke, at det i vores 
forening er muligt at 
etablere aktiviteter, der 
aktiverer hele familien, 
og dermed bliver et fælles 
familieprojekt.
 Vi vil helt klart fremover 
tænke flere af sådanne 
aktiviteter ind, da det 
samtidig giver flere 
hænder, der kan bakke 
op, løfte og støtte de børn, 
vi så gerne vil aktivere. 
Forældrene er fantastiske 
h j æ l p e i n s t r u k t ø r e r , 
der med opkvikkende 
kommentarer og positiv 
gejst er uvurderlige 
for vores aktiviteter - 
også selvom de ikke er 
elitesportsmænd selv.
 »Leg med bold for de 
3-5 årige« har ligeledes 
fået en flyvende start. Med 
22 børn på holdet er der 
fuld fart over feltet. Vi er 

så taknemmelige for, at 
Børnehuset er behjælpelige 
med at gøre børnene klar, 
samt sende dem videre 
til boldleg på Stauning 
Stadion.
 Damefodbolden triller 
og de fremmødte kvinder 
gør hvad de kan for, at blive 
gode til både hjørnespark, 
samspil og ramme målet. 
Det sidste skal fortsat 
trænes en del, eller også 
skal vi have tilkøbt nogle 
større mål:) Holdet savner 
den allerbedste coach 
Dennis, men ønsker ham 
godt på benene igen, så han 
atter kan komme og koste 
damerne rundt på banen.
 SD60+’erne er flyvende 
på deres gåture om 
onsdagen. Op mod 30 
personer møder op til de 
gåture, der nu er blevet 
en fast ugerutine for 
mange. En vekslen mellem 
fortælling og gåtur bliver 
mødt med stor glæde fra 
de deltagende. Stierne i 
området bliver udforsket 
og nye steder opleves, selv 
af dem, der har trådt deres 
barnesko i vores to sogne. 
Udvalget er desuden blevet 
udvidet med to stærke 
kræfter fra Dejbjerg: Heli 
Christensen og Sonja 
Christensen. 1000 tak 
fordi I vil være med til, at 
fortsætte det gode arbejde, 
som det nuværende udvalg 
har stået for.
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 SD60+udvalget arbej-
der på to omgange 
fællessang i efteråret. Vi 
har ansøgt og modtaget 
penge fra Kickstartpuljen 
ved Ringkøbing Skjern 
Kommune, og det første 
sang-arrangement er 
netop blevet fastsat til 
tirsdag 21. september. Her 
kommer Erik Sommer og 
underholder med sang, 
fortælling og musik. Erik 
Sommer er bl.a. kendt for 
salmerne »Du som har 
tændt millioner af stjerner« 
og »Nu går solen sin vej«. 
Sangarrangementet er for 
alle, uanset om du er over 
eller under 60:)
 Modsat tidligere år har 
vi rykket nogle aktiviteter 
til Dejbjerg. Tirsdag aften 
er »Herreholdet« med ca 
20 unge mænd i gang på de 
udendørs baner med både 
cirkeltræning og diverse 
spiløvelser.  
 Retningslinjerne ænd-
rede sig hele tiden, og 
heldigvis til børnenes 
fordel. Det betød, at 
indendørs idræt igen var 

muligt. Gymnastikudvalget 
igangsatte derfor en stor 
omgang sommergymnastik 
i Dejbjerglund Efterskole 
faciliteter. Vi har oplevet 
en fantastisk opbakning 
til holdene., og er så 
taknemmelige for, at det 
blev en mulighed denne 
sommer.
 Vores gymnastikudvalg 
har været igennem en 
større udskiftning. Solveig 
Frost, Charlotte Larsen 
og Malene Astrup har 
valgt at holde en pause 
fra udvalget. I stedet 
består udvalget nu af: 
Gitte Christiansen, Mads 
Clausen, Karin Agger, Maja 
Lykke, Amalie Bjerregaard, 
Mikkel Nielsen og Magnus 
Sandholm. 
 Vi nyder allerede godt 
af deres engagement og 
ideer, og glæder os til 
det videre samarbejde. 
Ligesom SD60+ har 
vi ansøgt og modtaget 
penge fra Kickstartpuljen 
til afholdelse af 
gymnastikarrangementer i 
efteråret.  
 I forbindelse med ud-
skiftningen er det stærke 
kræfter vi har sagt »på 
gensyn« til. Charlotte 
nyder en barsel, mens 
Malene nyder studielivet i 
Aarhus. 1000 tak for jeres 
store indsats i udvalget og 
pøj pøj med det der venter 
forude.
 Vi vil dog fremhæve det 
kæmpe slæb, som Solveig 
Frost har stået i front for 
i mange år. Som formand 

for Gymnastikudvalget 
har hun været med til, 
samt stået i spidsen for, at 
trække i nogle vigtige tråde, 
således at gymnastikken 
i Stauning-Dejbjerg U&I 
er kommet op på det høje 
niveau, vi befinder os på 
nu. 
 Solveig har med kæmpe 
entusiasme både som 
træ ner og gymnast, 
givet vores forening en 
kvalitetsstempel udadtil. 
Vi er fulde af beundring for 
det store arbejde hun har 
lagt i udvalget. 1000 1000 
tak Solveig, du er en ener!
 Nu er stafetten givet 
videre til det nye udvalg. 
Solveig derimod er stadig 
fyldt med en masse ideer, 
der kan komme sognene 
til gode, og dem vil vi 
naturligvis ikke lægge låg 
på,-) - tværtimod!
 Alt i alt er der fuld skrald 
på, og vi gør vores bedste 
for, at tilbyde noget for 
enhver. Såfremt der er 
ønsker til andre aktiviteter, 
så giv lyd - vi er så klar til 
nytænkning og nye tiltag.
Til slut vil vi minde 
om, at vi søndag d. 5. 
september kl. 15.00 
åbner vi op for booking 
af badmintonbaner. Vi 
håber igen på jeres gode 
opbakning, og krydser 
fingre for, at både I og vi 
får en sæson uden afbræk 
og coronarestriktioner.

På vegne af Bestyrelsen 
Stauning-Dejbjerg U&I

Karen Lundgaard 
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Friluftsgudstjeneste ved præstegårdssøen 
 
Den 22. august kl 14.00 er det igen blevet tid til udendørs, familievenlig gudstjeneste nede ved 
den smukke præstegårdssø. Dukken Sussi har efterhånden ligget længe nede i sin taske og glæder 
sig til igen at holde gudstjeneste sammen med både børn og voksne. Efter gudstjenesten drikker vi 
kaffe og nyder en gammeldaws is sammen. Alle er hjertelig velkommen! 
 

 
 

 
 Gudstjeneste, isbod, fællesskab, natur! 

 
 Tidspunkt: 22. august kl. 14.00 
 Sted: Præstegårdssøen 
 Medbring: havestol eller skovturstæppe 
 Tag tøj på efter vejret 
 I tilfælde af dårligt vejr holder vi gudstjenesten i kirken 
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9. marts 2020 inviterede 
bestyrelsen for U&I 
alle beboere over 60 år 
bosiddende i Stauning 
og Dejbjerg til frokost på 
Sognegården. 

Det var to dage før 
Danmark blev lukket ned 
pga. Coronaen. 60 personer 
kom til en dejlig, alt betalt 
frokost. Formanden for U& 
I informerede om, at U&I 
havde fået lov til at invitere 
personer over 60 til at 
samles i en underforening 
af U&I (DGI), hvor 
underforeningen ville få 
de samme rettigheder med 
hensyn til finansiel hjælp, 
brug af faciliteter og diverse 
samarbejdsforhold.
 Et spørgeskema blev 
sendt rundt, hvor der 
blev bedt om forslag til 
aktiviteter af en sådan 
underafdeling, og forbav-
sende mange forslag 
kom – gåture, cykelture, 
museumsbesøg, bogklub, 
foredrag, fællesspisning og 
mange, mange flere. 
 Alle gav deres e-mail 
adresser. Der blev også bedt 
om personer til et udvalg, 
der skulle styre det hele, 
og seks personer meldte 
sig – to trak sig senere men 
en ny blev valgt. Udvalget 
består af Lotte Ibsen, Alice 
Andresen, Hans Andersen, 
Vagn Bro (PR, ikke fuldt 
medlem) HC Haugård 

(pt sygemeldt) og Erik 
Petersen, Formand. 
 På grund af Coronaen 
blev de første to møder 
holdt via Skype Video, hvor 
planerne blev diskuteret. 
Formanden har en 
kontaktliste på 55 personer 
(familier), hvortil al 
kommunikation angående 
foreningsaktiviteter sendes.
 Man ville begynde med 
gåture i og rundt i Stauning 
og Dejbjerg. Vi startede den 
første onsdag i juni – og 
fortsatte med en aktivitet 
hver onsdag, indtil vi ikke 
kunne mere pga. coronaen.  
 Den første tur var en fire 
km gåtur rundt i Stauning. 
Vi var naturligvis temmelig 
nervøse, men 20 personer 
kom, og det blev en stor 
succes, at vi over de næste 
måneder kom op på 38 
personer som det højeste.
 Bortset fra gåture, 
arrangerede vi besøg på 
Hjemmeværnets skole i 
Nymindegab, besøg på 
Lems vindmøllemuseum og 
Skjerns Grønne Korridor og 
et Zoom video foredrag af 
Martin Bjerregaard, der er 
ekspert på nedbrydning og 
genbrug af bygninger.  
 Vi havde allerede planlagt 
besøg på flymuseet, 
Stauning Whisky, Tirpitz 
museet og en dagstur 
til Mandø, og vi har en 
’julefrokost’ til gode. 42 
personer havde meldt 
sig til, men vi kunne jo 
ikke gennemføre det.  Alt 
sammen hvad vi håber 
snart at kunne begynde på.
Formanden har rejst meget 

i sit liv og skriver hver 
onsdag en ’blog’ om noget 
han har oplevet. Han håber 
at andre også vil skrive 
noget, da der kommer et 
punkt, hvor han ikke har 
mere at fortælle.
 Vi har ikke brugt nogen 
penge undtagen nogle 
flasker vin til vores værter, 
men når vi begynder 
aktiviteterne igen, kan vi 
igennem U & I have adgang 
til penge. Vores regnskab 
vil indgå i U & I’s, således 
at SD60PLUs ikke er en 
forening i sig selv og derfor 
ikke har egen bankkonto 
eller er registeret som en 
forening. Vi vil indkræve 
100 kr. per person per år fra 
når vi igen kan åbne op.

Erik Petersen
2911 1688

sd60plus@gmail.com

SD60+ startede igen til 
april med gåture i Stauning 
og Dejbjerg. Der er altid en, 
som fortæller om stederne, 
vi går igennem. Der er også 
kommet to nye medlemmer 
til bestyrelsen, nemlig 
Heli Christensen og Sonja 
Christensen.
 Julefrokosten, som måtte 
droppes, blev i stedet til en 
junifrokost i Fjordhytten i 
Stauning.
I  juli holder foreningen 
pause, men starter igen til 
august. – Se aktiviteterne i 
aktivitetskalenderen
 Hvis I kunne tænke jer at 
være med, så send en mail 
til ovenstående.
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Klyngen FRISKVIND 
bestående af Velling, 
Højmark, Lem, Dejbjerg 
og Stauning er langsomt, 
men sikkert, ved at finde 
sine rødder i det vestjyske.

2020 har i den grad været 
præget af corona-restrikti-
oner. Få af vores planlagte 
arrangementer og tiltag 
blev gennemført og mange 
måtte udsættes. Og (her)
efter vi langsomt begynder 
at åbne mere op, er vi sta-
dig lidt tilbageholdende, da 
det er vigtigt, at sognenes 
egne arrangementer først 
kommer i gang.
Lidt er der dog 
alligevel sket…
Trods nedlukning har en 
lille gruppe arbejdet videre 
med et mobilt mødested.

 På workshops og p. vo-
res rundtur med den lånte 
demo-vogn kom der mange 
gode input fra jer borgere. 
Tak for det. Vi har også hos 
Tiny-office fået lavet gode 
tegninger til et mobilt mø-
dested, som ville kunne op-
fylde vores behov. 
 Men… desværre har vi 
fået afslag på den store 
økonomiske støtte af Real-
dania, så lige pt. har vi teg-
ningerne liggende i skuffen 
og overvejer, hvordan vi 
kommer videre herfra.
 I efteråret nåede vi i 
samarbejde med AOF at 
afvikle et kursusforløb i 
»Dansk samtale og kultur« 
for vores ikke-dansk-talen-
de tilflyttere. 2 hold var i 
gang i hhv. Lem og Velling. 
Endnu et forløb er planlagt 
til opstart efter sommeren.
 Vores generalforsamling 

blev afholdt i oktober. Boi 
Nielsen fra Velling, Søren 
Sand Nielsen fra Dejbjerg 
og Kennet Bay Smidt fra 
Lem valgte at træde ud af 
bestyrelsen. Tak for jeres 
arbejde med at få Friskvind 
i gang. I stedet trådte Tove 
Kristensen fra Dejbjerg, 
Andreas Hopf fra Velling 
og Nataliya Melnyk fra 
Lem ind i bestyrelsen.
 Idrætsgruppen har tre 
arrangementer til afvikling 
i sensommeren/efteråret: 
Fodboldstævne for sko-
lebørn – idræt og leg (en 
lørdag formiddag) – fami-
lieaften.
 Her i foråret har stigrup-
pen under FRISKVIND 
taget teten op efter Wild 
West Walk ’n Run og lavet 
flagmarkerede ruter. Fra 
april til august vil der en 
gang om måneden blive 
opsat en rute i et af de fem 
sogne. 
 Dette er en oplagt mu-
lighed for at f. en frisk van-
dretur i nærområdet og 
opleve vores skønne natur 
i klyngen. 
 I skrivende stund har 
der været mange på van-
dretur i Velling i april og i 
Dejbjerg i maj. I juni er det 
i Højmark, i juli i Stauning 
og i august i Lem. Ruten vil 
være markeret fra fredag-
søndag på datoer, som of-
fentliggøres på friskvind.
dk og i vores facebook-
gruppe.

På bestyrelsens vegne
Anette Kirk Jepsen

FRISKVIND
NYT FRA KLYNGEN
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Nyt fra byrådet juni 2021

Lem Kær
Som de fleste af jer nok er be-
kendte med, er der ansøgt om at 
placere testmøller med en højde 
på op til 270 m, solceller og et 
power2X anlæg i Lem Kær. Det 
er et projekt, som møder stor 
lokal modstand, og jeg har be-
stemt forståelse for, at man ikke 
ønsker møller af den størrelse 
tæt på, hvor man bor. 
 Det er dog en af de sager, 
hvor det er svært at være poli-
tiker – på den ene side står en 
stor gruppe borgere, som føler 
sig ramt af projektet - på den 
anden side kommunens største 
virksomhed med 2000 lokale 
arbejdspladser, som har brug 
for et sted at teste fremtidens 
teknologier. 
 Det vil de gerne gøre i nærhe-
den af deres fabrikker og Lem 
kær er eneste mulighed, hvor 
man må teste møller af den stør-
relse ud over Testcenter Øste-
rild i Thy, hvor der ikke er flere 
testpladser til rådighed. Jeg er 
endnu ikke afklaret omkring, 
om jeg vil stemme for projektet. 
Jeg havde gerne set en anden 
placering af møllerne, hvilket 
desværre ikke er en mulighed. 
 Vestas har meddelt, at kom-
mer testmøllerne ikke, bliver 
der heller ikke et Power2x an-
læg. Det vil jeg ærgre mig over. 
Etablering af et sådan anlæg, 
hvor man kan omdanne energi 
fra vindmøller og solcelleanlæg 
til andre energiformer, åbner 
for store perspektiver. Lige 
nu producerer vi rigtig meget 
strøm her i kommunen, og vi 
skal fremadrettet have fokus på, 
hvordan vi bruger strømmen 

mest strategisk. 
 Ved at have en løsning hvor 
man kan lagre den oversky-
dende vindmøllestrøm og bruge 
den senere, åbner der sig lige 
pludselig helt nye muligheder. 
At Power2X på den måde bli-
ver yderst interessant for vores 
kommune, er der ingen tvivl 
om. For etableringen af sådan et 
anlæg vil også give muligheder i 
forhold til erhvervslivet og ikke 
mindst nye arbejdspladser

Anlægsmidler til 
landsbyfornyelse
Kommunen har modtaget en be-
villing på 6.737.000 kr. af staten 
fra puljen til landsbyfornyelse i 
2021. Rammen kan anvendes til 
byer under 4.000 indbyggere og 
i det åbne land.
 I henhold til byfornyelseslo-
ven skal sundhedsfarlige, be-
boede ejendomme prioriteres 
højest. Herudover gennemføres 
indsatsen, hvor den giver mest 
synlige og markante resultater. 
 For ejendomme og bygninger, 
der i øvrigt opfylder kriterierne i 
byfornyelsesloven, betyder dette 
at ejendomme og erhvervsbyg-
ninger, der ligger i bysamfund 
eller ved offentlig vej, og ejen-
domme, der kan nedrives eller 
forbedres som led i en igangvæ-
rende områdeforskønnelse vil 
blive prioriteret højt.
 Endelig prioriteres projekter, 
hvor indsatsen kan understøtte 
andre aktiviteter, såsom områ-
defornyelse, landsbyudviklings-
planer m.v.
 Hvis du/I har kendskab til 
ejendomme, som ønskes nedre-
vet, kan I henvende jer til kom-
munen for en nærmere vurde-
ring.

Kommunale 
byggegrunde og 
almennyttigt boligbyggeri
Byrådet har vedtaget en ny stra-
tegi, der sikrer, at der er bolig- 
og erhvervsgrunde til rådighed 
i kommunen, der hvor behovet 
er. Det betydet, at der bl.a. er 
nye kommunale byggegrunde 
på vej i Stauning. 
Vi har i de kommunale budget-
ter afsat penge til flere almene 
boliger, så vi kan imødekomme 
efterspørgslen. Der bygges nye 
og moderne boliger i Tarm, 
Skjern, Videbæk, Ringkøbing, 
Lem, Ølstrup, Spjald, Skjern og i 
Naturbydelen i Ringkøbing. 
 Ved at tilbyde et varieret ud-
bud af boligtilbud i hele kom-
munen, håber vi at kunne til-
trække nye borgere.

Helhedsplan for Skjern-Tarm
Turen er nu kommet til, at der 
skal udarbejdes helhedsplan for 
Skjern-Tarm. Helhedsplanerne 
bliver til i dialog og godt samar-
bejde med lokalbefolkningerne. 
Jeg glæder mig til at kunne in-
formere mere herom.

I ønskes alle 
en rigtig god sommerferie

Jakob Agerbo

RåDET
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Mange arrangementer har 
desværre været aflyst det 
sidste års tid, og en del 
arrangementer vil fortsætte 
med at være/blive aflyst 
hen over sommeren, som fx 
Stauning Jazz Festival. 

Men vi synes ikke, børnene i 
Stauning Skole og Børnehus 
skal snydes for musik 
og sang, så derfor har vi 
arrangeret, at de får besøg 
af Sanglærken, lige før de 
går på sommerferie. Se mere 
herom nedenfor.
 23. marts afholdt 
Støtteforeningen for 
Stauning skole og børnehus 
virtuel generalforsamling. 
Tak til alle der så med.  
 Dennis Fuglsang Lar-
sen, Kasper Kjærgaard 
Bach & Stine Bloch 
modtog alle genvalg til 
bestyrelsen. Derudover 
byder Støtteforeningen vel-
kommen til Lene Østergaard 
i bestyrelsen. John Krogs-
gård Petersen modtog atter 
genvalg som suppleant. 
Anne Marie Baunbæk 
Kristensen modtog ikke 
genvalg til bestyrelsen, men 
har modtaget valg som 
suppleant. 
 Bestyrelsen har valgt at 
konstituere sig med Dennis 
Fuglsang som formand, 
Lena Læsøe Krogsgaard 
Petersen som næstformand, 
Jannie Vedøe Mikkelsen 
som kasserer, Kasper 
Bach som Facebook og 

h j e m m e s i d e a n s v a r l i g , 
Lene Østergaard som 
sekretær, Stine Bloch og 
Gitte Ebbesen som de to 
øvrige medlemmer. John 
Krogsgaard Petersen og 
Anne Marie Baunbæk 
Kristensen som suppleanter.
 Lørdag 8. maj blev der 
atter indsamlet pap og papir. 
Det blev til ikke mindre 
end 16550 kg pap og papir, 
hvilket må siges at være helt 
forrygende. 
 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 
afleverer deres pap og papir 
til os, både virksomheder og 
private. 
 Derudover arbejder vi 
hele tiden på nye ideer, 
arrangementer og tiltag, der 
kan være med til at støtte 
op om Støtteforeningens 
primære formål:  At mar-
kedsføre Stauning Skole og 
Børnehus som et attraktivt 
alternativ til kommunens 
øvrige institutioner samt at 
tjene penge, som primært 
går til driften af den bus, 
som hver dag henter og 
bringer børn med bopæl 
uden for skoledistriktet. 
 Derfor er vi altid på udkig 
efter frivillige chauffører.
Støtteforeningen for Stau-
ning Skole – og børnehus, 
lokalsamfundet i Stauning 
samt de mange familier, 
der hver dag har glæde af 
busordningen, siger tusind 

tak for både arbejdskraft 
og engagement til alle 
chauffører.

Kommende aktiviteter/
arrangementer/
opgaver:

Torsdag 24 juni 
Besøger Sanglærken Stau-
ning Skole og børnehus, 
hvor hun vil give en koncert 
for henholdsvis skolen og 
børnehuset. Det ser vi frem 
til. 

Den næste avisindsamling 
er lørdag 21. august - så husk 
endelig at stille pap og papir 
ud til os.  

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 velkomne 
til at kontakte os via 
Facebook. 

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

Med venlig hilsen 
bestyrelsen for 

Støtteforeningen for 
Stauning skole og Børnehus

Anne Marie Baunbæk 
Kristensen
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Referat fra 
generalforsamling i 
sogneforeningen afholdt 
den 11. maj 2021.

Endelig kunne det lade 
sig gøre at mødes og få 
afholdt sogneforeningens 
generalforsamling. Den var 
blevet udskudt to gange 
pga. forsamlingsforbud i 
relation til Corona. 
 Samme aften afholdt 
Dejbjerglund hallen også 
deres »fællesmøde«, som 
er at sidestille med en 
generalforsamling; dog har 
de ikke valg til bestyrelsen, 
idet bestyrelsen er udpeget.
 Gitte Christiansen blev 
valgt til ordstyrer, og 
formand Lars Jørgensen 
gav sin beretning omkring 
det forgangne år og om 
kommende aktiviteter. 
 Se beretningen her 
efterfølgende og hvor 
de enkelte underudvalg 
fremlægger deres beret-
ning. 
 Regnskabet blev fremlagt 
og godkendt. Derpå var 
der valg til bestyrelsen, 
og på valg var Anne 
Larsen, Hans Poulsen, 
Kenneth Lauridsen og Lars 
Jørgensen, som alle blev 
genvalgt til bestyrelsen til 
en ny 2-årig periode. 
 Desuden udgøres 
bestyrelsen af Hans Nielsen 

og Karen Lundgaard 
Agerholm. Der var ingen 
forslag indkommet til 
behandling. 
 Under eventuelt bad 
Kjeld Lykke Christiansen 
om ordet og fortalte om 
en meget spændende 
fremtidsplan og med 
en invitation til at 
sogneforeningen bidrager 
med idéer og ønsker til 
projektet. 
 Dejbjerglund Efterskole 
har et ønske om, at de i løbet 
af de kommende år kan 
få etableret et kulturhus, 
der hvor foredragssalen 
er i øjeblikket. I henhold 
til skolens vedtægter skal 
skolen medvirke til at være 
et samlingssted for sognet. 
 Tanken er, at der skal 
kunne afholdes møder, 
generalforsamlinger, fore-
drag og lignende. Det 
skal dog ikke være et nyt 
forsamlingshus, hvor man 
skal kunne holde fester; det 
kan foregå andre steder. 
Der skal være en scene og 
et flygel. I sammenhæng 
med kulturhuset er 
det tanken, at der skal 
være mødelokale, som 
foreninger kan få egen 
indgang til, uden at 
man skal ind via skolens 
indgang. 
 Det er et rigtigt spænd-
ende projekt, og vi vil fra 
sogneforeningens side 

gerne deltage med idéer 
og indgå i et samarbejde 
om at ansøge fonde, 
som kan medvirke til 
finansieringen. Kjeld 
nævnte, at han ikke kan 
sætte et bestemt årstal på, 
hvornår det kan forventes 
realiseret; det kan være der 
går 3, 5 eller 10 år men det 
er et stort ønske.
 Efter at sogneforeningens 
generalforsamling var 
gennemført, var det tid 
for Dejbjerglund Hallens 
fællesmøde. Mads Ager-
holm fra Dejbjerglund 
Hallen aflagde formandens 
beretning. Han kunne 
berette om, at de fleste af 
omklædningsrummene var 
blevet renoveret. Hallen er 
bygget i 1987, og man skal 
forvente at taget står til en 
udskiftning indenfor de 
næste 3 - 5 år. Det forventes 
at løbe op i 490.000 kr. at 
skifte taget på hallen. 
 Der er søgt midler 
hos Landdistrikspuljens 
vindmøllepenge. Man går 
desuden med en vision 
om at etablere en tribune 
i gavlenden ud mod 
Uglbjergvej. Det vil være 
rigtigt godt at have ved 
store arrangementer og 
vil også gøre det muligt at 
tiltrække andre og større 
arrangementer, end det 
man har i dag. Hallens 
regnskab blev fremlagt og 

DEJBJERG SOGNEBLAD  36

SOGNEFORENING
GENERALFORSAMLING I DEJBJERG

Sogne general.indd   1 18-06-2021   06:36:33



DEJBJERG SOGNEBLAD  37

viste et flot resultat til trods 
for et år, hvor mange ting 
har været anderledes pga. 
Corona.
 Derpå var der 
smørrebrød, kaffe og kage 
til de fremmødte og en 
hyggelig snak hen over 
bordene.

Referant: 
Lars Jørgensen

Formandens beretning
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.
 I uge 21, 2020 blev 
arbejdet med nedgravning 
af rør til fiberbredbånd 
i området vest for Ring-
købingvej påbegyndt. 
I forlængelse af dette 
fortsatte arbejdet langs 
Ringkøbingvej og i 
Østersognet. Det var godt 
at se, at tilsagnet om de 
1,7 millioner kroner i 
støtte fra Energistyrelsen 
nu tog form i praksis. Det 
var RAH-Fiber.dk, der 
stod bag, og de leverede 
Waoo via Eniig.dk. Alle 
husstande fik mulighed for 
at komme på ved at betale 
en installationsudgift på 
4.000 kr. pr. husstand. 

 Det er på linje med det, 
de tilskudsberettigede også 
skulle betale. Den endelige 
tilslutning og etablering 
af forbindelse skete i 
slutningen af august. 
Senere er udbyderen af 
internet i området skiftet 
til Stofa.
 Hans N. og jeg fra 
bestyrelsen deltog i et møde 
i Dejbjerg Fællesudvalg 25. 
august. Her var der bred 
enighed om, at vi skulle 
holde fast i, at vi i 2021 
skal forsøge at afvikle de 
arrangementer, som vi 
pga. Corona måtte aflyse i 
2020.  
 Det vil sige sangaften 
i kirken, grundlovsmøde 
ved præstegårdssøen, 
fællesspisning på 
Dejbjerglund Efterskole og 
juletræstænding. 
 Vi skal have vurderet, 
i hvilket omfang det 
med den begyndende 
oplukning af samfundet 
er muligt at arrangere et 
grundlovsmøde i år.
 Vi sad også og blev enige 
om, at vi skulle forsøge at 
afvikle en fællesspisning i 
efteråret 2020, men efter 
mødet viste det sig, at vi 
pga. Corona ikke kunne 
benytte efterskolen til at 
afholde arrangementet. 
Efterskolen vil under 
normale omstændigheder 
meget gerne åbne dørene 
for lokalsamfundet, 
men under Corona er 
man nødsaget til at 
begrænse risikoen for 
smittespredning til skolens 

elever. 
 I november havde vi nyt 
møde i fællesudvalget, og 
der viste det sig, at vi forsat 
var underlagt begrænsning 
pga. Corona, og fælles-
spisning var fortsat ikke 
muligt at gennemføre. 
 Juletræstænding blev 
som så meget andet også 
anderledes i forhold til 
den måde vi plejer at 
gennemføre det. Vi skulle 
selvfølgelig have et juletræ, 
som kunne 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. 

Kommunen har nu igen 
mulighed for at sende 
en liste over tilflyttere til 
kommunen ud til os i sog-
ne- og borgerforeningerne. 
Det er blevet muligt ved 
at kommunen sender et 
brev i e-boks til tilflyttere, 
hvor man beder dem 
tilkendegive, hvis ikke 
de ønsker et besøg fra en 
velkomstambassadør. 
 Hvis ikke de takker 
nej til et besøg, vil 
deres navn og adresse 
komme på en liste, der 
sendes ud til sogne- eller 
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borgerforeningen i det 
pågældende sogn. Det vil 
være med virkning fra den 
01.01.2021. Vi afventer den 
første oversigt, og derpå 
vil vi i sogneforeningens 
bestyrelse igen tage ud 
og byde nye tilflyttere 
velkommen med en buket 
og informationsfolder, 
som fortæller om 
mulighederne i vores 
område.

Der er indsendt en 
ansøgning til Sdr. Lem 
Andelskasses fond her 
i marts 2021. Der er 
ansøgt om et beløb til at 
muliggøre indkøb af to 
borde-bænkesæt. De skal 
i givet fald opstilles ved 
Præstegårdssøen og på 
hjørnet ved kirkens P-plads 
ved Nr. Vognbjergvej. Det 
skal gøre det muligt at 
sætte sig og nyde naturen 
og udsigten. Forventes også 
anvendt i forbindelse med 
kommende grundlovs-
møder.
 Vi håber på mere 
normale tilstande her i 
2021 ovenpå et år præget 
af Corona nedlukning.

Med venlig hilsen 
Lars Jørgensen

Arkivets beretning
2021 var også for 
Arkivet et specielt år. 
Coronapandemien gjorde, 
at vi på grund af smittefare 

og forsamlingsforbud 
nogle gange var nødsaget 
til at aflyse vores måned-
lige sammenkomst. 
 Efterhånden som mange 
bliver vaccineret, bliver 
det vel normale tider igen. 
På trods af restriktioner 
har vi i løbet af året fået 
lagt en hel del billeder ind 
på registreringssystemet 
Arkibas. Har man lyst til at 
se billeder, kan man logge 
ind på Arkiv.dk.  Når man 
er kommet ind, skal man 
huske at trykke på udvidet, 
ellers kommer der så meget 
andet uinteressant frem.
 Sommeren 2020 var vi 
på tur med Arkivet. Turen 
gik til Salling. Per Lunde 
Lauridsen er her blevet 
ansat som museumschef 
for Museum Salling, så 
Per og hans hustru Lisbeth 
havde arrangeret en tur for 
os til Salling. 
 Første stop på turen 
var ved Flynder sø ved 
Estvad, hvor der er en 
lille udstilling, som 
blandt andet omhandler 
rakkere, som boede i 
området. Per fortalte 
levende om rakkerne. 
En af rakkerfamilierne, 
som særlig har gjort sig 
bemærket her, er Abraham 
slægten. En sten er rejst 
her til minde om dem.
 Også i Dejbjerg boede 
der engang rakkere 
med efternavnet Abra-
ham. Kører man ad 
Kvembjergevej fra Dejbjerg 
mod Skjern, kommer 
man til et hedestykke. På 

venstre side mod nord 
er der en stor bakke. Et 
sted oppe midt på bakken 
udspringer en kilde; kilden 
har navnet Abrahams 
kilde, så rakkere af slægten 
har boet i nærheden af 
stedet engang. 
 Der ude på Kvembjerg 
hede lå også rakkerhuset, 
som lå i skellet af de tre 
sogne Dejbjerg – Stauning 
– Skjern. En sten står der 
med de tre sognenavne 
indgraveret. Sognerådene 
i de tre sogne havde 
dengang en evig diskussion 
om, hvilket sogn rakkerne 
tilhørte.
 Tilbage til turen igen. 
Derefter kørte vi til 
Rønbjerg. Her var vi 
inde på den nedlagte 
kommuneskole, hvor 
Museum Salling nu har 
hovedkontor- Det er 
her, Per Lunde arbejder. 
Museet har for nylig fået 
bygget nyt magasin til 
opbevaring af effekter. Per 
viste rundt. 
 Fra Rønbjerg kørte vi 
nord på forbi Estvadgaard. 
Her boede engang familien 
Laursen, som opdrættede 
den helt fantastiske 
travhest Tarok. 
 Turen sluttede på Fur, 
hvor vi blandt andet så 
på molergravene. Moler 
findes ganske få steder i 
Danmark.
 Jeg vil slutte af med at 
takke arkivmedlemmerne 
for deres arbejde og 
trofasthed.
 Der er genvalg til 
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Dejbjerg Lokalhistoriske 
Arkiv.

Søren Sand Nielsen

Sognebladets 
beretning
Allerførst vil jeg/vi gerne 
beklage at de to sider fra 
Sogneforeningen i bladet 
for 2. kvartal, i kampens 
hede røg ud af systemet, - 
men ved snarrådighed fik 
vi dem på Dejbjerg Info og 
hjemmesiden.
 Det går som sædvanlig 
godt, og vi har i årets løb 

igen bragt nogle rigtig gode 
artikler. - - - Og vi får endda 
kage af de unge mennesker, 
når de har fået noget med i 
bladet, fx her sidst var det 
Anton og William, som fik 
gratis annonce med i april 
ang deres lille corona-fir-
ma kaldet Have&Park. Så 
redaktionen svælgede i god 
kage ved sidste møde her 4. 
maj.
 Som jeg sagde sidste år 
er vi efterhånden ved at 
få meget fra Stauning, og 
det fylder alt sammen. Da 
vi jo helst ikke økonomisk 
skal overstige de 48 sider, 

tillader vi fortsat at holde 
Stauning lidt tilbage, men 
skal nok bringe deres ind-
læg, hvis/når der er plads i 
bladet. 
 Dette gælder selvfølgelig 
ikke for Skole, Børne-
hus, Støtteforening og 
»Naturligvis«, sidstnævnte 
er jo oplevelser for børnene 
i vore sogne.
 Mht at indhente person-
data på døbte, viede og 
døde ved Dejbjerg Kirke, er 
vi nu desværre nødsaget til 
at stoppe, und tagen lige for 
de årlige konfirmander. 
 Det har ikke været mu-
ligt at finde en løsning på 
resten, så vi kan bringe 
dem i bladet, desværre.
 Vi er glade, når folk hen-
vender sig med noget de 
synes vi skal have med i 
bladet... Tak for det.
 Vi vil også gerne takke 
for den årlige donation fra 
Menig hedsrådet og Sogne-
bladet.
 Sluttelig er vi glade for 
vore velvillige sponsorer, - 
uden dem intet blad, - husk 
at støtte dem, for de støtter 
os.

/alb

PS: Mht. persondataloven 
og formandens beretning 
omkring tilflyttere, har 
jeg henvendt mig til Poul 
Nyborg, om sådant også 
kunne laves ved kirken, da 
det jo er historisk materia-
le, som går tabt. 
 I Lars beretning har jeg 
sat det med kursiv. 
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Det seneste år i 
Dejbjerglund Hallen 
har som for mange 
andre været præget af 
coronapandemiens 
alternative dagsorden. 

Vi har desværre oplevet, at 
hallen i lange perioder ikke 
har været det samlings-
punkt for børn og voksne, 
som vi ellers har sat så stor 
pris på. 
 Stauning/Dejbjerg U&I 
har måtte aflyse de plan-
lagte hold; repholdsgym-
nasterne måtte ikke samles 
og Skjern Håndbold kunne 
ikke træne. 
 På det sociale plan er 
dette naturligvis et stort 
tab, men økonomisk har 
det heldigvis ikke haft den 
store betydning. Alle parter 
har stort set bibeholdt de-
res indbetalinger, ovenikø-
bet gennem et år hvor Sta-
uning/Dejbjerg U&I havde 
booket et rekordhøjt antal 
timer til deres mange akti-
viteter. 
 Der skal derfor lyde en 
stor tak til alle parter her-
fra. 

Hvad har vi så brugt 
tiden på? 
Sidste år blev en kom-
plet renovering af fire 
omklædningsrum og en 
lettere renovering af to 

omklædningsrum færdig-
gjort. Disse projekter blev 
kun mulige i kraft af, at 
Dejbjerglund Hallen fik 
bevilget et beløb svarende 
til halvdelen af de samlede 
omkostninger fra kommu-
nens anlægspulje. 
 Derudover har vi arbej-
det på at forbedre ventila-
tion og vandtryk i omklæd-
ningsrummene.

Kommende projekter 
og udfordringer
Dejbjerglund Hallen blev 
opført i 1987, så den nær-
mer sig efterhånden 35 år, 
og indenfor en oversku-
elig årrække skal hele taget 
skiftes ud. 
 Denne post løber op i 
ca. 500.000 kr. alt inklu-
siv. Dette beløb skal rejses 
i samarbejde med lokalbe-
folkningen og med tilskud 
fra diverse fonde. Dejbjerg-
lund Hallen har ikke på 
nuværende tidspunkt mu-
lighed for at løfte så tung 
en økonomisk byrde alene. 
Bestyrelsen har allerede 
ansøgt om et tilskud via 
landdistriktsrådets vind-
møllepulje, men der kan gå 
op til seks måneder, før det 
officielle svar foreligger. 
 I forbindelse med en ny 
struktur af den kommunale 
tilskudsordning til Idræts-
haller er alle blevet bedt og 
at udfærdige en vedligehol-
delsesplan, således at kom-

munen har bedre overblik 
over de afledte omkostnin-
ger. Større investeringer 
og vedligeholdelsesom-
kostninger er et problem 
for alle idrætshaller, da 
indtægtsgrundlaget sim-
pelthen er for begrænset. 
Vi håber derfor endnu en 
gang at få del i kommunens 
anlægspulje.
 I bestyrelsen er vi alli-
gevel meget fortrøstnings-
fulde og sikre på, at vi nok 
skal finde en løsning også 
på denne udfordring.
 Til slut vil jeg gerne ap-
pellere til, at hvis der sid-
der nogen og brænder inde 
med gode forslag til arran-
gementer, der kan afholdes 
i Dejbjerglund Hallens fa-
ciliteter, skal I endelig rette 
henvendelse til bestyrel-
sen. 
 Dejbjerglund Hallen og 
Dejbjerglund Efterskoles 
fantastiske faciliteter er et 
perfekt samlingspunkt for 
hele vores lokalbefolkning, 
og det skal vi udnytte på 
bedst mulig vis. 

Med venlig hilsen 
Mads Agerholm 

formand for Dejbjerglund 
Hallens bestyrelse

Dejbjerglund Hallen
ÅRET DER GIK I
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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 
• Karen Lundgaard Agerholm • Kenneth 
Stentoft Lauridsen • 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

Få noget ud af dine penge.indd   1 17-06-2021   15:03:01



DEJBJERG
LOKALHISTORISKE 
ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3 • Dejbjerg
6900  Skjern
  2192 0001

DEJBJERG 
MENIGHEDSRÅD
Karsten T. Lauridsen
Nr.Vognbjergvej 9
Dejbjerg
6900  Skjern
   3029 3922

DEJBJERG 
JAGTFORENING
Knud Erik Stampe
Gl. Dejbjergvej 4 
Dejbjerg • 6900  Skjern
  2045 4207

INDRE MISSION
Henriette H. Lauridsen
Nr.Vognbjergvej 9 
Dejbjerg
6900  Skjern
   3064 3921

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej 3 • Dejbjerg
  2992 0376

Birgit Grønborg 
  6165 1917

Lisbeth Rudbæk Årup
  9734 1134 / 5057 1032

Bente Ladekjær Lauridsen 
  9734 1112 / 2254 9987

Rikke Storbjerg           
  2891 3764

DEJBJERG 
SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9732 2825

DEJBJERGLUND 
EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej 10 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9734 1900

DEJBJERGLUND HALLEN
Mads Agerholm
Skrænten 7 • Dejbjerg
6900  Skjern
  4031 4243

STAUNING/DEJBJERG 
U&I
Karen Lundgaard 
Agerholm
Skrænten 7 • Dejbjerg
6900  Skjern
  2538 2631

SKJERN HAVEKREDS
Elisabeth Bakkesen
Ledingvej 2 • Dejbjerg
6900  Skjern
  2144 8501

DEJBJERG GOLFKLUB
Inger Marie Andersen
Herborgvej 26
6900 Skjern
  2221 6473

STØTTEFORENINGEN
FOR STAUNING SKOLE 
BØRNEHAVE &
VUGGESTUE
Dennis Fuglsang Olesen
Kirkebyvej 25 • Stauning
6900  Skjern
  2891 5539

RINGKØBING FJORD 
JAZZ FESTIVAL
Karsten Lundgaard
Andresen
Hølletvej 5 • Stauning
6900  Skjern
  2424 8465

DEJBJERG VANDVÆRK
Søren Knudsen
Skovagervej 20 • Dejbjerg
6900  Skjern
  4097 1995

DEJBJERG SOGNEBLAD  43
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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

Skjern bank.indd   1 17-06-2021   14:56:44
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI
Søndag 4.  kl  9.00 v/Torill Kristensen
Søndag 11.  Ingen
Søndag 18.  Ingen
Søndag 25.  Ingen

AUGUST
Søndag 1. kl 10.30 
Søndag 8. kl  9.00   
Søndag 15. kl 10.30  
Søndag 22. kl 14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag 29. kl  9.00 

SEPTEMBER
Søndag 5. kl 10.30  
Søndag 12. kl  9.00
Søndag 19.   Ingen 
Søndag 26. kl 10.30 Høstgudstjeneste

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 18-06-2021   06:47:13



Ved du noget..?
- som alle i Dejbjerg
 bør vide? - om fx.:

•	 Runde	fødselsdage
•	 Jubilæer
•	 Spændende	oplevelser
 som du gerne vil dele 
 med os osv.
Ja,	vi	kunne	blive	ved,	-	for	
det	er	kun	din fantasi der 

sætter	grænser..!

-	Så	ring	eller	mail	til:
Birgit Grønborg

6165 1917
bpgronborg@gmail.com
Lisbeth	Rudbæk	Aarup

9734 1134
aarup@skjern-net.dk

Rikke	Storbjerg
2891 3764

fstorbjerg@yahoo.dk
Bente	Ladekjær	Lauridsen

9734 1112
terningvej2@gmail.com

Ane	Lisa	Bollerup
2992 0376

albo@dejbjerg.dk
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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 17-06-2021   14:53:16
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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 3   NR. 142

  37. ÅRGANG

JULI
K V A R T A L

2021
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