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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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www.christinawatches.dk

U R  &  A R M B Å N D 
ET SMYKKE

Bær dit smykke både
  som ur og armbånd.
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Skal din bil skrottes,  
så kan vi udstede  

skrotningsattest og udbetale  
skrotningspræmie kontant!
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Efteråret gør stille sin 
entre. Vi mærker, at luften 
bliver køligere og dagene 
bliver korte. Træerne får 
sine flotte efterårsfarver 
og begynder at miste 
løvet. 

Bladene samles i dynger 
og blæser rundt i vinden. 
Landmændene er begyndt, 
at tage kartoflerne op af 
jorden, hvilket også er et 
tegn på efterår.
 Tiden bliver til inden-
dørs sysler. Og man kan 
igen følge de aktiviteter 
man før Coronaen var en 
del af. Både på det fysiske 
og det kulturelle plan. 
 Stauning/Dejbjerg U&I 
er klar med gymnastik, 
dans, badminton, så mu-
lighederne er mange. En af 
dem er arrangementet af 
et »drengedøgn« i Dej-
bjerglund Hallerne. Der 
loves dem en fantastisk 
oplevelse i form af spring.
Det er drenge, som går i 
første klasse og op til og 
med syvende klasse.
 Babyer kan også få træ-
ning i motorik. Dette fore-
går i Hallen i Stauning. 
Timerne er tænkt som en 
slags gymnastiktime, hvor 
mor/far barn kan nyde 
hinanden og få lidt øvel-
ser til at stimulere barnets 
motorik. Og de kan også 
laves hjemme hvis man 
har lyst.

 Landsbyklyngen Frisk-
vind er også med i kap-
løbet om at vi får os rørt. 
Denne gang har de taget 
cyklerne frem og inviteret 
på en cykeltur i Dejbjerg.  
 Tidligere museumsin-
spektør Kim Clausen var 
med. Han fortalte om hi-
storien bag de seværdighe-
der man mødte undervejs. 
At Dejbjerg har en alsidig 
historisk fortid, blev del-
tagerne en hel del klogere 
på undervejs. Alle havde 
en hyggelig tur og sluttede 
med kaffe på heden.
 Dejbjerglund Efterskole 
vil satse på talentudvikling 
inden for bl.a. håndbold 
og fodbold. Skolen har 
oplevet en øget interesse 
for et almindelig efter-
skoleophold kombineret 
med en seriøs klubtræ-
ning på et højt plan. Man 
har reserveret 20 pladser 
til disse elever. Og håber, 
at de unge mennesker bli-
ver i kommunen i stedet 
for at tage til Oure- eller 
Ikast sports college. Og 
at man på den måde kan 
udnytte de sportsgrene 
der er i nærområdet, samt 
i det mere lokale. Hel nyt 
er konceptet dog ikke, da 
man i nogle år har haft 
samarbejde med bl.a. Dej-
bjerg Golfklub og andre 
klubber inden for nærom-
rådet.
 Vi hører i nyhederne om 
manglen på faglært ar-
bejdskraft inden for hånd-

værksfagene. Hos Bygge-
firmaet Hansen&Larsen 
i Dejbjerg må man sige, 
at de prøver på at gøre en 
indsats for at afhjælpe det-
te. Idet at de har 12 tøm-
merlærlinge under uddan-
nelse. Siger også, at de er 
godt besat i tømrerdelen. 
Derfor håber, de at kunne 
finde lærlinge til bl.a. be-
ton-struktør uddannelsen.
Vi håber, at det lykkes for 
firmaet.
 Vi er nok mange, der sy-
nes at det er dejligt, igen 
at kunne mødes som før. 
Inden at Coronaen blev 
en styrende del i vores 
hverdag. Meget skal nu 
indhentes af det forsømte 
inden for vores sociale liv. 
Fester bliver afviklet og 
igen kan man få luftet fest-
tøjet. Folks kalendere bli-
ver igen fyldt op af aftaler. 
 Under Coronaen var 
flere bevidste om hvad de 
ville ændre i deres liv eller 
ville tage op til revision ef-
ter Coronaen. Tid, nærvær 
og ro er noget af det, som 
er blevet nævnt. 
 Forhåbentlig kan vi sta-
dig holde fast i det, samti-
dig med at hverdagen nor-
maliseres igen og vi igen 
ser mere til hinanden.

/bll

   R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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Som sæd skifte til vores 
lille kartoffelavl, som der 
blev skrevet om i Sogne-
bladet sidste år, dyrker vi 
lidt forskelligt korn.

Ligesom kartoffelavlen 
foregår høsten selvfølgelig 
også med ældre maskiner.
  Anker Lauridsen har hø-
stet havre med sin fine blå 
Dexta og en JF selvbinder 
han har fået gjort køreklar.
  Det var rigtig sjovt og hyg-
ligt at se hvordan man hø-
ster med selvbinder.
 Anker prøvede også at 
lære os hvordan man sæt-
ter neg.
  Vores søn Bjarne købte i 
sommers en Dronningborg 
600 bugseret mejetærsker.
Så da resten af kornet var 
klar, kom Bjarne med sin 
MF 65 og Dronningborgen.
Det var en rigtig god høst 
dag for store og små.

Hilsen
Stigkær på Ledingvej

DEJBJERG SOGNEBLAD  6
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Af Kjeld Lykke 
Christiansen

Lad mig starte med at slå 
det helt fast:
I har været et elevhold, 
der har været nemme at 
holde af. 

•	 Mildhed	–	I	har	været
	 ordentlige	og	venlige	
	 over	for	hinanden.
•	 Rummelighed	–	I	har	
	 givet	plads	til	hinanden	
	 og	fået	alle	med.
•	 Humørfyldt	elevhold	–	
	 mange	hjertelige	grin	og	
	 skønne	glimt	i	øjnene.
•	 Mange	smil	–	et	smil	
	 varmer	og	er	den	
	 korteste	afstand	mellem	
	 to	mennesker.
•	 Høflige	–	I	siger	»tak	for	
	 mad«	–	tak	for	en	god	

	 tur	–	tak	for	et	dejligt	
	 arrangement	–	tak	for	
	 kamp	–	I	forstår	at	på
	 skønne.
•	 Ja-hatten	-	I	tør	sige	ja;	
	 et	ja	lukker	døre	op.	Et	ja	
	 kan	være	besværligt,	
	 men	giver	ofte	nye	
	 muligheder.	Et	ja	skaber	
	 forandring	 og	 udvikling.	
•	 (Nej-hatten	skal	
	 man	passe	på	med	–	den	
	 bremser	–	den	slukker).	I	
	 sagde	ja!
•	 Til	at	stole	på	–	Det	stær-
	 keste	udgangspunkt	er	at	
	 kunne	stole	på	hinanden.	

Skolelivet	 fungerer,	 når	
aftaler	 holdes.	 I	 har	 været	
ærlige,	hvis	noget	er	gået	i	
stykker,	hvis	nogle	har	haft	
udfordringer,	 mm.	 Vi	 har	
fået	»trælse«	ting	ud	af	
verden	og	kommet	videre.
•	 Lært	taknemmelighed	-	

Da	 I	 kom	 tilbage	 efter	 co-
rona,	lærte	I	i	særlig	grad	at	
påskønne.	 I	 kom	 tilbage	
igen,	I	fik	 jeres	 idræt	 igen,	
I	 kom	 på	 lejrskoledage,	
I	 oplevede	 gymnastikop-
visningssæsonen	 lidt	 for-
skudt,	 I	 indtog	 opholds-
stuen,	 vi	fik	åbne	værelser	
til	sidst	på	skoleåret,	I	prø-
vede	 ungdomsfester	 først	
med	 kontaktholdet	 (5	
drenge	 og	 5	 piger),	 senere	
klassefest	og	 til	 slut	en	år-
gangsfest.	 Det	 har	 været	
fantastisk	 at	 opleve	 jeres	
glæde.	I	er	taknemmelige	
unge	mennesker.
•	 Humor	 –	 en	 skole	 uden	
humor	er	som	en	kænguru,	
der	ikke	kan	hoppe.
	 Det	 vi	 kan	 klare	med	 et	
lille	glimt	i	øjet,	går	meget	
bedre,	men	det	 kræver	 re-
spekt	for	hinanden	og	tillid	
til	hinanden.

DEJBJERG SOGNEBLAD  8
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	 Kjeld’s	 humor	 og	 kon-
sekvens	 går	 kun,	 hvis	 jeg	
som	udgangspunkt	har	dyb	
respekt	 for	 jer	 unge	 men-
neske.	
	 Vi	har	haft	 et	miljø	 i	 år,	
hvor	 der	 har	 været	 plads	
til	 god	 værkstedshumor.	
Det	 letter	 stemningen,	 og	
det	 gør	 skolelivet	mere	af-
slappet.	Men	hvis	man	sad	
udenfor	 og	 kiggede	 ind	på	
kænguru-hoppende	 elever	
op	og	ned	ad	gangene,	fordi	
de	ikke	lå	i	sengen	til	tiden,	
så	kunne	det	blive	en	væl-
dig	 historie	 til	 Ekstrabla-
det.	 »Ydmygelse	 af	 teen-
agere	i	deres	identitetsår!«
	 Nej,	 det	 har	 ikke	 en	 dyt	
at	 gøre	 med	 ydmygelse	 at	
gøre.	Det	var	værkstedshu-
mor,	som	sikrede,	at	vi	kom	
videre	 i	 vores	 efterskole-
liv	med	et	lille	glimt	i	øjet,	
uden	 at	 mor	 og	 far	 skulle	
inddrages.	 Afregning	 ved	
kasse	 1,	 videre	 i	 livet	 –	 så	
slemt	var	det	jo	heller	ikke.
	 Ja,	humor	er	nogle	gange	
den	 lette	 vej,	 når	 vi	 skal	
rydde	 op	 i	 uhensigtsmæs-
sigheder,	men	humor	kræ-
ver	 at	 vi	 forstår	hinanden,	
og	 humor	 kræver	 stor	 re-

spekt	for	hinanden.	
Kære elever:	
Dyrk	 humoren.	 Men	 hu-
mor	 kan	man	 jo	 ikke	bare	
bestille	 på	 dåse	 (dåselat-
ter	 er	 skinger),	 humor	 er	
en	stemning	man	sammen	
skaber.	
	 Årgang	 20/21	 –	 vi	 har	
skabt	 gode	 »vibes«	 sam-
men,	og	hvis	man	kan	det,	
er	det	 et	 stærkt	 tegn	på	et	
solidt	fællesskab.
	 Det	 er	 i	 orden	 at	 fejle	–	
her	 bliver	 mennesket	 fri-
gjort.	 Hvis	 det	 ikke	 var	 i	
orden	 at	 fejle,	 var	 vores	
teaterstykke	 i	 december	
aldrig	blevet	 til	noget.	Her	
stod	 fejlene	 ligefrem	 i	kø	 i	
starten	(tænk	bare	på	tryl-
leshowet	 –	 det	 dryppede	
ikke	af	magi	i	starten,	men	
passende	selvironi	og	ihær-
dighed	 gjorde,	 at	 det	 blev	
ret	 sjovt	 –	 netop	 fordi	 I	
blev	 ved	 og	 ved	 og	 ved	 og	
ved.	
	 I	 vores	 kreation	 af	 et	
teaterstykke,	 som	 var	 et	
tv-liveshow,	rettede	I	til	og	
eksperimenterede	 og	 ud-
viklede.	I	fejlede,	men	prø-
vede	igen	og	igen	og	igen.	
F	olk,	 som	 er	 ihærdige	 og	

tør	begå	fejl,	udvikler	sig.	
	 Et	elevhold,	 som	 ikke	er	
bange	 for	 at	 fejle,	 er	 ofte	
med	til	at	gå	nye	veje.	De	er	
udviklingsorienteret.	
	 Et	 elevhold	 som	 går	 ind	
til	 nye	 opgaver	 og	 udfor-
dringer	vil	selvfølgelig	lave	
fejl	undervejs.	Når	elevhol-
det	tør	at	fejle,	»sænkes	pa-
raderne«	 og	 »dørene	 luk-
kes	op	for	eksperimenter«,	
og	herved	skabes	de	bedste	
betingelser	for	et	fantastisk	
skoleår.	I	har	som	elevhold	
virkelig	 forstået	 at	 rette	
op	 på	 småfejl	 og	 komme	
endnu	 stærkere	 videre	 –	
respekt!	

Det er svært at gengive en 
afslutningstale, men her 
var »en lille flig« af 
ordene til vores dejlige 
elevhold, årgang 20/21. 
En afslutningstale om-
kranses af hele stemnin-
gen. Det er situations-
bestemt. 

Som læsere har I nu fået 
en fornemmelse. I hvert 
tilfælde kan I forstå, at 
årgang 20/21 fik et stærkt 
efterskoleår trods al coro-
nabøvl.
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Fællessang ”Syng, spis og snak” 
Dejbjerglund Efterskole, Stauning-Dejbjerg 60+ og Stauning-Dejbjerg U&I invite-
rer til fællessang i hhv. Stauning og Dejbjerg.  
Vi vil fra september til maj afholde 4 fællessangarrangementer for alle sang-
stemmer, uanset om du synger rent, falsk, højt eller lavt.  
Der vil ved hvert arrangement være en deltagerpris, og deltagelse kræver tilmel-
ding. Se nederst i invitationen.  

”Erik Sommer”  
Dato: Tirsdag d. 21. september kl. 19.30 —21.30 
Sted: Spisesalen, Dejbjerglund Efterskole 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage . (Tilmelding senest d. 16. september) 
Ved dette arrangement indvier vi samtidig Dejbjerglund Efterskoles nye flygel. 

 
 
 

Sangaften med fortælling og sang fra højskolesangbogen. 

Kom med til en aften med sange, anekdoter, fortællinger leveret af kompo-
nisten og den tidligere højskoleforstander Erik Sommer. 
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange 
sange og salmemelodier. Mange af hans sange og melodier er blevet opta-
get i højskolesangbogen og i den nye salmebog. Erik Sommer er manden, 
som har været medvirkende til, at salmer som ”Du har tændt millioner af 
stjerner” og ”Nu går solen sin vej ” er blevet så kendte og derfor anvendes 
ved mange lejligheder. 

Sangaften med fortælling og sang fra højskolesangbogen. 

Kom med til en aften med sange, anekdoter og skønne fortællinger leveret 
af vores lokale musiksmed. 
Willy Egmose har gennem årtier været organist i Skjern kirke. Sideløbende  
har han dyrket jazzmusikken, blandt andet i Willy Egmose Trio og Willys 
Jeep.  
Willy har komponeret musik og skrevet tekster til et utal af smukke salmer, 
og hvem ved, måske får vi lov til at nyde nogle af dem denne aften. 

TILMELDING og BETALING:  
Tilmelding skal ske til: Karen Lundgaard Agerholm tlf. 25382631 (sms er ok) eller sangaften@uogi.dk 
Oplys fulde navn på de personer du tilmelder, så vi kan krydse samtlige deltagere af i indgangen.  
Betaling kan enten ske i indgangen, eller ved indbetaling til MobilePay 20282 eller konto 7780 6238059. 
Oplys venligst fulde navn på deltagere i kommentarfeltet. 
 
Vi ser frem til fire fantastiske sangaftener i godt selskab. 

”Willy Egmose”  
Dato: Tirsdag d. 7. december kl. 19.00 —21.00 
Sted: Samlingssalen, Stauning Skole 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage (Tilmelding senest d. 2. december) 

Der er ikke flere 
pladser til  
Erik Sommer  
arrangementet. 

”Syng, spis og snak” er støttet af  
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Det er tid for en omgang fællesspisning. Vi inviterer til en aften med god mad og hyggeligt samvær i 
spisesalen på Dejbjerglund efterskole. Arrangementet finder sted  

Fredag den 29/10 2021 kl. 18.30- ca. 22.00. 

Her vil køkkenet på Dejbjerglund sørge for noget godt mad til os. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser. 

Sognepræst i Stauning Claus Thomas Mynster Nielsen kommer og fortæller om hans tjeneste som 
flyverpræst. Hvad det indebærer og måske særlige /specielle oplevelser med det. 

Imens dette spændende indlæg finder sted er der mulighed for, at børnene kan tumle i hallen, hvor der vil 
være opstillet nogle gymnastikredskaber. I øvrigt vil det være muligt at se film i opholdsrummet. 

Inden vi slutter af med kaffe og kage vil bestyrelserne for sogneforeningen, menighedsrådet, jagtforeningen 
samt lokalhistorisk arkiv informere om aktuelle emner i et kort indlæg. 

Prisen for hele aftenen er: 

100 kr. pr. voksen (15-  år) 

45 kr. pr. barn (4-14 år) 

Gratis for børn under 4 år 

Tilmelding senest den 20.oktober 2021 til en af følgende: 

Karsten Lauridsen: Email karstenlauridsen@yahoo.dk eller 30293922 

Lars Jørgensen: Email karinlars@dejbjerg.dk eller 25461598 

Arrangører: Dejbjerg Fællesudvalg 

 

Fællesspisning 
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 •	 Firegastester	til	juste-
	 	 ring	af	benzinmotorer
	 •	 Sodgastester	til	justering	
	 	 af	dieselmotorer

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

 •	 Servicearbejde
	 •	 Motorreparationer
	 •	 Forsikringsskader

LEDING AUTO
v/Kristian	Stigkær	•	Ledingvej	1

9735 3094

Bredgade 66
6900 Skjern

9735 
0337
skjern@sport24.dk
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Stauning-Dejbjerg U&I 
Med sommeren i rygsækken og efteråret så småt begyndt, ja så er det igen tid til at tage hul på en ny 
sæson i U&I. Corona-restriktionerne er nænsomt lagt i skuffen, ikke smidt ud men gemt, man ved jo aldrig!! 

Vi krydser fingre for, at vi denne sæson må nyde sporten uden afbrud, at vi må tage hinanden i hånden, 
danse, synge, pruste, grine og møde hinanden i det fællesskab, som vi alle holder så meget af. 

U&I vil gøre sit til en god sæson for alle vores medlemmer. Vi står klar med badminton, gymnastik, 
fællessang, gåture og derudover støber vi altid kugler til nye ting og tiltag, som forhåbentlig kan være til 
glæde og gavn for alle. 

Damefodbolden triller igen onsdage fra 19.00 - 20.15, så mød endelig op, hvis det har interesse. Det kræver 
ikke fodbolderfaring at deltage, blot vilje til at give bolden et los. 

Gymnastik begynder så småt fra september. De fleste hold starter i uge 38, men tjek gerne oversigten, så 
du er helt opdateret. Oversigten findes andetsteds i dette blad og på vores hjemmeside www.uogi.dk under 
’gymnastik’. 
 
MTB - for børn og forældre er begyndt igen. De kører tirsdage kl. 17.00 - 18.30 fra Dejbjerglund Efterskole. 
Det er gratis at deltage, og tiltaget fortsætter frem til gymnastiksæsonen starter. 

Badmintonindskrivning åbner søndag d. 5. september kl. 15.00, og tilmeldingen sker på www.uogi.dk, 
under ’tilmelding og betaling’. Du kan læse mere om indskrivningen andetsteds i dette blad, samt på vores 
hjemmesde. 

SD60+ går lystigt afsted hver onsdag kl. 10.00. Gåturene afholdes forskellige steder, og det er derfor en god 
idé, at holde sig ajour med turarrangørerne, hvilket gøres bedst ved, at tilmelde sig deres nyhedsbreve. 
Tilmeldingen sker ved at sende en mail til sd60plus@uogi.dk eller sd60plus@gmail.com. 
Jeg kan hilse og sige, at de pønser både på udflugter og hyggelige frokoster, og derudover er meldingen klar 
derfra ”Vi har det så hyggeligt sammen”.  
 
”Syng, spis og snak” er vores fællessangsarrangementer, som afholdes sammen med Dejbjerglund 
Efterskole henover efteråret og foråret. Fællessangsarrangementerne er for alle uanset sangstemme og 
alder. Der venter os 4 fantastiske aftener i selskab med:  

 Erik Sommer, tirsdag d. 21. september 19.30 - 21.30 på Dejbjerglund Efterskole (50 kr.) 
 Willy Egmose, tirsdag d. 7. december 19.00 - 21.00 i Stauning Skoles hal (50 kr.) 
 Rasmus Skov Borring, tirsdag d. 8. februar på Dejbjerglund Efterskole (fællesspisning, pris oplyses 

senere) 
 Henrik Volf ”Hyldest til Kim Larsen”, tirsdag d. 5. april i Stauning Skoles hal (pris oplyses senere) 

Tilmelding skal ske til: sangaften@uogi.dk eller SMS til Karen Lundgaard Agerholm på tlf. 25 38 26 31. 
Betaling kan ske ved indgangen eller via MobilePay 20282 (skriv navn+fællessang+dato). 

 

Ønsker I andet? Vi har ledige haltider, som vi naturligvis gerne fylder ud med nye aktiviteter. Vi er 
behjælpelige med rekvisitter, og køber gerne nyt, hvis opbakningen til det nye tiltag er der. Kontakt os, og 
vi står klar. Vi er afhængige af jeres ideer, uanset om der er tale om en-dags arrangementer eller 
tilbagevendende aktiviteter. 

 

Vi ønsker jer alle en god opstart. 

 

På vegne af Stauning-Dejbjerg U&I 

Karen Lundgaard Agerholm 
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Redaktionen blev bekendt 
med, at Elin Horsager var 
blevet 90 år i foråret, så 
vi ville gerne interviewe 
hende i den anledning.

Elin som i mange år boede 
i Uglbjerg sammen med sin 
mand Johannes bor nu på 
Solvænget 10 i Skjern. Både 
Elin og Johannes er født og 
opvokset på Mors. I 1954 
flyttede de til Dejbjerg, hvor 
de købte en lille ejendom i 
Uglbjerg. Forinden havde 
de været bestyrerpar i 
Lem, men ville gerne have 
deres eget, og de købte så 
ejendommen, da den blev 
til salg. Efterhånden købte 
de jord til, så de endte med 
at have 40 tdr. land.
 De første år kørte 
Johannes mælk, en 
rute som fulgte med 
ejendommen. Det var en 
god måde at lære egnens 
beboere at kende på, da 
han hver dag var inde at 
få kaffe. Det var bestemte 
steder på hver ugedag. – 
Bedriften var meget typisk 
for den tid, hvor de både 
havde grise, køer, høns og 
får, desuden hund og katte.
De første fem år boede 
Elins far hos dem, og de fik 
derfor bygget en ende til 
stuehuset, så han havde sin 
egen lejlighed. De fik også 
bygget en dejlig udestue til 

huset.
 I begyndelsen var Elin 
medhjælpende hustru 
derhjemme; men senere 
tog hun uddannelsen som 
sygehjælper og arbejdede 
næsten 25 år på sygehuset 
i Ringkøbing.
 Elin og Johannes var 
glade for at bo i Dejbjerg. De 
fik fire børn, som voksede 
op der, og Elin siger, at de 
år, hvor børnene voksede 
op, var de bedste. Der var 
også nogle gode naboer. 
De var aktive og var med 
til at starte høstfester i 
Dejbjerg sammen med Oda 
og Alfred Olsen, Kirsten 
og Jens Bjerregaard 
og Rigmor og Ejvind 
Aarup. Birte Pedersen 
(Dejbjergpræstens kone) 
leverede underholdning, 
som kunne være et 
foredrag. Festerne blev 
holdt på Hotel Vest i Lem 
eller Dejbjerglund.
 Elin og Johannes var 
også med i »de unge på 
40«, som var 18 venner, 
der tog til dans for de unge 
på 40 i Højmark. De holdt 
sammen i mange år, men 
nu er der kun fem tilbage, 
som stadig ses og kommer 
sammen.
 Elin og Johannes fik fire 
børn: Leif bor i Ringkøbing 
og er pensionist, Peter bor 
i Gullestrup og er ingeniør 
ved Siemens Gamesa, 

Ole bor i Skive og bygger 
bjælkehuse og Else bor i 
Sønderjylland og er sælger 
for et vinduesfirma. Elin 
har 12 børnebørn, og der 
er også kommet oldebørn 
til, så familien er stor, men 
bor noget spredt, så hun 
ser dem ikke så tit.
 Det blev til nogle og fyrre 
år i Dejbjerg, hvorefter 
de solgte ejendommen og 
flyttede til Skjern. Grunden 
til at det lige blev Skjern 
var nok, at Johannes 
spillede bridge med nogle 
venner i Skjern. De flyttede 
til Solvænget 10 i 2006. 
Johannes faldt hurtigt til 
på gaden, og de fik nogle 
dejlige naboer der, som 
var gode til at inkludere 
dem. Sådan er det ikke 
helt længere, da en helt ny 
generation er flyttet til, og 
de fleste af de gamle naboer 
er væk. Men Elin er stadig 
glad for at bo der. - I 2010 
døde Johannes, så Elin har 
efterhånden været alene nu 
i elleve år.
 Men Elin er god til at 
komme ud, kører stadig bil 
og cykler – kører endda helt 
til Sønderjylland og Skive 
for at besøge børnene. 
Hun går til foredrag, nu 
mest i Guldalderklubben, 
men kommer også i 
aktivitetscentret og går 
til svømning en gang om 
ugen i Lem. Hun læser 
også mange bøger. Før i 
tiden kom hun meget på 
biblioteket, men nu låner 
hun mest bøger af sin nabo.
 Til jul var Elin så 

ELIN 90 år
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uheldig at få Covid-19. 
Hun blev smittet i julen i 
Sønderjylland på besøg hos 

sin datter og smittede så 
selv videre til hele familien. 
Hun lå syg i en uge, men 

har heldigvis ikke længere 
mén af det.
 På spørgsmålet om 
hun selv klarer det hele, 
siger hun, at hun har en 
mand til at klippe hæk 
og en robotplæneklipper 
til græsplænen, så det er 
meget flot klaret af en 90 
årig. 
 Elin ville desværre ikke 
fotograferes til bladet, så 
det må læserne undvære.
90 års dagen blev fejret 
med familien derhjemme i 
foråret.

/lrå
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Fødselsdagsportræt af 
Meta Larsen. 8. september 
blev Meta Larsen 75 år. I 
den anledning har jeg sat 
Meta stævne for at høre 
lidt om hendes liv.

Meta er født og opvokset i 
Brejning som den yngste 
af fem søskende. Hun gik 
skole i Vesterbæk Skole 
i syv år. Det var på den 
gammeldags måde, hvor 
man gik i skole seks dage 
om ugen i vinterperioden 
fra kl. 8 – 15. Om sommeren 
gik de små klasser tre gange 
om ugen, medens de store 
klasser kun gik en gang om 
ugen. Nogle af eleverne i 
de ældste årgange kom ud 
i plads i sommerperioden. 
Således kom der også nogle 
til Brejning længere væk 
fra, så de kom med i skole 
den ene dag om ugen. Om 
sommeren havde eleverne 
kun dansk og regning. Meta 
hører også til de årgange, 
som har skullet lære 
salmevers udenad, hvilket 
hun syntes var formålsløst. 
– Vesterbæk Skole var en 
af de små skoler, som blev 
nedlagt, da Spjald Skole 
blev bygget. 
 Meta kom på efterskole 
i Ølgod, derefter på 
tilskærerskole i Ulfborg 
i syv måneder. Hun ville 
gerne lære at sy og kom 

derfor i lære på Sika 
kjolefabrik i Herning. 
Læretiden var to år, 
men fordi hun havde 
tilskærerkurset i forvejen, 
kunne hun nøjes med et et 
halvt års læretid.
 Meta har nu boet 49 år 
i Dejbjerg, blev gift med 
Holger i 1972, hvor de 
overtog hans fødehjem. 
De byggede et nyt hus på 
matriklen. Holger havde 
forinden i 1968 startet 
byggefirmaet sammen 
med vennen Niels Karl 
Hansen. Dengang var 
firmaet ganske lille, og 
Holger ringede hjem 
til Meta, når der skulle 
bestilles beton. Dengang 
var der jo ikke noget, der 
hed mobiltelefoner, så han 
måtte jo låne en telefon på 
stedet, hvor de arbejdede. 
Senere arbejdede Meta 
i bogholderiet med at 

føre kassebog og betale 
regninger. Jens Gunnar, 
Holgers bror var den 
første ansatte, de havde 
på kontoret, og han var 
fortrinsvis beskæftiget 
med at tegne. Senere kom 
der også en kontordame. 
Nu er firmaet, som alle 
jo ved vokset meget, og 
der er 12 – 14 ansat i 
administrationen og i alt ca. 
80 medarbejdere, der både 
tæller murere, tømrere, 
VVS smede, lagerarbejdere 
og et par chauffører.
Efterhånden som firmaet 
voksede, måtte huset jo 
også udvides. Der kom høj 
rejsning, og der blev bygget 
til huset i flere omgang og 
det gamle stuehus fjernet. 

Familien voksede også. 
Fire børn voksede op på 
Nystedvej 2. Så det var 
nogle travle år for Meta, 
som både var medarbejder 
på kontoret, passede 
børnene og syede tøj til 
pigerne. Der kunne også 
blive tid til at sylte. – Nu 
er alle børn godt i vej. 
Marianne bor i Stauning, 
Dorte i Skjern, Karsten i 
Dejbjerg og Lars i Lind. 
Dorte og Karsten er nu en 
del af firmaet. Meta har ni 
børnebørn i alderen to til 
femten år, og hun nyder 
at være så tæt på dem, at 
kunne hente dem fra skole 
og passe dem efter behov. 
 Meta og Holger 
rejste meget til fjerne 
destinationer. De har 
blandt andet været både 
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i Australien, Grønland, 
Nordkap og Kenya. Holger 
døde i 2010, men Meta 
blev boende i huset på 
Nystedvej, hvor hun stadig 
var en del af firmaet. 
Selvom Meta nu er alene 
kan hun stadig godt lide 
at rejse – har både været i 
USA, Brasilien, Argentina, 
Thailand, Kanariske 
øer, de baltiske lande, 
Sankt Petersborg, Irland, 
Skotland og Italien, men 
nu altid sammen med 
børnene eller venner. Hun 
har også været næsten hele 
Danmark rundt.
 Metas store passion er 
håndbold, og hun følger 
alle hjemmekampe i 
Skjern. Nu starter sæsonen 
snart igen, og så er Meta at 
finde på tilskuerrækkerne.
Metas anden interesse er 
kortklubben, hvor seks 
veninder spiller en gang om 
ugen. De spiller på skift hos 
hinanden fra september til 
april. Nu vil de begynde at 
spille om eftermiddagen, 
så aftnerne er fri.
 Under snakken med 
Meta mindedes vi også 
gamle dage i nabolaget, 
hvor Meta og Holger i 
mange år holdt Sankt Hans 
aften for alle naboerne. Jeg 
tror at alle vi, der deltog 
i det, husker nøjagtigt 
hvordan aftnerne forløb. 
Vi holdt også nytårsaften 
sammen, gik viadukten 
rundt og var ude på heden 
at plukke tyttebær.
 Meta fejrede fødsels
dagen med formid

dagskaffe for nogle 
venner og to dage efter 
damefrokost på Restaurant  
Stauning Havn. Senere har 
hun inviteret familien på 
weekendtur.

/lrå

NYT FRA 
DEJBJERG 
JAGTFORENING
Pga. Covid- 19 blev dette 
års generalforsamling først 
afholdt 24. april.
Generalforsamlingen blev
alternativt afholdt uden
dørs for at overholde gæld
ende regler vedrørende. 
Corona. 
 Der var genvalg til Knud 
Erik Stampe og nyvalg til 
Martin Vang Christensen, 
da John Petersen ikke 
genopstillede.

 Før starten på årets 
bukkejagt havde fore
ningen tre aftener lejet 
skydebanen ved Skelhøje.  
Arrangementet var velbesøgt 
alle tre aftener.
 Der blev også i år 
nedlagt en sommerbuk på 
foreningens lejede jagt i 
Lyager Plantage. Tillykke 
til Tzavo, som var den 
heldige.
 Næste arrangementet 
i Dejbjerg Jagtforening 
bliver sognejagten. Den 
bliver afholdt første lørdag 
i november. 

Pbv. Knud Erik Stampe 
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22 grader, solskin og 
tørvejr - hvad mere kan 
man ønske sig til en 
friluftsgudstjeneste ved 
Præstegårdssøen.

Og der var mere at komme 
efter. Sussi og Poul Præst 
var også mødt op. 
 Det var lidt noget bøvl, 
for Sussi kunne kun høre 
det halve af, hvad Poul 
Præst sagde, så det blev lidt 
noget vrøvl. 

»Har du haft det godt, 
Sussi, siden vi så hinanden 
sidst?« 
»Om den blå bavian har 
spist???«, svarer Sussi. 
 Sussi havde været til 
koncert, det var et Lars 
Lilholt kopiband - en slags 
boyband - bare med gamle 
mænd.
 Det var mega godt, 
men siden havde hun haft 
problemer med hørelsen.
 Det viste sig, at grunden 
til Sussis hørenedsættelse 

var, at hun stadig gik 
med propper i ørerne fra 
koncerten!! 
 Det kunne Poul præst 
hjælpe med og så kunne 
han også fortælle om en 
mand fra bibelen, der var 
både døv og stum. En dag 
tog nogle venner ham 
med hen til Jesus, fordi de 
troede, at han måske kunne 
hjælpe den døvstumme 
mand - og det kunne han. 
Jesus rørte ved ham og 
sagde Effatha:
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Sussi synes det er ligesom 
et trylleord Abracadabra 
eller Simsalabim, men Poul 
Præst siger det er aramæisk 
og betyder »Luk dig op«. 
 Åh, siger Sussi, Sesam, 
sesam luk dig op? - Nej, 
det er fra et eventyr, siger 
Poul Præst. Det her det 
skete i virkeligheden. Det 
ord Jesus sagde, var ikke 
et trylleord. Det betød bare 
luk dig op og så begyndte 
manden at tale og hans 
ører blev lukket op, så han 
kunne høre.
 Sussi synes også hun 
har oplevet noget der 
er godt i dag og hun vil 
gerne at vi andre også skal 
prøve at have ørepropper 
i, så vi kan opleve det 
samme. Hun har nemlig 

en hel del ørerpropper 
til overs - hun var afsted 
til koncert sammen med 
F.H.I.K - Foreningen for 
Hånddukker i Kirken -  og 
det med ørepropper var 
hendes ansvar og der var 
en del til overs.
 Uden ørepropper kunne 
vi også høre, at Poul Præst 
siger, at Gud vil fortælle 
mig, at han elsker mig og 
aldrig vil forlade mig.
 Friluftsgudstjenesten 
var en familiegudstjeneste. 
Det er godt at være i 
børnehøjde og det var sjovt 
at se og høre Sussi og Poul 
Præst.
 Så sidder jeg her på 
det grønne græs, mens 
fuglene holder siesta og  
vinden vifter med grene og 

blade. Jeg føler mig utrolig 
privilegeret, at vi kan 
samles i frihed, velvidende, 
at der netop denne dag 
et helt andet sted på 
jordkloden, er mennesker, 
der kæmper for at komme 
ud af tyranners jerngreb og 
nogle bliver hjulpet af vore 
danske soldater.
 Hvor er der meget at sige 
TAK for.

Ella Keseler
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Kvindeaften gik i år til 
en aktivitet i kommunen,  
som vi ikke ser og 
hører så meget til - 
Borris Soldaterhjem i 
Borrislejren.
Kvindeaften i Dejbjerg

Kirsten Nørremark, som er 
leder af soldaterhjemmet 
tog imod os og på bedste 
soldatermanér bestilte vi 
den burger med tilbehør, 
som vi hver især gerne ville 
have; - og det kan siges, de 
var gode, bedyrer Ella. 
 Herefter tog Kirsten os 
med på en god vandretur 
gennem lejren og videre 
langs Skjern Å.

 Borrislejren er en 
øvelseslejr, hvilket betyder, 
at der kommer soldater på 

øvelser fra flere forskellige 
kaserner. Så der kan 
komme nye soldater hver 
uge.

 De kender KFUM´s 
soldaterhjem fra deres 
kaserner og ved, at det er et 
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civilt fristed for soldater og 
fungerer som soldaternes 
andet hjem. Her slapper de 
af, spiser god mad, ser TV 
sammen eller spiller spil.
Soldaterhjemmet har åbnet 
ugens hverdage indtil kl. 

22, tilføjer hun. 
 Dagligt kører Kirsten 
ud i øvelsesterrænet med 
»kuffen« - Soldaterhjem-
mets bil, hvor hun 
servicerer soldaterne 
under træning med franske 

hotdogs, energidrik, is og 
andet godt. »Kuffen« er en 
kærkommen gæst, og der 
er dage, hvor hun kører 
mere end een gang, slutter 
Ella Keseler. 
 Hvis man har lyst til 

Sæt X i kalenderen

Kom og oplev elevholdets teater-/perfor-
manceforestilling/musical – eller hvad det nu 
ender med…

Vi laver to åbne forestillinger:
• Søndag den 19. dec. 2021 kl. 19.30
• Mandag den 20. dec. 2021 kl. 19.30

Julemarked &  
Adventsmøde

Traditionen tro afholder vi et stemningsfyldt 
adventsmøde med julemarked på  
Dejbjerglund Efterskole.   

Onsdag d. 1 . dec. 2021 kl. 18.30 – 19.30 

Kl. 18.30: Julemarked med salg elev produ- 
cerede juleting og godter
Kl. 19.30: Adventsmøde med
- Adventstale  
- Fællessange  
- Kaffe  
- Lucia  
Kl. ca. 21.30: Tak for i aften Entre: 

40,-
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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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Fredag 12. nov. 
kl. 15.00
Traditionen tro er der ba-
sar ligesom tidligere år. 
Der vil være kaffebord og 
tombola fra kl. 15.00    
 Der er masser af lækre 
ting som kan købes. Og 
som vanlig kommer der en 
taler, der bliver også fæl-
lesspisning mellem kl 17.45 
og 18.30.   
 Vi kommer også rundt i 
sognet og sælger lodsedler. 
Ting til tombolaen modta-
ges med tak, senest den 10. 
november. 
 Kom og støt Danmissi-
ons arbejde.  Vi ses til en 
hyggelig eftermiddag.
Mange hilsner fra udvalget, 
som består af:    

Ella Keseler
Gerda Simonsen

Lissy Klement
Jørgen Lauridsen

Knud Petersen

BASAR
DEJBJERG 
MISSIONSHUS

JULETRÆs
TÆNDING  

Den 1. søndag i advent 
28. november 2021 
kl. 16.30 tændes juletræet 
foran missionshuset.

Efter et par sange ude på 
pladsen serveres der æble-
skiver og kaffe i missions-
huset.
 Julemanden ankommer 
forhåbentlig på hestevogn 
igen i år og har noget med 
til de mindste. 
   Vi vil desuden lægge op 
til, at man som forældre 
kan tage et billede af sit 
barn/børn sammen med 
julemanden med hestevog-
nen i baggrunden.

Alle er velkomne. 

Arrangør: 
Dejbjerg Fællesudvalg

FAUNA 
STRIBER
På Skovbakken syd for 
Golfbanen er der ved ind-
kørselsvejen til sommer-
husene, sået faunastriber 
af lokale landmænd i sam-
arbejde med grønne orga-
nisationer og kommuner, 
til gavn for insekter, fugle 
og dyrelivet. Ligeså på Le-
dingvej 1 på hver side af 
kartoffelhuset.
  Det er et fantastisk smukt 
initiativ, og mon ikke de er 
de først, men nok ikke de 
sidste striber i vort sogn.

/alb
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OKTOBER
Søndag 3. kl. 10.00 Røde Kors Landsindsamling (10-13)
Søndag 3. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 3.  Teatret Om og museet Familiedag vedr. projektet 
    »Giganternes indtog«
Tirsdag 5. kl. 19.00 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. Temamøder v/J. Esmarch
Torsdag 7. kl. 19.30 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. Temamøder v/B. Lindgren
Søndag 10. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 13. kl. 19.30 Dejbjerg Indre Mission Månedsmøde v/Karsen Hauge, Ringkøbing
Torsdag 14. kl. 19.00 Skjern Havekreds Foredrag m/Hanne Nippon i KulturCentret
Søndag 17. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Fredag 29. kl. 18.30 Dejbjerg Fællesudvalg Fællesspisning på efterskolen  (18.30-22)
Søndag 31. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste

NOVEMBER
Tirsdag 2. kl. 19.30 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. Halmøde v/Ole Andersen
Onsdag 3. kl. 10+19.30 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. Halmøde v/Ole Andersen
Torsdag 4. kl. 10.00 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. 
    Halmøde v/B. H. Andersen
torsdag 4. kl. 17.30 Ringk. Skjernkredsens IM Kredsarrangement. Halmøde. Fælles spisning
Torsdag 4. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde 
    på Dejbjerglund Efterskole
Lørdag 6. kl. 9.00 Dejbjerg Jagtforening Sognejagt. 
    Mødested: Dejbjerglund Efterskole
Lørdag 6. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag	 7.	 kl.	19.30	 Dejbjerg	Kirke	 Gudstjeneste	•	Alle	helgen
Mandag	 8.	 kl.	19.00	 Skjern	Havekreds	 Juledemonstration	på	husflidsefterskolen
Fredag 12. kl. 15.00 Dejbjerg Indre Mission Basar i Dejbjerg Missionshus
Søndag 14. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Lørdag 20. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Sneppejagt. Mødested: Øst Lyager Plantage
Søndag 21. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 24. kl. 19.30 Dejbjerg Inde Mission Månedsmøde v/Ketty Dahl. Kristus i kunsten
Søndag 28. kl. 15.30 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste
Søndag 28. kl. 16.30 Dejbjerg Fællesudvalg Juletræstænding foran missionshuset

DECEMBER
Torsdag 2. kl. 19.00 Dejbjerg Kirke Vi synger julen ind
Søndag 5. kl. 19.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Tirsdag 7. kl. 19.00 Stauning/Dejbjerg U & I Sangaften på Stauning Skole m/Willy Egmose
Søndag 12. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 15. kl. 17.00 Dejbjerg Indre Mission Adventsfest med spisning (17-22)
Fredag 24. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Juleaften
Lørdag 25. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Juledag
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Anden juledag
Fredag 31. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Sneppejagt. Mødested: P-plads Øst Lyager Pl.
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13. august 2021 var en 
glædesdag i Danmarks 
kirker. For da ophævedes 
alle coronarestriktioner vi i 
kirkerne har været meget 
besværet af. 

Adskillige kirkelige ar-
rangementer er blevet af-
lyst eller reduceret til et 
minimum. Men nu ser vi 
heldigvis fremad og menig-
hedsrådsarbejdet er derfor 
også meget mere lystbeto-
net end tidligere. 
 Vi arbejder her i efter-
året fortsat med vision for 
kirken de næste fire år. Vi 
arbejder med økonomi og 
budget. Vi arbejder med 
drift og vedligehold af vo-
res bygninger og arealer. 
 Her kan det nævnes at vi 
skal have lavet ny flerårig 
jordlejekontrakt med kir-
kens jorde til årsskiftet. 
 Det kan også nævnes, at 

vi er igang med at lave 50-
års plan for hvordan vores 
kirkegård skal indrettes og 
se ud i fremtiden, da der 
generelt bliver færre og 
mindre gravsteder, også i 
Dejbjerg. 
 Vi arbejder med plan-
lægning af forskellige guds-
tjenester og andre arrange-
menter i det kommende år. 
 Vi forsøger at blande 

bolcherne med både klas-
sikere samt nye ideer og 
tiltag. Vi vil gerne at alle i 
sognet derved får lyst til at 
bruge kirken og være med 
til en gudstjeneste eller et 
andet arrangement. 
 Eller til bare at gå en tur 
på kirkegården eller sætte 
sig ind i kirken en stille 
stund. 

Vel mødt!
Mvh.  Menighedsrådet

DEJBJERGMENIGHEDSRÅD
NYT FRA

Sæt X i kalenderen

Kom og oplev elevholdets teater-/perfor-
manceforestilling/musical – eller hvad det nu 
ender med…

Vi laver to åbne forestillinger:
• Søndag den 19. dec. 2021 kl. 19.30
• Mandag den 20. dec. 2021 kl. 19.30

Julemarked &  
Adventsmøde

Traditionen tro afholder vi et stemningsfyldt 
adventsmøde med julemarked på  
Dejbjerglund Efterskole.   

Onsdag d. 1 . dec. 2021 kl. 18.30 – 19.30 

Kl. 18.30: Julemarked med salg elev produ- 
cerede juleting og godter
Kl. 19.30: Adventsmøde med
- Adventstale  
- Fællessange  
- Kaffe  
- Lucia  
Kl. ca. 21.30: Tak for i aften Entre: 

40,-
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I skrivende stund er 
det bølgende bakker af 
lilla blomstrende lyng 
på Dejbjerg Hede, der 
omgiver Hellig Kors 
Kloster. 

Ud til vejen står klosteret. 
En bygning og en idé. De 
pirrer ens nysgerrighed, 
når man kører forbi. 
Standser du op - kan du 
gå ad klosterstien. En lille 
pilgrimsvandring, med 
indlagte stop ved de små 
citater til eftertanke. Det 
hele begynder ved kirken, 
hvor det første citat er at 
finde på kirkemuren.
 Det hele begyndte 
med en mands vision 
om, at hér skulle ligge 
et luthersk kloster. Ja, 
umiddelbart lyder det 
jo selvmodsigende, da 
klostrene i Danmark hører 
til den katolske tid før 
reformationen. 
 Folkekirkepræsten Ha 
kon Rabjerg fra Tranum i 
Nordjylland, var imidlertid 
vokset op på en gård lidt 
nord for heden. Han og 
hans kone Isa havde en 

drøm: Et åbent kloster-bo-
fællesskab, som skulle være 
båret af bønner i kirken på 
bestemte tidspunkter. Her 
skulle alle være velkomne. 
Et fællesskab, der var 
åbent for mennesker, som 
havde brug for stilhed eller 
én at tale med. Et tilbud 
om at stå af ræset og finde 
kræfterne til igen at gribe 
sin hverdag.
 Kirken og klosteret blev 
rejst af sten fra området 
og genbrugsmaterialer 
længe før det var moderne 
at tale om bæredygtighed 
og genbrug. Det var 
vigtigt for Hakon Rabjerg, 

at det skulle falde ind i 
omgivelserne. Klosteret 
skulle være en del af 
Vestjylland til glæde for 
alle i Danmark.
 Det er imponerende, at 
det lykkes at bygge stedet i 
en periode fra 1958 og frem 
til 1975. - bl.a. med hjælp 
af Kirkernes Verdensråd. 
Unge mennesker kom 
rejsende fra hele verden for 
at rejse Hellig Kors Kloster 
på den Vestjyske hede.
 Selv nåede Rabjerg-
parret ikke at opleve 
klosteret blive et levende 
sted. De blev dræbt i 
en tragisk trafikulykke 
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HELLIGKORS KLOSTER
DEJBJERG HEDE
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i 1990, men klosteret 
byder stadig velkommen 
til et åbent fællesskab i 
forbindelse med søndagens 
gudstjeneste. 
 Bestyrelsen arbejder 
på, hvordan udfordringer 
med renoveringen af den 
store bygningsmasser kan 
løses. Det kræver både 
tid, kræfter, materialer og 
ja, noget så jordbunden 
som penge. Men visionen 

for Hellig Kors Kloster er 
stadig levende. 
 Frivillige i lokalområdet 
og på landsplan ligger 
allerede kræfter i at hjælpe. 
Det er afgørende at Hellig 
Kors Kloster får en stor 
vennekreds op at stå. 
 Skulle du have lyst til 
blive frivillig og være med 
til at gøre Hellig Kors 
Kloster til virkelighed er du 
hjertelig velkommen til at 

kontakte formand Lisbeth 
Lunde Lauridsen, Lem, 
2236 9377. 
 Læs mere og se Hellig 
Kors Klosters hjemmeside: 
helligkorskloster.dk
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Nu er det 
længe siden...

Det er søndag formiddag 
den 12. September, og vi 
er en lille flok, mødt op på 
Kirkens parkeringsplads, 
kl. er 09.45   De fleste 
andre er morgenfriske 
og mødte til morgen 
Gudstjeneste kl 09.00 – for 
nu er der Sogne udflugt…   

Den store hvide bus, fra 
Viking busser venter 
på vejen, med chauffør 
Preben ved rattet.  Ved 
10.00 tiden er alle 23 i 
bussen, og snakken er godt 
i gang. (Karsten løftede  
tunge frokost kasser, ind i 
bussen, med sandwich til 
os alle)  
 I dag skal vi se Sahl 
Kirke, med de store guld 

altertavle. Derefter til 
Jeppe Åkjær’s »Jenle«, 
oppe på Salling.  Bussen 
kører først til Vinderup, 
drejer til højre, og finder 
hurtigt Sahl Kirke. 
 Undervejs synger vi 
adskillige af Jeppe Åkjær’s 
sange, med Poul præst 
som forsanger godt hjulpet 
af Bjarne kordegn. Efter 
en lille kaffe pause, må vi 
komme ind i kirken. 
 Her ser vi en landsby 
kirke som er meget 
rummelig, højt til loftet, 
gamle kalkmalerier, 225 
siddepladser og så den 
både store og flotte guld 
altertavle, den er lavet i 
Ribe, som et kobberstik, 
derefter forgyldt og lutret. 
 Karsten holdt et 
spændende foredrag for os 
om kirkens historie mm.  
Bussen kørte os derefter ad 
små veje ud til Skånsøen, 
hvor vi holdt middags 

pause. 
 Det er en af Danmarks 
reneste søer. Her fik vi 
kaffe og lækre sandwich. 
Nogle nåede en gå tur ved 
søbredden.  Derefter kørte 
vi over Skive, op til »Jenle« 
på Salling. 
 Jeppe Åkjær’s kunst-
nerhjem var en gård som 
ligger ned til Skive fjord. Nu 
med store træer omkring. 
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SOGNEUDFLUGT
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Vi blev godt modtaget, og 
fik derefter en foredrag om 
Jeppe Åkjær’s liv og virke. 
 Derefter en rundvisning 
i stuerne, og kontor med 
mere på loftet. Han har 
også samlet enormt mange 
bøger, da der er fyldte 
reoler overalt. Der er også 
et stort museum, hvor 
hans for-fatterskab bliver 
grundig forklaret. 
 Der efter fik vi kaffe med 
boller og en lækker tærte.   
Nu var Preben klar med 
bussen igen, og mens vi 
kørte hjem til Dejbjerg, 
sang vi flere Åkjær sange, 
sluttende med »Stille 
hjerte sol går ned«  og en 
dejlig søndagstur var ved 
at være slut.  
 Stor tak til Karsten 
Lauridsen, Poul Nyborg og 

det øvrige menighedsråd.                                                    

Knud
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STAUNING-DEJBJERG U&I 

GYMNASTIKSÆSONEN 2021-2022 

 
Mandag  
TURBOPIGER 
Piger 0.-3. kl. 

Mandage kl. 16.00-17.15 Opstart 
Uge 38  

Dejbjerglund Hallen 
(Kultursalen) 

TURBODRENGENE 
Drenge 0.-3.kl. 

Mandage kl. 16.00-17.15 Opstart 
Uge 38  

Dejbjerglund Hallen  
(Springcenteret) 

MAX DRENGESPRING 
7.-10.kl.  

Mandage kl. 17.15-18.30 Opstart 
Uge 38 

Dejbjerglund Hallen 
(Springcenteret) 

DANS OG RYTME 
Piger 7.-9.-kl.    

Mandage kl. 17.15-18.30 Opstart 
Uge 38 

Dejbjerglund Hallen  
(Dansestudiet) 

BMT (kun spring) 
Efter spring-evner (se uogi.dk) 
Afsluttet 9. kl. 

Mandage kl. 18.45-20.15 Opstart 
Uge 35 

Dejbjerglund Hallen 
(springcenter) 

DANS OG RYTME 
Efter 9.kl.  

Mandage kl. 18.45-20.15 Opstart 
Uge 38  

Dejbjerglund Hallen 
(Kultursalen)  

FYSIOTERAPEUTISK TRÆNING FOR 
KVINDER  

Mandage kl. 17.00-18.00 Opstart 
Uge 38  

 

 

Tirsdag  
DE SMÅ RÅ 
3-6 år 

Tirsdage kl. 15.30-16.15 Opstart  
Uge 38 

Stauning Skole  

TUMLINGTONS (1-2 år) 
Mor/Far-Barn 

Tirsdage kl. 16.30-17.15 Opstart  
uge 38  

Stauning Skole 

JUMP BOYS 
Drenge 4.-6.kl.  

Tirsdage kl. 17.45- 19.00 Opstart 
Uge 38  

Dejbjerglund Hallen 
(Springcenteret) 

TØSEPOWER 
Piger 4.-6.kl 

Tirsdage kl. 17.45- 19.00 Opstart 
Uge 38 

Dejbjerglund Hallen  
(Kultursalen) 

    

ONSDAG  
TEAM MANDEMAND 
Mænd fra 20+  

Onsdage kl. 18.15-19.45 Opstart 
Uge 38 

Dejbjerglund Hallen 

RUTINEREDE PIGER  
Efter 9.kl. (Udtaget hold) 

Onsdage kl. 19.00-20.30 d. 1. sep. (1. fortræning) 
d. 8. sep. (udtagelse)  

Dejbjerglund Hallen 
(Kultursalen)  

    

TORSDAG 
PILATES Torsdage kl. 18.30-19.30 Opstart 

Uge 38 
Dejbjerglund Hallen 

TRÆNINGSHOLDET DAMER 
25+  

Torsdage kl. 19.30-20.45 Opstart 
Uge 38 

Dejbjerglund Hallen 
(Kultursalen) 

    

LØRDAG 
NYT NYT NYT 
FAMILIE IDRÆT  

Lørdage kl. 09.00-11.00 Hver lørdag i oktober og 
november 

Dejbjerglund Hallen  

    

SØNDAG  
HERREHOLDET 
(se mere på uogi.dk) 

Søndage kl. 19.00-20.30 Uge 43 - uge 6 Dejbjerglund Hallen 

    

WEEKENDER 
RYTMEHØNS  
Efter 9.kl. (Udtaget hold) 

Weekender Udtagelse søndag d. 12. 
september  

Dejbjerglund Hallen 
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Af Poul Nyborg

Torsdag 2. september 
mødtes Dejbjerg fælles-
udvalg til møde i præste-
gården. 

Arrangementer i Dejbjerg 
i året 21/22 var på dags-
ordenen, og snakken gik 
lystigt. Der foregår allerede 
mange forskellige og spæn-
dende ting i sognet, og efter 
et noget forkølet corona-år 
er det jo også tiltrængt. 

Mere fællesspisning
Et af de emner, der blev 
drøftet var fællesspisnin-
gen på Dejbjerglund, som 
sogneforeningen og menig-
hedsrådet i en årrække

har stået for sammen med 
efterskolen. 
 Ud over at få planlagt 
dette års fællesspisning, 
som kommer til at ligge 
fredag 29. oktober, blev det 
foreslået, og vedtaget, at vi 
i det kommende år i vinter-
halvåret vil arrangere en 
månedlig fællesspisning. 
 Disse aftener vil ikke 
være ligeså stort slået op 
som den årlige fællesspis-
ning, men vil give mulig-
hed for, at man lidt oftere 
– i de gode rammer på 
Dejbjerglund – kan møde 
hinanden på tværs af sog-
net over et måltid mad, og 
så ellers være hjemme igen 
først på aftenen. 

Grundlovsmødet
Da vi for to år siden mød-
tes for første gang i udval-
get, var grundlovsmødet et 
af de varme emner. Skulle 
vi prøve at genindføre et 
grundlovsmøde nede ved 
præstegårdssøen? 
 Vi blev enige om, at 
prøve det af, men af gode 
grunde blev det ikke til 
noget hverken sidste år 
eller i år. Til næste år fal-
der grundlovsdag sam-
men med Pinsedag, og det 
mente præsten ikke var så 
heldigt. 
 Så vi blev enige om, at 
arbejde henimod et arran-
gement med grill og hygge 
for hele sognet på grund-
lovsdag 2023.  

DEJBJERG FÆLLESUDVALG
NYT FRA

Adventstiden i Dejbjerg kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE med dukken Sussi den 1. søndag i ad-
vent: 28. november kl 15.30 – lige før juletræstænding på tor-
vet kl 16.30

VI SYNGER JULEN IND
Torsdag 2. december kl. 19.00

JULEAFTENSGUDSTJENESTE
Fredag 24. december kl 15.00
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Torsdag sidst på 
eftermiddagen, var 13 
mand klar til afgang 
fra missionshusets 
parkeringsplads, fortæller 
Knud Pedersen. 

Vi kørte mod syd-øst til 
Vejen, hvor P. Lindberg 
firmaet ligger. Det er en 
engros firma som kan 
levere næsten alt i udstyr 
til landmænd og hobbyfolk 
med stor have.   
 Vi var ventet, for udenfor 
ventede Erik Lauridsen. 
Han er jo gammel Dejbjerg 
dreng – og kender os 
alle sammen. Og efter en 
hjertelig velkomst blev 

vi inviteret indenfor i 
kantinen, til aftensmad, 
lækkert smørrebrød med øl 
og vand til, fortæller Knud. 
 Hurtigt derefter tog 
Erik ordet, og som adm. 
direktør fortalte han om 
P. Lindberg’s opstart, 
opvækst og hvordan 
firmaet er nået frem til den 
størrelse og form som den 
har i dag, med lidt over 90 
ansatte. 
 Jo, Erik er også en 
rigtig god fortæller. Vi 
blev derefter guidet op 
på 1. sal, til et kontor 
miljø som er stort, flot og 
meget moderne – hvor 
indkøb, salg og alle de 
andre funktioner har 

deres områder. Men de 
er også nødt til at arbejde 
tæt sammen. Sikkerhed og 
miljø bliver værdsat. 
 Erik fortalte også at 
de tager socialt ansvar 
alvorligt. Derfor har de til 
stadighed medarbejdere 
med både fysiske og 
mentale handicap, både på 
kontoret og på lageret. 
 Så gik turen ud på 
lageret, og så var der ellers 
guf for øjnene - over 15.000 
varenumre, i høje og lave 
reoler, med masser af 
emner til juleønskesedlen 
af værktøj.  
 Ja de har meget, lige fra 
søm og skruer – til sliddele 
til ploven, hegnspæle, 
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BESØG FRA DEJBJERG
P. LINDBERG I VEJEN FIK 
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have/park maskiner 
og ATV’er. Ja også en 
reparations værksted for 
ATV’erne.
 Det tog jo sin tid at få 
slæbt os mænd rundt over 
det hele, bedyrer Knud. Vi 
sluttede i deres butik, hvor 
varerne var sat flot op til 
præsentation – 600 kvm 

stort, her kommer mange 
kunder dagligt for at hente 
varer.
 Derefter gik vi tilbage til 
kantinen – hvor tiltrængt 
kaffe og »blø brø« ventede, 
som Erik sagde!  Vi sang en 
aftenssang, og Benny holdt 
en andagt for os.  Og med P. 
Lindberg kataloget under 

vores arme, fulgte Erik os 
helt ud på P-pladsen, og 
ønskede os go tur hjem.  
 TAK til Erik Lauridsen for 
besøget og gæstfriheden. 
 TAK til Kaj Østergård 
og Benny Simonsen for at 
have arrangereret turen.
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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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Nyt fra byrådet 
september 2021

Som der er tradition for i 
RKSK, har vi her i sensom-
meren afholdt budgetkon-
ference. 
 I dette års aftale har vi 
prioriteret at sætte flere 
penge af til ældreområdet, 
da andelen af ældre vok-
ser i kommunen; desuden 
indeholder aftalen flere 
indsatser for den grønne 
omstilling. 
 På anlægsbudgettet har 
vi indtil videre afsat 15 
mio. kr. til byggeri af et nyt 
akut- og aflastningscen-
ter for at imødekomme, at 

behandlingskrævende bor-
gere udskrives tidligere fra 
hospitalet. Der er desuden 
afsat penge til at omdanne 
eksisterende ældreboliger 
til plejeboliger. 
 Desværre er økonomien 
noget stram i kommunen, 
og vi har ikke kunnet finde 
de nødvendige midler til 
at imødekomme flere rele-
vante anlægsønsker, her-
under en ny skole i Skjern. 
 Vi har dog aftalt, at det 
nye byråd skal samles til 
foråret for at drøfte kom-
munens langsigtede øko-
nomiske mål og for at se 
på, hvordan et eventuelt 
forhøjet anlægsbudget skal 

finansieres. For mig er det 
afgørende, at der skabes et 
råderum, så der fremadret-
tet er midler til nødvendige 
anlægsinvesteringer bl.a.  
en ny skole i Skjern.

Jakob Agerbo

RåDET
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Onsdag 11. august var 
der  1. skoledag på 
Stauning Skole. 14 glade 
0. klasseelever og deres 
forældre havde set frem til 
en stor dag. 

Men dagen var ikke bare 
stor for de nye elever – for 
første gang i meget lang tid, 
var alle forældre igen 
velkomne på skolen, og det 
var skønt at kunne være 
med rundt i klasserne og se 
børnene i frikvarteret. 
 På skolen nyder 
eleverne, at de igen må lege 

med hinanden på tværs 
af klasserne. Eleverne 
kan også se frem til et 
skoleår, hvor man igen må 
deltage i mange forskellige 
spændende ting – snart 
skal 6. klasse rejse afsted til 
Bornholm, og i foråret 
2022 venter der en lejrtur 
for alle skolens elever. 
 At hverdagen igen er 
blevet normal efter Corona 
gør også, at der igen er 
morgensang, åbenhus 
på skolen hver den 1. i 
måneden og ikke mindst 
Mentor-time, hvor små og 
store elever er sammen om 
en aktivitet. 

 Nogle klasser skal i gang 
med et Gospelforløb, og 
andre klasser i gang med et 
forløb med musikskolen. 
 Børnehuset er også i fuld 
gang efter sommerferien 
med 87 børn fordelt på 
vuggestue, børnehave og 
SFO. I september måned er 
der fokus på naturen, hvor 
der blandt andet er planer 
om at lave insekthoteller og 
bål. 
 Børnehuset har fået 
nogle flotte plakater med 
dyr og insekter, så børnene 
kan se, om de kan finde de 
dyr de har mødt på deres 
vej. Desuden vil der også 

DEJBJERG SOGNEBLAD  36

Onsdag d. 11. august var der 
1. skoledag på Stauning 
Skole. 14 glade 0. klasse-
elever og deres forældre 
havde set frem til en stor 
dag. Men dagen var ikke bare 
stor for de nye elever – for 
første gang i meget lang tid, 
var alle forældre igen 
velkomne på skolen, og det 
var skønt at kunne være med 
rundt i klasserne og se 
børnene i frikvarteret.  
 
På skolen nyder eleverne, at 
de igen på lege med 
hinanden på tværs af 
klasserne. Eleverne kan også 
se frem til et skoleår, hvor 
man igen må deltage i mange forskellige spændende ting – snart skal 6. klasse rejse afsted til 
Bornholm, og i foråret 2022 venter der en lejrtur for alle skolens elever.  
 

 
At hverdagen igen er blevet normal efter 
Corona gør også, at der igen er 
morgensang, åbenhus på skolen hver d. 
1. i måneden og ikke mindst Mentor-time, 
hvor små og store elever er sammen om 
en aktivitet.  
 
Nogle klasser skal i gang med et Gospel-
forløb, og andre klasser i gang med et 
forløb med musikskolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Børnehuset er også i fuld gang efter sommerferien med 87 børn fordelt på vuggestue, 
børnehave og SFO. I september måned er der fokus på naturen, hvor der blandt andet er 
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være fokus på »fri for 
mobberi« og dét at være en 
god ven. 
 Før sommerferien var 

alle børn i både skole 
og børnehus så heldige, 
at Støtteforeningen for 
Stauning skole og børnehus 

gav en overraskelse i form 
af besøg af Sanglærken, 
som kom og sang sange 
for alle. Købmanden i 
Stauning var så sød at give 
is. 

På vegne af 
fællesbestyrelsen 

for Stauning skole 
og børnehus

Agnethe Andersen 
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elever og deres forældre 
havde set frem til en stor 
dag. Men dagen var ikke bare 
stor for de nye elever – for 
første gang i meget lang tid, 
var alle forældre igen 
velkomne på skolen, og det 
var skønt at kunne være med 
rundt i klasserne og se 
børnene i frikvarteret.  
 
På skolen nyder eleverne, at 
de igen på lege med 
hinanden på tværs af 
klasserne. Eleverne kan også 
se frem til et skoleår, hvor 
man igen må deltage i mange forskellige spændende ting – snart skal 6. klasse rejse afsted til 
Bornholm, og i foråret 2022 venter der en lejrtur for alle skolens elever.  
 

 
At hverdagen igen er blevet normal efter 
Corona gør også, at der igen er 
morgensang, åbenhus på skolen hver d. 
1. i måneden og ikke mindst Mentor-time, 
hvor små og store elever er sammen om 
en aktivitet.  
 
Nogle klasser skal i gang med et Gospel-
forløb, og andre klasser i gang med et 
forløb med musikskolen.  
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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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29. juli havde havekredsen 
arrangeret en kør-selv-tur 
til Gjellerup, hvor man 
besøgte Betty og Finn 
Mundbjergs have. 

I haven er der overdå-
digt mange liljer og andre 
blomster. Parret plejer at 
have åben have den første 
weekend i august, men vi 
havde fået lov at komme 
lidt før.
 Desværre var deltagel-
sen til denne tur dårlig; 
vejret var koldt, og måske 
var det for langt at køre.
Vi håber på bedre opbak-
ning til det næste arrange-
ment, som foregår:

Torsdag 14. oktober 
kl. 19.00 i Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter

To foredrag med Hanne 
Nippon, som vil fortælle 
om »Fra have til mave« 
og »Fra havedrømme til 
drømmehave«. Hanne 
Nip pon er kendt fra TV2 
»Havemennesker«.
	 Entré	inkl.	kaffe	og	kage:	
75/100 kr. for medl./ikke 
medl.
 Tilmelding til Karla 
Mortensen senest mandag 
den 11. oktober på mail: 
karla.villy@skjern-net.dk 
eller tlf. 2143 2851.

Mandag 8. november 
kl. 19.00 på Husflidsefter-
skolen i Skjern

Jule-
demonstration

Kom og bliv inspireret til 
en jul med blomster.
 Mette fra Kroghs blom-
ster i Spjald kommer og 
viser os de nyeste trends.
 Entré 75/100 kr. for 

medl./ikke medl. Inkl. kaf-
fe og kage.
 Der afholdes ameri-
kansk	 lotteri	 med	 fine	 ge-
vinster.
 Alle er velkomne til disse 
to arrangementer.
    
  /lrå

SKJERN HAVEKREDS
NYT FRA

Sæt X i kalenderen

Kom og oplev elevholdets teater-/perfor-
manceforestilling/musical – eller hvad det nu 
ender med…

Vi laver to åbne forestillinger:
• Søndag den 19. dec. 2021 kl. 19.30
• Mandag den 20. dec. 2021 kl. 19.30

Julemarked &  
Adventsmøde

Traditionen tro afholder vi et stemningsfyldt 
adventsmøde med julemarked på  
Dejbjerglund Efterskole.   

Onsdag d. 1 . dec. 2021 kl. 18.30 – 19.30 

Kl. 18.30: Julemarked med salg elev produ- 
cerede juleting og godter
Kl. 19.30: Adventsmøde med
- Adventstale  
- Fællessange  
- Kaffe  
- Lucia  
Kl. ca. 21.30: Tak for i aften Entre: 

40,-

Havekredsen.indd   1 22-09-2021   13:16:23



Bestyrelsen i 
sogneforeningen har 
konstitueret sig med 
følgende uændrede 
fordeling af posterne:

•	 Formand	
	 Lars Jørgensen
•	 Næstformand	
	 Kenneth Lauridsen
•	 Kasserer	
	 Hans Poulsen
•	 Sekretær	
	 Anne Larsen
•	 Øvrige	
	 bestyrelsesmedlemmer	
	 Hans Nielsen 
 Karen Lundgaard  
 Agerholm

Vi	 har	 fået	 tilsagn	 om	 et	
tilskud	 på	 3.000	 kr.	 fra	
Sdr.	 Lem	 Andelskasses	
fond.	 Det	 vil	 gøre	 det	
muligt	 at	 indkøbe	 et	 af	
de	 to	 bord-bænkesæt,	
vi	 havde	 påtænkt	 at	
købe	 til	 opstilling	 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.	Det	 forventes	
også	 anvendt	 i	 forbindelse	
med	 kommende	 grund-
lovsmøder.	
	 Vi	 har	 planer	 om	 at	
købe	 to	 bord-bænkesæt	
hos	 Erhvervsskolen	 Vest-
jylland	 i	 Borris,	 som	 dri-

ver	 en	 socialøkonomisk	
skole,	 hvor	 man	 forsøger	
at	 hjælpe	 unge	 med	
særlige	 behov	 i	 gang	 på	
arbejdsmarkedet.		Vi	 split-
ter	 udgiften	 til	 sæt	 nr.	 to	
med	menighedsrådet.
	 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	 rigtig	
spændende	 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.	
	 Fra	 efterskolens	 side	
har	 man	 nævnt,	 at	 man	

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.
	 Vi	får	nu	igen	oplysninger	
fra	 kommunen,	 når	
nye	 beboere	 uden	 for	
kommunens	 grænser	
flytter	 til	 vort	 sogn;	 dog	
skal	 vi	 selv	 opfange,	 hvis	
der	 kommer	 tilflyttere	 fra	
et	andet	sted	i	kommunen.	
Vi	 vil	 fra	bestyrelsens	 side	
opfordre	 tilflyttere	 til	 at	
deltage	 i	 fællesspisning,	
som	 forventes	 af	 foregå	 i	
oktober	eller	november.	
	 Er	du	flyttet	 til	Dejbjerg	
her	i	2021,	tilbyder	vi	gratis	
adgang	til	fællesspisningen.	
Så	 snart	der	er	 en	dato	og	
et	 program	 på	 plads,	 vil	
det	 blive	 annonceret	 på	
Facebook	gruppen	Dejbjerg	
Info	 og	 på	 hjemmesiden	
Stauning-Dejbjerg.dk.
	 For	 at	 fokusere	 på	 det	
positive	 i,	 at	 der	 kommer	
babyer	 til	 verden,	 har	 vi	
i	 bestyrelsen	 besluttet,	
at	 vi	 vil	 få	 fat	 i	 to	
storke	 til	 opstilling	 på	
pladsen	 mellem	 kirke	 og	
missionshuset	i	lighed	med	
dem,	der	er	opstillet	 foran	
skolen	 /	 plejehjemmet	 i	
Stauning.	
	 De	 vil	 blive	 opstillet	
her	 i	 efteråret,	 og	 vi	 vil	
følge	 kalenderåret,	 når	 vi	
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tæller	 antallet	 af	 nyfødte	 i	
Dejbjerg	 og	 Stauning.	 Det	
er	 positivt	 for	 potentielle	
tilflyttere,	 at	 de	 kan	 se	 at	
der	er	andre	med	små	børn	
i	området.	
	 Se	 i	 øvrigt	 annonce	
andet	 sted	 i	 bladet	 vedr.	
juletræstænding	28.	nov.

På bestyrelsens vegne  
Lars Jørgensen

INDRE 
MISSIONS program 
for oktober kvartal

Tirsdag 5. oktober 
kl. 19.00
Kredsarrangement.		
	 Temamøde.	Starter	med		
	 skriftemålsgudstjeneste		
	 ved	Gert	Nikolajsen
Sted:	Vorgod

Torsdag 7. oktober 
kl. 19.30
Kredsarrangement		
	 Temamøde	ved	
	 Bjarne	Lindgren

Onsdag 13. oktober 
kl. 19.30
Månedsmøde	
	 ved	Karsten	Hauge,		
	 Ringkøbing

Tirsdag 2. november 
kl. 19.30
Kredsarrangement.		
	 Halmøde	
	 ved	Ole	Andersen
Sted:	Skjern

Onsdag 3. november 
kl. 10.00
Kredsarrangement.		
	 Halmøde	
	 ved	Ole	Andersen
Sted:	Skjern

Onsdag 3. november 
kl. 19.30
Kredsarrangement.		

	 Halmøde	
	 ved	Ole	Andersen
Sted:	Skjern

Torsdag 4. november 
kl. 10.00
Kredsarrangement.		
	 Halmøde	
	 v/Børge	Haahr			
	 Andersen
Sted:	Skjern

Torsdag 4. november 
kl. 17.30
Kredsarrangement.		
	 Halmøde.	
	 Fælles	spisning

Fredag 12. november 
kl. 15.00
	 Basar	i	
	 Dejbjerg	Missionshus

Onsdag 24. november 
kl. 19.30
	 Månedsmøde	
	 ved	Ketty	Dahl
	 Kristus	i	kunsten

Søndag 28. november 
kl. 16.30
	 Juletræstænding	
	 på	torvet	
	 foran	missionshuset

Onsdag 15. december 
kl. 17.00 – 20.00
	 Adventsfest	
	 med	spisning.
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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

Bundsbæk Mølle.indd   1 22-09-2021   13:12:03



Fællessang ”Syng, spis og snak” 
Dejbjerglund Efterskole, Stauning-Dejbjerg 60+ og Stauning-Dejbjerg U&I invite-
rer til fællessang i hhv. Stauning og Dejbjerg.  
Vi vil fra september til maj afholde 4 fællessangarrangementer for alle sang-
stemmer, uanset om du synger rent, falsk, højt eller lavt.  
Der vil ved hvert arrangement være en deltagerpris, og deltagelse kræver til-
melding. Se nederst i invitationen.  

”Rasmus Skov Borring”  
Dato: Tirsdag d. 8. februar kl. 19.00 — 21.00 
Sted:  Dejbjerglund Efterskole 
Pris: 130 kr. inkl. fællesspisning. Drikkevarer kan tilkøbes.  
                      Spisning fra 17.30—18.30 i efterskolens spisesal. (140 pladser) 
           80 kr. uden fællesspisning inkl. kage og kaffe (ubegrænset antal billetter) 

Sangaften med fortælling og sang fra højskolesangbogen. 

Rasmus Skov Borring er en fantastisk pianist, komponist og foredragsholder.  
I 2019 modtog Rasmus Skov Borring N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med for-
midlingen af den danske fællessangstradition. Han spiller koncerter og holder 
sangforedrag overalt i Danmark og har ligeledes rejst med sine foredrag og fælles-
sange i bl.a. USA, Norge og Frankrig. Han står blandt andet bag tonerne til san-
gen Gi’ os lyset tilbage, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over 
danskernes foretrukne sange. Folkeoplysning er en vigtig del af hans professionelle 
virke med fokus på både fællessang som kulturfænomen og musikkens æstetiske 
dimension i sine kompositioner.  

Vi ser frem til en aften, hvor vi trygt dykker ned i højskolesangbogen med Rasmus 
ved roret. 

Denne aften hylder vi Kim Larsen. 

Henrik Volf er er en dansk musiker, sanger, guitarist, og sangskriver. Udgav sam-
men med bandet CREW i 1984 singlen ”Venter Du Stadig”, og debuterede i 1992 
som solist med udgivelsen af det engelsksprogede album ”Walkin`That Road”. 
Henrik Volf har siden medvirket på 39 udgivelser og har I alt 264 registrerede egne 
kompositioner. 139 af disse værker er enten udgivet som single, EP eller album.  

Henrik Volf turnerer rundt både som solist, men også med bandet ”Volf Duo”. 

Sammen med Henrik Volf dykker vi ned i et væld af Kim Larsens sange, og vi ser 
frem til en helt igennem fantastisk aften. 

TILMELDING og BETALING:  
Tilmelding skal ske til: Karen Lundgaard Agerholm tlf. 25382631 (sms er ok) eller sangaften@uogi.dk 
Oplys fulde navn på de personer du tilmelder, så vi kan krydse samtlige deltagere af i indgangen.  
Betaling kan enten ske i indgangen, eller ved indbetaling til MobilePay 20282 eller konto 7780 6238059. Op-
lys venligst fulde navn på deltagere i kommentarfeltet. 
 
Vi ser frem til to fantastiske sangaftener i godt selskab. 
 

”Henrik Volf—hyldest til Kim Larsen”  
Dato: Tirsdag d. 5. april kl. 19.00 —ca. 21.00 
Sted: Samlingssalen, Stauning Skole 
Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kage (Tilmelding senest d. 29. marts) 

”Syng, spis og snak” er støttet af  
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Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

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

at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag,

og få råd til livet - hele livet!

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

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

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

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

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

www.petersstenhuggeri.dk
  
  

Dejbjergvej 17 • 6900  Skjern
peterhan1001@gmail.com

  

6060 8602
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FÆLLES 
SANG
150 var mødt op til en 
udsolgt aften med Erik 
Sommer på Dejbjerglund.

Fællessang, fællesskab og 
fælles glæde. Erik Som-
mer tryllebandt os alle med 
humoristiske og maleriske 
fortællinger. Han havde 
hver og en af os i sit net, og 
vi nød det. 
  Han er fantastisk lun og 
sikken humor han har, især 
når han fortalte anekdoter 
imellem de forskellige san-
ge, vi sang. 
  Vi startede med efterårets 
sange, og Erik endte efter 
en overdådig kaffepause; 
(Lagkage, muffins og små-
kager for 50 kr. - de kan 
noget på DE) - med at for-
tælle om Sønderjylland og 
Genforeningen som jo glip-
pede i 2020.
   Han tilføjede at sangen:    

  

Hælder vand på mine 
frø... 
at han som dreng, havde 
fået at vide, at: 
  Hvor er der meget man 
ikke ved, før man får det 
at vide...
- og ligeså viste hans bed-
stefar ham naturen, og sag-
de til ham: 
  Ja, bette Erik, du må da 
saj det er godt lavet...
  I flere af de sange vi sang, 
bad han »pigerne« synge et 
vers, og i næste vers var det 
så »drengenes« tur. 
  Ved sådanne pige- og 
drenge-»soloer«, udbrød 
han: 
Åh, jeg er tovlig med det...
  Sluttelig skulle vi synge: 
Du som har tændt 
millioner af stjerner... 
  Sangen er fra 1981, men 
fik en renæssance da, HKH 
Prins Henrik bestemte, at 
den skulle synges ved hans 
begravelse.

/alb

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

6.
nov.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus

Erik Sommer + Papirindsamling.indd   1 23-09-2021   07:49:58
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER
Søndag 3.  kl 10.30 
Søndag 10. kl 10.30
Søndag 17. kl   9.00
Søndag 24.   INGEN
Søndag 31. 10.30

NOVEMBER 
Søndag 7. kl 19.30  Alle helgen   
Søndag 14. kl 10.30  
Søndag 21. kl 10.30 
Søndag 28. kl 15.30  Familiegudstjeneste

DECEMBER
Torsdag 2. kl 19.00 Vi synger julen ind
Søndag 5.  kl   9.00 Anden søndag i advent  
Søndag 12. kl 10.30 Tredje søndag i advent
Søndag 19.    INGEN 
Fredag 24. kl 15.00 Juleaften
Lørdag 25.  kl 10.30 Juledag
Søndag 26. kl 10.30 Anden juledag

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 22-09-2021   13:03:39



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 22-09-2021   13:01:44
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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. 143

  37. ÅRGANG

OKTOBER
K V A R T A L

2021
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