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Januar 2022.

Atter står julen for døren 
og banker på. Egentlig har 
gjort det i et stykke tid, da 
julepynten har været oppe 
flere steder i det ganske land 
siden sidst i oktober. 

Men jeg synes, at det først er 
nu, at man fornemmer at jule-
stemningen kommer. Det har 
måske noget at gøre med de 
forberedelser, som man plejer 
at forbinde med julen, at bage, 
købe julegaver, familiehygge 
for at nævne nogle. 
 Vejret har også haft en lille 
tvist af hvidt i sig. Dog har vi 
her omkring ikke haft så me-
get sne, som i det nordlige Jyl-
land. Men da lidt spændende 
om vi får en hvid jul i år.
 Hvad julepynten rundt om-
kring angår må man sige, at 
nogle går »All-In«. Det er ikke 
kun rødt og hvidt, som ofte 
er forbundet med julen. Der 
er alle mulige farver og med 
blinkende lygter. Kan se im-
ponerende ud, men kan også 
være til gene for naboerne. 
 Med tidlige julepyntning i 
byerne prydede valgplakater-
ne i lygtepælene også bybille-
det. Vi havde jo kommune- og 
regionsvalg i november. Ud-
faldet af dette kan man være 
enig i eller lade være. 
 I år igen er Coronaen blevet 
en følgesvend i vort samfund 
op til jul. Igen får vi restriktio-
ner, dog mere lempelige end 
sidste jul. Vi skal så igen til at 
bære mund bind når vi skal 
have købt ind til julen. Smit-
ten stiger i hele landet, også 
her i lokalområdet. Og så skal 
vi igen til at forholde os til en 

ny variant af Corona, nem-
lig Omicron.   
Den er åbenbart meget smit-
som. Men nu skal det hele 
ikke handle om jul. I starten 
af oktober så man en stor fly-
ver i luften. var med i en stor 
militærøvelse, med deltagelse 
af 13 nationer. Og denne store 
flyver, nærmere betegnet et 
Hercules fly, fløj ind over Dej-
bjerg. fløj så lav, at det næsten 
så ud til at ville tage rygningen 
af taget med, tillige larmede 
enorm.
 Er du en af dem, som har 
fornøjelse af at gå rundt med 
en metal detektor og har fun-
det noget spændende. Var der 
mulighed for at aflevere dette 
på Bundsbæk Møllegård her 
i december og få identifice-
ret hvad man havde fundet. 
Nogle fund kan være af særlig 
historisk værdi, ja kan endda 
være danefæ og andre er må-
ske knap så værdifulde.
 På trods af Coronaen har 
man kunnet deltage i de for-
skellige ting, som plejer at 
være op til jul. Dog måske i en 
lidt anderledes udgave. Men 
juletræet blev tændt i Kirke-
byen, med besøg af juleman-
den, som kom standsmæssig i 
hestevogn. Og han havde nok 
noget til børnene i sin rygsæk.
 Efter jul kommer nytåret. 
Og vi lader det gamle bag os 
og tager hul på et nyt ubrugt 
år. Vi håber, at det bringer no-
get godt med sig. 

Glædelig jul og godt nytår.

/bll

INDRE MISSIONS 

program 
for januar kvartal
Tirsdag 11. januar kl. 19.00
 Alliance Bedeuge
 bedemøde

Onsdag 12. januar kl. 19.00
 Alliance Bedeuge
 bedemøde

Torsdag 13. januar kl. 19.00
 Alliance Bedeuge
 bedemøde

Onsdag 26. januar kl. 19.30
 Månedsmøde 
 v/Krista Rosenlund Bellow,  
 Videbæk
Mission blandt »fremmede«

Tirsdag 22. februar kl. 19.30
 Svend Åge Kronborg

Onsdag 23. februar kl. 19.30
 Svend Åge Kronborg

Torsdag 24. februar kl. 19.30
 Svend Åge Kronborg

Onsdag 2. marts
 Gudstjeneste 
 i Dejbjerg Kirke

Onsdag 9. marts kl. 19.30
 Årsfest

Onsdag 23. marts kl. 19.30
 Månedsmøde 
 ved Martin Højgaard 
 Jensen.

   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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Af Alma Aakerblad 
Larsen

Jeg hedder Alma. 
og går i 6. klasse på 
Stauning Skole. Det 
er mit sidste år på 
skolen, og traditionen 
tro, har vi været på 
Bornholm. 

Mandag 13. september 
ringede vækkeuret kl. 5 
om morgenen, endelig 
skulle min klasse og 
jeg til Bornholm. I flere 
uger havde vi på klassen 
forberedt turen, hvad vi 
skulle se, og hvem vi skulle 
sove med.
 Kl. 6:50 var der afgang 
fra Skjern Banegård. Turen 
gik over København, hvor 

vi var i Tivoli. 
 Vi deltog i De faglige 
dage, hvor vi blandt andet 
havde bind for øjnene og 
propper i ørerne, imens 
vi kørte i karruseller. Det 
var sjovt at prøve, fordi 
man lukkede af for nogle 
sanser, og derfor oplevede 
forlystelserne på en 
anderledes måde.  
 Da vi havde været i Tivoli, 
gik vi igennem Strøget 
ned til Nyhavn, hvor en 
Nettobåd ventede på os. 
Vi sejlede på Københavns 
kanaler, hvor vi så 
Amalienborg, kongeskibet, 
Børsen og mange andre 
seværdigheder.
 Efter aftensmaden tog 
vi bussen fra København 
til Ystad, hvorfra vi sejlede 
til Rønne. På Bornholm 
skulle vi bo på Storløkke 

feriecenter ved Allinge-
Sandvig. 
 Jeg boede med fem andre 
piger fra klassen i en lille 
hytte. Vi skulle selv sørge 
for morgenmad og frokost. 
Vi havde det sjovt sammen 
i hytterne, vi spillede spil, 
spiste slik og hørte musik. 
Der var en overdækket 
pool på stedet, hvor vi hver 
aften måtte bade.
 Vi havde planlagt rigtig 
mange ting, som vi skulle 
se på Bornholm:
 Om tirsdagen gik vi til 
Hammershus. På vejen gik 
vi forbi Helleristningerne, 
som mennesker for mere 
end tusind år siden, havde 
hugget ind i klipperne. Vi 
holdt pause ved Opalsøen, 
hvor vi spiste madpakker 
inden turen gik videre til 
Hammershus. 
 På Hammershus fik vi 
rundvisning af en dame, 
som var klædt ud som 
middelalderkvinde. Vi 
skulle lave små skuespil, 
som handlede om livet 
på Hammershus i 
middelalderen. 

DEJBJERG SOGNEBLAD  6
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 Om onsdagen så vi 
H e l l i g d o m s k l i p p e r n e , 
og bagefter gik turen 
til Gudhjem. Vi købte 
den største is, som vi 
var seks personer om 
at dele. Vi havde travlt, 
fordi Østerlars Rundkirke 
ventede. Østerlars 
Rundkirke er Danmarks 
største rundkirke.  
 Efterfølgende kørte 
vi til Jons kapel, som er 
en lille klippehule, hvor 
det siges, at en mand, 
ved navn Jon, boede for 
mange hundrede år siden. 
Fortællingen siger også, at 
Jon fik Kristendommen til 

Bornholm. 
 Den næste dag kørte vi 
til Almindingen, Rytter-
knægten, Ekkodalen og 
Kongemindet.  Almin-
dingen er en stor skov 
midt på Bornholm. Fra 
Kongemindet kunne vi se 
ud over hele Almindingen. 
 I Ekkodalen fik vi svar 
på »hvad Møller drikker 
(øller)?«. Det grinede vi 
meget af, fordi vi har en 
lærer som hedder Møller til 
efternavn. På turen fandt vi 
også ud af, at Rokkestenen 
faktisk kan rokke, og i 
Svaneke kan man købe 
de lækreste bolsjer og 
karameller. Dagens sidste 
besøg var Dueodde med 
den fineste og hvideste 

sandstrand.
 Tilbage i Allinge-Sandvig 
stod aftenen på pakning 
og oprydning, fordi dagen 
efter var hjemrejsedag. Vi 
havde en lang rejsedag i 
vente, da dagen startede 
før solen stod op.
 Fredag eftermiddag 
blev vi modtaget af 
vores forældre på Skjern 
Banegård. Vi var alle 
trætte, men fyldt med 
gode minder om en helt 
fantastik Bornholmertur. 
 En tur som jeg aldrig 
vil glemme, fordi den 
bød på masser af sjove 
og spændende oplevelser 
sammen med verdens 
bedste klasse.

Bornholm.indd   2 14-12-2021   06:00:01



Nu er det blevet min tur 
til at lave et lille skriv om 
mine 10 år efter konfirma-
tionen. Og hold da op det 
er gået stærkt.

Min konfirmation var 15. 
april 2012, og det var en 
fantastisk dag. Godt nok 
havde jeg ikke mange gæ-
ster, men alligevel var der 
god stemning og glæde for 
alle pengene.
 Efter et år mere på Ama-
gerskolen tog jeg på efter-
skole. Det gjorde jeg på 
DHe i Skjern både 9’ende 
og 10’ende. Det var to år 
fyldt med gymnastik og 
prøvelser af mange forskel-
lige kreative ting. Det var 
to år som har budt på livs-
lange venskaber, som jeg 
på ingen måde vil være for 
uden. 
 Da efterskolen sluttede, 
tog jeg videre på HHX. Det 
var tre år som bød på nye 
bekendtskaber og gensyn 
med andre. Det var også tre 
år fyldt med afleveringer 
og selvfølgelig de kendte 
gymnasiefester. Disse tre 

år sluttede af på den bedste 
mulige måde, nemlig med 
at få huen på og videre til 

de forskellige fejringer.
 Kort efter at studenterhu-
en var kommet på hovedet 
startede et sabbatår for mit 
vedkommende. Jeg havde 
lige fået nyt job, som skulle 
udfylde min tid. Jeg var så 
heldig at få mig et fuldtids 
job på Hemmet plejehjem. 
Det har været et job som 
har lært mig rigtig meget, 
som jeg kan bruge i fremti-
den.
 Da jeg desværre ikke kom 
ind på uddannelse til som-
meren 2019, fortsatte jeg 
med at arbejde på pleje-
hjemmet lidt endnu. Men 
jeg havde også valgt at nu 
skulle jeg ud for at se ver-
denen lidt. 
 Jeg meldte mig derfor på 
en rejse med otte andre 
som jeg ikke kendte på for-

hånd. Vi startede ud med 
en uge på Maldiverne. Her 
oplevede vi den muslimske 

kultur på tæt hånd, både 
med bøn tidligt om mor-
genen; - og så fik vi tildelt 
vores egen lille strand, der 
blev døbt bikinistranden. 
 Vi var ude på planlagte 
ture på en sandbanke, hvor 
vi snorklede. Derudover 
havde vi selv planlagt en 
tur ud for at svømme med 
hajer, det var noget af en 
oplevelse. Jeg var meget 
glad for at de ikke havde 
tænder og at de havde me-
get dårligt syn. 
 Efter denne uge hop-
pede vi ind i flyet igen, og 
tog videre til Sri Lanka. Og 
hold da op et land, det har 
jeg virkelig forelsket mig i. 
Det er et land som byder på 
mange ting. Her skulle vi 
lære at surfe. Og opskriften 
på det var at sluge mange 

10 år efter
  min konfirmation...

Heidi er datter af Linda Nygaard 
Madsen og Ove Høy Madsen på
Nr. Vognbjergvej 11
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liter havvand, en masse 
ture under bølgerne og et 
par yogatimer; - - så lykke-
de det for os alle at komme 
op at stå. 
 Udover dette bød Sri 
Lanka på en masse the 
plantager, hvor vi var et 
par stykker som tog ind 
på en the fabrik og fik en 
rundvisning. Vi tog en pil-
grimsvandring på 5.200 
trappetrin op ad Adam’s 
Peak kl. 02 om natten, for 
at ende på toppen til en 
smuk solopgang. 
 Og så skulle vi da også 
prøve den berømte togtur i 
Sri Lanka, men vi valgte det 

forkerte tog og kom ikke på 
den smukke tur vi havde 
regnet med desværre. Som 
slut destination skulle vi til 
Thailand, og her startede 
vi med en guidet cykeltur i 
Bangkok. 
 Derefter tog vi videre til 
det nordlige Thailand for 
at tage et par dage i junglen 
på en trekking tur. Det var 
nogle fantastiske oplevel-
ser, hvor vi boede i telt og 
et pælehus, og fik masser af 
lokal mad og mindre lækre 
ting, som en fugleedder-
kop, der ved et uheld blev 
dræbt, så den skulle vi da 
lige smage på. Og nej tak, 
det gør jeg helst ikke igen. 
 Efter denne trekking tur 
havde vi et par dage som 
ikke havde nogle ting på 
programmet, men det æn-
drede vi meget hurtigt selv. 
Så vi startede med at tage 
ud til et elefantsted, som 
tager sig af elefanter der 
har haft et liv i fangenskab. 
Vi tog da også til Thailands 
højeste bungy jump og 
Thailands længste zip line, 
nu når vi var der. 
 Så skilte vores veje; for 
os der rejste sammen for 
en stund. Vi tog ud på egen 
hånd, og så noget forskel-
ligt og mødtes til Fullmoon 
party igen. Her fik vi ople-
vet hvordan der bliver fej-
ret fuldmåne med alle mu-
lige fra hele verdenen. 
 Også dette var noget af 
en oplevelse, og en smule 
hårdt, efter et par dage 
hvor den ikke fik for lidt. 
Derefter var det meste af 

min rejse slut, og jeg skulle 
hjem til jul og familien ef-
ter to dejlige måneder.
 Da jeg kom hjem, skulle 
jeg starte på min drøm-
meuddannelse fra februar, 
nemlig socialrådgiverud-
dannelsen. Så jeg måtte 
flytte til Odense for at stu-
dere. Og nu er jeg i gang 
med mit 4. semester som 
er praktikken. Her er jeg 
tilbage i noget af mit vante 
område, nemlig de æl-
dre som jeg hjælper her i 
Odense med lidt af hvert, 
både flytninger og diverse 
ansøgninger til det ene og 
det andet.

Hilsen Heidi
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En svensk forskergruppe 
har påvist, at den ydre 
synkronisering, der 
foregår, når man synger 
sammen, modsvares af 
en indre synkronisering 
af vejrtrækning og 
hjerterytme. 

Ifølge forskergruppen 
bi drager det at opleve 
denne form for fysisk 
synkronisitet til at styrke 
koordinationen og sam-
hørigheden mellem men-
nesker. Desuden kan det at 
synge bruges som et anti-
stress middel, der skaber 
velvære og en lykkefølelse, 
og der må man sige, at 
årets »Vi synger julen 
ind« i Dejbjerg Kirke 2. 
december gav rig mulighed 
for synkronisering, afstres-
ning og velvære tilsat smuk 
klassisk musik, korsangs-

vellyd og de kendte 
julesalmer.
 Et tyndt lag sne, tændte 
lanterner i mørket og et 
smukt juletræ foran kirken 
tog imod, og indenfor 
var der en summen af 
stemmer, kirken var fint 
pyntet med røde roser, 
adventskransens første lys 
var tændt, og både tilhørere 
og medvirkende var klar. 
 Vi fik lov til at lytte 
til et pop-up kor, som 
Henriette Lauridsen 
stod for, og efter kun tre 
øvegange imponerede de 
os med smuk, flerstemmig 
korsang - bl.a. den nye 
adventssalme »Hold håbet 
op« af Dy Plambeck, hvis 
tekst så absolut kan tåle 
en gennemlæsning her i 
december – 1. vers lyder:

Hold håbet op og hold det 
udstrakt foran mig,
Her er en fremtid, her er 

liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i 
en symfoni,
jeg ser på himlen over det, 
jeg lever i.

Hold håbet op.
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig. 

Aftenen bød også på flot 
klassisk musik af Bach 
og Schubert fremført af 
Bent Fomsgaard på cello 
og akkompagneret af 
Henriette på klaver. Bent 
Fomsgaard bor i Skjern, 
han er uddannet cellist og 
har bl.a. spillet i Radioens 
Underholdningsorkester 
– som Henriette nævnte i 
præsentationen, så betyder 
det, at man er rigtig dygtig 
og har øvet sig rigtig meget, 
og det kunne så absolut 
også høres, da de flotte 
klange fyldte kirkerummet 
og gav deres helt egen ro til 
os alle.
 Traditionen tro – og de 
gode traditioner er noget, 
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man skal passe på og glæde 
sig over – så havde vi igen 
besøg af alle pigerne fra 
Dejbjerglund Efterskole, 
som myldrede op og fyldte 
en dejlig masse øverst i 
kirken – både fysisk og med 
deres skønne stemmer. 
De sang tre sange for os 
– bl.a. Stine Pilgaards 
smukke kærlighedssang 
»Fortabt er jeg stadig«, 
som begynder med disse 
strofer:

Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom 
og uden at se
et virvar af jubel og 
nysgerrighed
vi mødtes i sproget et 
hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen

En smuk tekst og en 
smuk melodi, som kan 
findes i den nye udgave 
af Højskolesangbogen 
ligesom »Hold håbet 
op«. Det er altid godt 
og spændende at stifte 
bekendtskab med nye 

sange og melodier. 
 Indslagene blev sup-
pleret med fællessange, 
smukt akkompagneret 
af kirkens orgel, hvor vi 
alle fik lov til at lukke op 
for julekassen med de 
velkendte julesalmer, som 
er gode til at skabe glæde, 
når vi synger dem sammen 
– både forventningens 
glæde til julen og højtiden, 
som nærmer sig og 
genkendelsens glæde, som 
er tryg og god. Der kan vi 
også mødes omkring håbet 
og i sproget. 
 Det hele blev bundet 
sammen af velsignelsen, 
og da Poul ikke kunne lyse 
den, fordi han og Majbrit 
desværre ikke kunne være 

med på grund af diverse 
vira, der havde indtaget 
præstegården, så sang vi 
alle velsignelsen sammen 
på den tekst, der bruges, 
når der er Børnekirke:

Må Gud velsigne dig!
Må Gud velsigne dig!
Hvert minut af din tid,
hver en dag af dit liv.
Må Gud velsigne dig. 

Inden tilhørerne igen 
myldrede ud i december 
mørket og over i 
missionshuset, hvor 
Menighedsrådet bød på 
kaffe og lækker kage, 
sluttede vi af med at synge 
»Dejlig er jorden«, og selv 
om vi jo nærmest kan den 
udenad, så er det også 
værd at standse op ved et 
vers fra den:

Englene sang den
Først for markens hyrder:
Skønt fra sjæl til sjæl det 
lød:
Fred over jorden! 
Menneske fryd dig.
Os er i dag en Frelser født.

Anne Grethe 
Østergaard
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LEM

Husk vi har åbent 
hver dag kl. 8-20

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©

www.petersstenhuggeri.dk
  
  

Dejbjergvej 17 • 6900  Skjern
peterhan1001@gmail.com

  

6060 8602
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Juletræstænding 1. 
søndag i Advent. 
Julemanden var inviteret 
til Dejbjerg  og traditionen 
tro kom han forbi 
parkeringspladsen ved 
Dejbjerg Missionshus i 
hestevogn kørt af Jens 
Otto.

Søndag 28. november var 
der familiegudstjeneste i 
kirken kl. 15.

 Efter gudstjenesten 
blev der sunget julesange 
på parkeringspladsen 
ved missionshuset og 
julemanden kom kørende 
i hestevogn sammen med 
Jens Otto. 
 Her havde julemanden 
slikposer med til børnene. 
 Der var også mulighed 
for at få taget billeder 
sammen med julemanden. 
 Imens blev der serveret 
æbleskiver og kaffe/the 
og saftevand arrangeret af 

Sogneforeningen. 
 I år foregik seancen 
udendørs af hensyn til 
corona. 

Maibrit Stentoft

DEJBJERG SOGNEBLAD  13

Juletræstænding
ÅRETS

Juletænding.indd   1 14-12-2021   05:55:32



Fredag 12. november 
blev døren slået op til den 
årlige basar i Dejbjerg 
missionshus. 

Mange havde glædet sig 
ekstra meget til basaren i 
år, da den jo sidste år, som 
så meget andet, blev aflyst 
pga. coronaen. 
 I månederne op til 
basaren er der rundt i 
mange hjem i sognet blevet 
strikket, hæklet, bagt, 
syltet, lavet dekorationer og 
dørkranse og meget andet, 
så salgsboden bugnede 
af skønne hjemmelavede 
ting. 
 Derudover er der blevet 
solgt lodsedler rundt i 
sognet. Tombolaen og 
lodsedlen havde fået mange 
fine sponsorerede gaver fra 

butikker i Skjern og omegn, 
samt fra privatpersoner – 
mange tak for det.
 Basaren er omkranset 
af mange traditioner og 
»det plejer vi at gøre«, og 
derfor var det også helt 
trygt og godt at træde ind 
i missionshuset denne 
eftermiddag. Som altid 
startede dagen med, at 
Knud bød velkommen og 
ringede med klokken, som 
tegn på, at nu var boderne 
og tombolaen åben. 
 Hurtigt hørtes en 
summen af snak og latter 
rundt i huset, imens 
gevinster, hjemmebag og 
penge skiftede hænder. 
 Mange besøgende havde 
valgt at bruge denne fredag 
på at drikke kaffe og spise 
æblekage og kringle i godt 
selskab, prøve lykken i 

tombolaen og købe gode 
hjemmebagte kager, tær-
ter, boller og småkager 
med hjem og på den måde 
støtte Danmissions vigtige 
arbejde blandt fattige ude i 
verden.  
 Midt på eftermiddag 
kom Henning Kristensen, 
forstander på Blåkilde 
Ungdomsskole og med-
lem af Danmissions hoved-
bestyrelse, og fortalte om 
ydermissionens historie, og 
om hvordan Danmission 
arbejder i dag med 
fattigdomsbekæmpelse, 
dia  log og kirkeudvikling. 
 Ved aftenmadstid slut-
tede ca. 50 personer dagen 
af med at købe og spise 
pandekager med fyld, samt 
nybagte vafler med is. 
 Tusind tak til udvalget 
for en rigtig hyggelig og 
veltilrettelagt eftermiddag. 
Tak til alle som forud for 
basaren rejste sig fra sofaen 
eller udskød løbeturen, for 
at brug tid på at gøre noget 
godt for andre mennesker. 

DEJBJERG SOGNEBLAD  14
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Tak til alle som har købt 
lodsedler og til dem som 
kiggede forbi, og var med 
til at gøre det hele til endnu 
en vellykket basar. 
 Det er med stolthed, at 
der igen i år kan sendes 
over 20.000 kr. mere 
præcis 22.000 kr. afsted 
til Guds riges arbejde ude i 
verden. 

 

DANMISSION: 
•	 Er	en	folkekirkelig	
missionsorganisation.	

•	 Arbejder	for	at	styrke	
den	globale	kirke,	
bekæmpe	fattigdom	og	
skabe	fred	og	forståelse	
gennem	dialog.	

•	 Er	til	stede	i	12	
lande	i	Asien,	Afrika	
og	Mellemøsten	samt	i	
Danmark.

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

5.
marts

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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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

Entreprenør og Maskinstation
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En hyggelig og stemnings-
fyldt aften i sangens tegn.

I oktober så jeg begiven-
heden på Facebook »Kom 
og syng efterårets sange og 
samler« fra den nye høj-
skolesangbog i Klosterkir-
ken. 
 Det lød virkelig hygge-
ligt, både fordi sange fra 
højskolesangbogen har 
stor betydning for mig, 
men også fordi jeg har haft 
et ønske om at besøge Hel-
lig Kors Kirken. Så naboen 
og jeg besluttede os for at 
komme til arrangementet.
 Parkeringspladsen var 
næsten fyldt, da vi ankom. 
Vi havde taget tæpper med, 
da vi tænkte, at det for-
mentlig var koldt i kirken, 
men det var det bestemt 
ikke. Tændte stearinlys og 
en dejlig varme mødte os, 
da vi trådte ind i den lille 
kirke. Vi var heldige at få 
nogle af de sidste pladser, 

endda helt oppe ved siden 
af musikken. 
 Der er bare noget over 
musik i en kirke - det lød 
helt fantastisk, da trioen 
begyndte at spille. Henriet-
te på klaver, Heidi på tvær-
fløjte og Bent på cello. Et 
perfekt instrument-match, 
der gav den helt rigtige 
klang og stemning i kirken 
- man kunne ikke undgå af 
få lyst til at synge med på 
sangene. 
 Der var et bredt udvalg 

af efterårets sange fra høj-
skolesangbogen - kendte 
som nye. Til hver sang var 
der knyttet en lille fortæl-
ling om sangens handling, 
og til hvilken anledning 
sangen var skrevet.
 Efter en times tid med 
dejlige sange og solonumre 
fra trioen, kunne der købes 
kaffe og kage i de gamle 
stuer. Mange benyttede 
sig af at nyde en kop kaffe 
og få en lille snak. Vi blev 
klogere på historien bag 
klosteret og dens virke her 
i nutiden.
 Tusind tak for initiati-
vet til en rigtig hyggelig 
og stemningsfyldt aften 
– kombinationen af sang, 
fortælling og historien om 
kirken var helt perfekt.  
 Vi var virkelig glade for, 
at vi deltog i arrangemen-
tet og giver de bedste anbe-
falinger videre.

Lotte Pilgaard

HELLIG KORS KLOSTER
SANGAFTEN PÅ
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Vi er fire veninder som 
kender hinanden fra 
Sydvestjyllands Efterskole. 
Der startede vi alle i 9. 
klasse i 2016, og fortsatte 
alle fire piger i 10. klasse 
også der. Siden da har 
vi holdt sammen og ses 
når det er muligt. Maria 
bor i Herning, Kathrine 
er fra Jelling og os Laura 
og Caroline er her fra 

Dejbjerg.
 I slutningen af au-
gust begav vi os afsted i 
en gammel autocamper 
sammen med Maria 
og Kathrine, - ud for at 
opdage Europa og forlænge 
sommeren. 
 Turen gik igennem 
Tyskland videre gennem 
bl.a. Østrig, for så at køre 
sydpå, hvor vi ramte 
Gibraltar. Derefter kørte vi 

mere vestpå til Portugal og 
nordpå langs Atlanterhavet 
hjem til Danmark igen. 
Det blev til 11 lande og et 
utal af eventyrer på blot to 
måneder.
 Nysgerrigheden efter 
hvordan et liv i autocamper 
ville se ud for fire unge 
danske piger uden den 
store erfaring, men med 
lyst til eventyr og oplevelser 
var ikke til at standse. 
 Et af turens højdepunkter 
var de tyske søer Königsee 
og Obersee som ligger op 
af den østrigske grænse. 
Søerne lå mellem sneklædte 
bjerge som spejlede sig 
i vandoverfladen da vi 
sejlede fra Königsee 
til Obersee. Ligeledes 
prøvede vi kræfter med 
bjergvandring i Østrig, 
hvor vi tilmed lejede 
løbehjul, som vi kørte ned 
af bjerget Almkorpf på. 
 Som dagene gik 
bevægede vi os mod vest, 
hvor vi havde mange 
overnatninger med 
havudsigt i både Spanien 
og Portugals hyggelige 
kystbyer. Særligt den 
spanske kyst med de 
såkaldte »hvide byer« 
overraskede positivt med 
sine eksotiske og smukke 
facader. 
 Her besøgte vi den 
spanske by Frigiliana, som 
uden tvivl var en af de 

DEJBJERG SOGNEBLAD  18
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smukkeste byer, vi besøgte 
på vores tur. På turen sov 
vi et nyt sted hver nat, med 
undtagelse af de tre dage vi 
var på surfskole i Portugal. 
 Dette står som et af de 
bedste minder fra vores 
tur, hvor vi prøvede 
kræfter med atlanterhavets 
bølger, våddragter og 
surfbræts. Det var tre dage 
med megen latter, saltvand 
i lungerne, entusiastiske 
forsøg på at komme op 
og stå på bølgerne igen 
og igen, og utrolig ømme 
muskler. 
 Da vi i slutningen af 
oktober igen krydsede 
den danske grænse var 
det med vemod over at 
de to måneder allerede 
var ovre, men også med 
stor taknemmelighed over 
de mange oplevelser og 
eventyr vi nu har i bagagen 
- hyggelige snakke med 
andre campister, vandring, 

strandture, zoo, bådture, 
løbehjul, kyststrækninger, 
Nice, Bordeaux, Porto, 
Bologna og mange andre 
smukke europæiske byer. 
Vi er yderst taknemmelige 

for denne uforglemmelige, 
lærerige og fantastisk 
givende rejse. 

Hilsen
Kathrine, Maria,

Laura og Caroline
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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!

STAUNING WHISKY EXPERIENCE

Hør historien om det danske whiskyeventyr på vores 
rundvisning - efterfulgt af en valgfri whiskysmagning.

Lass Dir die fantastische Geschichte unseres dänischen 
Whisky-Abenteuers auf einer unserer Führungen erzählen. 
Anschließend kannst du optional ein Whisky-Tasting bei 
uns erleben.

Jetzt buchen bei:Book nu på:

Stauningvej 38 6900 Skjern Tlf.: +45 88 44 21 22

Ringkobing

Ringkobing
Fjord

Videbaek

Stauning
Whisky

Skjern

Hvide Sande

Tarm

Hemmet
Nymindegab

Sondervig

Skjern bank.indd   1 13-12-2021   16:25:15



DEJBJERG SOGNEBLAD  21

Foredrag: 
Med præsten i krig
Ca. 60 var mødt op til 
fællesspisning, på en 
fredag aften 29. oktober 
som sogneforeningen og 
menighedsrådet igen 
havde arrangeret sammen.

Kl. 18.30 mødte vi op, først 
med fællessang til Henri-
ettes klaverspil. Derefter 
aftensmad bestående af to 
slags kød, fire slags sala-
ter, kartofler og flere lækre 
tilbehør, så der blev spist 
godt. 
 Det er omtalt før, men 
Dejbjerglunds køkken kan 
altså noget!!   
 Derefter fik Staunings 
præst Claus Thomas Niel-
sen ordet. Han ville gerne 
fortælle om sine oplevelser 
i Flyvevåbnet, som flyver-
præst, som han har været 
tilknyttet i en årrække.  
Foredraget hedder: »Med 
præsten i krig«. 

 Som flyverpræst skal 
man også have fast em-
bede hjemme, som man så 
kan søge orlov fra. Det har 
Claus Thomas så gjort over 
flere omgange. 
 Men inden udsendelse, 
skulle han gennem basis 
uddannelsen som soldat, 
med alt hvad det medfører 
af: Sove i telt om vinteren, 
kulde, regn, kravle i vand-
grøfter, våbenbrug og øvel-
ser m.m. 
 Men så kommer ople-
velser/opgaverne også, fx. 
med et F16 team og et he-
likopter team. tre måneder 
med hvert team.  Mest i Af-
ghanistan  Der gøres rigtig 
meget ud af sikkerheden 
i lejrene, selv om de mest 
ligger i ørkenområder. 
 Han fortalte at det er ra-
sende dyrt at drive en lejr, 
hvis man kigger tilbage i 
forsynings kæden – med 
våben, sikkerhed, tandpa-
sta, transport, mad, læger 
og fritiden – kan, der være 
op til 100 mand for hver 

aktive soldat i felten. Claus 
Thomas fortæller, at han 
som flyverpræst, som så-
dan, ingen rang har!  For-
delen ved det er at man kan 
færdes overalt i hierarkiet 
fra kantine og til de vigtig-
ste kontorer. Han fortalte 
bl.a. at en Gudstjeneste/
andagt kunne foregå på 
taget af hangaren, en sen 
aften, - ellers var det alt for 
varmt! 
 Præstens tilstedeværelse 
ved soldaterne ude i kon-
flikt stederne er en tryghed 
for dem, bl.a. når de har 
været i stor fare. Han bli-
ver også brugt til samtaler 
om – mange ting- alle er 
jo langt hjemmefra.  Claus 
Thomas fortæller at »Krig 
altid er problemfyldt!!«  
Claus Thomas sagde til 
sidst, at han måske tager 
afsted en gang mere, altså 
hvis de har brug for ham.
 Derefter var der korte 
indslag fra lokale forenin-
ger, hvorefter kaffen kom 
på bordene, og snakken 
blomstrede op. Jo, det blev 
igen en god aften på DE.           

/kp

FÆLLESSPISNING
SOGNETS
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Nyhedsbrev oktober-
november 2021

Vi nærmer os slutningen 
på endnu et kalenderår, 
hvor corona har fyldt – og 
stadig fylder meget i vores 
samfund og hverdag 
– med alt hvad dertil 
hører, som fx håndsprit, 
mundbind, nærkontakt, 
lynkontakt og pcr-test.

De fleste med børn 
på Stauning skole og 
i Stauning Børnehus 
kan vist efterhånden 
vejen til de nærmeste 
testcentre. På trods af de 
udfordringer, som året har 
budt på, er det alligevel 
lykkedes Støtteforeningen 
at afholde mange af 
deres arrangementer 
og indsamle penge, der 
bl.a. bliver brugt på en ny 
markedsføringskampagne 
for Stauning Skole og 
børnehus. 

Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst:  
I oktober måned afholdt 
Støtteforeningen for 
Stauning Skole og 
børnehus traditionen tro 
sponsorløb i forbindelse 
med skolernes motionsdag, 
hvor alle de seje børn løb, 
cyklede og gik til sammen 
godt og vel 33.000 kr. ind 
til vores lille forening. Vi 
siger endnu engang tak til 
alle sponsorerne, for uden 
jer var det ikke muligt, og 
endnu engang tak til alle 
børnene for deres store 
indsats. 0. klasse vandt 
kampen om at være den 
klasse, der samlede flest 
penge ind pr. elev, skarpt 
forfulgt af 5. klasse på 2. 
pladsen, og 1. klasse på 3. 
pladsen. Det lover godt for 
fremtiden. Alle tre klasser 
blev belønnet med spiselige 
præmier. 
 Lørdag 6. november 
blev der igen samlet pap 

og aviser, hvor det blev til 
ikke mindre end 14.160 kg 
pap og papir. Det betyder, 
at der i kalenderåret 2021 
er blevet indsamlet over 60 
tons pap og papir. Derfor 
vil vi gerne sige tusind tak 
til alle jer, der gav en hånd 
med ved indsamlingen. 
Der skal naturligvis også 
lyde en stor tak til alle jer, 
der stillede pap og papir ud 
til os.  Uden jer var det ikke 
muligt.
 Støtteforeningen for 
Stauning 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 de 
frivillige chauffører. 
Uden dem kunne vi ikke 
drive bussen, som hver 
dag henter og bringer 
børn med bopæl uden for 
skoledistriktet. Derfor 
er vi altid på udkig efter 
frivillige chauffører.

Kommende 
aktiviteter/
arrangementer/
opgaver:
I løbet af december 
måned vil der blive 
afholdt julehygge med alle 
chaufførerne. Det plejer at 
være en hyggelig aften, som 
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Bankoaften 
på Stauning Skole •  28. januar kl. 18.30

Støtteforeningen
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såvel chaufførerne som de 
deltagende medlemmer 
fra Støtteforeningens 
bestyrelse ser frem til. 
 Sæt kryds i kalenderen 
fredag 28. januar 2022, 
hvor Støtteforeningen 
for Stauning Skole og 
børnehus inviterer til vores 
traditionsrige bankospil. 
Vi krydser fingre for at 
coronaen ikke spænder 
ben for os endnu en gang.
 Den næste avisind-
samling er lørdag 5. 
februar 2022. Husk endelig 

at stille pap og papir ud til 
os, og husk også at minde 
naboen om, at det er tid til 
avisindsamling.
 Husk det altid er muligt 
at aflevere pap og papir i 
skuret i skolegården, hvis I 
glemte at stille ud til sidste 
indsamling, eller ønsker 
at komme af med det før 
næste indsamling. 
 Hvis du/I har lyst til at 
hjælpe til med nogle af 
vores opgaver, eller bare 
ønsker at blive klogere 
på Støtteforeningens 
arbejde, så er du/ I meget 
velkommen til at kontakte 
os via Facebook. 
 Find os på  www.
stauningskole.dk og følg os 
på https://www.facebook.
com/Stoetteforening

Anne Marie Baunbæk 
Kristensen.

Dette var Anne Maries 
sidste indlæg til Sogne-
bladet.

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING 
I DEJBJERG SOGNEFORENING 

ONSDAG 9. MARTS 2022 KL.19.00 
DEJBJERGLUND EFTERSKOLE

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger og regnskaber
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg.

Alle sager der ønskes behandlet skal være afgivet skriftlig til 
formand Lars Jørgensen, Dejbjergvej 21, 6900 Skjern senest 8 
dage før generalforsamling 

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Alle medlemmer er velkomne, indmelding kan ske på aftenen 
for nye medlemmer. 

Støtteforeningen.indd   2 13-12-2021   16:23:39



 AKTiViTETSKALENDEREN
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JANUAR
Søndag 2. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 5. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Tur i nærområdet med start fra købmanden
Søndag 9. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Mandag 10. kl. 19.00 Skjern Husmoderforening Foredrag ved Carsten Thygesen
Tirsdag 11. kl. 19.00 Indre Mission Alliance Bedeuge - bedemøde
Onsdag 12. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur i Skjern ad grønne Korridor
Onsdag 12. kl. 18.00 Dejbjerglund Efterskole Efterskolernes aften på efterskolen (18-21)
Onsdag 12.-13. kl. 19.00 Indre Mission Alliance Bedeuge – bedemøde
Lørdag 15. kl. 12.30 Stauning/Dejbjerg U og I Onkel Reje og Niller show
Søndag 16. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Onsdag 19. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur rundt om Bjålum klit ved Tipperne
Torsdag 20. kl. 19.30 Museumsforeningen Minerydning langs Vestkysten på Vindmøllen
Onsdag 26. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur fra Natodepotet
Onsdag 26. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Krista R. Bellow, Videbæk
Fredag 28. kl. 18.30 Støtteforeningen Bankospil på Stauning Skole
Lørdag 29. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Rævejagt. Mødested: Dejbjerglund Efterskole
Søndag 30. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Mandag 31. kl. 19.00 Skjern Husmoderforening Joan og Heidi fremviser og sælger smykker 

FEBRUAR
Onsdag 2. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur i Alkjær lukke i Ringkøbing
Lørdag 5. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 6. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste, efterfølgende rdstk. og infomøde
Tirsdag 8. kl. 19.00 DE + 60+ + U og I Fællessang. Spisning fra kl. 17.30-18.30 på DE
Onsdag 9. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur på Hindø
Søndag 13. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 16. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Besøg i Stauning Lokalhistoriske arkiv
Søndag 20. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Mandag 21. kl. 19.00 Skjern Husmoderforening Generalforsamling i Martinsen Lounge
Tirsdag 22. kl. 18.30 Skjern Havekreds Generalforsaml./rosenforedrag i Kulturcentret
Tirsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission Svend Åge Kronborg
Onsdag 23. kl. 10,00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur ved Stauning Lufthavn
Onsdag  23.-24. kl. 19.30 Inde Mission Svend Åge Kronborg
Søndag 27.  kl. 14.00 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste Fastelavn m/tøndeslagning

MARTS
Onsdag 2. kl. 19.30 Indre Mission Gudstjeneste i Dejbjerg Kirke
Onsdag 2. kl. 19.00 Dejbjerglund Efterskole Åbent hus på efterskolen
Onsdag 2. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Askeonsdag
Onsdag 9. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening Generalforsamling på efterskolen
Onsdag 9. kl. 19.30 Indre Mission Årsfest
Søndag 13. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Mandag 14. kl. 19.00 Skjern Husmoderforening Betaling af kontingent + foredrag v/K. Koldby
Onsdag 23. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Martin Højgaard Jensen
Søndag 27. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag 31. kl. 19.30 Dejbjerg Vandværk Generalforsamling på Dejbjerglund Efterskole.
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Dagens program er: 

   Kl. 12.30  - Dørene åbner 
   KL. 12.30-14.30  - Aktiviteter i hallen mv. 
   Kl. 14.30-15.00  - SHOW med Onkel Reje og Niller 
   Kl. 15.30  - Tak for i dag 

Køb din billet allerede i dag på www.billetsalg.dk 

 

Kom til det STORE MEGA SEJE Onkel Reje og Niller show 

Lørdag d. 15. januar 2022 
I Dejbjerglund Hallen 

Danmarks, ja måske verdens mest vitale tykmavsede børnefigur Onkel Reje, holder intet tilbage når han slippes løs 
sammen med hans mærkelige ven Niller, om det er på scenen eller på Ramasjang. Børnene, og de voksne, kender 
ham for hans vanvittige tv-programmer, hvor der bliver lavet sjov med reglerne for god opførsel, hygiejne og den 
gode smag. (Børne-) livet skal ikke være kedeligt og lagt i alt for faste rammer. Børn skal udfordres og have en på 
opleveren.  

Live serverer Onkel Reje og hans ven Niller en cocktail af kendte sange, magi og mystiske optrin. Der skal grines 
og festes sammen med far og mor, og tag endelig mormor og morfar med også :-) 

Inden showet starter, vil der være mulighed for at få brændt krudt af i hallen, hvor du bl.a. vil møde krea-værksted, 
hoppepude, springbaner, aktivitetsbane, Just Dance, racerbane til de små rå og meget mere. 

Der vil være mulighed for at købe lidt sødt til ganen, da kiosken vil være åben under hele arrangementet.  

Hovedsponsor for Stauning/Dejbjerg U&I: 
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60+
I Stauning-Dejbjerg 60+ 
er der jo aktiviteter hver 
onsdag – for det meste 
er det gåture forskellige 
steder i nærområdet; det 
kan også være længere 
væk. 

Men sommetider er 
der også andre ting på 
programmet. Onsdag den 
3. november var vi således 

på besøg hos Hansen & 
Larsen.
 Karsten Larsen bød 
velkommen til de 27 
fremmødte, og vi var med 
rundt og se det hele, først 
inde på kontoret, hvor 
der hænger fotografier 
af nogle af de mange 
bygningsværker, de har 
lavet gennem tiden. 
 Dernæst ud gennem 
lageret med hylde op og 
hylde ned med skruer 

og dimser. Så kom vi 
ind i tømrerværkstedet, 
hvor en tømrer var ved 
at lave stalddøre til et 
igangværende byggeri. 
Man kan ikke altid få de 
færdige døre leveret, så må 
man jo lave dem selv, som 
Karsten sagde. Videre ind 
i den store hal, hvor der lå 
byggematerialer. 
 Karsten fortalte, at 
byggematerialer er steget 
meget i pris i den sidste tid, 
og at der også pludselig er 
blevet lang leveringstid. 
F.eks. havde de en masse 
isolering på lager, da der 
havde været problemer 
med leveringen. En masse 
troldtektloftsplader lå 
til tørre i et rum. De skal 
bruges i Lalandia.

 I firmaet er der 90 
mennesker beskæftiget, 
hvoraf de 14 er i 
administrationen. Og man 
laver alle mulige slags 
byggeopgaver – både 
meget store og meget små. 
Af projekter kan nævnes 
staldbyggeri, forretninger 
af forskellig slags, 
parcelhuse, Aqua i Ølstrup, 
Naturkraft i Ringkøbing, 
og i øjeblikket arbejdes der 
i Lalandia, Søndervig. 
 Man er også i gang med 
et renoveringsprojekt 
af 7 facadeblokke i 
Damtoften, Ringkøbing og 
reparation af fugletårnet 
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på Lønborgvej, foruden 
alle de småreparationer for 
folk, der ringer og skal have 
noget lavet. Nogle gange 
har de også projekter 
længere væk, men det 
prøver de på at begrænse. 
 Der er også en 
smede/VVS afdeling og 
mekanikerværksted. For 
at alt fungerer er der 
naturligvis også en masse 
køretøjer: 40 biler, 4 
rendegravere, 2 lastbiler, 
12 teleskoplæssere og 8 
minimaskiner. Der er årligt 
kontrol på dem. Der er 
containere til affald, som er 
delt op i fragmenter.
 Efter rundvisningen 
var der kaffe og sødt i 
Larsen arena, hvor man 
kunne stille spørgsmål. 
–Firmaet har mange 
forskellige håndværkere 
ansat: murere, tømrere, 
VVS-folk, støbefolk, 
lagerfolk, altså en bred 
vifte af håndværkere. 80% 
af firmaets arbejde ligger 
indenfor en radius af 50 
km. 
 Der er dog projekter 
langt væk, f.eks. i Øster 
Vrå 30 km nord for Ålborg, 
og på Djursland er man i 
gang med en stor kostald 
på 6000 m2. Desuden har 
man lige fået en sag på 
Ærø, hvor man skal bygge 
en Dagli’ brugs. De har også 
haft byggeri på Sjælland og 
Lolland. De fleste vil helst 
arbejde hjemme omkring, 
men nogle vil gerne langt 
væk, så det får de til at 
gå op. Ind imellem lejer 

firmaet også håndværkere 
og vikarer. 
 Lige nu er der 45 - 50 
lejede folk. Industribyggeri 
fylder 60% af arbejdet. 
Resten er landbrugs- og 
parcelhusbyggeri. Karsten 
blev spurgt til planerne for 
byskolen, som firmaet jo 
købte for nogen tid siden. 
Der er ikke nogen endelig 
plan endnu, men man 
forventer at den nyeste 
bygning ud mod Bredgade 
med tandlægeklinikken 
bliver bevaret. Den anden 
del skal væltes og bygges 
til etagebyggeri. Men der 
skal først en lokalplan 
til, og det tager tid, da 
myndighederne er booket 
hårdt op lige for tiden, så 
det er svært at få tilladelser 
igennem. 
 Til større opgaver lejer 
de arkitekter og ingeniører. 
Karsten blev også spurgt 
og fortalte om Børsens 
gazellepris, som de har fået 
for andet år i træk, flot – 
flot. 

 Kravene til at få prisen 
er hårde. Som minimum 
skal man fordoble sin 
omsætning eller sit 
bruttoresultat i løbet af fire 
regnskabsår med positiv 
vækst alle årene, hvilket jo 
er imponerende.
 Tusind tak til Karsten for 
gæstfriheden og for at du 
tog dig tid til at vise rundt 
og fortælle. Det var meget 
interessant.
 Efter besøget hos Hansen 
& Larsen skulle de fleste af 
os have en lille gåtur i det 
fine vejr.

/lrå
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60+
Stauning/Dejbjerg 60+ 
har igen været på et 
spændende besøg, denne 
gang på Dejbjerglund 
Efterskole.

Vi mødtes på efterskolen 
kl. 10, hvor vi blev budt 
på kaffe og boller, mens 
Kjeld Christiansen for-
talte om skolen. Der er 
14 lærere, to pedeller og 
nogle »ungarbejdere«. 

Eleverne hjælper også med 
at gøre udeområderne, 
hallen og skolen rent. 
Der er således ikke ansat 
rengøringspersonale. 
 Elever ne hjælper og-
så på skift i køkkenet, 
hvor der er én fuldtids- 
og fire deltidsansatte. 
Filosofien bag, at der intet 
rengøringspersonale er, er 
at eleverne passer bedre 
på skolen, når de selv skal 
holde den.

 Kjeld synes ikke, man 
skal gøre det sværere 
end det er mht. unge 
mennesker. Det skal ikke 
køres op i et højere teoretisk 
perspektiv, men bare få det 
til at fungere. Kjeld går ind 
for konsekvenspædagogik.
 Vi blev vist rundt 
på skolen – var inde i 
nogle klasseværelser 
og opholdsrum. Der er 
gulvtæpper på gulvene 
for at gøre skolen mere 
hjemlig. Ligeledes er der 
planter. Opholdsarealet 
udenfor klasseværelserne 
er lavet af frivillige.
 I undervisningen bruges 
IT. Læreren kan logge alle 
elever på, som så kan gå ud 
i grupperum og arbejde. 
Der bruges således ikke 
længere papir, dog med 
undtagelse af afholdelse 
af eksamener. Der skal 
opgaverne stadig printes 
ud.
 Vi var også inde og 
se spisesalen, som er 
blevet udvidet igennem 
årene, efterhånden som 
elevtallet er steget. Vi så 
også et par elevværelser 
og opholdsstuen, inden vi 
gik udenfor og så de nye 
kunstgræsbaner. 
 Skolen har samarbejde 
med Skjern Håndbold, 
S t a u n i n g - D e j b j e r g  
U&I med gymnastik, 
Ringkøbing Fodbold og 
Dejbjerg Golfklub. 
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 Vi så også dansestudiet 
og sportshallerne, hvor 
eleverne var i gang.
 Vi sluttede af med en 
gåtur rundt og endte ved 
bålpladsen med shelters, 
et hyggeligt område, som 
også må benyttes af gæster 
udefra.
 Tak til Kjeld for at du 
tog dig tid til at vise rundt. 
Det er jo ikke så tit, man 
har lejlighed til at se hele 
skolen på en gang sådan en 
ganske almindelig hverdag.

/lrå
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Velkommen til alle sangglade voksne.
Vi mødes til fire koraftner i Dejbjerg Kirke og
afslutter ved at invitere til forårssangaften i
Dejbjerg kirke torsdag den 7. april kl. 19.00.

Koraftner:
Torsdag den 10. marts kl. 19.00 - 20.30
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 - 20.30
Torsdag den 24. marts kl. 19.00 - 20.30
Torsdag den 31. marts kl. 19.00 - 20.30

Forårssangaften Torsdag den 7. april kl. 19.00 
 I Dejbjerg Kirke.

Tilmelding til Henriette Lauridsen på mail:
Henriettelauridsen@yahoo.dk
sms 30643921

Kom og syng med
Pop-up Forårskor
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Tilskud på 3.000 kr. fra 
Sdr. Lem Andelskasses 
fond er nu blevet anvendt 
til at indkøbe et af de to 
bord-bænkesæt, der nu er 
placeret ved præstegårds-
søen og på hjørnet ved 
kirkens P-plads ved Nr. 
Vognbjergvej. 

Det gør det muligt at sætte 
sig og nyde naturen og ud-
sigten. De forventes også 
anvendt i forbindelse med 
kommende grundlovsmø-
der. Vi har købt de to bord-
bænkesæt hos Erhvervs-
skolen Vestjylland i Borris, 
som driver en socialøko-
nomisk skole, hvor man 
forsøger at hjælpe unge 
med særlige behov i gang 
på arbejdsmarkedet. Vi har 
splittet udgiften til sæt nr. 
to med menighedsrådet.
 I løbet af vinteren har 
vi desuden planer om at 

få udskiftet træet på de 2 
bord-bænkesæt der står på 
legepladsen. Mikkel Niel-
sen vil hjælpe med, at vi får 
dette gennemført.
 For at fokusere på det 
positive i at der kommer 
babyer til verden, har vi i 
bestyrelsen besluttet, at vi 
vil få fremstillet to storke 
til opstilling på pladsen 
mellem kirke og missions-
huset i lighed med dem, 
der er opstillet foran skolen 
/plejehjemmet i Stauning. 
De vil blive opstillet lige ef-
ter nytår, og vi vil følge ka-
lenderåret, når vi tæller an-
tallet 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. 
 Vi får nu igen oplysnin-
ger fra kommunen, når 
nye beboere uden for kom-
munens grænser flytter til 
vort sogn; dog skal vi selv 
opfange, hvis der kommer 

tilflyttere fra et andet sted 
i kommunen. Vi vil fra be-
styrelsens side bestræbe os 
på, at vi til tilflyttere får af-
leveret et velkomstbrev og 
informationsark omkring 
de tilbud, der er for at en-
gagere sig i foreningslivet i 
Dejbjerg og Stauning.
 28. november lykke-
des det at gennemføre en 
hyggelig juletræstænding 
med udendørs servering 
af æbleskiver, saftevand 
og kaffe. Julemanden an-
kom i hestevogn og havde 
en lille »gave« med til 
børnene. Tak til Bjarne og 
Anni Stampe for i år igen at 
sponsere juletræet. 
 Se i øvrigt indkaldelse 
til generalforsamling andet 
sted i bladet. Det bliver den 
9. marts 2022, hvis ellers 
ikke Corona igen spænder 
ben for at vi kan fastholde 
dette tidspunkt.

På bestyrelsens vegne 
ønskes I alle en rigtig 
glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.  

Lars Jørgensen

SOGNEFORENINGEN
INFORMATION FRA
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Første december afholdte 
vi vores stemningsfyldte 
julemarked og 
adventsmøde. 

Desværre måtte vi grundet 
det høje smittetal i om-

rådet i sidste øjeblik be-
grænse besøget til kun at 
være elevernes forældre og 
bedsteforældre. 
 Vi havde glædet os meget 
til igen at invitere sognet 
og skolekredsmedlemmer 
ind en for, men vi vil også 

gøre meget for at undgå, 
at efterskolen igen bliver 
lukket ned. 
	 Eleverne	fik	en	rigtig	god	
oplevelse, og det må siges 
at være det vigtigste. 
 Vi beklager meget, men 
vi håber, I alligevel kan 
få julestemningen fra 
billederne. 

God jul til alle

Arrangementer 
i det nye år:

Efterskolernes aften  
 12. januar kl. 18-21
Fællessang med Rasmus 
Skov Borring 
 8. februar kl. 19.00
Åbent hus 
 2. marts kl. 19.00 eller 
 kl. 20.00
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Nyt fra byrådet 
december 2021

På grund af valget har der 
ikke været meget politisk 
aktivitet i udvalgene eller i 
byrådet. 
 Når det nye byråd begyn-
der efter nytår, er der dog 
spændende ting på pro-
grammet, bl.a. skal vi have 
fundet en løsning på sko-
lerne i Skjern, og så slipper 
vi nok ikke for en kommu-
nal sparerunde.
 For mig er det en stor 
lettelse, at valgkampen er 
godt overstået. Det er nogle 
hårde uger, mens valgkam-

pen står på, og her bagef-
ter har der været mange 
møder omkring konstitu-
eringen. Jeg er rigtig glad 
og taknemmelig for, at det 
lykkedes at blive genvalgt. 
 Selve konstitueringen var 
meget anderledes denne 
gang end sidst, hvor So-
cialdemokraterne i sidste 
øjeblik sprang fra en aftale 
med de andre partier og 
pludselig pegede på Hans 
Østergård som borgme-
ster. 
 Da valgresultatet stod 
klart tirsdag nat, satte Ven-
stre sig sammen med KD 
og Socialdemokraterne, og 
vi blev hurtigt enige om en 

aftale, som de tre partier 
kunne se sig selv i. Efter-
følgende har vi delt godt 
og bredt ud af udvalgspo-
sterne, også til de øvrige 
partier. 
 Det har resulteret i, at vi 
har fået en bred konstitu-
ering, som alle partier, på 
nær Nye Borgerlige, bakker 
op om. Det synes jeg lover 
godt for samarbejdet i det 
nye Byråd.
 Efter otte år som skribent 
her på jeres flotte lokal-
blad, har jeg besluttet mig 
for, at dette indlæg bliver 
det sidste fra min side. Jeg 
vil gerne takke for at have 
fået lov at berette om »Nyt 
for byrådet«, og selv om jeg 
ikke skriver i bladet mere, 
vil jeg naturligvis fortsat 
kæmpe for vores lokalom-
råde.
 Jeg vil ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul og et godt 
og lykkebringende nytår.

Jakob Agerbo

RåDET
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Hvor bruger du 
din frivillige tid:
Jeg er formand for Sta-
uning Sogneforening og 
formand for fælles besty-
relsen for Stauning Skole 
og Børnehus. 
 I foråret var jeg sammen 
med tre andre træner i Leg 
med Bold for børnehave-
børn.
 Jeg kan også godt lide at 
hjælpe til forskellige pop-
up events. 
 

Hvorfor er du 
frivillig der:
Jeg synes Stauning Sogne-
forening er spændende for-

di vi gør nogle gode ting for 
Stauning by. Jeg vil gerne 
være en del af en by, hvor 
der er et godt fællesskab 
og som bliver attraktiv for 
børnefamilier at flytte til. 
 Jeg er med i fællesbesty-
relsen for Stauning Skole 
og Børnehus fordi mine 
børn går i hhv. skole og 
børnehave, og jeg vil gerne 
have indflydelse på deres 
hverdag. 
 
Hvornår/hvor trådte 
du dine første 
frivillige skridt:
Da jeg for 10-15 år siden 
spillede håndbold i Sta-
uning/Dejbjerg, var jeg 
med i håndboldudvalget. 
 
Hvad giver det dig at 
være frivillig:
Jeg synes det er spændende 
- dels fordi man får kend-
skab til mange forskellige 
områder, at der er mulig-
hed for at få indflydelse på 
forskellige beslutninger og 
ikke mindst møder man 
nogle skønne mennesker i 
de forskellige foreninger. 
 
Et godt råd til 
mennesker omkring 
dig:
Kan kun opfordre alle til at 
blive frivillig i en forening, 
da det er spændende ar-
bejde og en mulighed for 
at lære nye mennesker at 
kende. 

Hilsen
Agnethe Andersen

På frivillighed
i Stauning
Dejbjerg

FOKUS
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Det er 1. søndag i Advent 
og vi fik vi taget hul på et 
nyt kirkeår. Godt Nytår 
ønsker vi alle! Også for de 
gudstjenester og arrange-
menter som udspringer af/i 
kirken i året der kommer. 

I Kirken
Vi havde kalendermøde i 
oktober hvor det kommen-
de års arrangementer blev 
fastlagt. Når man ser på et 
helt kalenderårs planlagte 
gudstjenester og andre ar-
rangementer synes jeg vi 
har ramt et godt og varieret 
niveau. 
 Målet har været Noget 
for alle i sognet. Anlednin-
gen til at vi, som noget nyt, 
har overblik over mere end 
et år frem i tiden, er at imø-
dekomme Dejbjerg Fælles-
udvalgs gode initiativ om, 
at alle sognets offentlige 
arrangementer lægges i en 

online-fælleskalender, for 
således at undgå unødige 
kollisioner fremadrettet. I 
on-line fælleskalenderen 
kan I således også se hvad 
Menighedsrådet har på 
bedding.
 Arrangementerne vil 
generelt tidspunktsmæs-
sigt blive offentliggjort på 
Facebook (Dejbjerginfo), 
og også i Sognebladet om 
muligt. Pt. pønser vi i vin-
termånederne på at af-
holde familiegudstjeneste 
ifbm. fastelavn samt at af-
holde en Kirkekoncert/Kaj 
munk aften. Så hold øje 
med Facebook!
 Inden da vil vi søndag 
6. februar 2022 invitere til 
gudstjeneste og efterføl-
gende det årlige infomøde 
om kirkens planer og tiltag. 
Her vil der også være mu-
lighed for at stille spørgs-
mål eller at komme med 
forslag. 
 Gudstjenesten er kl. 

9.00 og rundstykker i Mis-
sionshuset bagefter. 

Vel mødt!

Kirken, kirkegården 
og områder
Ellers bør det også nævnes 
at vi nu har lavet ny flerårig 
lejeaftale for kirkens jorde 
som jo bla. ligger nede hvor 
Dejbjerg Vognene blev fun-
det. 
 Hvad angår de fremtidi-
ge planer for kirkegården, 
arbejder vi pt. på at kort-
lægge hvordan vi vil have 
denne til at se ud om 100 
år. Dette for at imødekom-
me de forandringer som 
ændringer i folks ønsker vil 
udmønte sig i på kirkegår-
den. 
 Kort sagt vil vi i løbet 
af 100 år få mere plads 
på Dejbjerg Kirkegård, og 
denne udvikling vil/har vi 
imødekommet ved at be-
søge andre kirkegårde som 
allerede har været i gang 
nogle år, samt i samråd 
med arkitekt/konsulent få 
udfærdiget en masterplan 
for hvordan fremtidens 
Dejbjerg Kirkegård skal se 
ud.
 Flere nyheder og tiltag 
kan høres til infomødet jf. 
ovenstående søndag 6. fe-
bruar 2022.

MENIGHEDSRÅDET
NYT FRA 
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I den forløbne periode har 
Skjern Havekreds haft to 
arrangementer, et foredrag 
og en juledemonstration.

Den 14. oktober kom 
Hanne Nippin fra Lystrup 
til Skjern Kulturcenter. 
Hanne Nippin er 
havearkitekt. Hun har 
tegnet mange haver 
igennem de 31 år, hun har 
beskæftiget sig med det, 
og det var nogle af disse, 
hun viste os – helt fra 
begyndelsen og cirka fem 

år efter havernes tilblivelse. 
 Haverne var meget 
forskellige, og det var 
omgivelserne naturligvis 
også. Når folk investerer 
i at få tegnet en have, er 
det jo vigtigt, at resultatet 
bliver tilfredsstillende.
 Anden afdeling  af fore-
draget var en lysbilledserie, 
som hed »Fra have 
til mave« – alle slags 
grøntsager og bær/frugter.
Desværre var der ikke 
mødt så mange op til dette 
arrangement, men de, der 
kom, fik en fin oplevelse.
 Årets sidste arrangement 
i havekredsen var den 
årlige juledemonstration 
i DHE’s auditorium. 
Havekredsen har i flere 
år brugt dette lokale, da 
der her er et meget godt 
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udsyn for alle. Jytte Skov-
Pedersen fra Ølgod gav os 
inspiration til advents- og 
juledekorationer og lidt 
udendørs ting. 
 Jytte Skov-Pedersen 
har mange års erfaring, 
har selv haft forretning i 
Ølgod, men tager nu kun 
til Clausager hvert år. 
Hun bruger hovedsageligt 
naturmaterialer, kun 
lidt kugler el.l. til at pifte 
op med. Så de ting, hun 
bruger, er noget, man selv 
kan gå ud og finde.
 Efter demonstrationen 
var var der kaffe og kage i 
den tilstødende spisesal, 

efterfulgt af amerikansk 
lotteri, hvoraf nogle 
af dekorationerne var 
gevinster.

 En hyggelig og inspira-
tionsrig aften for de fyrre 
deltagere.

/lrå

Næste arrangement i 
Skjern Havekreds:

Generalforsamling 
med efterfølgende 
rosenforedrag den 22. 
februar 2022 kl. 18.30.
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Dejbjerg Golf Klub 
Spændende og udfordrende 18 hullers banen og 6 hullers pay & play bane. 

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

Dejbjerg Golf Klub
Spændende og udfordrende 18-hullers bane

og 6-hullers Pay & Play bane.

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

SKJERN
BOLIGMONTERING
Vardevej 89
6900 Skjern
9735 1700

- din elektriker 

Lem st. - Skjern - Herning - Skarrild - Fjelstervang - Tistrup 
Tlf. 99 75 25 50  www.proelteknik.dk 

Alt i EL installationer i bygninger og på maskiner 
Troværdighed, Service & Engagement 

Tlf.: 9975 2551 • www.proelteknik.dk

Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388
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I den forløbne periode har 
Skjern Havekreds haft to 
arrangementer, et foredrag 
og en juledemonstration.

14. oktober kom Hanne 
Nippin fra Lystrup til 
Skjern Kulturcenter. Han-

ne Nippin er havearkitekt. 
Hun har tegnet mange ha-
ver igennem de 31 år, hun 
har beskæftiget sig med 
det, og det var nogle af 
disse, hun viste os – helt 
fra begyndelsen og cirka 
fem år efter havernes tilbli-
velse. Haverne var meget 
forskellige, og det var om-
givelserne naturligvis også. 
Når folk investerer i at få 
tegnet en have, er det jo 
vigtigt, at resultatet bliver 
tilfredsstillende.
 Anden afdeling af fore-
draget var en lysbilledse-
rie, som hed »Fra have til 
mave« – alle slags grøntsa-
ger og bær/frugter.
Desværre var der ikke 
mødt så mange op til dette 
arrangement, men de, der 
kom, fik en fin oplevelse.
 Årets sidste arrange-
ment i havekredsen var 
den årlige juledemonstra-
tion i DHE’s auditorium. 
Havekredsen har i flere 
år brugt dette lokale, da 
der her er et meget godt 
udsyn for alle. Jytte Skov-
Pedersen fra Ølgod gav os 
inspiration til advents- og 
juledekorationer og lidt 

udendørs ting. 
 Jytte Skov-Pedersen har 
mange års erfaring, har 
selv haft forretning i Ølgod, 
men tager nu kun til Clau-
sager hvert år. Hun bruger 
hovedsageligt naturmateri-
aler, kun lidt kugler el.l. til 
at pifte op med. Så de ting, 
hun bruger, er noget, man 
selv kan gå ud og finde.
 Efter demonstrationen 
var var der kaffe og kage i 
den tilstødende spisesal, 
efterfulgt af amerikansk 
lotteri, hvoraf nogle af de-
korationerne var gevinster.
En hyggelig og inspirati-
onsrig aften for de fyrre 
deltagere.

/lrå

Næste arrangement i 
Skjern Havekreds:

 Generalforsamling med 
 efterfølgende rosenfore-
 drag den 22. februar 
 2022 kl. 18.30.

Arrangementet foregår i 
Skjern Kulturcenter.

HAVEKREDSEN

DEJBJERG VANDVÆRK 
AFHOLDER GENERALFORSAMLING 

TORSDAG 31. MARTS 2022 
KL. 19.30 DEJBJERGLUND EFTERSKOLE
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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

CLAUS KRAGH 
AUTOMOBILER 
Nygade 54 • 6900 Skjern
Tlf.: 9735 0950 • 2849 8538

Nykærsvej 16 • 6900 skjerN
Tlf. 97 35 17 77 • skjern@garant.nu eller Tlf. 97 17 17 09 • info@vittrupgulve.dkSkjern & Ringkøbing

Tlf 97 32 17 77Tlf 97 35 47 77
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Haveselskabet Skjern Kredsen 

i Skjern Kulturcenter 
 

tirsdag den 22. februar kl. 18.30 – 19.00 
Generalforsamling 
derefter kl. 19.30 

Foredrag om roser ved Ernst Jensen, Øster Vedsted 

 
Ernst Jensen vil fortælle om roser, 
og hans kone, Birthe, som er 
havearkitekt, vil fortælle om, hvad 
der kan plantes sammen med roser. 
Ernst Jensen har stor passion for 
denne blomst, og han er kendt fra 
bogen ”Et liv med roser”.  

I deres have i Øster Vedsted ved 
Ribe er der mange forskellige slags 
roser, men også andre blomster af 
forskellig art. 

Kaffepause 

Herefter er der lejlighed til at stille 
spørgsmål til Birthe og Ernst Jensen. 

 

 

Hvis man som medlem deltager i generalforsamlingen, er foredraget gratis. Ellers er prisen 
40/60 for medl./ikke medl. inkl. kaffe og brød. 

Alle er velkomne til dette foredrag.   

                          Bestyrelsen. 
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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 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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Tilskud på 3.000 kr. fra 
Sdr. Lem Andelskasses 
fond er nu blevet anvendt 
til at indkøbe et af de to 
bord-bænkesæt, der nu er 
placeret ved præstegårds-
søen og på hjørnet ved 
kirkens P-plads ved Nr. 
Vognbjergvej. 

Det gør det muligt at sætte 
sig og nyde naturen og ud-
sigten. De forventes også 
anvendt i forbindelse med 
kommende grundlovsmø-
der. Vi har købt de to bord-
bænkesæt hos Erhvervs-
skolen Vestjylland i Borris, 
som driver en socialøko-
nomisk skole, hvor man 
forsøger at hjælpe unge 
med særlige behov i gang 
på arbejdsmarkedet. Vi har 
splittet udgiften til sæt nr. 
to med menighedsrådet.
 I løbet af vinteren har 
vi desuden planer om at 

få udskiftet træet på de 2 
bord-bænkesæt der står på 
legepladsen. Mikkel Niel-
sen vil hjælpe med, at vi får 
dette gennemført.
 For at fokusere på det 
positive i at der kommer 
babyer til verden, har vi i 
bestyrelsen besluttet, at vi 
vil få fremstillet to storke 
til opstilling på pladsen 
mellem kirke og missions-
huset i lighed med dem, 
der er opstillet foran skolen 
/plejehjemmet i Stauning. 
De vil blive opstillet lige ef-
ter nytår, og vi vil følge ka-
lenderåret, når vi tæller an-
tallet 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. 
 Vi får nu igen oplysnin-
ger fra kommunen, når 
nye beboere uden for kom-
munens grænser flytter til 
vort sogn; dog skal vi selv 
opfange, hvis der kommer 

tilflyttere fra et andet sted 
i kommunen. Vi vil fra be-
styrelsens side bestræbe os 
på, at vi til tilflyttere får af-
leveret et velkomstbrev og 
informationsark omkring 
de tilbud, der er for at en-
gagere sig i foreningslivet i 
Dejbjerg og Stauning.
 28. november lykke-
des det at gennemføre en 
hyggelig juletræstænding 
med udendørs servering 
af æbleskiver, saftevand 
og kaffe. Julemanden an-
kom i hestevogn og havde 
en lille »gave« med til 
børnene. Tak til Bjarne og 
Anni Stampe for i år igen at 
sponsere juletræet. 
 Se i øvrigt indkaldelse 
til generalforsamling andet 
sted i bladet. Det bliver den 
9. marts 2022, hvis ellers 
ikke Corona igen spænder 
ben for at vi kan fastholde 
dette tidspunkt.

På bestyrelsens vegne 
ønskes I alle en rigtig 
glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.  

Lars Jørgensen

SOGNEFORENINGEN
INFORMATION FRA
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Landsbyklyngen Friskvind 
begynder så småt at finde 
sit ståsted efter en lidt 
turbulent opstart.

Projekter og arrangemen-
ter har været sat i gang, 
men så blevet aflyst eller 
udsat pga. corona-situati-
onen.
 Vores gåture i de fem 
sogne i foråret og hen over 
sommeren var en succes.
Mange gik tur i Dejbjerg 
med start ved kirken.
  Stigruppen med Tove T 
Kristensen og Kim Clausen 
som lokale aktører arbej-
der i øjeblikket med opteg-
ning af en Dejbjerg-stitur.
Ideen er dels at lave fem 
sogneture i Friskvind, men 
også at binde Friskvind 
sammen via et markeret 

stisystem.
 Det er med økonomisk 
hjælp fra kommunen. Sid-
der der læsere, som er inte-
resseret i stiarbejdet, skal I 
endelig kontakte Tove Kri-
stensen.
 Idrætsgruppen arbejder 
med 5 årlige begivenheder 
på tværs af klyngen.
 Det er to familieaftener 
med idræt for alle, to bold-
spilsstævner for skolehold 
i området samt en idræts-
dag for alle skolebørn i juni 
måned.
 Desuden skal idrætsfor-
eningernes formænd mø-
des til et samarbejdsmøde 
i januar 2022. Hvordan 
holder vi gang i forenings-
livet med mindre børneår-
gange?
 Hvis skolen fungerer og 
foreningslivet fungerer i 
vores område, er vi et at-
traktivt sted at bo. Der er 
altså meget på spil!
  Kultur og sprog er et 
tema for tilflyttergruppen.
Hen over vinteren forsø-
ger vi at lave små møder 
for udenlandske tilflyt-
tere, hvor der undervises i 
»dansk kultur og traditio-
ner«. Hvordan finansierer 
man boligkøb, arbejdsfor-
hold, foreningsliv/frivillig-
hed, osv. Det er vigtigt, at 
netop denne gruppe af nye 
borgere bliver en levende 
dels af vores landsbyfælles-
skaber.
 Eventgruppen har været 

udfordret af corona. Gå-
ture, cykelture, små kultu-
raktiviteter er i tankerne. 
Men det skal være i sam-
arbejde med områdets sog-
neforeninger. Vi skal lukke 
op for, at et godt arrange-
ment eksempelvis i Høj-
mark i visse tilfælde bliver 
til glæde for hele klyngen.
 Mobilt mødested afven-
ter svar fra en ansøgning 
om økonomisk støtte. 
Drømmen er at få en »mø-
devogn«, som kan tages 
med ud til arrangementer i 
naturen.
 Der skal varmes en hot-
dog og brygges en kop kaffe 
fra vognen. Du skal have 
en lille klapud-scene til fri-
luftskoncert, og et lille felt-
laboratorium til skolebrug, 
når fx. Stauning Skole er 
på tur ved Fjorden og lave 
feltbiologi. Vognen skal 
være med til at åbne op for 
naturen i vores område.
 Friskvind vil fremover 
forsøge at være bindeled-
det mellem sognene mere 
end en arbejdsgruppe, som 
selvstændigt sætter arran-
gementer i gang.
 Vi vil forsøge at få sog-
neforeningerne i spil sam-
men. Idrætsforeningerne 
skal snakke sammen. Fris-
kvind skal facilitere samar-
bejdet.

 God jul
Tove T Kristensen

Kjeld Lykke Christiansen

FRISKVIND I MEDVIND
NYT FRA
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR
Lørdag 1.  INGEN 
Søndag 2. kl 9.00
Søndag 9. kl 10.30
Søndag 16. kl 10.30
Søndag 23.  INGEN
Søndag 30. kl 9.00

FEBRUAR 
Søndag 6. kl 9.00   
Søndag 13. kl 10.30  
Søndag 20. kl 10.30 
Søndag 27. kl 14.00 Familiegudstjeneste 
   Fastelavn med tøndeslagning 

MARTS
Onsdag 2. kl 19.30 Askeonsdag
Søndag 6.   INGEN 
Søndag 13. kl 9.00 
Søndag 20.   INGEN 
Søndag 27. kl 10.30 

RADIO »ÅDALEN«:    Hver søndag  kl.16.30-18 transmitteres der 
                                           gudstjeneste fra en af egnens kirker på 
                                          følgende frekvenser: 96.4 , 107.1 og 107.5
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Vi støtter op
i Dejbjerg!

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at bakke op om egnens 
lokale foreninger. Det er en forpligtelse, men også en stor fornøjelse. 

Du finder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på 
håndklæder, langs boldbaner osv. Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

Vi er også klar til at bakke op om dig! Kontakt os og få et uforpligtende 
tilbud på din økonomi, som giver dig overblik og tryghed. 

Vi er klar til at gøre en forskel for dig!

Ringkøbing Tlf. 9732 1166 

Tarm Tlf. 9737 1411
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Fra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

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

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

hansenlarsen.dk

Få hjælp til dit i
byggeprojekt

Hansen & La<rsen har over 80 

Hansen & Larsen A/S har over 80
medarbejdere som står klar til at 
hjælpe dig 1   NR. 144

  38. ÅRGANG

JANUAR
K V A R T A L

2022
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