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Der var mødt 10 op til 
Sogneforeningens 
generalforsamling 
9. marts.
Skammeligt, at der ikke var 
flere fremmødte. Men det 
skyldtes desværre, at der 
også var generalforsamling 
i Missionshuset.  Det kan 
da ikke passe i så lille et 
sogn, at man ikke kan finde 
ud af det??
 Lige et lille surt opstød, 
for intet er jo ikke så galt, 
at det ikke er godt for no-
get. Der var ihvertfald nok 
smørrebrød og lækker kage 
til alle, så vi blev mætte.
 Sognebladet bliver stort 
dennegang, og priserne 
stiger, grundet bla. krigen i 
Ukraine. Derfor ligger bla-
det i forhandling med vort 
trykkeri om en tyndere og 
billigere papirkvalitet. 
 Vi beklager meget, at vi 
må gøre det, men ellers kan 
vi ikke få økonomien til at 
hænge sammen.
 Vi er desværre også nødt 
til at sætte prisen op på an-
noncerne fra 2023, og hå-
ber nok også på lidt større 
donationer fra Menigheds-
råd og Sogneforening, ud-
en disse var der nok slet 
ikke noget blad. Så tak for 
det.
 Vi har også taget det 
skridt, dennegang, at be-
retningerne fra general-
forsamlingen kan ses på 

Dejbjergs hjemmeside og 
Facebook, da bladet som 
skrevet bliver stort i dette 
kvartal.
 

Sluttelig har vi billeder af 
de to nye bestyrelsesmed-
lemmer.                      

/alb

GENERALFORSAMLING I

DEJBJERG SOGNEFORENING

Marwa Henish
Skovagervej 3

Kirkebyen

Thomas Skovfoged Bak
Dejbjerg Stationsvej
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April 2022

Julen er pakket ned og nu 
går vi alle og venter på, at 
det bliver forår. Det giver 
lidt optimisme, når dagene 
længes og det er lyst en stor 
del af tiden. 

Energien vender tilbage og 
lysten til at komme ud og 
nyde naturen kommer i fo-
kus.
 Nyt år, nye vaner. Måske 
er vore nytårsfortsætter 
røget ud med badevandet, 
eller man holder fast og 
holder ud. Et nyt år – er der 
noget vi gerne vil ændre el-
ler er der noget vi gerne vil 
have mere af.
 Hvor vi nu har hørt om 
Corona de sidste par år, 
sygdommen som indtog 
verden, er det nu Ukraine 
som fylder dagsordenen 
i verden. Hvilket er og vil 
blive et frygteligt kapitel i 
historien.   
Hvad det udvikler sig til og 
hvilke konsekvenser det vil 
have, står stadig i det uvis-
se. Her hvor vi bor virker 
det så langt væk og dog så 
nær. 
 I Sognebladet har vi i en 
årrække haft artiklen »Nyt 
fra Byrådet« i Ringkøbing-
Skjern kommune. Dette er 
blevet skrevet af en lokal, 
som var valgt ind i byrådet. 
 Artiklen var med til at 
give et indblik i hvad der var 
relevant for Dejbjerg, men 
også lidt i helikopterper-
spektiv for hele kommunen. 

Men nu er det slut. Derfor 
skal der lyde en stor tak til 
de forskellige skribenter, 
som har ydet en indsats og 
fundet tid til at bidrage til 
Sognebladet med denne ar-
tikel serie gennem årene. 
 Går vi 100 år tilbage i ti-
den, kunne man læse, at 
Kirkeministeriet havde sagt 
god for at Dejbjerglunds ho-
vedbygning med udhus og 
ca. 12 tdr. land kunne købes 
til præstebolig for 30.000 
kr. Går vi 25 år frem i tiden 
kunne man også læse, at 
menighedsrådet havde an-
sat Hans Peder Jensen, som 
kirkebetjent og graver ved 
Dejbjerg Kirke. Hans Peder 
Jensen var forfatter til Dej-
bjergbogen fra 1966.
 Bliver vi lidt i det nostal-
giske hjørne kunne man se, 
at Holger Larsen ikke kun 
var bygmester med sit firma 
Hansen&Larsen. Han var 
også landmand og byggede 
i 1997 en løsdriftsstald på 
ejendommen Dejbjergvej 14 
til 180 køer og opdræt. I den 
forbindelse var der åben 
hus for interesserede. I dag 
kender vi stalden med de 
flotte malerier, som nogle af 
eleverne på Stauning skole 
lavede, kort efter at stalden 
var bygget.
 Stauning Skole skal have 
en ny leder, da den nuvæ-
rende leder Jakob Agerbo 
har fundet andre udfordrin-
ger. Skolen vil stadig hente 
elever i Skjern by. Dette er 
en nødvendighed for elev-
tallet. Men også for Sta-
uning Skoles overlevelse 

 Man vil lægge vægt på, 
at den kommende leder på 
Stauning Skole er indfor-
stået med dette. Skolebe-
styrelsen tror ikke, at det 
vil bliver svært at få kvalifi-
cerede ansøgere, da skolen 
i Stauning, samt byen Sta-
uning har mange gode ting 
at tilbyde. Og skoledebatten 
i Skjern, hvor der er snak 
om en stor skole, kan blive 
en fordel, da flere forældre 
ønsker at vælge en skole der 
ikke er så stor, med chance 
for en bedre trivsel af deres 
børn. Den nye leder skal til-
træde 1. april.
 Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehus 
afviklede deres årlige banko 
aften her først i marts. Der 
var en god tilslutning. Man-
ge fine præmier at vinde og 
der blev samlet et flot beløb 
ind. Dette skal bruges på at 
støtte og markedsføre Sta-
uning skole og Børnehus.
 Foråret med konfirmatio-
ner, gymnastikopvisninger 
og hvad der ellers plejer at 
være i forårstiden er vendt 
tilbage, som i de gode gamle 
dage. De traditioner, som 
fortæller, at det er forår. Og 
traditioner er ofte sejlivede 
og svære at ændre. 
 Ikke, at de slet ikke kan 
laves om, men i den tid hvor 
Coronaen har været og hvor 
alt blev aflyst, er det da dej-
ligt at vi kan vende tilbage 
til noget vi kan være fælles 
om.

/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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 •	 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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Konfirmation 
i Dejbjerg Kirke
24. april kl. 10
v/ Poul Nyborg

Elias Gammelby 
Lodberg
Lille Skindbjergvej 16

Jeppe Lundgaard
Agerholm
Skrænten 7

Rasmus Lundgaard
Agerholm
Skrænten 7

Skjern Kirke
8. maj kl. 10
Mathilde Hørlyk
Letagervej 8

Ulfborg Kirke
13. maj kl. 10
Marie Sig 
Ebbensgaard
Dejbjergvej 13

DEJBJERG SOGNEBLAD  7

50 års konfirmandjubilæum
Fra venstre: Per Lodahl, Erling Larsen, Bent Dideriksen, Erik Frandsen, 
pastor Johannes Larsen.
Nederst: Svend Erik Lauridsen, Tove Christensen, Lene Larsen, 
Inge Lise Jepsen, Ole Oest Jacobsen.

25 års konfirmandjubilæum
Bagerst fra venstre: Dennis Pagaard Thomsen, Nikolaj Rørbæk Jensen.
Miderst: Martin Yoouphassok Jensen,Svend Åge Nielsen, 
Søren Nørgaard, pastor Jørgen Petersen. 
Nederst: Kirsten Engholt Rohde Petersen, Signe Tarpgaard Lauridsen.
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Dejbjergs Julemands kusk
Jens Otto fyldte 70 år den 
29. marts 2022. 

I den anledning har vi 
besøgt Jens Otto og fået lov 
at skrive lidt om livet før 
og nu på Nr. Vognbjergvej, 
som har været bopæl 
for Jens Otto i 42 år. 
Han er den ældste i en 
søskendeflok på 5. 
 Han er opvokset i Skjern 

på Vardevej, faderen 
arbejdede hos Herborg 
maskinfabrik og moderen 
var dagplejemor. 
 Jens Otto gik på 
Kirkeskolen i syv år og 
yndlingsfaget var sløjd. 
 Efter skole arbejdede 
han på en lille gård med 
fire køer, 40 grise, en hest 
og høns. Ugelønnen var 30 
kr. 
 Da Jens Otto blev 

10 år fik han job hos 
købmanden, hvor han 
bragte varer ud, senere fik 
han job hos købmand Egon 
Larsen og var bydreng der 
og cyklede ud med varer på 
en 3-hjulet budcykel, - det 
var hårdt arbejde og han 
sled for lønnen. 
 Ved juletid var det skik, 
at Jens Otto hjalp med at 
pynte vinduerne i butikken 
og det var mekaniske ting 
der kunne bevæge sig, som 
man pyntede op med. 
 Som 15 årig kom Jens 
Otto på landet på en gård 
i Blåkilde, hvor der skulle 
arbejdes hårdt med de 50 
køer i bindestald.  Derefter 
havde Jens Otto flere jobs 
på landet ved andre gårde.
 I 1978 købte han den 
gule ejendom på Nr. 
Vognbjergvej og har kun 
boet dette ene sted, som 
han selv har ejet. Det har 
været en drøm at få sin 
egen gård. 
 Han er rigtig glad for 
gården med de to stk. 
kvæg, hesten Prins, katte 
og høns. Står op kl. 05.30 
hver dag og er en rigtig 
morgenmand. 
 På gården er der en grå 
Ferguson på 72 år, den 
ordner alt det i marken med 
at så, rense roer, få halmen 
vendt med en »sparker«, 
som er en høvender og 
høsten i hus osv. 
 Nogle gange stopper folk 
op og kigger på, hvad det er 
for en museumsgenstand 
der bliver brugt på marken. 
Som barn var Jens Otto 

DEJBJERG SOGNEBLAD  8

JENS OTTO
DEJBJERGs JULEMANDs KUSK
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med i 4H, havde både en 
lille kalv med, men også 
roerækker der skulle hak-
kes og passes. Der kom 
en konsulent og bedømte 
arbejdet. 
 Jens Ottos første bil var 
en flødefarvet Bobbel VW. 
Derefter købte han en Audi 
80 og havde den i 25 år. Da 
den skulle udskiftes blev 
det en Golf og den sidste og 
4. bil Jens Otto har ejet er 
en Reno Twingo. 
 Jens Otto er meget aktiv 
i fritiden. Han har været 
med i Harmonikaklubben i 
30 år. Spiller sammen med 
6-8 personer og mødes 

hver mandag aften, Jens 
Otto er den yngste og den 
ældste er 87 år. 
 Tirsdag aften er han med 
Østersognets Cykelklub 
(red.: TØSCH) på tur med 
kaffe og kage i cykelkurven. 
Der er også tid til at hjælpe 
med havearbejde 10-12 
steder. Onsdag køres der 
æg ud til 8-10 faste kunder. 
Der er også tid til at hjælpe 
naboen, når der skal 
dækkes ensilasistakke.  
 Så er Jens Otto også 
besøgsven, hvor han selv 
bager kage og tager med. 
Der er også tid til møder 
og kirkeN om søndagen. I 

weekenden er der også altid 
tid til køretur med Prins og 
hestevognen. I december 
bliver der altid kørt med 
julemanden og hans sæk til 
juletræstænding i Dejbjerg 
by. 
 Jens Otto holder meget 
af at komme ud blandt folk 
og få en snak og en kop 
kaffe, det er dejligt, siger 
han. 
 Ferie er det aldrig blevet 
til, hvad er det? Noget der 
kan købes på apoteket, 
griner han….
 Jens Otto dyrker en 
kæmpe stor køkkenhave 
med tilhørende frugthave. 
Det bliver brugt i den 
daglige madlavning og til 
frugtgrød hver dag.  
 Fryseren bugner, så 
det strækker til hele 
årets forbrug. En af 
ynglingsretterne er Hvid-
kålssuppe. 
 Fødselsdagen blev fejret 
på Bechs hotel med 70 
gæster. 

Vi ønsker Jens Otto 
tillykke med dagen og 
mange gode år frem i 
tiden.

/rs 
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Barn i Dejbjerg i 
60/70erne

På en helt sikkert dejlig 
forårsdag i marts 1960 
blev jeg født som nr. 2 i 
rækken på den lille ejendom 
Nystedvej 6 i Dejbjerg.                                                                                                               

Senere på foråret flyttede den 
lille familie på fire hjem til Ll. 
Skindbjerg (Ll. Skindbjergvej 
2) som var fars fødehjem. Her 
byggede far og mor, samme 
forår, en ny stald med plads til 
20 køer, søer med opfedning 
af deraf kommende grise. 
 Dette afsnit kan jeg ikke 
huske det helt store fra, men ret 
hurtig begynder der at komme 
erindringer, da et barndomsliv 
dengang var, at man var med, 

der hvor ens forældre var, 
så derfor tilbragte jeg rigtig 
mange timer i stalden og fik 
tidligt lært at hjælpe til, da far 
og mor var sammen om deres 
fælles projekt. 
 Vi havde karl et år, før jeg 
husker, men far syntes det 
var mere snildt, at mor fik en 

opvaskemaskine, 1962, og 
så kunne hun komme med i 
stalden og passe grise og kalve. 
 Jeg havde ikke indtryk af, at 
grisene var den store lyst for 
hverken far eller mor, men det 
var nok lidt mere en sikring 
af, at hvis det gik dårligt med 
grisene, var det bedre med 
køerne og omvendt, og som 
vi ser det i dag, har det jo ikke 
forandret sig.                                                                                                           
 Vi børn havde ikke mange 
sure pligter i stalden, da 
far havde den indstilling, 
at det man kunne få gjort 
maskinelt skulle ikke 
gøres med håndkraft, 
udmugningsanlægget blev 
sat ind før jeg kan huske, 
nok også omkring 62 og 
rørmalkningsanlægget umid
delbart efter, sikkert 63. 
 Jeg kan svagt huske, at 
montøren overnattede ved os 
og så ellers arbejdede igennem, 
det var jo lidt anderledes. 
Disse foranstaltninger tog 
meget af det tunge slæb i 
stalden og som tiden gik, blev 
der gjort plads til flere køer og 
færre grise.                                                                                                                                
 I 60erne og start 70erne 
solgte vi sand fra grusgraven 
lige som min farfar havde 
gjort. Helt i starten blev sandet 
læsset på vogn/lastbil med en 
transportør, hvor det samtidig 
blev harpet (siet), men da 
sandet skulle skovles til med 
hånd, kunne vi få lov at hjælpe 
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Min barndom

i Dejbjerg...
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til. 
 Ret hurtig i begyndelsen 
af 60erne fik vi frontlæsser 
på vores Ferguson 35 så den 
kunne klare arbejdet. Det var 
også altid spændende at se, 
om de kunne trække læsset op 
af hullet, nogle var rigtig gode, 
og som regel kunne man straks 
se, når det gik galt. 
 Nogle gange fik vi knægte 
lov at køre traktoren op, vi 
havde jo luret dem, der kunne 
kunsten, sætte langsomt i gang 
og så ellers fart på, så gik det.                                               
 Det var altid spændende, 
når der kom nogle for at hente 
sand, for der blev jo tit tid til 
en lille snak eller en kop kaffe, 
når der skulle afregnes  8 kr. 
pr. læs. Far kendte mange af 
omegnens landmænd fra tiden, 
da han drev maskinstation fra 
1948 til 60, så der var altid lige 
lidt, der skulle debatteres. 
 Det kunne også være 
Ejner eller Egon som drev 
vognmandsforretning i 
Stauning, de hentede en del 
fyldsand til huse i Stauning, 
det var altid om eftermiddagen 
de kom, da de jo først skulle 
til slagteriet med grise eller 
kreaturer. 
 Apropos grise til slagteriet 
kom vognmanden jo rundt til 
alle dem, som havde tilmeldt 
en enkelt eller i bedste fald lidt 
flere grise til slagt. Når grisene 
skulle læsses op i lastbilen, 
kom grisene ind i sådan en 

læssesliske, når grisen var 
inde i slisken trak man i en 
snor og grisen blev løftet op 
af lastbilens hydraulik og 
rutsjede så ligeså fint ind på 
ladet. 
 Det kunne jo ske, at de 
skulle hente en stor gammel 
so, som slisken havde lidt svær 
ved at løfte, så fik lastbilen lidt 
ekstra gas, med det resultat, 
at slisken fik lidt for meget 
fart på, når den kom over 
dødpunktet og nærmede 
sig top, så landede soen lidt 
længere fremme på ladet end 
først tiltænkt, men det gik jo 
også.
 I 60erne og 70erne havde vi 
nogle hårde vintre og varme 
somre. Vintrene var kolde ned 
til 30 grader og enormt meget 
sne, ja, det er ganske vist, at 
driverne var så høje, at jeg 
umuligt kunne se over dem. 
 Det besværliggjorde alting, 
Dejbjerg Kommunes eneste 
sneplov sad på Dejbjergs 
Vognmand Laurids Hansens 
lille Lastbil og der var ikke 
megen motorkraft til at skubbe 
sneen ret langt væk, med det 
resultat at sneen så bare lagde 
dobbelt så højt næste gang det 
føg. 
 Vores lange privatvej 
måtte vi selv rydde med 
Ferguson’n med frontlæsser, 
uden førerhus. Det var først 
få dage før Dejbjerg kom ind 
i Skjern storkommune, at Ll. 
Skindbjergvej opstod, da vores 
Sogneråd var så fornuftige at 
bruge pengekassen i sognet før 
sammenlægning.
 Ved denne lejlighed blev 
der vedtaget mange ting de 
sidste dage.  Dengang hang 
alle elledninger i elmaster med 
jævnlig el afbrydelse til følge, 
et par gange i flere dage, det 
var surt.  
 Alle disse dage var med til at 

give forandringer og oplevelser 
i en lille drengs verden, også de 
lange somre, hvor vi tit sad og 
fik morgen/formiddagskaffe i 
haven, mens der blev lyttet til 
Pressens Radioavis.
 Senere på formiddagen, 
nok lige før den lange 
middags presse, kom der 
forskellige meddelelser til 
erhvervsdrivende om bl.a. 
svinenoteringer, så man 
kunne høre, om det var ved 
at være tid at melde grisen til 
afhentning. 
 Der var også meddelelser 
om, hvordan handlen 
med kreaturer var, om 
den var svag eller livlig. 
Der var fiskerinoteringer 
på torsk, rødspætter og 
kuller, meddelelser til 
fiskerne, om de forskellige 
søpejlingsafmærkninger var 
i orden bla. andet Jæ rens 
rev, og vejrmeldingerne på 
»Fladengrunn, Vikingebanke, 
Doggerbank og Fiskerbanken« 
og til sidst vejrmeldingen for 
næste dag, så man vidste, 
om det muligvis kunne blive 
vejr til det, som man havde 
planlagt at få gjort. 
 Som en del af børne
opdragelsen var også 
roehakning, vi havde i mange 
år fast 8 tdl. (4,4 ha.) Far 
havde heldigvis den opfattelse, 
at roerne kun skulle hakkes en 
gang. 
 Der var fast aftale fra år til 
år, at der kom to daglejere + 
nabo Kjeld Mortensen og så 
far. De fire gik sammen i en 
uge og hakkede roerne. Vi 
knægte hjalp til og prøvede at 
hægte os fast på de voksne, det 
kunne også lykkes hvis forreste 
mand, Herluf Guldmand lige 
gik over og hjalp os lidt, han 
var superdygtig til at hakke 
roer og havde derfor overskud 
i sin hakke. 

Venstreside.indd   2 23-03-2022   08:20:42



 Guldmand fortalte de 
samme historier år efter 
år, om sin tid som daglejer, 
blandt andet mange historier 
fra St. Skindbjerg og de blev 
bedre og bedre, men sådan er 
det vel med historier.  
 Vi havde mange mekaniske 
hjælpemidler og meget ved
ligehold stod vi selv for, 
ingen problem at skifte en 
kobling på Ferguson’n på et 
par ruller fra farmors gamle 
rullemaskine, når den skulle 
rulles fra hinanden.
 Efter fars gamle 
Minneapolis Moline 
traktor, som han havde kørt 
maskinstation med, købte 
han en brugt Fordson Major. 
Den havde ikke for mange 
hestekræfter, så sammen med 
Ejgil Lind Jensen i Højmark, 
fik han stablet en 6 cylindre 
motor fra en lastbil i, hvilket 
ikke var helt ukendt i de år, så 
blev den ganske kvik.
 Den har jeg siddet på i 
mange timer, først ved siden 
af førersædet og senere på 
førersædet, så interessen for 
mekanik kom ind fra barns 
ben. Af og til jævnede vi også 
en bygning og byggede en 
ny op, det var også ganske 
spændende.
 Om vinteren, blev der 
en lørdag om året, lavet 
reb i stalden på gangen bag 
køerne. Det startede med, at 
min farfar i Skjern fik en hel 
masse fraklippede snore fra 
»Morten Kock« halmballerne 
med hjem, så sad han i 
kælderen i årets løb og bandt 
dem sammen og rullede det 
op som en kugle. 
 Da jeg blev lidt ældre, så 
jeg også kunne binde, sad jeg 
ude i stalden på en halmballe 
og bandt sammen, medens 
far og mor passede dyrene. 
Det var vigtigt, at det var en 

rigtig råbåndsknob og ikke en 
hundøre, som løb op, når vi 
strammede snorene. 
 Så kom lørdagen hvor 
rebslageriet blev opstillet i 
stalden. Vores maskine var 
en fire slået maskine, fra min 
farfars tid. Da han brugte 
den, skulle man dreje den 
med hånden, men far var ikke 
meget for det med håndkraft, 
så han fik sat en remskive på 
og en lille elmotor på, og så 
spandt den ellers som et lille 
tærskeværk. 
 Inden motoren startede, 
løb vi drenge frem og 
tilbage med en spand med 
garnnøgler i – fra den ene til 
den anden ende af stalden. 
Som modhold i den ene ende 
stod der en trillebøre med en 
sæk korn. Når maskinen var 
trådet, startede herligheden 
op, og så blev de enkelte 
slag først snoet sammen, alt 
imedens vi skulle holde øje 
med, at der ikke blev viklet en 
kohale i rebet. 
 Når så de enkelte slag 
var spundet nok, gik man 
fra trillebøren frem mod 
rebslageren med et bræt, 
vistnok kaldet registerbræt, 
som indtil nu har holdt de 
enkelte slag fra hinanden 
og så blev det ellers viklet 
sammen, og så kunne man 
ellers begynde forfra. Det var 
ganske hyggeligt. 
PS: hvis man har gemt alle 
Sognebladene, vil man i 
et tidligere nr. kunne se et 
gammelt rebslageri opstillet 
på Gl. Dejbjergvej, med 
billeder og kyndig vejledning 
af nu afdøde Hans Frandsen, 
hvis nok som en gadefest med 
viden fra svundne dage. 
 Så kom skoletiden, hvor 
jeg skulle begynde i første 
klasse (1967). Det var ikke en 
glædens dag, jeg kunne nemt 

få tiden til at gå derhjemme, 
og hvad nu hvis jeg var den 
eneste dreng i klassen? Det 
ville slet ikke være godt. 
 Nå, vi kom til moden
hedsprøve, hvor vi fik en 
tegning, hvor vi skulle tegne 
et flag på flagstangen og røg 
fra skorstenen på huset. De to 
ting skulle helst pege i samme 
retning, har jeg fundet ud af 
senere. Jeg må have gjort det 
rigtigt, for jeg fik lov at komme 
afsted, og jeg kunne også se, 
at der var flere drenge, så det 
gik nok ikke helt galt.                                                                      
 Vi startede i Lyager Skole 
(der hvor Bente og Svend 
Mortensen bor i dag), der 
skulle vi gå de første tre år. 
De første år eller to var vi fem 
drenge og en 89 piger, resten 
af tiden var vi fire drenge 
og otte piger, en fantastisk 
klasse.  
 Os fra nord og vester 
sognet kom med Dejbjergs 
skolevæsens egen skolebus 
ført af Stadel Petersen om 
morgenen og Lærer Jensen 
om middagen, bussen havde 
så de store fra øster sognet 
med tilbage til Dejbjerglund 
Skole, hvor man på det 
tidspunkt havde 4.–7. kl. og 
så omvendt sidst på dagen.  
 Der skete meget, der sidst i 
60erne, til at starte med gik vi 
også i skole lørdag formiddag, 
det blev dog ændret, da 
man nok mente, at vi kunne 
klare os med fem dage  god 
beslutning! Vi blev også den 
sidste årgang, der gik alle tre 
år i Lyager, da man valgte at 
samle de første fem årgange i 
Dejbjerglund skole.
 De første fem år af min 
skoletid var en tryg og god 
opstart på skolelivet, når det 
nu var sådan det skulle være, 
og når man ser på billedet, 
tænker jeg også, at vi alle 
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udtrykker trivsel og stolthed 
over dagens svampe høst  jeg 
er sikker på, at Svend har fyldt 
sine svampe i Gunnars pose.
 Mit barndomshjem 
var ofte fyldt med 
familiesammenkomster, hvor 
der blev dækket et meget 
langt bord. I fars familie var 
de ni søskende og i mors var 
de sekd søskende, og derfor 
også mange fætre og kusiner. 
Somrene var også præget 
af feriebørn, og for nogles 
vedkommende var et liv på 
landet helt fremmed. 
 Om søndagen tog vi en gang 
i mellem på familiebesøg – i 
vores Chevrolet, så det bringer 
gode minder frem, når jeg ser 
samme model i Olsen Banden 
filmene. 
 Alt i alt tænker jeg på 
min barndom, som en tryg, 
oplevelsesrig og dejlig tid, 
hvor vi fik lov til at udfolde os 
med mange ting, så snart vores 
far fornemmede, at det var 
forsvarligt, hvilket nok gik lidt 
udover gældende lovgivning.

Venlig Hilsen                                                                                                                                           
         Birger Keseler

Billedtxter:
Side 10: Mig selv i dag.
+ nederst 
fra venstre mod højre:
Jette Boysen, Birger Keseler
På knæ: Erling Stampe
Betty Astrup og
Inge Bente Lønne Larsen
På knæ: Gunnar Kamp 
Storgaard Pedersen,
Hanne Finnemann Pedersen,     
Inger Lise Fjord Astrup,
Gurli Lodahl, Bodil Frandsen,
Jytte Lauridsen og 
Svend Nørremark
Side 11: Jeg knokler med 
skovlen.

En tid med 
mange 
sær-guds-
tjenester
Foråret er en tid med mange 
særlige helligdage og 
dermed særlige 
gudstjenester i kirken. 

Højdepunktet er selvfølgelig 
påsken, som med sine forskel
lige gudstjenester inviterer 
os alle med ind i en vandring 
igennem fortællingen om Jesu 
lidelse, død og opstandelse. 
  Derudover skal vi fejre kon
firmation, Kristi himmelfart 
og Pinse. Undervejs bliver der 
også tid til en lille familieguds
tjeneste – denne gang en fre
dag eftermiddag – med efter
følgende fællesspisning. Det er 
fredag den 10. juni kl 17.00.

 

Påsken i Dejbjerg Kirke
Palmesøndag 10. april kl. 9.00
Morgengudstjeneste
Jesus drager ind i Jerusalem i påsken og modtages som 
en konge!

Skærtorsdag 14. april kl. 19.30
Stemningsfuld aftengudstjeneste m/nadver
Jesus spiser det sidste måltid – nadvermåltidet – med sine 
disciple inden han tages til fange af romerne.

Langfredag 15. april kl 15.00
Liturgisk gudstjeneste med skriftemål
Jesus forhøres, torturers og dømmes inden han til sidst hen-
rettes og dør på korset.

Påskedag 17. april kl 10.30 • Højmesse
Opstandelsesdagen! Jesus lever! Det umulige er sket. Jeru-
salem er på anden ende.

2. Påskedag 18. april kl 9.00
Morgengudstjeneste
Jesus viser sig lyslevende for to af sine disciple. nye virke-
lighed begynder at gå op for dem.
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Af sognepræst 
Poul Nyborg

Askeonsdag, 2. marts, 
indledte vi med en 
aftengudstjeneste i 
Dejbjerg kirke den kristne 
faste. 

Fasten har ellers i mange 
år ikke fyldt så meget i 
den almindelige kristne 
danskers bevidsthed. Men 
indenfor de seneste år, 
er den igen blevet noget, 
mange snakker om – 
og som mange også er 
begyndt at praktisere. Faste 
handler om tre ting – som 
pædagogisk nok alle kan 
beskrives med et ord, der 
begynder med F: 
•	 Forberedelse
•	 Fordybelse
•	 Forsoning

Faste er forberedelse
Faste handler om 
forberedelse. Forberedelse 
til påskens store fest. 
Askeonsdag begynder 
kirkeårets fastetid. Fyrre 
dage op til påske, som er 
specielle fordi vi forbereder 
os. Når vi forbereder os 
på fest i familien, så er det 
altid noget specielt. 
 De største fester, vi 
har holdt i præstegården, 
har været vores børns 
konfirmationer.	 To	 ud	
af	 tre	 har	 vi	 nu	 haft.	 Og	
tiden op til festerne har 
selvfølgelig været noget 

særligt. Nogle forberedelser 
skal helst laves i god tid. 
Tøj	 til	 konfirmanden,	
invitationer, aftaler om 
mad og servicering. Lidt 
tættere på skal der måske 
forberedes	underholdning.	
 Der skal bladres i digi-
tale	 fotoalbummer	 og	
tænkes dybe tanker om, 
hvad der karakteriserer 
konfirmanden,	så	man	kan	
holde en god tale, skrive 
en	passende	 lejlighedssang	
osv. Ugen og dagen op til 
bliver der travlt. De sidste 
ting skal på plads. 
 Der skal ryddes op og 
gøres	 rent	 ude	 og	 inde.	
Der er ikke tid til at gøre 
alt	 det,	 vi	 ellers	 plejer	 at	
gøre:	Nu	skal	alt	være	rede	
til	 fest.	 Skal	 vi	 se	 en	 film?	
Nej	 –	 vi	 skal	 sætte	 borde	
op.	 Skal	 vi	 bruge	 tid	 på	 at	
lave	 god	 mad	 i	 aften?	 Nej	
–	 vi	 skal	ud	og	handle	 ind	
i eftermiddag, og så skal 
vi	 finde	 ud	 af,	 hvordan	
vi	 kan	 stille	 projektoren	
op,	 som	 skal	 bruges	 til	
underholdningen.
 I fasten skal vi forberede 
os på fest. Påskefest. Måske 
behøver vi ikke forberede 
vores	hus	i	fyrre	dage.	Men	
vi skal forberede vores 
hjerter.	 Vi	 skal	 forberede	
vores	 hjerter	 på	 at	 tage	
imod ham, som kommer i 
Herrens navn. Sagtmodigt 
ridende på et trækdyrs føl. 
Ham, som kom at vinde
på jord sin himmelbrud
og gav sit blod for hende
at fri af trældom ud.

Det er stort - det, som 

sker i påsken. Det er liv 
af	 døde.	 Det	 er	 centrum	
for hele den kristne tro. 
Hele verdenshistoriens 
absolutte	 knudepunkt.	
Alt står og falder med 
påsken. Palmesøndag, 
Skærtorsdag, Langfredag 
og endelig Påskemorgen. 
Derfor skal vi forberede 
vores	 hjerte.	 Faste	 er	 tid	
til forberedelse. Hvordan 
gør	 vi	 det?	 Svaret	 på	 det	
spørgsmål bringer det 
andet	 F	 på	 banen.	 Vi	 skal	
forberede	 vores	 hjerte	
igennem fordybelse.

Faste er fordybelse
Faste er tid til fordybelse. 
Det er tid til at komme ned 
i gear. Køre langsomt. Søge 
ro	 og	 hvile	 for	 både	 sjæl	
og	 krop.	 Trække	 sig	 mere	
tilbage. Hvis vi skal komme 
ned	i	gear,	så	skal	vi	bruge	
mindre tid på det, vi ellers 
bruger	 meget	 af	 vores	 tid	
på.  
	 Det	 er	 svært	 at	 finde	
fordybelse, hvis vi farer 
rundt	 fra	 den	 ene	 aftale	
ude	af	huset	til	den	anden.	
Det	 er	 også	 svært	 at	 finde	
fordybelse, hvis vi hele 
tiden fylder vores hoved op 
med	 input,	 som	 fx	 sociale	
medier,	Netflix,	nyheder	 	 -	
eller	 hvad	 vi	 nu	 hver	 især	
plejer	at	fylde	vores	tanker	
op med. 
 Fordybelse kræver 
ro. At man ikke bliver 
forstyrret hele tiden. At 
man måske søger ikke 
at lade sig forstyrre. At 
man søger at sætte tid af 
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dagligt,	 ugentligt	 til	 fx	 at	
læse	i	Bibelen,	at	gå	en	tur	
og tænke over tilværelsen. 
Tid	 til	 at	 søge	 freden	 i	 at	
være	 alene	 i	 Guds	 nærvær	
i stedet for at gøre noget af 
det	andet,	vi	plejer	at	gøre.	
 Fasten minder os om, 
at vi som kristne er sat 
fri.	Vi	er	sat	 fri	 fra	at	være	
bundet	 af	 alle	 de	 mange	
forskellige behov, der gerne 
vil fortælle os det modsatte. 
Med friheden følger der et 
ansvar. 
 Ansvar for, hvad vi 
siger	 ja	 og	 nej	 til.	 Vi	 har	
som mennesker fået en 
enorm	 kapacitet.	 Vi	 kan	
udrette	 mange	 ting.	 Det,	
som skete med invasionen 
i Ukraine dette forår, 
minder	os	om,	hvor	hurtigt	
fred	 kan	 blive	 til	 krig.	 Og	
vi skal ikke bladre langt 
tilbage i historiebøgerne 
for at se, hvor stor en 
kapacitet	 til	 grusomhed,	
vold og ødelæggelse, som 
vi mennesker har. Kimen 
til	 koncentrationslejrene,	
kimen til Hieroshima og 
Nagasaki ligger i os alle 
sammen. 
 Men samtidig bærer vi 
på	 Guds	 billede.	 Og	 som	
kristne	 bærer	 vi	 på	 Guds	
riges	 frø	 i	 vores	 hjerter.	
Guds	 Ånd	 bor	 i	 os.	 Og	
med	 Guds	 Ånd	 har	 vi	 en	
helt enorm kapacitet for 
godhed. For kærlighed. 
For mildhed. Ikke i os 
selv	 –	men	 ved	 Guds	 Ånd	
i os. Faste er at tage denne 
frihed og dette ansvar 
alvorligt. Faste er, som 

den svenske præst Peter 
Halldorff	 udtrykker	 det,	 at	
tage sig selv alvorligt. Det 
er at tænke stort om livet 
og forvalte den gave det er, 
at være menneske.
 Det som fastens 
fordybelse gør ved os 
er noget af det samme, 
som forberedelserne til 
en,	 eksempelvis,	 konfir-
mationsfest	 gør	 ved	 os.	 Vi	
bliver mere målrettede. Det 
bliver lettere for os at vælge 
til og vælge fra fordi det 
bliver tydeligt, at vi er nødt 
til	at	bruge	tid	på	det,	som	
er vigtigt, nemlig festen for 
enden af forberedelsen. 
	 Vi	kan	ikke	bare	gøre	det,	
vi	 har	 lyst	 til	 lige	 nu,	 hvis	
vi vil være klar til at holde 
fest, når dagen kommer. 
Med forberedelsen og 
fordybelsen bliver målet for 
enden af fasten tydeligere. 
Længslen bliver mere 
inderlig. Erkendelsen af, 
hvad	 det	 er	 vi	 skal	 fejre,	
får	 lov	 til	 at	 lejre	 sig.	
Dermed bliver påskefesten 
kun	 så	 meget	 desto	 mere	
glædesfyldt. Dens mening 
vokser og kommer os i møde 
i takt med, at vi nærmer os 
forberedelsernes	afslutning	
og klimaks. 

Faste er forsoning
Faste er tid til forberedelse. 
Faste er tid til fordybelse. 
Og	endelig	er	faste	en	tid	til	
forsoning.
	 Det	 er	 ikke	 kun	 i	
fastetiden, at vi har noget 
at	 forberede.	 Og	 det	 er	
ikke	 kun	 i	 fastetiden,	 at	 vi	

fordyber os. Men vi sætter 
særligt	 fokus	 på	 det.	Giver	
det øget opmærksomhed. 
Det samme gælder 
forsoningen. Påsken 
er	 Guds	 forsoning	 med	
sin oprørske skabning. 
Forsoningen imellem 
himmel	og	jord.	
 Den bøn, som det er 
sværest at be’ med åbent 
sind – er bønnen lad din 
vilje	 ske.	 Sådan	 lyder	det	 i	
en nyere lovsang. Ske din 
vilje	 som	 i	 himlen	 således	
også	på	jorden.	Opfyldelsen	
af den bøn – at det virkelig 
bliver	 på	 jorden	 –	 sådan	
som	det	er	i	himlen,	i	Guds	
rige	 –	 den	 var	 ikke	 mulig	
uden	påsken.	
 Uden forsoning imellem 
Gud	 og	 mennesker,	 kan	
vi ikke være sammen med 
Gud.	 Uden	 forsoningen	
imellem	 himmel	 og	 jord,	
så	 kan	 vi	 kun	 stå	 udenfor	
paradisets have ligesom 
Adam og Eva og vente på, 
at syndens løn – døden 
– langsomt kommer 
nærmere. 
 Men i påsken, da opfyldte 
Gud	 sit	 løfte	 til	 Adam	 og	
Eva	 –	 at	 en	 dag	 skulle	 en	
af kvindens efterkommere 
knuse	 slangens	 hoved.	 En	
dag	 skulle	 død	 og	 djævel	
overvindes. Det skete i 
påsken for 2000 år siden. 
Det er vores virkelighed. 
Gud	 holdt	 sit	 løfte	 –	 vi	
venter ikke forgæves. 
 Det bliver påskefest. 
Asken, som har givet navn 
til askeonsdag, fortæller 
os noget om vores fortid. 
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Hvor	 vi	 kom	 fra.	 Af	 jord	
er	 du	 kommet.	 Ler	 i	
pottemagerens hånd. 
Asken er vores virkelighed 
uden	forsoningen	i	påsken.	
Aske er død. Det eneste, 
der er tilbage, når noget 
er	 brændt	 ud.	 Når	 livet	 er	
slut.	 Men…	 på	 sit	 legeme	
bar han selv vore synder 
op på korset, for at vi, 
døde fra synden, skal leve 
for	 retfærdigheden.	 Ved	
hans sår blev I helbredt. 
Sådan skriver apostlen 
Peter i sit første brev kap 
2,	 24.	 Vi	 har	 med	 Jesu	
død og opstandelse fået et 

nyt liv. Et liv, som vi skal 
leve for retfærdigheden! 
Det betyder dels, at vi må 
omvende	os	til	Gud	og	tage	
imod hans forsoning med 
os – og dels at vi skal leve 
på en måde, hvor vi selv 
søger forsoning med andre 
mennesker. 
 Faste er en tid til at søge 
ind i forsoningen. Det kan 
være, at der er ting, som vi 
skal	 lægge	 fra	 os	 ved	 Jesu	
fødder.	 Ting	 som	 vi	 skal	
sætte ord på overfor os selv. 
Overfor	 Gud.	 Evt.	 overfor	
en	 skriftefader.	 Ting,	 som	
hører til det liv, vi allerede 

er døde fra, og som derfor 
ikke længere har ret til at 
definere	os.	
 Det kan også være, at der 
er relationer, som det er 
svært for os at være i. Der 
er	 sagt	 og	 gjort	 ting,	 som	
gør det vanskelligt at være 
sammen.	 Vanskelligt	 at	 se	
hinanden	i	øjnene.	
 Måske er det tid at give 
en	undskyldning?	Måske	er	
det	tid	–	under	rette	forhold	
– at sætte ord på, hvad det 
er	 for	en	undskyldning,	du	
selv	har	brug	for	at	få.	
	 Men	 når	 du	 faster,	 så	
salv dit hoved, og vask dit 
ansigt,	 så	 du	 ikke	 faster	
synligt for mennesker, men 
for din fader, som er i det 
skjulte.	 Og	 din	 fader,	 som	
ser	i	det	skjulte,	skal	lønne	
dig. 
	 Sådan	 slutter	 Jesus	
sin	 undervisning	 om	 den	
kristne faste i Matt 6, 16-
18.	 Når	 du	 faster,	 så	 er	
det noget, som skal ske 
imellem	 dig	 og	 Gud.	 Og	
fastens løn er også imellem 
dig	og	Gud.	Det	er	selv	sagt	
ikke	frelsen,	Jesus	taler	om.	
Den har vi fået som gave og 
ikke som løn. Fastens løn er 
ikke påsken i sig selv. Men 
den er måske en dybere 
glæde over påskens gave. 
Fastens løn er, at påskens 
virkelighed trænger sig på 
hos dig. At forsoningen 
sætter sig dybere spor i dit 
hjerte	 og	 i	 dit	 liv.	 Fastens	
løn er glæde, klarhed og 
taknemmelighed.           

Amen

Velkommen til busudflugt ud i det blå!
Sogneudflugten går i år SØNDAG 19. JUNI TIL VIBORG OG 
OMEGN. 
  Vi vil fra Viborg Museum modtage en guidet rundvisning i den 
historiske by og domkirke. En af hovedpersonerne på rundvis-
ningen vil være Hans Tausen, som var præst, reformator og 
senere biskop i Ribe. Han oversatte Biblen til dansk og er kendt 
som »den danske Luther«. 
  Undervejs vil vi også gøre stop ved den naturskønne Hald 
Sø. Her vil vi nyde kaffe/kage og is samt måske en forfriskende 
dukkert! 
  For de morgenfriske starter dagen kl. 9.00 med gudstjeneste 
i kirken. For de knap så morgenfriske er der kl. 10.00 afgang 
med bus fra Dejbjerg Kirkes P-plads. Der serveres kaffe og 
sandwich undervejs. Forventet hjemkomst kl. 18.30 

Pris alt inkl. pr prs. 150 kr. 
(Børn til og med konfirmationsalderen 50 kr.)
Tilmelding senest 14. juni 2022 (først til mølle) til en af flg.:
Karsten Lauridsen på 3029 3922 eller mail karstenlauridsen@
yahoo.dk • Poul Nyborg på 2442 9907 eller mail pony@km.dk

Mvh
Dejbjerg Menighedsråd
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Der var fastelavn i 
Dejbjerg Kirke og 
Præstegård. 

Dukken Suzi deltog iklædt 
Spiderman maske og talte 
med Poul Præst om masker 
både i bogstavelig og over-
ført betydning. 
 Der blev sunget mange 
gode sange, som børnene 
kunne synge med på. Efter 
gudstjenesten var der grill 
pølser og kaffe ved præ-
stegården og børnene slog 
katten af tønden. 
 Vejret var lidt koldt men 
solen skinnede flot. Der var 
kun en af de voksne som 
var klædt ud - som elver, 
men ellers var børnene 
både dinosaurer, stream 
punk, prinsesser og meget 
andet. 

FASTELAVN
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Wow er der virkelig 
allerede gået 10 år, 
som tiden dog flyver!!!

Min konfirmation blev af-
holdt hjemme hos mine 
forældre i et telt ude i vores 
gårdsplads. Det var både 
familie og venner som kom 
og fejrede mig på min store 
dag. 
 Jeg gik på Amagerskolen 
i 7. og 8. klasse, derefter 
tog jeg videre på efterskole 
i 2 år. I 9 klasse gik jeg på 
Vedersø Efterskole. Det var 
et år med mange oplevelser 
så som opvisninger, skitur, 
afslutningstur til Belgien, 
samt en masse nye ven-

ner og bekendtskaber. Der 
var meget gymnastik på 
skolen, jeg var ikke selv li-

gefrem den bedste til gym-
nastikken. Så længe vi alle 
sammen var med og alle 
havde gåpåmod, var det li-
gegyldigt. 
 Gymnastikken var med til 
at give os alle sammen et 
mega fedt fællesskab, det 

skabte smil og latter blandt 
hele efterskolen. En af de 
bedste oplevelser efter en 

gymnastikopvisning, var at 
opleve publikums reaktion. 
Det gav gåsehud hver gang, 
og man blev ikke andet end 
glad. 
 Derudover var der også 
en del fodbold på eftersko-
len. Jeg lærte mange søde 
mennesker at kende gen-
nem mit år på Vedersø, det 
var et fedt år og et jeg al-
drig kommer til at glemme. 
 I 10 klasse tog jeg 800 
meter hjemmefra, nemlig 
på Dejbjerglund efterskole. 
Jeg havde altid sagt at jeg 
gerne ville gå på Dejbjerg-
lund efterskole, så det kom 
jeg til. Mit år på Dejbjerg-
lund var ligeså godt som 
mit år på Vedersø. På Dej-
bjerglund efterskole gik vi 

10 år efter
  min konfirmation...

Jonas er opvokset på Terningvej 2 
i Dejbjerg Stationsby og er søn af 
Bente Ladekjær Lauridsen og Svend 
Erik Lauridsen. 
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meget op i gymnastik og 
håndbold, derigennem fik 
man gode kammeratskaber 
både blandt piger og dren-
ge. Mange lokale brugte 
hallerne og springcenteret, 
så der var altid folk på sko-
len. Igen oplevede jeg fede 
gymnastikopvisninger, en 
fed skitur til Østrig og stu-
dietur til Barcelona. 
 Det år jeg gik på Dejbjerg-
lund, fik jeg konstateret 
sukkersyge. Det dukkede 
op ud af ingenting, cirka 
fem måneder før skoleåret 
sluttede. Det var kommet 
ved at jeg havde været syg 
og havde haft høj feber. Det 
tog rimelig hårdt på mig, 
da jeg fik konstateret suk-
kersyge. 
 Det var ikke ligefrem den 
afslutning på året som jeg 
havde forestillet mig, men 
jeg kom heltskinnede igen-
nem det. Det hårdeste ved 
sukkersygen var, at jeg 
skulle til at forholde mig 
til helt andre udfordrin-
ger. Jeg havde ikke rigtig 
de samme kræfter som før, 
og det var med til at jeg gik 
glip af de mange mulighe-
der som skolen havde at 
tilbyde. 

 Jeg var nød til at holde 
mig i ro, da jeg ikke kunne 
holde til det samme som 
før. Heldigvis fik jeg alt den 
støtte og hjælp som jeg nu 
skulle bruge fra både lærer 
og venner, for at komme 
på benene igen og videre. 
Jeg endte med at få et ski-
de godt år på efterskolen, 
trods bumpen på vejen. 
Det var en tid jeg aldrig 
glemmer. 
 Da efterskolelivet var 
slut, skulle jeg til at tænke 
på en uddannelse. Jeg hav-
de altid vidst hvad jeg 
skulle være. Jeg skulle lave 
det samme som min far, 
nemlig være landmand. 
Mine to ældre søstre blev 
begge uddannet pædago-
ger, hvilket jeg vidste jeg 

ikke skulle være. 
   Jeg tog på Grindsted 
landbrugsskole, for at tage 
uddannelsen som land-
mand. På skolen lærte vi 
om utrolig mange forskel-
lige færdigheder, som vi 
kunne tage med ud og bru-
ge når vi skulle i praktik. 
 Jeg var i praktik ved en 
lokal landmand, ved navn 
Frands Larsen fra Stau-
ning. Her var jeg i knap et 
år, hvor jeg primært var i 
stalden og arbejdede med 
grisene. Jeg fandt dog ud 
af, at det ikke var arbejdet 
i stalden, som havde min 
interesse. 
 Efter min praktik ved 
Frands, kom jeg i prak-
tik hos en landmand som 
havde en familieejet gård 
i Lemvig. Ejerne, Thorben 
og konen Marianne arbej-
de jeg ved i cirka to år. Her 
kørte jeg frem og tilbage 
hver eneste dag, fra Dej-
bjerg. Det var en tur på lige 
godt 120 km, så der blev 
kørt nogle kilometer. Mit 
arbejde i Lemvig var ho-
vedsaligt i marken, det var 
her min interesse indenfor 
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landbruget rigtig kom til 
kende. 
 Da jeg var færdig med 
min uddannelse, og kunne 
kalde mig selv for faglært 
landmand. Var jeg dog al-
ligevel ikke helt færdig med 
skolen endnu. Jeg valgte 
nemlig at bygge videre på 
landmandsuddannelsen, 
ved at tage produktionsle-
deruddannelsen oveni. 
 Vi var nogle stykker, som 
havde gået på forløb sam-
men igennem hele land-
mandsuddannelsen. Vi 
valgte da i fællesskab at 
tage produktionslederud-
dannelsen sammen. Ud-
dannelsen tog seks måne-
der at gennemføre. 
 Da jeg blev færdig med 
produktionslederuddan-
nelsen, fandt jeg arbejde 
hos en landmand i Nr. 
Vium. Det var en stor gård 
med grise og markbrug. 
Der var omkring 25.000 

grise, og der blev drevet 
900 hektar jord. 
 Det var primært kartofler 
og korn som blev dyrket på 
markerne, men med stort 
fokus på kartoflerne. Her 
blev der arbejdet mange 
timer, især i perioderne 
forår, hvor vi klargjorde 
markerne, og i sommerpe-
rioden hvor høsten stod for 
døren. 
 Derudover stod efteråret 
på at tage kartofler op, 
samt såning af vinterafgrø-
der. 
 I foråret 2021 kom jeg til 
skade med min arm, som 
gjorde at jeg revurderede 
min fremtid i landbru-
get. Jeg gik sygemeldt i en 
periode for at komme til 
kræfter igen, hvilket gjorde 
at jeg tænkte på, om det var 
landbruget jeg skulle for-
blive ved. Efter min syge-
melding fik jeg nyt arbejde 
inde for entreprenørbran-

chen, hvilket jeg er meget 
glad for i dag. 
 Jeg havde altid gerne ville 
t prøve at være inde for 
entreprenørbranchen, der 
bød sig en chance og den 
tog jeg selvfølgelig. 
 Her har jeg arbejdet siden 
august 2021, og arbejder 
stadig med det den dag i 
dag. 
 I dag bor jeg ude på en 
landejendom, hvor jeg sid-
der til leje. Det gør jeg sam-
men med en kammerat, 
som jeg gik på landbrugs-
skolen med. 
 Hvad de næste 10 år vil 
bringe ved jeg ikke, måske 
er jeg stadig her i Vestjyl-
land. Min drøm er, at min 
kæreste og jeg har købt en 
lille landejendom, som må-
ske er her et sted i Vestjyl-
land. 

Hilsen Jonas
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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
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CaraB.indd   1 23-03-2022   07:43:51



Tilhører Kurt og Heli 
Christensen, Dejbjerg

La` gå da er en 
Accent sejlbåd med en 
indenbords motor på 
8HK, bygget i Sverige i 
1977. Vi overtog båden i 
2000, så vi har haft den 
21 år og bruger den som 
sommerhus og kapsejlads 
hver onsdag. 

Nu var tiden kommet til 
at tage en længere ferie på 
fem uger. Så planen blev 
diskuteret og det blev til, 
at vi ville rundt Sjælland 
og syd om Fyn. Kurt fik fri, 
så nu var det bare om at 
komme af sted.
 3. juli sejlede vi afsted. 
Første tur var til Lemvig 
som gik fint. Søndag aften 
kom vores datter Pia med 
den ældste af hendes 
drenge og tog Kurt med 

hjem, for han havde en 
uges arbejde mere. 
 Dejligt sted at være og 
passe børnebørn, masser 
at se på og mange ting 
at deltage i. Så fik Kurt 
ferie, Alex blev hentet og 
vi sejlede til Glyngøre i let 
vind og solsind.
 Fra Glyngøre tog vi 
videre igennem Limfjorden 
til Ålborg igen i høj sol men 
med for lidt vind. Efter 
Sallingsund broen fik vi 
medvind så alle sejl sat. 
I Ålborg plejer vi altid at 
få stegt flæsk og persille 
sovs, men køen var så lang 
at vi gik videre og fik laks i 
spinat på pandekager.
 Videre næste morgen ud 
mod Hals, hvor vi møder 
en både fra Bork, som har 
taget et billede af os, det er 
ikke ret tit man får det. Da 
vi kommer til Hals er vejret 
stadig godt så vi fortsætter 
til Bønnerup. 
 Videre næste dag over 
Kattegat til Gilleleje. Kurt 
var stået op kl 4.30 og 
syntes at vejret var perfekt 
til at sejle i så han satte 
sejl og lod mig sove videre, 
så da jeg vågnede var vi 
midt ude i Kattegat.  Solen 
stod højt på himlen og der 
var 24 g varmt. Omkring 
middag blev Kurt træt og 
tog en lur, men da vi var ud 
for Hesselø, vækkede jeg 
ham for det var så smuk. 
Vi var i land kl. 20.00 og på 
Sjælland.
 Vi tog en overliggerdag 
i Gilleleje og fik besøg 
af min niece (storebrors 
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datter) som bor i Holbæk 
med mand og barn. Dejlig 
med nogen der gerne vil 
bade med mig. Vi fik også 
smagt en masse fisk som 
vi købte og spiste om bord 
på båden, så kunne Villads 
bade lidt ekstra, mens vi 
slog mave.
 Så tog vi en lille tur på 
kun tre timer til Helsingør. 
Der tog vi en hel dag på 
Kronborg slot, og sluttede 
dagen med endnu en 
badetur.
 Videre til Dragør for 
motor da vinden var lige i 
mod os, men så kunne vi 
også krydse lidt rundt for at 
se det hele, og der er meget 
at se på. I Dragør blæste vi 
inde et par dage og nød at 
gå tur i de smukke gader, 
men blev lidt forskrækkede 

da vi købte et franskbrød 
til 45 kr. og det var det 
billigste. Så lidt OL på 
PCen da det begyndte at 
regne.
 Nu var det igen sejler vejr 
og vi tog videre tværs over 
Køge bugt, til Bøgeskov 
som ligger på nordsiden 
at Stevns klint. Vi bankede 
pæler det meste af vejen. 
Det vil sige at vi har 
modvind og kan komme 
op på en eller to bølger 
og så rammer vi bunden. 
Det er på det tidspunkt, at 
man opdager om, man har 
været god nok til at få alt 
tøjret fast.
 Vi brugte næste dag til 
at sejle tæt på Stevns klint 
og se på alt det der sker. 
Virkelig flotte skrænter og 
masser af fugle der flyver 
rundt om os.
 Vi ankom til Præstø, 
igen med søer ind over, 
men i solskin så vi tørrer 
hurtig. Igen en meget 
smuk by med gamle hus. 
Til aften tager vi vores grill 
med op og sidder i læ ved 
klubhuset, men i Præstø er 
det ikke normalt, for folk 
kikkede på os som om vi 
var mærkelige. Men sagde 
dog velbekomme, og når vi 
svarede kikkede de ekstra, 
men gik videre. Ja vi var 
jyder på Sjælland.
 Så gik turen videre til 
Kalvehave som ligger 
tæt på Møn men dog på 
Sjælland. Næste dag videre 
var utrolig smuk. Vi kom 
under tre broer (Ulvsund, 
Farø og Storstrøms), 

lige fra en rigtig gammel 
smuk bro og til en der var 
under bygning. Vi sejlede 
mellem en masse små øer: 
Askø, Femø og Skalø i det 
fjerne kunne vi se Vejrø, 
og selvfølgelig Falster og 
lage til sidst til på Lolland 
i Kragenæs, hvor vi i lang 
tid havde set kunstværket 
Dodekalitten. Som vi 
selvfølgelig var oppe og se.
 Videre syd om Langeland 
og over til Marstal på syd 
Ærø, hvor vi have en dejlig 
dag med Majbritt, som 
er fra Dejbjerg, og Niels. 
Vi lånte Niels bil, og på 
den måde kom vi hele øen 
rundt.
 Videre op til Assens på 
Sydfyn, endelig en dag 
hvor vi kunne sejle med sejl 
hele dagen, men det endte 
i et ordentlig tordenskrald 
og regn. Så finder man ud 
af, om ens båd en tæt også 
fra oven.
 Næste havn blev Hejls-
minde, hvor vi fik kontakt 
til Kurt’s gamle chef Erik 
Lund og hans kone Gitte. 
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Vi fik også besøg af vores 
yngste: Birgit og familie, 
nu vi igen var i Jylland, var 
vi i køre afstand. Nu havde 
vi også være uden familie i 
2½ uge, så det var rart at 
se dem igen.
 Vi blev inviteret til 
frokost hos Gitte og Erik i 
deres dejlige sommerhus, 
som ligger højt og har 
udsigt over Lillebælt og 
ned til Als. Tak for en dejlig 
dag.
 Videre til Middelfart hvor 
vi skulle mødes med min 
barndoms veninde Linda 
og hendes mand Ib, de har 
båd der ligger i Middelfart. 
Vi fik udvekslet en masse 
sladder og grinede over 
gamle dage, og hyggede os 
virkelig.
 Så er vores næste mål 
Hou da vi skal til barnedåb, 
fødselsdag og havefest i 
Kolt hos endnu en niece 
(denne gang min søsters 
datter). Under corona har 
de fået øget familien med 
hele to drenge som de 
ikke havde fået fejret. Det 
blev gjort med maner. Så 
næste dag tog vi det med ro 
(troede vi) men fik besøg af 
en nevø med kone og barn.  
Det er faktisk mærkeligt 

at min søster og bror ikke 
er så vild med at sejle, 
men deres børn er. De vil i 
hvert fald gerne besøge os 
ombord.
 Efter et par dage med 
masser af familie, går 
turen videre til Grenå, 
hvor vi på vejen får noget 
af  en oplevelse, at sejle lige 
forbi Kongeskibet. I Grenå 
kunne vi næsten ikke 
kende det, for de havde fået 
nye broer og lavet om på en 
masse. Så det gik den aften 
med at finde ud af.
 Nu kunne vi mærke, 
at hjemturen var på vej, 
kun en uge til Kurt skal 
på arbejde igen. Så vi 
når Bønnerup igen, den 
har ikke ændret sig siden 
udturen. Men til gengæld 
får vi tid til at studere 
den, for vi blæser inde i de 
næste tre dage, og det pres 
kan mærkes på Kurt. Nu 
er der tre dage mindre til 
at nå hjem i. Så det bliver 
nogle lange træk de næste 
dage.
 Vi nåde Hals med kun 
storm fok og motor, for det 
blæsete kraftigt, men en 
flink havnefoged tog imod 
os. Det er noget man gør i 
Jylland, ikke så meget på 

Sjælland.
 Videre til Løgstør, men 
endelig en tur i dejligt 
vej, men ingen vind så for 
motor. Til gengæld kan jeg 
strikke. Nu er vi kommet så 
langt mod vest at vi får den 
flotteste solnedgang.
 Den sidste tur til Lemvig 
foregår søndag 22. august 
og Kurt skal på arbejde 
mandag morgen kl. 7.00. 
Men vi når Lemvig omkring 
kaffetid. Vi får pakket det 
mest vigtige, og mens jeg 
gør det, henter Kurt bilen 
(som har stået stille i fem 
uger) og den starter første 
gang, Jubiii. Vi kører hjem, 
er igen taknemlige for en 
dejlig ferie i Danmark.
 Vi sejlede 731 sømil 
og var i 24 havne de ni 
var nye. Sejlede under 
mindst 14 broer og have 15 
overliggerdage på 5 uger.
 Så nu er spørgsmålet 
hvor skal vi hen i 2022. 
Ja vi har tænkt på Sverige 
og Flensborg fjord. Men 
nu er vi hjemmehørende i 
Lemvig. Vi skal også lige en 
tur til Norge i uge 27 med 
alle børn og børnebørn, så 
måske trænger vi bare til en 
stille sejltur i Limfjorden…
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APRIL
Søndag 3. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Tirsdag 5. kl. 17.00 Skjern Havekreds Foredrag m/Claus Dalby 
    i Skjern Kulturcenter
Tirsdag 5. kl. 19.00 DE + 60+ + U og I Sangaften m/Henrik Volf Stauning Skole
Onsdag 6. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Havnetur. Mødested: Købmanden
Søndag 10. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Palmesøndag
Tirsdag 11.  Indre Mission Påskespisning. Besøg af Arne Pedersen
Onsdag 13. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Stauning by. Mødested: Købmanden
Torsdag 14. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Skærtorsdag
Fredag 15. kl. 15.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Langfredag
Søndag 17. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Påskedag
Manda  18. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 2. påskedag
Onsdag 20. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Evt. Kloster. Samkørsel fra købmanden
Torsdag	 21.	 kl.	17.00	 Dejbjerg	Jagtforening	 Riffelindskydning	
    på skydebanen i Skelhøje
Søndag	 24.	 kl.10.00	 Dejbjerg	Kirke	 Gudstjeneste.	Konfirmation
Onsdag 27. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Lyngvig fyr og havn. 
    Samkørsel fra købmanden
Onsdag 27. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Leif Kofoed, Skjern
Torsdag	 28.	 kl.	17.00	 Dejbjerg	Jagtforening	 Riffelindskydning	
    på skydebanen i Skelhøje
MAJ
Søndag 1. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag	 5.	 kl.	17.00	 Dejbjerg	Jagtforening	 Riffelindskydning	
    på skydebanen i Skelhøje
Lørdag 7. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Onsdag 11. kl. 19.00 DE + U og I Sangaften m/Willy Egmose 
    Stauning Skole
Lørdag	 14.	 	 	 Dejbjerg	Jagtforening	•	Borrisstævne
Søndag 15. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste 
Onsdag 18 kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde 
    v/ sognepræst Thomas Uth, Lunde
Lørdag 21. kl. 10-12 Skjern Havekreds Plantemarked v/restaurant Pakhuset 
Søndag 22. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag 26. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Kristi Himmelfart
Mandag 30. kl. 18.30 Skjern Havekreds Aftentur 
    til Herborg Planteskole og Gråkærs have
JUNI
Søndag 5. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Pinsedag
Mandag 6. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. 2. pinsedag
Fredag 10. kl. 17.00 Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste
Onsdag 15. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Søren Eriksen, Skjern
Søndag 19. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
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Jeg sidder her ved 
bordet i min lille lejlighed 
i Aarhus og reflekterer 
over, hvad der kunne være 
interessant for jer at vide 
om mit daglige virke som 
adfærdspsykolog. 

Jeg har fundet computeren 
frem og støvet den af, 
for vi holder egentlig 
barselsorlov, begge to. 
Det har vi gjort siden 
september, hvor jeg blev 
mor til mit andet barn, 

Halfdan. Han blev født 
to uger efter en hektisk 
premieredag på DR’s 
’Gift ved første blik’, hvor 
jeg som programmets 
adfærdsekspert blev 
interviewet i Aftenshowet 
og radioen, chattede med 
seere efter udsendelsen og 
var til premierefest.
 Produktionsselskabet 
havde kontaktet mig i 
januar og spurgt, om jeg 
kunne være interesseret 
i at rejse rundt og besøge 
alle singlerne, interviewe 
dem og kortlægge deres 

adfærd for at kunne skabe 
de bedste match. Det ville 
jeg selvfølgelig gerne og 
brugte derfor meget af 
foråret på landevejene og 
optagedage i København. 
 Men hvordan nåede jeg 
dertil? Jeg er uddannet 
psykolog fra Aarhus 
universitet i 2017. 
 Som studerende endte 
jeg i praktik på Jyllands 
største reklamebureau – 
et galehus at åbne døren 
til, og jeg vidste, at dén 
verden ville jeg være en 
del af! Så jeg skrev speciale 
om nudging (det man 
kalder adfærdsdesign) 
og blev ansat på et 
kommunikationsbureau 
bagefter – klar til at skabe 
adfærdsændringer. 
 Jeg arbejdede med 
kunder som Hummel, 
Normal, Skoringen og 
Tulip, men jeg kunne 
hurtigt mærke, at jeg 
hellere ville bruge min 
viden på vigtigere sager 
end at skabe merforbrug og 
profit på en bundlinje. Så 
jeg flyttede til København 
og begyndte at lave 
adfærdskampagner. 
 Sejlere og fritidsfiskere 
har måske set de 
karakteristiske gule skilte 
fra SejlSikkert rundt på 
havnene? Det er materiale, 
som vi lavede, mens jeg var 
ved Søfartsstyrelsen – her 
havde vi stor succes med at 
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øge brugen af redningsvest. 
 Senere blev jeg 
projektleder på Alko-hol 
& Samfunds Alkohol-
kampagne på TV2. Vores 
kampagne i 2020 vandt 
flere priser, heriblandt den 
internationale pris »Native 
Advertising Award« over 
bl.a. CNN. Jeg er så glad for 
at bruge mine kompetencer 
til at bryde tabuer og 
hjælpe danskerne til mere 
hensigtsmæssig adfærd. 
 Ved siden af kampag-
nerne har jeg brugt en del 

tid på formidling. Jeg har 
holdt kurser og foredrag 
om adfærdsdesign og 
undervist ledere fra bl.a. 
Tivoli, Novo og Forsvaret. 
 I 2020 udgav jeg en bog. 
Den hedder »Valdemar 
elsker broccoli«, og selvom 
det lyder som en kogebog, 
så handler den om nudging 
i hverdagen: Hvordan man 
med små puf kan skabe 
store forandringer (såsom 
at få sine børn til at spise 
broccoli). 
 Jeg var så heldig, at 
Politikens Forlag ville ud-
give den, hvilket medførte 
mange oplevelser: Jeg 
fortalte om bogen i 
Go’ Morgen Danmark, 
radioprogrammer, pod-
casts og stod ydmygt 
blandt navne som Sara 
Blædel, Hella Joof, Jesper 
Stein og Anders Agger, da 
forlagets forfattere var på 
forfatterturne i efteråret 
2020. 
 Bogen er selvfølgelig 

dedikeret til min ældste 
søn, Valdemar, og jeg 
vil ikke udelukke, at der 
kommer en bog til Halfdan 
også, for det er en helt 
speciel oplevelse at skrive 
sådan en bog.  
 Bogen har åbnet nye 
døre. Nu bruges jeg ofte 
som adfærdsekspert i 
medierne og har været fast 
ekspert i Lasse Rimmers 
radioprogram »Irrationelle 
beslutninger« på Radio 
100. 
 Derudover sidder jeg 
som brevkasseredaktør 
på magasinet Børn & 
Fritid, hvor jeg rådgiver 
om, hvordan man kan 
bruge nudging til at skabe 
adfærdsændringer hos 
alt fra kræsne børn til 
teenagere, der spiller for 
meget computer. 
 Om lidt trækker jeg i 
arbejdstøjet igen og skal 
ud og holde foredrag. Det 
glæder jeg mig til, og jeg er 
spændt på, hvad de næste 
fem år bringer. 

Hvis I vil følge med i mit 
arbejdsliv, kan I finde 
mig på Facebook som 
»Hverdagsnudging« 
eller på Instagram, 
hvor jeg hedder 
annemette_staal_psykolog 
På min hjemmeside 
www.annemettestaal.dk
kan I finde min bog og 
læse endnu mere om mit 
arbejde. 
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Årsrapport 2021

60+ andet år var 
stadigvæk præget af 
Coronaen. Vi holdt dog 
fast på vores onsdage-gå/
hygge/snakke ture med et 
godt antal medvirkende, 
lidt afhængig af vejr og 
vind, men ofte nær de 35 
deltagende. 

Der er ingen tvivl om, at 
disse onsdagsture er meget 
populære, noget som folk 
ser frem til hver uge. Det, 
at det medlem af udvalget 
der har planlagt en gå-tur 
selv har gået den før den 
fælles tur, betyder meget. 
	 Vi	 har	 haft	 flere	 tilmel-
dinger af nye medlemmer 
– det skyldes uden tvivl at 

folk hører om os fra alle-
rede tilmeldte medlemmer. 
 Vi havde ved årets slut-
ning 66 personer – dvs 
husstande på vores mail- 
liste. Vi sender mails til alle 
regelmæssigt med infor-
mationer om arrangemen-
ter, for det meste gå-ture, 
men også om andre ting, 
som vore medlemmer kan 
have glæde af.
 To arrangementer med 
sangaftner med Erik Som-
mer	 og	 Willy	 Egmose	 fik	
stor tilmelding, men des-
værre var det kun Erik 
Sommers aften, vi kunne 
holde, hvorimod aftenen 
med Willy blev udskudt til 
11. maj 2022 på grund af 
coronaen.
 Vores 2020 Julefrokost 
blev	 aflyst	 pga	 Coronaen,	
men vi arrangerede en 
»Sommer-Jule-Frokost« 
16. juni 2021 Der var 42 
tilmeldte og vi havde en 
dejlig eftermiddag i Spej-
derhuset i Stauning. Det 
dejlige sommervejr gjorde 
dagen endnu bedre.
 Men Julefrokost skulle 
vi have, så den 8. december 
blev det så til en rigtig Ju-
lefrokost på Havnen. Flem-

ming fra Restaurant Sta-
uning Havn havde tilbudt 
os	 deres	 store	 Julebuffet	
for 150 kr. allerede i 2020 
og han fastholdt den pris til 
frokosten den 8. december. 
 2021 har været et godt 
år for Stauning-Dejbjerg 
60+.  
 At vi har kunnet fort-
sætte med vore onsdagsak-
tiviteter skyldes uden tvivl, 
at de forgik udendørs og at 
alle holdt (måske en efter-
hånden indgroet refleks) 
afstand.

Stauning 15. marts 2022
Erik Petersen

60+
KORT REFERAT FRA 

GENERAL
FORSAMLINGEN I

STØTTEFORENINGEN FOR
STAUNING FRIPLEJEHJEM

AFHOLDER GENERALFORSAMLING 
TORSDAG 21. APRIL PÅ PLEJEHJEMMET

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.
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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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Kirken er åben. Ja helt 
åben igen. Velkommen 
til alle! - - - Det må være 
budskabet til hele sognet. 

Vi kan desværre, som 
mange andre foreninger, 
mærke at vi mangler at 
komme afsted ud af huset 
igen. Ud at møde andre. 
Også i kirken. Så hermed 
en opfordring eller måske 
en udfordring.

I Kirken
Søndag 6. februar havde 
vi inviteret på rundstykker 
efter gudstjenesten, for at 
hygge lidt efter denne. Også 
for at informere om kirkens 
aktiviteter og tilbud på kort 
sigt; omkring tanker om 
kirken og kirkegården på 
længere sigt. Det var et 

godt arrangement, både 
for menighed/gæster samt 
for præst og menighedsråd 
hvor der også blev til 
kommentarer, spørgsmål, 
input, forslag mv. 
 Ellers står den i menig-
hedsrådet lige nu på at 
formidle vores vision ud i 
kirken via gudstjenester, 
arrangementer, samarbej-
der mv.

Vision for Dejbjerg 
Kirke
•	 åbenhed,	tryghed	og		
 nærvær

Mission
•	 Åbenhed
Vi ønsker at møde nye og 
flere	 mennesker	 i	 kirken	
med forskellig rettede 
akti viteter, der møder 
menneskers forskellige 
behov.                                                                                                 

•	 Vi	 ønsker	 at	 øge	 sam-
arbejdet med sognets 
øvrige foreninger.                                                          
•	 Vi	ønsker	at	 enhver,	der	
kommer i kirken føler sig 
velkommen.

•	 Tryghed
Vi ønsker at gøre guds-
tjenesten og kirkens ram-
mer genkendelige for børn, 
unge og voksne.

•	 Nærvær
Vi vil i kirken skabe 
mulighed for nærvær med 
Gud, og vi ønsker, at vi 
som kirke og menighed 
er nærværende overfor de 
mennesker vi møder.

Gudstjenester, kirkelige ak-
ti viteter eller samarbejder 
hænger sammen med 
økonomi, hvormed vi pt 
er ved at lave planlægning 
samt budget for 2023. 
(helst et år helt foruden 
C…)

Kirken, kirkegården 
og områder
Hvad angår de fremtidige 
planer for kirkegården, 
arbejder vi fortsat videre 
på at kortlægge hvordan 
vi i Dejbjerg vil have 
denne til at se ud om 100 
år; - grundet ændringer 
i behovsmønstrene fra 
befolkningen generelt i DK. 
 Mere om det når vi har 
en plan klar.
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Årets teaterforestilling 
stillede spørgsmål til og 
om LIVET. 

Livet vi oftest først forstår 
baglæns. Livet som kan 
føles svær og uretfærdig. 
 Livet som kan være svært 
at finde vejen i. Livet som 
også kan sprede glæde og 
varme. 
 Forestillingen gav med 

humor, godt skue-spil, 
musik, dans og teater-
effekter eleverne og til-
skuere lidt at tænke over…
 Vi håber, I kan 
fornemme elementer fra 
livet i billederne – og så 

glæder vi os over, at vi igen 
kan byde dejbjerggenserne 
velkommen til vores 
åbne arrangementer på 
Dejbjerglund Efterskole.
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Indkaldelse til Dejbjerglund Efterskoles 
ordinære generalforsamling 

d. 20. april 2022 kl. 20.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/protokolfører/stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
     På valg er: Heidi Bro Iversen, Jens Kristian Nygaard,  
     Erik Viborg, Torben Lund Hansen, Ole Strandbygaard
7. Eventuelt

Bemærk  - det er kun medlemmer af Skolekredsen, som 
kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 10. april 
2022. Forslag kan sendes på bestyrelse@dejbjerglund.dk

Inden generalforsamling inviterer vi på spisning kl. 
18.30. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til  
middagen senest den 13. april 2022 på mail:  
kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.

Afholdelsen er naturligvis med forbehold  
for evt. Covid-19 restriktioner.

På bestyrelsens vegne
Heidi Bro Iversen
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Til Dejbjerg

Kærlige hilsner DE 21/22

GRÜSSGOTT AUS
ÖSTERREICH

Skilejrtur i Alperne er bareok! Kaisserwetter og fællesskab,Det kan noget. Vi ses snart :-) 

Kom og vær med til tre dage, hvor bedsteforældre og børnebørn kan 
hygge sig sammen og bruge alle Dejbjerglund Efterskoles faciliteter.

Aktiviteterne vil henvende sig til børn mellem 3 – 10 år.

Overnatning er på elevværelserne med en familie pr. værelse.  
(4- 6 senge pr. værelse). Se program på dejbjerglund.dk

Pris:
Kr. 1500,- pr. voksen.
Børn gratis.

Tilmelding:
Senest 1. juni 2022 på: gl@dejbjerglund.dk

Bedsteforældrelejr arrangeres i  
samarbejde med Stauning/Dejbjerg U & I.

Bedsteforældrelejr 
5. - 8. juli 2022

på Dejbjerglund Efterskole
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Formandens beretning kan 
læses på hjemmesiden 
Stauning-Dejbjerg.dk, idet 
Sognebladet er presset på 
pladsen i dette blad.
 
Sognebladet fortalte om 
stigende priser på trykning 
af bladet. Det er steget fra 
4700 kr. til 6800 kr. pr 
kvartal. 
 Det gør, at økonomien 
er presset, og at der er øn-
ske om en øget overførsel 
af penge fra hovedforenin-
gen. Dette vil blive vendt 
på et bestyrelsesmøde. 
 Persondataloven gør, at 
man ikke længere må in-
formere om døbte, viede 
eller afdøde, dog oplyser 
man fortsat om konfirma-
tioner efter opnåelse af 
samtykke fra forældre. Støt 
vores sponsorer; de støtter 
os.
 Lokalhistorisk arkiv har 
haft begrænsede aktivite-
ter under coronatiden. No 

Lokalhistorisk Arkiv har 
spurgt de omkringliggende 
sogne til, om de vil være 
med i at arrangere en fæl-
les hjemmeside for lokal-
historie. Man er nu i over-
vejelser, om det er en ide at 
gå med i dette samarbejde.
 Mads Nielsen og Lars 
Jørgensen skal til et møde 
hos Vestjysk Marketing 
den 16. marts. På mødet 
skal vi have talt om hvor-
dan, vi kan skabe en for-
øget anvendelse af hjem-
mesiden, og måske kan vi 
linke Dejbjerg info ind til 
hjemmesiden. Vi vil også 
høre, hvordan vi kan få folk 
gjort opmærksom på de hi-
storiske oplysninger, der er 
på hjemmesiden.
 Hans Poulsen og Hans 
Nielsen trådte ud af besty-
relsen. En stor tak skal lyde 
for deres indsats. Vi fik 
valgt følgende nye besty-
relsesmedlemmer: Thomas 
Skovfoged Bak, Dejbjerg 
Stationsvej, Marwa Hen-

ish, Skovagervej og Kent 
Lodberg, Lille Skindbjerg-
vej.
 Bestyrelsen udgøres for-
uden ovennævnte af Anne 
Larsen, Kenneth Laurid-
sen, Karen Lundgård Ager-
holm og Lars Jørgensen.
 Som revisorer blev Lin-
da Clemmensen og Kjeld 
Lykke Christiansen valgt. 
Tak til Henriette Bak for 
hendes indsats som revisor 
indtil nu.

Lars Jørgensen

DEJBJERGSOGNEFORENING
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Corona er blevet en del af 
vores dagligdag og vi er 
på vej ud af vores dvale 
sammen med foråret. 

De sidste par år har også i 
FRISKVIND været præget 
af aflysninger, men nu 
tror vi på det. Selvom 
meget har været udsat, så 
er der også sket lidt bag 
kulisserne. Herunder en 
kort opdatering på nogle 
af de projekter vi aktivt 
arbejder på p.t.:

Idrætssamarbejdet
Idrætsgruppen vil frem-
over lægge op til at være 
mere koordinerende, så 
bestyrelsesmedlemmer 
fra de forskellige idræts-
foreninger vil blive 
inviteret til et (nyt) møde, 
hvor vi i fællesskab skal 
finde ud af, hvordan vi kan 
styrke idrætten i området. 

 Men vi har også nogle 
planlagte aktiviteter, som 
vi forventer gennem-
ført her i foråret: I maj et 
sommerstævne i børne-
fodbold og i juni børnedag 
for de fire lokale skoler. Vi 
glæder os til igen at samles 
om idrætten.

Stier i FRISKVIND
I efteråret bevilgede Land-
distriktsrådet 20.000 kr. 
til et stiprojekt i Dejbjerg 
og samme beløb til et 
stiprojekt i Velling med 
henblik på at få kortlagt 
stier og udarbejdet nye 
foldere (elektroniske og 
trykte foldere). 
 Målet er på sigt, at stier 
skal forbinde alle fem 
sogne i FRISKVIND. Kim 
Clausen har indsamlet 
alle tidligere foldere om 
stier i Dejbjerg og tegnet 
alle de gamle stier ind på 
det samme kort. Stierne 

hænger rimelig godt 
sammen, men nogle af dem 
er ikke så fremkommelige 
længere. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, som 
arbejder videre med 
stiprojektet.
 Sidste forår og sommer 
blev der arrangeret gåture 
i de fem sogne i Friskvind, 
hvor man i løbet af en 
weekend havde mulighed 
for på egen hånd at komme 
ud og opleve vores fine 
og meget forskelligartede 
natur. 
 Det var en kæmpe succes 
med rigtig mange gæster 
fra nær og fjern. Vi har 
derfor besluttet, at vi også 
i år vil tilrettelægge nye 
weekend-gåture. De første 
gåture, markeret med nye, 
røde og blå Friskvind-
flag, vil formentlig alle-
rede blive arrangeret i 
påsken, men følg os på 
facebook »Friskvind – 
Landsbyklyngen« og på 
hjemmesiden »friskvind.
dk«, her kan du også 
tilmelde dig Friskvinds 
nyhedsbrev, så du ikke går 
glip af et arrangement. 

Det rullende mødested
Vi har arbejdet videre med 
vores projekt »Det rullende 
mødested«. Som nogle af 
jer måske har læst, så fik vi 
i december 2021 tilsagn fra 
Nordea Fondens »Her bo 
vi« pulje på 268.750 kr. 
 Det projekt vi arbejder 
på, indeholder tre vogne: 
en salgsvogn, en scenevogn 
og en toiletvogn. 
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 Vi er i skrivende stund 
i dialog omkring et andet 
tilsagn, til køb af udstyr og 
folie til de tre vogne. Dette 
forventer vi afklaret i løbet 
af marts. 
 Hvis alt går vel, så kan vi 
inden udgangen af marts 
måned præsentere vores 
»Det rullende mødested«, 
som vil kunne stå klar 
inden sommerferien. Det 
glæder vi os rigtigt meget 
til, og tror det bliver til stor 
gavn og glæde for mange i 
Landsbyklyngen. 

Erhvervsnetværket
Erhvervsnetværket Frisk-
vind er et netværk for små 
og større virksomheder i 
Lem, Højmark, Velling, 
Dejbjerg og Stauning. Her 
har det lokale erhvervsliv 
mulighed for at mødes på 
tværs af brancher og for 
at lære hinanden at kende. 
Tanken bag netværket er 
– som i Landsbyklyngen 
Friskvind – at sammenhold 
gør stærk. 
 Som alt andet har 
også Erhvervsnetværket 
Frisk vind været ramt 
af nedlukning. Nu er 
der heldigvis lys – og 
dermed spændende ar-
rangementer - forude: 
 Den 10. marts besøgte 
netværket en af områdets 
store virksomheder:  LJM 
- Lind Jensen i Højmark, 
og den 19. maj går turen til 
Esbjerg Havn. Senest har 
viceborgmester og formand 
for Erhvervs-, Klima- og 
Arbe jdskraf tudva lget , 

Søren Elbæk, gæstet 
netværket og fortalt om 
den aktuelle politiske 
dagsorden på området.

Alle fem sogne er repræ-
senteret i den nyvalgte 
bestyrelse: 

Højmark: 
• Tom Krøjgaard 
Pedersen, 
maskinmester, MBA,

Stauning: 
• Niels Rasmussen, 
landmand, Vesterhede 
A/S.

Dejbjerg: 
• Karsten Larsen, 
medejer, Hansen & 
Larsen.

Lem: 
• Bjarne Sørensen, ejer, 
AB Autoservice.  

Velling: 
• Boi Nielsen, 
 fhv. landmand. 

Lem: 
• Ole Poulsen, ejer, 
Blomstersmedjen.

Bestyrelsen konstituerer 
sig på et kommende møde. 
Alle med CVR-nummer 
er meget velkomne i 
erhvervsnetværket. Hvis 
det er noget for dig, så send 
en mail til koordinator 
Birgitte Vinding på 
Birgitte.Vinding@Outlook.
dk 

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

7.
maj

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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Marts 2022

Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst:
Den 23. februar afholdt 
Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehus 
virtuel generalforsamling.
Tak til alle der så med.
 Gitte Ebbesen og Lena 
Læsøe Petersen modtog 
begge genvalg til bestyrel-
sen. Janni Mikkelsen øn-
skede ikke genvalg. Derfor 
byder støtteforeningen 
vel kommen til Majbritt 
Plauborg i bestyrelsen. 
Tina Nygaard blev valgt 
som ny suppleant og John 
Krogsgård Petersen mod-
tog atter genvalg som sup-
pleant. 
 Tak til Janni Mikkelsen 
for dit store arbejde som 
kasserer i bestyrelsen.
 Lørdag 5. februar blev 
der atter indsamlet pap og 
papir. Det blev til 11.420 kg 
pap og papir. Vi siger man-

ge tak til alle dem, der gav 
en hånd med ved indsam-
lingen. Der skal naturligvis 
også lyde en stor tak til alle 
jer, der afleverer jeres pap 
og papir til os, både virk-
somheder og private.
 Endelig kunne vi få lov 
at afholde vores årlige ban-
kospil i hallen på Stauning 
Skole. Fredag 4. marts hav-
de vi alle en helt igennem 
fantastisk aften. Dette kun-
ne vi ikke have gennem-
ført uden hjælp fra alle de 
mange frivillige, der støtter 
os. Stor tak til de mange 
sponsorer, de frivillige ka-
gebagere og sidst men ikke 
mindst alle jer, der valgte 
at bruge en fredag aften på 
at gå til banko.
 Derudover arbejder vi 
hele tiden på nye ideer, ar-
rangementer og tiltag, der 
kan være med til at støtte 
op om Støtteforeningens 
primære formål: at mar-
kedsføre Stauning Skole og 
Børnehus som et attraktivt 

alternativ til kommunens 
øvrige institutioner samt 
at tjene penge, som pri-
mært går til driften af den 
bus, som hver dag henter 
og bringer børn med bopæl 
uden for skoledistriktet. 
Derfor er vi altid på udkig 
efter frivillige chauffører.
 Støtteforeningen for 
Stauning Skole og Bør-
nehus, lokalsamfundet i 
Stauning samt de mange 
familier, der hver dag har 
glæde af busordningen, si-
ger tusind tak for både ar-
bejdskraft og engagement 
til alle chauffører.

Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:
Den næste avisindsamling 
er lørdag 7. maj 2022, så 
husk endelig at stille pap 
og papir ud til os.
 Hvis du/I har lyst til 
at hjælpe til med nogle af 
vores opgaver eller bare 
ønsker at blive klogere på 
støtteforeningens arbejde, 
så er du/I meget velkomne 
til at kontakte os via Face-
book.

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

Med venlig hilsen 
bestyrelsen for Støtte-

foreningen for Stauning 
Skole og Børnehus

STØTTEFORENINGEN
NYHEDSBREV FRA 
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Kongsholm 
Murer

ved 

POUL BLOCH 
- tilbyder murerarbejde 

i Vestjylland

4045 
8883

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/

9735 1311
HOTEL
SKJERN

        STAUNING

2220 1973
Gratis levering...

Farverivej 8       •     6900 Skjern

9735 2521

Øko-Tryk
Prøv vores online tryksagsberegner:

www.oko-tryk.dk
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I efteråret har 
jagtforeningen afholdt tre 
jagter, sognejagten og to 
sneppejagter.

Sognejagten blev afholdt 
første lørdag i november. 
Den startede med morgen-
kaffe på Dejbjerglund Ef-
terskole og derefter jagt på 
forskellige revirer i sognet. 
 Om aftenen var der spis-
ning på Dejbjerglund Ef-
terskole.  Der blev nedlagt 
tre snepper. 
 En stor tak skal lyde fra 
foreningen til de lodsejere, 
der gav os lov til at drive 
jagt på deres jord.
 Den 24. februar blev der 
afholdt ordinær general-
forsamling på efterskolen. 
Steen Dupont, Allan Jen-
sen og Jakob Thyssen var 
på valg, og de ønskede ikke 
genvalg. 
 Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Finn Clemmensen, 
Micael Vang Christensen 
og Kent Lodberg.
Efterfølgende har besty-

relsen konstitueret sig så-
ledes:

Formand: 
• Knud Erik Stampe
Næstformand: 
• Micael Vang 
 Christensen
Kasserer: 
• Finn Clemmensen
Sekretær: 
• Kent Lodberg
Administrator for hjemme-
side: 
• Martin Vang 
 Christensen.

Kommende arrangemen-
ter: den 21. og 28. april 
og 5. maj har foreningen 
riffelindskydning på sky-
debanen på Skelhøje, alle 
aftener kl. 17 - 21.
 Foreningen er medar-
rangør af Borrisstævnet, 
som desværre de sidste to 
år har været aflyst pga. Co-
rona. Stævnet bliver i år af-
holdt den 14. maj på Borris 
Skydeterræn.

Pbv. 
Knud Erik Stampe

JAGTFORENING
DEJBJERG

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

7.
maj

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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Haveselskabet Skjern Kredsen 
Foredrag med Claus Dalby 

tirsdag den 5. april 2022 kl. 17.00 

i Skjern Kulturcenter, Kramp Scenen 

 

I 2021 var det 100 år siden, at Skjern Havekreds blev oprettet. 
Det skal nu fejres med et haveforedrag i anledning af jubilæet. 

Foredraget ”Selskabsplanter” er Claus Dalbys fortælling om 
haven i Risskov, som er opdelt i farveafstemte rum, der bugner 
af blomstrende vækster.  

Entré kr. 100. 

Alle er velkomne til dette foredrag. Ingen tilmelding. 

     Bestyrelsen. 
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Skjern Havekreds har 
afholdt den årlige 
generalforsamling, som 
foregik i Skjern Kultur-
Center den 22. februar.

15 medlemmer var mødt 
op til generalforsamlingen, 
hvor formand, Elisabeth 
Bakkensen aflagde beret-
ningen og fortalte om de 
afholdte arrangementer i 
2021; hun oplyste også om 
de kommende tiltag i 2022. 
 Som medlem af have-
kredsen har man nok be-
mærket, at vi i april fejrer 
100-års jubilæum. Dette 
jubilæum var egentlig sid-
ste år, men pga. Corona 
måtte vi udskyde det et år.  
 Det finder derfor sted 
den 5. april, hvor aftenen 
begynder med foredrag for 
alle v/Claus Dalby og efter-
følgende festaften for med-
lemmer.
 Regnskabet blev god-
kendt og viste et lille over-
skud.
 Valg til bestyrelsen var 
hurtigt overstået, idet de 
tre, som var på valg, alle 
modtog genvalg. Det er 
Lisbeth Aarup, Karen Ny-
gaard og Lise Skovfoged. 
Ligeledes blev Alice And-
resen og Lilian Bjerg gen-
valgt som revisorer og An-
nette Thomsen genvalgt 
som revisorsuppleant.

 Haveselskabet er un-
der forvandling, idet en ny 
struktur er på vej, således 
at kredsinddelingen skal 
være kommunevis. Vi vil 
dermed blive en meget stor 
kreds med underudvalg.  
 Alle bestyrelsesmedlem-
mer er derfor blevet bedt 
om at blive en periode 
mere pga. de forestående 
forandringer. Medlem-
merne vil ikke komme til 
at mærke den store foran-
dring, kun at der nok bli-
ver flere arrangementer at 
vælge imellem, og det er jo 
meget godt.
 Efter generalforsamlin-
gen var der rosenforedrag 
ved Ernst Jensen fra Øster 
Vedsted. Han er en stor ka-
pacitet indenfor faget, og vi 
fik en meget grundig indfø-
ring i dyrkning og pasning 
af roser. 
 Efter kaffen tog hans 
kone, Birthe over og fortal-
te om, hvilke andre blom-
ster og stauder der går godt 
sammen med roser. Begge 
viste flotte lysbilleder.
 Efter Birthes fortælling 
og billeder tog Ernst over 
igen, hvor vi fik lidt mere at 
vide om roser.
 En oplysende og inspire-
rende aften.

Kommende 
arrangementer.
Tirsdag 5. april kl. 17.00 

i Skjern Kulturcenter
 Jubilæumsforedrag v/
Claus Dalby

Lørdag 21. maj kl. 10.00 
– 12.00 på P-pladsen ved 
Pakhuset i Skjern
 Plantemarked

Mandag 30. maj kl. 18.30 
 Aftentur til Herborg 
Planteskole, Finderups-
vej 35, Herborg ved Vide-
bæk.    
Vi bliver vist rundt af Bent 
Pedersen, der vil fortælle 
om surbundsplanter, og en 
ansat fortæller om stauder. 
 Der vil blive lejlighed til 
at handle. – Herefter kø-
res til Bent Gråkærs have, 
Holmgårdvej 4, Finderup, 
hvor ejeren fortæller om 
stedet. Vi får serveret kaffe 
og ser de blomstrende ro-
dodendron.

Entré inkl. kaffe/kage  
75/90 kr. for medl./ikke 
medl.

Fredag den 1. juli
 Bus til CPH Garden
Se nærmere på Havesel-
skabet, Skjern kredsens 
hjemmeside: 
www.skjern@haveselskabet.dk

/lrå

SKJERN HAVEKREDS
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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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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.  

”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) 

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. 

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. Op-
lys venligst fulde navn på deltagere i kommentarfeltet. 
 
Vi ser frem til to fantastiske sangaftener i godt selskab. 
 

”Willy Egmose”  
Dato: Onsdag d. 11. maj kl. 19.00 —21.00 
Sted: Samlingssalen, Stauning Skole 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage  (Tilmelding senest d. 1. maj) 

”Syng, spis og snak” er støttet af  
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Nyt fra Stauning-Dejbjerg U&I 

Hvor har det været skønt, at vi trods corona om ørerne på os, stadig har kunnet afholde planlagte aktiviteter i 
U&I-regi. Gymnastik og badminton har kørt stort set uden pause, og selvom vi hørte om mange smittede på 
holdene, så formåede den ikke at bremse det, som så mange ser frem til uge efter uge. 

Desværre satte coronaen en stopper for vores fællessangsaften med Willy Egmose i december, men heldigvis 
blev det ikke en aflysning, men i stedet en udskydelse. Vi glæder os derfor til en forårskoncert med ham d. 11. 
maj. 

Et andet tiltag vi eller corona ikke kan stoppe, er SD60+’s onsdagsture. Det er ganske enkelt imponerende, 
hvordan deres gå-koncept har hevet flere og flere med på forskellige udflugter. De seneste par måneder har 
deltagertallet ligget mellem 25 og 40 personer. Turene varierer fra gang til gang, og ofte er der nogle, der kan 
vise rundt og fortælle lidt om det sted de besøger. Der har ligeledes været indlagt nogle virksomhedsbesøg og 
senest en spændende rundvisning i Staunings Lokalhistoriske arkiv. Ud over onsdagsturene gør udvalget også 
et stort arbejde for at få flere penge mellem hænderne. Derfor hjælper de til med servering af kaffe til vores 
fire fællessangsarrangementer, hvor hele overskuddet går til deres fremtidige aktiviteter.  
Vi håber, at jer der er 60+ vil bakke op om deres fantastiske initiativer, og vi håber at jer under 60+ vil bakke op 
om de sidste to fællessangsarrangementer, så gruppen kan udvikle sig endnu mere. 

Vinterholdene er nu rundet stille og roligt af, og d. 18. marts sluttede vi med en brag af en aften, da vi ENDELIG 
kunne mødes til gymnastikopvisning i Dejbjerglund Hallen. Det var en fantastisk aften med masser af 
spænding, sved og stemning. De seneste to års opvisninger, og en masse timers træning satte coronaen en 
stopper for. Nu tror og håber vi, at sådanne aflysninger ikke bliver virkelighed igen. 

D. 27. marts inviterer vi indenfor i Dejbjerglund Hallen til en fantastisk aktivitetsdag før børn 
og barnlige sjæle. Onkel Reje, kendt fra Ramasjang, kommer og underholder børnene, og vi 
krydser fingre for en festlig dag med højt humør. Billetter til dagen kan købes via: 
https://www.billetsalg.dk/Ticket/Onkel%20Reje%20og%20Niller%20Show/3529 
 

D. 5. april inviterer vi sammen med Dejbjerglund Efterskole indenfor til fællessang i Stauning 
Skoles minihal. Henrik Volf spiller op til en skøn omgang fællessang, hvor vi denne aften hylder 
Kim Larsen. Arrangementet er fra kl. 19 - 21, og tilmelding skal ske til: sangaften@uogi.dk eller 
sms 25382631. Pris inkl. kaffe og kage er 80 kr. 

D. 11. maj inviterer vi sammen med Dejbjerglund Efterskole indenfor til endnu en omgang 
fællessang i Stauning Skoles minihal. Denne aften synger vi sommeren ind i selskab med Willy 
Egmose. Arrangementet er fra kl. 19 - 21, og tilmelding skal ske til: sangaften@uogi.dk eller sms 
25382631. Pris inkl. kaffe og kage er 50 kr. 

 

Forårsaktiviteterne er stadig i gang med at blive udtænkt, og vil blive meldt ud på vores facebookside i løbet af 
kort tid. 

 

Dog kan vi meddele, at ”MTB - fra 3. klasse og op” begynder tirsdag d. 19. april kl. 17.00 - 
18.30. Holdet kører frem til gymnastikopstart i september. 
Kontingentet er 130 kr. og tilmelding skal ske via https://www.uogi.dk/Mountainbike-og-
Naturligvis 

Vi håber på jeres opbakning, og glæder os til at se jer. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Karen Lundgaard Agerholm 
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30. APRIL. 9.30 – 15.00 
KVINDEDAG MED 
GANG OG SANG 
Velkommen til alle interesserede piger og kvinder 
Dagens program: 

Vi mødes kl. 9.30 i Dejbjerg Missionshus, hvor vi starter dagen med 
morgensang. 
Adresse: Bundsbækvej 1, Dejbjerg, 6900 Skjern. 

Derefter vandrer vi gennem skoven og over heden til Hellig Kors 
Kloster. Turen er ca. 10 km. Undervejs gør vi holdt og synger 
sammen under åben himmel. 

I klostret spiser vi vores medbragte madpakker i klostrets hyggelige 
stuer. Derefter har vi en sangtime, i den stemningsfulde klosterkirke. 
Vi byder på et stykke kage inden dagen afsluttes. 

Vær opmærksom på, at dagen slutter ved Hellig Kors Kloster, egen 
hjemtransport arrangeres herfra. 

 

 

 
 

 Velkommen til alle 

interesserede 

piger og kvinder 

 

Medbring din egen 

frokost og drikkevarer 

hertil, samt kaffe/te til 

eftermiddagskagen. 

 

Pris for dagen: 

75 kr. betales på 
MobilePay ved 

tilmelding. 

Refunderes ikke 
ved afbud. 

 

Arrangører: 

Tanna Kjær Blak, 

Karen Kiørbye og 

Henriette Lauridsen 

 

 
TILMELDING 

 

Senest 23. april til: 
Henriettelauridsen@yahoo.dk 

 
MobilePay: 30643921 

Husk navn 
og ”Kvindedag” 
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Af Gitte Christiansen 

Med store forventninger 
og taknemmelighed over, at 
vi igen kunne lave op-
visninger, mødte både 
publikum og gymnaster op 
til forårsopvisning i 
Dejbjerglund Hallen 
18. marts 2022.

Nu er næsten alting som altid, 
og vi kan igen mødes over en 
kop kaffe og give hinanden et 
kram, og vi kan igen afholde 
forårsopvisninger.
 Det har været to lange år 
uden det festfyrværkeri af en 
afslutning på gymnastiksæso-
nen, som opvisningerne er. Vi 
har manglet noget at træne op 
til, og vi har manglet at blive 
inspireret af hinanden ved at 
se hinandens opvisninger.
 Men i år kunne vi igen hol-
de opvisninger. 
 I gymnastikudvalget har vi 
i år valgt en lidt anden model, 
da vores yngste hold, Tumling 
tons og De små rå afholdt de-
res opvisning i multisalen på 

Stauning skole tirsdagen før 
lokalopvisningen. Der mødte 
200 publikummer op, hvilket 
var flere end, vi havde turde 
håbe på, og vi var meget glade 
for den store opbakning. 
 Fredag 18. marts havde vi 
så den første forårsopvisning 
i Stauning Dejbjerg U&I siden 
2019, og også her var der et 
meget flot fremmøde af publi-
kum.
Det var en flot aften med fan-
tasifulde og kreative opvis-
ninger fra både børn, unge og 
voksne. Der var et højt niveau 
på holdene, og man kunne se, 
at gymnasterne havde lært no-
get i løbet af året.
 Jeg vil også gerne her i Sog-
nebladet sige tak til alle træ-
nerne for de flotte opvisninger 
og tak for den store indsats I 
har lagt i vinterens arbejde.
 I er en del af en stor flok 
af frivillige i Danmark, som 
trækker på mange forskellige 
områder. Som trænere, som 
bestyrelsesmedlemmer, som 
besøgsvenner eller meget an-
det. Der er mange måder at 
være frivillig på. 
 Alle de frivillige har det til 
fælles, at de yder en indsats 

for andre uden at få løn for 
det. Det er meget værd for et 
lokalsamfund at have folk, der 
frivilligt yder en indsats for an-
dre:
• I er med til at skabe bedre 
rammer for børn og unge. 
• I er med til at flere ting bli-
ver mulige
• I er med til at skabe et fæl-
lesskab
 Det fællesskab skal vi vær-
ne om og byde andre med ind 
i. Der er altid plads til flere 
frivillige. Vi er som forening 
dybt taknemmelige for, at I vil 
bruge jeres kræfter hos os.
 Mange tak for det.
 Men der er stadig gymna-
stik på programmet, og der 
er mulighed for at deltage i 
Søndags-Sommer-Spring hver 
søndag i maj måned kl.16.00-
17.30. 

Søndags 
Sommer Spring
Alle søndage i maj 
kl. 16.00-17.30
Er der sommerspring for både 
piger og drenge i alderen 0.-3. 
kl. og 4.-7. kl. 
 Begge hold træner på Dej-
bjerglund Efterskole.
Pris: 100 kr.
 Tilmelding på U&I’s hjem-
meside: 
https://www.uogi.dk/Gymna-
stik-418483

DEJBJERGLUND
GYMNASTIKOPVISNINGEN PÅ
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Dette er begyndelsen på 
Gitte Christiansens artikel 
i Sognebladet omhandlen-
de: Gymnastikopvisningen 
18. marts 2022:

Nordmanden Sindre Skele 
skrev et lille digt under den 
første coronanedlukning. 
Det er oversat til dansk af 
Tine Illum. Her beskrives 
ganske fint de tanker man-
ge af os havde:

1.
Hvis alting nu var som altid
Så havde jeg åbnet mit 
hjem,
Og budt dig som altid på 
kaffe
Og gi’t dig som altid et 
klem.
Hvis alting nu var som altid
Så kunne vi mødes et sted
Og vi kunne sagtens vær’ 
mange
Og alt det, vi kender ku’ ske

2.
Og måske vi så ville tænke

Den blev som altid, den 
dag.
Kan hænde, vi helt enkelt 
glemte,
Hvor endeløst rige vi var
Mens alting endnu var som 
altid
For intet er ligesom før
Vi samler os ikke om bor-
det
Som mennesker altid gør

3.
Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der 
sker,
Og hvad det betyder for 
spurve,
Og planter og alt det, som 
er.
Måske ser jeg verden lidt 
bedre
Når samfundet går lidt i hi
Alt livet som myldrer om-
kring os,
Og alt, som gør jorden så 
rig.

4.
Når ingenting er som altid,
Så burde vi skrive en sang Om hvordan vi vil, det skal 

være,
Når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers 
lyde:
At nu vil jeg åbne mit hjem
Og byde - som altid - på 
kaffe
Og gi’ dig - som altid - et 
klem.
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL
Søndag 3. kl 10.30
Søndag 10. kl   9.00 Palmesøndag
Torsdag 14. kl 19.30 Skærtorsdag
Fredag 15. kl 15.00 Langfredag
Søndag 17. kl 10.30 Påskedag
Mandag 18. kl   9.00 2. Påskedag
Søndag	 24.	 kl	10.00	 Konfirmation

MAJ 
Søndag 1. kl   9.00   
Søndag 8.  INGEN 
Fredag 13.  INGEN
Søndag 15. kl 10.30
Søndag 22. kl   9.00 
Torsdag	 26.	 kl			9.00	 Kristi	himmelfart
Søndag 29.  INGEN

JUNI
Søndag	 5.	 kl	9.00	 Pinsedag
Mandag	 6.		 kl	10.30	 2.	Pinsedag
Fredag	 10.	 kl	17.00	 Familiegudstjeneste
Søndag 12.   INGEN 
Søndag 19. kl 9.00
Søndag 26. 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

Landbobanken.indd   1 23-03-2022   07:10:03
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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 2   NR. 145

  38. ÅRGANG

APRIL
K V A R T A L

2022
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