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Juli 2022...

Med et dejligt forårs vejr 
og en sommer i vente, 
som forhåbentlig bliver 
med godt vejr. 

Ingen restriktioner i anled-
ning af Coronaen, nærmest 
helt normale forhold igen i 
vores lille land.   
Håndtryk hører til normalen 
igen, når vi hilser på hinan-
den. Og afstand til hinanden 
tænker vi ikke længere så 
meget over.   
Kan komme til fest igen og 
nyde hinandens selskab. Og få 
de oplevelser vi selv ønsker. 
 Håndsprit er måske stadig 
in. Alt i alt normale forhold vi 
nyder. 
 Sommer forbindes ofte 
af de fleste med ferie, glæde 
og en tid hvor man ikke er 
tvunget til at følge de daglige 
rutiner. Vi bliver lidt slaver 
af vejret og på sin vis frygter 
vi, at det vil regne eller blæse 
hele ferien. Hvilket vi har er-
faret fra tidligere somre, men 
frygten kan være ubegrundet, 
heldigvis.
 Sommertiden kan være in-
tens og så alligevel med tid til 
stilhed og refleksion. 
Men selvom vi gearer ned, 
sker der dog lidt omkring os.
 I april kunne vi se en lokal 

person på TV 2, nemlig Birger 
Keseler.
Det var i en udsendelse på 
TV2 hvor man sendte live fra 
Skibet »Wallenberg« med fa-
milien Beha. 
 Dette handlede om hvordan 
vi kan bevare vores planet. 
En af flere udsendelser hvor 
klimaet var i fokus, og hvilke 
tiltag der gøres for at mindske 
klimaforandringerne. Fami-
lien Beha havde været ude, at 
se på nogle af de mulige løs-
ninger der allerede foreligger 
og her var vindmøller selvsagt 
et af emnerne. 
 Derfor var de i Dejbjerg 
for at optage fra »Lille Skind-
bjerg«, hvor en af de nok æld-
ste vindmøller er opstillet. 
Gården og møllen er ejet af 
Birger Keseler. Han fortalte 
om hvordan hans far havde 
været fremsynet under olie-
krisen, og mangel på strøm i 
denne ende af sognet, gav ide-
en til at opstille en vindmølle. 
Hvilket var et særsyn på den 
tid. 
 Til slut så vi Birger være 
med i »Østerild« Testcenter 
for vindmøller, hvor han var 
med oppe i en af de hidtil 
største vindmøller i verden. 
Lidt en kontrast til sin egen 
vindmølle i Dejbjerg. 
 Traditionen tro kom flage-
ne til tops for konfirmanderne 
i Dejbjerg Kirke 24. april. 

Vejret kunne vist ikke ønskes 
bedre til denne konfirmander-
nes store festdag. 
 Så har kommunen været 
rundt og »ordne« rabatterne i 
vejsiderne flere steder. Nogle 
steder er det ikke et kønt syn 
lige for tiden, men det bliver 
vel grønt igen. Men lidt af et 
irritationsmoment for de 
der slår græsrabbaterne med 
plæneklipperen.
 Forleden var der også lys-
regulering i Dejbjerg Stations-
by, idet en parkeringsplads i 
byen skulle 
forbedres. 
 Et par dage senere var ve-
jen fra Dejbjerg Stationsby til 
Dejbjerg Kirkeby spærret for 
gennemkørsel,
idet vejkanterne på bakken 
skulle forbedres og forstær-
kes. Og omkørselen gik via 
Terningvej til Vognbjergvej. 
Sikke en trafik på den ellers 
stille Terningvej. 
 Dejbjerglund Efterskole 
har haft sin galla aften og ek-
samen er i gang, hvilket er et 
tegn på, at et skoleår er ved 
at rinde ud, og sommerferien 
står for døren.
 I sommerferien vil der i år 
være Bedsteforældrelejr. Et 
nyt tiltag, hvor bedsteforæl-
dre og børnebørn kan hygge 
sig sammen i tre dage og ud-
folde sig i de faciliteter der er 
på Efterskolen. Dette hører vi 
forhåbentlig mere om.
 Til slut vil jeg ønske alle en 
fantastisk sommer, med for-
håbentlig mange gode ople-
velser.

/bll

Rasmus og Jeppe Agerholm 
Lundgaard blev afhentet i 
bar-traktoren fra 
Jazzfestivalen i Stauning.

   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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I slutningen af januar 
begav vi os mod Afrika, 
nærmere bestemt 
Tanzania. 

Her skulle vi være i 
tre måneder, hvor vi 
størstedelen af tiden skulle 
bo i en lille by kaldet 
Kayanga. Kufferterne var 
pakket, og vi glædede os 
helt vildt til at komme 
afsted mod nye eventyrer 
og udfordringer. 
 Flyet gik fra Billund 
tidligt om morgenen 31. 
januar og sent samme aften 

landede vi i Arusha, hvor vi 
desværre ikke havde vores 
bagage med os, da den 
ikke blev loaded på flyet i 
Amsterdem. 
 Derfor måtte vi undvære 
alle vores ejendele 
den første uge, som 
skulle bruges på safari i 
Serengeti, Ngorongoro og 
Tarangire. Alle sammen 
store nationalparker, hvor 
de mange vilde dyr levede 
på savannen. Det var en 
meget stor oplevelse, hvor 
vi blandt andet så »the 
big 5«; elefanter, løver, 
næsehorn, leoparder og 

bøfler. Derudover så vi 
flokke på flere tusinde 
gnuer og zebraer samt 
geparder, aber, vildsvin, 
hyæner og mange flere. 
 For at få hele oplevelsen 
med af savannen havde vi 
booket en safari, hvor man 
ikke kun ville opleve dyrene 
på tæt hold om dagen, men 
faktisk havde mulighed for 
at komme endnu tættere 
på dem om natten. 
 Vi skulle nemlig sove på 
den åbne savanne i små 
telte uden vagtmand eller 
indhegning. Her så vi om 
natten en gepard som 
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listede forbi teltet, hyæner 
der lå i de omkringliggende 
buske og hylede, og vi faldt 
i søvn til løvernes brøl, 
som kan høres på 20 km 
afstand. 
 Efter safarien gik rejsen 
videre mod Kayanga på 
en 19-timers lang bustur. 

En bustur med ét enkelt 
stop og ingen mad eller 
drikke. Sikke en velkomst 
til Tanzania. 
 I Kayanga blev vi 
heldigvis taget godt imod 
af Brighton Katabaro, 
som vi skulle bo hos de 
følgende 10 uger. Vi blev 
indlogeret i vores egen 
afdeling af huset kaldet 
Sunflower. I hverdagene 
var vi volontører på 
skolen, KATEMPRIS, som 
er en dansk/tanzaniansk 
kostskole med godt 400 
børn i alderen 2 – 13 år. 
 Her fik vi forskellige 
opgaver som at undervise 
børnene, lege med dem 
og inspirere lærerne til 
nye lege og sange, som 
de kunne integrere i 
undervisningen. 
 I vores fritid gik vi til 
kor i den lokale kirke, 
handlede ind på markedet, 
havde filmaften med 

børnene på skolen, var til 
bryllupper, fødselsdage 
og begravelser, hvor det 
ikke var usædvanligt med 
en forsamling på 400-500 
mand. 
 Desuden lavede vi fle
re arrangementer for 
de ældste klasser og 
lærerne, som vi afholdt på 
Sunflower. Hver tirsdag 
var vi i en børnehave i 
byen, hvor vi legede med 
børnene og ofte tog dem 
med til Sunflower, hvor vi 
havde en rutsjebane og gav 
dem lidt sødt inden turen 
igen gik mod børnehaven. 
 Tiden fløj afsted og 
inden vi fik set os om, var 
ugerne i Kayanga gået og 
vi måtte tage afsked med 
alle vores nye og skønne 
bekendtskaber i det lille 
lokalsamfund. 
 Herefter fløj vi til 
Zanzibar, hvor vi boede i to 
uger og nød det gode vejr, 
de flotte strande og den 
eksotiske mad før flyet 3. 
maj lettede mod Danmark, 
hvor vores forældre 
hentede os i lufthavnen 
med flag og banner. 
 Vi er utrolig taknem-
melige for at have haft disse 
måneder i Tanzania, hvor 
vi har fået lov til at blive 
en del af lokalsamfundet 
og på den måde få udvidet 
vores horisont og forståelse 
for hvordan hverdagen kan 
se ud i Tanzania med de 
udfordringer og glæder det 
medfølger. 

Hilsen Caroline, 
Maria og Laura
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Min konfirmation var 15. 
april 2012, og det var en 
fantastisk dag. Godt nok 
havde jeg ikke mange 
gæster, men alligevel 
var der god stemning og 
glæde for alle pengene.

Efter et år mere på Ama-
gerskolen tog jeg på efter-
skole. Det gjorde jeg på 
DHe i Skjern både 9ende 
og 10ende. Det var to år 
fyldt med gymnastik og 
prøvelser af mange for-
skellige kreative ting. Det 
var to år som har budt på 
livslange venskaber, som 
jeg på ingen måde vil være 
for uden. 
 Da efterskolen sluttede, 
tog jeg videre på HHX. Det 
var tre år som bød på nye 
bekendtskaber og gensyn 
med andre. Det var også tre 
år fyldt med afleveringer 
og selvfølgelig de kendte 
gymnasiefester. Disse tre 
år sluttede af på den bedste 
mulige måde, nemlig med 
at få huen på og videre til 
de forskellige fejringer.

 Kort efter at studenterhu-
en var kommet på hovedet 
startede et sabbatår for mit 

vedkommende. Jeg havde 
lige fået nyt job, som skulle 
udfylde min tid. Jeg var så 
heldig at få mig et fuldtids- 
job på Hemmet plejehjem. 
Det har været et job som 
har lært mig rigtig meget, 
som jeg kan bruge i fremti-
den.
 Da jeg desværre ikke kom 
ind på uddannelse til som-
meren 2019, fortsatte jeg 
med at arbejde på pleje-
hjemmet lidt endnu. Men 
jeg havde også valgt at nu 
skulle jeg ud for at se ver-
denen lidt. 
 Jeg meldte mig derfor på 
en rejse med otte andre 
som jeg ikke kendte på for-
hånd. Vi startede ud med 
en uge på Maldiverne. Her 
oplevede vi den muslimske 
kultur på tæt hånd, både 

med bøn tidligt om mor-
genen; - og så fik vi tildelt 
vores egen lille strand, der 

blev døbt bikinistranden. 
 Vi var ude på planlagte 
ture på en sandbanke, hvor 
vi snorklede. Derudover 
havde vi selv planlagt en 
tur ud for at svømme med 
hajer, det var noget af en 
oplevelse. Jeg var meget 
glad for at de ikke havde 
tænder og at de havde me-
get dårligt syn. 
 Efter denne uge hop-
pede vi ind i flyet igen, og 
tog videre til Sri Lanka. Og 
hold da op et land, det har 
jeg virkelig forelsket mig i. 
Det er et land som byder på 
mange ting. Her skulle vi 
lære at surfe. Og opskriften 
på det var at sluge mange 
liter havvand, en masse 
ture under bølgerne og et 
par yogatimer; - - så lykke-
de det for os alle at komme 

10 år efter
  min konfirmation...

Frederik er søn af Gerda og 
Benny Simonsen på Sandagervej 1 
i Vestersogn
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op at stå. 
 Udover dette bød Sri 
Lanka på en masse the 
plantager, hvor vi var et 
par stykker som tog ind 
på en the fabrik og fik en 
rundvisning. Vi tog en pil-
grimsvandring på 5.200 
trappetrin op ad Adam’s 
Peak kl. 02 om natten, for 
at ende på toppen til en 
smuk solopgang. 
 Og så skulle vi da også 
prøve den berømte togtur i 
Sri Lanka, men vi valgte det 
forkerte tog og kom ikke på 
den smukke tur vi havde 
regnet med desværre. Som 
slut destination skulle vi til 
Thailand, og her startede 
vi med en guidet cykeltur i 
Bangkok. 
 Derefter tog vi videre til 
det nordlige Thailand for 
at tage et par dage i junglen 
på en trekking tur. Det var 
nogle fantastiske oplevel-
ser, hvor vi boede i telt og 
et pælehus, og fik masser af 
lokal mad og mindre lækre 
ting, som en fugleedder-

kop, der ved et uheld blev 
dræbt, så den skulle vi da 
lige smage på. Og nej tak, 
det gør jeg helst ikke igen. 
 Efter denne trekking tur 
havde vi et par dage som 
ikke havde nogle ting på 
programmet, men det æn-
drede vi meget hurtigt selv. 
 Så vi startede med at tage 
ud til et elefantsted, som 
tager sig af elefanter der 
har haft et liv i fangenskab. 
Vi tog da også til Thailands 
højeste bungy jump og 
Thailands længste zip line, 
nu når vi var der. 
 Så skiltes vore veje; for 
os der rejste sammen for 
en stund. Vi tog ud på egen 
hånd, og så noget forskel-
ligt og mødtes til Fullmoon 
party igen. Her fik vi ople-
vet hvordan der bliver fej-
ret fuldmåne med alle mu-
lige fra hele verdenen. 
 Også dette var noget af 
en oplevelse, og en smule 
hårdt, efter et par dage 
hvor den ikke fik for lidt. 
Derefter var det meste af 

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

Hilsen Frederik

I Grønland var vi tit ude 
at pilke i vores lille jolle, 
mig længst til venstre. 

Mig, længst til højre, og 
fire andre skiinstruktører.

Mig, nr. 2 fra venstre og 
gutterne ved Waipio 
Valley, Hawaii.
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Kom og vær med til at fejre dagen sammen med

os, det vil glæde os at se jer!
Fredag den 2. september byder vi på kaffe og

lagkage i missionshuset kl. 15.30 - 16.30
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Galla er en årlig 
tilbagevendende 
begivenhed på 
Dejbjerglund Efterskole. 
En begivenhed som både 
ansatte og eleverne ser 
meget frem til, og som der 
bliver gjort virkelig meget 
ud af.

Men galla er ikke bare en 
god fest, hvor vi alle har 
taget pænt tøj på. Det er 
meget mere end det.
 Især i år har galla været 
et symbol på, at vores liv 

igen stort set er tilbage som 
før Covid-19. Fællesskabet 
og ungdomslivet har de 
sidste par år været sat 
under hårdt pres, men nu 
dyrker og nyder vi det, alt 
det vi kan. 
 Når eleverne i ugerne 
forinden skal invitere deres 
gallapartner, bliver det 
gjort med stor kreativitet. 
Festen starter allerede 
der. Tøjet bliver hentet 
derhjemme i ugerne 
forinden, måske indkøbt 
med mor og/eller veninden 
- og måske skal det også 
tilpasses. De unge vil 

gerne vil se godt ud, både 
for deres gallapartner, 
dem selv og fællesskabet. 
Glæden og forventningerne 
stiger.
 Festen med god mad, 
underholdning, fotos-
sessions og lancier er alt 
sammen ingredienser, 
som skaber fællesskabet og 
gør, at pigerne står ranke 
og smukke i deres kjoler, 
mens drengene pludselig 
er 10 cm højere – bare ved 
at få pænt tøj på!
 Gallafesten bliver et godt 
minde til efterskoleåret. 
Fællesskabet er blevet 
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endnu stærkere, og vi 
vil slutte skoleåret af på 
toppen.
 Galla 2022 på 
Dejbjerglund Efterskole er 
et symbol for normaliteten. 
Tak for det.
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Hvert år arrangerer 
Dejbjerglund Efterskole 
bedsteforældredag – 
således også i år, hvor det 
fandt sted den 12. maj. 

Det sker jo af og til, at børn 
fra Dejbjerg eller omegn 
går på skolen og således har 
bedsteforældre i Dejbjerg.
 I år var Meta Larsen 
til bedsteforældredag på 
skolen. Hendes barnebarn 
Laura fra Skjern går der.  
 Hun fulgtes med Lauras 

anden bedstemor, Martha 
fra Skjern. Der var dog 
også andre bedsteforældre 
fra nærområdet.
 Dagen begyndte kl. 10 
med kaffe og boller i den 
store sal. Da der går ca. 
140 elever på skolen, og 
hver elev mindst havde to 
bedsteforældre med, var 
der rigtig mange til stede.
 Efter kaffen blev man delt 
op i tre hold. Man kunne 
vælge mellem forskellige 
brætspil, kongespil eller 
gåtur (morgenruten). 

Nogle bedsteforældre 
havde jo ikke set skolen 
før, så de blev vist rundt af 
deres børnebørn.
 Kl. 11.30 var der folke-
dans, hvor eleverne dans-
ede »To-tur til Vejle« og 
de andre kendte gode 
gamle danse, derefter 
gymnastikopvisning.
 Kl. 12.30 var der en 
lækker middag, derefter 
sjove indslag, fællessang 
og sang v/eleverne. Her 
sang eleverne gamle sange 
fra bedsteforældrenes 
ungdom.
 Bedsteforældredagen 
sluttede kl. 15. Eleverne 
skulle hjælpe med 
oprydning og kunne så 
tage med hjem. Men for 
eleverne var aktiviteterne 
ikke forbi, for om aftenen 
var der nemlig fest i Hover 
Forsamlingshus.
 En hyggelig og begiven-
hedsrig dag.

Metha Skovgaard Larsen
/lrå

DEJBJERG SOGNEBLAD  14
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NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

20.
aug.

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus
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Redaktionen har fået Rita 
Kjær Nørgård, til at 
fortælle om flytningen til 
det nye regionshospital i 
Gødstrup:

Jeg er ansat som sygeple-
jerske på Enhed For Lin-
drendebehandling. Min af-
deling er flyttet fra Herning 
til Gødstrup i anden bølge, 
hvilket vil sige, at de første 
børnesygdomme er afhjul-
pet.
 Vi har nu i mange må-
neder læst diverse Quick-
guides til diverse systemer 
på vores ny hospital. Det 
var helt sciensfiction, men 
nu er det virkelighed. Rør-
post, adgangskort, affalds- 
håndtering, manualer til 
persienner og nye lokalite-
ter i særdeleshed.
 Når først man er her, 
forstår man hvilket stort 

puslespil det er, der skal 
gå op, og jeg er blevet lidt 
mere ydmyg i mine klager 
over ting, der ikke fungerer 
og tænker mere på, hvor-
dan jeg kan hjælpe med at 
få det hele til at fungere 
bedre.
 For mig har flytningen 
betydet lange gåture i vores 
kælder efter uniformer og 
omklædningsrum. Vi har 

fået et såkaldt sengefæl-
lesskab med Kræftafdelin-
gen og Øre- Næse- Hals-, 
hvilket vil sige at vi har alle 
vores birum til fælles og vi i 
vagterne hjælper hinanden 
med fordeling af ressour-
cer.
 Patientkategorien og 
kolleger er de samme, det 
er blot de ydre forhold der 
er ændrede. I hverdagen 
ikke de store ændringer. 
 Vi skal indøve nogle an-
dre rutiner, da faciliteterne 
på personalesiden er blevet 
kraftig reduceret og det er 
sværere at mødes tværfag-
ligt.
 Når lige bølgerne har 
lagt sig får vi mere tid til at 
fokusere på de skønne om-
givelser, vi er kommet til 
og  patienterne er glade for 
enestuerne og den fleksible 
madbestilling.

Rita

REGIONSHOSPITAL
INDTOG  PÅ  DET  NYE 
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Sognebladet har lavet 
et interview med Morten 
Thuen, som er golftræner i 
Dejbjerg golfklub. 

Morten Thuen har sagt ja 
til at fortælle lidt om hans 
liv og hvordan han er blevet 
ansat på Dejbjerg golfklub. 
 Morten er 70 år og blev 

ansat på deltid i marts 
2021. 
 Det var ikke en del af 
kontrakten, at Morten og 
hans kone skulle flytte til 
området, men ca. halvdelen 
af ugen er de bosat her i et 
lejet hus. 
 De sætter stor pris på 
vestkysten og går mange 
ture og nyder naturen. 

 Morten føler sig taget 
meget godt imod i Dejbjerg 
golfklub. 
 Han er født og opvokset i 
Ålborg.

Hvad fik dig til at søge 
stillingen?
Jeg kendte golfgården 
fra tidligere turneringer 
og syntes rigtig godt om 
området og stillingen var 
på deltid og eftersom jeg 
er nået pensionsalderen, 
passede et deltidsjob godt 
til mig. (Arbejdsmængden 
svarer ikke helt til deltid, 
da der kun er en træner til 
over 1100 medlemmer)

Hvordan og hvornår 
startede din interesse 
for golf. 
Som ca. 20-årig startede 
jeg med at spille golf. 
 Der forinden havde jeg 
spillet ishockey i ÅB. Det 
blev for hårdt og så skiftede 
jeg til golf. 
 Da jeg begyndte at spille 
golf, fik jeg hurtigt lyst til 
mere og så startede jeg 
i lære som golftræner, 
hvilket tog tre år. 
 Derefter har jeg 
arbejdet i Nordjylland og 
på Djursland og andre 
steder, men altid indenfor 
golfbranchen. 
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Morten Thuen
INTERVIEW  MED 
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Er der krav til 
træningen, når der 
spilles på eliteplan?
Nej, det er lystpræget og 
man kan selv fordele det 
tidsmæssigt, men gerne 
6-7 dage om ugen. 

Har du trænet nogle 
kendte golfspillere?
Ja, jeg har trænet Søren 
Kjeldsen i ca. fem år og 
hans søster Trine Panum 
Kjeldsen. 

Har du nogle gode 
oplevelser fra 
golfbanen?
Ja, når teknikken går op i 
en højere enhed, så er det 
en fornøjelse, så fungerer 
det bare.

Er der et specielt 
fællesskab på banen 
og i klubben?
Ja, det er jo en sport 
man har til fælles og 
det bliver også lidt ens 
omgangskreds. 
 Jeg har fx spillet med 
min søn i DM for to 
generationer, hvor vi blev 

danmarksmestre. Min søn 
har også spillet med hans 
mor, så det er noget hele 
familien er sammen om.

Skal man have specielt 
udstyr og beklædning?
Jeg synes godt der må 
være en vis dresscode, 
men idag spiller folk også i 
cowboybukser og det er ok. 
Der er mange pensionister 
der spiller og så kan man 
leje en golfvogn, hvis 
bentøjet ikke er for godt. 

Er det blevet en sport 
for alle aldre?
Ja, de mindste vi træner er 
fra 4-8 år og helt op til man 
ikke kan længere. 
 Om mandagen er der 
Bambinotræning for de 
små og det er utrolig 
livsbekræftende og hygge-
ligt. 
 Ældresagen har også 
tilmeldt hold til træning 
og det er rigtig godt, da 
der også kommer sociale 
kompetancer ud af det og 
nye medlemskaber. 
 Juniorafdelingen er 

steget fra ca. 20 til 40-
50 stykker i det år jeg 
har været ansat, så der er 
fremgang i klubben med 
over 1100 medlemmer. 
 I coronatiden er sporten 
blevet meget populær og 
det håber vi fortsætter. 

Er der frivillige 
involveret på 
golfgården?
Ja, der er rigtig mange 
frivillige og dem kan vi slet 
ikke undvære. 
 De er både med til at 
hjælpe med undervisning 
og servering i klubhuset og 
mange andre ting. 
 Vi er kun fire på 
lønningslisten med 
træning, ledelse, kontor 
og køkken og fire 
greenkeepere, så otte i alt. 

 Vi ønsker dig alt mulig 
held og lykke med dit 
arbejde og håber du 
får mange gode år på 
golfbanerne. 

/rs
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Kaj Munk kor- og sangaf-
ten torsdag 15. september 
kl. 19.30 i Dejbjerg Kirke.

Kammerkoret Vokal Vest 
fortolker gennem flerstem-
mige sange Kaj Munks 12 
månedsdigte. 
 Undervejs mellem san-
gene vil Lisbeth Lunde 
Lauridsen, tidligere for-
midler og daglig leder på 
Kaj Munks Præstegaard 
fortælle vedrørende anek-
doter om præsten, provo-
katøren og digteren Kaj 
Munk. 
 Anekdoter også af lokal 
karakter, da Kaj Munk var 
en god ven af Dejbjergpræ-
sten Hans Pedersen.
 Så sæt kryds i kalender 
allerede nu!

Mvh. 
Dejbjerg Menighedsråd

KAJ MUNK KOR
SANGAFTEN  MED  
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Råd til livet
- hele livet...
Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent 

at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag,

og få råd til livet - hele livet!

STAUNING WHISKY EXPERIENCE

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

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

Jetzt buchen bei:Book nu på:

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

Ringkobing

Ringkobing
Fjord

Videbaek

Stauning
Whisky

Skjern

Hvide Sande

Tarm

Hemmet
Nymindegab

Sondervig
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Friluftsgudstjeneste ved præstegårdssøen 
 
Den 21. august kl 14.00 er det igen blevet tid til udendørs, familievenlig gudstjeneste nede ved 
den smukke præstegårdssø. Sussi er topklar til at holde gudstjeneste sammen med både børn og 
voksne. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og nyder en gammeldaws is sammen. Alle er hjertelig 
velkommen! 
 

 
 

 
 Gudstjeneste, isbod, fællesskab, natur! 

 
 Tidspunkt: 21. august kl. 14.00 
 Sted: Præstegårdssøen 
 Medbring: havestol eller skovturstæppe 
 Tag tøj på efter vejret 
 I tilfælde af dårligt vejr holder vi gudstjenesten i kirken 
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JULI
Søndag 3. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Søndag 3. kl. 13.00 Skjern Havekreds Åbne haver i Astrup og Faster
Søndag 10. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Søndag 24. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen

AUGUST
Onsdag 3. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ 
   Gåtur i Velling. Start ved Vestjyllands Højskole
Onsdag 10. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur i Skjern. Start ved Skjern Havn
Tors 11. – fre 13. Stauning Jazzfestival Jazzfestival ved Stauning Havn
Fredag 12. kl. 16.00 Indre Mission Rengøring + grillaften
Søndag 14. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 17. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur i Rækker Mølle
Lørdag 20. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 21. kl. 14.00 Dejbjerg Kirke Friluftsgudstjeneste
Onsdag 24. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur på Øster Lem Hede
Onsdag	 24.	 	 U&I	•	Pop-up	fodbold	i	Stauning	(se	facebook)
Onsdag 24. kl. 19.30 Indre Mission
   Månedsmøde  v/Orla Villekjær, Skjern
Lørdag 27. kl. 13.00 Skjern Havekreds Åbne haver i Lem og Ringkøbing
Søndag 28. kl.   9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 31. kl. 10.00 Stauning/Dejbjerg 60+ Gåtur om Bjålum Klit ved Tipperne

SEPTEMBER
Søndag 4. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag7.   Indre Mission Herre/kvindeaften. 
    Nærmere program følger
Torsdag 15. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Kaj Munk kor- og sangaften i kirken
Søndag 18. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Onsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission 
   Månedsmøde. Sangaften m/Inge Niss-Hansen
Lørdag 24. kl. 10.00 H Vestjyllands Kreds 
   Plantemarked i Tambours Have (10-13)
Søndag 25. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Høstgudstjeneste
Onsdag	 28.	 	 U&I	•	Pop-up	fodbold	i	Stauning	(se	facebook)
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Den første maj, en søndag 
med høj sol og fint vejr, 
fejrede konfirmand holdet 
fra 1972 deres 50 års
jubilæum. 

Alle fra holdet var mødt 
frem til dagen. Ni i alt. Erik 
Frandsen og Svend Erik 
Lauridsen havde planlagt 
dagen.
 Den startede i Dejbjerg 
kirke med gudstjeneste og 
efterfølgende fotografering 
på trappen foran Dejbjerg 
præstegård, med samme 
opstilling, som for 50 år si-
den.
 Derefter kørte man en 
tur rundt i sognet i en lejet 
bus med Erik som chauf-
før. Man kørte forbi de 

steder hvor de forskellige 
havde boet. Og nostalgien 
og minderne begyndte at 
tage form. 
 Turen sluttede i Lyager 
gamle skole, hvor man hav-
de tilbragt tre år af sin sko-
letid. Bente og Svend Mor-
tensen havde velvilligt sagt 
ja til besøget og gav rund-
visning. De havde dækket 
et fint kaffebord, hvor de 
medbragte rundstykker 
blev indtaget. Mange tak til 
Bente og Svend! 
 Derefter gik turen til 
Finderup, hvor middagen 
var næste punkt på pro-
grammet. Dette var hos 
Erik og Lajla Frandsen.
 Snakken gik lystigt og 
mange minder fra skoleti-
den blev snakket igennem. 

Flere havde billeder og 
andre mindeværdige ting 
med fra skoletiden, hvil-
ket måske satte yderligere 
gang i snakken, og man 
kunne supplere hinanden.
 Man havde også en snak 
om hvad der var sket for 
den enkelte i de sidste 25 
år, som var gået siden man 
sidst havde set hinanden.
 Dagen sluttede med kaf-
fe og dessertbord. 
 Der var enighed om at 
man ikke skulle vente 25 år 
igen med at mødes. Derfor 
blev aftalen, at man vil mø-
des om fem år igen.

/bll

Øverst fra venstre ses:
Peder Lodahl, Erling 
Larsen, Bent Dideriksen, 
Erik Frandsen.
Nederst: Svend Erik 
Lauridsen, Tove Jeppesen 
(Christensen), 
Lene Larsen, Inge Lise 
Jepsen, Ole Oest Jacobsen.

50 ÅRS JUBILÆUM
KONFIRMANDER  HOLDT
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Så blev vi  igen indbudt til  
»Kvinde dag med gang og 
sang« af Tanna, Karen og 
Henriette.

Vi var i alt 40 damer alle iført 
aktivt tøj og vandresko., og 
vi var kommet fra mange 
forskellige steder, og enkle 
langt vejs fra, som havde 
set på socialmedie, at der 
skulle vandres i Dejbjerg 
denne lørdag.  
 Fantastisk!
 Vi mødtes tradition tro 
i Dejbjerg Missionshus til 
morgen/formiddagskaffe. 

 Der var dækket smukt op 
med hvide duge, og et ta 
selv bord med rundstykker 
m.m. ventede på os.
 Det var spændende at se 
hvem der nu kom.
 Først skulle kaffen 
indtages, og senere skulle 
vi synge de første sange 
valgt af vores værter. 
 Karin, Tanna og 
Henriette smittede os med 
sangglæden, og vi sang den 
ene sang efter den anden, 
alle danske sange. 
 Efter kaffe og sang 
er vi klar til gang. Vi 
starter ud fra Dejbjerg 

Missionshus gik omkring 
Præstegårdssøen, op til 
fårefolden, hvor vi holdt en 
lille pause.    
 Dalgasstenen ventede, 
over Ringkøbingvej ned 
til Golfbanen og over til 
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SANG&GANG
KVINDEDAG  MED 
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Fangekolonien. Hvor 
Henriette fortalte om at 
fangernes arbejdskraft blev 
brugt til at plante Dejbjerg 
skov. 
 En lille pause. Efter at 
ha gået igen et stykke tid 
nåede vi skovsøen, hvor vi 
satte os for at nyde solen og 
udsigten over søen. Så er 
det at man sidder og bliver 
fyldt af taknemmelighed.
 At kunne side der 
sammen med 40 andre, 
i det smukke natur og 
synge danske sange, 
frihedssange. Sangen 
»en lærke lettede« 
betyder mere for os i dag, 
da friheden ikke er en 
selvfølgelighed mere. Det 
var smukt. 
 Det sidste stykke op 
til Kloster kirken blev 
tilbagelagt og vores 
medbragte mad blev 
indtaget da vi kom derop.  

 Vi sluttede af med 
at mødes i kirken og 
lærte nye sange, og sang 
velkendte sange fra 
Højskolesangbogen.
 Alt i alt en virkelig dejlig 
dag. 
En stor TAK til Henriette, 
Karin og Tanna som igen 
i år, er gået sammen for 
at planlægge »Kvindedag 
med gang og sang«

 Vi ses til næste år
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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
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Folie sort 801, orange 777-022
Pris pr stk 650,- excl moms
Excl montering
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Birkmosevej 5 - 6950  Ringkøbing
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I starten af marts blev 
jeg spurgt, af Henriette 
Lauridsen, om jeg ville 
være med i et nyt Pop up 
kor, som skulle lave en lille 
forårs koncert den 7. april i 
Dejbjerg Kirke.  

Heldigvis var der også om-
kring 10 andre der sagde ja 
til at være med.  Henriette 
Lauridsen og Karen Kiør-
bye fra Stauning havde kun 
fire aftener til at øve med 
os og vi skulle lære 6 – 7 
svære og ukendte sange, og 
så med tre stemmer!  
Pyha; - Men vi fik gri-
net meget sammen, ikke 
mindst - da os tre mænd 
blev sendt ud i våbenhuset 
for at øve bas stemmen ale-

ne, jo, det var rigtigt sjovt, 
men svært. 
 Det er helt sikkert sundt 
for de små grå, at skulle 
lære noget nyt.  Program-
met blev også fyldt ud med 
fællessange. Det blev så 
til 16 numre i alt. Thomas 
Carlsen spillede også me-
get stemningsfuldt på har-
monika til to af numrene.  

 En god og stemnings 
fuld april aften i Kirken, 
som også var velbesøgt. 
 Tak for stor tålmodighed 
til os amatører, til Karen 
Kiørbye og Henriette Lau-
ridsen.                                   

Knud Pedersen

POP UP KOR 2
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FRISKVIND bestående 
af Velling, Højmark, Lem, 
Dejbjerg og Stauning

Det rullende 
mødested
De sidste par år har vi 
arbejdet på et rullende 
mødested - et mødested, 
som kan tages med til 

arrangementer i skoven, 
ved fjorden, på heden osv. 
Et mødested, som kan 
skabe muligheder, så vi 
bruger vores skønne natur 
og måske også mødes på 
tværs af landsbygrænser 
og dermed også skaber 
samhørighed. Nu er det en 
realitet!
 Med midler fra Nordea 

Fonden »Her bor vi 
pulje« har vi indkøbt tre 
vogne, som vil udgøre det 
rullende mødested: En 
scenevogn, en salgsvogn og 
en toiletvogn. Vognene kan 
trækkes efter en almindelig 
bil. Vognene bliver leveret 
nu lige om lidt... 

Med midler fra Lands-
distriktsrådet har vi 
kunnet udstyre vognene, 
så der bl.a. kan serveres 
varm kaffe og pølser fra 
salgsvognen, få strøm til 
anlæg fra scenevognen mm. 
Toksvigfonden i Velling 
har doneret, så vi har 
brandslukningsmateriel 
i vognene. Tusind tak for 
donationerne.
 Vognene vil kunne lånes 
mod et servicegebyr af 
foreninger, institutioner 
og erhverv i FRISKVIND. 
Vognene kan ikke lånes af 
private. Af administrative 
årsager skal man være 
medlem for at låne. I 2022 
er medlemsgebyret 100 kr. 

Vi glæder os til at blive 
mobile i FRISKVIND

Netværksmøder for 
Ukrainere
Der er kommet flere 
ukrainere til området. 
Vi vil gerne byde dem 
velkommen og hjælpe med 
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KlyngenFriskVind
GODE  NYHEDER  FRA 
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at skabe en ny dagligdag i 
FRISKVIND. 
 Vi har i løbet af for-

året i samarbejde  med 
Dejbjerglund Efter-
skole arrangeret fire 
netværksmøder med det 
formål at skabe netværk 
mellem ukrainerne i de fem 
landsbyer, mens børnene 
laver aktiviteter i hallen.

Vandreture
Også i år arrangerer 
vi vandreture i de fem 
landsbyer. I skrivende 
stund har der været mange 
på vandretur i Velling i 
april og i Lem i maj. De 
følgende fire vandreture 
bliver:
1.-3. juli i Dejbjerg
5.-7. august i Højmark

Ruterne vil være 
markeret fra fredag - 
søndag. Startsteder og 
ruternes længde vil blive 
offentliggjort på friskvind.
dk og i vores facebook-

gruppe.

Idrætsgruppen
Efter et par stille år har 
idrætsgruppen igen 
planlagt aktiviteter her i 
foråret. En idrætsdag for 
0.-6. klasse, som afvikles 
på Dejbjerglund Efterskole 
den 13. juni.
 På friskvind.dk vil du 
hele tiden kunne følge med 
i, hvad der sker og hvilke 
tiltag, vi arbejder på. Bl.a. 
vil vi i sensommeren og 
efteråret lave tiltag, så 
FRISKVIND’s bestyrelse 
bliver mere koordinerende 
i at fremme samarbejdet 
med og mellem 
landsbyernes foreninger.

God sommer derude.
På bestyrelsens vegne

Anette Kirk Jepsen
 

Venstreside.indd   2 20-06-2022   18:14:04



Sommeren er lige om 
hjørnet, og snart går alle 
skolebørnene på Stauning 
Skole på en velfortjent 
sommerferie. 

I de sidste par måneder, 
har der været fuld fart på 
de gode oplevelser – både 
for børnene i skolen samt 
for børnene i børnehuset. 
	 1.	 april	 fik	 Stauning	
Helhed en ny leder – 
Thorkild Bjerregaard. Både 
børn og voksne havde set 
frem til at byde Thorkild 
velkommen – og det blev 
gjort med video og sang. 
	 Sammen	 med	 Ditte	
Ullits, leder af børnehuset 
skal Thorkild sørge for at 
Stauning	skole	og	børnehus	

fortsat fremstår som en 
helhed, hvor den røde tråd 
fra vuggestue til 6. klasse er 
i fokus. 
 Vi er i fællesbestyrelsen 
helt trygge ved, at netop 
Ditte	og	Thorkild	kan	 føre	

denne vision ud i livet, til 
gode for alle de skønne 
børn	i	Stauning	Helhed.	
 I både skole og børnehus 
er der glæde over, at alle 
coronarestriktionerne er 
ovre, og at børnene igen 
kan være samlet på tværs 
og ikke mindst, at der igen 
kan inviteres gæster ind på 
skolen og i børnehuset. 
	 Således	 har	 der	 været	
bedsteforældredag begge 
steder – og for nogle børn, 
var det første gang, de 
kunne invitere bedsterne 
på besøg.
 I børnehaven er der stor 
fokus på leg – alle børnene 
har været så heldige, at der 
er blevet købt masser af 
nyt spændende legetøj, så 
fantasien rigtig kan komme 
i gang. 
 Børnene har også været 
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meget optaget af alle 
forårstegnene og har travlt 
med at følge haletudser, 
snegle, græs, blade, køk-
kenhave osv. 
 Fra 18.-20. maj har det 
for	 hele	 Stauning	 Skole	
stået	på	Skolebytte-tur.	
 Onsdag tog 3. - 6. klasse 
af sted til Kolding friskole, 
imens 0.-2. klasse tog 
afsted til Bork Legeland.   
 Torsdag tog eleverne fra 
0.-2. klasse også afsted 

mod Kolding. 
 Turen har været fuld 
af gode oplevelser for 
alle	 eleverne.	 Det	 har	
blandt andet stået på 
museumsbesøg, leg og 
hygge alle elever på tværs 
mv. 
 Alle børnene overnattede 
på Kolding friskole, så det 
var nogle seje elever der 
overnattede langt fra deres 
mor og far.  
	 6.	 klasse	 på	 Stauning	

skole har været heldige at 
have besøg af brandmænd, 
som kunne vise lidt af deres 
udstyr frem. 
 Til stor glæde for både 
6.	 klasse	 og	 alle	 SFO-
børnene, var der bagefter 
dømt skumfest. 
 På vegne af fælles-
bestyrelsen	 i	 Stauning	
Skole	 og	 Børnehus,	 vil	 jeg	
gerne ønske jer alle en 
rigtig skøn sommer. 

Agnethe Andersen
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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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Det er tid for en omgang fællesspisning. Vi inviterer til en aften med god mad og hyggeligt samvær i 
spisesalen på Dejbjerglund efterskole. Arrangementet finder sted  

Fredag den 7/10 2022 kl. 18.30- ca. 22.00. 

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

Vi arbejder på at finde frem til en der kan komme med et indlæg. 

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

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

Prisen for hele aftenen er: 

100 kr. pr. voksen (15-  år) 

45 kr. pr. barn (4-14 år) 

Gratis for børn under 4 år 

Tilmelding senest den 30. september 2022 til en af følgende: 

Karsten Lauridsen: Email karstenlauridsen@yahoo.dk eller 30293922 

Lars Jørgensen: Email karinlars@dejbjerg.dk eller 25461598 

Arrangører: Dejbjerg Fællesudvalg 

 

Fællesspisning 
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21. maj afholdt Skjern 
Havekreds sit årlige plan-
temarked. Det foregik som 
sædvanlig på P-pladsen 
ved Restaurant Pakhuset 
i Skjern.

Plantemarked
Der var 7 – 8 stande fyldt 
med planter af mange 
slags, og der var mange 
kunder ved boderne.
 I år havde havekredsen 
valgt at sælge kaffe og 
rundstykker. Det var der 
dog ikke så god afsætning 
på, men så har vi prøvet 
det.  
 Der var også en tombola 
med fine gevinster, og der 
blev næsten »udsolgt«. 
Desværre var vejret noget 
koldt og blæsende. Men alt 
i alt en fin dag med megen 

aktivitet.

Aftentur til Herborg 
og Finderup
Mandag aften den 30. 
maj havde havekredsen 
arrangeret aftentur til 
Herborg og Finderup. 
 Vi mødtes kl. 18.30 på 
Herborg Planteskole til en 
interessant rundvisning, 
hvor vi blev delt op i to 
hold, som skiftevis hørte 
om stauder og de andre 
træer og buske, som 
planteskolen forhandler. 
 Herborg planteskole 
er et eldorado for 
planteinteresserede, da 
de har mange spændende 
og specielle træer, buske 
og stauder – desuden 
sommerblomster af mange 
forskellige slags og så 
selvfølgelig tomatplanter 

m.v. Der er mange ret store 
træer til salg. Det er meget 
hyggeligt at gå rundt på 
stedet, da det nærmest 
er som en stor have med 
høje træer, og der er meget 
velholdt. 
 Der var naturligvis 
mulighed for at handle, 
hvilket de fleste da også 
gjorde – eller man blev 
inspireret til at komme 
senere, så man i ro og 
fred kan gå og udforske 
planterne og få mere 
vejledning.
 Efter en times tid her 
kørte vi videre til Bent 
Gråkærs gård/have i 
Finderup. Gråkærs havde 
indtil for nylig Vestergårds 
Hotel i Videbæk. Her så vi 
den smukke, parklignende 
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have med blomstrende 
rododendron og mange 
interessante finesser. Mens 
vi gik rundt i den meget 
velholdte have, fortalte 
han om det hele. Efter 
rundvisningen i haven, gik 
vi ind i festlokalet og fik 
kaffe.

 De har omdannet 
stalden til festlokale og 
har mange forskellige 
arrangementer her hele 
sommeren igennem, hvor 
en del af konceptet også er 
at gæsterne kan gå ud og se 
på haven. 
 I vinterhalvåret afholdes 
kun små arrangementer, 
da haven m.v. ikke er 
tilgængelig på den årstid.
 En dejlig aften for de 24 
deltagere.

Omtale af 

SKJERN 
HAVEKREDS
100-ÅRS JUBILÆUM
Det blev en vellykket aften, 
da Skjern Havekreds den 6. 
april afholdt det forsinkede 
100-års jubilæum.
 Arrangementet fandt 
sted i Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter og begyndte 
kl. 17 med foredrag ved 
Claus Dalby, som fortalte 
om sin store have i Risskov, 
og tilhørerne fik megen 
god inspiration til at gøre 
haven mere frodig. Det var 
også muligt at købe nogle 

af hans bøger.
 Dette foredrag var for 
alle interesserede, medens 
den efterfølgende aftenfest 
kun var for medlemmer 
af haveselskabet med en 
ledsager.
 De 60 deltagere fik en 
rigtig god og hyggelig aften 
med lækker mad, taler, 
hyggeligt samvær og lotteri 
af sponserede gevinster. 
Der blev sunget en del 
sange, og aftenen igennem 
underholdt Willy Egmose 
med sit dejlige pianospil. 
Direktøren for Det danske 
Haveselskab, Charlotte 
Garby deltog også i festen.

/lrå
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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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Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst:  

22. marts afholdt Støttefor-
eningen for Stauning skole 
og børnehus virtuel gene-
ralforsamling. Tak til alle 
der så med. 
 Bestyrelsen har valgt at 
konstituere sig med:
•	 Dennis	Fuglsang	
 formand
•	 Lena	Læsøe	
 Krogsgaard Petersen
	 næstformand
•	 Gitte	Ebbesen	
 kasserer
•	 Kasper	Bach
	 facebook	og	hjemme-
 sideansvarlig
•	 Lene	Østergaard
	 sekretær
•	 Stine	Bloch
 øvrig medlem
•	 Majbritt	Plauborg
 øvrig medlem
•	 John	Krogsgaard	
 Petersen
	 suppleant
•	 Tina	Nygaard
	 suppleant

Lørdag	7.	maj	blev	der	 at-
ter	indsamlet	pap	og	papir.	
Det	 blev	 til	 ikke	 mindre	
end	16.190	kg	pap	og	papir,	
hvilket	 må	 siges	 at	 være	
helt forrygende. 
 Vi siger mange tak til 
alle	 dem,	der	 gav	 en	hånd	
med ved indsamlingen.  

	 Der	skal	naturligvis	også	
lyde	en	stor	tak	til	alle	 jer,	
der	 afleverer	 deres	 pap	 og	
papir	 til	os,	både	virksom-
heder	og	private.	
 I støtteforeningen for 
Stauning skole og børne-
hus er vi stolte af at kunne 
præsentere	 Stauning	 En-
treprenør	og	maskinstation	
som	hovedsponsor	for	avi-
sindsamling. Vi har indgå-
et	en	aftale	om,	at	de	spon-
sorerer	 container	 samt	
tømning	af	dem.	Det	er	en	
stor	økonomisk	hjælp,	som	
gør	at	vores	arbejde	i	større	
grad kommer skolen og 
børnehuset til gavn. 
	 Tak	 til	 Stauning	 Entre-
prenør	 og	 maskinstation	
for	samarbejdet.
	 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 markedsføre Stauning 
Skole og Børnehus som 
et attraktivt alternativ til 
kommunens øvrige institu-
tioner	samt	at	tjene	penge,	
som	primært	går	til	driften	
af	 den	 bus,	 som	 hver	 dag	
henter og bringer børn 
med	 bopæl	 uden	 for	 sko-
ledistriktet.	Derfor	er	vi	al-
tid	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	 den	 20.	 august,	
så	husk	endelig	at	stille	pap	
og	papir	ud	til	os.		
 Hvis du/I har lyst til 
at	 hjælpe	 til	med	 nogle	 af	
vores	 opgaver,	 eller	 bare	
ønsker	 at	 blive	 klogere	 på	
Støtteforeningens	 arbejde,	
så er du/I meget velkomne 
til	at	kontakte	os	via	Face-
book:

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

Med venlig hilsen 
bestyrelsen for 

Støtteforeningen for 
Stauning skole 

og Børnehus

STØTTEFORENINGEN
NYHEDSBREV  FRA
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Sogneforeningen har 
konstitueret sig ovenpå 
generalforsamlingen. 

Der er nu følgende 
fordeling af poster: 
•	 Formand	
 Lars Jørgensen
	•	Næstformand	
 Kenneth Lauridsen 
•	 Kasserer	
	 Thomas	Skovfoged	Bak
•	 Sekretær	Anne	Larsen

Øvrige	 medlemmer	 af	

bestyrelsen	 Stine	 Karlsen,	
Marwa Henish og Karen 
Lundgaard	Agerholm.	
 Vi har på det seneste 
arbejdet	på	at	få	fuldmagter	
på plads og fået indsendt 
legitimation	 til	 banken,	
så	vi	 formelt	kan	 få	skiftet	
kasserer	i	foreningen.
	 Ellers	 så	 har	 Marwa,	
Stine	 og	 jeg	 deltaget	 i	 et	
møde	omkring	fundraising	
og	 crowdfunding,	 som	
blev	afholdt	af	Ringkøbing	
Skjern	 Erhvervsråd	
og	 Ringkøbing	 Skjern	

kommune.	
	 Vi	 fik	 inspiration	 fra	
andre,	 som	 fortalte	 om,	
hvordan	 de	 har	 grebet	
deres	projekter	an,	og	vi	fik	
råd	 om,	 hvilke	 fonde	 der	
er gode at ansøge til det 
konkrete	projekt,	man	har	
i	tankerne.
 Vi har i bestyrelsen talt 
om	 at	 undersøge	 mulig-
hederne for at forbedre 
legepladsen i Dejbjerg 
by,	 og	 her	 kan	 vi	 få	 brug	
for at ansøge fonde for 
at	 skaffe	 penge	 til	 nye	
legeredskaber.	
	 Det	 er	 planen,	 at	 vi	 vil	
søge inspiration fra andre 
legepladser	 og	 overveje,	
hvad	 der	 kan	 være	 en	
god	 idé	 at	 få	 op	 på	 vores	
legeplads.
	 Vi	 har	 haft	 kontakt	 til	
kommunen	 og	 hørt	 dem	
til,	 om	 de	 kan	 sende	 et	
par landsbypedeller ud til 
os	 og	 vaske	 vores	 byporte	
og	 flagstænger.	 De	 har	
dog	 ikke	 kunnet	 sende	
nogen	 ud	 til	 os,	 idet	 der	 i	
øjeblikket	 ikke	 er	 nogen	
ledige,	 som	 kommunen	
skal	have	aktiveret.	
	 Vi	 prøver,	 om	 vi	 selv	
kan	 få	det	 udført.	Hvis	du	
har	lyst	og	mulighed	for	at	
indgå i en »grøn bande« 
et	par	 timer	 i	 kvartalet,	 så	
må	du	rigtig	gerne	tage	fat	i	
mig	på	2546	1598,	så	vi	kan	
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drøfte	det	nærmere.
 Vi arbejder også på 
at	 planlægge	 en	 fælles-
spisning	 til	 oktober.	 Sæt	
kryds	 i	 kalenderen	 fredag	
den	7.	oktober.	
	 Nærmere	 program	 vil	
følge	 på	 hjemmesiden	
S taun ing-De jb je rg .dk	
samt	 på	 Dejbjerg	 Info	 på	
facebook.

Venlig hilsen
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

Stauning/Dejbjerg 

60+
Aktiviteterne i Stauning/
Dejbjerg 60+ går godt, 
og der er fin tilslutning til 
turene, som for det meste 
er gåture i nærheden eller 
længere væk. 

For	 en	 tid	 siden	 var	 vi	 fx	
på	Hindø,	hvor	vi	 gik	hele	
øen	rundt	–	en	tur	på	ca.	6	
km.	Det	var	en	fin	oplevelse	
med	en	speciel	natur.
	 Vi	 har	 også	 været	 hos	
Birgitte	Winding,	Stauning	
Fiskesø;	 ved	 Lyngvig	 fyr	
og	 havn;	 Forsøgshaven	 i	
Tarm;	 været	 på	 Stauning	
Havnekontor	og	høre	Aksel	
Vestergaard	 fortælle;	 på	
besøg	hos	Birte	og	Peter	og	
høre	 om	 hans	 stenhuggeri	
og	 Birte	 fortælle	 om	

stationsbyen	 og	 mange	
andre	steder.
	 August	 måneds	 ture	
er	 klar,	 og	 I	 får	 her	 en	
oversigt.	 Der	 er	 plads	 til	
flere	 deltagere,	 så	 hvis	 I	
har	 lyst	 til	 nogle	 gåture,	
hyggesnak	og	at	se	områder	
af	 vores	 egn,	 som	 I	måske	
normalt	 ikke	 kommer,	 så	
er	 I	 velkomne	 til	 at	 være	
med.
   /lrå

3. august 
Volshøjstien	 i	 Velling.	
Turlængde	4,2	km.	Start	ved	
p-pladsen	ved	Vestjyllands	
Højskole,	 Skraldhedevej	
8,	 Ringkøbing	 kl.	 10.	 Evt.	
samkørsel	 fra	 købmanden	
kl.	9-40.	Turleder	HC.

10. august
Skjern	 Havn.	 For	 enden	
af	 Pedersmindevej	 i	
Skjern.	 Turlængde	 3	 –	 4	
km.	 Mødetid	 kl.	 10.	 Evt.	
samkørsel	 fra	 købmanden	
kl.	9.30.	Turledere	Hans	og	
Sonja.

17. august
Rækker	 Mølle.	 Turlængde	
4	km.	Nærmere	info	følger.	
Ansvarlig	Sonja	og	Heli.

24.	august
Øster	Lem	Hede.	Mødested	
p-pladsen	 som	 ligger	 syd	
for	 Adelvej.	 En	 grusvej	
fra	 Adelvej	 fører	 ned	
til	 P	 pladsen.	 Mulighed	
for	 en	 kort	 tur	 og	 en	 tur	
på	 3	 –	 4	 km.	 Vi	 drikker	
kaffe	 sammen	 ved	 bord/
bænkesættet	 på	 højen.	
Mødetid	 kl.	 10.	 Evt.	
samkørsel	 fra	 købmanden	
kl.	9.20.	Ansvarlig	HC.

31.	august
Bjålum	 Klit.	 Vi	 mødes	
ved	 den	 første	 lade	 på	
Tippervej.	 Laden	 ligger	
på	 højre	 side.	 Turlængde	
ca.	 6	 km	 i	 ujævnt/lidt	
kuperet	 terræn.	 Mødetid	
kl.	 10	 og	 evt.	 samkørsel	
fra	 købmanden	 kl.	 9.15.	
Turleder	HC.
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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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Ved du noget..?
- som alle i Dejbjerg
 bør vide? - om fx.:

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

sætter	grænser..!

-	Så	ring	eller	mail	til:
Birgit Grønborg

6165 1917
bpgronborg@gmail.com
Lisbeth	Rudbæk	Aarup

9734 1134
aarup@skjern-net.dk

Rikke	Storbjerg
2891 3764

fstorbjerg@yahoo.dk
Bente	Ladekjær	Lauridsen

9734 1112
terningvej2@gmail.com

Ane	Lisa	Bollerup
2992 0376

albo@dejbjerg.dk
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI
Søndag 3. kl 9.00 
Søndag 10. kl 9.00 v/Poul Ivan Madsen
Søndag 17.  INGEN
Søndag 24. kl 9.00 v/Poul Ivan Madsen 
Søndag 31.  INGEN

AUGUST
Søndag  7.  INGEN 
Søndag 14. kl 10.30  
Søndag 21. kl 14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag 28. kl 9.00 

SEPTEMBER
Søndag 4. kl 10.30  
Søndag 11.  INGEN
Søndag 18. kl 10.30 
Søndag 25. kl 10.30 Høstgudstjeneste

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

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

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

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

Vi er klar til at gøre en forskel for dig!

Ringkøbing Tlf. 9732 1166 

Tarm Tlf. 9737 1411
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Fra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

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

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

hansenlarsen.dk

Få hjælp til dit i
byggeprojekt

Hansen & La<rsen har over 80 

Hansen & Larsen A/S har over 80
medarbejdere som står klar til at 
hjælpe dig 3   NR. 146
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