
 

 

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Sogneforeningen 2022 

Vi får nu igen oplysninger fra kommunen, når nye beboere uden for kommunens grænser 

flytter til vort sogn; dog skal vi selv opfange, hvis der kommer tilflyttere fra et andet sted i 

kommunen. Vi vil fra bestyrelsens side bestræbe os på, at vi til tilflyttere får afleveret et 

velkomstbrev og informationsark omkring de tilbud, der er for at engagere sig i foreningslivet i 

Dejbjerg og Stauning. Desuden tilbød vi i 2021 fribilletter til vores fællesspisning i efteråret til 

vores tilflyttere. 

Vi lykkedes med at gennemføre en fællesspisning den 29. oktober, hvor Sognepræst i Stauning 

Claus Thomas Nielsen kom og fortalte om hans tjeneste som flyverpræst. Hvad det indebærer 

og om de særlige og specielle oplevelser, der er med det. Det var et interessant indlæg, og det 

var hyggeligt, at vi igen kunne mødes til fællesspisning. 

Den 28. november lykkedes det at gennemføre en hyggelig juletræstænding med udendørs 

servering af æbleskiver, saftevand og kaffe. Julemanden ankom i hestevogn og havde en lille 

”gave” med til børnene.  

Tilskud på 3.000 kr. fra Sdr. Lem Andelskasses fond er nu blevet anvendt til at indkøbe 1 af de 2 

bord-bænkesæt, der nu er placeret ved præstegårdssøen og på hjørnet ved kirkens P-plads ved 

Nr. Vognbjergvej. Det gør det muligt at sætte sig og nyde naturen og udsigten. De forventes 

også anvendt i forbindelse med kommende grundlovsmøder. Vi har købt de 2 bord-bænkesæt 

hos Erhvervsskolen Vestjylland i Borris, som driver en socialøkonomisk skole, hvor man forsøger 

at hjælpe unge med særlige behov i gang på arbejdsmarkedet. Vi har splittet udgiften til sæt nr. 

2 med menighedsrådet. Menighedsrådet har efterfølgende på flotteste vis fået anlagt et 

fliseområde med beplantning omkring, så sættet ved kirken nu står rigtigt fint og inviterer til, at 

man sætter sig og nyder udsigten. 

  

I løbet af marts har vi desuden planer om at få udskiftet træet på de 2 bord-bænkesæt, der står 

på legepladsen. Mikkel Nielsen vil hjælpe med, at vi får dette gennemført. 

For at fokusere på det positive i, at der kommer babyer til verden, har vi i bestyrelsen besluttet, 

at vi vil få fremstillet 2 storke til opstilling på pladsen mellem kirke og missionshuset i lighed 



 

 

 

med dem, der er opstillet foran skolen / plejehjemmet i Stauning. De vil blive opstillet i marts 

2022 og vi vil følge kalenderåret, når vi tæller antallet af nyfødte i Dejbjerg og Stauning. Det er 

positivt for potentielle tilflyttere, at de kan se, at der er andre med små børn i området. Vi vil i 

bestyrelsen forsøge at holde os orienteret omkring nyfødte, men man er som nye forældre også 

meget velkommen til at tage fat i en af os fra bestyrelsen og fortælle den glædelige nyhed, så vi 

sikrer os, at vi får alle talt med. 

Dejbjerglund Efterskole har et ønske om, at de i løbet af de kommende år kan få etableret et 

kulturhus, der hvor foredragssalen er i øjeblikket. I henhold til skolens vedtægter skal skolen 

medvirke til at være et samlingssted for sognet. Tanken er, at der skal kunne afholdes møder, 

generalforsamlinger, foredrag og lignende. Det skal dog ikke være et nyt forsamlingshus, hvor 

man skal kunne holde fester, det kan foregå andre steder. Der skal være en scene og et flygel. I 

sammenhæng med kulturhuset er det tanken, at der skal være mødelokale, som foreninger kan 

få egen indgang til, uden at man ind via skolens indgang. Det er et rigtig spændende projekt, og 

vi vil fra sogneforeningens side gerne deltage med idéer og indgå i et samarbejde om at ansøge 

fonde, som kan medvirke til finansieringen. Fra efterskolens side har man nævnt, at man ikke 

kan sætte et bestemt årstal på, hvornår det kan forventes realiseret. Det kan være der går 3, 5 

eller 10 år, men det er et stort ønske. 

Vi vil også prøve at tage fat i Landsby pedelordningen, som eksisterer under Ringkøbing-Skjern 

kommune. Vi kunne godt bruge deres hjælp til at få vasket vores byporte, byskilte samt 

flagstænger. Desuden vil det være fint, om de også kan male nogle af legeredskaberne på 

legepladsen og opsamling af affald i rabatterne, som støder op til byen. Der er efter 

kommunens oprensning af grøfter kommet en del dåser og plast frem, som det vil være godt at 

få samlet op. 

Afslutningsvis så skal der lyde en stor tak til Hans Poulsen og Hans Nielsen for deres indsats i 

bestyrelsen. Hans P. er flyttet til Varde og trækker sig derfor ud af bestyrelsen. Hans Nielsen 

synes, at der skal nye kræfter til. Dog har du lovet, at du fortsat godt kan give os en hjælpende 

hånd med eksempelvis juletræet, når det skal skoves. Hans N. du har altid været god at gå til, 

når vi har haft brug for hjælp og jeg har ofte også sparret med dig, hvis jeg lige havde brug for 

et råd i relation til arbejdet i bestyrelsen. 

Vi vil lade de nye bestyrelsesmedlemmer komme med input til, om de ser noget nyt, vi skal 

arbejde med i sogneforeningen. Eksempelvis kan det være, at vi skal arbejde på at styrke 

legepladsen og søge nogle fonde, så der kan skaffes penge til at købe nye legeredskaber. 

Formand  

Lars Jørgensen. 


