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Året 2013 er allerede 
kommet godt fra land. 
Snart siger kalenderen 
april og anden kvartal 
tager sin begyndelse. 

Kulde har præget den første 
del af året, så vi håber på 
at foråret snart varsler 
sit komme. Vintergæk-
ker, krokus og andre af 
vore forårsbebudere lader 
vente på sig og håber på at 
der vil blæse lunere vinde 
ind over Danmark, hvilket 
vi andre også gør.

-
get det ganske land. For 
mange har det været svært 
at overvinde. Bedst som 
man troede nu var det på 
retur, vendte det tilbage og 

ligge under dynen.
I Dejbjerg har vi haft 

fornøjelsen af, at have 
besøg af et meget omdis-
kuteret dyr, nemlig ulven.  
Så kan man spørge om vi 

i Danmark. Flere mener, 
uden at drage noget i tvivl, 
at de har set ulven eller 
ulvene. Spørgsmålet kan 
være om der kan være tale 

det lokale landskab. 
I fjernsynet og avisen så 

og læste vi, at Esben Tang 
og Alice Durinck uafhæn-
gige af hinanden havde 
set ulven på marken foran 
deres vinduer. Esben Tang 

nåede endda at få taget et 
billede af dyret. 
Flere vil nok synes, at det 
ikke er videre behageligt at 
tænke på at ulven måske 
pludselig bliver en del af 
dyrelivet i Danmark. Men 
der siges, at ulven er bange 
for mennesker og at det 
farligste dyr i den danske 

Vi hører om kaserner, 
som skal lukke og fors-
varet skal spare mange 
penge. Det indvirker også 
på Nato depotet i Dejbjerg, 
som står for forandringer. 

Det forhenværende Nato 
depot bliver nemlig min-
dre og mindre. Fra at have 
været et depot med mange 
forskellige slags materialer 
til det danske forsvar, bliv-
er det nu kun et enkelt ma-
terieltype der skal være i 
Dejbjerg. Det betyder også 
at færre folk kan klare op-
gaven.

I avisen kunne man læse 
at folketallet er faldet i De-
jbjerg de sidste år. Vi er nu 
470 indbyggere mod 516 
indbyggere i 2007. Staun-
ing havde også en tilbage-
gang i indbyggerantallet. 
Ikke så sært at, der bliver 
færre elever til skolen i 
Stauning. Så er det jo godt 
at Støtteforeningen for 
Stauning skole gør en ind-
sats for at tiltrække elever 
til skolen, så den kan be-
vares, forhåbentlig mange 
år endnu. Til sommer har 

den jo 50 års jubilæum. 
Selv om vi bliver færre i 

de to sogne, kunne forårets 
gymnastikopvisning præs-
tere mange hold, dog med 
lidt hjælp fra Lem og Høj-
mark. Som sædvanlig var 

børn og voksne satte alt ind 
på at vise publikum deres 
allerbedste optræden, og 

-
jerglund Efterskoles store 
gymnastikhold, kunne det 

Vi håber, at kurven for 
nedgangen i indbyggeran-
tallet begynder at stige i 
gen om nogle år og at det 
bliver attraktivt at bo i De-
jbjerg eller Stauning. Vi, 
som bor her, synes jo det 
er et dejligt sted. (Selv om 
ulven kommer.) Hvor man 
kan nyde naturen og det 
frie udsyn. Med fyrtårnet i 
Nr. Lyngvig, som eneste læ 
når det blæser fra vest.

Dejbjerg i fjernsynet, 
måske lidt mere indirekte 
denne gang. De, som har 

på TV2, har måske i et 
meget kort øjeblik i en 
scene i en af episoderne, 
bemærket at en tidligere 
Dejbjergenser var med, 
nemlig Mette S. Nielsen.

Nu vil vi glæde os til, at 
dagene bliver længere og 
at solen får mere magt.--- 
At foråret så sagte kom-
mer.

-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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INDRE
Mission
Onsdag 17. april kl. 19.30

Månedsmøde
v/missionær Heri Eltør, 
Aulum.
Emne: 
Det gunstige øjeblik.

Efter kaffen. Skibet Bethel.

Fredag 3. maj kl. 18.30-21
Loppemarked
ved/i missionshuset.

Onsdag 8. maj kl. 19.00
Familieaften
v/børnekonsulent Hanne 
Pedersen. Bogsalg.
Emne: 
Gud gør undere i dag.

Søndag 26. maj
Løvspringstur for hele 

Onsdag 12. juni kl. 19.30
Månedsmøde v/sogne
præst Henrik Vejlgaard, 
Varde.
Emne: Døbt til at leve.

Søndagsskolen
Søndag 14. april

Vi besøger FOX

Fredag 7. til lørdag 8. juni
Overnatning.

FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN
2012
Therese Rhiger Lindgreen
Dejbjergvej 20

Linea Karla Lønne 
Lind Kristensen
Hykkelbjergvej 5

Margrethe
Olivarius Hansen
Uglbjergvej 25

Samuel Thorlund
Klostervej 104

VIEDE
DEJBJERG KIRKE
2012
Maja Juul Nygaard  &
Niels Korshøj Mathiasen
Alkærsigvej 1

Signe Larsen  &
Søren Thuesen,
Nørre Allé 44,1 , Aarhus

Tina Anne Marie Hedall 
Hansen  &
René Berg Lauridsen
Solvænget 13

Majbritt Haulrich  &
Kenneth Hasager Kirk
Marupvej 8

Karen Lundgaard 
Andresen  &
Mads Agerholm 
Christensen
Skrænten 7

DØDE - &
BEGRAVEDE i
DEJBJERG

SOGN
2012
Inger Marie Katrine 
Margretha Nielsen
Uglbjergvej 9

Anna Lauridsen
Skolegade 4

Svend Aage Christiansen
Engtoften 3

Emma Vestergaard
Andersen
Dejbjergvej 15

Margrethe Nørremark
Klostervej 29

Ella Kristine Larsen
Asagården 3, Holstebro

Anna Elisabeth Andersen
Bredgade 34

Astrid Jensen
Bredgade 91
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Destiny Rose 
Kjær-Dona
Uglbjergvej  2

Signe Hedegaard 
Lauridsen
Nr. Vognbjergvej  9

Anne Kjølmose 
Nørremark
V.Marupvej  7

Jeppe Lykke 
Christiansen
Uglbjergvej  10 A

Christoffer Hyldgaard  
Jørgensen
Dejbjergvej  21
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Jens Smed Bollerup, Anders Juul Ahrentfeld, Kis Niel-
sen, Ulla Madsen, Inger Lyhne, Helge Sandager, Jens 
Jørgen Jeppesen, Jørgen Pedersen, Julie Lunde, Anne 
Marie Smed, pastor Pedersen, Anna Marie Juul Laur-
sen og Irna Olsen.

Johannes Hyldgård Jakobsen, Jesper Vestergaard Han-
sen, Carsten Jessen, pastor Jørgen Pedersen,Tove Holst 
Hansen, Eva Christensen, Elna Margrethe Pedersen.
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KOK
SpotLight indtog 
skolekøkkenet.

23 unge kokke indtog 
mandag efter vinterferien 
skolekøkkenet på Skjern 
Kristne Friskole, Spotlight 
havde Kok Amok på pro-
grammet.
Kl. 19 gik startskuddet til 
aftenens kokkerier. Me-
nuen stod på fyldte pan-

blev hakket, snittet, rørt 
og smagt til. Alle de unge 
mennesker deltog med stor 

køkkenet og alle var op-
satte på at fremtrylle det 
bedste resultat. 
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Store erfaringer blev ud-
vekslet vedrørende pande-
kagedejens tykkelse samt 
snitning af løg og brug af 
krydderier.
På et tidspunkt lignede 
køkkenet mest af alt Gor-
don Ramsay’s køkkenma-
reridt, men efter lidt op-
rydning blev maden færdig 
til servering, og alle kunne 
nyde et yderst velsmagende 
resultat.

Velbekomme..!
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Meget er sket siden den 
søndag i april for 10 
år siden, da jeg stod i 
Dejbjerg Kirke, forvent-
ningsfuld, i min hvide 
kjole og Lilly-sko. 

Jeg tog 8. klasse på Ama-
gerskolen i Skjern og deref-
ter to år på efterskole. Hus-

klasse og siden 10. klasse 
på Vostrup Efterskole, 
hvor jeg spillede en masse 

i klaver- og guitarspillet og 
fortabte mig til musikken. 

Jeg begyndte at spille sa-
xofon og valgte musiklinjen 
på gymnasiet i Tarm. Jeg 

spillede i Big Band og Blues 
Band og nød tirsdagstimer-
ne med min saxofonlærer. 

I gymnasietiden brugte 
jeg også en del tid på at se 

mig selv i spejlet. Jeg blev 
tilbudt at gå modeshows 
for Teko og denne oplevel-
se kunne jeg ikke sige nej 
til.

Jeg var med i mange, 
udfordrende shows og var 
derefter fast model ved en 
designer uddannet herfra. 
Det var en spændende tid, 
men man er også hård ved 
sig selv, og jeg er glad for 

inden jeg stoppede. 
Efter gymnasiet blev jeg 

lærervikar på Lem skole og 
skulle bl.a. undervise i mu-
sik. Her var det ikke kun 
mine musikalske evner, 
men også mine pædagogi-
ske evner, der blev sat på 
prøve af 20 børn sluppet 

løs i et musiklokale med 
ting, der kan larme og spil-
le. Efter året på Lem skole 
blev jeg lærervikar på Bor-
ris Skole. Her var jeg klas-

selærer for 2. klasse og jeg 
nød ungerne og udfordrin-
gen.

Nu var tiden endelig kom-
met - det, jeg havde ventet 
på og sparet op til – jeg 
skulle ud og opleve verden. 
Jeg skulle rejse rundt i Syd- 
og Mellemamerika med 
rygsæk i tre måneder, og 
det blev en helt uforglem-
melig oplevelse…

I Brasilien besøgte jeg en 
Favela; en af fattigkvarte-
rerne i Rio med 200.000 

10 år efter

Tango i Buenos Aires.
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fattige mennesker samlet 
på et område, der ikke er 
meget større end Dejbjerg. 

De boede i blikskure og 
der var skrald og skidt 
over det hele, og der lug-
tede frygteligt. Jeg spillede 

Copacabana og så verdens 
smukkeste strand, Costa 
Verde.

I Argentina tog jeg tango-
lektioner, så én af verdens 
største pingvinkolonier, 
sejlede mellem hvaler, be-
søgte en Ashram og drak 
skøn vin hos en vinbonde 
i Salta. Fra skønne Argen-
tina skulle vi med bus til 
Bolivia: En 17 timers bus-
tur gennem Andesbjerge-
ne. Vi kørte på grusvej hele 
vejen, og der var huller så 
store, at vi hoppede, hvad 
der føltes som en halv me-
ter, hver gang vi kørte over 
dem. Mine albuer og hofter 
var blå og gule, da vi ende-
lig nåede frem. 

øjnene op for en anden ver-

den; en verden med fattig-
dom, sult og mangler. Jeg 
gik med en konstant ho-
vedpine og en anelse høj-
desyge, fordi vi befandt os 
i verdens højest beliggende 
hovedstad.

Fra Bolivia gik turen til 
Peru og her var højdepunk-
tet Machu Picchu. Vi trek-
kede rundt i den gamle Inka 
hovedstad og overnattede 
på vejen i byen Aguas Ca-
lientes, der betyder »varme 
kilder«. Varme kilder pop-

pede bogstaveligt talt frem 
mange steder i byen, og her 
nød vi et varmt bad og et 
hvil.

Nu gik turen til Cuba, 
hvor jeg skulle mødes med 
min kæreste, og sammen 
skulle vi opleve det kom-
munistiske cigar-land. Det 
var som at tage i tidsmaski-
ne tilbage til 2. Verdenskrig 
– faldefærdige ruiner, rati-
oneringsmærker og gamle 

Fløjte- og saxofonspil 
i Brasilien.
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Amerikanerbiler.
De indfødte havde deres 

egen møntfod, så som tu-
rist kunne og måtte vi ikke 
hjælpe dem økonomisk. I 
stedet narrede de Mojitos 
fra os på den gamle café 

-
lagte tøj, da vi rejste – det 
var sådan, vi kunne hjæl-
pe.

Fra Cuba i stormsæsonen 
rejste vi til 40 graders var-
me på Jamaica i november. 
Her kom vi til at bo ved Oli-
ver, som viste sig at være 
gammel ven af Bob Marley. 
Han fortalte, hvordan de 
spillede bold sammen på 
gaden som små og lavede 
ulykker i skolen. 

Han tog os med op i Blue 
Mountains og besøgte en 
gammel kaffebonde. Det 
var en fantastisk oplevelse. 

Herefter nåede vi sidste 
stop; New York. Det var 
juletid og det var helt fan-
tastisk fortryllende. Vi gik 
tur i Central Park, shoppe-

de i Rockefeller Center og 
så det store juletræ, gik på 
Fifth Avenue, tog billeder 
af Frihedsgudinden, Wall 
Street og var oppe at sidde 
på skødet af julemanden i 
Macy’s og afgive julegave-
ønsker.

Mit ønske var klart; at 
komme ud at rejse igen og 
se meget mere af den fan-
tastiske verden!

Det var selvsagt meget 
mærkeligt at komme hjem 
efter disse tre måneder med 
utallige oplevelser, overra-
skelser og udfordringer. 

Der ventede dog en ny 
og spændende tid i mit liv 
– jeg var blevet optaget på 
Psykologi på Aarhus Uni-
versitet og glædede mig 

begynde livet som stude-
rende…

Jeg nyder hverdagen her 
i Aarhus. Jeg drikker kaffe 
med veninderne, går til 
yoga, drejer skåle i form-
værkstedet, og så læser jeg 

en masse. Mange bøger. 
Tykke bøger. Tunge bøger. 
Skønne bøger. Jeg elsker 
at læse Psykologi. Og jeg 
elsker at bo i Aarhus sam-
men med min kæreste. 

Aarhus er ikke større end 
at vi hilser på postbuddet. 
Og af og til rumler der også 
en traktor gennem Nør-
regade – så trækker jeg 
lidt på smilebåndet, for så 
kommer jeg til at tænke på 
Dejbjerg.

Jeg nyder at komme hjem 
til roen på landet indimel-
lem og gå ture og være 
sammen med familien. 

- Ja, jeg nyder mit liv her, 
-

tion…
Med venlig hilsen

Annemette
Staal Rasmussen

Vi mødte julemanden 
i New York.
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FASTE

Fastelavn for alle 
børnefamilier i Dejbjerg 
og opland.

Fastelavnssøndag blev 
der afholdt fastelavnsfest 
i Dejbjerg Missionshus.
Til trods for at det var lige 
i starten af vinterferien, 
hvor mange ofte er ude at 
rejse, lykkedes det at samle 
22 børn og lige så mange 
voksne.

Vi startede traditionen 
tro med at slå katten af 
tønden. Alle børn gik til 
den, og faktisk var det ikke 
tønden, men derimod køl-
len, som først blev slået i 

stykker… og lige i nogle se-
kunder bredte der sig lidt 
panik blandt arrangørerne, 
for det var jo ikke så smart 
med en lang kø af forvent-
ningsfulde børn klar til at 
slå, og en tønde som stadig 
var hel - men uden en kølle 
at slå den ned med!!

Heldigvis fandt vi en re-
servekølle i depotrummet, 
og så kunne tøndeslagnin-
gen atter gå sin gang. An-
ton Nielsen blev årets kat-
tekonge og Line Damgaard 
blev kattedronning.

-
sen og Kristina Nielsen 
tjansen at udpege vinderne 
af »bedst udklædte« – en 
svær afgørelse, for der var 
naturligvis mange gode 
forklædninger, lige fra det 
nuttede til det seje og uhyg-
gelige.

Vinderen i kategorien 
»dagpleje- og børneha-
vebørn« blev Thea Lind-
green, som var en smuk 

sommerfugl, og vinderen 
i kategorien »skolebørn« 
vandt Christina Stampe, 
som var ret frygtindgy-
dende udklædt, vidst som 
»døden«.

Et smukt og indbydende 
» s a m m e n s k u d s - k a g e /
kaffebord« stod klar med 
festligt dekorerede faste-
lavnsboller og kager, og så 
kunne der hygges ved kaf-
febordene.

og gik om bord i slikpo-
ser, og så kunne der ellers 

en god lejlighed til lige at få 
snakket og forhørt hos hin-
anden, hvordan det hele 
stod til. 

Det blev i hvert fald et par 
hyggelige timer i godt sel-
skab. Vi håber naturligvis, 
at alle børnefamilierne i 
Dejbjerg og opland fortsat 
vil støtte op omkring denne 
fastelavnstradition, og vi 
glæder os allerede til næste 
år.

Jonna Nielsen
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