
Hvad var det dog, 
der skete?
Hvad var det dog der 
skete? - Mit vinterfrosne 
hjertes kvarts - må 
smeltes ved at se det, - 
den første dag i marts.
Danmark er i en alvorlig si-
tuation, og derfor vil denne 
hilsen fra Byråd og Folketing 
også have en anden karakter 
end normalt. For det hand-
ler om noget grundlæggende 
i vores samfund: retten til at 
ytre sig.
  Angrebet på den islamkri-
tiske debattør, Lars Hede-
gaard, illustrerer, at der er 
kræfter – uanset deres farve 
– som ikke respekterer de 
demokratiske principper i 
vores samfund. Dette er dybt 
problematisk.
  Når jeg indleder min hilsen 
med et citat af Kaj Munk, 
så skyldes det, at vi er på 
vej mod forår, som sangen 
beskriver, og det glædes vi 
over. Men det skyldes også 
Munks uegennyttige indsats 
for Danmarks frihed under 
2. Verdenskrig. 
  Når jeg som barn hørte 
mine bedsteforældre fortælle 
historier om modstandsbe-
vægelsens aktiviteter under 

krigen, tænkte jeg ofte, om 
jeg ville have haft modet til 
at kæmpe for Danmarks fri-
hed med livet som indsats. 
  Det samme har jeg siden 
tænkt på, når jeg har læst om 
Kaj Munks indsats, eller når 

-
stengruppen eller Flammen 
og Citronen. 
  Attentatet mod Lars Hede-
gaard i den forgangne uge 
aktualiserede tanken om mit 
eget mod! Hvor meget tør jeg 
sige som politiker og debat-
tør i kampen for frihed, hvis 
jeg ved, at der er en risiko 
for, at jeg en dag har en ter-
rorist med en pistol uden for 
min hoveddør? 

politiske islamisme er blandt 
de væsentligste årsager til 
terror i verden samt til an-
greb på vestlige frihedsret-
tigheder – også i Danmark. 
Det er jo ikke almindelige 
Københavnere, som udgør 
en trussel mod jøder i Kø-
benhavns gader. Det er heller 
ikke almindelige Frederiks-
berg-borgere, som iklæder 
sig en rød postjakke og opsø-
ger islamkritiske debattører 
som Lars Hedegaard for at 
skyde ham. Endeligt er det 
ikke almindelige Ringkøbing 
– Skjern-borgere, som PET 
holder under opsyn, når der 

dannes frie skoler eller for-
eninger af den ene eller an-
den karakter hos os.
  Som samfund bliver vi nødt 
til at tage afstand fra den 
politiske islamisme. Som 
lovgivere bliver vi nødt til at 
overveje, hvordan vi reage-
rer på de konsekvenser, den 
politiske islamisme har for 
vores individuelle frihed og 
tryghed. Ord skal bekæmpes 
med ord, men når ord ikke er 
nok, så må retsstaten træde 
til. Der er grund til nøje at 
overveje, hvordan vi som 
samfund i fremtiden anven-
der retsstatens midler til at 
sikre både frihed og tryghed 
hos os som lovlydige borge-
re, uden at vi som samfund 
skal lukke os. 

Hvad var det dog, der 
skete! Lad det ikke ske igen!

Venligst
Esben Lunde Larsen
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at kæmpe
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Nyt fra

Jagtforening
Marts 2013

Så er endnu en jagtsæson 
slut, og det er tid til at gøre 
status. Vi har her sidst i ja-
nuar afholdt vores general-
forsamling. Som vi har haft 
tradition for de senere år, 
var det på efterskolen. 

Der var 18 fremmødte, 
som kom og deltog. Det 
er dejligt, at vi har en del 
medlemmer, som kommer 
og deltager i dette.  Vi har 
som regel altid et par gode 
timer med beretning, valg 
af bestyrelse samt oriente-
ring fra såvel Borris stævne 
som Skjern Å dalen. Sam-
tidig har vi udtrækning til 
bukkejagten i Lyager og 
salg af jagtkort til Å dalen. 

Der var genvalg til Torben 
Jepsen og Alex Olesen til 
bestyrelsen samt genvalg 
til Leif Eybye som sup-

pleant og Aksel Henriksen 
som revisor.

Den sidste lørdag i januar 
havde vi vores årlige ræ-
vejagt i sognet. Vi var 20 
jægere, som startede ud fra 
efterskolen for at køre ned 
og starte ved Vester Ma-
rupvej og derefter videre 
rundt i den østlige del af 
sognet indtil middag, hvor 
vi kørte tilbage til eftersko-

De var ekstra gode denne 
dag, for det var pibende 
koldt. Herefter havde vi to 
såter i den vestlige del om 
eftermiddagen, inden vi 
sluttede ved 15.30 tiden. 

Det blev ikke til nogen 
ræve på paraden; vi så 
kun en enkelt, så de havde 
gemt sig i kulden. Men vi 

nogle fantastiske oplevel-
ser med meget andet vildt i 
naturen. Vi så rigtig mange 
rådyr og fasaner.

Tak til efterskolen for god 
mad og tak til Kurt for, at 
han igen brugte en fridag 
på at køre med os.

Naturligvis skal der også 
lyde en tak til alle de lods-
ejere, som igen gav os 
muligheden for at afholde 
denne jagt. Det er vi rigtig 
glade for.

Den nye sæson starter 
her i april med riffelind-
skydning oppe på Skelhøje 
banen; det er der heldigvis 
mange, der benytter sig af, 
så de er klar til bukkejagten 
i maj.

Lige omkring årsskiftet 

i Dejbjerg og kom derfor 
på landkortet. Vi så ikke 
noget til den, da vi var på 
rævejagt, så den er sikkert 
vandret videre. Der kom-
mer jævnligt beretninger 
fra andre steder i Midt- og 
Vestjylland om, at man har 
set en ulv eller noget der 
ligner.

Ingen tvivl om at vi i 
fremtiden kommer til at se 
og høre mere om både ulve 
og andre dyr, som genind-
vandrer til vores land. Det 
er en berigelse af vores na-
tur, men stiller samtidig 
også krav til og spørgsmål 
om, hvorledes vi skal for-
valte det, således at det er 
til glæde både for naturen, 
men også på en måde, så 
det fungerer i nutidens 
Danmark.

Her i foråret er det plante 
tid og tid for at lave foder-
marker til glæde for dyr, 
fugle samt ikke mindst in-
sekterne.

Kristian Vang Andersen
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FORMANDENS

GENERALFORSAMLING 2013

Elleve personer var 
mødt op til sogne-
foreningens general-
forsamling, som fandt 
sted på Dejbjerglund 
Efterskole den 5. marts.

I forlængelse af projektet 
»Bosætning i Dejbjerg« 
hvor sogneforeningen til-

-

-

-

pikstensbelægning og have 

-

-

Vi har fået lavet en tegning 

-

-

-

-
-

-

-

vi har penge nok til at gen-

-

-

-

-

foretaget en fornyelse af 

-

-

-

-

-

Det vil blive et oplagt 

-

-
-
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-

Formand for Dejbjerg 
Sogneforening

 Lars Jørgensen.

Formandens
beretning fra 
Lokalhistorisk
Arkiv

-

-

-

interessere sig for slægts-
-

-

-

-

Søren Sand Nielsen

Der var genvalg til alle 
bestyrelsesmedlemmer – 
både i sogneforeningen og 
i arkivet.
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