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Vi kan konstatere, at kalen-
deren siger sommer..! Vejret 
har været lidt blandet – varme 
og kulde. Det er, som det 
plejer, kan vi næsten sige. 
Dog håber vi nok alle,
på mere sol og varme i 2012, 
end det 2011 kunne byde på. 

Mange skal selvfølgelig se 
EM i fodbold i fjernsynet, 
hvilket for dem gør vejret til 
en uvæsentlig faktor i den 
tid, hvor det står på. Hvor-
dan det slutter, er selvfølge-
lig spændende, især for 
Danmarks vedkommende. 
Det vides ikke i skrivende 
stund.

Nu skal vi ikke fortabe os 
i vejret, men se på hvad der 
er sket i sognet siden sidst. 
Gang på gang kan man un-
dre sig over hvor meget der 
er af aktiviteter og arrange-
menter i et lille sogn som 
Dejbjerg. Det må være tegn 
på, at der bor folk i Dejbjerg, 
som er dynamiske og har 
lyst til at gøre en indsats for 

slags. Der er noget for alle, 
alt efter hvilke interesser 
man har. Derfor er det også 
vigtigt, at der bakkes op om 
det der sker. Man kan sige 
alt har sin tid, men jeg synes 
også at der sker fornyelse og 
tilpasning efter den tid vi le-
ver i.

Historien må vi også have 
med os, for at forstå mange 
ting om livet i dag, standse 
op og tænke over hvor godt 
vi har det og hvilke frem-

skridt der er sket. På Bunds-
bæk Mølle kan man opleve 
hvordan det var at leve i 
jernalderen. Jernaldergrup-
pen Skirm fra Tarm prøver 
at genskabe livet fra den 
tid i Jernalderlandsbyen 
ved Bundsbæk Mølle. Viser 
hvordan der blev lavet mad, 
passet dyr, fremstillet hus-
geråd. Man kan selv kom-
me til at prøve disse ting, 
hvis man kommer på besøg 
hen over sommeren. Skirm 
gruppen er fascineret af jer-
naldertiden. De vil dog nø-
dig sætte tiden tilbage. Det 
var en kamp at overleve og 
en hverdag fyldt med hårde 
opgaver. Man blev ikke så 
gammel. De beundrer jer-
nalderfolkets kunnen i at 
lave tøj, sko og våben. 

Vivi Wulff har holdt ju-

Den ene Kontorassistancen 
har eksisteret i 20 år og det 
andet Dejbjerg Wellness har 
eksisteret i fem år. Til sam-
men giver det 25 år. Ud over 

-
idskonsulent for Biosol og 
for selskabet ”Party Lite”. 
En dame med mange jern i 
ilden, men hun elsker at ar-
bejde.

Laksesæsonen er startet. 
Erik Dønvig fra Dejbjerg 
fangede en stor en af slags-
en i Skjern Å. Han var blevet 
snydt et par gange, hvor lak-

han med hjem til Dejbjerg. 
Den kom i fryseren, så ved 
han hvor den er.

Dejbjerglund Efterskole 

er med i et projekt til 4,2 
mil. kroner, som er støttet 
af Industriens Fond. Virk-
somhederne Vestas og IPL i 
Lem er også med. Målet er 
at nedbryde fordomme hos 
de unge og deres forældre. 
Vise at der er karriere mu-
ligheder inden for indus-
trien.

Dejbjerglund Efterskole 
havde en tidlig generalprøve 
på skolens 25 års jubilæum 
til efteråret. Det skete i 
Skjern Kulturcenter, hvor 
Gymnastik Højskolen Olle-
rup og Ringkøbing/Skjern 
Rep. hold samt selvfølgelig 
eleverne fra Dejbjerglund 
Efterskole gav en gymnas-
tikopvisning. Det var en 
oplevelse af dimensioner for 
de godt 750 tilskuere, som 
var kommet for at se på. 
Man havde forventet om-
kring 400 tilskuere, så det 
var en positiv overraskelse 
at næsten dobbelt så mange 
kom.

Dejbjerglund Efterskole
har sammensat et jubilæum-
shold af tidligere elever. De 
skal i efteråret rejse til Cali-
fornien i USA på en to ugers 
turne og vise gymnastik. 
Når de kommer hjem, giver 
de en opvisning til det store 
jubilæumsarrangement d. 
27. oktober på Dejbjerglund 
Efterskole. Vi har noget at 
glæde os til. 

Til slut vil jeg ønske alle en 
god sommer.

-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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Fire drenge fra Dejbjerg 
var blandt de mange 

gamle Skjern Kommune, 
som i april tog på tur til 
Holstebro for at se en 
muslimsk kirkegård 
og et Krematorium med 
tilhørende kapel.
Jonas Ladekjær Laurid-
sen, Kristian Sand Niel-
sen, Frederik Berg Si-
monsen og Poul Anders 
Pilgaard Holm stillede 
beredvilligt op for Sog-
nebladet en solskinsdag i 
maj.

Heidi Nygaard Madsen 
var forhindret pga. ferie i 
Italien og Nikolaj Jeppe-
sen var slet ikke med på 
turen, da hans bedstefor-
ældre denne dag fejrede 
guldbryllup.

Pastor Jørgen Pedersen, 

poder søndag 15. april, 
havde foreslået turen for 
de unge mennesker, og 
de syntes da, at det kunne 
være spændende at se, - 
og så er det jo altid godt 
med en fridag fra skolen, 
siger de samstemmende.
- Vi så heldigvis ingen ki-
ster blive brændt, fortæl-
ler Poul Anders, og Jonas 
supplerer med at en kiste 

dog stod klar til at blive 
ført ind i ovnen, - men det 
så vi ikke.

En ting, drengene dog 
havde lagt meget mærke 
til, var en stor spand med 
hofteskåle og proteser i 
metal. - Frederik tilføjer 
at de jo ikke kan brænde 
og derfor bliver taget ud 
af asken efter endt bræn-
ding.

samlet op ved Skjern Kir-
ke, og der var tre 7. klas-
ser fra Amagerskolen, to 
fra Kirkeskolen og to fra 
Friskolen.
- Der var tre busser, fyldt 

-
stian husker at deres nok 
garanteret kun var 1*, 
men da den ene bus gik i 
stykker kom der en 5* bus 
og samlede eleverne op, 

og det var da surt show, 
ikke at sidde i den, smiler 
han.
- I det tilstødende kapel 

kremering, og herefter gik 
turen til en muslimsk kir-
kegård, hvor gravstederne 
er omkranset af mursten; 
som ikke må overskrides, 
da men ellers krænker 
den døde, betoner Poul 
Anders.
- Muslimerne bliver ikke, 
som i Danmark, begravet 
i kiste, forklarer Frederik, 
de får et klæde viklet om 
sig og bliver derefter be-
gravet.

Jonas og Kristian for-
tæller samstemmende at 

til

Fra venstre ses: 
Frederik, Kristian, 

Poul Anders og Jonas.
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de bliver lagt på et slags 
bræt, så de ligger på skrå, 
med hovedet rettet mod 
Mekka. - Ja, tilføjer Poul 
Anders med et smil, der 
bliver vist målt meget 
korrekt op mht. retningen 
mod Mekka. 
- På de muslimske kirke-
gårde, er der også sten 
på gravstedet plus et bil-
lede af afdøde, pointerer 
Frederik. - Poul Anders 
fortsætter, men det er jo 
også ved at vinde indpas 
på danske gravsten.

Turen gik derefter til 
en Genbrugsbutik, hvor 
overskuddet går til de 
hjemløse. I butikken var 
der næsten alt også møb-
ler, fortæller de. 
- Butikken havde også 
tilknyttet en kaffestue 
for de hjemløse, hvor vi 

mand med en taske, som 
han sagde, indeholdt et 
rumvæsen og hele hans 
liv..!!!??

Personalet ville give 
ham en ny taske, da den 
gamle var meget slidt, så 

de smed den ud. - Den 
hjemløse gik helt kold, 
som Kristian sagde; han 

-
te at hans liv var fuld-
stændig ødelagt. Det var 
barskt at høre om, mente 
drengene, - dermed kan 
man jo se, at ikke alle har 
et godt liv, konkluderede 
de samstemmende.
- Den ansatte, som fortalte 
om manden, var selv ble-
vet truet med en pistol og 
slået med et baseball-bat, 
fortæller Poul Anders, - 
politiet blev tilkaldt, men 
måtte ikke komme ind, 
da  stedet er de hjemløses 
neutrale område.
- Vi måtte heller ikke se 
nogen af dem, siger Fre-
derik videre, - for de er 
meget menneskesky alle 
sammen, tilføjer Jonas.
- Vi besøgte, foruden i alt 
tre kirker, og en af de ny-
este gjorde indtryk, for-
tæller Poul Anders, her 

var der fantastisk mange 
lys tændt, præsten for-
talte at hvert et liv er lys; - 
men en spøgefugl pegede 
på et, som var slukket, og 
spurgte derefter om den 
var død.
- Der var også en kirke 
med mange huller i mu-
ren, forklarer Kristian og 
de skulle forestille en ka-
nin, - men det var nu ikke 
os alle, som kunne se det, 
lyder det fra Jonas.

alle elever to timer i gå-
gaden. Vi spurgte hvor 
McDonalds lå, siger Fre-
derik, men da der var for 
langt fandt vi en rigtig god 
isbar på gågaden, hvor is 
og burgere godtnok var 
dyre, men gode.

Alle drengene slutter 
med at fortælle, at de også 
havde en rigtig »fed« kon-

-
ver og penge.

-alb
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Min barndom

i Dejbjerg...
Barn på Bækgård i 
perioden 1942-1956

Med stor respekt for de 
som holder Sognebladet, 
- kan jeg ikke sige nej til 
Ane Lisas opfordring:

Hjemmet:
Mine forældre satte mig 
til verden i marts 1942, 
hvor man stadig taler om 
de kolde vintre. Anden 
verdenskrig var i fuld 
gang og strammede yder-
lig til i 1942-43. 

Jeg er opvokset under 
ansvar, pligter, kærlig-
hed og omsorg. De første 
ansvar var at fodre høns, 
vande kalve og feje; - lidt 
senere var at pumpe vand 
ind fra en håndpumpe til 
dyrene, som bestod af tre 
heste, 12 køer, kvier og 
kalve, grise og høns. Alt 
markarbejde blev udført 
med heste og håndkraft, 
bl.a. vendte vi hø med 
håndriver.

Om vinteren blev ro-
erne om aftenen kørt ind 
på gangen i stalden, for 

at blive tøet op til næste 
morgen. Kalve og kvier 
skulle have roerne hugget 
over med en skovl for at 
kunne bide dem. 

Som barn oplevede jeg 

roeskærer og vandværk. 

kørekort. De købte en 
Chevrolet, årgang 1932. 
I 1946 kom min søster 
Elisabeth til og Kirsten i 
1949. Da Elisabeth blev 
født, husker jeg min mor 
sad og malkede med 
hånd. Hun bad mig løbe 
om efter Karen Sandager, 
(far var i engen) og sige 
hun skulle komme. 

Det undrede mig at jeg 
skulle blive hos Søren og 
deres børn. Den dag Kir-
sten blev født, havde vi 
en daglejer, der hed Hans 
Borbjerg. Vi kørte korn 
hjem fra engen. Vi kom 
med to læs efter hinan-
den, trukket af vores heste 
op gennem gårdspladsen. 

Sognebladets artikelserie, om nuværende og 
tidligere borgeres barndom i Dejbjerg Sogn. 
Redaktionen synes det er spændende, for vore 

til at gå med. Vi er godt klar over, at der ikke blev 
leget så meget dengang, som nu, - men børn 
havde også fantasien i behold førhen, og det er 
det vor artikelserie handler mest om...
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Hans sagde pludselig: 
»Hold di kæft knejt, - der 
er jordmor´o æ gor«.

Skolen:
I 1949 startede min sko-
legang. Jeg mødte første 
dag sammen med Laurids 
Lauridsen (min fætter) Vi 
var vist de to eneste der 
ikke havde mor med den 
første dag. Det ville vi 
ikke ha’. - Vi sad sammen 
alle årene i skolen, og del-
te siden i livet, værelse på 
efterskole.

Om somrene gik 5.-6. 
og 7. klasse kun i skole 
onsdag formiddag fra kl. 
7-12. Vi havde hver en 
køkkenhave, som vi skul-
le passe, - og når den var 
OK, havde vi sport for re-
sten af tiden til kl. 12. 

Regnede det for me-

sommerhalvåret var der 
»kun« to lærere ansat, 
første-lærer Holst og frk. 
Bendix.

Om vinteren var der en 

ung lærer, som ofte var en 
nyuddannet lærer. De var 
ikke alle lige pædagogiske 
– vi havde én, som vi til 
en gymnastiktime bandt 
fast til ribbene, så var vi 
da fri for ham lidt. 

Første-lærer Holst gav 
os mange andre udfor-
dringer ud over det bog-
lige. I dec. Mdr. opførte vi 
et dilettant stykke i gym-
nastiksalen. »Stort - Stort 
Nr.« – Salen var fyldt ef-
termiddag og aften. 

-

grammet. Vi fremstillede 
mindre borde og skabe, - i 
hård konkurrence! Hvert 
år var der udstilling af 
disse varer og der kom al-
vorlige mænd og bedømte 
det. Vi ville jo alle gerne 
på podiet. Men skoleha-
ven, dilettant (at komme 

gjorde, at vi blev trænet 
og motiveret til at kunne 
klare os selv, - måske lidt 
bedre. Så tak til vores 
gamle lærer, som desvær-
re ikke kan høre takken. 

Men ellers var jeg ikke 
særlig begejstret for de 

men det gik jo alligevel. 
Jo, der skal lige én mere 
med fra hukommel-
sen. - Vi gik i 1. klasse, 
og drengene i 7. klasse, 
skulle straffes med en ef-

pigerne til at sætte deres 
fodtøj nord for diget, - og 
på et tidspunkt, ville de 

Anker som 2-årig.

Nederst billedet af 
Bækgård, i Vesterager,
i Ankers barndom.

Ejendommen ejes i 
dag af Anni og Bjarne 
Stampe

DEJBJERG SOGNEBLAD 9

Anker.indd   2 6/19/2012   11:16:51 AM



styrte samlet ud af klas-
seværelset. Og det gjorde 
de..! Vi små synes det var 
fantastisk..!

Fra skolen, kunne vi en 
dag i 1954, ved middags-
tid, se den uhyggelige 

stråtækte Sandagergård. 
Der indebrændte nogle 
heste og kreaturer. Uhyg-
gen og lugten, har sat 
sig fast i min erindring, 
længe efter, - også fordi 
at mit stråtækte hjem, var 
brandtruet den dag. Vin-
den var i sydøst og gnister 

Ved indgangsdøren lagde 
der sig glødende halm-
rester, så far var ikke på 
Sandagergård, men holdt 
vagt hjemme på Bækgård.

Fritid:
Som mindre legede vi me-
get ved Sandager Bæk. Ja, 
den var en del af kulturen 
og livsnerven. Der vandes 
heste og køer, der blev 
mælken afkølet. Hvis det 
tordnede og regnede vold-
somt en nat, stod far op 
for at sætte mælkejunger-
ne på land, ellers kunne de 

Vi børn dæmmede op, 
så bækken blev rigtig dyb, 
så vi kunne sejle. Vi målte 
antal mtr. i længde, ka-
stede en pind i vandet og 
regnede på, hvor hurtig 
strømmen var. I forårs 
månederne, kom jeg ofte 

for hurtig i bækken med 
bare tæer, - så den har 
også givet mig halsbetæn-
delse.

Laurids og jeg udfordre-
de hinanden på, om vi tur-
de sidde inde i de rør, der 
fører Sandager Bæk un-
der jernbanen. Det skulle 
selvfølgelig være mens det 
store damp-lokomotiv og 
de mange godsvogne kom. 
Vi gjorde det – Vi klarede 
det..!

Fritid blev der meget af 

-
tæne, med store skilte ved 
vejen. Vi måtte ikke mod-
tage mennesker, eller for-
lade stedet i tre eller seks 
uger, det husker jeg ikke, - 
men en sej tid, hvor vi ikke 
måtte levere mælk og hvor 
kreaturerne svandt mange 
kg.

Jeg gik også til spejder 
og var på landslejr på 
Bornholm i 1955. Om søn-
dagen i søndagsskolen. 
Om vinteren har vi kælket 
og stået på ski på »Her-
manns bakke« og løbet på 
skøjter på »Præstens Sø«
og andre steder, bl.a. på 
fjorden.

Sporten kom først efter 

en periode, hvor vi blev 
økonomisk belønnet, for 

-
foreningen og en periode, 
hvor muldvarpehaler blev 
betalt af kommunen. Det 

blev dog stoppet, da nogle 
solgte toppen fra alpehu-
er..!

Det har været en god 
barndom i tryghed, har-
moni og værdisættelse af 
håndens gerning. Jeg har 
senere mødt unge, som jeg 
sådan kunne ønske, havde 
oplevet en sådan opvækst. 

-
ret 25. marts 1956. Så var 

ud håndens gerning/hårdt 
arbejde, men dejligt!

Mvh. Anker Lauridsen
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På Vester Marupvej 6 
bor John med hans kone 
Helle og tre børn 
+ hund, kat, høns og 
gæs med nyudklækkede 
gæslinger.

John er meget interesse-
ret i fodbold, og har altid 
været vild med det.
- Så er det jo et held at 
jeg har fået kone og børn, 
som er det samme, siger 
han med et stort smil.

I 1994 blev John gift 
-

Helle er fra Høgild ved 
Herning og John fra Vild-

født, i 1998 kom Stine og 

sidst Jonas i 2003.
- Da børnene efterhånden 
voksede op, var det jo et 
must, at der skulle laves 
nogle fodboldmål i de ret-

te størrelse. 

nok at jeg selv 
burde kunne
lave dem, - for 
tanken om at 
indkøbe mål 
til børnene, 
indfandt sig al-
drig, så sådan 
blev det; - jeg 
sprang sim-
pelthen bare 
ud i det, at lave 
mål, i alle mål 
og størrelser, 
griner John.

-

ger mig gevaldigt med 
det, og der er jo også en 
stor tilfredshed i det at 
møde mange forskellige 
mennesker, og få en god 
snak.

Det hele startede så-
mænd med, at en af Hel-
les kolleger havde set et 
af Johns mål, og derfor 
gerne ville have et eksem-
plar.
- Så jeg gik igang med at 

de duede jo bare, - så det 
var da en stor fornøjelse 

John fodboldog hans

Øverst ses John ved et af 
målene i gårdspladsen.

Nederst Johns nye sav
i værkstedet.
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-
duktion.
- I starten lånte jeg Anker 
Lauridsens sav  og svejser 

Der lavede jeg måske en 
10-15 mål. Men det tog 
for meget tid fra familien, 
så jeg købte min egen sav 
og svejser og indrettede 

-
ninger her på matriklen.
- Alle mål er fremstillet i 
galvaniseret jern og stolp-
erne er af træ.
- Naboer og forbipasse-
rende har da også undret 
sig over al det jern, der 
ligger i indkørslen, tilfø-
jer han med et lunt grin.

John har et sæt mål ude 
i haven, som folk kan se 
inden de bestiller, og man 
kan også gå på hjemmesi-
den www.fritidsmaal.dk
og se billeder og priser.
- Jeg har annonceret via 
nettet, og ellers er det 

hele foregået ved mund 
til mund metoden.
- Jeg har nok at se til, og 
somme tider kan jeg hel-
ler ikke nå det, - men så 
må folk jo vente til må-
lene er færdige, siger han 
med et lunt smil. 
- Her er jo ikke så store 
forhold, - men det er frit 
herhjemme, og så kan der 
jo også altid blive tid til at 
spille en kamp med bør-
nene ind imellem.

Trods den store inte-

resse blev John dog over-
rasket, og han fortæller 
videre: - Jeg har solgt mål 
til både Skjern, Tarm, 
Kokkedal ved København,  
Aabenraa og sågar en fod-
boldklub i Odense.
- Til Kokkedal skulle må-
lene bruges til strand-
håndbold, og de skulle 
være i en speciel gul far-
ve. De kan fås i alle farver, 
dog kun ensfarvede.

John fremstiller  3-
mands, og 5-mands, samt 

Øverst loftsbjælkerne 
der er fulde af stål og
 stolper til alle 
slags mål.

Nederst et mål 
fra hjemmesiden: 
www.fritidsmaal.dk
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håndboldmål til boligfor-
eninger, sportsklubber og 
private med plads til en 
fodboldbane.
- Folk fra Ulfborg hen-
tede fx. 4 stk. mål her for-

af med en fodboldkamp 
med Jonas, - så det var 
også en rigtig god ople-
velse for ham.
- Det er sjovt, at sådan en 
lille ide, kan blive større 
end man lige regnede 
med, smiler John og fort-
sætter: Jeg opgiver dog 
ikke mit gode arbejde, det 

et såkaldt tillægserhverv, 
så alt bliver registreret, 
betoner han.
- Og, - slutter John med 
et stort smil, - så er det jo 
mål i en helt anden liga, 
end plastikmål fra Bilka.

-alb

DEJBJERG
Vi ser alle frem til en 
smuk og varm sommer – 
med mange lune og lyse 
aftener i haven.

I Dejbjerg Menigheds-
råd ser vi også frem til 
en udskiftning af kirkens 

gange har fejlet – og der-

med bevirket nogle meget 
kolde gudstjenester. Sid-
ste gang var på Marie Be-
budelsesdag, hvor vores 
biskop tilfældigvis deltog 
uannonceret.

Da vi en måned senere 
havde nationalmuseet, 
provsten og biskoppen 
på besøg for at drøfte en 
fremtidig renovering, 
kunne biskoppen klart 
melde til provsten, at var-

hurtigst muligt. 
Derfor tror vi nu på, at 

et større projekt for kir-
kens indre renovering lig-
ger inden for en oversku-
elig fremtid. Første skridt 
i et større projekt vil be-
stå i at få installeret auto-
matisk ringning i kirken, 
hvilket vil bevirke nogle 
ændringer for personalet. 
Selve ringningen vil ikke 
ændres i nogen særlig 
grad.

I april mødtes en hånd-
fuld damer fra sognet til 
et introduktionsmøde 
omkring skabelsen af en 

-
der. Selve arbejdet vil på-

er man interesseret i at 
høre mere så kontakt me-
nighedsrådets formand 
eller hustru – da det er 
sidstnævnte, som er pro-
jektleder.

I maj afholdt vi sogne-

Kirke, hvor menigheds-

rådsformanden fortalte 
om deres meget interes-
sante renoveringsprojekt. 

Derefter fortsatte turen 
-

rådsmedlem Bertel Jen-
sen fortalte om mange 
spændende emner – både 
af historisk og meget nu-
tidig karakter. Bussen var 
næsten fuld, og der var 
god stemning undervejs. 
Det er vigtigt at nævne, 
at også tidligere Dejbjerg-
boere er meget velkomne 

alle jer som deltog. Dagen 
sluttede med spisning på 
Westergaards Hotel. 

Søndag 24. juni blev der 
afholdt spillemandsguds-
tjeneste i kirken. Aftenen 
blev en festlig og lærerig 
oplevelse for deltagerne. 
Det viser sig, at mange af 
kirkens salmer har gamle 
spillemandsmelodier, og 
derfor er det oplagt at lade 
spillemænd akkompagne-

stor tak til Nina Løager, 
som sammen med Jørgen 
Pedersen stod for aftenen 
og dens indhold. 

I november afholdes 
menighedsrådsvalg. Der 
vil blive annonceret et 
tidspunkt for et info-mø-

-
skole.

Dejbjerg Menighedsråd 
ønsker alle i sognet en 
dejlig sommer og nogle 
gode feriedage.
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Med 7. kl. på tur til 
Bornhom. Artiklen er lavet 
af: Lavet Anne Kjølmose 

Mandag
Vi tog afsked mandag 
morgen og steg på toget til 
Bornholm. Vi skulle skifte 
tog i Esbjerg og Køben-
havn, men i København 
skulle vi i Tivoli. På turen 
til København havde vi det 
sjovt og larmede vist lidt 
meget. I Tivoli delte vi os 
op i to grupper, dem der 
bare ville hygge sig lidt, og 
så dem der ville prøve de 
vildeste forlystelser. Efter 

Tivoli skulle vi vente lidt 
på banegården, hvorefter 
vi skulle gå ud til toget, 
der gik til Ystad i Sverige. 
Derfra skulle vi med fær-
gen til Rønne, hvorfra vi 
skulle med bus til Allinge. 
Ved Allinge ligger Stor-
løkke feriepark. Det var 

Bornholm tur/retur...

Hygge i toget.

Nederst til venstre:
2 fossiler

Herunder: Kongemindet
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så begyndelsen på turen 
til Bornholm.

Skrevet af 
Aske Tang Hansen

Tirsdag
Tirsdag skulle vi til Hel-
ligdomsklipperne og den 
Sorte gryde. Den Sorte 
gryde er en lang tunnel 
ind i fjeldet ca. 60 m lang. 
Mange af os var der inde. 
Bag efter gik turen til 
Østerlars rundkirke, som 
er den største af rundkir-
kerne i Danmark. Her fra 
gik turen til Natur Born-

hvordan Bornholm er op-
bygget. Her så vi også et 
af de eneste fossiler fra en 
vandmand i verden. Til 
slut skulle vi over til Jons 
kapel, der er en klippehu-
le, som Jon opholdt sig i. 
Vi gik fra Jons kapel over 
til Vang, hvor vores bus 
ventede. Om aften hyg-
gede vi os.

Skrevet af Christoffer 
Hyldgård Jørgensen

Onsdag
Vi stod op kl.6.30. Vi spi-
ste alle sammen i hytten. 
Så lavede vi madpakker 
og gik ud for at møde 
Lisbeth og Johnni. Før vi 
tog af sted til Hammers-
hus, skulle vi spille nogle 
spil. Der var en hockey 
og fodbold bane, hvor vi 
boede. Johnni delte os op 

-
men med Anne, Chris og 
Jeppe.

ti point. Så skulle vi lege 
1,2,3 kroner. Det var rig-
tig sjovt, og jeg blev ikke 
fundet.
Lisbeth og Johnni sagde, 
at vi skulle gå til Ham-
mershus. Vi skulle gå ca. 
11-12 km for at nå der 
hen. Undervejs skulle 
Johnni vise os nogle Hel-
leristninger. Efter det tog 

vi til Hammers sø, og spi-

Da vi gik igen, havde jeg 
ondt i benene, fordi vi 
havde gået så langt.
Da vi endelig nåede at 
komme op på Hammers-
hus, blæste det rigtig 
meget. Vores turist guide 
var klædt i middelalde-
rens tøj. Hun fortalte os 
meget om Hammershus. 
Hun fortalte os, at der var 
mange krige på Bornholm 
den gang, og hun snak-
kede også om den sorte 
død. Så viste hun os rundt 
på Hammershus. Noget 
af det jeg kan huske, hun 
fortalte os, var at hvis 
man skulle lave tøj, der 
skulle være blåt, skulle 
det farves med tis.

vi lov til at købe noget ind 
i Allinge. Da vi skulle gå 
hjem til hytterne, kunne 

gjorde vi. Vi var alle sam-

Med Hammershus 
i baggrunden.
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men træt og faldt nemt i 
søvn.

Skrevet af 
Destiny Kjær Dona

Torsdag
Torsdag morgen skulle 
vi på en Sydtur. Først tog 
vi til Kongemindet ved 
Rytterknægten, hvor vi 
var oppe i det høje tårn. 
Bagefter gik vi ned til 
Ekkodalen ad en snoet 
og stejl vej. Der råbte vi 
så højt vi kunne for at få 
ekko, men det lykkedes 
ikke helt. Nogle mente, 
det var fordi, der voksede 
mos på stenene, men det 
kan også være af andre 
grunde. Så skulle vi vi-
dere til Dueodde, som var 

men det var ikke helt vildt 
spændende. Fra Dueodde 
gik turen til rokkestenen, 
hvor vi rokkede med den 
30 tons tunge sten. Vi tog 
bussen til Svaneke for at 
smage på de røgede sild og 

speciel, men okay madop-
levelse. Efter Svaneke gik 
turen hjem, hvor vi skulle 
pakke, fordi vi skulle rejse 
dagen efter. Da vi havde 
gjort det, hyggede vi os 
resten af tiden.
Jeg synes, at det har været 
den klart sjoveste klasse-
tur, vi har været på, fordi 
man kom til at kende sine 
klassekammerater meget 
bedre end før, fordi man 

hele tiden var sammen, 
og fordi man er sammen 
i længere tid. 

Skrevet af Jeppe Lykke 
Christiansen

Fredag
Om fredagen skulle vi 
hjem kl. 06.00 eller der-
omkring. Vi tog færgen 
fra Rønne og så videre til 
Ydstad. Derfra kørte vi 
med tog til København. i 
København havde vi ca. 
20-30 min., og i de mi-
nutter slappede vi af og 

toget fra København til 
Esbjerg, men imens vi 
kørte var der noget galt, så 
vi blev forsinket og skulle 
så vente en halv time ved 
Esbjerg, hvor alle havde 

en is. Fra Esbjerg tog vi 
et tog til Skjern. På alle 
togturene hyggede vi os 
og havde det rigtig sjovt. 
Da vi så ankom til Skjern, 
havde en mor taget nogle 

dem til de andre mødre, 

vi kom hjem, og det var 
ret pinligt. 

Skrevet af 
Anne Kjølmose 

Nørremark

MISSIONS
program
Søndag 5. august

-
gram og tidspunkt følger

Onsdag 15. aug. kl. 19.30
  Månedsmøde 
v/sognepræst Orla Ville-
kjær, Sdr. Felding.
Emne: Bibelens autoritet 

-
tydning for mit liv

Onsdag 12. sept. kl. 19.30
  Månedsmøde 
v/Bibelkreds 3

Fredag 14. sept. kl. 19.30
 Familieaften v/Søndags-
klubben.
  Vi får besøg af Tuja Berg 
fra Århus. Aftenen starter 
med fællesspisning kl. 18. 
Tilmelding til Mette Lau-
ridsen pr. mail/sms/tlf. 
senest søndagen før.
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JULI:
Søndag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 15. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste ved Claus Thomas Nielsen
Søndag 29. kl. 9.00 Gudstjeneste m/altergang v/Poul Ivan Madsen

AUGUST:
Søndag 5. kl. 9.00 Gudstjeneste

   – program og tidspunkt følger
Tirsdag 7. kl. 19.00 Skjern Havekreds Aftentur til 
   Forundringens Have i Velling
Torsdag 9. – lørdag 11. Jazzfestival i Stauning
Søndag 12. kl. 10.30 Gudstjeneste. Kirkebil
Onsdag 15. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde 
   v/sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding
Lørdag 18. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 19. kl. 10.30 Gudstjeneste
Onsdag 22. kl. 19.00 Skjern Havekreds Beskæring af træer buske i Borris
Søndag 26. kl. 10.30 Gudstjeneste

SEPTEMBER:
Søndag 2. kl. 9.00 Gudstjeneste
Onsdag 12. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Bibelkreds 3
Fredag 14. kl. 19.30 Indre Mission Familieaften v/Søndagsklubben
Søndag 16. kl. 10.30 Høstgudstjeneste. Kirkebil
Søndag 23. kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Lørdag 29. kl. 10.00 Havekredsen Vestjylland Plantemarked 
   i Tambours Have, Varde
Søndag 30. kl. 9.00 Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen

AKTiViTETSKALENDEREN
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Information fra

Sogne
foreningen
Du, som læser dette, 
læser du Sognebladet..? 
- Ja, det gør du jo, efter 
som du lige har læst 
dette..!

Vi håber, at du synes godt 
om Sognebladet og har 
nogle fornøjelige stunder 
med at læse det. Det er i 
hvert fald en stor indsats, 
der ydes af det udvalg, der 
sidder og laver Sognebla-
det. Det kommer ikke af 
sig selv, og heller ikke det 
økonomiske kommer af 
sig selv.

Vi vil derfor fra Sogne-
foreningens side opfordre 
til at man i de husstande, 
der endnu ikke har be-
talt deres medlemskab 
til Sogneforeningen for 
2012, får dette gjort sna-
rest.

Vi har i år fravalgt an-
vendelsen af girokort og 
har i stedet indført en op-
lysningsseddel påført et 
konto nummer.

-
de ud af denne betalings-
form, må man gerne tage 
fat i et af bestyrelsesmed-
lemmerne og betale kon-
tant til en af dem.

boende: 75 kr.

en husstand:  150 kr.
Overføres via netbank til 
konto nummer:

7651 7523353
Husk at skrive dit fulde 
navn ved indbetalingen.

Betaling gerne snarest.  
Se i øvrigt andet steds i 
dette blad yderligere in-
formation om, hvad kon-
tingentet bliver anvendt 
til.

Ellers vil jeg henvise 
til artiklen omkring fæl-
lesspisningen, der blev 
afholdt 11. maj. I denne 
artikel er der en gennem-
gang af de aktiviteter, der 
i øjeblikket arbejdes med 
indenfor Sogneforenin-
gen.  Specielt skal næv-
nes, at der bliver arran-
geret en børnemarch 26. 
august, som du også kan 
læse mere om et andet 
sted i sognebladet. Jeg vil 
gerne ønske alle en god 
sommer og sommerferie.

Korsang ved 
fællespisning i 
Dejbjerglund Hallen
Fredag 11. maj deltog 
100 børn og voksne ved 
en hyggelig aften i Dej-
bjerglund Hallen. Først 
blev der spist dejlig mad 
tilberedt af Dejbjerglund 
Efterskoles køkken, der-
på optrådte koret fra Sta-

uning Skole med numre 
fra Bøllebob. En del for-
ældre tænkte vist tilbage 
til deres egen skoletid, 
hvor det også var noget, 
der blev sunget.  Koret var 
virkelig dygtig og modtog 
fortjent bifald.

Derpå var der infor-
mation fra Dejbjerg Sog-
neforening, hvor Lars 
Jørgensen fortalte om 
planerne mht. forskøn-
nelse af pladsen mellem 
missionshus og kirken, 
som er et project, man ar-
bejder på at skaffe penge 
til.

Indtil videre er der til-
sagn om 150.000 kr. fra 
LAG i Ringkøbing Skjern
Kommune. Etablering af 
byporte går også snart i 
gang, og til efteråret er der 
udsigt til, at det lykkes at 
gennemføre en plan om 
oprensning af søen bag 
præstegården i samarbej-
de med menighedsrådet.

Karen Andresen også 
fra bestyrelsen i Dejbjerg 
Sogneforening informe-
rede om at der 26. August 
i år bliver arrangeret en 
børnemarch i Dejbjerg i 
samarbejde med Dejbjerg 
Jernalder ved Ringkøbing 
Skjern Museum. Efter en 
gåtur vil der være aktivi-
teter for børn inde på Dej-
bjerg Jernalder. 

Den 15. juni 2013 vil 
der være en børnefesti-
val, hvor man vil forsøge 
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at skabe noget for de 
kreative og få andre si-
der frem i børnene end 
det sportslige. Har man 
lyst til at hjælpe til med at 
planlægge og afvikle disse 
to arrangementer, er man 
meget velkommen til at 
kontakte Karen.

Der blev desuden truk-
ket lod om et gavekort 
på 500 kr. til Restaurant 
Stauning Havn blandt 
de medlemmer af Dej-
bjerg Sogneforening, der 
havde betalt deres kon-
tingent inden den 1. maj. 
De heldige vindere blev 
Vivi Wulff og Flemming 
Becker.

Idéen med gavekortet 
var at få medlemmerne til 
at skynde sig at få betalt 
deres kontingent, men 
desværre har det ikke re-
sulteret i et øget antal ind-
betalinger. En opfordring 
skal derfor lyde til, at man 
fortsat husker at få betalt 
sit kontingent. Det skal 
ske ved en overførsel til 
sogneforeningens konto 
eller ved henvendelse til 
bestyrelsesmedlemmer-
ne.

Indbetalingerne er vig-
tige for at Sognebladet
eksempelvis fortsat kan 
blive udgivet.  Vi må må-
ske sande, at folk ikke får 
betalt i samme grad, hvis 
ikke de modtager et gi-
rokort, i år har vi nemlig 
forsøgt blot at oplyse et 

kontonummer, der skulle 
overføres penge til.
 Stauning Sognefor-
ening opfordrede til, at 
man besøgte forårsmes-
sen i Stauning lørdag 19. 
maj kl.10-16 ved Sogne-
gården i Stauning.  Mark
Sørensen fra Støttefor-
eningen for Stauning sko-
le og børnehave fortalte 
om succesen med at skaf-

Skole, og om de aktivite-

ter der arbejdes med.
Arrangementet var ar-

rangeret af Dejbjerg og 
Stauning Sogneforenin-
ger i fællesskab, og man 
påtænker helt klar at 
gentage samarbejdet og 
succesen med en hyggelig 
aften for de to sogne.

Med venlig hilsen 
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

TIL ALLE I DEJBJERG OG STAUNING:

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag 15. september
er der 

SOGNE
FEST
I DEJBJERGLUNDHALLEN 

- årets familiefest...
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Kemi
på
Dejbjerglund Efterskole

Det er nemmere at få 
tilgivelse end tilladelse 
var opfordringen fra de 
to studerende v/Århus 
Universitet, da de 
gæstede Dejbjerglund 
Efterskole med et 
halvanden times langt 
kemishow.

Mange af forsøgene kan 
laves ud fra almindelige 
husholdningsprodukter, 
så det er bare om at kom-
me igang. 

Anledningen var opstart 
på Naturfagsfestival for 9. 
klasse – en uge hvor ele-
verne skal arbejde som 
forskere og prøve kræfter 

Øverst: PH-skalaen

I midten: Røg I køkkenet 
får en anden betydning 

pulver kan bruges til 
andet, end at hælde i 
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med en række forsøg in-
den for energi og innova-
tion.

De mange forsøg i 
sprudlende farver, metal-
brande, og en opskrift på 
hvordan svigermor bedst 
opløses, var krydret med 
humor og fængslede både 
eleverne og børn fra Sta-
uning-Dejbjerg, som var 
inviteret til dagen. I den 
daglige fysik-kemi under-
visning er det en sikker 
succes, når der er mulig-
hed for at opleve forsøg, 
der giver et ordentligt 
brag. Motivationen for at 
lære den bagvedliggende 
kemi er også til at få øje 
på.

På nuværende tidspunkt 
har eleverne i 9. klasse 
lært rigtig meget af ke-

mien, og derfor kom Ke-
mishowet både til at virke 
som en repetition fra 
årets undervisning og en 
god igangsætter til deres 
Naturfagsfestival.

Øverst: Varm luft vejer 

Nederst:
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Samarbejde
med industrien
Industriprojektet
for elever i 10. kl.  
af Gitte Christiansen

Dansk industri har 
sammen med efterskole-
foreningen taget initiativ 
til et projekt, hvor de unge 
skal få øje på karriere-
mulighederne indenfor 
dansk industri, og 
industrien skal få øje på 

efterskolens pædago-
giske kostskoleprojekt.

Baggrunden for dette pro-
jekt er, at der i Danmark 
er uacceptabelt få unge, 
der vælger de naturfag-
lige uddannelser. De na-
turfaglige uddannelser 
munder ofte ud i produk-
tive jobs, dvs. jobs som er 
med til at øge/bibeholde 
bruttonationalproduktet 
(og dermed vores leve-
standard).

Hvis vi som land skal 
blive ved med at have 
den samme levestandard, 
som vi har nu, er vi nødt 
til at ændre på de unges 
valg af uddannelser, så 

og tekniske uddannelser, 
med efterfølgende større 

sandsynlighed for jobs i 
de produktive erhverv.

Man kan meget overord-
net dele erhvervene op i 
tre kategorier, 

(landbrug, skovbrug, 

(industri, bygge- og an-
lægsvirksomheder, for-
arbejdende virksomhe-
der), og 

(undervisning, sund-
hedsvæsenet, service-
erhverv m.m.).      

De tertiære erhverv bi-
drager ikke til bruttonati-
onalproduktet, så hvis en 
stor del af befolkningen 
beskæftiger sig med disse 
erhverv, er det svært at 
holde lønniveauet og leve-
standarden. Det er derfor 
vigtigt, at vi som samfund 
også motiverer de unge til 
et arbejde i de produktive 
erhverv. Det er helt afgø-
rende, at det bliver de un-
ges valg. Vi kan ikke tvin-
ge en udvikling i gennem. 
Kun de unges motivation 
for uddannelserne kan 
skabe positive resultater.

Der er udvalgt tre skoler 
i Danmark til industri-
projektet: Han Herreders 
Ungdomsskole i Nord, 
Flakkebjerg Efterskole på 
Sjælland og Dejbjerglund 
Efterskole i Vestjylland. 
De tre efterskoler skal 

hver i sær lave aftaler med 
en eller to virksomheder 
i deres område, og lave 
samarbejdsaftaler med 
erhvervsuddannelser på 
HTX og teknisk skole. 
Vi har fået en aftale med 
IPL, Vestas, Skjern Tek-
niske skole og Gymnasiet 
HTX i Skjern. 

Fra Dejbjerglund Ef-
terskole er det Henriette 
Bjergbæk, der er projekt-
leder, og jeg er lederre-
præsentant i projektet. Vi 
deler vores 10.kl. i to klas-
ser. En samfunds/sprog-
lig og en erhvervs/natur-
faglig linie. Det bliver den 
erhvervs/naturfaglige 
linie, der skal være med i 
industriprojektet fra Dej-
bjerglund Efterskole.

Indholdsplanen for 
projektet er ved at blive 
udarbejdet, og vi fore-
stiller os det f.eks. kunne 
være forskellige former 
for praktikforløb og pro-
jekter på virksomheden 
kombineret med boglig 
undervisning på eftersko-
len. Indholdsplanen skal 
planlægges i tæt sam-
arbejde med de to virk-
somheder og erhvervs-
uddannelserne, så den 
boglige undervisning på 
efterskolen kommer til at 
passe med de aktiviteter, 
eleverne skal lave på virk-
somhederne og sammen 
med erhvervsuddannel-
serne.
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Projektet henvender sig 
både til elever, der gerne 
vil ud og have en lære-
plads efter 10.kl. og til 
elever som gerne vil have 
en gymnasial uddannelse 
(STX el. HTX) og måske 
derefter en teknisk/na-
turfaglig uddannelse. 

Vi har haft møder med 
alle implicerede parter, 
og alt tyder på, vi vil få 
et godt samarbejde med 
dem.

Vi glæder os meget til 
projektet og føler os hel-
dige, at vi har fået lov til 
at være med.

Dejbjerg
Jagtforening
Så er foråret endelig 
kommet, ja, det gik 
nærmest med et over i 
sommervejr, og alt bliver 
grønt i en fart.

Så er det rigtig dejligt at 
færdes derude i naturen, 
og det gør vi som jægere 
en hel del her fra midt i 
maj, hvor bukkejagten 
starter den 16. 

Mange jægere betrag-
ter dagen som en af årets 
store dage og er klar fra 
morgenstunden af, for at 
se om den buk, man har 
holdt øje med, nu også 

skulle være på reviret. 
Det lykkes for nogle at 
nedlægge bukken denne 
dag, andre lidt senere på 
sæsonen, og andre må 
konstatere, at den er som 
sunket i jorden.

I vores forening har vi 
indtil nu nedlagt en buk 
i år i Lyager, hvor Torben 
Jepsen var den heldige 
jæger.

Efter jagten den første 
morgen har mange tra-
dition for at mødes og se 
evt. nedlagte bukke og 
høre beretninger om den 
første jagtmorgen, hvad 
man har set osv.

I starten af maj deltog vi 
igen i Borris stævnet både 
med hjælpere og med et 
skydehold. Det er en rig-
tig god dag, hvor ca. 480 
skytter går igennem de 
fem baner, med forskelli-
ge motiver og varierende 

afstande til målet. En rig-
tig god træning for riffel-
skytter.

Ellers sker det ikke så 
meget lokalt i foreningen 
her om sommeren, men 
der er en del aktivitet i 
øvrigt for JKF samt DJ. 
Her midt i juni afholdes 
repræsentantskabsmø-
det, hvor vi skal have valg 
af formand, hvor den sid-
dende Ole Roed Jacobsen 
er blevet udfordret af en 
ny kandidat Claus Lind. 
Endvidere skal vi igen 
igennem Natura 2000 
høringer, hvor vi skal kig-
ge på det med jægerøjne, 
hvad det kan give af mu-
ligheder/begrænsninger.

Til slut vil jeg ønske alle 
læsere af bladet en rigtig 
god sommer.

På vegne af 
Jagtforeningen

Kristian

Klub for alle børn
i 5. klasse og opad...

SpotLight byder velkommen til en ny sæson

Opstart efter sommerferien mandag 20. aug. kl. 19

Vi mødes hver anden mandag aften kl. 19-21 
i Dejbjerg Missionshus

Vi har mange forskellige aktiviteter på programmet bl.a. 
bålaften, bowling, kreativaften, scarry-evening, SpotLight

forbi og se om det er noget for dig!
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VANGS TV & ANTENNE SERVICE
v/Michael Vang Christensen

 i n d e n f o r  2 4  t i m e r

Jernbanegade 11
6900 Skjern

9735 0031
Nørregade 27

7500 Holstebro

9742 0577

Nylandsvej 23 . Tlf. 97 34 12 42
Mobil 40 33 12 42

VAND
VARME
SANITET
FJERNVARME
OLIEFYR
NATURGAS
KLOAK
JORDVARME

KARL PEDERSEN - AUT. VVS-INSTALLATØR - AUT. KLOAKMESTER
Lem VVS aps

INSTALLATØRERNES ORGANISATION

Medlem af:

Lem Bøger og papir

KONTORFORSYNING

Bredgade 63
6940 Lem St.

Tlf.   97 34 12 92

Fax  97 33 02 44

e-mail lem@bogogpapir.dk
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Dejbjerglund
Efterskole
I Dejbjerglund Efterskoles 
generalforsamling 26. 
april 2012 deltog ca. 50 
støttekredsmedlemmer.
Aftenen startede endnu 
engang med solskinsvejr, 
og ca. 50 støttekredsmed-
lemmer var mødt op til 
spisningen kl. 18.30 forud 
for generalforsamlingen.
Udover de mundtlige be-
retninger fra forstander-

generalforsamlingen en 
grundig orientering om 
det forestående industri-
projekt, som elever fra 
den kommende 10. klasse 
skal deltage i.

Der var genvalg til be-
styrelsen.

Herunder er bestyrelsens 
skriftlige beretning.
Det er med tilfredshed, at 
bestyrelsen kan se tilbage 
på 2011. I lighed med tid-
ligere år har skolen haft 
et meget stabilt elevhold 
med 101,07 årselever. 

Vi kan fortsat i lighed 
med tidligere år konsta-
tere, at der fortsat er stor 
interesse for at blive elev 
på Dejbjerglund Efter-
skole.
Til åbent hus arrange-
mentet i september var 

der besøg af ca. 600 gæ-
ster, og til et aftenarran-
gement i januar 2012 kom 
der omkring 100 interes-
serede.

Vi oplever en stigende 
tendens til, at forældrene 
interesserer sig for efter-
skolens muligheder tidli-
gere i deres børns liv end 
før. Vi ser rigtig mange 4. 
og 5. klasses børn til vores 
åbent hus arrangemen-
ter.

Det er meget positivt, 
idet det giver os tro på, at 
en meget høj del af tilmel-
dingerne til kommende 
elevhold har Dejbjerg-
lund som første prioritet.

Den øgede elevbetaling, 
som er sket de senere år, 
gør at forældre i overve-
jende grad revurderer, 
om det er to år eller et år 
på efterskole. 

På Dejbjerglund oplever 
vi fortsat, at elevlisterne 
til de kommende år er 
fuldtegnet.

Vi oplever en stor elev-
tilfredshed, som kommer 
til udtryk såvel i eleveva-
lueringen og i en meget 
høj fastholdelsesprocent.

Derudover arbejder be-
styrelsen med opstilling 
af kriterier for skolens 
målsætning for, hvor me-
get det forventes, at ele-

-
mæssigt i boglige fag som 
kan måles.
Resultatet vil fremover 

blive en del af årsberet-
ningen og skolens hjem-
meside.

Årsregnskabet udviser 
et lille minus på 55.473 
kr. mod budgetteret et 
plus på 85.000 kr.. 

Hvert år har der i bud-
gettet været afsat reserver 
til sikring af hjemrejste 
elever.

Disse reserver er stort 
set aldrig blevet brugt 
heller ikke i 2011 – derfor 
besluttede bestyrelsen, at 
dette skulle komme ele-
verne til gode i form af 
udskiftning af de meget 
slidte møbler, som blev 
indkøbt brugt i forbin-
delse med skolens opstart 
i 1987.

Der er i årets løb blevet 
udskiftet inventar, gardi-
ner m.v.. i elevernes op-
holdsstue, lærerværelse, 
opholdsstuen på 1. sal og i 
fællesområdet solgangen 
for i alt 417.000 kr., som 
er udgiftsført.

Som tidligere år har der 
gennem hele året været 
stor fokus på driftsom-
kostningerne, og det er 
derfor meget positivt, at 
de udarbejdede drifts-
budgetter er blevet fulgt 
med få mindre afvigelser. 
Ledelse og medarbejdere 
fortjener stor ros for den 
omkostningsbevidsthed, 
der udvises, og som bl.a. 
kommer til udtryk gen-
nem overholdelse af bud-
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getterne.
Ligeledes skal der ikke 

være tvivl om, at det er 
ledelsen og medarbejder-
nes store fortjeneste, at 
vi igen kan se tilbage på 
et år med meget stabilt 
elevhold, og at det er her 
fundamentet til en god 
økonomi skabes. 

På indtægtssiden er 
statstilskuddet 80.000 
kr. mindre end forventet, 
hvilket skyldes lidt min-
dre i taxametertilskud 
end budgetteret, og at 
tilskudsreduktionen på 
18.820 kr. er medtaget. 

Skolepengene bidrager 
med en positiv afvigelse 
på 308.000 kr. i forhold 
til budgettet, hvor der var 
afsat 250.000 kr. som re-
serve for hjemrejste ele-
ver, som ikke blev brugt. 

Lejeindtægter fra Kul-
turhuset og lærerboliger 
har givet merindtægter 
på 144.000 kr. i forhold 
til det budgetterede. 

På udgiftssiden er der på 
lærerlønsområdet et min-
dre forbrug på 39.000 kr., 
samt et mindre forbrug på 
øvrige undervisningsom-
kostninger på 100-000 
kr.

Ejendomsdriften udviser 
et merforbrug på 360.000 
kr. hvilket skyldes pri-
mært et merforbrug på 
bygningsvedligehold på 
79-000 kr. samt større 
vedligeholdelsesopgave 

ved varmeforsyningen på 
i alt 292.000 kr.. 
Kostafdelingen har fulgt 
budgettet.

Administrat ionsom-
kostninger udviser et 
mindre forbrug på 77.000 
kr.

omkostninger er 820.230 
kr. mod budgetteret 
936.000 kr. 

Den langfristede gæld er 
på 13.388.338 kr. hvilket 
er 882.307 kr. mindre 
end ved årets begyndelse. 
Den kortfristede gæld er 
på 7.432.074 kr. hvilket 
er 1.523.683 kr. større 
end ved årets begyndelse. 

løb mulighed for at er-
hverve naboejendommen 
Uglbjergvej 12, hvilket be-
styrelsen besluttede uden 

-
ring.

Med købet af ejendom-
men incl. 3,8 ha jord er 
efterskolen sikret fremti-
dige udviklingsmulighe-
der.

Ejendommen incl. købs-
omkostninger og nyt 
beton gulv i hallen er i 
regnskabet bogført til 
1.466.241 kr.

Som rentesikring på sko-
lens prioritetsgæld er der 
indgået renteswap, såle-
des at der betales en fast 
rente på 4,96% af gælden 
i stedet for den variable 
rente som i det oprinde-

lige lån. 
Som følge af det gene-

relle rentefald har rente-
swappen medført en ud-
gift i 2011 på ca. 1.456.000 
kr.

Renteswappen havde pr. 
31.12.2011 en markeds-
værdi på -3.277.000 kr., 
hvilket betyder, at en ind-
frielse af lånet pr. 31.12. 
2011 ville koste 3.277.000 
kr. mere end restgælden 
på lånet. Beløbet er afsat 
som gæld og modregnet 
direkte på egenkapitalen, 
da forskellen vil være eli-
mineret ved lånets udløb i 
2027.

Da likviditets graden på-
virkes af ejendomskøbet 
og renteswappens nega-
tive markedsværdi anser 
bestyrelsen likviditets-
graden på 15 som tilfreds-
stillende.

Det er fortsat bestyrel-
sens målsætning, at den 
forventede likviditets-
forbedring på ca. 1 mill., 
(forskellen mellem af-
skrivninger og afdrag,) 
primært skal henlægges 
som reserver til kommen-
de investeringer og vedli-
geholdelse.

I løbet af 2012 plan-
lægges en tiltrængt ud-
skiftning af køkkenets 
ventilationsanlæg samt 
udskiftning af vinduer i 

-
kviditetsforbedringen 
skal også ses som et værn 
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til imødegåelse af de mere 
usikre tider omkring elev-
optag og fastholdelse. 

Soliditetsgraden på 29 
er tilfredsstillende. 

Udviklingen i årsregn-
skabets øvrige nøgletal 
vurderer bestyrelsen som 
tilfredsstillende.

Som et økonomisk sty-
ringsredskab har besty-
relsen udover budget for 
2012 også fremskrevet 
budgetter, som rækker 
frem til og med 2019. 

I de fremskrevne bud-
getter for 2013 og fremef-
ter forudsættes, at stats-
tilskuddet er fastfrosset 
i 2012 niveau, og øvrige 
indtægter og udgifter 
fremskrives årligt med 
2%.

Med de fremskrevne 

budgetter får vi godt 
overblik over den økono-
miske udvikling under de 
nu kendte forudsætninger 
og giver os et styringsred-
skab, som gør os i stand 
til at korrigere på betryg-
gende vis.

Der har i årets løb ikke 
været økonomisk samar-
bejde med andre institu-
tioner, der modtager of-
fentlige tilskud.

Den forventede 
udvikling:
For 2012 budgetteres 
der med et forventet 
overskud på 360.000 
kr;. heraf henlægges der 
300.000 kr. som værn 
mod frafald af elever op 
mod skolestart – i mod-
sætning til tidligere ople-

ver vi det væsentlig mere 
usikkert at få en elevplads 
genbesat ved framelding i 
sommerperioden før sko-
lestart.

Derfor har bestyrelsen 
valgt at øge elevoptaget 
fra 96 til 102 elever og 
samtidigt besluttet at for 
hver faktisk elev over 96 
skal der kunne henlægges 
et provenu på ca. 50.000 
kr. pr elev.

Begivenheder efter regn-
skabsårets afslutning: 
Der er efter regnskabs-
årets afslutning ikke ind-
truffet begivenheder, som 
væsentligt vil kunne på-

stilling.
Erling Gaasdal
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Light
indtog skovstierne 
på cykel...

Dækkene var pumpede 
og kæden strammet, 
da SpotLight indtog 
Dejbjerg Skov på cykel.

Undervejs på turen skulle 
der dystes i forskellige di-
scipliner - drengene mod 
pigerne.

Turen gik fra missions-
huset ud omkring søen i 
Bjørnemosen.

Her hørte vi den drabe-
lige historie om Casper 
Hodde og hans galsindede 
kone Ane Mari Grønning, 
der endte med at slå sin 
mand ihjel med en stor 
sten i et stykke klæde som 
var viklet om. Hun slog 
til han ikke bevægede sig 
mere. Her blev der også 
dystet i vandstafet.

Herfra videre til shelter-
pladsen ved Bundsbæk, 
hvor vi spillede stenalder-
criket og opførte drama-
stykker om Casper Hodde 
og hans brutale kone.

Vi sluttede aftenen af 
med varm cacao og en 
præmie-roulade til det 
vindende hold. Så gik tu-
ren tilbage til missions-
huset.
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Nyt fra 

 Skole 
& Børnehave
Så er det lige før vi holder 
sommerferie, og det me-
ste af fællesbestyrelsen 
træder af, så nye kræfter 
kan komme til.

Jeg synes, I og vi kan være 

Det er helt klart vores op-
fattelse, at det her virkelig 
er noget, alle har været en 
del af – støtteforeningen 
og alle i både Stauning og 
i Dejbjerg på den ene eller 

  Susanne er kommet godt 
i gang som leder af Sta-
uning Børnehave, og når 
der kommer nye øjne på 
vores institution, kommer 
der oftest også nye ideer 
og tiltag, som vi håber, I 

  Jeg ved, der arbejdes på 
at få støjniveauet længere 

månedsplan, så børnene 
kan glæde sig til aktivite-
ter, og de er i gang med 
en folder til nye forældre, 
der skal fortælle lidt om 

der truffet beslutning om, 

børn i børnehaven, nu 
SKAL parkere i gruset – 
FORTSAT IKKE lige for-
an indgangen til børneha-

  Der arbejdes i fælles-
bestyrelsen på at få lavet 

mellem hjørnet af
sognegården og fripleje-

jeg, at der er planer om at 
SFO’en skal blive det sted, 

  Som det ser ud nu med 
elevtallene på Stauning 
Skole, er vi ikke luknings-
truede om fem år, som 

  Undervisning med Ipad 
som hjælperedskab skri-

Stauning skole får da også 
henvendelser fra andre 
skoler i kommunen, som 
har planer om at anskaffe 

»Folkeskolen« har været 

mener, det hjælper bør-
nene og lærerne med at 
gøre undervisningen end-
nu mere interessant og 
endnu mere tilrettet den 
enkelte elev, så målet om 
øget inklusion, der er et 
landsdækkende politisk 
ønske, er i gang på Sta-

  Frugtordningen er ind-
ført, og motion kommer 
på skemaet hver dag fra 

indført, da vi i fællesbe-
styrelsen mener, at et øget 
fokus på disse elementer 
i forhold til indlæring er 

  Lektiecaféen er blevet 

  Der har lige været info-
aften for nye mulige for-
ældre, hvor to af dem har 

det er meget positivt, at 
vi allerede nu har været i 
stand til, at »rykke« lidt 
ved den gængse opfattelse 

skal vælge den skole man 

  Støtteforeningen er fort-
sat meget aktiv, og vi er af 
Ørskovgruppen blevet rå-
det til fortsat at være syn-
lige i form af reklamer…
Bliv ved med at sige til, 
hvis der er noget man ikke 

eneste måde hvorpå, man 
i skole/børnehave og fæl-
lesbestyrelsen kan blive 

  Tak for tiden, samarbej-
det og den fantastiske op-

Kærlig Hilsen
På vegne af 

fællesbestyrelsen
Helle Højlund Bonde
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Ringkøbing Fjord

PÅ STAUNING HAVN
SÆT KRYDS I KALENDEREN 12. - 14. AUGUST 2011
DA ARRANGERES DER JAZZ-FESTIVAL PÅ STAUNING HAVN

Der vil blive brug for mange hænder til at få arrangementet op at stå, 
så vi håber, at du vil være frisk på at hjælpe til.

Der er lavet en speciel aftale, som betyder at du kan være med 
til at tjene penge til den forening, du stiller op for.

Vi skal bl.a. bruge teltopstillere, barpersonale, P-vagter og opryddere

sætte skilte op, sælge billetter osv. osv. osv.  
Vi er stadig i den spæde start med planlægningen og skal have 

rigtig mange ting på plads, 
men der vil blive brug for alle kræfter - også dig.

Følg med i dagspressen for at holde dig opdateret...
Hvis du er interesseret i at hjælpe,

 så henvend dig til en af de arrangerende foreninger:

Mvh

9.-10.-11. AUGUST 2012
Billetter er nu frigivet til salg på hjemmesiden:

Torsdag - forsalg: kr. 100,- / i døren: kr. 150,-
Fredag - forsalg: kr. 125,- / i døren kr. 175,-
Lørdag - forsalg: kr. 150,- / i døren kr. 200,-

Partout - forsalg: kr. 200,- / i døren 250,-

Af bands kan vi nævne: 

Kansas City Stompers:

Efterhånden som vi laver aftaler med de forskellige bands, 
vil de blive offentliggjort på hjemmesiden.

Vi skal igen bruge mange frivillige i år. Vi skal bruge folk 
både før, under og efter jazz-festivalen. 

Frivillige kan melde sig via hjemmesiden:
www.ringkøbingfjordjazz.dk
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Info fra 

Støtteforeningen for 
Stauning Skole &
Børnehave
Mange tak til alle der 
bidrog til avisindsam-
lingen lørdag 12. maj. 
Det blev til:
11.280 kg
pap og papir= 
NY REKORD
(Det er det samme som 
330.000 Sport & Godt'er, 
eller 490.000 tilbudsavi-
ser fra Dag'li Brugsen 
eller ca. 100.000 dag-
blade)
Det er rigtig godt gået. 
Tak for støtten og hjæl-
pen.

Vi vil gerne opretholde 
det høje niveau, men det 
afhænger af dig...!

som via deres arbejds-
plads kan få større mæng-
der af pap/papir. Det kan 
være udgåede prislister, 
gamle kataloger og lig-
nende. Vi henter gerne 
hvis du henvender dig til 
os.

(Lørdag d. 12. maj hen-
tede vi 1800 kg. pap på 
en virksomhed i Skjern)
Husk: Vi samler rekla-
mer, aviser, papir, pap 
og bøger ind næste gang 

Lørdag d. 18. august - Sæt 
kryds i kalenderen nu. 

Vi takker ligeledes for 
opbakningen ved Forårs-
messen i Stauning lørdag 
d. 19. maj. Vi solgte is, 
malede negle og ansigter. 
Vi solgte desuden kaffe 
og kage og havde en rig-
tig hyggelig dag.

Har du lyst til at blive 
medlem kan det stadig 
nåes via vores hjemme-
side:

www.stauning-dejbjerg.
dk/støtteforening

...eller henvend dig til en 
fra bestyrelsen.

Mvh. Støtteforeningen 
for Stauning Skole 

og Børnehave.
Jette Andersen, Bente 

Lauridsen, Anne-Marie 
K. Hansen,  Anne-Mette 

H. Andersen, Frands 
Larsen, Ivan Holm og 

Mark Sørensen

TIL ALLE I DEJBJERG OG STAUNING:

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag 15. september
er der 

SOGNE
FEST
I DEJBJERGLUNDHALLEN

- årets familiefest...
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KREDSEN
Skjern Kredsen havde 

til JP Havedesign i Lem 
tirsdag 22. maj 2012.

36 personer besøgte JP 
Havedesign, Vennervej 
9, Velling, som fremstil-
ler krukker og kummer 
til haven i alle størrelser. 
(www.jp-havedesign.dk)
  Vi blev vist rundt af in-
dehaver Poul Poulsen på 
en dejlig sommeraften i 
haven, hvor der var man-
ge liljekonvaller og en ny-
anlagt sø.
  Derefter så vi hans store 

til sidst var vi i inde og 

se, hvordan han laver de 
store krukker.

samarbejdspartnere og 
underleverandører sik-
rer, at JP Havedesign kan 
løse både små og store 
opgaver. Således indgår 
både landskabsarkitekt, 

centrale rådgivere i det 
team, der udgør JP Have-

design.
  Private og offentlige 
kunder kan således ser-
viceres på alle niveauer, 
hvad angår løsninger til 
uderummets mangfoldige 
muligheder.
  Der var også besøg af 
kurvemager Trijnte Hui-
zinga fra Tvis. Hun frem-

-
de kurve til haveborde af 
bl.a. volieretråd og andet 
naturmateriale, meget 

med forskellige blomster 
m.m.
  Havekredsen købte to 
kurve, som vi udloddede 
til gevinster.
  Poul Poulsen serverede 
dejligt kaffebord med 

m.m. som afslutning. 
  En fantastisk aften. Vi 
fra Skjern Kredsen håber, 
at alle blev inspireret til 
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nogle store krukker.
  Meget interessant og ab-

Skjern Kredsen &
Borris Sogneforening
havde arrangeret foredrag 
i Borris nye Kulturcenter 
tirsdag den 27. marts.

Foredragsholder var 
Anne Marie Sindberg fra 
Thyholm, tidligere inde-
haver af staudeplantesko-
len »Kun Stauder«. 
  Hun viste lysbilleder, om 
hvordan stauderne kan 

-
tes i farver, så de fremstår 

  Der var mødt 25 perso-
ner op, og der blev serve-
ret kaffe og kager.

Jytte Carlsen
Skjern Kredsen
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Kære Læser 
Sommeren nærmer sig så 
småt, og Sankt Hans er 
lige om hjørnet. Det har 
været et travlt og spæn-
dende forår både i byrå-
det og i Folketinget, hvor 
mange ting er blevet be-
sluttet.

I Folketinget har jeg væ-
ret med til at forhandle 
en ny læreruddannelse på 
plads. Det har været en 
meget interessant og læ-
rerig proces, og vi har fået 
sat markante aftryk. Der 
bliver nu talent- og elite-
forløb. Der bliver fokus 
på innovation og entre-
prenørskab. De lærerstu-
derende skal have mere 
undervisning, og kravene 
bliver højnet. Faget Kri-
stendom, Livsoplysning 
og Medborgerskab (KLM) 
bliver bevaret, hvilket har 
været et kardinalpunkt 
for os, og sådan kunne jeg 
blive ved.

Der er også indgået en 
energiaftale, der gør det 
muligt at skabe økonomi 
i biogasanlæg til gavn for 
landbruget og for miljøet. 
Ligesom energiaftalen in-

debærer muligheder for 
nye havvindmølleparker, 
der både tilgodeser pro-
duktionen, fx hos Vestas, 
men også Hvide Sande 
Havn, hvorfra servicerin-
gen af havvindmøllepar-

er arbejdspladser i vores 
område. Så vi kan være 
rigtig godt tilfredse.

Desværre er vi ikke kom-
met igennem med det, 
vi ville, når det gælder 
landbrugets randzoner 

Regeringen har ikke væ-
ret til at rokke, og det får 
desværre store konse-

og landbruget. Kvoten på 
tobis er historisk lav, og 
landbruget må ikke læn-
gere dyrke energiafgrøder 
på randzoner langs åer, 
vandløb og søer, ligesom 
offentligheden får fri ad-
gang til randzonerne. Det 
er helt uacceptabelt.

Ser vi lokalt i Stauning-
Dejbjerg, så er det dejligt 
at se, at det går så godt 
med at rekruttere elever 
til Stauning Skole og børn 
til Fjordhaven. Vi har en 

aktiv skole med et højt 
fagligt og pædagogisk 
miljø, som nu tiltræk-
ker elever fra skolerne i 
Skjern, ligesom vi har en 
dygtig og veldrevet insti-
tution i tilknytning her-
til. Det er uhyre vigtigt, 
at forældre aktivt vælger 
Stauning Skole og Fjord-
haven til, så herfra kun en 
opfordring til at fortsætte 
den gode indsats.

Snart har vi også jazz-
festival igen på Stauning 
Havn. Et enestående godt 
arrangement, der tiltræk-
ker folk fra fjern og nær. 
Tak til de mange, der 
gør en stor indsats i for-
bindelse med festivalen. 
Endelig er der også gode 
kræfter, som arbejder på 
at styrke bosætningsmu-
lighederne og forskønnel-
serne af både Stauning og 

k i k l d h j

RåDET
Sommeren nærmer sig så
småt og Sankt Hans er

nye havvindmølleparker, 
der både tilgodeser pro

& Folketinget
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Arrangementer
 i Skjern Havekreds:

Tirsdag 7. august kl. 19.00
Aftentur til Forundringens 
Have i Velling

Vi kører hver især til Vel-
ling og mødes ved indgangen 
til Forundringens Have ved 
Vestjyllands Højskole. Vi får 
en rundvisning og fortælling 
om haven og havens indhold 
ved Birtha Toft. Efterfølgende 
er der kaffe og kage på højsko-
len.

Tilmelding senest den 5. 
august på tlf. 9736 6604 eller 
5124 6760.
Entré og kaffe kr. 50/75 for 
medl./ikke medl. pr. person

Onsdag 22. august kl. 19.00
Beskæring af træer og buske 
v/Åge Hindhede

Kom og lær hvordan du be-
skærer dine træer og buske 
korrekt ved anlægsgartner 
Åge Hindhede.

Vi mødes på adressen 
Ånumvej 165, Borris. Her vil 
Åge Hindhede fortælle og vise 
os, hvordan vi selv kan efter-
årsbeskære træer og buske i 
haven.

Efterfølgende kan medbragt 
kaffe og brød nydes i haven 
og/eller på terrassen.
Entre kr. 57/75 kr. medl./ikke 
medl.

Lørdag 28. sept. kl. 10-13
Plantemarked i Tambours 

Have, Bredmosevej 21, 6800  
Varde ved Karlsgårde Sø

Traditionen tro afholdes 
stort efterårsplantemarked, 
hvor du også kan besøge Tam-
bours Have. Der vil være et rigt 
udvalg af spændende planter 
til haven samt andre haverela-
terede ting. Tambours Have 
har også plantesalg. Madkur-
ven kan medbringes, der er 
mulighed for at købe kaffe, 
kage, øl og vand i kiosken. 

Alle både medlemmer og 
ikke-medlemmer er velkomne 
til at møde op for at købe plan-
ter, eller har man bare lyst til 
at kigge, er det også i orden. 
Fri entré.

Hvis du ønsker at deltage 
med en bod, skal der tilmel-
des til Lisbeth Broholm på tlf. 
7529 8700 eller mail:
lisbethbroholm@mail.dk.
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI: Søndag 1.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 8.:   Ingen
Søndag 15.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 22.:    Ingen
Søndag 29.: kl. 9.00 m/altergang v/ Poul Ivan Madsen

AUGUST: Søndag 5.: kl. 9.00
Søndag 12.: kl. 10.30  KIRKEBIL
Søndag 19.: kl. 10.30
Søndag 26.: kl. 10.30

SEPTEMBER: Søndag 2.: kl. 9.00
Søndag 9.:   Ingen
Søndag 16.: kl. 10.30 Høstgudstjeneste   KIRKEBIL
Søndag 23.: kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Søndag 30.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen

Pensionist-   Torsdag 11.oktober kl.14.30 i præstegården:
sammenkomst: Se også næste nummer af Sognebladet. 

RADIO »ÅDALEN«: Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en 

  96.4 - 107.1 - og 107.5.

KIRKEBILEN: Bestilles senest om lørdagen før på telf. 9734 1158

Lona og Jørgen Pedersen
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