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REFLEKTIONER OVER TIDEN DER GIK...
Krisen kradser stadig i 

marked i Europa påvirker os 

-bll



AFTEN

& BØN
i Dejbjerg Kirke

2012
onsdag 11. januar
onsdag 8. februar
onsdag 14. marts
kl. 16.30 – 17.00

Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord som har vægt og som 
kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, 
du har.

Holger Lissner 
D.D.S. nr. 786 v. 3

Har du lyst til ro og eftertanke 
i din hverdag, så kom og sæt 
dig i skumringstimen nogle 
onsdage i vinterens løb i Dej-
bjerg Kirke.

Der vil være musik og le-
vende lys, og vi vil læse en bi-
beltekst og en bøn, synge en 
salme eller to og der vil blive 
tid til stilhed.

Velkommen til enhver

Kontaktpersoner : 
Birthe Dahl 9734 2345 

birtheogerikdahl@gmail.com

Lona Pedersen 9734 1158 
lonaengholt@mail.dk

Gitte Dahl 2631 8702 
keldoggitte@skylinemail.dk

Henriette Lauridsen 9735 3922
henriettelauridsen@yahoo.dk
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Ja, så nærmer december sig 
igen med hastige skridt, og vi 

mange traditioner. 

Vi er måske ikke den familie 
-

kring julen, men der er da al-

-

-

-

-
ender og én af gaverne er al-

-

-
-

-

-

Og så elsker vi illusionen 

-

-
men med, hvis ellers vi kan få 

-

JULE
på Skrænten 5 i Dejbjerg...
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-

-

-
-

-
-

middag med sang og sjov for 
-

Vi går i kirke inden jul hvor 

kirken, men ellers går vi ikke 

-
-

kommer, nemlig gaverne går 
-

var for forvirrende for hen-

hendes mand og deres lille 
-

er jul sammen med os, så vi 

-

Juledag har vi i mange år 

jo ikke i familie med dem og 
-

De bedste julehilsener fra 
Simon, Line, 

Carsten og Tina
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De to gamle venner Svend 
Pedersen og Laurids 
Lauridsen bestemte ved 
Vinterfesten i Dejbjerg 
Missionshus, at de sammen 
ville til Nordkap.

- Det hele begyndte, da vi sad 
over kaffen, fortæller Svend. 
Jeg sagde, at jeg altid gerne 
har villet besøge Nordkap, og 
da min kone Erna ikke havde 
lyst til at komme med, udbrød 
Laurids hurtigt, at det ville 
han da meget gerne, - og jeg 
syntes da det var en god ide, 
siger Svend.
- Jeg hørte jo bare ikke fra 
Svend, smiler Laurids, så jeg 
var nødt til at tage ned til ham 
og spørge om det var pjat el-
ler alvor, at vi skulle afsted.
- Det var jo selvfølgelig alvor, 
smiler Laurids, og tænk, så 

sparede vi jo også en masse 
penge ved at dele et dobbelt-
værelse, nemlig hele 5.000 kr. 

hver. De var hårdt tiltrængte, 
betoner de begge, med et lunt 
smil, for øllene var forbistret 
dyre, de kostede 80 kr. for ½ 
ltr., - men så smagte de skam 

den største og bedste buffet 
på turen, endda med en dansk 
tjener, - som vi hyggede os ge-
valdigt med.

De er begge ovenud tilfred-
se med turen, som blev bestilt 
gennem Folmann Rejser. Det 
var så stor en naturoplevelse, 

kap retur

Herover ses: 
Svend og Laurids 
under interwievet.
Nederst til venstre: 
Kirken I Dombås.
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turen så de noget hele vejen 
op gennem Norge til Nord-
kap, og der blev kørt ca. 3-500 
km om dagen.
- Vi havde 10 skønne dage fra 
20. til 29. juni; hvor vi prak-
tisk talt boede i en kuffert. 
Ialt boede vi på syv forskel-
lige hoteller, og et af dem var 
endog på pæle ude i vandet.
- Efter fælles opsamling i Bil-
lund, af ialt 42 personer, som 
kom fra Kolding, Horsens, 
Aarhus, og der var mange fra 
Nordjylland; ja, vi samlede 
faktisk op langs hele østky-
sten, men vi var dog kun os to 
vestjyder.
- Da alle var ombord fortsatte 

vi til Frederikshavn, hvor-
fra vi sejlede til Göteborg og 
kørte med E6 hele vejen op til 

Nordkap. Det blev alt i alt til 

- Fra Göteborg kørte vi langs 

den svenske vestkyst op til vort 
første hotel ved Gardemoen. 
Næste morgen fortsatte vi 
op gennem den frodige Gud-
brandsdal til Tronheim; det 

med en helt enestående natur, 
men det bar meget præg af 
de store oversvømmelser der 

havde været i foråret. Nogle 
steder sås campingvogne ude 
i elven og vejene var mange 
steder ødelagt. Vi kom heref-
ter til Dombås, hvor vi så en 

Dovrefjeldsplateauet.
- Næste dag startede med 
et besøg i Norges nationale 
helligdom Nidaros Domkir-
ken, en fantastisk storslået 
katedral. Herefter kørtes 
langs Trondheimsfjorden til 
Steinkjer hvor der holdes fro-
kost, og derfra videre til den 

imponerende vandfald Laks-
fors.

-

Til venstre: Nidaros 
Domkirken i Tronheim.
I midten: Aftenstemning 
på Lofoten og nederst:
Hotellet på pæle.
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fjeldet og der gøres holdt ved 

årstiden lå megen sne, vores 
rejseleder havde aldrig før set 
så meget der. Turen gik vi-

frokost.
- Skal lige nævnes at vi, holdt 
i kø et sted, hvor politi, told- 
og vejvæsen lavede kontrol af 
køreskiver og papirer, det gør 
de meget ved, deroppe.
- Fra Bodø tog vi hurtigfær-
gen til Lofoten. Det er et fan-

tastisk syn man ser, når man 
nærmere sig Lofoten. Har 
man set den, behøver man 

ikke at se Færøerne, mener 
Svend. - Helt fra min skoletid 
har jeg ønsket at se Lofoten, 
her er alt grønt, med frodige 
dale og stejle fjelde, en helt 
speciel oplevelse. 
- Vi havde to herlige dage  på 

-
skeopdræt, da temperaturen 
aldrig kommer under 2 gra-
der pga. Golfstrømmen. Her 
er barske fjeldområder, for-
revne kyster, frodige dale og 

-
sken stadigvæk tørres på træ-

stativer. Vi besøgte videre den 
rekonstruerede vikingeborg, 
et kæmpe bygningsværk, og 
det hotel vi boede på, stod 
som sagt på pæle i vandet.

Sankt Hansaften sang vi 
midsommervisen kl. 23 og 
tog fantastiske fotos kl. 01 om 
natten.

- Fra Martsuna køres nordpå 
ad nye veje og broer. Norge 
har investeret meget i broer 
de sidste 20 år; så man fx. nu 
kan køre fra den ene lille ø til 
den anden. Et sted kørte vi 
endog ind i fjeldet og under 
vandet; deres veje er mindst 
lige så gode som her. Videre 
langs Ofotfjorden til en lille 
by Bjerkvig, hvor de allierede 
tropper under 2. Verdenskrig 
blev landsat.
- Vi passerer også Lapphau-
gen, hvor tyskerne led deres 

Til venstre: 
Iskatedralen i Tromsø. 
I midten: Polarcirklen.
Nederst:
Monumentet på Nordkap.
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første nederlag; inden vi kom 
til Nordnorges vigtigste by 
Tromsø. Om aftenen var vi til 
midnatskoncert i Ishavskate-
dralen, en fantastisk oplevel-
se.
- Nu gik det rask nordpå, vi 
gjorde ophold på en samisk 
sommerboplads og fortsætter  
til Alta med Nordnorges stør-
ste helle-ristningsfelt; videre 

-
ningsvåg, hvor vi boede to 
nætter på et hotel direkte ved 
bryggen. Om aftenen kørte 
vi så til Nordkap-klippen og 

-
havet (300 mtr. over havet). 

buffet, alt imens vi sugede 

den fabelagtige udsigt til os. 
Midnatssolen så vi ikke helt, 
da der var overskyet, men al-
ligevel en stor oplevelse, især 
da vi kørte tilbage til Hon-
ningsvåg.
- Næste dag var en afslap-
ningsdag, dog tog vi en sejltur 
gennem verdens nordligste 
skærgård til fuglefjeldet Stap-
pan. Her yngler millioner af 
fugle og det var et fantastisk 
syn, at se de små søpapegø-
jer svømme omkring båden, 
imens en havørn, med et vin-
gefang på 2½ mtr., kredsede 
100 mtr. over os. 
- En sjov oplevelse; - der var 
tre nordmænd med vores 

steder, hvor andre ikke kom 
ind. Vi må have været rare og 
meget nysgerrige, smiler de 
begge; mandskabet  var nem-
lig så nemme at snakke med, 
og vi spurgte om alt. Det ple-
jer at tage tre kvarter, men vi 

-
levelse. En fra selskabet var 
en hyggelig nordjyde, som 
dog var nødt til at låne penge 
af Laurids til sejlturen, - men 
dem har jeg fået igen, bedyrer 
han med et stort smil. 
- Efter en god gang morgen- 
mad kørte vi så til lufthavnen 

-
lund, efter 10 skønne dage.

Laurids næste rejse bliver 
til Israel, og Svend har ingen 
planer for nuværende, men 

smiler han.
-alb

Til venstre: 
Nordkap-stemning.
I midten: 
Kongeørnen
100 mtr. Oover os.
Nederst: Fuglefjeldet. 
Suler i 1000-vis.
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Mandag den 5. december 
holdt Dejbjerglund Efterskole 
det årlige adventsmøde, som 
traditionen tro startede med 
elevernes adventsmarked, 
hvor man kunne købe alskens 
ting, fremstillet af eleverne.

Kl. 19.30 kunne Gitte Christi-
ansen byde velkommen til en 
fyldt kultursal, og forsamlin-
gen sang »Vær velkommens 
herrens år«. 

Dette års taler var provst 
i Ringkøbing, Lone Hvejsel, 
som talte om tiden – den mær-
kelige størrelse, som både kan 
stå stille og gå alt for hurtigt. 
Hun bad forsamlingen rejse 
sig og synge Tornerose. Jeg 
er sikker på, at denne sang 
fremkaldte mange minder 
om fortidens skolejuletræer, 
hvor denne sangleg var meget 
populær.

Mens Tornerose ligger og 

sover i hundrede år, går tiden 
på almindelig vis udenfor. 
Hun talte om den himmelske 
tid, som bare er et øjeblik. 
Mange kender nok situatio-
nen, at man sidder i en bil 
og blunder et øjeblik. Man 
synes selv, at man har været 
væk i lang tid, men opdager 
så, at man ikke er kommet ret 
langt.

Hun citerede Benny Ander-
sen, som bl.a. siger: Man må 
udnytte tiden, mens man har 
den. Pludselig er børnene ble-
vet store og man selv er blevet 
gammel. Børn synes, at tiden 
går langsomt – især her før 
jul. Vi er altid på vej videre. 

Hun talte også ud fra en 
3000 år gammel tekst fra det 
gamle testamente, som ikke 
desto mindre stadig er tem-
melig aktuel: Alt har sin tid, 
en tid til at fødes og til at dø, 
tid til at rive ned – bygge op, 
tid til at le – græde, tid til at 
opsøge – miste, osv. osv. Men 
alt ender hos Gud. – Ordet 
adventus betyder noget kom-

mer til. Med Jesus’ komme 
blev alt nyt, og en ny tidsreg-
ning begyndte. Der var noget 
at glæde sig til. Til sidst læste 
Lone Hvejsel Johannes Møl-
lehaves fortælling »Da glæ-
den blev født«.

Efter adventstalen var det 
tid til en fællessang, »En rose 
så jeg skyde«, og bagefter 
sang og spillede skolens band 
tre julesange.  Derefter var 
alle drengene oppe og synge 
»Det er risengrød«.

Efter kaffebordet kom alle 

og sluttede på scenen med et 
par sange. Til sidst sang alle 
elever »Dejlig er jorden«.

Kjeld Christiansen takkede 

En dejlig aften på efterskolen 
var slut.

-lrå

Adventsmøde på DE
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Sognebladets to udsendte 
er på opfordring taget til 
Hellig Kors Kloster med 
henblik på et interview.

De daglige ledere henvendte 
sig, da de har et stort ønske 

-
ret« og fortælle at klosterets 
hede og kirken er åben for 
alle. At HKK er en del af fol-
kekirken og også bruger nog-
le af omegnens præster, som 
holder gudstjeneste der. HKK 
sover ikke »tornerosesøvn« 
som en fra egnen i spøg sagde 
til os, men vi vil gerne være et 
»fyrtårn«, som en lokal præst 
sagde,for hele kommunen, 
som et stedet med den helt 
unikke beliggenhed og ram-
mer for ophold i ro og stilhed 
for krop, sjæl og legeme. 

Lars Ulsdal, stedets nuvæ-

rende, daglige leder, ridser 
fakta om sig selv og klostret, 
op:
- Jeg er meget lokalhistorisk 
interesseret af to grunde: Fra 
min barndom er jeg opvokset 
i Hemmet, hvor min far var 
sognepræst, og dermed har 
jeg gået i skole i Tarm og er 
kendt med egnen. Har været 
abbedpierre-klunser og med 
min interesse for genbrug, er 
alle møbler erhvervet på di-
verse loppemarkeder.
- Jeg har boet ude på Hellig 
Kors Kloster (HKK) under 
den tidligere daglige leder fra 
1993 til 1997 med tilknytning 
til stedet frem til sommeren 
2008, hvor min kone og jeg 

daglige ledere af stedet. 
Kort om HKK: Bygget af Ha-
akon og Isa Rabjerg ved fri-

villig hjælp, mest i sommer-
ferierne, i årene fra 1956 til 
omkring 1970 med henblik 
på, at det skulle blive et fol-
kekirkeligt kloster med refu-
gium, der betyder retræte/
tilbagetrækning. Det første er 
ikke lykkedes endnu: Her har 
kun boet skiftende daglige le-
dere og venner af stedet, som 
har hjulpet med til, at det kan  
se pænt ud, og hjælpe med at 
lave mad til vore ofte store 
gæste-grupper.

Hellig Kors 
- på Dejbjerg Hede...

Ovenfor ses alteret og 
prædikestolen. Nederst 
døbefonden som senest blev 
brugt til dåb i september.
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- I dag fungerer HKK med to 
refugier, hvoraf det største er 
lukket i vintermånederne, og 

et pilgrimsherberg, der fun-
gerer som et slags bed and 
breakfast/vandrerhjem.

Hellig Kors Kirke er åben 
alle dage hele året fra 7.30 til 

-
dagter kl. 7.30, 11.30, 17.30 
og  21.30), hvor mange kom-
mer forbi.  Vi har plads til 50 
personer på enkelt dobbelt-
værelser.
- Alle ungdomsgrupper laver 
selv mad, (efterskoler o.lign.  
har mad med fra deres egne 
køkkener). Vi har et stigende 
antal besøg af grupper i sen-
sommermånederne, hvor jeg 
giver en rundvisning på godt 
en times tid, hvor vi enten 
kan servere kaffe og brød, 
eller man kan selv tage det 
med, og spise det i vor store 
spisestue.

Da vi ankommer, er der 
håndværkere på stedet, de er 
ved at gøre noget færdig i det 
lille refugie også kaldet Dør-
vogterhuset. Vi bliver mod-
taget af Lars Ulsdal og ført 
over i det store refugie med 
kirken. Da vi kommer ind i en 
lille gang ser vi en kasse med 
kinasko, - så vi skal tage vore 
sko af og iføre os dem, da, 
som Lars siger, det letter ren-
gøringen ikke at få smuds/
jord og lign. ind udefra gårds-
pladsen og at stedet gerne må 

Til venstre orglet som 
Lars Ulsdal spiller på til 
nogle af gudstjenesterne, 
Hvis fx. ungdomsgrupperne 
selv har organist med spiller 

-
sangen.  Nederst til venstre 
over vievandskaret som 
også ses til højre, er en 
mobile, der symboliserer 

symbolisere Jesus 
Kristus, og en due, der                          
symbolisere Helligånden.
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bære præg af stilhed og ro.
Lars fortæller, da vi har fået 

os bænket i kirkestolene, at 
kirken aldrig er blevet indviet  
i traditionel forstand, men i 
1959 kom en folkekirkepræst 
fra København, han fortæller 
videre at  Isa og Haakon Ra-
bjerg* især kerede sig om at 
stedet skulle køre ved  hjælp 
af det frivillige arbejde og at 
alle skal arbejde gratis. 
- I efteråret 1989 lavede be-
styrelsen et fundats, hvori 
stod, at stedet ikke må optage 
offentlige lån, og at det altid 
skulle have en sund økonomi, 
og ikke modtage tilskud eller 
stifte gæld. Alle skal arbejde 
gratis, og pointerer Lars, der 
er megen vedligeholdelse på 
de ialt 2.500 kvm bebyggelse.
- Indtægterne kommer som 
sagt fra gæsterne, som ophol-
der sig her, som regel i 2-3 
dage. Vi får heller ikke løn 
som dagl ledere, men har en
førtidspension.
- Indtægterne kommer fra 
grupper, enkeltgæster ( bl.a. 
pilgrimsgæster) og skattefra-

dragsmæssige gaver og hvad 
der lægges i kirkebøssen. En-
keltgæster, som ikke har så 
mange penge beder vi måske 
blot om et mindre beløb til 
kosten.

Lars fortæller videre at 
dagen efter vort besøg ville 
Grejsdalens Efterskole fra 
Vejle møde op med 12 unge, 
de skal så være med i dag-
ligdagens møder, rengøring, 
praktik, og ikke at forglemme 
stilheden, som er betegnende 
for dette sted. 
- Her kommer mange, som 
ønsker stilheden til fx. at me-
ditere, læse, få ro på sig, og gå 
ture i vort skønne område. 
- Vi har en lille folder liggen-
de om stedet, tilføjer Lars, og 

Til venstre gudstjeneste 
rummet i Dørvogterhuset. 
Nederst lysglobussen, der er 
en sydlandsk skik.
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så man rigtig kan orientere sig 
inden man går på vandring, 
med den unikke udsigt som vi 
har herfra. Flere gæster laver 
selv vandringer med indlagt 
meditation.
- Vi anbefaler, hvis ikke folk 
har været her før, at de kom-
mer en eftermiddag og mær-
ker stemningen og kemien, 
inden de bestemmer sig for 
et længere ophold. Vi er ikke 
et behandlingssted, pointerer 
Lars, men min kone og jeg er 
åbne for samtaler med vore 
gæster, hvor vi naturligvis 
har tavshedspligt. Man kan 

leve enkelt her, men vi har 
dog indført internet og TV for 
vore gæster. Vi hører samlet 
radioavisen, og holder Kriste-
ligt Dagblad + diverse Ugepo-
ster.
- Lige nu har vi en fransk-
mand boende, som har brug 

liv. Han arbejder så her, og 
får lommepenge for det. Det 
er fx. ham som har hjulpet 
med at restaurere i Dørvog-
terhuset, hvor vi har en vin-
terkirke på øverste etage, da 

den store kirke er for kold og 
dyr at varme op om vinteren.

Stedet fyrer med træ, som 
kløves og stables til den store 
guldmedalje.En lille sidebe-
mærkning som vi er stolte af, 
er at vort køkken har fået en 
smiley.
- Alle, er som sagt velkomne 
uanset religion; dog med re-
spekt for området. Stedet er 
alkoholfrit. Ved større arran-
gementer, hvor vi selv står for 
kosten får vi middagsmaden 
fra Hotel Smedegården i Lem
En sjov ting, Lars fortæller er, 
at hvis man i disse moderne 
tider Googler ordet pilgrims-

herberge er HKK det første 
som popper op, - så her kan 
man tjekke alt, der er relevant 
for stedet.

Kirken er opført så den lig-
ner en Middelalderkirke dog 
med eternittag, da der ikke 

Øverst til venstre en lille 
hyggelig dagligstue, 
nedenunder et bed & 
breakfast køkken og 
nederst et enkeltværelse.
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var penge til kobber. Isa og 
Haakon Rabjerg var nøjsom-
me mennesker, der gik ind for 
genbrug, derfor er mange af 
stenene også fra nabokirker, 
og nedrivningssteder. Bl.a. er 
vinduerne fra Hanning Kirke 
og buen i koret fra Finderup 
Kirke, hvor pesten udryddede 
menigheden i 1300-tallet. 

forskellige kirker og orglet 
er et gammelt husorgel, hvor 
piberne i siderne kun er til 
pynt.
- Så sent som i september 
måned havde vi barnedåb, 
fortæller Lars, og enkelte be-
gravelser har vi også. Døbe-
fonten ligger bagest i kirken, 
da man efter gammel skik, 
skal være døbt før man kom-
mer ind i selve kirken.

Før reformationen havde 
alle danske middelalderkir-

-
der man dem kun i katolske 
og ortodokse kirker og altså 
også i HKK. Vi her på stedet, 
vil opmuntre til at dyppe..... 
som en erindring om hvad 
præsten gjorde dengang vi 
blev døbt. For øvrigt var det 

en udbredt skik i vort land for 
et par hundred år siden, at 
man altid slog korsets tegn, 
når man gik ind i en kirke.
- En sydlandsk skik er også 
lysglobussen, den står ved 
indgangen lige før orglet.  Be-
søgende og gæster der har 
lyst, kan tænde et lys og sætte 
det i sandet, og derefter medi-
tere og tænke på deres kære.

HKK er bygget som andre 
klostre, med en lukket gård i 
midten, hvor kirken altid lig-
ger mod syd. Når man kom-

dobbeltværelser til gæsterne. 

og en spisestue til 70 per-
soner. Ydermere har vi det 
gudstjenestrum som før om-
talt. Her holdes gudstjenester 
i vinterhalvåret da alt andet,  
fra november til marts, er 
lukket ned.
- To lutherske søstre boede i 
Dørvogterhuset fra 1958, hvor 
den ene Anna Bramsen, tidl. 
lægemissionær i Pakistan, 

-
tede derefter til Mariadøtre-
nes Kloster i Kruså. Søstrene 

var præget af Frans af Assisi, 
der levede i 13-1400-tallet. 
Han var en rigmandssøn, 
som gik ind for enkeltheden, 
og han skabte derfor Fattig-
domsordenen.
- Hvad fremtiden byder er 
der ingen der ved, - men på 
det energimæssige område 
vil vi fx. søge fonde, så vi kan 
få stokerfyr og solfanger an-
læg på taget. Vi beholder dog 
træ-/pillefyret indtil videre, 
slutter Lars Ulsdal.   

-rt + alb

* Isa og Haakon Rabjerg blev 
dræbt i en bilulykke, ved 
Dejbjerg Plantage, i foråret 
1990.

Den fabelagtige million-
udsigt over heden mod Lem 
og Vestas, set fra 
gudstjeneste rummet 
i Dørvogterhuset.
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Skov
med Søndagsklubben

Sneen daler og det knirker 
under vore fødder, når vi går 

sager til vores kalenderlys-
dekoration.

Sådan var det sidste år, men 
ikke i år. Det var mildt, solen 
skinnede og vi kunne høre 
fuglende kvidre i skoven, da 

præcis den lille detalje, som 
ville gøre vores kalenderlys-
dekoration fantastisk pæn

Indbydelserne var blevet 
delt ud og vi var (næsten) 20 

dejlige timer sammen en fre-
dag eftermiddag i det fri og i 
Dejbjerg Missionhus. 

Her sømmede og skruede 
de store drenge træpladerne, 
så det efterfølgende ler kunne 
sidde godt fast, mens de min-
dre piger så beundrende til. 

Herefter var det kun fanta-
sien som satte begrænsnin-
gen, da udsmykningen skulle 

-
rationer ud af arbejdet, og 
som smørelse kunne der kø-
res æbleskiver og saftevand 
ind, mens dagen blev sluttet 
af med fortællingen om den 
4. vise mand, som hele tiden 
kom forsent til mødet med 
det lille Jesusbarn, som han 
så gerne ville give nogle ga-
ver.

Alt i alt en dejlig start 
på en dejlig måned.
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I uge 47 har vi haft teater uge, 
hvor vi har arbejdet på 
musicalen Fame. Der har 
været en stor indsats fra alles 
side, også selvom det til tider 
har været lidt uoverskueligt.

Alle har i løbet af ugen væ-
ret med i arbejdet på og bag 

har øvet i to weekender inden 
teaterugen.

Her på PR har vi lavet Dej-
bjerg NEWS, som senere vil 
blive lagt ud på vores hjem-
meside:
www.dejbjerglund.dk

Der vil det være muligt at 
følge med i, hvad vi har la-
vet igennem ugen, samt hvad 
arbejdet bag kulisserne har 
været. Alle eleverne har gået 
til projektet med stor motiva-
tion, som igennem ugen har 
været godt støttet af alle læ-
rere og medhjælpere fra sko-
len.

Man kan tydeligt mærke, at 
der har været meget arbejde 
her til sidst for at få forestil-
lingen færdig. Det bliver der 
dog taget hensyn til af lærer-
ne, som tilbyder, at bestemte 
grupper kan få søvn, så de 
kan holde sig kørende gen-
nem hele projektet.

Der bliver selvfølgelig ikke 
cuttet fuldstændig af på det 
normale skema, da der stadig 
er aktiviteter som i den nor-
male hverdag, bl.a. sport og 
rengøring. Så selvom alt ikke 
er som det plejer, kan man 
stadig forholde sig til en del af 
det, der sker her på Dejbjerg-
lund Efterskole.

Rasmus Jensen

Tak til alle eleverne på Dej-
bjerglund Efterskole for en 
fantastisk opførelse af Fame. 

Alle på scenen gjorde en 
perfekt indsats, hvad enten 
det var sangere, skuespillere, 
dansere eller musikerne.   

Man fornemmede, at det 
hele var godt gennemarbej-
det, og at der lå en stor ind-
sats bag. Men for at det hele 
kan gå op i en højere enhed, 
skal alt det bagved liggende 
arbejde jo også fungere. Alt 
klappede, og det gjorde pub-
likum også.

lrå

på DE
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JANUAR:
Søndag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 8. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 8. kl. 10.30 Søndagsklub i missionshuset hvor vi er kreative
Mandag 9. kl. 19.00 Spotlight Spilleaften i missionshuset (19-21)
Tirsdag 10. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Torsdag 12. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Lørdag 14. kl. 10.00-15.00 Indre Mission Undervisningslørdag v/Jørgen Hedager
Søndag 15. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Fredag 20. kl. 14.00 Menighedsrådet Vinterfest. Esben Lunde Larsen medvirker
Fredag 20. kl. 18.30 Støtteforeningen Banko i Stauning skoles samlingssal
Søndag 22. kl. 9.45 Søndagsklub Vi besøger Stauning plejehjem. 
   Afgang fra missionshuset
Søndag 22. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Mandag 23. kl. 19.00 Spotlight Kirkeaften i missionshuset (19-21)
Onsdag 25. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/missionær Bjarne Lindgren
Torsdag 26. kl. 19.30 Museumsforeningen Foredrag om von Schalburg på Bundsbæk Møl-
legård
Lørdag 28. kl. 9.00 Jagtforeningen Rævejagt. Start på efterskolen
Søndag 29. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

FEBRUAR:
Onsdag 1. kl. 19.00 Jagtforeningen Generalforsamling på efterskolen
Onsdag 1. kl. 19.00 Havekredsen Generalforsamling i Skov- og Naturst. hus på Ånumvej
Søndag 5. kl. 10.15 Søndagsklub Børnefest i missionshuset
Mandag 6. kl. 19.00 Spotlight Filmaften i missionshuset (19-21)
Onsdag 8. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/valgmenighedspræst Jens Lomborg
Torsdag 9. kl. 19.30 Folkeuniversitetet Foredrag på Bundsbæk Møllegård. 
   Fortiden omkring Skjern Å
Lørdag 11. kl. 10.00 Støtteforeningen Avisindsamling (10-12)
Søndag 12. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 19. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil. Indsamling
Mandag 20. kl. 19.00 Spotlight Vi tager ud at bowle (19-21)
Tirsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission Elsket af Gud v/Jens Birkmose i missionshuset
Onsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission Elsket af din broder v/Ulrik Baun i missionshuset
Torsdag 23. kl. 19.30 Indre Mission Elsket af din næste v/Oda Mølgaard i missionshuset
Torsdag 23. kl. 19.30 Dejbjerg Vandværk Generalforsamling på efterskolen
Torsdag 23. kl. 19.30 Støtteforeningen Generalforsamling i Stauning Skoles samlingssal
Fredag 24. kl. 19.30 Indre Mission 
   Familieaften v/sognepræst Ole Rasmussen i missionshuset
Søndag 26. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste

MARTS:
Torsdag 1. kl. 19.30 Folkeuniversitetet Foredrag på Bundsbæk Møllegård. 
   Landbruget i jernalderen
Søndag 4. kl. 10.15 Søndagsklub Søndagsklub i missionsbuset. Vi fremstiller fuglehuse

AKTiViTETSKALENDEREN



Mandag 5. kl. 19.00 Spotlight Vi får besøg af Kirsten Østerby i missionshuset
Onsdag 7. kl. 19.30 Indre Mission Generalforsamling i missionshuset
Søndag 11. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 13. kl. 19.30 Sogneforeningen. Generalforsamling på efterskolen
Fredag 16.-lørdag 17. Søndagsklub Overnatning i missionshuset. Program følger senere
Søndag 18. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil. ELM’s kor medvirker
Mandag 19. kl. 19.00 Spotlight Spise med Price i missionshuset
Onsdag 21. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Lærer Harry Højgård
Torsdag 22. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst. 
   Besøg af Helge Ebbensgaard
Lørdag 24. kl. 10.00 Tur til Baboon City. Afgang fra missionshuset. Hjemme kl. ca. 16.30
Søndag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste

Foredrag i Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitet:
Torsdag 26. januar kl. 19.30 på Bundsbæk Møllegård
Christian Frederik von Schalburg – en patriotisk landsforræder
v/cand. mag. i historie og forfatter Mikkel Kirkebæk.
Pris 65 kr. incl. kaffe.
Arrangør Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum.

Torsdag 9. februar kl. 19.30 på Bundsbæk Møllegård
Fortiden omkring Skjern Å – med særlig fokus på opdyrkningen af Vestjylland i jernalderen
v/museumsinspektør og arkæolog Torben Egebjerg.
Pris 65 kr. incl. kaffe.
Arrangør Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum.

Torsdag 1. marts kl. 19.30 på Bundsbæk Møllegård
Dyreknogler som arkæologisk kilde om landbruget i ældre jernalder
v/zooarkæolog Jacob Kveiborg, Moesgård Museum.
Pris 65 kr. incl. kaffe.
Arrangør Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum.

Smedevej 6
6900 Skjern

9735
1400
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10 år – hvor blev de af?
Det føltes som i går, da min 
klasse på Stauning Skole 
gjorde klar til sidste skoledag 
med pyntning af trækvogn, 
morgenkaffe med lærerne, 

og en god gang klassisk 
underholdning på stadion – 
MEN – sådan er virkeligheden 
vidst ikke – hvor tiden dog går 
stærkt.

Som alle mine andre klasse-
kammerater forlod jeg ver-
dens bedste skole, som havde 

dannet rammen om mine 
barndoms skoleår. 

Fra en lille tryg skole til 
Amagerskolen i Skjern, var 
en stor omvæltning for en lil-
le Dejbjergpige, men det blev 
dog til et godt år med nye ven-
skaber og nye udfordringer. 

Dette år kunne absolut ikke 
sammenlignes med de 2 næ-
ste år der ventede mig. Jeg 
drog på efterskole i årene 
2003-2005 på Brejninggaard 

dyrke min gymnastik på fuld 
tid og samtidig have plads til 
at gå op i mit skolearbejde. 

-
prøve forskellige valgfag som 
sang/musik/kor, volleyball, 
glaskunst og keramik, bold-
spil mv. 

Det var de bedste 2 år i mit 
liv, hvor jeg forandrede mig 
fra en usikker og umoden 
teenager til en viljefast og mo-

livet, og lærte at indordne og 
samarbejde med andre men-
nesker 24 timer i døgnet. Alle 
fortjener et efterskoleophold, 
det er uerstatteligt!!!!

Fra efterskole til handels-
skole var også en rigtig svær 
omvæltning. Mens man på ef-
terskole kunne have fem-seks 
forskellige fritidsinteresser og 
have tid til venner og lektier, 
gik man pludselig ind til et 
nyt liv hvor skemaet ikke var 
så struktureret som på efter-
skole, og hvor man desværre 
ikke kunne nå det samme. 

Efter et par omstrukture-
ringer af min fritid, fandt 
jeg plads til mine lektier, 2 
gymnastikhold, gymnastik-
instruktør på børnehold, DGI 

10 år efter

Min bror Michael og jeg, 
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gymnastikudvalgsarbejde 
og mit dejlige arbejde hos 
McDonalds Ringkøbing. Hos 
McDonalds var jeg siden 2004 
en trofast medarbejder og el-
skede at komme på arbejde 
fordi her var humøret altid så 
højt, og jeg satte en stor ære i 
at levere den høje kundeser-
vice som McDonalds stillede 
krav til. Det resulterede også i 
at jeg har taget et par interne 
uddannelser i værtindespe-
ciale (børn og familieforkæ-
lelse) samt i ledelse.

Handelsskoletiden var be-
stemt også fantastisk. Her 
mødte man dejlige menne-
sker, humøret i min klasse 
var altid højt, og jeg har ikke 
på noget tidspunkt fortrudt 
mit valg af HHX uddannel-
sen. Jeg fyldte min fritid op 
med masser af gymnastik, 
udvalgsarbejde og arbejde 
hos McDonalds.

I juni 2008 kunne mine 
stolte forældre give mig den 
blå HHX hue på, og sende mig 
ud i det virkelige erhvervsliv. 
Efter en velfortjent sommer-
ferie, startede jeg som elev 

hos Nybolig Ringkøbing d. 1. 
august 2008. 

Som alle nok også husker, 
gik der kun 1 måned før de 
første krisetegn viste sig med 
bankkrak og faldende ejen-
domspriser. Det var en barsk 
både at møde denne branche 
på, men omvendt lærer man 
utrolig meget af det, og jeg 
har oplevelsen af et effektivt 

ejendomsmarked til gode. 

mit arbejde hos Nybolig, og i 
2010 sluttede jeg uddannel-
sen som ejendomsmægleras-
sistent. Nu arbejder jeg så på 
at afslutte uddannelsen som 
statsaut. Ejendomsmægler, 
som jeg forventer at kunne 
afslutte til december 2012. 

Det sidste nye, var at jeg i 

fra arbejde, til at få opfyldt 
drømmen om »efterskole-
livet kap. 2« nemlig idræts-
højskole. Den 22. december 
2010 pakkede jeg så mit skri-

de sidste opgaver der lå på 

min mail med meddelelse om 
»vender tilbage igen  27. juni 
2011«. Følelsen var mærke-
lig. Hvorfor forlader man så 
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mange ting som man holder 
af – til fordel for noget som 
man ingenting kender til om 

-
ces – men jeg tog chancen. 
Beslutningen var taget – og 
det viste sig at være den bed-
ste beslutning jeg i længe har 
truffet.

Jeg startede 3. januar 2011 
på Gymnastik og Idrætshøj-
skolen ved Viborg og efter 
ganske få dage kunne jeg 

konstatere at jeg havde truf-
fet den rigtige beslutning. At 
møde nye og positive menne-
sker, at have mennesker om 
sig altid, at dyrke det sociale 
og lave sin ynglings sport i 
døgndrift – det var lige mig! 

Jeg gik altid i seng som den 
sidste, for at være sikker på 
ikke at gå glip af noget. Jeg 
opholdte mig på skolen næ-
sten hver weekend, for at 
være sikker på at få alle op-
levelser med. Det blev seks 
fantastiske måneder hvor 
jeg i den grad udviklede mig 
både på det gymnastiske, det 
sociale, det sportslige og det 
menneskelige. Man lærer rig-
tig meget om selv ved at op-
holde sig så tæt med andre 
mennesker i så lang tid. 

Derudover får man afprøvet 
ting som man aldrig ville have 
begivet sig ud i, i sin stensikre 
hverdag i Vestjylland.  Selv-
om det var seks fantastiske 
måneder, længtes jeg til sidst 
også efter mit arbejde, og min 
dagligdag i Ringkøbing. Men 
en oplevelse jeg ikke vil have 
været foruden, og kan varmt 
anbefales til alle!

I dag er jeg så bosiddende i 
min lejlighed i Ringkøbing, 
passer mit ejendomsmægler-
job hos Nybolig og udfylder 
min fritid med gymnastik-

bruge tiden med familie og 
venner som heldigvis stadig-
væk er bosiddende i området, 
og eller sker det jeg må rejse 
til København og Århus for at 
besøge de veninder som stu-
derer.

Ingen ved hvad fremtiden 
bringer men så længe man 
er glad for det man laver og 
der hvor man bor, er der vel 
ingen grund til at lave om på 
det !

Mange hilsner Pernille

-
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Bladets udsendte var mødt op 
til den årlige tradition at synge 
julen i Dejbjerg Kirke.

Jeg ankom i god tid og om-
rådet ved døbefonten var 
allerede optaget af kirkens 
ungdomsband, dog kun to 
medlemmer ud af syv var 
mødt op, da det ikke er nemt 

er på efterskole.
Tobias Storgaard og Ditte

Keseler er dog vildt engage-
rede og øver intenst på styk-
ket Riverside; - det er et stille, 
men meget smukt nummer, 
som senere på aftenen vil 
lyde, når kirkerummet bliver 
fyldt op med forventningsful-
de forældre, søskende, bed-
steforældre og mange andre 
glade tilhørere.

De syv i bandet, er spredt 

for alle vinde, da der jo som 
sagt, er mange på efterskole. 
I starten øvede de ellers hver 
onsdag, men sidenhen er det 
blev rundt i hjemmene og nu  
mht. Efterskolen, bliver der 
øvet i kirken, før de gudstje-
nester hvor de medvirker.   

Bandet køber deres noder 
på nettet. Fælleskabet vægter 
de alle højt og prøver at sam-
les så ofte det er muligt.

Ditte spiller klaver og Tobi-

as saxofon, og det har de gjort 
-

gyndte at øve hos Henriette 

Jule
med kirkens ungdomsband...

Ditte Keseler og Tobias 
Storgaard ses hhv. på klaver 
og saxofon.



Lauridsen, og øver nu i Mu-
sikskolen, hvor også Tobias 
har spillet i de sidste to år. 

De er ikke nervøse inden 
konceren, men, siger Tobias 
med et smil: Mine noder skal 
ikke blive væk, - jeg skal helst 
vide hvor de er, - for ellers 
bliver jeg ikke til at snakke 
med.

Efterhånden er kl. ved at 
blive 19.00 og det vrimler ind 
med våde tilhørere, der er 
meget forblæste af den vilde 
storm. Præsten byder Lucia-
pigerne velkomne og sikrer 
sig at pladserne til dem er 
reserverede. Han bemærker  
lunt til dem, at der står cola 
ved salmebøgerne i våbenhu-
se og det er til brandslukning, 
ikke til at drikke.

-
tet med en rød rose ved hver 
stolerække. Da alle har sat 
sig godt tilrette byder pastor 
Jørgen Pedersen velkommen 
til den efterhånden gode skik, 
som det jo er, at synge julen 
ind i Dejbjerg Kirke.

Han bød velkommen til 
alle dem, som er blevet et år 
ældre, og så har man jo ikke 
overset nogen.

Efter første fællessalme kom 

på banen. Her var bl.a. Heidi 
Madsen med på guitar, - og 

kirkerummet.
Efter endnu en fællessalme 

hvor alle stod op, gik præsten 
på prædikestolen for at holde 
en lille andagt. Han fortalte 
bl.a. om en lille dansk fami-
lie, som var taget til Israel 
på ferie, her var de inde at se 
Fødselskirken, som man me-
ner ligger lige der, hvor Jesus
blev født. 

Familien købte der en kryb-
be med det lille Jesus-barn og 
alle hyrder, engle samt Josef 
og Jomfru Maria. Da de kom 
hjem igen, og skulle have 
krybbespillet stillet frem til 
jul, skete det utænkelige, at 
alle tingene var der undtagen 

det lille Jesus-barn; - og uden 
ham var der jo ingenting, så 
kunne man ligeså godt lukke 
alle kirkerne, for der var intet 
håb tilbage. De ledet over alt 
og heldigvis fandt familiens 
yngste det lille Jesus-barn i 
en lille brun kasse ude ba-
gerst i garagen.

Efter andagten kom Efter-
skolens piger så frem og sang 
tre smukke sange, som altid 
fylder kirkerummet godt ud. 
Især den sidste sang, med so-
lostemmer: Så tænder vi et 
lys i kvæld.

Herefter var det endelige 
Luciapigerne fra 3., 4., 5., 6. 
og 7 kl.s tur under ledelse af 
Lona Pedersen.

Endnu en dejlig julekoncert 
i Dejbjerg Kirke blev afsluttet 
med kaffe og kage i Missions-
huset.   -alb

Heidi Madsen på guitar,
og nederst Luciapigernes 
forberedelser sig omme 
ved rakkerstolene.



Nyt fra

Stauning Børnehave 
& Skole
Så er det tid til en opsamling 
for Stauning Skole også.

Vi har pænt travlt i fælles-
bestyrelsen med at holde øje 
med politikerne og admini-
strationen, og hvad de sender 
ud af forslag til strukturæn-
dringen på skole- og daginsti-
tutionsområdet.

Det vi ved, der vil ske er, at 
fritidsordningen bliver ned-
lagt og laves om til en SFO. 
På den måde kan kommunen 
tillade sig, at det skal koste 
mere, og at prisen bliver den 
samme i hele Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

Derudover kommer der en 
timefordelingsmodel, hvor 
pengene følger barnet. Før 
har vi fået pr. klasse uanset 
størrelse. Det betyder jo så 
også, at for hvert barn vi til-
trækker, er der ekstra penge 
at gøre med… Støtteforenin-
gen henter i øjeblikket fem 
børn i Skjern til både børne-
have og skole. Vi håber selv-

Støtteforeningen, som man-
ge af jer bakker op om, sam-
arbejder vi jo med. Det er 
fantastisk at mærke og fanta-
stisk, hvad vi formår i samlet 

og Dejbjerg. Det er dejligt at 
mærke den energi, der lægges 
for dagen – det smitter af på 
både fællesbestyrelse, skole 
og børnehave.

Forhåbentlig har I set et af 
tiltagene fra støtteforeningen 
i Ugeposten, og der kommer 

Samarbejdet er i øjeblikket 

og et nyt logo for Stauning 
Skole og Stauning Børnehave. 
Jeg skriver børnehave, fordi 
vi har planer om at ændre 
navnet Fjordhaven til bør-
nehaven. Mange forbinder 
Fjordhaven med plejehjem-
met, og vi vil gerne være så 
tydelige som muligt.

I hverdagen på Stauning 
Skole går det heller ikke stille 
af sig…

Vi er stolte af vores lærer-
team, og vi er stolte af vores 
skoleleder, der får det hele og 
meste til at hænge sammen. 
Vi satser på aktiv, sund læring 
med it som hjælperedskab.

Fagligheden:
For det første har jeg lyst til 
at sige, at vi jo har vejledende 
timetal på Stauning Skole til 
forskel fra rigtig mange andre 
skoler i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, der kun har mini-
mums timetal. Ved ni års sko-
legang betyder det faktisk, at 
man får et helt års skolegang 
mere… Derudover er det også 
linjefagsuddannede lærere, vi 
har. Vi synes jo, vi sender vo-
res børn godt på vej.

Udover vejledende time-
tal er der indført et morgen-
modul, der indeholder eks-
tra læsning, motion og it på 
skift.

Aktiv og sund læring: 
Fra næste skoleår starter vi 
med idræt på skemaet hver 
dag.

Der er indført lektiecafé 
med succes, hvor der nu er 20 
elever tilmeldt.
Vi vil indføre gratis frugt til 
eleverne to gange om dagen, 
da vi ved, at det gavner ind-

læringen. Man kan stadig 
bestille mad til frokosten en 
gang om ugen.

It som hjælperedskab:
Vi har i forvejen interaktive 
tavler i alle klasser, men der-
udover, som Jakob fortalte til 
skolefesten, så vil alle elever 
få en gratis Ipad. I første om-
gang 0., 1., og 4. klasse, resten 
inden sommerferien. Vi tror 

undervisningen, og vi tror på, 
at den kan differentieres let-
tere til den enkeltes behov.

Vi har fået et bålhus på 
sportspladsen sammen med 
børnehaven, og der har væres 
fælles uge med børnehaven 
og skolen, hvor alle var sam-
men på tværs. 

6. klasse har været med i na-

4. plads. 
3., 5. og 6. klasse har været 

med i et projekt om solskold-
ning, og så skal 6. klasse jo 
snart en tur til Bornholm.

Til sidst har jeg brug for at 
sige, at det ikke bliver ved 
med at være en fantastisk 
skole og børnehave, hvis vi 
ikke alle tager ansvaret for, at 
eventuelle klager og spørgs-
mål kommer til dem, der kan 
gøre noget ved det. Vi bliver 
kun bedre af at blive udfor-
dret.

Vi skal ikke være fantasti-
ske, fordi det står i avisen, 
men fordi børn og forældre 
oplever det - som sidste til-
fredshedsundersøgelse viste.

Jeg håber, I alle får en dejlig 
jul og et godt nytår

På vegne af 
fællesbestyrelsen

Helle Højlund Bonde
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Hilsen fra

Spot
I Spotlight er vi dette efterår 
ca. 15 unge mennesker, der 
mødes hver anden mandag 
aften i Dejbjerg missionshus.

I løbet af efteråret har vi haft 
mange forskellige aktiviteter 
på programmet.

Da vi mødtes efter sommer-
ferien, brugte vi de første aft-
ner på udendørs aktiviteter. 
Vi lavede bål, var på smug-
lerløb og dystede i forskellige 
boldspil.

Så blev det efterår og mørkt 

mænd, der kidnappede en af 
lederne og bortførte hende. 
Der blev krævet løsesum, og 
det var klubmedlemmernes 
opgave at udføre forskellige 
prøver for at få ledetråde, så 
de til sidst kunne befri den 
kidnappede leder. Der blev 
udgydt både blod, sved og tå-
rer denne aften.

Vi tog på besøg på Blåkil-

rundvisning og spillede høv-
dingebold i hallen.

Ella Keseler kom næste 
klubaften og lavede glaskunst 
med os. Der var nok af gode 

glasmosaikker ud af denne 
aften.

Vi holdt bibeltema og dyste-

de i canadisk golf.
Dette halvår afsluttede vi 

med en julefrokost - varm le-
verposteg, medister, rødkål, 
risengrød osv. Der blev spist 
og hygget.

Vi mødes igen efter julefe-
rien mandag d. 9. januar.

Du er velkommen til at kig-
ge forbi en aften og se om det 
er noget for dig!

Fra 5. klasse og opad.

Henriette Lauridsen

Spot
Program

Januar:
9. Spilleaften v
23. Kirkeaften

Februar:
6. Filmaften
20. Vi tager ud at bowle 

Marts:
5. Vi får besøg af Kirsten 
  Østerby, som fortæller 
  om jødernes 
  påskemåltid
19. Spise med Price 
24. Lørdagstur til Baboon 
  City afg. Fra missions-
  huset kl. 10 hjemme 
  ca. kl. 16.30 

April:
16. Adventure race 
30. Sportsaften

Maj:
14. Bibeltema

Juni:
4. Vi tager på cykeltur 
18. Sommerafslutning
  hos Jørgen 
Alle aftener er kl. 19-21 
i Dejbjerg Missionshus.

Henriette Lauridsen

DEJBJERG SOGNEBLAD 33



Dan

Basar
i Dejbjerg Missionshus 
11. november.

Basaren startede kl. 15, 
og da man kom ind mødtes 
man af mange forventnings-

tombola fyldt med gode ting, 

af sager. 

Salgsbordet bugnede af krea-
tive juleophæng, bagværk, 
syltetøj, frugt til vinterkranse; 
og kaffen var klar, så stemnin-
gen var i top med det samme, 
forklarer Henry Madsen, som 
er med i basar-udvalget.

Velkomsten stod Knud Pe-
dersen for, og han takkede 
for de mange gaver, som var 
strømmet ind fra alle sider: 
»Det er jo så skønt, når I kom-
mer og køber dem igen, så 
er det jo en god forretning«, 
smilede han lunt,.

Ved 16-tiden talte Kurt 
Smidt fra Spjald om Afrika 
50+ (volontører over 50 år). 
Fem gange har han været i 
Nigeria som senior-volontør, 
seks uger ad gangen. I år blev 

bombesprængninger. Det er 
folk nordfra, som står i led-
tog med AlQuida, der skaber 
uroen, forklarede han.

De var afsted i grupper på 
4-5 stykker, med opgaver, der 
hjælper kirken med praktisk 
arbejde + besøg. Det betyder 

rigtig meget, for dem derude, 
at få besøg og at møde kristne 
dansker, - ja de går faktisk 
mange km for at møde os.

Opgaverne var især byg-
geri af et gæstehus, lave møb-
ler og hjælpe med at få rent 
vand. Det er varmt dernede, 
op til 30 grader om natten og 
42 om dagen, så det er vand, 
vand og atter vand der skal til 
for at klare det.

Nogle steder var vi på besøg, 
så langt ude, at vej og sti en-
der, og fortsætter over vand-
løb på et par stammer. Der 
mødte man ægte livsglæde og 
-kvalitet, trods meget svære 
kår.

Ved byen Djors blev en kir-
ke brændt ned i 2008, af folk 

præsten og hans enke sagde: 
»Jeg har tilgivet dem, de kan-
der jo ikke Jesus«

Vi kan ikke hjælpe alle, 
men hos nogle kan vi være til 
hjælp. Jeg havde en gave med 
på 2.000 kr., givet af venner. 
Pengene var nok til at lønne 
fem murere i en måned; de 

skole og en seng at sove i.
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Program for 

Indre
JANUAR:
Tirsdag 10. kl. 19.00

Bedemøde i missionshuset
Torsdag 12. kl. 19.00

Bedemøde i missionshuset
Lørdag 14. kl. 10.00 – 15.00

Undervisningslørdag ved 
Jørgen Hedager, fritidsfor-
kynder og journalist på IMT
Emne: To temaer fra Jo-
hannes Brevene – I kender 
sandheden og frimodighed 
på dommens dag
(deltagelse/forplejning
50 kr./person)

Onsdag 25. kl. 19.30
Månedsmøde ved missio
nær Bjarne lindgren, 
Ringkøbing
Emne: Ord til tiden – salme 
139, til utrygge

FEBRUAR:
Onsdag 8. kl. 19.30

Månedsmøde ved valgme-
nighedspræst Jens Lom-
borg, Skjern
Emne: nye jord – livet i 
evighed

TEMAUGE: »ELSKET«
Tirsdag 21. kl. 19.30

Jens Birkmose, Skjern
Emne: Elsket af Gud 
(han elskede først)

Onsdag 22. kl. 19.30
Missionær Ulrik Baun,   
Herning
Emne: Elsket af din 
»broder«
(indbyrdes kærlighed)

Torsdag 23. kl. 19.30
Oda Mølgaard, Ølgod
Emne: Elsket af din næste 

(elsk din næste og din fjende)
Fredag 24. kl. 19.30

Familieaften ved sogne-
præst Ole Rasmussen, 
Grønbjerg

MARTS:
Onsdag 7. kl. 19.30

Generalforsamling
Onsdag 21. kl. 19.30

Månedsmøde ved lærer   
Harry Højgaard, Tarm

Emne: En vigtig brik i Guds 
frelseplan (Rom. 11,25-36).

Hvis man selv skulle ønske 
at komme ud at hjælpe i en 
måned, må man  skaffe ca. 
13.000 kr. + visa og nødven-
dige vaccinationer. 

Jeg har taget 500 tasker 
med hjem fra Håbets Hus, 
det er en systue for enker, der 
syr tøj, tasker o.lign. Derved 
kan de forsørge sig selv og 
deres børn. Taskerne koster 
50 og 100 kr. og det er et rig-
tigt godt køb for dem.

Bagefter åbnede basaren 
igen og kl. 18 var der spisning; 
det hele sluttede kl. 20 med 
afslutning ved Kurt Smidt.

Resultatet blev næsten 
20.000 kr., - stor tak for of-
fervilje.

Henry Madsen

INDSAMLING
Lørdag 11. februar 

kl. 10-12
Støtteforeningen

for Stauning Skole
står for det, 

og overskuddet går til dem
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Kære Læser: Juleklokkerne 

Det har været et spændende 
efterår med indtrædelse i 
Folketinget, samt det videre 
arbejde i byrådet i Ring-
købing-Skjern Kommune.

I Folketinget har arbejdet 
været præget af den nye re-
gerings tiltrædelse. Der er in-

er under behandling, ligesom 
regeringen har fremlagt deres 
lovpakke. Lovpakken er den 
»ramme«, som vi arbejder 
inden for. 

Jeg ser med bekymring på de 
mange nye skatter og afgifter, 
som regeringen lægger op til. 
Det er gift for vores landbrug 
og vores erhvervsliv, når det 
gælder konkurrenceevnen. Vi 

-
bejdspladser ud af Danmark. 
Det bliver desværre resulta-
tet, når lokale virksomheder 
bliver pålagt øgede afgifter, 
der forhindrer dem i at kunne 
konkurrere på prisen.

Der er mange tidsler i re-
geringens arbejde, men vi 
forsøger fra oppositionens 
side at få de værste tidsler 
luget ud. Der tages meget lidt 
hensyn til de tyndtbefolkede 

områder. Miljøministeren har 
lanceret, at hun vil tilbage-
rulle den tidligere regerings 
lempelse af planloven, som 
netop skal skabe udvikling i 
vores område. Landdistrik-
tsministeren vil ikke fortsætte 
nedrivningspuljen, hvor man 
i de tyndtbefolkede område 
kan få ryddet op og saneret. 
Fødevareministeren har fjer-
net børne- ungepuljen, så 4H 
og LandboUngdom har fået 
fjernet deres økonomiske 
grundlag, som netop har haft 
til formål at skabe aktiviteter 
for børn og unge i landdistrik-
terne. Det ser ikke godt ud.

I byrådet har vi vedtaget 
budgettet for 2012. Her øges 
normeringen inden for dagin-
stitutionsområdet. Dette har 
været et ønske i Venstre gen-
nem lang tid, så det glæder 
mig, at det er kommet på 
plads. Vi er også i gang med at 
omstrukturere arbejdet inden 
for vores erhvervsservicering 
via ErhvervsCentret i Lem og 
via Handels- og Turistrådet 
i Hvide Sande. Der skal an-
sættes to nye direktører, og 
jeg tror, vi får landet en god 
model til at servicere vores 
erhvervsliv og vores handels- 
og turistsektor. 

Nu er det så tid til at lade 
julefreden sænke sig, og når 
vi er kommet ind i det nye år 
og har hørt statsministerens 
nytårstale, så ved vi, hvad 
rammerne bliver for det nye 
års politiske arbejde.

Med ønsket om en rigtig 
glædelig og velsignet Jul.

Lad det klinge sødt i sky:
Lovet være kongen ny,
Sions konge barnebly!
Han kom til jord,
som os profeten spå’de.
Eja, eja!
Nu er sket til jordens held,
hvad os meldte Gabriel,

Født er herren af en mø,
og vi ej fødes til at dø.
Gud med os, Immanuel, 
Immanuel.

Venligst
Esben Lunde Larsen 

MF, V
Viceborgmester i 

Ringkøbing-Skjern

BYRåDET

tsministeren vil ikke fortsætte 

& Folketinget



Dejbjerg
Jagt

Dejbjerg, november 2011

I jagtforeningen er vi nu 
et godt stykke inde 
i jagtsæsonen, og for rigtig 
mange jægere er det 
ensbetydende med fælles 
jagter sammen med familie 
og gode jagtkammerater. 

Der er rigtig mange, der har 
gode traditioner for det og ser 
frem til at mødes og komme 
på jagt igen og igen på de re-
virer, man kender så godt. 
Der sker så meget der ude i 
naturen. Nogle gange bliver 

-

og det er alt sammen med 
til at naturen ændrer sig, og 

veje at gå.
I vores forening har vi af-

holdt sognejagten sammen 
med lodsejerne i vest samt 

-
tage og hos Helge og Knud 
Erik. Ved begge jagter var vi 
heldige med vejret og nød at 
kunne færdes i vores skønne 
natur her i Dejbjerg.

Sognejagten i vest startede 
i år på Dejbjerglund Efter-
skole, som var vært ved rund-

kl. 9. Herefter kørte vi sam-
let ned til Stampen, hvor vi 
startede med jagten nede ved 
Birger. Vi var 25 mand i alt 
inklusive hundeførere. Her-
efter gik vi på begge sider af 
Vognbjerg, indtil vi kom op 

ned til banen. Herefter gik vi 
tilbage til Stampen og indtog 
vore medbragte madpakker, 
Efterskolen var så venlig at 
bringe drikkevarer og frisk-

at vi havde fået frokosten vel-
-

sted og gik igennem området 
deromkring. Overalt hvor vi 
gik, så vi en del vildt, så der 
var masser af oplevelser for 
alle.

Til sidst kørte vi tilbage til 
efterskolen og gik i området 
deromkring, inden vi sluttede 

parade over dagens jagt. Der 

en hare samt en fasankok. 
Herefter afsluttede vi jagten 

for at mødes igen kl. 18.30 på 
efterskolen, hvor vi havde vo-
res bedre halvdel med samt 

-
gelig aften.  Hanne havde lo-
vet at servere en overraskende 

rigtig lækker menu. Vi havde 
igen fået nogle sponsorer til 
at donere nogle gevinster til 
amerikansk lotteri samt auk-
tion på tre større gevinster.

der blev budt med stor entu-
siasme på de tre gevinster, og 

men mon ikke noget af det 
kan bruges. En enkelt heldig 

under lotteriet og kunne kon-
statere, at nu havde han kla-
ret julegaverne. Vi var ca. 40 
om aftenen, og vi havde en 
rigtig god aften, hvor der blev 

Vi i foreningen er rigtig 
glade for den opbakning og 
det sammenhold, vi har fra 
lodsejerne her i Dejbjerg. Det 
er herligt at kunne arrangere 

sådan et arrangement, og vi 
håber, det er en tradition, 
som kan forsætte også i årene 
fremover.

Den første lørdag i novem-

-
gende arealer sammen med 
lodsejere herfra. Det var som 
sidste år primært skovsnep-
pen samt ræven, vi var ude 
efter.

Vejret har været for lunt 
nordpå indtil nu, så snepper-
ne var ikke kommet i større 
antal, og de, der var til stede, 
»snød« os ligesom ræven, 

-
den, så det blev en fredelig dag 
med rigtig godt vejr, højt hu-
mør samt lejlighed til at se en 
hel del forskelligt vildt. Igen 
må vi sige tak til lodsejerne, 
fordi vi har mulighed for at 
arrangere en sådan jagtdag.

I øvrigt har vi haft et møde 
på efterskolen, hvor Dan-
marks Jægerforbund (DJ) 
indbød til en dialog om, hvor-
ledes vi ønsker at jagten på 
dåvildtet skal forløbe, når 
den formentlig bliver frigivet 
her om knapt to år. 

Der var 50 - 60 fremmødte 

heraf en del lokale, og der 
kom mange bud på og ønsker 
om, hvordan man forvalter 

-

videre med.  Næste arrange-
ment på efterskolen er i star-
ten af december, hvor DJ igen 
vil orientere om regulering af 
mårhund.

Her sidst i november har vi 

og håber at skovsnepperne 
har fundet frem til Dejbjerg, 
men vi får se.

I januar har vi vanen tro 



vores årlige rævejagt i sog-
net; det ser vi frem til. Det er 
i år fastsat til lørdag den 28. 
januar kl. 9, fra efterskolen. 

frokosten (gule ærter). 

Alle jægere i sognet 
er velkomne.

ønske alle en rigtig god jul 

naturen - også her i den kom-
mende tid, selv om det er kø-
ligt.

Kristian Vang Andersen

1. februar 2012
afholder vi

FORSAMLING
på Dejbjerglund Efterskole

Dagsorden iht. til 
vedtægterne.

Det foregår fra kl. 19.00

Støtteforeningen for

Stauning Skole
&
Støtteforeningen står nu for 
papirindsamling i Stauning 
og Dejbjerg.

Datoerne for 2012 er: lørdag 
den 11. februar, lørdag den 12. 
maj, lørdag den 18. august og 
lørdag den 10. november. Det 
foregår mellem kl. 10 – 12.

Støtteforeningen tager en 
gammel tradition op og arran-
gerer banko i Stauning Skoles 
samlingssal fredag den 20. ja-
nuar kl. 18.30. Vil du bage en 
kage eller give en gevinst til 
bankospillet, så henvend dig 
til Anne-Mette Holm Ander-
sen på tlf. 26729059.

Vi holder generalforsamling 
i skolens samlingssal torsdag 
den 23. februar kl. 19.30.

Omkring den 1. marts deler 
støtteforeningen de gule tele-
fonbøger ud til alle husstande 
i Stauning og Dejbjerg. Er du 
erhvervsdrivende eller en for-
ening, der gerne vil have delt 
noget rundt ved samme lejlig-
hed, kan I få det gjort for helt 

små penge og samtidig støtte 
vores arbejde.

Ved skolefesten torsdag 
den 17. november solgte støt-
teforeningen amerikansk 
lotteri. Det gav omkring kr. 
5000 i overskud. Vi takker de 
mange, der købte lodder samt 
vore trofaste sponsorer.

Støtteforeningen for 
Stauning Skole 
og Fjordhaven

BANKOI Stauning
20. januar kl. 18.30



Orientering fra 

DEJ
FORENING

Efteråret 2011

Vi arbejder i øjeblikket fortsat 

Projektet er i samarbejde med 
menighedsrådet, som vil for-
søge at få det med i budgettet 
for 2012, så der kan afsættes 
penge til gennemførelse af 

et afslag på vores ansøgning 
hos Friluftsrådet (tipsmid-
ler).

Vedrørende opstilling af by-
porte, så har vi en ansøgning 
i gang hos kommunen, som 
først skal godkendes, inden 
den praktiske gennemførelse 
kan ske.

Ellers er vi i gang med at få 
opstillet et budget for en for-
skønnelse af pladsen mellem 
missionshus og kirken, hvor 
vi vil få skitseret et tilpasset 
oplæg i forhold til det oplæg, 

Vi vil derpå ansøge forskel-
lige fonde for at forsøge at få 
penge til gennemførelsen af 
det praktiske arbejde. Tina 
Damgaard og Tove Kristen-
sen hjælper til med ansøg-
ningerne. Som en del af bud-
gettet skal vi budgettere med 
frivillig arbejdskraft, så det 
indregner vi og satser så på, 
at der er frivillige, der mel-
der sig på banen, hvis vi skal i 
gang med projektet.

Vi vil søge om LAG (Lokal 
Aktions Gruppe midler – un-

der kommunen til landdi-
strikter), VE-Midler (penge 
fra vindmølleprojektet i Lem-
Kær) samt se om vi kan få 
penge fra Byggeriets Ildsjæle 
under Realdania. 

Vi undersøger ligeledes no-
get mht. priser på en cykelsti 
mellem Dejbjerglund Efter-
skole og byen. Hvis vi kom-
mer i nærheden af et realistisk 
bud på dette projekt, overve-
jer vi at ansøge om penge til 
dette også.

Med kommunens udmel-
ding om at fremtidens skoler 
skal have mindst 75 elever for 
at de kan bevares, så er det 
meget vigtigt, at vi fastholder 
det nuværende befolknings-
tal i Dejbjerg og Stauning og 
også en nødvendighed, at vi 
kan tiltrække unge eller bør-
nefamilier udefra, som skal 
kunne se de mange kvaliteter, 
der er i vort område og der-
med vælger at bosætte sig i 
vort område. 

Kom gerne frem med jeres 
positive historier og i samar-
bejde med sogneforeningen, 
kan vi få avisen til at lave en 
artikel om de fordele, der er 
ved bosætning i de små sam-
fund.

Traditionen tro var der jule-

træstænding foran missions-
huset den 1. søndag i advent, 
hvor det nyvalgte folketings-
medlem Esben Lunde Larsen 
holdt en lille tale, inden ju-
letræet blev tændt. Børnene 
holdt sig tæt til julemanden 
for at få udleveret en slikpose. 
Eftermiddagen blev afslut-
tet med æbleskiver og kaffe i 
missionshuset.

I ønskes alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

På sogneforeningens vegne
Lars Jørgensen

Sæt X i kalenderen..!
Generalforsamling i Dejbjerg Sogneforening

Tirsdag 13.marts 2012 kl. 19.30

På bestyrelsens vegne
Formand Lars Jørgensen
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MENIG s

RåDET
Nu er året ved at være omme 
– samtidig er det nye år 
allerede begyndt – 
altså kirkeåret.

Lige netop i forhold til kalen-
deråret er Folkekirken lidt 
foran. Men ellers virker det 
til, at Folkekirken ihærdigt 
prøver at følge med. Rollerne 
har i årenes løb skiftet. Tidli-
gere havde kirken og kirkefol-
ket en tendens til at være de 
belærende – i dag peger folk 

Kirken har altid været en 
kulturskabende institution, 
som medvirkede til at præge 
befolkningens sind, tanker 
og adfærd. Dette skete ud fra 
overbevisningen om at »Den 
Hellige Skrift« - netop var 
hellig. Men i dag udtaler selv 
biskopper, at bibelen blot er 

en rigtig god og inspirerende 
bog.

Alt dette er måske forhold, 
som til alle tider har været 
gældende i Kirken, og at de 
mere traditionelle altid har 
bekymret sig over udviklin-
gen. I det første årti af dette 
årtusinde har man talt meget 
om sammenhængskraft i na-
tionen og i lokalområderne. 

Folkekirken har bl.a. haft 
en rolle at spille i forhold til 
denne sammenhængskraft. 
Den Danske Folkekirke har i 
150 år kunnet rumme forskel-
ligheder på mange måder. Et 
fællesskab kræver, at alle er 

-
sible. Men i alle fællesskaber 
betyder afgørende valg også, 
at nye deltagere får mulighed 
for at være med – og andre 
ikke længere syntes, der er 
plads til dem. Det ser vi fx. i 
politik, hvor nye partier op-
står og i skoleverdenen hvor 
nye friskoler startes op. 

Den Danske Folkekirke har 
gennem mange år formået 
at være inkluderende og fav-
nende med valg- og frimenig-

heder, med mange kirkelige 
retninger, teologiske hold-
ninger og meget forskellige 
præster. Det nye vielsesritual 
vil betyde, at én gruppe føler 
sig mere velkommen i kirken. 
Om det får en anden gruppe 
til ikke længere at føle sig 
hjemme i folkekirken, bliver 
det store spørgsmål.

I Dejbjerg Menighedsråd 
har vi for sidste gang i denne 
valgperiode konstitueret os, 
med samme udfald som tidli-
gere. I 2012 skal der igen være 
menighedsrådsvalg, – men vi 
vil ikke love, at det kommer 
til at foregå på Facebook eller 
Twitter, som vores nye kirke-
minister fornyeligt foreslog. 

I efteråret har Stauning og 
Dejbjerg i fællesskab haft mi-

Skole; og i årets løb har vi ar-
bejdet sammen med Dejbjerg 
Sogneforening om en løsning 
for oprensningen af Præste-
gårdssøen samt en fremtidig 
plan for pladsen mellem mis-
sionshuset og kirken. 

Med stor succes afholdtes 
her i december »Vi Synger 

-
se fra mange i sognet. En stor 
tak for jeres sang og musik. 

Det næste arrangement er 
Vinterfesten fredag 20. janu-
ar kl. 14.00, hvor folketings-
medlem Esben Lunde Lar-
sen kommer og fortæller om 
Grundtvigs syn på frihed. 

Fra Menighedsrådet skal 
der lyde en hilsen om en Glæ-
delig Jul og et Velsignet Nytår 
til alle i sognet og til alle med-
arbejdere ved kirken.
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR: Søndag  1.: kl.10.30 Indsamling til Bibelselskabet
Søndag  8.: kl. 9.00
Søndag 15: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 22.: kl. 10.30
Søndag 29.: kl.10.30 KIRKEBIL

FEBRUAR: Søndag   5: ingen
Søndag  12: kl. 9.00
Søndag  19: kl. 10.30 KIRKEBIL  Indsamling
Søndag 26: kl. 10.30 Familiegudstjeneste.
   

MARTS: Søndag   4: ingen
Søndag 11: kl. 9.00. 
Søndag 18: kl. 10.30 KIRKEBIL.  ELM’s kor medvirker.
Søndag 25: kl. 10.30

Vinterfesten:   Fredag 20. januar kl.14.00 inviterer menighedsrådet  til 
vinterfest i Dejbjerg Missionshus. Invitationen gælder alle i 
sognet såvel som tidligere Dejbjerg-borgere. Førhen var
arrangementet for pensionister, men nu håber vi, at det kan blive       
til en festlig sammenkomst for alle interesserede i vort sogn.
Dagens gæst er folketingsmedlem 
Esben Lunde Larsen fra Stauning. 
KIRKEBILEN kan benyttes.

Pensionist-  Torsdag 22.marts kl.14.30 får vi besøg af Helge Ebbensgaard
sammenkomst  Skjern, der vil fortælle og vise billeder fra en rejse til Grønland.
i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk er som 

sædvanligt meget velkomne.  KIRKEBILEN kan benyttes.
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 




