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Ved indbetaling af din
kontingent støtter du
bl.a.:

»Når krisen kradser, - må vi stå 
sammen, om at bibeholde vore 
goder i hverdagen...

Alle, i sognet, som bliver medlem af 

skal blive ved at udkomme, må vi alle 
bidrage til udgifterne«

Vær på girokortet fra 

VI HAR VIRKELIG BRUG FOR

 - og vi 
-

mer, så vi fortsat kan levere bladet...

130 kr. pr. år, så vi får vore udgifter dækket.



Nu er tiden inde til at 

Vinteren er på retur og 
foråret så sagte kommer. 
Det er svært at forstå, at vi 
er så langt fremme i tiden.

Tid er en underlig stør-
relse. Nogle gange går den 
hurtig og andre gange går 

underlig i dag, hvor vi har 
alle mulige tidsbesparende 

Før i tiden kunne man 

penge – men de savnede 
aldrig tid. Der var tid til 

Glæde over øjeblikket og de 
små ting i livet. 

I dag har alle så travlt med 
at have travlt (det smit-
ter), at man ofte glemmer 
at stoppe op og lade sig 
rive med af  “øjeblikket” og 
gemme dette, som et kært 

-
tere over.

Et forårstegn er også kon-

som bliver hejst ved ind-
faldsvejene til Dejbjerg i den 
anledning.

Mange unge mennesker 
ser frem til denne dag. I De-
jbjerg er det den 15. april. 
For dem kan tiden kun gå 
for langsom, for at relatere 
til ovenstående. Dette er 

deres første store festdag i 
livet og skulle gerne blive en 
dag, som huskes resten af 
deres liv. 

-
virkede ved familiegud-
stjenesten i Dejbjerg kirke 
sidst i februar. De skulle 
starte et ”skænderi” ude i 
våbenhuset (bl.a. råbe:”Jeg 
er den største – tror du da 
du er noget”); bedst som 
menigheden troede at 

at vi i stedet for at være små 
egoister skal hjælpe og være 
noget for hinanden. Vise, at 

-
den.

Dette vil vi vokse af. 
Forår er også generalfor-

samlingernes tid mange 
steder. Støtteforeningen for 
Stauning skole havde gener-
alforsamling sidst i februar. 

Sogneforeningen i Dej-
bjerg indbød også til gener-
alforsamling og håbede på et 
godt fremmøde fra medlem-
merne. Flere medlemmer 
til Sogneforeningen kunne 
være godt. Især i disse tider, 
hvor de små samfund skal 
stå sammen, og vise at ud-
kants Danmark ikke nød-
vendigvis behøver, at være 
så negativ ladet, som det 

Sidst i januar lagde Dej-
bjerglund Hallen hus til er 

-

blive inspireret til den store 

og forældre havde taget 
imod tilbuddet. 

Der var modeshow, hvor 

samt andendagstøjet blev 
vist frem, endvidere sko og 

inspiration til håret samt 
til selve festen og gaverne. 
Pladsen var lidt trang, da 

gang, hvilket var en skam, 
da det kneb med at se de 
forskellige stande. 

Udstillerne havde gjort 
meget ud af det. Eventen 
vil temmelig sikkert blive 
gentaget til næste år. På ind-
gangsbilletten kunne man 
vinde forskellige ting. En tur 
for hele klassen til Wake-
bord og vandski på Kabel-
banen i Hvide Sande eller 
en billet til en hjemmekamp 
med Skjern Håndbold.

Landmændene har også 

marken. Der er en duft af, 
jeg ved ikke hvad i luften for 

det nok ikke så slemt som 
før hen, idet der bliver ned-
fældet på en anden måde. 

Vi håber, at afgrøderne får 
gode vækstbetingelser i år og 

-
markerne står grøn og frisk 
i kontrast til alle de blom-
strende gule rapsmarker. 

Ja, gule mælkebøtter på 
en grøn græsmark, er også 

landmændene nok knap så 
begejstrede for.

-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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AFTEN

&
BØN
i Dejbjerg Kirke

Det nye tiltag i Dejbjerg 
Kirke kan varmt an-
befales med aftensang, 
stilhed og bøn 
i skumringen mellem 
16.30 og 17.00

En dejlig meditativ stil-
hed, med dæmpet musik, 
møder en når man træder 
ind i kirkerummet, der er 
svagt oplyst af stearinlys 

op og spillede til salme 

Specielt et vers var me-
get givende i stilheden 
som fulgte:

Vi tæller vore dage,
der hober sig til år.
Og stædigt vokser 
stakken, af det, 
vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned.

morgenstjerner,
til døsig aftenfred.

Kontaktpersoner:
Birthe Dahl 9734 2345 

Lona Pedersen 9734 1158 

Gitte Dahl 2631 8702 
keldoggitte

Henriette Lauridsen 
9735 3922

henriettelauridsen
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Heidi Nygaard 
Madsen
Nr. Vognbjergvej 11

Rebekka Yao 
Bækgaard
Ånumvej 89

Poul Anders 
Pilgaard Holm
Bundsbækvej  9

Nikolaj Jeppesen
Ringkøbingvej 44

Jonas Ladekjær 
Lauridsen
Terningvej 2

Christian Sand 
Nielsen
Gribsvej 3

Frederik Berg 
Simonsen
Sandagervej 1

Mette Jepsen, Skrænten
Kathrine Vang, Uglbjergvej 

Susanne Kjær Christiansen, Charlotte Lund, 
Malene Ladekjær Mikkelsen Kristina Møller Jensen.
Dick Douglas Kakobsen, Brian Holt, 
Bjarne Vestergaard Hansen, Rene Engholm Nielsen, 
Anders Krejbjerg Madsen, Ove Lauridsen, 
Karsten Thorø Lauridsen

Bagerst fra venstre: Niels Åge Vastrup Nielsen, 
Gunnar Kaspersen, Henning Kirk, pastor Pedersen, 
Ernst Madsen og Jens Gunnar Larsen
Forrest fra venstre: Klara Klausen, Birthe Keseler 
og Inge Keseler.
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På opfordring fra en læser, 
er vi taget på besøg hos 
et par interessante 
mennesker, nemlig Anne 
Marie og Kaj Nygaard.

Det kan berettes, at Kaj 
ikke er til at styre i et in-
terview, han fortæller 
bare hele tiden, så man 
ikke kan nå at få det ned 
på blokken. Vi er nok 
nødt til på et senere tids-
punkt at vende tilbage til 
dem begge, og måske især 
høre om Kajs veteranbiler 
i maskinhuset og Anne 
Maries gymnastik m.m.

Siden 1. januar 1956 har 
«Uglbjerggård» på Ugl-
bjergvej været beboet af 
Anne Marie og Kaj Nyga-

dog først  ind ved deres 
giftemål i Stauning Kirke 
26. maj  samme år. 

Kaj købte gården, der 
var et dødsbo, med alt in-
ventar + husbestyrerinde 
Marie Steiner. Hun lave-
de maden og gjorde rent, 
og Kaj skulle så sørge for 
kosten. Marie havde boet 
på gården i 35 år; hun 
måtte blive til 1. maj, hvor 

-

set, hvor Kis Nygaard bor 
i dag, også kaldet Rabjerg 
Gl. Skole. Men dem som 

ud, så Marie blev til Anne 
Marie og Kaj blev gift. 

En kusine til Kaj har 
slægtsforsket og fundet 
ud af at Kajs 4-x-tipol-
deforældre var de sidste 
fæstebønder på »Ugl-
bjerggård«, og det er helt 
tilbage i 1796. 

Kajs 4 x tipoldeforæl-
dre købte derefter gården 

som Gunnar Mouridsen, 
Hanning i dag ejer. Men 
Kajs  4-x-tipoldeforældre 

tipoldefaderen døde.
Anne Marie er født og 

opvokset i Stauning 16. 
marts 1934. - Jeg er ½ 
Svensker, fortæller hun. - 
Ja, tilføjer Kaj: Hun er 2. 
generations-indvandrer, 
men har nu altid opført sig 
pænt, griner han stort.
- Det kom sig af, fortsæt-
ter Anne Marie, at der 

Anne Marie og Kaj på Uglbjerggård...

Kvartalsportræt
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var megen arbejdsløshed 
i Sverige i 1914/15 og da 
min bedstefar var blevet 

med tre børn til Dan-
mark, hvor han arbejdede 
med at bygge viadukter 
til den nye Videbæk-bane 
fra Skjern. 
- Min bedstefar fandt sig 
en dansk kone, og de slog 
sig ned på en nabogård til 
min fars hjem. Det endte 
med at en af de svenske 
piger, Hildur blev gift i 
1931 med min far Sigurd 
Larsen.
- Jeg er, som den ældste 
fra 16. marts 1934, og 
nøjagtig fem år efter kom 
Jens Chr. til verden og 

lillebror Helge.
På spørgsmålet om, 

hvor gammel Kaj er, sva-
rer han spøjst: Jeg er nok 
lige et par år ældre end 
mine tænder - og stor af 
min alder; - men Sogne-

bladet kan dog berette at 
Kaj er født 30. maj 1931, 
som fynbo af vestjyske 
forældre. - Min far var 
fra  Naur og min mor fra 
Hemmet.

Kaj har to søstre, de mi-
stede deres far da Kaj var 

til Vamdrup, hvor hans 
mor købte hus i nærhe-
den af Kajs mormor. Han 
begyndte at gå i skole, 
og gik i Østre Vamdrup 
Skole i tre år. I april 1941 

til Kolding, her gik Kaj i 

Efter skoletid var han by-
dreng ved en købmand i 
Kolding.
- Det var jo under besæt-
telsen, så det gav mange 
oplevelser for sådan en 
knægt, både gode og min-
dre gode, betoner Kaj.
- 23. marts 1945 blev jeg 

Indtil 31. oktober 1946 er 

jeg på en gård i Vamdrup. 
- Vor lille familie er igen 

to gode pladser de næste 
tre år. På et tidspunkt er 
der en som fortæller mig, 
at i Jylland kan man få en 
højere løn. Derfor tager 
jeg en overraskende be-
slutning, og tager plads 
på en gård ved Kibæk.

Vennerne var rystet, 
tilføjer Kaj, for det lå jo i 

mere i løn, men dog ikke 
så ordnede forhold.
- Da jeg så landede som 
karl på Mejlbygård i Stau-
ning, var jeg solgt, for der 
mødte jeg Anne Marie. 
Hun hjalp derhjemme ef-
ter endt efterskoleophold 
på Nr. Nissum.
- Jeg følte godtnok at jeg 
ikke kunne komme læn-
gere vestpå, griner Kaj, 
og Anne Marie synes da 
også at det var træls da 
jeg skulle ind som sol-
dat; - Det var især en bet 
at være blandt de første 
hvis værnepligt blev 1½ 

ekstra, tilføjer Kaj. Jeg 

Skrydstrup og det var så-
mænd interessant nok.

Efter at Kaj havde tjent 
på landet to forskellige 
steder i Skjern og haft ½ 
år på Tommerup Højskole 
var Anne Marie blevet så 

på plejehjem, griner Kaj 
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lunt.
- Der tjente jeg fra no-
vember til maj, fortæller 

-
tede ud til mine forældre 
som karl fra november 
1955. Vi havde bestemt 

sted at starte for os selv. 
Her var det lettere at få fri 
til at tage ud at se på de 
landbrug der var til salg 
i omegnen. Der var tre 
i Dejbjerg, - et på Leta-
gagervej, - et på Ringkø-
bingvej og så Uglbjergård 
som vi valgte.

Ved forhandling med 
arvingerne nåede vi købs-
prisen, som blev fastsat 
til 101.000 kr. Gården 
var fuldt besat med 12 
køer, to heste, lidt grise 
og ungkreaturer + 35 tdl. 
Kun ½-delen af jorden 
var opdyrket, resten har 
vi selv dyrket. Dengang 
bjærgede vi hø på engene, 
der hvor der i dag ligger 

Vestas vinger. 
- Eftersom der blev mere 
markarbejde, når der kom 
mere jord under plov, så 
købte vi traktor og meje-
tærsker i 1958, og så gik 
det hurtigt med meka-
niseringen. Maskinerne 
blev også brugt til at ar-
bjde for fremmede med.

Sidst på høsten i 1982 
-

købe Kraghs ejendom 
Uglbjergvej 18, det sagde 
vi ja til, og har lagt jorden 
under nr. 19 og solgt byg-
ningerne fra.

Der fulgt et jordstykke 
med overfor vor indkørsel 
som hedder »Kanebjerg«, 
her har vi lavet en dejlig 
kælkebakke til stor glæde 

- »Kanebjerg« giver os 
god læ om vinteren, når 
østenvinden hærger. Der 
ligger aldrig sne på Ugl-
bjergvej ud for os, mens  
der kan ligge mandshøj 

sne på Kanebjerg.
- Omkring 1985 henvend-
te Vestas sig til os samt 
to naboer, om vi ville 
bytte jord med Vestas. 
De havde købt Lemvej 3 
(den ejendom som Hanne 
og Knud Pedersen købte 
bygningerne fra senere).
- Vi kom af med vor eng-

-
mark, som ligger ved si-
den af den jord vi ejede i 
forvejen, så det var OK. 
Nu har vi ca. 55 tdl.= 30 
ha.
- I vinteren 1969/70 stu-
derede jeg til kloakmester 
på et kursus i Horsens. 
Da jeg så havde bestået 
skulle jeg søge autori-
sation ved Kommunen. 
Kloakarbejdet m.m. tog 
meget af min tid i over 30 
år, det vil føre for vidt, at 
komme ind på det her.

Anne Marie kom ud at 
-

derup, og i Toldstrup ved 
-

ricia. Derefter 5 mdr. på 
Tommerup Højskole og 
sidst på De Gamles Hjem 
i Stauning. 
- Da børnene blev store 
blev jeg servicemedarbej-
der indenfor ISS i seks år, 
fortæller Anne Marie, så 
på Lem Skole i to år og 
på IPL i fem år. - Jeg har 
altid dyrket meget gym-
nastik, forsætter Anne 
Marie, men nu har jeg 
fået noget bøvl med min 

Et af Kajs mange 
skulpturer i moseeg.
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iskias-nerve, så jeg har 
måttet stoppe en tid, be-
klager hun.

De er begge glade for 
at rejse og har bl.a. væ-
ret i Holland, Tyskland, 
Sweitz, Norge, Belgien, 
Italien og på NordKap, 
hvor de selv kørte frem og 
tilbage. I nogle af landene 
har de enddog danset fol-
kedans, som de deltog i i 
30 år, men nu kan benene 
ikke holde til det mere.
- Vi har også været i Sve-

rige rigtig mange gang på 
genbesøg hos familien.
- På vor tur til Nordkap, 
kørte vi op igennem Sve-
rige, vi havde aftalt at vi 
skulle møde vore Samiske 
venner i nærheden af Ki-
runa. Det var et genbesøg 
som trængte sig meget på 
at få gennemført. Besø-
gets længde var ikke af-
talt, ej heller hele turens 

velkomst og en utrolig 
god daglig omsorg i seks 

dage, de viste os mange 
ting fra deres hjemegn.
- Vi fortsatte derefter til 
Nordkap og så ned gen-
nem Norge på vejen hjem, 

steder, som vi før havde 
været. Turen varede ialt 
19 dage; - en dejlig, lang 
oplevelsesrig tur.

Parret har tre piger: In-
gelise på 54 år, bor i Es-
bjerg og arbejder i et he-

folk ud på boreplatforme. 
Hanne på 50 år, bor i 
Hanning og er regnskabs-
chef på MilPart. Birgitte 
på 43 år, bor i Aarhus og 
er fysioterapeut. Hun har 
været med til at starte 
NeuroCentret på Marse-
lisborg Hospital, for pa-
tienter der kræver genop-
træning.

også kommet til, to piger 
og tre drenge, - og det er 
jo livets dessert, slutter de 
begge samstemmende.

-alb
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Efter 7. klasse havde jeg 
et år på Amagerskolen. 
Det var et hurtigt over-
stået år, hvor jeg mødte 
nogle nye mennesker. 

I 2003/04 var jeg på ef-
terskole på Dejbjerglund. 
Et år med gøgl og løjer og 
en masse nye venner. 

Året efter tog jeg til Ve-
dersø, igen et rigtig dejligt 
år.  De to år på efterskole 
har været utrolig gode, og 
det er en dejlig måde at gå 
i skole på, som man kan 
holde ud, selvom man er 

lidt skoletræt, som jeg 
var.

Jeg startede på elek-
trikeruddannelsen efter 
sommerferien i 2005, 

hvor jeg efter grundfor-
løbet i Skjern kom i lære 
hos Skjern Installations-
forretning i sommeren 
2006.

Jeg arbejde nogle må-
-

plads. Det var spændene 
at komme ud at arbejde. 
Til at starte med var jeg 
i lære som alm. hus elek-
triker, men ca. et år inde 
i min læretid skiftede jeg 
linje til styring og regule-
ring, altså industrielektri-
ker.

Det var lidt sjovere at 
rode lidt ved maskiner, 

programmere og lave sty-
ringer, selvom det også 
betyder skæve arbejds-
tider og lange dage ind 
imellem.

mit svendebrev og blev 
udlært. Vildt at man var 
blevet færdiguddannet. 
Jeg kunne oven i købet få 
lov at blive hos Skjern in-
stallationsforretning, og 
jeg havde ingen grund til 
at stoppe, syntes det var 
et godt sted at være. 

-
tede jeg også sammen 
med min kæreste i en lej-
lighed i Skjern. Der boede 
vi et års tid, før vi sagde 
lejligheden op og tog ud 
at rejse. Vi skulle nemlig 
ni uger til Sydamerika. 
En rejse vi havde planlagt 
i over et ½ år, og endelig 
kom tiden,  hvor vi skulle 
af sted den 23. september 
2011.

Vores rejse gik fra Ecua-
dor ved vestkysten til Ga-
lapagos øerne, som var 
helt fantastiske med så 
meget forskelligt dyreliv 
og natur, både over og 
under vand. 

Vi sejlede rundt i otte 

10 år efter
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dage og oplevede - mega 
fedt med snorkle og van-
dreture.

Efter Galapagos rejste 
vi videre tilbage til fast-
landet og derfra til Peru, 
hvor vi oplevede Inka 
historie på Inka stien, 
og vi boede i en gammel 
hovedstad højt oppe i An-
desbjergene.

Vi var i junglen, van-
drede i bjerge, raftede, så 
sandørken med driver så 
høje og sand så langt øjet 

rakte og meget andet.
Rejsen fortsatte til Boli-

via, et anderledes fattigt 
land, men mindst lige så 
smukt med rideture, we-
sternagtige omgivelser og 
jeep tur i saltørken.

Et hurtigt smut til Ar-
gentina hvor man lige nå-
ede at få en god bøf efter 
1½ måned med halv ke-
delig mad. Men vi så også 
verdens største vandfald 
- først fra Argentina og 
så fra Brasi-
lien, en vild 
fornemmelse 
at stå ved så-
dan et kæmpe 
fald og mærke 
kræfterne der 
vælter ned.

Da vi nåede 
til Brasilien, 
eller Rio de 
Janeiro var ti-
den knap, så vi 

denne storby med fattige 
og rige, favela og højhuse, 
strand og bjerge lige ved 
siden af hinanden. Dejlig 
by at afslutte vores fanta-
stiske rejse, ni uger med 
knald på. Men hold da op 
det var fedt.

Nu er jeg tilbage til 
hverdagen med arbejde 
stadigvæk i Skjern Instal-
lationsforretning og med 
ny lejlighed i Skjern sam-
men med kæresten. 

I fritiden spiller jeg 
håndbold i Dejbjerg og 
fodbold i Skjern. Jeg vil 
også gerne et smut på ski-
ferie, og det skal man da 
også i år. Uge 10 hedder 
det Bad Gastein med 13 
gutter.

Ja det var vist det jeg 
kunne fortælle; så må vi 
se hvad de næste 10 år 
bringer måske en ny rej-
se..!

Jannik Kolind
Kristensen
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Traditionen tro slog 
Dejbjerglund hallen 
dørene op for årets 
Go' Aften Aktiv, som i år 
blev arrangeret af Line 
Dupont og Alex Olesen.

Arrangementet henven-
der sig hovedsaglig til 
børn med deres forældre, 
der har eller har haft en 
eller anden tilknytning til 
Stauning Skole.
  Men i forbindelse med 
nedlæggelse af 7. kl. er 
der åbnet mulighed for 

at børn fra bla. Lem, Høj-
mark og Skjern også i en 
vis grad kan deltage, da 
der er mulighed for at 

tage en ven, kammerat, 
fætter eller kusine med.
   Successen blev bekræf-

-
gelse på  90 børn og 45 
voksne kommer.
  I springsalen havde Ni-
kolai Iversen og co. bygget 
nogle spændende og sjove 
baner, og i Rytmesalen 
var det Gitte Christiansen, 
Johanne Christiansen og 
Jane Iversen der stod for 
rytme og karaoke. 
  I foyeren og hallen kun-
ne både børn og voksne 
spille hockey, fodbold, 
badminton, bordtennis, 
bordfodbold og pool, hvor 
bla. Pauli Jeppesen trak i 
trådene.
 Midt på aftenen afholdt 
Kjeld Christiansen banko 

præmier fra Faster An-
delskasse, Skjern Bank, 
Sportigan, Sahl Cykler & 
Legetøj og Korsholm.
  Især pigerne nød godt af 
de mange kreative tiltag 
som Ellinor Rasmussens 
ansigtsmaling, Kathrine 
Sørensens neglelakering, 

 aktiv
I Dejbjerglund Hallen
- fredag 10. februar 2012...
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Heli Kristensens »gummi 
fabrik«, hvor man kunne 
lave smykker, tasker og 
kurve af gamle cykelslan-
ger og dæk. Laila Refts 
dramahold fandt også til-
slutning. Linda Sørensen 
og Dorte Iversens styrede 
Motionsrummet.
  Kathrine Vibel, Laura 
Jeppesen og Frederikke 
Tang holdt Kiosken åben 
hele aftenen til stor glæde 
for alle. Susanne Vibel 
og Tove Jeppesen sør-
gede for, at der var fran-
ske hotdog, frugt og saft 
til børnene, og så var der 
kaffe til kager, som Karin 
Jørgensen og Henriette 
Lauridsen havde bagt.
  Traditionen tro drog bør-
nene til Lem Svømmebad
kl. ca 23.00. Med Kjeld 
Christiansen som livred-
der, blev det til 1 times 
vandpjask inden turen gik 
tilbage til Dejbjerg igen. 
Bussen med Jacob Bjer-
regård som chauffør und-
gik med nød og næppe et 
rådyr på tilbageturen.
  Fodboldtuneringen for 
de store børn, som Esben 
Tang og Gert Kargo stod 
for, stoppede først halv 
tre om natten, efter en 

som blev afgjort på straf-
fespark konkurrence.
  Go' aften aktiv er ikke 
bare for børn. Det er dej-
ligt at så mange forældre 
bakker op om arrange-

mentet også. For kun 40 

oplevelser.
  Alt i alt endnu en meget 
vellykket aften i Dejbjerg, 
hvor både børn og voksne 

-
sted og aftenen alt for 
hurtigt var omme.

-mfrs + -ao

HAVEKREDSEN
generalforsamling i Skov
og Naturstyrelsens dejlige 
lokaler på Ånumvej. 
Formanden for Havesel-
skabets Afdeling Vestjyl-
land Lisbeth Broholm 
deltog i debatten om 
fremtiden i Skjern Have-
kreds.

Generalforsamling i 
Skjern Havekreds den 
1. februar 2012 – For-
mandsberetning for 2011.
Så kan vi endnu engang 
se tilbage på et år, der 
er gået. Jeg synes, der 
har været gode arrange-
menter, lidt forskelligt 
fra hvad der tidligere har 
været arrangeret. Vi må 
dog konstatere, at det 
er svært at samle delta-
gere til arrangementer, 
og medlemstallet er ikke 
just stigende. Men dette 
er noget generelt og ikke 
noget, der kun gælder for 

vores kreds.
Programmet i 2011:
Lørdag den 14. maj fra kl. 
10-12 Plantemarked.
Det er efterhånden blevet 
en tradition, at vi indle-
der året med et plante/
bytte marked på Bane-
gårdspladsen, og det ple-
jer at være en hyggelig 
dag. Der var dog ikke så 
mange plantesælgere, da 
det uheldigvis faldt sam-
men med Ringkøbing 
Havekreds, til trods for at 
vi havde ringet og fået en 
dato fra dem, så ændrede 
de alligevel, så det faldt 
sammen med vores ar-
rangement. Vi vil forsøge 
at udvide standene med 
haverelaterede ting og sa-
ger i 2012.

Torsdag 9. juni kl. 19.00
AFTENUDFLUGT TIL 
TO HAVER I SKJERN
To af vore medlemmer 
havde lyst til at åbne de-
res haver for os, og vi 
mødtes kl. 19.00 hos Kis 
og Carl Rabjerg, Oldager-
parken 10, Skjern, og efter 
at have nydt deres have 
kørte vi til Bitten Maan 
og Svend Pedersen, Bæk-
gårdsvej 29, Skjern. Her 
kunne vi også nyde vores 
medbragte kaffe. 

Onsdag 10. aug. kl. 19.00
AFTENTUR TIL BJAR-
NES FRØ OG PLANTER
Vi kørte i egne biler til 
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Bjarnes Frø og Planter 
på adressen Frifeldtvej 1, 
Rimmerhus 6920 Vide-
bæk og mødtes kl. 19,00. 
Hos Bjarne kunne vi se 
Danmarks største udvalg 
i tomat- og chilifrø. Der 
fandtes frø og planter fra 
det meste af verden, stort 
varieret udvalg af frugt- 
og grøntsagsfrø.
Søndag 28. aug. kl. 11-16
ÅBNE HAVER 
I DEJBJERG
Der var åbne haver i Dej-
bjerg hos Ingelise og Hen-
ning Bjerg, Vesteragervej 
10, og hos Anna og Tage 
Gram Pedersen, Kvem-
bjergevej 19. Begge haver 
havde mange forskellige 
spændende planter. Ha-
vekredsens bestyrelse gav 
kaffe og brød. Hos Anna 
og Tage var der endvi-
dere maleriudstilling ved 
Else Espersen, Esbjerg se 
www.galleriespersen

Juledemonstration på 
Åstedcentret i Borris – 
husholdningsforeningen 
var arrangør i 2011, og de 
havde Anders Vesterga-
ard fra Acacia til at vise 
julens trend. Så er det os 

til at vise os julens deko-
rationer.

Vi er næsten færdige 
med arrangementer for 
2012, og det ville være 
dejligt med input fra 
medlemmer om, hvad 
man kunne ønske sig af 

arrangementer. Det vi 
forventer, kommer i pro-
grammet i 2012 er: Vi ind-
leder med et foredrag om 
Havens stauder og farver 
v/ Anne Marie Sindberg, 
Ulfborg allerede den 27. 
marts, og det afholder vi 
i samarbejde med Borris 
Sogneforening, plante-
marked, besøg i Skjern 
Kolonihaveforening, be-
søg hos JP havedesign i 
Lem, aftentur til Forun-
dringens Have i Velling, 
træ/buskebeskæring ved 
Åge Hindhede og julede-
monstration den 21.11. 

Lilian Bjerg
formand

Kommende
arrangementer
i Skjern Havekreds:

Tirsdag 22. maj kl. 18.00
AFTENUDFLUGT TIL
JP HAVEDESIGN I LEM

Vi besøger JP havedes-
ign, Vennervej 9, Velling, 
6940  Lem, som fremstil-
ler krukker og kummer til 
haven i alle størrelser. På 
stedet får vi besøg af en 
kurvemager Tryntje, som 
fremstiller og sælger kur-
ve til haveborde af bl.a. 
voileretråd.

Entré kr. 15/20 (medl./
ikke medl./ JP er vært 
med kaffe og kage.

Lørdag 2. juni kl. 10-12
PLANTEMARKED PÅ
BANEGÅRDSPLADSEN
I SKJERN
Vi holder vores årlige 
plantemarked og alle er 
velkomne til at sælge rod-
faste, sunde planter. Vi 
åbner også for sælgere 
med haverelaterede ting 
som kuglekasser og sten. 
Kom og gør en god han-
del.

Henvendelse til Karen 
Nygaard tlf. 9736 4098.
Onsdag 13. juni kl. 19.00
AFTENTUR TIL SKJERN
KOLONIHAVE-
FORENING
Vi mødes ved indgang-
sportalen ved Brikallé til 
kolonihaverne. Vi kan så 
gå rundt og se på de haver, 
der har havelågen åbnet. 
Det er et meget hyggeligt 
område, og der hersker en 
speciel stemning i koloni-
haver. Vi indtager vores 
medbragte kaffe og brød i 
fælleshuset.

Entré kr. 0/25 for medl./
ikke medl.
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Søndag 19. februar blev 
der afholdt fastelavn i 
Missionshuset i Dejbjerg 
med ca. 40 deltagende 
børn og voksne.

Arrangørerne var i år 
Karin og Lars og Anne og 
Karsten.

Kl. 14.30 gik dørene op 
til årets fastelavnsfest i 
Dejbjerg. Ind vrimlede 
udklædte børn med deres 
forældre. Kreative ud-

– heriblandt smukke 
prinsesser, pirater, Pippi 
Langstrømpe, en viking, 
Peter Plys, en ninja, en 

stor indpakket gave og 

Eftermiddagen startede 
med tøndeslagning, hvor 
alle børn kæmpede en 
brav kamp. Camilla Jør-
gensen var den heldige, 
som slog tønden ned og 
erhvervede sig titlen som 
kattekonge. Dronninge-

FASTE
- i Dejbjerg...
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titlen gik til Cecilie An-
dersen.

Efter tøndeslagningen 
blev de bedst udklædte 
kåret.

I år var der to præmier 
på spil. Alma Larsen – 
udklædt som Pippi Lang-
strømpe vandt i alders-
gruppen 0-6 år og Laura 
Madsen – udklædt som 
dronning vandt i alders-
gruppen 6-12 år. Præmien 

Da titler, præmier og 
slikposer var uddelt, 
kunne alle forsyne sig 
med kaffe, lækre faste-
lavnsboller og hjemme-
bagt kage. 

Alle havde hver især 
medbragt forsyninger 

I mens de voksne drak 
kaffe og snakkede, havde 

alle børn travlt med at 
spille spil, lege gemmeleg 
og spise slik. 

Da festen var forbi, 
havde både børn og vok-
sne haft en rigtig hyggelig 
eftermiddag i Dejbjerg. 

Anne og 
Karsten Larsen

Program for

Spot
Mandag den 16. april
  Adventure race

Mandag den 30. april 
  Sportsaften

Mandag den 14. maj
  Bibeltema

Mandag den 4. juni
  Vi  tager på cykeltur

Mandag den 18. juni
  Sommerafslutning 
  hos Jørgen

Alle arrangementer er
kl. 19 – 21 i Dejbjerg 
Missionshus.

DEJ
Søndags

1. april – kl. 09:30: 
Påsketema

29. april – kl. 10:15:
Operation Rappe 
Regnbuefødder

13. maj – kl. 10:15:

3. juni – kl. 10:15 - ?:
Løvspringstur

17. juni – kl. 10:15:
Sommerafslutning

DEJ
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SLÆGTs
på Dejbjerglund Efterskole

Lørdag, den 4. februar 
samledes igen, traditio-

Det var Nordvestjysk 
Slægtshistorisk Forening, 
der igen arrangerede 
undervisning i slægts-
forskningsprogrammet 
Brothers Keeper for be-
gyndere og fortsættere.

Vi samledes i spisesalen 
til velkomst og kaffe kl. 
10 og skolens forstander 
Keld Christiansen bød os 
velkomne med lidt orien-
tering om skolen og dens 
hverdag.

Herefter blev vi, elever 
for en dag, sendt i loka-
lerne opdelt i to grupper, 
efter hvor meget vi har 
arbejdet med slægtsforsk-
ningsprogrammet.

De 27 deltagere blev un-
dervist af et par garvede 
slægtsforskere fra Nord-

vestjysk Slægtshistorisk 
Forening. De var to til 
hvert hold, og skiftedes til 
at forklare om de forskel-
lige muligheder, der er i 
programmet.

Afbrudt af en frokost-
pause fortsatte vi til kl. 16 
og kunne tage hjem med 
mere viden i bagagen om, 
hvordan vi holder rede på 

om vore aner, hvordan vi 
kan printe oplysningerne 
ud på forskellige måder, 
sætte billeder ind og med 
nogen øvelse bliver det til 
en slægtsbog.

Vi takker Dejbjerglund 
Efterskole for, at vi igen 
må bruge jeres faciliteter 
og ja den gode mad bliver 
jo altid et samtaleemne 
ved disse arrangementer, 
faktisk allerede, når vi 
skal hverve deltagere til 
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kurset!
Er der nogen af jer, der, 

når I læser dette, får lyst 
til at forske lidt i anerne, 
så er det slet ikke så svært 
at komme i gang. 

Der er rigtig mange op-
lysninger på internettet. I 
dag kan man hjemmefra 
læse i kirkebøgerne og 

folketællinger, hvilket gi-
ver de første betingelser 
til at komme i gang.

Den første hjælp til det 
kan fås ved at deltage i 
de kurser, der afholdes i 
Skjern eller Ringkøbing 
af Nordvestjysk Slægts-
historisk Forening eller 
til de Work-shop aftener, 

der holdes i Skjern hvert 
vinterhalvår.

I kan se på: www.nord-
vestjysk-slaegt.dk   hvad 
der foregår, og i skrivende 
stund er vi ved at tilret-
telægge programmet for 
den kommende vinter.

Vil I gerne lige have et 
hurtigt råd til at komme 
i gang, eller er der nogen, 
I er nysgerrige efter at 

-
res ane-række her og nu, 
så er I velkommen til at 
ringe på:
Mobil 2216 0024 Gitte 
Lund, så kan jeg sikkert 
lige hjælpe jer i gang. 

-gl

Billederne, af de opslugte 
slægtsforskere, er fra 

kurset 4. februar.
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……..eller går du efter 
den fantastiske 
loppemarkeds-kagebod,
så har du nu igen i år 
chancen for både at få 
ryddet op i gemmerne... 
- - og...

...få lidt nyt med hjem, og 
sidst men ikke mindst, 
for at være med til en rig-
tig hyggelig aften, hvis du 
ta’r til:

LOPPE
MARKED
I DEJBJERG
TORSDAG
3. MAJ..!
Missionshuset på Bunds-
bækvej 1 i Dejbjerg ons-
dag den 2. maj i tidsrum-
met 19-20. 

LOPPE
MARKEDET
ÅBNER SAMME STED

TORSDAG
3. MAJ..!
KL. 18.30 OG LUKKER KL. 21

Der er mulighed for at 
købe pølser, sodavand, 
kaffe og kage. 

Vi glæder os 
til at se dig..! 

Arr.:
Indre Mission 

i Dejbjerg

 ryddes op i
pulterkammeret?
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