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APRIL:
Søndag 1. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 1. kl. 9.30 Søndagsklubben Søndagsklub i missionshuset. Påsketema
Mandag 2. kl. 18.00 Indre Mission Påskemåltid – optakt til påsken
Torsdag 5. kl. 19.30 Kirken Nadvergudstjeneste. Kirkebil
Fredag 6. kl. 10.30 Kirken Langfredagsgudstjeneste
Søndag 8. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Påskedag. Indsamling. Kirkebil
Mandag 9. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Altergang. Kirkekaffe
Søndag 15. kl. 10.00 Kirken Gudstjeneste. Konformation
Mandag 16. kl. 19.00 Spotlight Adventure i missionshuset (19-21)
Onsdag 18. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Henning Hattesen
Søndag 22. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste v/Esben Lunde Larsen
Torsdag 26. kl. 20.00 Efterskolen Generalforsamling (spisning kl. 18.30)
Søndag 29. kl. 10.15 Søndagsklubben Søndagsklub i missionshuset. 
   Operation rappe regnbuefødder
Mandag 30. kl. 19.00 Spotlight Sportsaften i missionshuset (19-21)

MAJ:
Torsdag 3. kl. 18.30-21.00 Indre Mission Loppemarked v/i missionshuset
Fredag 4. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Bededag
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil. Kirkekaffe
Fredag 11. kl. 18.00 Indre Mission Familieaften v/søndagsklubben
Lørdag 12.   Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 13. kl. 10.15 Søndagsklub Søndagsklub. Løb – løb- løb!
Mandag 14. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema i missionshuset (19-21)
Torsdag 17. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Kristi Himmelfartsdag. Indsamling

Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Pinsedag. Kirkebil
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Anden Pinsedag. Kirkekaffe

JUNI:

Søndag 3. kl. 10.15 Søndagsklubben Løvspringstur
Mandag 4. kl. 19.00 Spotlight Vi tager på cykeltur fra missionshuset(19-21)
Søndag 10. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Onsdag 13. kl. 19.00 Havekredsen Aftentur til Skjern Kolonihaveforening
Onsdag 13. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/viceborgm. Esben Larsen
Søndag 17. kl. 10.15 Søndagsklubben Sommerferieafslutning
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Søndag 24. kl. 19.30 Kirken Spillemandsgudstjeneste

AKTiViTETSKALENDEREN
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Nyt fra 

Stauning Skole 
&
Så er vi gået ind i 2. 
halvdel af dette skole- 
og børnehaveår, - og vi 
må sige, at det ikke har 
været kedeligt i 
fællesbestyrelsen.

I samarbejde med støt-
teforeningen, har I for-
håbentlig set og hørt om 
Stauning Skole og Børne-
have i

TV- midt/vest og ikke 
mindst i avisen. Vi har 
fået rigtig god omtale på 
det sidste, og vi mærker, 
at det lige så stille bære 

-
vendelser fra forældre, 
der gerne vil se vores sko-
le.

Derudover er der lavet 
nye skilte til skolen og 
til børnehaven, plakater, 
streamers til biler, små 
folder m.m.

Mens alt det har stået 
på, har vi været på udkig 
efter en ny børnehavele-
der, da Karin desværre 
ønskede at stoppe. I den 
forbindelse, vil jeg fra 
fællesbestyrelsens side, 
gerne takke Karin for den
tid, de kræfter og det en-
gagement hun har lagt i 
vores børnehave. Vi har 

været rigtig glade for sam-
arbejdet og stolte af det 
faglige afsæt, vi kan give 
videre til den nye børne-
haveleder. Tak Karin!

Der har været en peri-
ode, hvor der ingen bør-
nehaveleder har været, 
hvilket har krævet ekstra 
ressourcer af både skole 
og børnehave-personale… 
Tak for den indsats også.

Vi var så heldige at mod-
tage over 20 ansøgninger 
på vores stillingsopslag 
og mange af dem havde
ledererfaringer og uddan-
nelse med sig.

Vi var et fuldstændig 
enigt ansættelsesudvalg 
på seks personer, der har 
valgt at ansætte Susanne
Langager Nielsen, som 
er fra Kibæk. Hun har 
ledererfaringer med sig - 
også fra et lille samfund, 
er vant til at tænke »ud af 
boksen«, har gode ideer 
med sig og havde en fan-
tastisk kontakt.

Vi glæder os til hun star-
ter, og vi håber, i vil tage 

godt imod hende og får 
samme positive oplevelse, 
som vi gjorde. 

Vi vil fortsat gerne blive 
bedre, være mere op-
mærksomme både i sko-
len og i børnehaven – så 
sidder du med gode ideer 
eller har opdaget et sted, 
hvor vi ikke lever op til 
dine forventninger, vil 
vi meget gerne hører fra 
jer…

Er der kommet nye na-
boer med børn, vil vi me-
get gerne have et praj, så 
vi kan byde dem velkom-
men…

Når I læser dette, har 
der været valg til fælles-
bestyrelsen, og mit håb 
er selvfølgelig, at der var 
mange den aften, som vil 
bruge spændende tid på 
arbejdet med vores skole 
og børnehave i fremti-
den.

Kærlig Hilsen
På vegne af 

fællesbestyrelsen
Helle Højlund Bonde
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Kære Læser 

Foråret banker på, men 
kulden og vinteren har 
ikke helt sluppet sit tag. 
Vi længes efter højere 
temperaturer, og at solen 
igen får overtaget. Siden 
sidst er der sket en række 
ting både lokalt og na-
tionalt.

Nationalpark Skjern Å
Der har desværre været 
forskellige - og forkerte - 
udlægninger af sagen om 
Nationalpark Skjern Å. 

Inden sommerferien 
2011 var bekendtgørelsen 
for en kommende Na-
tionalpark Skjern Å sendt 
i høring. Her sagde vi i 
Ringkøbing-Skjern Kom-
mune ja til den endelige 
aftale. Dette har vi nu 
bekræftet endnu engang 
ved byrådsmødet i Ring-
købing-Skjern Kommune 
den 21. februar 2012. 

Der er – som nogle 
udlægger det – ikke tale 
om, at vi blokerer for en 
nationalpark. Vi fasthold-
er den oprindelige aftale, 
som det har taget lang 

tid at forhandle sig frem 
til. Vore lokale aktører 
– herunder landbruget – 
må og skal kunne stole på 
indgåede aftaler med det 
offentlige, og derfor er 
det naturligvis også no-
get vrøvl, når SF og Niels 
Rasmussen i byrådet het-
zer mod landbruget og 
Venstre for at ødelægge 
en nationalpark. 

Landbruget
I Folketinget er regerin-
gen fortsat ved at gøre 
livet svært for det danske 
erhvervsliv. Landbrugser-
hvervets vilkår er eksem-
pelvis forringet betyde-
ligt. Fødevareminister 
Mette Gjerskov udtalte 
ellers i november, at hun 
er landbrugets minister. 

Men det klinger en 
smule hult. Øgede skat-
ter og afgifter svækker 
landbrugets fremtidige 
konkurrencevilkår, og 
senest har fødevareminis-
ter Mette Gjerskov sendt 
et lovforslag om randzon-
er i høring. 

Lovforslaget indebær-

er, at danske landmænd 
ikke længere kan dyrke 
energiafgrøder på hele 
bræmmearealet, og at of-
fentligheden - uden land-
mændenes tilladelse - kan 
færdes på bræmmerne. 

Dette lovforslag er en 
uhørt krænkelse af den 
private ejendomsret, og 
jeg tager kraftigt afstand 
fra ministerens forsøg på 
at blande sig i, hvad land-
mændenes arealer skal 
bruges til. Dette har stor 
betydning for de mange 
aktive landmænd i vores 
område.

Skolepolitik
I byrådet har vi som følge 
af sidste års skolestruk-
turdebat besluttet, at 
skoler, der kun har 75 
elever kaldes ind til en 

RåDET
F å t b k å

til. Vore lokale aktører 
herunder landbruget

& Folketinget
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samtale med kommunen. 
Dette skal forstås på den 

måde, at skoler kan blive 
for små. Den stedlige 
skole og forældrevalgte 
bestyrelse skal tages med 
på råd, hvis sådan en situ-
ation opstår:

til en friskole? 

Vi kan se af de små år-
gange, at en række skoler 
er på vej til at blive for 
små. Dette udfordre vores 
lokale samfund – også 
Stauning-Dejbjerg.

Derfor er det vigtigt, at vi 
fortsat står sammen om at 
kæmpe for skole og dagin-
stitution, så vi har disse i 

vores lokalområde. 

Venligst
Esben Lunde Larsen

MF, Venstre
Viceborgmester

i Ringkøbing-Skjern 
Kommune

Telefon: 3337 4553
www.esbenlundelarsen.dk 

Sogneforeningens info i 
Denne gang kan du som 
læser af Sognebladet få 
noget information omkring 
sogneforeningens aktivi-
teter ved at læse neden-
stående.
Formandens beretning 

-
neforeningens general-
forsamling d.13. marts på 
Dejbjerglund Efterskole. 
Der er et tilbageblik på det 
forgangne år og et kig ind 
i det næste års forventede 
aktiviteter.

Formandens beretning 
ved Sogneforeningens ge-
neralforsamling 13. marts 
2012.

Den første aktivitet efter 
sidste års generalforsam-
ling var at få arrangeret 
og afholdt en »Kom og 
spis aften« 29. april, som 
havde omkring 140 børn 
og voksne fra Stauning og 
Dejbjerg.

Det var et samarbejde 
med Stauning Sognefor-
ening og støtteforeningen 
for Stauning Skole og Bør-
nehaven. De tre foreninger 
fremlagde alle nogle af de 
planer, der var for foråret 
og sommeren. 

Det blev en hyggelig af-
ten, hvor den sociale sam-
menhæng mellem de to 
sognes beboere blev dyr-
ket.

Sogneforeningen havde i 
maj og juni sidste år nogle 
møder med menigheds-
rådet for at få arbejdet 
på en oprensning af søen 

bag præstegården. Søren 
Nielsen udarbejdede i 
samarbejde med sogne-
foreningen en ansøgning 

desværre et afslag på an-
søgningen om økonomisk 
bidrag til arbejdet med 
naturgenopretningspro-
jektet.
Sogneforeningen har fort-

tildelt ved opløsningen af 
læplantnings laug for Sta-
uning og Dejbjerg områ-
det samt yderligere 5.000 
kr. fra Lokalhistorisk ar-
kiv, som vi vil donere til 
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projektet.
Vi afventer nu, at me-

nighedsrådet via 2012 
-

sterende midler, før gen-

sted.
Arbejdet kan først laves 

efter august af hensyn til 
dyrelivet i skoven og sø-

for, at det vi lykkes at gen-
nemføre projektet, som 

indkørsel til byen og vil 
være til glæde for mange 
af skovens brugere.

Inge og Anne er nedsat 
i et udvalg, der skal lave 
ansøgninger og arbejde 
med fornyelser på byens 
legeplads. Der er behov 
for at pålægge noget mere 
sand og få fjernet noget 
af det defekte udstyr, der 
p.t. er på pladsen. A

nsøgning hos fonden for 
Sdr. Lem Andelskasse vil 
blive indsendt samt hos 
Velux fonden. Hvis an-
søgningerne giver pote, 
vil der blive mulighed for 
at anskaffe noget nyt ud-
styr til pladsen, hvilket vi 
håber lykkes.

Ringkøbing Skjern Kom-
mune har i det forgangne 
år udbudt en række kur-
sustilbud for ildsjæle i 
landdistrikterne. Det 
blev kaldt for Ildsjæle-
universitetet, og der blev 

-
tener, og undertegnede 

repræsentant for Dej-
bjerg Sogneforening. Det 
ene omhandlede fundrai-
sing, hvor der blev givet 
råd omkring ansøgning 
af midler; det andet var 
omkring markedsføring 
af Landbysamfund. 

Endnu et projekt om-
kring etablering af bypo-
rte har også fyldt meget 
i det forgangne år.  Ved 
konkurrence i foråret 
kom idéen omkring ud-
førelsen af byporte som 
stensætninger frem. 

En ansøgning hos kom-
munen er netop nu ved 
at være færdigbehandlet, 
og når en seks ugers hø-
ringsfrist er overstået kan 
den fysiske udførelse af 
arbejdet sættes i gang. 

Man føler sig ind i mel-
lem som om, man er en 
muldvarp, der arbejder 

hvor det ikke er nemt for 
andre at se, at der fak-
tisk arbejdes en masse 

forhåbentlig kommer der 
pludseligt et »muldvarpe-
skud« ud af anstrengel-
serne.

I efteråret havde vi et 
par repræsentanter til 
et møde omkring en ny 
kampagne hos Realdania, 
der hedder Byggeriets 
Ildsjæle. Der er tale om 
mulighed for at søge om 
midler til gennemførelse 

af projekter. 
Tove Kristensen og Tina 

Damgård udarbejdede i 
januar en ansøgning om 
penge til forskønnelsen 
af pladsen mellem missi-
onshuset og kirken. 

marts et afslag på denne 
ansøgnng. Desuden har 
Tove ligeledes lavet en 
ansøgning om midler 
fra LAG = Lokal Aktions 
Gruppe ved kommunen, 
som administrerer nogle 
EU midler. 

Vi vil desuden have 
mulighed for at søge om 
penge fra VE-Midler 
(Vedvarende energi) som 
kan udløses til omkring-
liggende sogne i forhold 
til møllerne i Lem Kær. 
Desuden vil der indgå 
noget frivilligt arbejde i 
projektet ved selve gen-
nemførelsen.

Det vil være rigtigt godt 
at få gjort noget ved den-
ne plads centralt i byen. 
Vi henviser i vores ansøg-
ninger til, at vi tidligere 
har fået tildelt midler fra 
Landistrikspuljen under 
Indenrigsministeriet.

Vi ser frem til et spæn-
dende og travlt år, hvor 
vi forhåbentlig kommer 
til at skabe nogle synlige 
resultater af de mange 
ansøgninger og anstren-
gelser, der ligger bag.

Formand
Lars Jørgensen 
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BERETNING
fra Lokalhistorisk Arkiv
Der er i arkivet ikke sket 
de helt store ting i det 
forgangne år.

Vedrørende præstegårds-
søprojektet er der fuld op-
bakning fra lokalarkivet. 
Arkivet har afsat 5.000 
kr., som vi vi l støtte re-
etableringen af området 
med.

Historisk set kan man 
vel ikke sige andet, end at 
området har en vis betyd-
ning.

Måske har søen engang 
været en del af et vold-
gravsanlæg ved herregår-
den Dejbjerglund, som 
man mener, har ligget 
syd-øst for præstegårds-
boligen, den gamle hoved-
bygning til Dejbjerglund, 
der er opført omkring 
1850 - eller måske en del 
af et parkanlæg.

Lige meget hvad - tror 
jeg, at hvis man kan få 
området gjort mere of-
fentligt tilgængeligt, kan 
det være til glæde for be-
boerne i Dejbjerg og om-
egn.

På valg var Hans Jør-
gensen Lauridsen, Kurt 
Christensen og Per Lunde 
Lauridsen. Alle modtog 
genvalg.

Søren Sand Nielsen

BERETNING
fra halbestyrelsen
Bestyrelsen består af 
Kjeld Andresen, formand
Gitte Christiansen, hal-
bestyrer Jeanette Larsen, 
kasserer Alex Olesen, re-
præsentant for sognefor-
eningen Bjarne Stampe, 
repræsentant for Dej-
bjerglund Efterskole Pau-
li Jeppesen, repræsentant 
for U & I, Dejbjerg. John-
ny fra Tegnestuen Fjord-
lyst, Stauning, repræsen-
tant for U & I, Stauning.

Alex oplyste, at Dej-
bjerglund Efterskoles 
jubilæum vil blive fejret 
den 27. oktober. Allerede 
den 21. april går festlighe-
derne så småt i gang med 
en jubilæumsopvisning i 
Skjern.

Hallen skal have lagt nyt 
gulv, og til dette er der 
sparet 300.000 kr. op. 
Der er ansøgt om midler 
fra anlægsfonden, som 
har bevilget 425.000 kr. 
Desuden har man søgt 
hos A.P. Møller og hustru 

Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til Almene for-
maal. Herfra har man fået 
637.500 kr.! Dette bevir-
ker, at man ikke behøver 
at låne pente til det nye 
gulv. Halbestyrelsen har 
taget tilbud ind fra for-

beløbe sig til 1.107.200 
kr. med moms. Arbejdet 
forventes færdigt inden 
det nye elevhold starter i 
august.

Alex Olesen
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MENIG s

RåDET
Efter en kold vinter er 
foråret kommet over 
Dejbjerg sogn. 

Vi havde en dejlig Vinter-
fest, hvor Esben Lunde 
Larsen, MF fortalte om 
Grundtvigs syn på ånds-
frihed. Vi glæder os over, 
at der i vores lokalområde 
er dygtige og spændende 
foredragsholdere.

Alle i sognet er vel-
kommen til at komme 
med forslag til, hvem vi i 
fremtiden skal invitere til 
vores Vinterfest-arrange-
ment.

I øjeblikket arbejder 
menighedsrådet med at 
få tilbud på etablering 
af automatisk ringning 
og dørlåsning til kirken. 
Automatikken vil give 

medarbejderne og det 
bliver eventuelt nemme-

Et udvalg arbejder lige-
ledes med planerne for 
en renovering af inte-
riøret i kirken samt nyt 
varme-  og lydsystem. 

inden et sådant projekt 
ville kunne iværksættes. 

I år vil menighedsrådet 

med afgang fredag den 
11. maj kl. 13.45 til 
området ved Troldhede. 

Emnet er historien om 
Danmarks første og stør-
ste brunkulseventyr med 
bl.a. den særegne natur 
ved Kulsøen og Arbore-
tet, som eksempler. 

Byrådsmedlem Bertel 
Jensen vil være guide i 
området – turen vil pri-
mært foregå i busser. 

På vej til Troldhede vil 
vi gøre stop ved Faster 
Kirke, som er blevet re-
noveret indvendigt – og 
menighedsrådsformand 
Margit Kristensen vil for-
tælle os om deres overve-
jelser bl.a. med erhver-
velsen af nyt alterbillede 
af Jørn Henrik Olsen. 

Dagen vil slutte af med 
middag på Westergaards 
Hotel i Videbæk. Prisen 
for hele dagen vi være 
150 kr. pr. pers. 

I år vil alle som kunne 
være interesseret i at 
være med til at skabe en 
ny messehagel blive ind-
budt til et informations-

møde. Tanken er at loka-
le i fællesskab kreerer en 
»fest-messehagel« – som 
næst efter den grønne 
»hverdags-messehagel« 
– er den, som der oftest 
vil være brug for i forhold 
til kirkeårets farver. 

Læs nærmere herom 
andetsteds på denne her 
side.

2012 er året for menig-
hedsrådsvalg. I oktober 
måned vil menighedsrå-
det indbyde til et infor-
mationsmøde ang. val-
get.

PRO
MESSE

HAGEL
Har du lyst til at være 
med til at sy, brodere, 
kniple, orkere eller tegne 
en ny messehagel til 
Dejbjerg Kirke..?

Så kom til et uforplig-
tende informationsmøde 
den 19. april kl. 20:00 i 
Dejbjerg Missionshus – 
alle interesserede er vel-
komne. Du er også vel-
kommen til at kontakte 
tovholder Lisbeth Lunde 
Lauridsen på 9610 7081.

DEJBJERG SOGNEBLAD 31



Jagtforening
Vi har i jagtforeningen siden 
sidst afholdt årets rævejagt i 
Dejbjerg; det var den sidste 
lørdag i januar måned.
Der var ca. 30 mand mødt 
frem. Vi startede med kaffe 
på efterskolen og drog der-
efter ud for at se om der 
skulle være nogle ræve i 
sognet, vi så faktisk kun 
en enkelt, og den slap med 
skrækken, men vi så en hel 
del andet vildt, især rå-
vildt og fasaner, men også 
en del harer og agerhøns, 
så det var en skøn dag at 
være ude i. Vejret bed lidt, 
men det er som man kan 
forvente i slutningen af ja-
nuar. Til frokost stod den 
på gule ærter, og det er en 
sikker såt; her er alle klar.

Den 2. februar havde vi 
generalforsamling. Jeg har 
medsendt beretningen. Se 
nedenfor. Derefter gen-
nemgik Svend regnskabet, 
som gav et lille plus. Så 
var der valg til bestyrelsen, 
hvor Henning, Svend og 
jeg selv var på valg, Svend 
havde bebudet, at han ikke 
genopstillede. Han har 
igennem mange år ydet en 
stor indsats for forenin-
gen og jagtsagen generelt. 
Han har bl.a. været vores 
kasserer samt stået for af-
vikling af Borris Stævne 
og var med til at starte 
Skjern Ådalens jægersam-

menslutning. Der skal fra 
foreningen lyde en stor tak 
til Svend. Ham kan man 
altid regne med, når der er 
brug for det. Han får for-
håbentlig lidt mere tid til 
at nyde jagten nu og selv-
følgelig stadig være med 
på sidelinjen i foreningen. 
Vi skulle derfor have et nyt 
medlem i bestyrelsen, og 
det blev Pauli Jeppesen, 
som samtidig overtager til-
lidshvervet som kasserer i 
foreningen. Velkommen til 
ham; vi glæder os til sam-
arbejdet. Der var genvalg 
til os andre, og det samme 
gælder vores suppleant 
Leif Eybye samt revisor 
Aksel Henriksen. Efter val-
get var der nyt fra Borris 
stævnet samt udtrækning 
til bukkejagt og salg af kort 
til Skjern Ådalen, hvor Alex 
gav en god orientering om, 
hvordan det forløber.

Her i foråret har vi vores 
riffelindskydning i Sæd-
ding og Skelhøje, følg med 
på vores hjemmeside med 
hensyn til tider samt Bor-
ris Stævnet den første lør-
dag i maj.

Ellers går forårstiden for 
jægerne meget med na-
turpleje, udtynding af be-
plantninger, nyplantning 
af biotoper samt etable-
ring af fodermarker.  Så 
der er nok at bruge tiden 
til derude i naturen, indtil 
bukkejagten starter midt i 
maj.

BERETNING 2011
DEJBJERG JAGTFORENING
Så er det igen tid til at se 

tilbage på et aktivt år i jagt-
foreningen. Vi har i år haft 
nogenlunde samme aktivi-
tetsniveau som i tidligere 
år og kan melde om god 
tilslutning til vores sogne-
jagt og rævejagt, men des-
værre vigende tilslutning/
opbakning til andre aktivi-

til dels vores sneppejagt i 
Lyager, så måske vi skal se 
på dette fremover.

Året startede som altid 
med riffelindskydning, 
hvor vi har muligheden i 
Skelhøje samt i Sædding. 
Vi håber, I benytter lejlig-
heden til at få noget træ-
ning forud for bukkejag-
ten.

Borris stævnet var vi igen 
med til, og det er dejligt, 
at så mange fra vores for-
ening er klar til at give en 
hjælpende hånd. Det hå-
ber vi at kunne fastholde 
også i årene fremover. Det 
er et godt arrangement, og 
det giver et godt tilskud til 
foreningen.

Næste aktivitet var buk-
kejagten i Lyager; her var 
alle uger besat, men der 
blev kun jagt til de første 
to, for de var begge hel-

en buk hver. Tillykke til 
dem. Det betød, at vi måtte 
stoppe jagten for de øvrige. 
Vi håber, de kan være hel-
dige en anden gang.

Igen i år havde vi fået en 
invitation fra Naturstyrel-
sen i Oksbøl om mulighe-
den for at en ny riffeljæger 
kunne deltage i et bukke-
jagt arrangement over en 
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weekend, vi havde Pauli af 
-

levelse og erfaring.
Flugtskydningsaften i 

august. Her havde vi igen 
fået fat i skydevognen fra 
DJ og var klar med grill. 
Det var der desværre ikke 
mange, der fandt tid til, og 
spørgsmålet er om vi skal 

-
ning, og der blev skudt en 
del lerduer.

I slutningen af oktober 
havde vi igen arrangeret 
sognejagt i Vest, og vi hav-
de en rigtig god dag, med 
pæn tilslutning. Vi ser me-
get vildt sådan en dag, og 
da dagen var omme, var 

-
gere, som kunne betragte 
dagens parade: en kok, en 
ræv, en hare samt et rådyr.  
Om aftenen mødtes vi igen 
på efterskolen sammen 
med de indbudte lodsejere 

Hanne havde lovet at over-
raske med menu, og det 
holdt stik; det var rigtig 
god mad. Herefter havde 
vi lidt underholdning med 
amerikansk lotteri samt 
hollandsk auktion. En rig-
tig god aften, som giver 
godt sammenhold mellem 
os i jagtforeningen og lods-
ejerne.

I november havde vi vore 
to jagter i Lyager, som pri-
mært er sneppejagter, men 
hvor vi også har mulighe-
den for skovduer og ræve. 
Her så vi nogle snepper i 
år, men var ikke heldige 
at få dem nedlagt. Der var 

generelt ikke det helt store 
sneppefald dette efterår, 
måske det var for mildt i 
vejret. Men det var et par 
gode dage med godt hu-
mør blandt deltagerne.

I starten af december hav-
de vi to mand af sted på en 
hagljagt, som Naturstyrel-
sen afholdt. Det var i år Ole 
og Bertel, som deltog. Det 

-
ner, som vore medlemmer 
kan komme af sted på.

Her i sidste weekend 
havde vi vores årlige ræ-
vejagt i sognet. Det var der 
god tilslutning til. Cirka. 
30 mand drog ud for at få 
jagtet ræven, men den har 
åbenbart set hjemmesiden 
og blevet i graven, for vi så 
kun en enkelt, og den snød 
os. Vejret var med os, og 
der var god stemning hele 
dagen, og de gule ærter er 
altid en sikker såt. 

Focus på mårhunde: Der 
-

der omkring mårhunde, 
bl.a i december måned her i 
Dejbjerg. DJ har uddannet 
14 reguleringsjægere, som 
skal dække hele landet. 
Det kan de kun gøre, hvis 
vi alle hjælper, og vi har i 
bestyrelsen delt sognet op i 
tre områder, også sat kon-
takt personer på hvert om-
råde. Det er Henning i Øst, 
Alex i Syd vest og Kristian i 
Nord vest. Så hvis man ob-
servere mårhund eller har 
anden mistanke herom, 
kan I kontakte os.

Der har også været af-
holdt et møde på Dejbjerg-
lund omkring dåvildt, og 

evt. jagttid herpå. Det var 
DJ kredsen, som indbød 
til dette, og cirka 50 deltog 
livligt i debatten.

Til sidst skal der lyde en 
stor tak til alle som på hver 
deres måde bakker op om 
vores forening. Det gæl-
der efterskolen, lodsejerne 
i Dejbjerg, foreningens 
medlemmer samt sponso-
rer.

Husk under bukkejagt 
udtrækning:
Man skal have bestået 
riffelprøven.

Evt. afgivelse af skud SKAL 
rapporteres til bestyrelsen
Hvis man har skudt buk, 
skal bestyrelsen orienteres 
samme dag.

Under eventuelt:
Forslag til ændringer 
på jagttider:
Dåvildt
Gæs
Andre arter

Forslag/kommentarer til 
aktiviteter

Orientering om årsmøde 
JKF i Højmark.

Kristian Vang Andersen
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U&
Formandens beretning til 
Stauning/Dejbjerg U&I’s 
generalforsamling 20. 
februar 2012.

Endnu et år er gået, og 
det er igen tid til at gøre 
status på året der gik.

Conventus er blevet en 
del af vores hverdag i for-

er rigtigt glade for at bruge 
systemet. Der ligger stadig 
faciliteter i systemet som 
vi ikke bruger, og det må 
blive udfordringen i 2012 
også at få disse lært. Sam-
tidig skal vi blive bedre til 
at hjælpe dem på vej, som 
endnu ikke set systemets 
fordele.

-
delen med. Oda er kom-
met rigtigt godt i gang, og 
det giver hende også en 
arbejdsbesparelse, da de 
kontingentindbetalinger 
som sker via vores hjem-
meside, nu bliver bogført 
automatisk.

Udfordringen i 2012 
bliver at gøre opmærk-
som på, at det er vigtigt, 
at man tilmelder sig og 
betaler kontingent efter 
de 3 gange man har lov at 

prøve aktiviteten af inden 
tilmelding. Vi bruger alt 
for meget tid på at rykke 
for betaling, tid vi kunne 
bruge meget bedre. 

Samtidig er systemet sat 
sådan sammen, at hvis 
man skal bruge det helt 
optimalt, kræver det at 
der er tilmeldt – og betalt, 
da det jo sker i samme om-
gang, således at trænere 
kan give besked til udøver 
via Conventus, både på 
mail og sms. Dette spa-
rer også deres tid. Tak til 
Oda, som igen har ydet en 
stor indsats med at holde 
styr på økonomien.

Vi har stadig vores hjem-
meside. Tine Knudsen har 
valgt at træde tilbage, så 
opgaven med opdatering 
af hjemmesiden vil indtil 
videre blive varetaget af 
bestyrelsen.

Vi vil gerne takke Tine 
for indsatsen i 2011. Også 
med hjemmesiden lig-
ger der mange mulighe-
der, som vi i dag ikke gør 
brug af. Det vil også blive 
en opgave vi skal arbejde 
med i 2012.

Sport & Godt har fyldt en 
del i 2011. Men vi føler, at 
vi har fundet en løsning. 
Laila Dyrholm samt Grete 
fra bestyrelsen har nu fået 
styr på det, vi takker for 

Vi investerede i begyn-
delsen af året i ny PC og 
programmer til at udar-

bejde bladet i. I forbin-
delse med ny annonce-

annoncer fornyet, så de 
nu er blevet mere tyde-
lige.

I efteråret omdelte vi 
bladet 2 gange i begge 
sogne, hvor vi gjorde op-
mærksom på vores nye 
omdeling. Det er sådan 
nu, at indenfor byskiltet 
bliver omdelt i begge byer. 
Bor man udenfor byskil-
tet kan man melde sig til, 
at få leveret. kan stadig 
ses på vores hjemmeside, 
og ligeledes stadig hentes 
i brugsen i papirform.

Udgiften til trykning er 
blevet betydelig mindre 
efter at vi selv står for det. 
Det giver mere arbejde, 
men vi synes også, at vi 
får noget ud af det økono-
misk på denne måde. 

Gå i gang arrangemen-
ter har vi nu meldt os fra, 
da der ikke var deltagere 
nok. I stedet håber vi på, 
at vi kan få gang i en lø-
beklub. Det arbejder vi på 
for øjeblikket.

I dette efterår er der igen 
et hold som spiller volley-
bold. Vi har kontakt til en 
anden forening som også 
har et hold, vi håber det 
lykkes at vi fremover kan 
mødes et par gange til en 
venskabskamp.

Det er vort mål, at der 
skal være aktiviteter for 
alle. Vi vil derfor takke El-
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gør en stor indsats for 

på bagen. 
Der spilles petanque 

om sommeren og carpet  
bowl om vinteren. Kom 
og  prøv  - de har plads til 

at disse to aktiviteter er 
for alle, og de ser gerne at 

I Maskinhuset har vi i 
år 1 hold. Maskinhuset er 
et godt sted at få kroppen 
rørt, der arbejdes både på 
maskiner og bolde, og vi 

Tom Jensen har i ef-
teråret haft et hold med 
selvforsvar. Han har haft 
fem børn med på holdet. 
Det har været rigtigt godt, 
og vi vil gerne takke ham 
for initiativet.  Vi har for-
sat med et hold i foråret. 
Vi håber Tom har lyst til 
endnu en sæson – og at 

med på holdet.
Vi har en sund og stærk 

forening, som vi skal 
værne om, vi skal styrke 
de idrætsgrene vi har nu, 
men også se andre mulig-
heder.

DGI er rigtig gode til in-
formerer om nye idræts-
grene/former, samt ar-
rangere kurser. Det er 
så vores udfordring at se 
hvilke der passer ind i vo-
res forening og evt. sætte i 
værk. Vi har mange gode 

og dygtige træner.  Ud-
valgsmedlemmer gør et 
stort stykke arbejde med 
at planlægge og afvikle 
hold i idrætsgrenene. 

Til slut vil jeg gerne 
takke alle bestyrelses-
medlemmer for et godt og 
udbytterigt samarbejde. 
Også en stor tak til ud-
valgsmedlemmer og træ-
nere, og alle jer andre som 
deltager på en eller anden 
måde, fx. dem som hjalp 
under Stauning Jazzfesti-
val.

At få en forening til at 
fungere optimalt, kræ-
ver rigtig mange frivillige 
hænder. Mit håb for det 
kommende år vil være, at 

så arbejdsbyrden ligger 
på så mange hænder som 
muligt.

Det er vigtigt at der er 
støtte og opbakning til 
foreningen. bedste følelse 

Dejbjerg Vandværk

Generalforsamling i 
Dejbjerg Vandværk 
den 23. februar

Vi har i årets løb oppum-
pet 54.900 m3 vand og 

50.918 m3, hvilket giver 
et ledningstab på 7,25 %.

Vi har fået renset alle tre 
boringer og fået dem ført 

op til terræn, således at vi 
er fri for brønde og derved 
undgår forurening med 

Det var meningen, at 
kun de to af boringerne 
skulle have været ført op, 
men på grund af, at vi ville 
komme til at mangle vand 
under omlavningen, blev 
vi nødt til at føre alle tre 
boringer op.

Så det blev en investe-
ring på 208.000 kr., men 
nu har vi tre gode borin-
ger, og ved det at vi har 
fået boringerne renset, 
har vi sparet en del på 
strømforbruget.

Vandværket har haft et 
overskud på 14.064 kr., 
hvilket vi er tilfredse med, 
men da vi har yderligere 
investeringer på vand-
værket, blandt andet en 
ny kompressor til et sted 
mellem 30.000 – 40.000 
kr., har vi hævet prisen på 
vand til 3 kr. pr. m3 op til 
500 m3 og 2,50 kr. for det 
derover.

Alle valg var genvalg. 
I bestyrelsen er Bjarne 
Stampe, Søren Knudsen, 
Palle Grønborg, Kurt 
Christensen og Sven Erik 
Aarup. På generalforsam-
lingen var der forespørg-
sel angående et eventu-
elt tilskud til oprensning 
af præstegårdssøen, da 
vandværkets skyllevand 
løber ud i den. Vi blev eni-
ge om at give maksimum 

DEJBJERG SOGNEBLAD 35



10.000 kr. i tilskud.
Vi har desværre oplevet 

er blevet overrasket over 
et stort vandforbrug på 
grund af utætheder i rør-
ledningen.

Jeg vil hermed opfordre 
forbrugerne til jævnligt at 

derved at undgå en ekstra 
regning.

Dette er så min sidste 
beretning som formand. 
Jeg går ud af bestyrelsen 
til næste år, men da vi 
ikke har konstitueret os 
endnu, ved jeg ikke, hvem 
der bliver ny formand.

Det har været rimeligt 
nemt at være formand 
ved det, at vi har haft to 
gode mænd til at passe 
vandværket, først Martin 
Mortensen, som havde 
været med til at opbygge 
vandværket og derfor 
vidste alt om det, senere 
Hans Andersen, som er 
nabo til vandværket og er 
elektriker.

Det meste af arbejdet er 
vedligehold af de elektri-
ske motorer og styringer 
af værket. Som afgående 
formand kan det godt 
undre mig med ringe in-
teresse, vandværksmed-
lemmerne viser. Jeg tror 
ikke, vi har haft en gene-
ralforsamling, hvor der 
har været mere end tre ud 

over bestyrelsen, og vi er 
alle meget afhængige af, 
at der er vand i hanerne. 
Vi ved da også, at bare 
trykket falder, er der om-
gående en opringning.

Jeg vil slutte med at sige 
tak for tillid, der er vist 
mig gennem årene både 
af nuværende og tidligere 
bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg har jo været med i 
bestyrelsen i to perioder, 
først otte år og senere for-
mand i nu 18 år, så det må 
være på tide, der kommer 
en ny til.

Sven Erik Aarup

Program for 

Indre Mission
Mandag 2. april 
kl. 18.00

Påskemåltid – optakt til 
påsken v/Lisbeth 

Onsdag 18. april 
kl. 19.30

Månedsmøde v/tidl.
betjent Henning 
Hattesen, Aulum.
Emne: Hvad kommer 
Jesus mig ved?

Torsdag 3. maj 
kl. 18.30-21.00

Loppemarked 

ved/i missionshuset.

Fredag 11. maj kl. 18.00
Familieaften
v/Søndagsklubben. 
Vi får besøg af Henriette 
og Mogens fra Skjern. 
Aftenen starter med 
fællesspisning kl. 18. 
Tilmelding til Mette 
Lauridsen 
pr. mail/sms/tlf. senest 
søndagen før.

Onsdag 23. maj kl. 19.30
Månedsmøde v/kolle-  
gieleder på KG Erik 
Kloster, Ringkøbing
Emne: Hvordan forbli-
ver vi åndeligt vågne? 
Sætter vi fornuft/følel-
ser højere end Gud?

Onsdag 13. juni kl. 19.30
Månedsmøde 
v/viceborgmester 
Esben Larsen
Emne: Grundtvig – 
nærvær og frihed.
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overnatning
med Søndagsklubben...

Dejbjerg Søndagsklub 
havde i starten af marts 
en overnatning 
i Missionshuset.

Vi startede sidst på efter-
middagen om fredagen 
med at mødes, 12 børn og 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-ktl
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REKORD
I DEJBJERG & STAUNING

Ved avisindsamlingen 
11. februar 2012 slog vi 
alle tiders rekord...

Det blev til intet 
mindre end:

9520 kg
Tak til alle jer der tænker 
på os og stiller jeres gl. 
aviser ud til vejen, samt 
tak til alle frivillige, der 
hjælper os med at få det 
samlet ind.

Sæt krydser i kalende-
ren - næste avisindsam-
ling er:

Lørdag 12. maj 2012
(+ lørdag 18. august og 
lørdag 10. november)

De seneste to virksom-
heder vi har lavet aftaler 
med at hente pap hos er: 

Pers madbutik 
og VPM-maskiner

Vi kan altid bruge friske 
kræfter til at samle aviser, 
pap, reklamer og gamle 
bøger ind. Kender du no-
gen der stadig kører det 
værdifulde affald på gen-
brug eller brænder det 
af i fyret eller i en tønde 
bag huset, hører vi også 

gerne fra dig. Det kunne 
være sjovt at komme over 
10 tons på en indsamling, 
måske bliver det den 12. 
maj…?

Støtteforeningen for 
Stauning Skole 

og Børnehave

UDDELING
af gule telefonbøger...

Støtteforeningen for 
Stauning Skole og Børne-
have har fået til opgave at 
dele De gule telefonbøger 
ud i Dejbjerg og Stauning 
sogne.

Det vil ske i den første uge 
af marts måned, hvert år. 

Er du en forening el-

ler har du en større eller 
mindre virksomhed og 
gerne vil have et budskab 
formidlet, tager vi gerne 
dit materiale med rundt 
til en meget favorabel 
pris.

Kontakt venligst Mark 
Sørensen på mobil 4096 
0007.

Støtteforeningen for 
Stauning Skole 

og Børnehave

Sommerfest 
2012

Nye tider – nye skikke...

Stauning/Dejbjerg U&I 
har sammen med 
sommerfestudvalget
besluttet at »ligge som-
merfesten i dvale«.
Da der er forårsmesse 
umiddelbart inden og 
Jazz på havnen kun to 
måneder senere, tror vi 
ikke at vi kan samle både 
frivillige, publikum samt 
sponsorer nok til tre så 
store arrangementer i 
vort område.

personer der står bag 
både forårsmesse, jazz 
og sommerfest de samme 
personer.

INDSAMLING
Lørdag 12. maj
Lørdag 18. aug.
Lørdag 10. nov. 

kl. 10-12
Støtteforeningen

for Stauning Skole
står for det,  og 

overskuddet går til dem
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Erfaringen siger os også 
at for mange arrangemen-
ter i løbet af året giver for 
lille en tilslutning til de 
enkelte arrangementer. 

Vi er lidt triste over at 
skulle nedlægge sommer-
festen, da vi ved at den 
for mange er noget helt 
specielt at deltage i, men 
vi må samtidigt acceptere 
at det er nye tider og der-
med også er nye skikke.
Vi vil ikke afvise at som-
merfesten bliver hevet op 
af posen igen på et senere 
tidspunkt, men for nu er 
det slut.

Stauning Sommerfest 
har kørt siden 1985 og 
nåede dermed at fejre sit 
25 års jubilæum i 2010.

Stauning/Dejbjerg U&I 
pønser på om der skal 
være en »vinterfest« som 

- og om der skal arrange-
res en aftenfest ved for-
årsmessen i samarbejde 
med Stauning Sognefor-
ening, eller noget helt an-
det.

Vi vil meget gerne høre 
din mening. Ring eller 
skriv til én fra U&I’s be-
styrelse eller fra sommer-
festudvalget.

Medlemmerne kan ses 
på U&I’s hjemmeside: 
www.uogi.dk

9.-10.-11 august
Ringkøbing Fjord 
Jazzfestival 2012

Generalforsamling 2012
Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed 

til efterskolens generalforsamling. 
Torsdag den 26. april 2012 kl. 20.00

på Dejbjerglund Efterskole

Som tidligere år inviteres til middag kl. 18.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding 
til middagen senest onsdag 11. april 

til efterskolen på 9734 1900.
På bestyrelsens vegne

Erling  Gaasdal
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Det vellykkede 
bankoarrangement
afholdt i Stauning fredag

kontroversiel afslutning.

Traditionel banko blev 
afsluttet med den lokale 
udgave af TV-succesen 
BINGO-BANKO.

I Stauning havde man 
meget kreativt bygget sid-
ste runde op, så alle spon-
sorer blev nævnt. Tallene 
der blev råbt op, kunne 
henføres til et telefon-
nummer, antal ansatte
eller andet hentet fra 
sponsorerne.

Det sidste tal var “52” 
og skulle være alderen 

på uddeler Kurt Nør-
gaard i Dag’li Brugsen i 
Stau-ning. - Han er altså 
ikke mere end 47, råbte 
Marie Nørgaard, mor til 
uddeleren, som var én af 
bankogæsterne i Stau-
ning. Det skabte efter-
følgende en del uro, men 
tallet 52 var blevet råbt op 
og der var banko. 

Bankopladerne blev 
tjekket og da tallene fra 
47-51 allerede var blevet 
råbt op, blev det i bedste 
TV-stil det næste ledige 
altså tallet 52. Resultatet 
ville altså ikke være blevet 
anderledes.

Tallet 52 udløste, som 

sponserede gevinster på 
én gang.
- Forkerte oplysninger 
gjorde at han pludselig var 
blevet 52 år, siger, Støt-
teforeningens formand 
Mark Sørensen, som også 
var opråber denne aften. 
Han beklager naturligvis 
fejlen. Det var første 
gang Støtteforeningen 
arrangerede banko, og 
der var 200 fremmødte. 
Overskuddet blev på over 
10.000 kr. 

kræver vist en gentagelse, 
siger Mark Sørensen 
som dermed lover, at der 
bliver råbt “banko” igen i 
Stauning om et års tid.

-mfs

STØTTEFORENING
i Stauning stjal 5 år fra brugsuddeleren...
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Efter evaluerende møde 
for 2011, mandag 20. 
februar, er det hermed 
besluttet, at der igen i år 
bliver rakkerspil ifm. 
Middelalderdagene i 
Ringkøbing.
Grundet tidsnød, kan vi ikke 
nå at spille Rakkerspillet 
på Bundsbæk Mølle i år, da 
både dragtlaug og forfatter 
ikke er til rådighed 1. april, 
hvor der samtidig også er et 
Påskearrangement.

Udvalget er blevet enige 
om, at fremtidige Rakkerspil 
skal være i forbindelse med 
arrangementer på Bundsbæk 
Mølle. Derfor kan I allerede 

NU godt glæde jer til Rak-
kerspillet 2013, som vil løbe 
af stabelen 24. marts kl. 10, 
12 og 14. Det er så ifm. På-
skearrangementet, som altid 
vil være Palmesøndag. 

Sluttelig vil vi som sæd-

vanlig spille jule-rakkerspil 
på Bundsbæk Mølle. Da-
gene i år bliver som følger: 
1. og 2. december + 8. og 9. 
december. Tidspunkter for 
vor optræden bliver kl. 13 + 
14.30.

Håber mange for lyst til 
at medvirke, også jer som 
ikke har medvirket før, »nyt 
blod« er jo aldrig at forag-
te..
VI VIL DOG GERNE 
HØRE FRA ALLE 
SENEST 10. APRIL.

Evt. spørgsmål sendes til: 
2992 0376 eller:
albo@dejbjerg.dk

mvh:

Ane Lisa Bollerup

Rakkerspil 2012/13
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL: Søndag   1.: kl.   9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Torsdag   5.: kl. 19.30 Nadvergudstjeneste    KIRKEBIL
Fredag   6.: kl. 10.30 Langfredagsgudstjeneste
Søndag   8.: kl. 10.30 Påskedag. Indsamling KIRKEBIL.
Mandag   9.: kl. 10.30 Altergang. Kirkekaffe.

Søndag 22.: kl. 10.30 v/ Esben Lunde Larsen
Søndag 29.:   ingen

MAJ: Fredag   4.: kl. 10.30 Bededag
Søndag   6.: kl. 10.30 KIRKEBIL. Kirkekaffe 
Søndag 13.: kl.   9.00
Torsdag 17.: kl.   9.00 Kristi Himmelfartsdag. Indsamling 
Søndag 20.:   ingen
Søndag 27.: kl. 10.30 Pinsedag. KIRKEBIL. 
Mandag 28.: kl. 10.30 Anden Pinsedag. Kirkekaffe.

JUNI:  Søndag   3.:   ingen
Søndag 10.: kl.   9.00
Søndag 17.: kl. 10.30 Kirkebil
Søndag 24.: kl. 19.30 Spillemandsgudstjeneste

Spillemandsgudstjeneste: Søndag 24. juni - Sct. Hans Dag - Når det er midsommer er der 
mulighed for at opleve en lidt anderledes gudstjeneste om aftenen 
kl. 19.30. Et spillemandsorkester under ledelse af Nina Løager 
fra Finderup vil medvirke.

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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