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REFLEKTIONER OVER TIDEN DER GIK..

Skolerne lakker mod enden af 
skoleåret. For nogle elever vil 
det være tiltrængt med et godt 
langt afbræk fra bøgerne og 
lektierne. De, som går til 
eksamen og slider i det, 
vil især nyde det tror jeg.

M

M
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Anne Marie Lauridsen har 
inviteret de to par, som havde 
stået fadder til hende, grundet 
farmor, farfar og mormor ikke 
kunne være med.

-bm

Bedste dag 
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Anni og Bjarne Stampe, 
på Vesteragervej er gift på 28. 

arbejder hhv. i Landbobanken 
og i styringsfabrikken på Vestas.

Anni og Bjarne på den nye 
terrasse med udsigt til sø  

Anni og Bjarne på Vesteragervej...

Kvartalsportræt



Anni og Bjarne i det lækre 

Børnene Martin og Nina på 

DEJBJERG SOGNEBLAD
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-alb

Anni og Bjarne foran 
deres dejlige stuehus 
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11.32 forlod vi kasernen, gik 
gennem Strøget og Kongens 
Nytorv, sådan at vi var frem-
me på Amalienborg præcis til 
kl. 12.00.

Før vi kom til det egentlige, 
at stå Kongevagt ved Amali-
enborg skulle vi lige på en så-
kaldt Rex-tur. Dvs. at vi igen 
skulle derud, hvor det rigtig 
gjorde ondt, fortæller Asger. 
Vi skulle fx. gennem mudder 
og under pigtråd og »pludse-
lig« blev vor sergent »syg« og 
skulle bæres resten af tiden. 
Vi havde selvfølgelig gasma-
sker med i tilfælde af angreb, 
men det var alligevel uventet 
da vi mødte gassen og hurtigt 
skulle tage masker på, - - - da 
følte jeg mig mest presset. 
- Kasper fortæller videre, 
at nogle i hans deling fuld-
stændig gik i panik, og et par 
stykke kastede op i masken, - 
selv var han også ved at miste 
kontrollen, da han ikke havde 
fået masken ordentlig lukket i 
bag. - Det var væmmeligt, og 
man følte virkelig ubehaget 
skylle ind over sig, smiler han 
trods alt.

Efter Rex-turen øvedes Kon-
gevagt på Høvelte kaserne og 

derefter prøvede vi bykamp de 
-

lejren Sjælsmark, her angreb 
vi »med løst krudt« og det var 
fedt fx. at stå ved et hjørne og 
»angribe«, smiler de begge. 
Bagefter var vi helt høje, tilfø-
jer de samstemmende.
- Efter rekrut tiden blev der 

Rebild Bakker, hvor vore kæ-
rester var inviteret med. Mid-
dagen var fra kl. 18 til kl. 23 
og efter dette, skiftede vore 
kærester gallakjolerne ud 
med kjoler til at danse i, og vi 
skiftede fra uniform til smo-
king.
- Så kom vi endelig til det væ-
sentlige at gå vagt for Dron-
ningen. Det foregår som tre 

otte timer, her står man de to, 

nå at spise, gøre rent, have tlf.
vagt og læse vagtteori, som vi 
skal op i en prøve i. Resten af 

til at slappe af i, smiler de 

begge.
- Militæret er enormt effek-
tivt, pointerer Asger, det er 
imponerende og en fed livs-
stil. Man kæmper for sin 
kammerat og kommer hjem 
som samlet gruppe. 
- Her er ingen egoisme, siger 
Kasper og ingen efterlades i 
ingenmandsland. Der er en 
fed holdånd og det er ens ar-
bejde.

Begge slutter med at de sy-
nes det har været en sjov tid 
og især i København, hvor de 
jo boede lige midt i det hele 
300 mtr. fra Rundetårn. Det 
er noget andet end Vestjyl-
land, smiler de begge. Hvis 
jeg skulle lande der, ville det 
ikke gøre noget, konkludere 
Asger; - og de var også begge 
to godt tilfredse med ordnin-
gen for værnepligtige med at 
al transport med bybusser og 
DSB var gratis.

-alb

Kasper er faldet 
»halv død« om af træthed.
Det var »pisse hårdt«,
som han selv udtaler.

Her løbes 4 km med en 
træstamme uden den 
må røre jorden.
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24 voksne og børn fra Dejbjerg 
Søndagsskole havde sat 
hinanden stævne til årets
Løvspringstur på Fars Dag 
søndag 5. juni.
Alle startede i Dejbjerg Kirke 
kl. 9, fortsatte i skoven med 
løb og blev herefter transpor-
teret til Leding Kærgård i he-
stevogn.

Her blev de trakteret med  
de medbragte hjemmebagte 
pizzaer, salat og sodavand i 
maskinhuset.
. Herefter forsvandt børnene 
ned til søen, der var fuld af 
haletudser.

Da de var trætte af at fange 
haletudserne med en køkken-
si, sprang de i vandet (som 
ikke længere er særlig rent). 
Her hyggede de sig gevaldigt 
med at dykke og plaske vildt 
rundt.

Forældrene slappede af i 
varmen, med snak på terras-

sen; - og den planlagte rund-

trak så meget i børnene, at de 
ikke gad spille.

Dagen sluttede med kaffe/
the/saftevand og andagt af 
Mette Lauridsen, der spurgte 
børnene, om de havde deres 
pas klar til sommerferien, for 
det skal man have, hvis man 
skal udenlands. Mette fortal-
te videre, at hos Gud behøver 
man ikke pas, - det har han 
nemlig klaret i dåben. -alb

Søndagsskolens

Løv tur
- til Leding Kærgård i Østersogn...
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Dejbjerglund
skole

Referat fra 
generalforsamlingen
26. april 2011

Aftenen startede som næsten 

og ca. 55 var mødt op til 
spisningen kl. 18.30 
forud for generalforsamlingen.

Efter spisningen var der mu-
lighed for at gå en lille tur op 
forbi »bålpladsen« og få ind-
blik i etablering nye shelters 
og ny beplantning som »fri-
villige« havde æren af.

Generalforsamlingen blev 
indledt med diasshow fra ele-
vernes hverdag med elevsang 
til.

Henning Østergaard blev 
valgt som dirigent.

I det følgende er der uddrag 
af formanden Erling Gaasdals 
beretning:

»I år er bestyrelsens beret-
ning primært bygget op på to 
områder, dels hvad der sker 

(positivt) og de »tunge skyer« 
udenfor.

Vi kan se tilbage på et sko-
leår - et stabilt skoleår, som 
der har været mange af på 
Dejbjerglund og et tilfreds-
stillende regnskabsresultat 

-
lem driftsresultat og budget.

Det nye 10. klasses tilbud 
er blevet søsat, - det er blevet 
godt omtalt i »Her og Nu«, 
hvor også tre elever beskriver 
indholdet i de tre små artik-
ler.

Vi har igen haft et stabilt 
elevhold, hvor 95 ud af 96 
gennemførte.. Efter små 25 år 
har efterskolen et meget højt 
elevgennemsnit tæt på 100 %, 
der har gennemført.

andre skoler misunder, - det 
er udtryk for at skolens med-
arbejdere og elever har været 
gode til at fastholde hinan-
den.

Men det bliver ikke nem-
mere fremover, der ligger en 
klar udfordring i at fastholde 
eleverne i fremtiden, idet der 
er en stadig stigende tendens 
til, at eleverne »zapper« mere 

ved at fastholde og fuldføre 
deres valg. 

Eleverne har evalueret sko-
lens undervisningstilbud, 
hvilket har været overvejende 
positivt.

Der har været udveksling 
med Sydslesvig, hvilket også er 
godt for vores »danske«elever 
at opleve og få input fra det 
danske mindretal – det har 
for øvrigt medvirket til, at vi i 
dette skoleår har en dreng fra 
Sydslesvig.

Skolen har fået en ny hjem-
meside, meget brugervenlig 
og informativ både for foræl-
dre og andre interesserede. 
Bladet »Her og Nu« har fået 
nyt layout; det bliver bedre og 
bedre med mange informati-
oner og læsestof, og jeg tror, 
at det i disse »elektroniske 
tider« er godt at have noget 
læsestof, som man kan lægge 
fra sig og tage frem! 

Skolen har glade, humør-
fyldte elever og positive med-
arbejdere, hvilket giver en 
god stemning. 

Bestyrelsen har i årets løb 
brugt meget tid på at drøfte 

hvilke muligheder Dejbjerg-
lund har for at imødegå frem-
tidens udfordringer for ef-
terskolerne og ikke mindst 
drøfte, hvordan situationen 
bliver med ændrede vilkår for 
forældrene.

Efterskolerne er sat under 

Især i yderområderne i Dan-
mark vil der i de kommen-
de år være et drastisk fald i 
overbygnings-elever, og da vi 

-
terskoler i Vestjylland, skal vi 
imødese udvidet konkurrence 
i vores område. 

Derfor har skolen i de se-
nere år bevidst søgt sydpå i 
markedsføringen, og generelt 
skal efterskolerne blive bedre 
til at få fat i elever fra de stør-
re byer.

I fremtiden er det ingen 
selvfølge, at der er fuldt hus! 
Vi må forudse, at der skal ta-
ges nye initiativer for at sik-
re fyldte elevhold fremover, 
hvilket vi selvfølgelig også er 
indstillet på.

Bestyrelsen er overbevist 
om at Dejbjerglunds skole-
tilbud er så godt, at det kan 
stå imod det pres, der måtte 
komme.

Interessen for efterskolen 
er stadig intakt, men vi kan 
forvente, at der er forældre, 
der er nødsaget til at vælge 
et efterskoleår frem for to for 
deres børn p.g.a. økonomien.
Forældrebetalingen er én ud-
fordring, men som skole bli-
ver vi også presset i statstil-
skuddet, der er ca. halvdelen 
af skolens indtægtsgrundlag.
Med oplæggene til de kom-

-
terskolernes statstilskud blive 
sat under hårdt pres i årene 
fremover.
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Det betyder, at vi bliver 
mere og mere sårbar, såfremt 
vi ikke har fuldt elevhold – 
derfor arbejder vi i øjeblik-
ket med forskellige modeller, 
som kan minimere risikoen 
ved f.eks. elevframeldinger 
kort før skolestart.

På grund af usikkerhed for 
fremtidens udfordringer er 
etableringen af ny fodbold-
bane indtil videre udskudt. 
Derimod er der foretaget en 
tiltrængt renovering af fy-
ringsanlægget.

Efterskolens opholdsstue 
står foran en større renove-
ring i sommerperioden med 
maling og nyt gulvtæppe samt 
nye møbler – en investering 
på mellem 4-500.000 kr., 

til det kommende elevhold.
-

ringer er som regel planlagt, 
men her i det tidlige forår 

-
lighed for at købe naboejen-
dommen Uglbjergvej 12 med 
3,8 hektar jord. En mulighed, 
som vi tog imod og slog til, og 
hvor det er aftalt, at ejeren 
kan dyrke jorden i tre år.

Bygningerne overtages pr. 1. 
juni. Der er endnu ikke taget 
stilling til, hvad bygningerne 
skal bruges til, men et godt 
bud vil være, at driftsbygnin-
gerne i første omgang bruges 
til opbevaring af efterskolens 
maskiner og udstyr. 

Efterskolen har med købet 
sikret sig muligheden for at 
kommende udvidelser kan 
ske mod nord uden proble-
mer og samtidig også mulig-
heden for evt. byggeri af læ-
rerboliger tæt på skolen.

Efterskolens og hallens 25 
års jubilæum markeres den 
27. oktober 2012 med aktivi-

teter dagen igennem og fest 
om aftenen.

Også i år er der grund til 
at sige stor Tak til alle frivil-
lige, som har deltaget i rengø-
ringsarbejdet og andet uden-
dørs arbejde – den indsats 
er af utrolig stor betydning 
og samtidig ét af de områder 
hvor baglandet til Dejbjerg-
lund Efterskole gør en stor 
forskel i forhold til andre ef-
terskoler.

Regnskabet med et resultat 
på kr. 143.000 imod budget-
teret kr. 44.000 blev god-
kendt.

Under indkomne forslag var 
der godkendelse af skolens 
reviderede værdisætninger. 

Til bestyrelsen var der gen-
valg til Hans Laurids Peder-
sen og Erik Lund. Lisbeth 
Moeskjær ønskede ikke gen-
valg, i stedet for blev valgt 
Karen Søndergård fra Borris. 
Anne Marie Bjerregård blev 
valgt som suppleant.

Under eventuelt tog Kjeld 
Andresen, formand for hal-
len ordet og takkede for dels 
en spændende aften, god mad 

Desuden takkede han for 
godt samarbejde, især til Git-
te Christiansen, som altid har 
den rette kasket på i forhold 
til efterskole, hal og U&I. og 
en tak til Torben Green (ef-
terskolens pedel). 

Anker Clausen roste besty-
relsen for deres handlekraft 
med hensyn til opkøb af na-
boejendommen.

Erling Gaasdal

BOG
Husk Bogbussen er på vejen 
igen efter sommerferien...
I bogbussen kan du gratis låne 

og spil til både computer, wii 
og playstation.

Med i bogbussen er en bib-
liotekar og en chauffør. De 

du ønsker eller anbefale »en 
god bog« til hyggelæsningen.

Har bogbussen ikke det du 
ønsker med, skaffes det gra-
tis til dig. Dit sygesikringsko-
rt/ sundhedskort gælder som 
lånerkort i bogbussen.

Lånetiden for bøger, blade og 
musik er 30 dage. For øvrige 
materialer er lånetiden 14 dage. 
Du kan ringe til Tarm Bibliotek
9737 1611 og bestille, hvad du 
ønsker.

Du kan også bestille på bog-
bussens e-mail: bogbussen@
rksk.dk eller via bibliotekets 
hjemmeside: www.riskbib.dk. 

Husk at vælge afhentnings-
sted i Dejbjerg.

Bogbussen kommer til din 
holdeplads hver uge, dog ikke 
på helligdage eller i skoleferier
Åbningstid i bogbussen 
i Dejbjerg: 
Onsdag kl. 17.40-18.10
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REDAKTiONEN
skriver...
Så er sommeren over 
redaktionen, og vi mangler 
faktisk kun at temperaturen 
kommer over de 20 grader 
så er vi klar...!!!
Da vi nu endelig er kommet 
på nettet, kan alle, som har 
PC, benytte sig af dette til-
bud. 

Vi vil dog fortsat sende Sog-
nebladet til alle, der ønsker 
det. Hvis man derimod ikke 
ønsker bladet tilsendt, bedes 
man henvende sig enten på 
mail eller telefon til: 
Bente L. Pedersen 
ehp.blp@mail.tele.dk
9734 2030

Alle på redaktionen har nu 
fået mail så vi er klar til at 
modtage input.

Fremover kan bladet ikke 
længere hentes i Salon Ogge 
hos Anna Olga; - da hun luk-
ker salonen. Redaktionen  
takker hende for godt samar-
bejde, i årene der er gået.

Sognebladet vil fremover 
ligge i Arkivet, som har åbent 
hver den 1. mandag i måne-
den fra kl. 19-20.

Nye abonnenter kan hen-
vende sig til:
Rigmor Tarpgaard på

I august måned skal redak-
tionen igen tegne annoncer 
til bladet for 2012. Vi er altid 
modtagelige for nye annon-
cer, - - så henvend jer bare!!!
Redaktionen ønsker 
hermed alle læsere og 

annoncører en rigtig dejlig 
varm sommer 
og på gensyn til oktober.
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Skjern Havekreds havde 
Plantemarked
lørdag den 14. maj 2011.

I år var tilslutningen ikke så 
god som de foregående år; 
der var kun seks stande.

Vi havde kontaktet Ringkø-
bing Havekreds om datoen, 
så vi derved ikke ramte den 

efter vi havde annonceret med 

samme dato som os.
Det var også noget dårligt 

vejr med blæst og regn. Men 

nogle spændende planter og 
-

relsen var vært med kaffe og 
rundstykker.

Skjern Havekreds havde af-

torsdag den 9. juni 2011 hos 
Kis og Carl Rabjerg, Oldager-
parken 10, Skjern og Bitten 
Maan og Svend Pedersen, 
Bækgårdsvej 29, Skjern.

Arrangementet startede kl. 
19.00 hos Kis og Carl Rabjerg, 
som har en meget stor grund 
på 2200 kvm. Carl fortalte, at 
det var Kim Bier fra Rohde, 
der havde slået stregen til 
haven. Nogle planter havde 
de købt hos Herborg Plante-
skole, og andre havde de selv 
lavet.

Deres have er syv år gammel 
og allerede godt vokset sam-
men. På billedet af abetræet, 
kan man se, at det er syv år 
siden, de har plantet det. Jeg 
har aldrig set et så kraftigt 

Kl. 20.00 kørte vi om til Bit-
ten Maan og Svend Pedersen 
på Bækgårdsvej 29 i Skjern. 
Det var en ældre have, der var 
godt tilgroet, og med man-
ge hyggehjørner og rislende 

Vi sluttede af med med-
bragt kaffe, på Bækgårdsvej 
29, og Bitten havde bagt kage 
til alle.

Der var ca. 50 besøgende i 
de to haver. En rigtig god af-
ten med dejligt vejr - ikke for 
varmt og tørvejr.

Fra havekredsen håber vi, 
at haverne har givet inspirati-
onen til de godt 50 fremmød-
te. En have bliver man aldrig 
færdig med. Der er altid en 
eller anden ide, man har fået 
fra sådan en aften..

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer i 
Skjern Havekreds
Onsdag 10. august kl. 19.00
Aftentur til Bjarnes Frø og 
Planter
Vi kører i egne biler til Bjar-
nes Frø og Planter på adres-
sen Frifeldtvej 1, Rimmerhus, 
6920 Videbæk og mødes kl. 
19.00. Hos Bjarne kan vi se 
Danmarks største udvalg i 

frø og planter fra det meste af 
verden – stort, varieret ud-
valg af frugt og grøntsagsfrø.
Besøg Bjarnes webshop på 
www.barney.dk.
Entré kr. 20/30 for medl./
ikke medl.

Søndag 28. august kl. 11- 16
Skjern kredsen arrangerer 
åbne haver i Dejbjerg
Der er åbne haver i Dejbjerg 
hos: Ingelise og Henning 
Bjerg, Vesteragervej 10 og hos 
Anna og Tage Gram Pedersen, 
Kvembjergevej 19. Kom og se 
begge haver som har mange 
forskellige spændende plan-
ter. Havekredsens bestyrelse 
giver kaffe og brød.

Hos Anna og Tage er der 
endvidere maleriudstilling 
ved Else Espersen, Esbjerg – 
se www.galleriespersen.
Entré kr. 15/20 for medl./ikke 
medl. pr. person pr. have.

Lørdag 24. Sept. kl. 10- 13
Vestjylland Afdeling arrange-
rer Plantemarked i Tambours 
Have, Bredmosevej 21, 6800 
Varde ved Karlsgårde Sø.

Traditionen tro afholdes 
stort efterårsplantemarked, 
hvor du også kan besøge 
Tambours Have. Kom og gør 
en god handel.

Skjern Havekreds



FORENINGEN
informerer...

Sogneforeningerne i Stauning 
og Dejbjerg sammen med
støtteforeningen for Fjordhaven 
og Stauning skole afholdt fælles 
spisning  »Kom og spis aften« 
29. april. 

Cirka 60 voksne og 40 børn 
var sammen i Rytmesalen 
ved Dejbjerglund Efterskole. 
Køkkenet på efterskolen hav-
de tilberedt en rigtig god buf-
fet, som blev rost meget.

Under den efterfølgende 
kaffe orienterede de enkelte 
foreninger om deres aktuelle 
planer og igangværende akti-
viteter.  Fra fællesbestyrelsen 
for skolen og børnehaven blev 
der fortalt om planerne mht. 
at udvikle Stauning Skole til 

Indtil videre går planen ud 
på, at der skal være en fy-
sisk aktivitet i første time på 
skolen. Ellinor Rasmussen 
havde indsendt et forslag til 
byport, som ønskes lavet ved 
byskiltene ind mod Dejbjerg. 
Forslaget, kampesten lagt ce-
menteret ovenpå hinanden i 
en to m høj søjle, blev præ-
mieret med to biografbilletter 
incl. popkorn og sodavand.  
Børn og voksne havde en hyg-
gelig aften, hvor Stauning og 

-
skab, vi har at samarbejde og 
værne om.

I øjeblikket bliver der ar-
bejdet på en ansøgning til 

Friluftsrådet for at få penge 
til oprensning af søen ved 
præstegården, et samarbejde 
med menighedsrådet. 

Vi har fået overgivet kr. 
10.000 fra det tidligere læ-
plantningslaug i Stauning og 
Dejbjerg, idet de er indgået i 
et fællesskab med nogle an-
dre laug. Vi har disse penge, 
som vi muligvis kan kaste ind 
i projektet med oprensning af 
søen.

Der er i øvrigt sendt ansøg-
ninger til Fonden for Sdr. 
Lem Andelskasse samt Velux 
fonden for at forsøge at få 
penge til et par nye legered-
skaber oppe på legepladsen, 
men vi har endnu ikke hørt, 
om der kan gives tilskud til 
det ønskede. 

Hvis vi får bevilget nogle 
penge, vil vi få brug for nogle 
hænder til opstilling og sam-
ling af legeredskaberne samt 
gennemgang af legepladsen 
mht. de legeredskaber, der 
allerede er på pladsen. Så vi 
venter i spænding. 

Ansøgning til kommunen 
vedr. opførelsen af byportene 
skal udarbejdes, og når vi for-
håbentlig får en godkendelse, 
skal der arbejdes med opmu-
ringen af byportene. Her kan 
vi naturligvis også godt få 
brug for noget hjælp.

Jeg vil til slut ønske læserne 
en god sommerferie, når den 
kommer til jer.

Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening

Mette og Ole Søm
takker af i 

Musikforening
I forbindelse med 
generalforsamlingen
i Dejbjerglund Musikforening 
valgte Mette og Ole Søm at 
stoppe i bestyrelsen.

En beslutning de allerede sid-
ste år meldte ud. 

Initiativtager
Ole Søm var i 2004 initia-
tivtager til at starte en mu-
sikforening med hjemsted i 
Dejbjerglunds dengang ny-
indviede Kulturhus. 

Det var Ole Søms ønske, at 
musikforeningen udover at 
skabe kulturelle oplevelser 
også kunne give et overskud, 
som ubeskåret skulle gå til at 
forbedre kulturhusets drama- 
og musikfaciliteter.

Ole og Mette har ved alle 
arrangementer været meget 
engagerede og ydet en stor 
frivillig indsats. Det har hver 
gang betydet meget for dem 
begge, at rammerne var i or-
den, at gæsterne følte sig godt 

-
levelse.

Stor tak..!
På generalforsamlingen ret-
tede Dejbjerglund Efterskoles 
forstander Kjeld Lykke Chri-
stiansen en stor tak til Mette 
og Ole Søm for deres engage-
ment i musikforeningen og 
for musikforeningens økono-
miske støtte til kulturhuset.

Bestyrelseskollegerne sagde 
også tak til Mette og Ole Søm 
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Tirsdag 9. Dejbjerglund Efterskole Frivillig rengøring af skolen
Mandag 8. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Tirsdag 9. til torsdag 11. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 10. kl. 19.00 Skjern Havekreds Aftentur til Bjarnes frø og planter i Rimmerhus
Søndag 14. Søndagsskolen Søndagsskoleopstart v/Missionshuset
Søndag 14. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork og honning v/Ellen og Poul Agergaard (13-16)
Mandag 15. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 16 til torsdag 18. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 17. kl. 18.30 Dejbjerg Jagtforening Flugtskydning ved efterskolen
Onsdag 17. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerne i Dejbjerg. Tur til rakkerhuset (19-21)
Onsdag 17. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Bibelkreds 5
Lørdag 20. kl. 20.00 Støtteforeningen for Stauning Skole Papirindsamling (10-12)
Søndag 21. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering v/Anne Marie Pedersen (13-16)
Mandag 22. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 22. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 23. til torsdag 25. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 24. kl. 18.30 Bundsbæk Mølle Mosens hemmeligheder. Vi går på opdagelse (18.30-20)
Søndag 28. Søndagsskolen Vi laver fedt sten
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 28. kl. 11.00 Skjern Havekreds Åbne haver i Dejbjerg (11-16)
Søndag 28. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knive v/Jens Christiansen, Hemmet (13-16=
Mandag 29. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (13-16)
Mandag 29. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 30. og onsdag 31. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
SEPTEMBER
Søndag 4. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 4. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening  Flugtskydning i Sædding
Søndag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Vi samler spiselige urter (13-15)
Søndag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børster v/Svend Åge Kemph, Ringkøbing (13-16)
Søndag 11. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Gummitasker v/Inge Ørum, Herning (13-16)
Onsdag 14. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde. Vi får besøg af Jakob Rahbek fra DBI

Søndag 18. kl. 10.30 Kirken Høstgudstjeneste. Kirkebil
Søndag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom og snit en smørekniv (13-15)
Søndag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Onsdag 21. kl. ? Dejbjerg Meninghedsråd Menighedsrådsmøde
Lørdag 24. kl. 10.00 Havekredsen Vestjylland afdeling 

Plantemarked i Tambours Have ved Varde
Søndag 25. Søndagskolen Lodseddelsalg. 

Vi hjælper hinanden med at sælge lodsedler
Søndag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 25. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Hatte v/Grethe Bernhard, Vostrup (13-16)
Tirsdag 27. kl. 14.30 Kirke og sogn Pensionistsammenkomst i Kirkehuset, Skjern
Fredag 30. kl. 19.30 Indre Mission/Søndagsskolen Familieaften v/Søndagsskolen.
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med at gøre, på skibet.
- Jeg sejler jo aldrig på det 
samme skib, - vi roterer fra 
skib til skib. Princippet på 
de mange  skibe Mærsk har, 
er mere eller mindre det 
samme, men indretningen er 
forskellig, bl.a er der jo for-
skel på hvor store skibene er. 
»Laura« er det hidtil mindste 
skib jeg har sejlet med.

Mette fortæller videre at 
hun nu har været hjemme i 
fire uger, det er den orlov hun 
har optjent ved sidste sejlads, 
- men hun kan blive ringet 
op 14 dage før hun har haft 
resten af sin orlov, og så får 

Mette bare rest-ferien i næste 
omgang.
- Jeg slapper da af, bedyrer 
Mette, sådan den 1. uge jeg er 
hjemme, man vender sig hur-
tigt fra at arbejde på de høje 
nagler, til at lave ingenting; - 
og jeg nyder det da, - for kloge 
mennesker keder sig aldrig, 
slutter Mette med et stort 
glimt I øjet.

-alb

Sidste nyt fra Mette:
Puh ha... dagen efter jeg 
havde skrevet til dig ringede 
rederiet - og fredag stod jeg så 
i Conakry i Guinea - tingene 
går altså nogle gange lidt hur-
tigt synes jeg... :)
Turen er gået til »Cecilie 
Mærsk« som 3. mester... 
og hvis jeg syntes at »Laura 
Mærsk« var lille, så er jeg da 
blevet klogere... »Cecilie« er 
kun 190 meter langt og kan 
laste ca. 1.700 containere... 
det er jo ingenting:) Nu er 
vi godt på vej til Algeciras i 
Spanien og så går den tilbage 
til Vestafrika. 

Sådan skal jeg sejle i fast 
rutefart indtil 14 juli:)

Mette står ved en ventil-
spindel, der normalt sidder 
indeni udstødningsventilen 
(ventilspindlen i en alm. bil 
er vel godt 10-15 cm:)
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De unge i kirkebandet har tilbudt 
at arrangere et cykelsponsorløb. 

Målet er, at skaffe penge til 
instrumenter til de to kirke-
bands. Et sådant tilbud skal 
man gribe. Ikke mindst, fordi 

-
gagement fra de unges side, 
men selvfølgelig også; fordi 
det kan skaffe de ønskede 
musikinstrumenter til kirken 
– som der slet ikke er midler 

Derfor opfordrer vi,  alle 
som vil cykle og som kan 

at kontakte menighedsrå-
dets medlemmer. Datoen er 
endnu ikke fastlangt – men 
det giver jo tid til at komme 
i endnu bedre form. I vil høre 
mere om dette tiltag. 

Siden sidst har der været 

-

på trods af Jørgen Pedersens 
»stemmetab«.

I Menighedsrådet går tin-
gene mest, som de plejer med 
mange praktiske ting. Vi har 
holdt syn over kirken, kirke-
gården og præstegården. Kaj 
og Laurids holder en endog 

-
gene er i orden. Heldigvis er 
præstegården i en god stand 

og kirken for det meste ligele-
des – hvilket skyldes rettidig 
omhu gennem mange år. 

Vi glæder os over et godt kir-
keliv, dygtige medarbejdere, 
gode relationer i sognet samt 
et konstruktivt samarbejdet i 
menighedsrådet.

Alle i sognet ønskes 
en dejlig sommer.

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror.
Nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skri-
de, står op som atter født.

Dejbjerg Menighedsråd 

CYKEL
LØB for musikken...
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Nyt fra

Dejbjerg

JAGT
maj 2011

I jagtforeningen er foråret en 
dejlig tid; naturen er fantastisk, 
når alt grønnes og træerne er 
sprunget ud, og såvel dyr som 
fugle igen bliver meget aktive 
og synlige. 

Vi har netop haft de forskel-
lige arrangementer med ind-
skydninger af jagtriffel forud 
for bukkejagten, og det er en 
aktivitet, der er stor tilslut-
ning til, således at man er 
klar, når datoen den 16. maj 
oprinder.

Mange jægere betragter da-
gen som en helt speciel dag, 
hvor nattesøvnen de sidste 
dage før bliver spoleret af 

drømmen om den »store« 
buk, som forhåbentlig går på 
reviret.

I Dejbjerg Jagtforening har 
vi stadig jagten i Lyager Plan-
tage, og her har vi på gene-
ralforsamlingen trukket lod 
om, hvem der kan deltage og 
i hvilken rækkefølge. Det er 
sådan, at man har jagten i en 
uge, hvorefter det overgår til 
den næste.

I skrivende stund har de to 
første jægere begge nedlagt 

et stort tillykke til dem. Dette 
betyder samtidig, at de reste-
rende jægere må vente til næ-
ste år, da vores kvote på dyr 
er to stk. for indeværende år.

Vi har her sidst i maj også 
afholdt Borris stævnet. Igen 
var det en stor succes; der var 
fuld tegning af hold med skyt-
ter, hvilket vil sige 84 hold. Vi 
havde mange hjælpere fra for-
eningen med, og da det giver 
et godt tilskud til foreningen, 
skal der lyde en stor tak til 
alle, der hjalp denne dag eller 
i dagene forud for stævnet, 
hvor der blev lavet skiver, og 
alt tilrettelagedes.

Vi har fastlagt datoer for ef-

terårets jagter, og vi vil igen 
i år forsøge at afholde en 
sognejagt i samarbejde med 
lodsejerne i den vestlige del af 
sognet, samt to jagter i Lyager 
plantage og nærområde med 
opbakning fra lodsejerne der.

Vi håber på, at vi sammen 
med lodsejerne kan skabe en 
tradition for disse jagter og 
vil igen i år gerne invitere til 
fællesspisning på efterskolen. 
Det var som tidligere nævnt 
nogle gode dage, og en rigtig 
god aften vi havde sidste år. 

Vi vil naturligvis igen kom-
me rundt og spørge til mulig-
heden for dette og få aftalt, 
hvordan den enkelte lodsejer 
ønsker, at tingene skal fore-
gå.

Vores næste arrangement 
er lerdueskydningen i august 
oppe ved efterskolen, se mere 
herom på vores hjemmeside.  
Her kan du i øvrigt også se 
billeder fra vore aktiviteter 
og se, om der er ændringer til 
tidspunkter.  Det er på:
www.jagtdejbjerg.dk

Til slut vil vi gerne ønske 
alle i Dejbjerg Sogn en rigtig 
god sommer.

På foreningens vegne
Kristian

SOGNEFESTEN
i

DEJBJERGLUND KULTURCENTER

Nærmere info i august måned...

INDSAMLING
Lørdag 20. august 

kl. 10-12
Støtteforeningen

for Stauning Skole
står for det, 

og overskuddet går til dem



DEJBJERG SOGNEBLAD 30

Sognebladet har haft besøg af 
de to unge gardere Kasper Holk 
Lauridsen og Asger Vibel Ole-
sen, der pt. hhv. er landbrugs-
uddannet, og nu har arbejde i 
Aadum; - og Asger på Viborg 
Gymnasie- og Idrætshøjskole. 
Han har fået arbejde efter 
sommerferien som gymnastik- 
og fodboldlærer  på Sundeved 
Efterskole, 20 km fra Aabenraa.

De to unge mænd, som er døbt 
den samme dag, og ligeledes 
har gået i klasse sammen i 
skolen, startede deres merit-
ter ved garden fra 6. april til 
26. november 2010.   

Der startede 298 mænd og 
to kvinder. Den ene kvinde 
fuldførte og alle mænd gjorde 
det samme.
- Kasper siger glad, at det er 
en af de fedeste oplevelser 
han har haft. Man overskrider 
ustandseligt sin egen grænse, 
både fysisk og psykisk. Fx. var 
vi en af de første nætter ude i 
skoven og lave en bivuak til at 
sove i, men vi blev vækket hele 

søvn. Kasper og Asger kom i 
hver sin deling, men dog det 
samme kompagni. 

-
veret alt vort grej, - - og da 
vi igen stod på eksercerplad-
sen efter at have skiftet til 
rødt træningstøj, lignede vi 

jo fuldstændig hinanden, si-
ger Asger, og man kunne slet 
ikke se hvem der kom fra in-
dre København og hvem der 
var vestjyder, - - vi var røde 
fra top til tå, og man kunne 
ikke gemme sig bag sin cap/
kasket og lignende, smiler 
han, - vi var alle ens og man 
var kun sit eget jeg. 

lært at kende hinanden, som 
man virkelig var, betoner de 

begge.
- Vort grej skulle kontrolleres 
i hoved og hale, og vi var først 
færdige ved midnat, - - da 
tænkte jeg også, smiler Kas-
per, hwa pokker er det jeg har 
meldt mig til…??? Vi skilte 
vort gevær ad, så mange gan-
ge, at vi kunne gøre det i 

Kasper og Asger

- ved Garden

Kasper og Asger 
klar til at stå vagt for 
Dronning Margrethe 2.
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søvne.
- Jeg har dog aldrig fortrudt, 
at jeg meldte mig til garden, 
fortsætter Kasper, - man bli-
ver stærk af at overvinde sig 
selv. Det skulle vi fx. den dag, 
hvor vi blevet beordret gen-
nem »tyrens røvhul«, griner 
han. Det er et betonrør fuldt 
af mudder, og vi var nødt til 
at spule hinanden med høj-
tryksrenser bagefter. Vi slæb-
te også på dæk, træstammer 
og missiler, som vi skulle løbe 
4 km med, gennem bække og 
smadder, uden at det måtte 
røre jorden. Det var »pisse 
hårdt«, bedyrer Kasper, - og 
de første to nætter skulle vi 
slå lejr i en rundkreds, og 
derefter grave huller til at lig-
ge og stå i, for det tilfælde, at 
vi blev angrebet, så vi kunne 
forsvare os. 
- Forestil dig, smiler Kasper 
lunt, - at have gravet et to me-
ter dybt hul, og så bare dække 
det til igen og lave samme 
procedure næste dag. Det bi-
viser, der blev knoklet for at 
komme i form, tilføjer han. 
Ved siden af blev vi også gen-

nemterpet med eksercits.
Apropos eksercits, så blev 

begge de unge mænd så dyg-
tige, at de blev udvalgt sam-
men med 40 andre til et tat-
too i Sweitz i september. Det 
var en mega-fed tur, fortæl-
ler de begge, - vi kørte i bus 
derned, og 16 medlemmer af 
tambourkorpset var med for 
at give os rytmen. 
- Vi var af sted i fem dage og 
lavede tre shows, hvor der 
kom vildt mange mennesker. 

til ca. 6-7.000, vi øvede om 
formiddagen og lavede tattoo 

til at gå på diskotek og fulde 
os lidt, men dog i civil, griner 
de begge.

på Høvelte kaserne . 
- Indenfor tre år kan man gen-

-
get omkring Afghanistan, da 
der jo er skåret meget ned på 
militæret og Kasper mener, at 
han nu har aftjent sin værne-
pligt og gjort sin borgerpligt. 

Men begge er dog enige om, 
at det har givet oplevelser og 
kammerater for livet. Vi vil 
altid bevare kontakten, man 
har jo været gennem det hele 
sammen, bedyrer de begge. 
De skal da også mødes med 
kammeraterne til karneval i 
Aalborg i pinsen.

At aftjene deres værnepligt 
har dog intet at gøre med at 
det blev ved Kongehuset de 
skulle være. Asger betoner: 
Kongehuset skal bevares, det 
tjener sig selv ind, og det er 
godt at repræsentere Dan-
mark på den måde. Det hele 
spiller bare, og det er virkelig 
et godt produkt at visualisere. 
- Jeg var stolt, smiler Asger. 
- Det var en fed tradition at 
være en del af, siger Kasper, 
og et kæmpe apparat, bare 
det at skulle holde vagt, når 
der fx. var statsbesøg og audi-
enser.

Mht til sidstnævnte skulle 
der en ekstra kvast på bjørne-
skindshuen og i disse situa-
tioner var der også et større 
antal (ca. 36) med ved vagt-
skiftet.
- Vagtskiftet foregik hver dag, 
med 12 mand og præcis kl. 

Asger står vagt 
på Amalienborg.

En barsk omgang 
gennem mudder og søle.



DEJBJERG SOGNEBLAD 17

Evalueringmødet på 
Bundsbæk Mølle 
udmøntede sig i tre ting.
Der blev lavet en plan for 
både 2011 og 2012. Planen 
går ud på i 2012 at få lavet en 
ny tribune.

Ved evalueringsmødet for 
Rakkespillet 2010 blev det 
besluttet at genoptage fore-
stillingerne med nye faste til-
skuerpladser.

Det gamle stillads fra 1988 
er blevet skrottet og de sidste 
4-5 år har vi lavet forestil-
lingerne udelukkende forskel-
lige steder i området omkring 
Bundsbæk Mølle. 
- Det har også været en suc-
ces, udtaler Per Lunde Lau-

tilskuere, har ytret ønske om 
at få de gamle tilbage, - så det 
vil vi forsøge fra 2012.
- Her i 2011 slår vi så Rakker-

spillet sammen med Middel-
aldermarkedet i Ringkøbing 
2. og 3. september, hvor der 
vil være optrin 2-3 gange pr. 
dag. Det bliver blandt pub-
likum, tilføjer Per, og tids-
punkterne vil fremgå af pro-
grammet, tilføjer Per.
Stykket i år vil derfor bl.a. 
omhandle Kong Chr. 2.s 
proklamation af 1522, hvori 
det blev bebudet, at alle køb-
stæder fra d.d. skulle have 
en rakker ansat som bøddel, 
latrin(nedgraver) + alt det 

selvdøde dyr.
Udover Rakkerspillet vil der 

også være optrin i Pinsen ved 
Rakkerhuset, i Bjørnemosen 
og igen lidt omkring Bunds-
bæk Mølles julemarkeder, 
slutter Per Lunde Lauridsen.

-alb

Billederne er fra 
Rakkerspillene i 2008
og 2009.

Rakkerspil 2011

Har du lyst til at blive 
medlem af

DRAGT
på Bundsbæk Mølle 

så kontakt
Nina Løager på:

ninaloeager@mail.dk



DEJBJERG SOGNEBLAD 19

På en solskinsrig dag blev der 
afholdt loppemarked den 6. maj 
i Missionshuset i Dejbjerg.

Det var meget godt besøgt 
og der blev solgt mange ting 
både inde og ude.

Der var et godt salg ved gril-
len, og der måtte hentes nye 
forsyninger inden alle munde 
blev mætte. 

-
ger var også en stor succes.

Der blev hygget og snakket 
og »pruttet« om priserne og 
en dejlig aften, som vi alle-
rede ser frem til igen til næste 
år.

Vel mødt og på gensyn.

Mvh. Udvalget

Loppe
- ved Dejbjerg Missionshus...
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SPOTLIGHT
Stauning-Dejbjerg
En klub fra 5. klasse 
og opefter...

Fredag den 8. april 
havde 15 unge mennesker
fundet deres kæpheste 
og gamle cowboyudstyr frem 
og »red mod vest«.

Friske på forskellige western 
udfordringer havde Spot-
Light sat hinanden stævne til 
overnatning i Dejbjerg Missi-
onshus »Vestens vildeste sa-
loon«, som huset for et døgn 
var omdøbt til. 

Der blev dystet i skydning 
med luftgevær, støvlekast, 
stafetridning på kæpheste og 
tovtrækning. Til vinderholdet

kiks til hygge ved bålet :-)
Senere på aftenen kunne 

en times aktiv line dance 
under kyndig instruktion af 
Dejbjergs cowgirl få pulsen i 
vejret og latteren frem hos os 
alle.

Der var heldigvis nok energi 
tilbage i de friske »cowboys 
and -girls« til at kæmpe som 
smuglere i Dejbjerg Plantage 
til ud på de små nattetimer. 
Ved fælles hjælp fandt vi mod 
til at kæmpe os igennem den 
mørke skov.

Da soveposerne blev fun-
det frem, gik der ikke mange 
minutter før der var ro. Efter 
fælles morgenmad var der tid 
til at takke af for en hyggelig 
og sjov overnatning.

Program for

SPOTLIGHT
16. Maj
var vi på GPS-løb
30. maj 

skal vi på cykeltur til 
Klosteret på Dejbjerghede

har vi sommerferie-
afslutning hos Jørgen

Vi mødes ved 
Dejbjerg M
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Til efteråret er det 
efterhånden ved at være 
seks år siden, at Mette 
startede på sin uddannelse 

Mette er landkrabbe, da 
Sognebladet får fat I hende, 
på hende og kærestens ny-
erhvervede ejendom Anum-
vej 156, også kaldet »Ånum 
Østergård«. Ejendommen er 
fra 1890 og på 8 tdl., - stue-
huset er 300 kvm, så der er 
noget at holde; men det hele 

stil, smiler Mette.
Hendes bedre halvdel Ken-

neth Eybye, født og opvokset 

i Stauning, har eget tømrer-

da vi kiggede forbi.
På spørgsmålet om hvor-

dan Mette kom på den ide at 
-

17-årig var hele min fami-
lie i Norge, og på sejlturen 
derop, gik min far og jeg op 
på broen; - og mødet med en, 
gjorde at jeg blev nysgerrig 
nok, til at søge ind på Kogt-
ved Søfartsskole i Svendborg, 
fortæller Mette.
- Først havde jeg intention-

er om at blive kaptajn, men 
nu hælder jeg mere til, med 
tiden, at blive forfremmet til 
maskinchef.

Mettes sidste togt var med  
skibet »Laura Mærsk«. - 
Hun er et lille skib, fortæller 
Mette, og et skib med en last 
på »kun« 4.600 containere. 
»Laura« er 266 mtr. langt og 
fra havet op til broen, er der 
35 mtr.
- Det var et rigtig dejligt skib, 
at arbejde på. - Jeg fløj til 
Spanien og gik ombord i Ma-
rokko. »Laura« sejler slow-
steam, hvilket sparer en del 
brændstof, og det tog ca. to 

Så er Mette Stigkær

 land
- - - for en kort bemærkning...

Mette i gårdspladsen på 
»Ånum Østergård«.

Mette i en stille stund på 
»Laura Mærsk«.



DEJBJERG SOGNEBLAD 23

uger at sejle til Brasilien. Al 
affald på skibet kommer med 
i land undtagen toiletaffald, 
- det går igennem et rensn-
ingsanlæg ombord, og bliver 
heref-ter ledt ud I havet.
- »Laura« er også et såkaldt 
dual-skib, hvilket betyder at 
alle officerer ombord har to 
funktioner, dvs. både navi-
gatører, maskinmestre og ju-
niorofficererne roterede som 
hhv. »operatør« og »vedlige-
hold«, forklarer Mette. 

Det er et forsøg Mærsk kører 
med to skibe, hvoraf »Laura« 
altså er det ene.  Når jeg gik 
som »operatør« bestod mit 
arbejde under land i at over-
våge lastning, losning osv. I 
søen gik jeg både brovagter 
og maskinvagt i løbet af en 
arbejdsdag. (som »vedlige-
hold« gik man normalt fra kl. 
6-17 i maskinen, hvor vi stod 
for alt vedligehold af »fabrik-
ken«/skibet.
 Som officer har vi gerne et 
»føl« med os det meste af 
tiden. Dem er vi jo en slags 
mentor eller læremester for. 
Da jeg selv var aspirant var 
det jo også officerne som jeg 

lærte alt af ude til søs. Men 
det var altså lidt underligt, at 
stå som helt nyuddannet på 
sin første vagt, og så have en 
aspirant ved siden... der stod 
man jo selv lige for »5 minut-
ter siden«, pointerer Mette 
med et stort smil.
- En arbejdsdag er aldrig un-
der 11 timer, og et skib som 
»Laura« skal ses som en fab-
rik, hvor det hele skal køre 
uafbrudt, og det kræver jo 
megen vedligholdelse på så-
dan et skib, tilføjer Mette.
- Som sagt var det et hyggeligt 

og meget socialt skib at være 
ombord på. Vi tog fx. en hel 
dag ud af kalenderen hvor Vi 
afholdt »LauraLympic«, som 
var kaptajnens ide. 
- På dagen hvor vi ramte Æk-
vator var der dåb, og da det 
var  første gang jeg og fire fil-
ippinske aspiranter passerede 
skulle vi synge karaoke og 
danse til Kong Neptuns ære, 
Det var vildt sjovt og slet ikke 
så barbarisk, som man har 
hørt om. Slutteligt fik vi hvert 
et vers af kaptajnen og det 
var rigtig sødt og er så vores 
dåbsattest på havet.
- Fra jeg tog hjemmefra og 
til jeg igen var hjemme, tog 
det ialt seks uger. - Da jeg 
kom ombord, havde jeg kun 
en dags overlevering, hvilket 
vil sige, at den jeg skal afløse 
briefer mig ang. de forskellige 
funktioner, som jeg skal have 

Mette på broen på
»Laura Mærsk«.

Mette i maskinen hvor hun 
en ved at »overhale« en 
udstødningsventil...
Den vejer vist godt et ton...
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AKTiViTETSKALENDEREN
JULI
Søndag 3. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Karvskæring v/Verner Sørensen, Borris (13-16)
Søndag 3. kl. 14.30 Dejbjerg Jernalder Opvisning på  Gudernes heste)
Mandag 4. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 4. og tirsdag 5. kl. 13.30 

Bundsbæk Mølle Høet høstes med le. (13-30-14.30)
Tirsdag 5. 12. + onsdag 6. 13. + torsdag 7. 14. kl. 13.00  

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom på ponytur (13-15)
Onsdag 6. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet høstes med le. Kom og se (13-30-14.30)
Onsdag 6. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Rakkerne i Dejbjerg. Tur til Rakkerhuset )19-21)
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Søndag 10. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Mandag 11. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Onsdag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom på ponytur (13-15)
Søndag 17. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Orkis v/Inger Kristensen, Tarm (13-16)

Mandag 18. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 19. og onsdag 20. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom på ponytur (13-15)
Torsdag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Søndag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Maskinstrikning v/Ingrid Adsersen (13-16)
Mandag 25. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 25. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 26. og onsdag 27. 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom på ponytur (13-15)
Torsdag 28. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Søndag 31. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen

Søndag 31. kl. 13.00 Dejbjerg Jernalder Jernalderens smykker. Lav dit eget smykke (13-17)
Søndag 31. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Pergamano v/Agnes Stensgaard  (13-16)

AUGUST
Mandag 1. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Bagning, smedning og mølleri (11-16)
Mandag 1. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling v/Anne Scheby-Pedersen (13-16)
Tirsdag 2. og onsdag 3. kl. 13.00 

Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Onsdag 3. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk. Kom på ponytur (13-15)
Torsdag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smedning og mølleri (13-16)
Søndag 7. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 7. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Flugtskydning i Sædding

Mandag 8. Dejbjerglund Efterskole Frivillig rengøring af skolen
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Et par punkteringer skræmte 
ikke TØSCK
glade cyklister fra Østersogn.

I begyndelsen af juni var de 
på deres 6. cykletur i år, rundt 
i omegnen, TØSCK står for 
Team-ØsterSogns-Cykel-Klub, 
og da de var omkring Clausager
Kunstvirke sker det første ud-
brud. Jens Laurids vil prøve at 
cykle fra feltet, da han skrider 
ud og punkterer.
 Sognebladets redaktør har 
heldigvis stativ på mandens 
bil, så hun rykker ud fra pit-
stop, med en ny cykel og fanger 
gruppen omkring Rækker Møl-
legården, hvor de alle sidder og 
nyder en stille dåseøl.
 Cyklerne bliver skiftet rundt 
og den »fallerede« kørt hjem i 
pit-stop. Kort efter kommer re-
daktørens mand hjem, og kan 
berette, at da Kasper ville for-
søge det samme udbrud som 
faderen, gentog punkteringen 
sig, og han måtte, med hjælp 
fra lillesøster Karina, sidde på 
baghjul hele vejen til Øster-
sogn.

Det er dog første gang i de 4-5 
år TØSCK har bestået, at hele to 
fra holdet er punkteret samme 
aften, og så endda far og søn!!! 
De 20 TØSCK-medlemmer mø-
des hver tirsdag fra maj til ok-
tober i Smørhullet; - her starter 
deres ture. Ruten bestemmes 
fra gang til gang og verdenssi-
tuationen bliver ivrigt vendt.

-alb

På det første billede er Jens 
Laurids ved at skifte cykel.

På de næste ses hele 

T S Rækker Mølle 
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I foråret 2010 blev der taget 
initiativ til indkøb af en 
Christiania-cykel til dagplejen på 
Vesteragervej, med dens otte 
børn.

Det var sådan set Jette Aarup 
der ordne forløbet, fortæller  
Lise, den ene halv del af 
ægteparret Lise og Henning 
Bjerg på Vesteragervej.

Jette forestod kontakten 
til sponsorerne, som alle var 
velvillige til støtte af cyklen. 
Sponsorerne er fra hele om-
rådet altså Dejbjerg, Stauning
og Højmark.

Først var det sådan at syd-
området skulle deles om en 
cykel, - men vi syntes det var 
bedre, bare at have en for os 
selv, siger Henning, og derfor  
sponsoraterne.

Da vi kommer ud i blæsevej-
ret trække Henning cyklen 

frem og viser, at der er plads 

sæde og cykelhjelm. - Vi bru-
ger den næsten hver dag, og 
det tager jo kun ½ time at 
cykle til Stauning, - hvis der 
fx. er noget fælles i børne-
haven. - Det er jeg nu sjæl-
dent med til, smiler han, - det 
er jo kun »høns der kagler« 
med hinanden, og det vil jeg 

godt være foruden, tilføjer 
han med et glimt i øjet.

Vi er også ofte cyklet til 
anlægget i Lem, for at fodre 
ænderne og deslige. Det er 
hyggeligt og ikke spor besvær-

cyklen kører som smurt.
- Hvis vi skal på større ud-

bus, - her kan vi være alle 
10, og det er fornøjeligt med 
en bustur, - særligt til jul og 
fastelavn.

Dagplejen på Vesteragervej  
er åben fra kl. 6.30-16.30; om 
fredagen dog kun til 14.30. 
Det er en 48 timers arbejds-
uge for Lise og Henning, men 
de bliver aldrig trætte af at ar-
bejde med små rollinger.

Dog er Henning blevet 
fyret* fra 1. oktober, så han 
når ikke engang sit 20 års ju-
bilæum, det er surt, men han 
er jo også 

Dejbjergs

Christiania-cykel

-
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pensionist, som Lise pointere 
med et stort smil.

Der er ellers orden i tin-
gene når man træder ind ad 
døren i dagplejen; hvert barn 
har sin egen farve, som går 
igen i både vaskeklud, krus, 
tallerken og knagerække, og 
børnene lærer at klare sig selv 
mht. at spise og tørre sig om  

system i sagerne.
*Det er pga. manglende 

børn i sydområdet at Hen-
ning er blevet afskediget, og 
det beklager han. - - Det ville 
være dejligt, hvis her blev født 

-
jere, og da jeg startede var der 
ni i området.

-alb

Anne.
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Så er der gået 10 år siden min 

ufattelig hurtigt...

Efter 7’ende klasse kom jeg 
på Amagerskolen, og derefter 
tog jeg på Dejbjerglund Ef-
terskole i 9’ende og 10’ende 
klasse. Der var jeg rigtig glad 
for at gå, og her har jeg mødt 
venner for livet. 

I mens jeg gik på efterskole 
var jeg i praktik som elektrik-
er, som jeg synes var meget 
spændende.  Så efter 10’ende 
klasse besluttede jeg mig for 

at tage uddannelsen som elek-
triker. Jeg tog grundforløbet 
på Skjern Teknisk Skole, og 

Det var ikke muligt at tage 
hele uddannelsen i Skjern så 
jeg måtte til Herning og tage 
hovedforløbene.  I efteråret 
2008 var jeg uddannet elek-
triker (Installationstekniker).
I foråret 2008 købte jeg en 
ejerlejlighed i Skjern sam-
men med min kæreste., hvor 
vi stadig bor.

Efter endt læretid, fortsatte 
-

anskrisen og den hårde vinter 

brød ud i 2010, måtte Borris 
El afskedige nogle af deres 
medarbejdere og jeg var en af 
dem.

-
job hos Siemens i Brande, 
hvor jeg var med til at lave el - 
arbejde i Nacelle- afdelingen.  
Efter 2 mdr. hos Siemens blev 
jeg ringet op af Borris El, at de 
ikke kunne undvære mig læn-
gere!!! Ugen efter startede jeg 
igen hos Borris El og arbejder 
der stadigvæk.

I min fritid har jeg været 
gymnastiktræner for de yngre 
hold i Dejbjerg.  Derudover 

spiller jeg fodbold og hånd-
bold for Stauning/Dejbjerg.

for skitur og hver vinter siden, 
har jeg været på skitur med 

Det var hvad jeg har lavet de 
sidste 10 år, nu må vi se hvad 
fremtiden bringer. 

10 år efter

Kenneth er søn af Signe og Jens Laurids 
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SOGNEFESTEN
i

DEJBJERGLUND KULTURCENTER

Nærmere info i august måned...
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søndag den 1. maj 
i Dejbjerg Kirke.

Alle fem havde glædet sig 
vanvittig meget, og de var 
også noget nervøse, da de ved 
ankomst, lige kiggede ind i 

et par veninder og gik helt i 

også et kæmpe knus inden 
det gik løs. 
- Vi stod og talte de sidste 
klokkeslag i våbenhuset, og 
så gik det op for os, at det nu 
endelig var vores tur, smiler 
de, - vi har jo været til glo-

år.
Først skulle kjolerne og en 

enkelt hat lige rettes til, in-
den de generte, men lykkelige 
unge piger, kunne gå ind, til 
orglets brusen; - med de stol-

te forældre, søskende, bed-
steforældre og øvrige gæsters 
øjne hvilende på sig.
 Smukke salmer blev sunget, 
alt imens solen skinnede dej-
ligt ind gennem kirkens vin-
duer, og lovede for en dejlig 
forårsdag med fest og farver i 
familiens skød.

I pastor Jørgen Pedersens 
tale til pigerne, sagde han 
bl.a. at de skulle huske på at 
kærligheden fra mor, far og 
Gud aldrig stoppede; - og han 
sluttede med ordene: Nu er I 
jo godt på vej til at blive voks-
ne, selvom man godt må være 
»lidt« barn resten af sit liv.

var det meget betagende, at 
alle i kirkerummet, som var 

rejste sig op, - ikke kun for-
ældre og søskende. En af pi-
gerene udbryder smilende: 
Ja, det er da dejligt, at de vil 
kendes ved en, allesammen. 

I slutningen af maj satte 
Sognebladet så pigerne stæv-
ne over lidt cola, chips, gule-
rødder, agurker og dips. De 
ville nemlig gerne fortælle os, 
hvordan den bedste dag i de-
res liv foregik.

kirken.
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På spørgsmålet om det hav-
de været en dejlig dag, ud-
brød de i munden på hinan-
den: Jaaee, - - den vil vi gerne 
prøve igen... - - men det er nu 
ikke feset helt ind, - - alt var 
så overvældende...

De havde glædet sig vildt til 
at komme hjem til gæsterne, 
gaverne, og det var kanon 
fedt at blive feteret. De blev 
alle fem overrasket over, så 
meget der var blevet gjort ud 
af dem.

De fem piger er Lisa Düring 
Engen (LD), Laura Lundahl 
Jeppesen (LL), Ditte Nexga-
ard Keseler (DN), Kathrine
Anine Holk Thulstrup (KA)
og Kathrine Vibel Olesen 

(KV). Bogstaverne i parentes 
indikere pigernes navne i det 
efterfølgende, hvor de fortæl-
ler om antal gæster, menuen 
og diverse taler og underhold-
ning.

LD 36 gæster: 

med tilbehør

LDs forældre holdt tale; fra  

mormor og morfar var der en 
sang. LD havde lavet en takke 
tale men nåede den ikke, da 
det blev for sent. »Ærgerligt, 
smiler hun lunt, og jeg er end-
da den eneste ene, de har«.

-
tig dejlig fest.

DN 39 gæster:

med bacon-bønner 
og kartoffel-rösti

DNs forældre og bror holdt 
taler og diasshow. En gæst 
havde en sang med, hvor jeg 
skiftevis skulle bæres i kon-
gestole, lave englehop, råbe 
hurra og spille terning. DN 
havde lavet takketale, sang og 

-
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et maleri til sine forældre.
-

ver og det var dejligt at blive 
kørt i min morbrors Saab Ca-
briolet hjem fra kirken.

LL 43 gæster:

hindbærsorbet
og småkager

LLs forældre havde lavet 
sang, og holdt en tale. Sto-
resøster holdt tale og havde 
lavet en mappe til alle kon-

faster, onkel og moster lavede 
underholdning.

som hun er enormt glad for.

KV 32 gæster:

og blåmuslinger

og salater

og daim-is

KVs forældre holdt tale. - Li-
geså min grankusine. Mine 
storebrødre lavede diasshow 
og viste en video om mit liv, 

- - det blev jeg meget rørt over 
og kneb en lille tåre, smiler 
hun. Noget af min familie 
havde også lavet tip en 13ener 
med mig som hovedperson.
KV havde sagt at hun ikke 
syntes det skulle være en tra-
ditionel fest, - og den blev 
bare så dejlig, smiler hun. En 
sjov gave var et gavekort til 
hul i hvert øre + ørenringe.

KA 8 + 40 gæster:

»græs-halløjsa«

med whisky sauce 

»græs-halløjsa«

med whisky sauce 

KA er mægtig stolt af den el-
-

ler og sange. Jeg mindes næ-
sten kun at vi sang og spiste, 
smiler hun. Dog holdt min far 
og min papbror en rørende 
tale, - da kneb jeg også en lille 
tåre.

et par havehandsker, - jeg er 
nemlig have-freak og står for 

også en suduko-toiletrulle og 
det bedste efter el-guitaren 
var min afdøde farmors ring, 
den var jeg nemlig meget fa-
cineret af som barn, betoner 
hun.

Når LD bliver voksen vil hun 
gerne være millionær, (bliver

. LD 
fortsætter til 10. kl.

DN vil til USA og uddanne 
sig til musiker, men mine for-
ældre siger, jeg skal have en 
uddannelse herhjemme først. 
Skal på Sydvestjyllands efter-
skole ved Bramminge

LJ vil læse til lærer, men 
skal først på Vedersø i 9. og 
derefter Dejbjerglund i 10. kl.
 KV vil gerne læse til indret-
ningsarkitekt, dyrlæge eller 

-
dersø i 9. kl.
 KA vil være quinde med 

-
terskolen i Skjern.

-alb
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for deres engagement og sto-
re arbejdsindsats i musikfor-
eningen samt en tak for deres 

arrangementer.

Foreningsfremtid
På grund af svigtende billet-
salg ved de to sidste arrange-
menter har bestyrelsen valgt, 
at der ikke arrangeres koncert 
dette forår og, at de går i tæn-
keboks vedrørende repertoire 
og tidspunkt for evt. kom-
mende arrangementer.

Der skal lyde en stor tak til 
de sponsorer og frivillige hjæl-
pere, der har støttet Dejbjerg-
lund Musikforening og gjort 
det muligt at lave koncert i 
Dejbjerg med navne som Lis 
Sørensen, Shu Bi Dua,  Four 
Jacks og Big Fat Snake.

Dejbjerglund
Musik- og Kulturforening

Bestyrelsen

Års
for 2010

i Dejbjerglund Hallen 
30. marts 2011

Udlejning:
Den ugentlige udlejning i an-
tal timer er stort set næsten 
som sidste år:
Sæsonen 07-08
25,75 timer/uge  
340 kr/t. (2007)
Sæsonen 08-09
23,5 timer/uge   
430 kr/t. (2008)
Sæsonen 09-10
22+2,25+1,5=
25,5 timer/uge 475 kr/t. (09)
Sæsonen 10-11
22,25+2,25+1,5=

26 timer/uge 490 kr/t. (10)
(+ en udlejning i motions-
rummet på 3 timer/ uge.)
Det giver en lidt større ind-
tægt, da timelejen er steget til 
490 kr/t.

Stauning Dejbjerg U&I har 
trænet 22,25 timer/ugen, rep.
holdet 2,25 t. hver onsdag, 
Ringkøbing håndbold 1,5 t. 
hver mandag. 

Derudover har der været 
en del udlejning i weekender 
både til lokalforeninger, ho-
vedkredshold, Skjern hånd-

Hallejen er fastsat til 490 
kr/time i 2010. Vi lægger os 
på den max. pris kommunen 
sætter for tilskud.

Reparationer
Af store reparationer går vi 
stadig og afventer, at halgul-
vet skal skiftes. Det vil kom-
me til at koste ca. 1,2 mill. kr., 
og vi har søgt anlægsfonden 
om tilskud. Vi forventer at 
skifte gulvet til 25 års jubi-
læet i 2012.

Derudover er der snart brug 
for at skifte yderdørene mod 
sydvest, og en ny måltavle til 
håndbold kommer nok også 
snart på tale. (Det nævnte jeg 
også sidste år)

To af omklædningsrumme-
ne har problemer med vand-
trykket. Vi overvejer, hvordan 
det skal repareres, eller om vi 

Varmeanlæg er blevet reno-
veret og fornyet.

Udbedringer af stern på gavl 
af hal.

Motionsrummet
Vi tager den timepris kom-
munen giver tilskud til. 
(2011: 165 kr/t)

Der er nedsat et udvalg be-

stående af: 
Dorthe Iversen, 
Kjeld Christiansen, 
Gudrun Clausen, 
Henning Østergaard 
og Søren Knudsen 
til at forvalte midlerne til mo-
tionsrummet.

Aftalen er indtil videre at 
hallen bidrager med 20.000 
kr., Dejbjerglund Efterskolen 
bidrager med 20.000 kr. og 
U&I bidrager med 10.000 kr.

Pedelkontor
Det er blevet besluttet at etab-
lere et pedelkontor i det gam-
le mødelokale ved kantinen. 
Dejbjerglund Efterkole lejer 
lokalet og betaler for indret-
ningen.

God aften aktiv
God-aften-aktiv ligger i Hal-
lens regi, og i år var det Alex 
Olesen og Maja Lykke Chri-
stiansen, som arrangerede 
aftenen.  Det er en rigtig god 
aften med stor opbakning fra 
både forældre og børn. Stor 
ros til udvalget. 

Tak til halbestyrelsen for et 
godt samarbejde. Vi har nogle 
hyggelig og konstruktive mø-
der. I er engagerede og inte-
resserede i det, der sker i hal-
len.

Gitte Christiansen
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PAP PAPIR
Der blev samlet ca. 7½ tons 
pap og papir ind lørdag 
den 7. maj 2011. 
Når vognmanden er betalt 
betyder det et nettooverskud 
på over 6.000 kr. til støttefor-
eningen for Stauning Skole
og Fjordhaven. Det er mange 
penge og betyder rigtig meget 
for en forening som os. 

Det er derfor vigtigt at du 
fortsat IKKE smider det på 
genbrugspladsen, men gem-
mer det til os.

Stor tak til alle jer der satte 
jeres gamle papkasser, aviser 
og reklamer ud til vejen. 

Tak til alle de der hjalp med 
indsamlingen.

Tak til Stauning Brugs for 
noget at styrke sig på.

Tak til Ivan Holm for et par 
ekstra køreture, da containe-
ren var fyldt til randen.

Tak til Bo Henriksen for lån 
af ladbil til ekstra pap.

Er der nogen der kunne 
tænke sig at hjælpe, så tøv 
ikke med at ringe til en af os i 
bestyrelsen. Arbejdet er over-
stået i løbet af en lørdag for-
middag 4 gange om året.

Kender i virksomheder eller 
private der modtager meget 
pap og papir, er vi MEGET 

interesseret i at lave en aftale 
om at afhente. 

Næste gang vi samler ind er: 
lørdag d. 20. august

...skriv datoen i kalenderen 
så du husker det.

(Næste gang igen, er lørdag 
d. 12. november)

Mvh.:  Støtteforeningen for 
Stauning Skole 
og Fjordhaven

Program for

MISSION
Søndag 7. august

– program og tidspunkt 
følger.

Onsdag 17. august kl. 19.30
Månedsmøde v/Bibelkreds 
5. Emne: Guds kærlighed, 
hvad betyder den for mig?

Onsdag 14. Sept. kl. 19.30
Månedsmøde – vi får be-
søg af Jakob Rahbek fra 
DBI. Emne: 

En hvilende tro

Fredag 30. Sept. kl. 19.30
Familieaften v/Søndags-
skolen – vi får besøg af   
Bent Nielsen, Troldhede

Program for 

SØNDAGs

Søndag 7. august

Program senere

Søndag den 14. august
Søndagsskoleopstart
ved Missionshuset

Søndag 28. august
Vi laver fedt sten

Søndag 18. Sept. kl. 10.30
Høstgudstjeneste

Søndag 25. september
Lodseddelsalg. Vi hjælper 
hinanden med at sælge 
lodsedler

Fredag 30. Sept. kl. 19.30
Familieaften
v/Bent Nielsen, Troldhede.
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Kære læsere af 
Dejbjerg Sogneblad...

Det er for alvor blevet forår. 
Ja, nogle dage har man sågar 
troet, det var sommer med de 
høje temperaturer. 
Heldigvis er det blevet til lidt 
regn ind i mellem til både 
landmænd og havefolk.

I byrådet har vi nu afsluttet 
den dialogproces, som vi har 
gennemført i løbet af foråret 
på skole-, daginstitutions- 
og ældreområdet. Der har 
været afholdt en række borg-
ermøder, hvor borgerne har 
kunnet komme til orde. Lige-
som vi har modtaget hørings-
svar.

møder som følge heraf. Dia-
logprocessen har vist, at vi 
skal skrue på timetildelings-
modellen, så der bliver en 
mere retfærdig fordeling af 
timer mellem de store og små 
skoler. Endvidere foregår 
der i øjeblikket sonderinger 
mellem de aldersintegrerede 
institutioner, blandt andet 
Fjordhaven, og Ringkøbing 
Skjern Kommune. Disse son-
deringer går på, hvorvidt man 
skal lave U-SFO. 

Foruden sonderingerne 
omkring U-SFO sker der 
ikke de store forandringer i 
Stauning-Dejbjerg, når det 
gælder Fjordhaven og skolen. 
Det har heller ikke været min 
forventning, da vi har en af 

kommunens mest veldrevne 
fælles-institutioner.

Det skyldes både ledelse, 
ansatte og forældreopbakn-
ing. Men der er visse ud-
fordringer med elevtallet. 
Det er en generel tendens 
i hele Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Dette udfordrer 
særligt de mindre landsby-
samfund. Der har vi en fælles 

til Stauning-Dejbjerg, samt få 
synliggjort de mange fordele 
ved vores del af kommunen, 
herunder de gode forhold, 
der er i Fjordhaven og Stau-
ning Skole. 

Så er det glædeligt, at Dej-
bjerglund Hallen nu får en 
bevilling fra Kulturudvalget 
på 425.000 blandt andet til 
nyt halgulv. Pengene fra ud-
valget deles ud, så de kan 
bidrage til at få iværksat pro-
jekter, og der er det alle tiders, 
at Dejbjerglund Hallen nu får 
forbedret sine faciliteter.

Med ønsket om 
en god sommer...

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i 
Ringkøbing-Skjern Kommune

Folketingskandidat i 
Ringkøbing-Skjern Kredsen 

Kontakt: 3052 5362
esben.larsen@rksk.dk

BYRåDET
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI: Søndag 10.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 17.: kl.9.00
Søndag 24.:  ingen
Søndag 31: kl.9.00 v/ Claus Thomas Nielsen

AUGUST: Søndag  7: kl. 9.00 v / Claus Thomas Nielsen.
Søndag 14: kl.10.30
Søndag 21: kl.10.30
Søndag 28: kl.10.30 KIRKEBIL

SEPTEMBER:
Søndag  4.: kl.9.00
Søndag 11: ingen
Søndag 18: kl.10.30 Høstgudstjeneste   KIRKEBIL
Søndag 25: kl.10.30

  
Pensionist-  Tirsdag 27. september kl.14.30 inviterer vi sognets pensionister 
sammenkomst: til sammenkomst – men ikke i præstegården. 

Denne gang foregår det i Kirkehuset, Fredensgade 9 sammen 
med pensionisterne i Skjern:
Skjern. Herdis Hansen, der leder Anker Fjord Hospice i Hvide      
Sande kommer og fortæller om institutionen derude på klitten.

Angående kørsel til Skjern – ring til os tlf.9734 1158

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. 97 34 11 58

Lona og Jørgen Pedersen 


