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REFLEKTIONEROVERTIDENDERGIK..

Efteråreteroveros.
Detbetyderlange m ørke
aftenertilathygge sig i.
M åske m ed en god bog
og ettæ ppe oversig.

Høsten er ved at være i hus
og har over alt givet over
alt forventning. Så vi kan
med sindsro synge: Marken
er mejet - - -. Sommeren
var lun og solrig, men med
masser af nedbør. Der har
ikke været mange lune
sommeraftener, hvor man
kunne sidde ude og nyde det
til mørket faldt på.

Samtidig med, at det er
dejligt at sidde inde og nyde
de mørke aftener her i efter-
året, er der også lidt grund
til beklagelse. For efterårs-
vejret er også lig med mas-
ser af regn, tåge og blæst. Et

foruden.
Efterår er også ensbety-

dende med at indendørsak-
tiviteterne begynder. Kata-
logerne om tilbud på både
det ene og andet kommer
ind af døren med posten.
Det er bare at vælge.

For at starte hvor jeg slut-
tede sidste gang, nemlig ved
sommerskolen på Dejbjerg-
lundEfterskole og samarbej-
det med DGI her i sommer-
ferien. 118 deltog fra 3.-6.
august. Børnene var fra 3.
-7. klasse. Aktiviteterne var
fodbold, håndbold, gymnas-
tik og friluftsliv. Sprednin-

med. Mange børn er inak-
tive, derfor er det med at

ligheder og indbyder til at
deltage. Målet er, at det bliv-
er en sjov oplevelse og moti-
verer til at fortsætte med at
dyrke motion fremover.

Team Rabjerg – ja, så er vi
over i en anden form for ak-
tivitet, nemlig havetraktor-
race. Gert K. Christensen og
Hans Jørgen Stampe deltog.
Det foregik i Højmark. Børn-
ene af de to herrer, Caroline,
Jannik og Christina var
med som heppekor og gav
nok alt hvad de havde i sig.
Men desværre ikke nok til
en podieplads for de to her-
rer. Måske hestekræfterne
var for små.

Vi går lidt tilbage i tiden,
nemlig 25 år. Det var den-
gang at Dejbjergs sidste
købmand lukkede. Den
daværende Husholdnings-
forening arbejdede stærkt
på at få en købmand eller
i hvert fald en dagligvare-
butik til Dejbjerg igen. Det
lykkedes ikke, kan vi i dag
konstatere.

Nu har Dalgasstenen
været lidt fremme i Sogne-
bladet sidste gang omkring
vedligeholdelsen. For 25 år
siden var den ved at vælte, -
den stovte sten til minde om
Enrico Dalgas. Hedeselska-
bet, som det hed dengang i
1984, skulle bruge 25.000
kr. på en hovedreparation
af stenen, for at hindre den
skulle vælte helt ned.

Ja, det har været en stille
tid. Sommerferie har fyldt
en del i den forgangne tid, så
der har ikke været så meget
at skrive om. Næste gang er
der nok mere at berette.

-bll



Dejbjerg eren lille landsbyuden
retm ange butikker,--så hvorfor
ikke holde Kirke byNight,fordet
erjo etheltgratistilbud,indledet
PerLunde sin historie m ed.

Som sagt så gjort. Torsdag
aften var ca. 40 mødt op for
at opleve Dejbjerg Kirke by
Night.

Man startede med at syn-
ge: Kirkeklokke mellem ædle
malme..., og det var som Jør-
gen Pedersen sagde, en rigtig
god slutning på dagen, da det
er når solen går ned, og alle
børn bliver lagt i deres senge.

Det var en rigtig spændende
aften. Per Lunde bød som sagt
velkommen med at fortælle
om det nye tiltag, og bedyre,
at det jo selvfølgelig var godt
vejr på denne aften; så man
sagtens kunne komme ud og
opleve kirkegårdens forskel-
lige særpræg bagefter.

Men først handlede det om
kirken indvendig. Kirken er
fra 1100-tallet og de mange

taler helt for sig selv. Kirken
blev i 12-1300-tallet forlænget
med sten fra Finderup Kirke,
som da blev nedlagt. Kirken
er en romansk kirke.

Per fortsatte med at fortælle

likker, fx. er vinduerne noget
større end oprindeligt, så de
kaster et godt lys ind i rum-
met. Hvis man lægger mærke

til det blændende vindue ved
indgang, var alle vinduer så-
dan i begyndelsen.

Altret vender altid mod øst,
- for der ligger paradis, for-
talte Jørgen Pedersen, og han
kunne videre fortælle, at kir-
ken er som et skib lig Noahs
Ark, og symbolsk betyder det,
at udenfor kirken er der ingen
freles.

Korset i vinduet, til højre
ved alteret er skævt, men én
gang i døgnet står korset lige,
- nemlig i karmen, når østso-
len skinner ind ad det.

Mange kirkers døbefonde
kan lignes med en Toyota, dog
ikke Dejbjerg Kirkes, den har
nemlig dobbelte løvehoveder,

det har kun én kirke mere i
Ribe Stift og ellers meget få
i hele landet, - - så Dejbjergs
døbefond kan lignes med en
Rolls Royce, smilede Jørgen
Pedersen.

Herregårdsstolene stammer
fra godset Dejbjerglund, som
var ejet af Mette og Anders
Skraam.

Teksterne på prædikehim-
len har Jørgen Pedersen fået
tilføjet ved sidste restaure-
ring. Per Lunde mente ellers
at de altid havde været der, - -
men det er sandt nok.

De ca. 20 grave under koret

lugten om sommeren, kryp-
ten blev sløjfet, og kisterne
blev genbegravet på kirkegår-
den.

En lille sidebemærkning:
Omkring vikingerne fortælles
det, at de, som jo sagtens kun-
ne stå i blod til anklerne, - gav
sig til at tudbrøle første gang
de hørte et drengekor synge,
- de troede det var engle.

Kaj Munk, som var jagtkam-
merat med Dejbjergpræsten,
fra 1925 til 1967, prædikede
engang i Dejbjerg Kirke. Da
Kaj Munk gik på prædikesto-
len, rejste Dejbjergpræsten og
hele menigheden, - som skik

- et aften besøg i Dejbjerg Kirke...

Det skæve kors
i vinduet ved altret.



var, - sig op, og derved sagde
Kaj Munk: »Det er altid godt
at rejse sig for Guds ord«.

Derefter gik alle ud på kir-

ven fra 1944. Det var meget
interessant at høre Per Lunde

som blev skudt ned over mar-
ken ved Dejbjerg Kærgård, og
som tyskerne begravede på
marken.

14 dage efter blev de gra-
vet op og genbegravet af Dej-
bjergpræsten, sognefogeden
og sognerådsformanden. Dis-
se kom herefter i fængsel i
Stauning, men tre dage senere
blev de sat fri, - tyskerne gad
ikke at bøvle med præsten, da
han hele tiden ville på toilet-
tet!!!

gennemsnitsalder af 22 år og

milien Chalmers som bl.a. har

doneret lyskuglen under org-
let. Mr. Chalmers far, som var
bror til en af de unge mænd,
- havde skrevet en bog: »Silk
Train« - og overskuddet fra
salget af denne gik til Dej-
bjerg Kirke. I dag, er der ved
graven, opsat et info-skilt på

både engelsk og dansk.
Herefter gik alle over til den

nye smedejernslåge som Vest-
jysk Smedelaug fra Bundsbæk
Mølle har brugt ca. et år på at
lave*.

De 70 smede fra lauget med
Johannes Husted i spidsen gik
i gang med arbejdet. Han for-
talte videre, at det var en stor
ære og udfordring for dem
alle, at få lov til at lave sådan
en låge, og hermed bevare det
gamle håndværk, - han poin-
terede også kraftigt, at lågen
ikke var svejset, men nittet,
og at den selvfølgelig ligner de
andre låger på kirkegården.

moristisk, hvisket i øret, at de
dog endnu ikke havde fået en

Jørgen Pedersen med en

petroleumslamper
fra kirkens loftsrum.

Den nye smedejernslåge,



regning.
Efter rundturenpåkirkegår-

den var der kaffe i kirken, og
bagefter kunne man komme
op i kirkens loftrum, - hvor

gamle petroleumslamper.
Loftsrummet er nyrestaure-
ret og faktisk enormt stort og

*Smedene har dog også lavet
andet i løbet af året.

-alb

Flyvergraven
med det nye info-skilt
som er lavet med hjælp fra
Anne Grethe Østergaard.

MENIGHEDs

RÅDET
Finanskrisen fårogså
betydning forden næ rm este
frem tid iDejbjerg Kirke.

Menighedsrådet har påbeg-
yndt et større og længerevar-
ende projekt med at få renov-
eret interiør og væggene i
kirken.

Faldende skatteindtæg-
ter betyder, at Folkekirken
ikke har så mange midler, at
fordele til de mange kirker i
Danmark. Menighedsrådet
vil alligevel fortsætte plan-
lægningen af renoveringspro-
jektet, selvom målet ligger
længere ude i fremtiden end
først antaget.

Torsdag den 26. august blev
der afholdt et Kirke By Night-
arrangement. Målet var bl.a.

håndsmedede låge og det
hold af smede, som gennem
ét år har arbejdet på denne.
Smedene fra Vestjysk Sme-
delaug, var glade for at kunne
deltage i projektet. Der skal
lyde en stor tak til gruppen
for deres store arbejde.

En anden præsentation var
det nye informationsskilt ved
Flyvergraven. Her kan man
nu læse om den tragiske be-
givenhed på både dansk og
engelsk – tak til Anne Grethe

Østergård for hjælp dertil.
Skiltet er betalt med resterne
af den donation, som familien
Chalmers fra Canada sendte
til Dejbjerg Kirke i taknem-
melighed for gravstedets ved-
ligeholdelse.

I et samarbejde med Stau-
ning Menighedsråd tilbydes

torsdage før efterårsferien og

til alle 3.kl. elever.
De næste menigheds-

bjerglund Efterskole tirsdag
21. sept. og onsdag 24. no-
vember kl. 19.00.

Dejbjerg Menighedsråd



Årsberetning Fjordhaven
og Stauning Skole ’09/’10

Derskersom sæ dvanligtm ange
ting på etheltårivoresinstitu-
tionerog ivoresliv.

Der er alt det, vi plejer at lave –
selvfølgelig den almindelig dag
i børnehaven og på skolen. Det

her vi lærer alt det, der i hvert
fald skal læres. Det er disse
hverdage, vi alle skal huske og
værdsætte og nyde – hele livet!

Vi har 2 dejlige velfungerende
institutioner med dygtige per-
sonalegrupper og en vidunder-

nyt, det har vi så godt som altid
haft. En kommunal tilfredshed-
sundersøgelse for skolen viser,
at Stauning Skole besidder 1.
pladsen, og det er heller ikke
første gang. Dette er med til
at bevidne, at vi har noget helt
specielt herude i Stauning/De-
jbjerg – noget som er værd at
kæmpe for!

I løbet af året er der em-
neuger, dette på tværs af alder
lige fra de små i børnehaven til
de store i skolen. Her dannes
der tryghed, kendskab, lærdom,
hensynsfuldhed og meget andet
godt. Der er sommerfest, der er
cykelløb før efterårsferien, der
er skolefest med skuespil, der er
juleklippedag, juletræsfest, der
er sneboldkamp, der er vand-
kamp, og jeg kunne blive ved.

Børnehavens legeplads er
blevet gjort rigtig sjov og ind-
bydende i løbet af det sidste år
- bl.a. nye gyngestativer, kla-
treborg, legeskib, udkigstårn,
vandspil og jo stadig værkst-
edet, bål huset, bakken og alle
legesagerne. Kig ned – det er
hyggeligt! Her bliver gjort alt
for, at de små trives..!

sorte møbler. Eleverne laver
mange kreative billeder og ting
og sager, og disse bliver selvføl-
gelig brugt til at udsmykke ste-
det med.

Vi forsøgte med madordning
i skolen i ca. 4 måneder; en del
var glade for det, men der var
alligevel ikke nok, der benyt-
tede sig af det, til at det kunne
fortsætte. Mors madpakker må
jo være gode nok…

Fællesbestyrelsen er inde over
med mange ting. Et par ting jeg
vil nævne er, at der er blevet, og
fortsat vil blive arbejdet med at
udbygge samarbejdet med Am-
agerskolen og sprede de gode
historier derfra. Der har også
været et samspil omkring den 7.
klasse, vi sendte derind for et år
siden. I øvrigt kan vi jo herude
også stille op til bestyrelsen på

Amagerskolen, hvilket jeg tror,
kunne være meget berigende
for samarbejdet omkring vores
børn.

Busserne – ja dem har vi godt
nok brugt meget tid på; vi har
virkelig gjort alt hvad vi kunne,
men lige lidt hjalp det… vi håber
på bedre tider omkring bus-
ruterne.

Herudover er anti-mob-
bepolitikken blevet revideret.
Begge institutioner er meget
vågne overfor evt. mobning. Vi
har også lavet en alkoholpolitik.
Begge disse kan ses på hjem-
mesiden.

Det var ordene herfra – vi by-
der et nyt skoleår velkomment,
og nu skal der rigtig leges og
læres alle steder.

Fællesbestyrelsen,
august 2010



Da deter25 årsiden,heri
oktober,atdetførste Sogneblad
så dagenslys,havde
redaktionen inviteretde to
ophavsm æ nd og en
ophavsquinde tilen lille frokost
på Stauning Havn søndag 22.
august.

Det blev en rigtig hyggelig
eftermiddag, hvor de alle tre
samstemmende fortalte, hvor
spændende og interessant det
havde været, at være med til
at starte bladet op.

Ruth Frandsen (Tarm) stop-
pede i 1987, Aksel Henriksen
(Lem) i 1989 og bladets første
anssvarshavende redaktør
Jens Peder Mikkelsen (Hobro)
stoppede i 1992, hvor den nu-
værende redaktion tog over.

De sad alle tre i bestyrelsen
for Dejbjerg Sogneforening
sammen med Ella Overgaard
og Jens Windfeldt Lund.

Tre år efter at Sprøjten
(Badmintonsklubben legen-
darisk blad) var stoppet, sad
de alle til et møde hos Ella, og
kom til at snakke om det ikke
kunne være på sin plads, at
starte et blad op, i kølvandet
på Sprøjten.

De startede så i det små,
men efterhånden syntes de, at
bladets kvalitet skulle højnes
og derfor tog Jens Peder på
kursus på FuglsøCentret. Det
var virkelig noget som ryk-
kede, og han tog glad hjem og
oplærte Ruth og Aksel.

I begyndelsen havde de sid-

det på Aksels arbejsplads
Ringkjøbing Bank i Lem, og
skrevet artiklerne på regne-
maskine-ruller, - - revet ud
og klistret, - - men som Aksel
siger, - så kom der noget så
revolutionerende, som en lys-
kasse med glasplade oven på,

placeret strimlerne lige. Lige-
så gik man over til tre spalter,

med det kreative og smarte.
Det hele blev dengang lavet på
en aften efter arbejdstid.

Velvillige annoncørerer gav
en rigtig god økonomi, og
man kunne derfor købe skri-
vemaskine og kamera, som
man dog i begyndelsen delte
med Arkivet i Efterskolens
kælder.

Senere hen, kom så Akti-
vitetskalenderrn, midt i bla-
det, som folk kunne tage ud
og hæfte på opslagstavlen,
det fandt læserne var en rig-

hurtigt det store overblik over
sognets arrangemneter.
- Efterhånden blev bladet så
omfattende, at vi syntes at der
skulle en lille journalist til at
hjælpe os, fortæller jens Peder
- så vi satte en annonce i og

Fjord. Hun var så med til at

sognet.*
Aksel fungerede som kas-

serer. Ruth gik til hånde og
skrev også meget på maskine.
Jens Peder, som dengang var

Sognebladets 1. redaktion
- bestod af Jens Peder Mikkelsen, Ruth Frandsen og
Aksel Henriksen...

Fra venstre, med Stauning Havn i baggrunden, ses fra
venstre: Jens Peder Mikkelsen, Ruth Frandsen og
Aksel Henriksen.



form i Nordsøen, havde så

lavet rigtig meget i rigtig god
tid.

Kurset havde sagt til ham:
Brug dog forsiden til fotos af
begivenheder i sognet, og det
gjorde vi så, bl.a. med et bil-
ledet af Efterskolens 1. for-
standerpar Gudrun og Anker
Clausen i 1987.

Første gang bladet kom efter
at Aksel var stoppet, tænkte
han først, at det var da dejligt
at have en friaften, - - og nu
havde de så været igang igen.
Han har siden kastet sig over
fotografering med stor entu-
siasme.

ning og tog efterfølgende pæ-
dagoguddannelsen, og blev
leder af et fritidshjem, hvor
man også brugte mange af de
ting hun havde lært ved blad-
fremstilling. Ruth syntes det
var spændende at være med,
og savnede det da nok også
lidt i begyndelsen...

Jens Peder gik på en 2-3 års
nedtrapning inden han helt

til Samsø, hvor han slog sig
ned som bedemand.

Sognebladets nuværende re-
daktion har hele fem medlem-
mer, hvoraf Bente Lillegaard
Pedersen er den sidst ankom-
ne, - - men det er efterhånden
ved at være så længe siden, at
vi ikke kan huske hvornår.

Bente er bladets kasserer, og
som sådan, sender hun også
bladet til tidligere borgere
udensogns, som abonnerer på
det.

Den øvrige redaktion består
af: Bente Ladekjær Lauridsen,
som redigerer side 3. Lisbeth
Aarup fungerer som vores re-

daktionssekretær, og Rigmor
Tarpgaard hjælper underteg-
nede med færdiggørelsen af
bladet på PC og videresendel-
se af siderne til tryk.

Bladet er indenfor de sidste
5-7 år overgået fuldstændig
til PC produktion, - - det er en
meget stor fordel for alle.

Da undertegnede kom med
i produktionen i 1990, brugte
jeg ikke den revolutionerende
lyskasse, - - jeg var ansat som
typograf på Dagbladet, og vi
havde godt nok nogle bedre
»lysborde«, så jeg kunne ikke
se noget på Jens Peders lys-
kasse, - - det må have været
alderen, der allerede dengang
satte ind!!!???

ger, som vi klistrede op på Lis-
beths vinduer i hendes kontor
på Bøgholt. Herpå satte vi så
arkene, og skar artiklerne ud

i papir og klistrede det op; - -
med noget (sundheds-skade-
ligt) lim, som skulle på-sprøj-

at stå i Lisbeths bryggers og
sprøjte ned på aviser.

Alt dette var kun slutningen
på vores arbejde; - vi havde
først skrevet alle artiklerne
på skrivemaskine, senere PC,
for derefter at printe dem ud
og klippe og klistre.

Vi hyggede os gevaldigt
sammen, og vi tror ihvert-
fald at Svend Erik syntes det
var hyggeligt med en »hønse-
gård« i Lisbeths kontor.

De dage er desværre ovre, -
- nu sidder vi hver for sig og
skriver artiklerne, og så bliver
de sendt gennem »luften« til
trykkeriet (hvem fatter det?);
- - men hwa... bladet kommer
jo ud til tiden hver gang.

-alb

I nr. 2, 1. april 1987, 3. årg. havde vi annoncen i,
hvor vi søgte en medarbejder. I annoncen stod:

MEDARBEJDER SØGES
til Dejbjerg Sogneblad

Har du lyst til at lege journalist/fotograf, har du her chancen
for at få dine lyster styret.

Lønnen kan man ikke købe noget for, men vi har det sjovt.
Varig ansættelse kan påregnes ved hurtig

henvendelse til redaktionen

DEJBJERG SOGNEBLAD

Agnes var med fra det efterfølgende nummer, og var med
til og med nr. 3., 1. juli 1990, 6. årg. I nr. 4. samme år
havde vi en ny annonce med nogenlunde samme tekst.

Men først i nr. 1 i januar kvartal 1992 lykkedes det os at

Ane Lisa.....det viste sig jo at være et godt valg :-))
Vi havde dog siden 1990

lavet Sognebladets forside sammen.



M ange vilnoksige,atEjler
Hom ann ikke harhaftsin
barndom iDejbjerg,-m en det
kan red.afkræ fte m ed
etpennestrøg.

Ejler har siden sin tidligste
barndom leget i Østersogn,
da hans større søskende tjen-
te på forskellige gårde. Ejlers
barndomshjem ligger lige i
skellet mellem Dejbjerg og
Skjern (tidl. Vester Marup).

Der var mange børn den-
gang, og Ejler kom først til
Skydstofte, hvor hans søster
Sigrid tjente hos Thora og
Marius Nielsen, - de havde
tre børn på Ejlers alder og de
legede meget sammen, bl.a.
trak de snore gennem sten
med huller i og lavede dem til
køer og kalve, som det skulle
forestille at de trak rundt med
i marken. De klatrede også

meget i træer, og lavede hul-
er.

På Teglværket tjente Ejlers
søster M
Andreas Johansen som havde
to børn.

Ejler indrømmer at han er
blevet meget forkælet som
barn. Han er den yngste af en

da også allerede en cykel som
6-7 årig, fortæller han.

Ejler siger da også, med et

hjemmefra i en meget sen al-
der, - nemlig som 80-årig.

Ejlers barnebarn Niels,
overtog ejendommen forrige
år; - og i år har den været i
familiens eje i 100 år. Hede-
ager som gården hedder, blev
købt af Ejlers far, - så det er
hans oldebarn, som i dag ejer
stedet.

Ejler startede i Marup Skole
1. maj 1935, og det blev ingen
succes, - - Jeg regnede faktisk
ikke at gå i Skole, siger Ejler,
- - det var kun til overs, - men

merater og venner. Hverdag
havde min mor smurt en
dejlig madpakke til mig, så
det var dagens højdepunkt, i
alle de syv år, jeg gik i skole,

Sognebladets artikelserie, om nuværende og tidligere bor-
geres barndom i Dejbjerg Sogn. Redaktionen synes det er
spændende, for vore læsere, at høre, hvad børn i gamle dage,

leget så meget dengang, som nu, - men børn havde også fan-
tasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie handler
mest om...

Min kusine Kristiane og jeg
hjemme i haven

på Hedeager.



- smiler han.
- Da jeg kom ud af skolen
fandt jeg mest sammen med
de børn og ungesom jeg havde
mødt i Lyager til Søndags-
skole i Lyager Missionshus.
- En rigtig dejlig ting, var
det årlige juletræ i gymnas-
tiksalen, - her underholdt
den gamle pastor Pedersen
mange af os drenge med, at vi
da skulle smage hans skrå, - -
det havde vi megen sjov ud af,
- smiler Ejler.

morede os bl.a. med at kom-
me fehår fra juletræet ned ad
ryggen på pigerne, - vi skreg
af grin, når de gik rundt og
kløede sig, bedyrer han.

I Ejlers barndom spiste man
altid, hvad der kom på bor-
det, - - der var ikke noget med
at være kræsen. - Når jeg var
ovre hos Thora i Skydstofte

boller, og jeg var ikke sen til
at gøre hende opmærksom
på, at jeg plejede at få sukker

også hos Thora.
- Jeg havde en god og tryg
barndom, og blev som sagt
rigtig godt forkælet af mine
ældre søskende; - der var
seks år imellem mig og den
næstyngste.
- Da jeg var seks år, kom en
amerikaner på besøg hos min
bedstefar, jeg sad ofte på hans

skød (se billedet), og i en alder
af 10 år blev jeg godt skuffet, -
da jeg troede at jeg skulle arve
ham, - - men der var vist intet
at arve, og jeg blev godt sur,
smiler Ejler.

engrød med varm hjemme-
brygget øl til, - og derefter

Det
var en dejlig aften, og gaver

- Mine bedsteforældre på fars
side, var altid på besøg denne
aften. De boede dengang i
Sorte Kro, Gustav Andersens
gård, som i dag er ejet af fami-
lien Jorna.

*Det med Sorte Kro må stå
for en prøve, fordi red. har

Amerikaneren, som jeg tro-
ede jeg skulle arve, og jeg.
Mine bedsteforældre står i
baggrunden.

Her hjælper jeg mine
søskende med at rense roer.
Fra venstre: Mads, Janne,
mig og Kristian.



fået fortalt, at det skulle være
den gård, som Anthon Mos-
gaard havde dengang, altså
den gule gård på venstre hånd
lige før skoven.

Nytårsaften var vi en stor

med folks ting på gårdene,
- det var fx. kaffekanden og
trillebøren vi skjulte; - vi la-
vede dog altid så megen larm,
at nogle på gårdene løb efter
os for sjov, - og andre bød os
indenfor til saftevand og god-
ter.

Verden var ikke så stor i min
barndom, siger Ejler. Der var
ikke så langt rundt på cykel i
sognet, - men da min søster
kom til at tjene hos Dorthea
og Kristian Pedersen i Led-
ing, - syntes jeg nok der var

jo nye kammerater, at lege
med. Man kan godt sige ge-

nerelt, at hvor min søskende
tjente, da jeg var børn, - der

Jeg kan huske at det var
sjovt at hjælpe med at hakke
roer, - - jeg skulle jo med til
det hele, og alligevel ingen-
ting, smiler Ejler slutteligt, -
jeg var jo den bette.
- Jeg husker også de hårde
vintre i 40-41 hvor alt frøs.
Da var vi tit 25-30 stk. som
løb på skøjter på lergraven
bagved Alkjærsig Tegværk.
Vi kunne specielt løbe stærk,
når der var piger i farvandet,
- slutter Ejler.

-alb

*Ejler Homan ved helt be-
stemt, at hans bedsteforæl-
dre boede i Sorte Kro. Så hvis
andre mener noget andet, -
hører vi gerne fra dem.
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Nedenstående billede er
venligst udlånt af
Lokalhistorisk Arkiv for
Finderup, Hanning,
Sædding og Bølling.

Billedet er fra Marup Skole
ca. anno 1930-32:
1: Harald Lunde
2: Christian Jepsen
3: Min storebror

Mads Homann
4: Anne Marie Fusgaard
5: Maja Fusgaard
6: Ingeborg Jepsen
7: Jens Lodahl
8: - og mig selv:

Ejler Homann



SKJERN
HAVEKREDs
Skjern, den 22. august 2010

Skjern Havekreds,varpå
besøg iden 9000 kvm
store have iTistrup
hosIrene og BertelStrebel.

Det er en stor gammel land-
bohave med mange forskel-
lig artede beplantninger.
Irene var medlem af fuchia
klubben, og hun havde rigtig
mange forskellige af slagsen.

Der var mange hygge-
kroge, hvor man kunne sidde
på bænke og ved borde, som
Bertel selv havde skåret ud af

tel brugte tiden om vinteren i
sit store værksted til at skære

borde.
Der var mødt 27 personer

op trods det dårlige vejr med

en dejlig oplevelse. Det holdt
heldigvis op med at regne.
Irene havde ryddet garagen,
så vi kunne sidde derinde og
nyde vores medbragte kaffe

Skjern Havekreds havde lavet
en aftentur onsdag den 18.
august til en vinbonde i Rin-
dum: Det var hos Sanni og
Flemming Fisker.

Der var bindende tilmeld-

ing og der kom 25. Vi skulle
mødes kl. 19.00; det regnede
meget voldsomt, men heldig-
vis havde Sanni og Flemming
et telt, hvor vi kunne være.

Flemming fortalte først om
udstyret til fremstilling af vin.
Han havde sidste år meldt sig
til konkurrence for bedste
hobby vinavlere. Det det blev

bronze ud af 250 tilmeldte,
hvilket var han meget stolt
af. I år har han også meldt sig
til, det bliver bedømt sidst i
august. Det er spændende.
hvordan det går.

Det blev heldigvis tørvejr,
så Flemming kunne lave en
rundvisning ude i vinmarken.
Han har ca. 340 vinplanter.
Der var allerede mange druer
på. Han laver både rødvin og
hvidvin.

Tilsidstvardervinsmagning
med dejligt hjemmebagt kage
med bacon i, som Flemming

grovbrød med ost, vindruer,
saltstænger. Vi smagte den
nye vin, som han har sendt til
bedømmelse i august i år. Den



var meget fyldig og bedre end
året før. Det er spændende
om han vinder en præmie i
år.

Det var en utrolig god og
spændende aften, hvor man
hyggede sig

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer
i Skjern Havekreds

Torsdag 14. oktober kl. 19.30
– afd. Vestjylland

Foredrag i Ølgod
Kulturhus, Vestergade 5,
Ølgod.

Emne: Den frodige have
– når roser og stauder blom-
strer om kap. Lysbilledfore-
drag ved Marie-Louise Ve-
ber Paustian. Se anmeldelse
af bogen med samme titel i
Haven maj 2009.
Tilmelding senest den 11. ok-
tober til Lisbeth Broholm, tlf.
7529 8700

Onsdag 24. november
Juledemonstration:

Kom og få idéer til hvordan
du selv kan lave forskellige
juledekorationer, mest af
naturens materialer tilsat
tidens trend og farver. Ved
Winnie Hansen og Heidi
Bjerg, Borris.

Der er amerikansk lotteri
med gevinster og kaffe med
brød. Entré 100 kr.

Gamle
gårde
Herm ed slutterserien:
»Gam le gårde«.
Den harnu væ retbragt
iSognebladeti12 år.

Det gamle billede fra arkivet
er denne gang ejendommen
på Uglbjergvej 13. Den blev
opført i 1923 af Johannes
Fjord Astrup, som var gift
med Agnes Nielsen fra Ul-
strup. De boede der indtil
1959, hvor sønnen Søren Chr.
Astrup overtog ejendommen,
og de selv byggede huset ved
siden af.

I dag bor den anden søn

Hans Fjord Astrup på
gården.

Hermed slutter serien
»Gamle gårde«. Den har nu
været bragt i sognebladet i 12
år. I alt 45 gårde og huse har
været i. De ældste billeder har
været næsten 100 år gamle og
de yngste ca. 50 år gamle.

Mit udgangspunkt har været
Dejbjergbogen, og da den er
fra 1966, har alle ejendom-

siden.
Det har været morsomt at

billede. Det har jo kun kunnet
lade sig gøre, fordi folk har
indleveret deres gamle bill-
eder. Jeg vil derfor opfordre

et foto af deres bolig. Derved
kan man følge udviklingen,
og de nye billeder bliver jo
også gamle en gang.

Lisbeth Årup.



AKTiViTETSKALENDEREN
OKTOBER:
Søndag 3. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste
Søndag 3. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knytning v/Vibeke Søby, Herborg
Mandag 4. kl. 19.00 Spotlight Vi laver rollespilsudstyr i spejderhytten i Stauning
Søndag 10. kl. 10.15 Søndagsskolen Søndagsskole. Stoftryk + maler
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 10. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser v/Lis Hansen, Spjald (13-16)
Onsdag 13. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Helle Noer, Esbjerg
Torsdag 14. kl. 19.30 Haveselskabet Foredrag i Ølgod Kulturhus
Torsdag 15. kl. 18.30 Bundsbæk Mølle Mortensand og højskolesang (tilm. senest 8. nov.)
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser v/Ellen Poulsen, Videbæk (13-16)
Onsdag 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering v/Anne Marie Pedersen, Videbæk
Torsdag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering v/Anne Marie Pedersen, Videbæk
Fredag 22. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Decopage v/Kirstine Buch, Videbæk (13-16)
Lørdag 23. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Kort v/Edith Ahlers, Ringkøbing (13-16)
Søndag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Kort v/Edith Ahlers, Ringkøbing (13-16)
Fredag 29. kl. 17.30 Dejbjerg Sogneforening Fællesspisning i Dejbjerglund Hallen
Lørdag 30. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Fællesjagt i Vest. Mødested: Dejbjerglund Hallen
Søndag s31. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste

NOVEMBER:
Mandag 1. kl. 19.00 Spotlight Scarry evening 3 i spejderhytten i Stauning
Fredag 5. kl. 15.00 Indre Mission Basar i missionshuset
Lørdag 6 kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven - Dalgas (kun for medlemmer)
Søndag 7. kl. 10.15 Søndagsskolen Søndagsskole. Vi besøger kirkegården
Søndag 7. kl. 19.30 Kirken Musikgudstjeneste. Allehelgensdag. Kirkebil. Mindeskik
Onsdag 10. kl. 19.30 Dejbjerg Jernalder Forelæsning om ældre Jernalder i Vestjylland
Lørdag 13. kl. 10.00 KFUM Spejderne Papirindsamling (10-12)
Mandag 15. kl. 19.00 Spotlight Vi besøger Frøstrup Have Efterskole
Fredag 19. kl. 16.00 – lørdag 20. kl. 10.00

Søndagsskole Søndagsskole hos Birgit
Søndag 21. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling
Onsdag 24. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde på efterskolen (19-22)
Onsdag 24. kl. ? Skjern Havekreds Juledemonstration
Fredag 26. kl. 18.30 Indre Mission Julespisning i missionshuset
Lørdag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)
Søndag 28. kl. 10.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – Dalgas (kun for medlemmer)
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 28. efter kirken Søndagsskolen Søndagsskolens kalenderskovtur
Søndag 28. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)
Søndag 28. kl. 16.00 Dejbjerg Sogneforening Juletræstænding foran missionshuset
Mandag 29. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema

DECEMBER:

Lørdag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)



Søndag 5. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 5. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)
Mandag 6. kl. 19.30 Dejbjerglund Efterskole Adventsmøde (julemarked kl. 18.30)
Torsdag 9. kl. 19.00 Kirken Vi synger julen ind
Lørdag 11. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)
Søndag 12. kl. 10.15 Søndagsskolen Søndagsskolens juleafslutning
Søndag 12. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)
Mandag 13. kl. 19.00 Spotlight Julefrokost
Søndag 19. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Fredag 24. kl. 15.00 Kirken Gudstjeneste
Lørdag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 26. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Indsamling
Tirsdag 28. kl. 19.30 Indre Mission Julefest i missionshuset v/søndagsskolen

Forelæsninger i Folkeuniversitetet:
Onsdag 10. november kl. 19.30 i Dejbjerg Jernalder

Ældre Jernalder i Vestjylland
Museumsinspektører Torben Egeberg og Palle Eriksen

Tidligt – lige fra 1930’erne – tiltrak Vestjyske oldtid Nationalmuseets arkæologer, da be-

opdyrkning og udstrakte heder var optimale i landsdelen. Vestjylland blev et pionerområde
for fremgravning af viden om jernalderens erhvervs- og samfundsforhold. Et forhold, der
har holdt sig til i dag, og som vi bygger videre på og udvikler. Der fortælles desuden om de
vigtigste fund fraældre jernalder: Dejbjergvognene, bopladser, grave, marker m.m.
Der er ingen tilmelding. Pris 65 kr. inkl. kaffe.

Torsdag 2. december kl. 19.30 på Bundsbæk Møllegård

Museumsinspektør, cand. mag. John V. Jensen, Varde Museum
I de sidste måneder af Anden Verdenskrig i foråret 1945 rykkede røde Hær ind i de øst-

Der er ingen tilmelding. Pris 65 kr. inkl. kaffe.



En episode ved BorkHavne
Festival,nogle dage efterm in
hjem kom st,gjorde detforalvor
klart,atjeg varkom m ethjem
igen,og athjem varigode
Danm ark.

»En lille rød ombygget
John Deere golfvogn kom
susende rundt om hjørnet,
sekunder efter at min kam-
merat havde haft et mindre
sammenstød og slået hove-
det. Den ene række sæder
var udskiftet med en polstret
båre og til køretøjet klam-
rede sig en mindre hær af
røde personer.

Det var samaritter, iklædt
perfekte spritnye røde ke-
deldragter, huer og sorte
sko - hver med små sirlige
broderede samarit logoer.
Patienten blev hurtigt, hø-

af minimum 3 samaritter,
mens resten forhørte de om-
kring stående. Inden længe
var forstærkninger ankom-
met i form af to gule plads-
betjente med hver en nuttet
politihund.

Der var styr på situationen
– osse i den grad! Kort efter
luntede den rød/gule armé
tilbage til samarit lejren,
efter at patienten var kon-
stateret uskadt«.

I det øjeblik, stod det i skarp
kontrast til mange af mine

nyligste minder fra min tur
til Filippinerne. At der bare
var styr på tingene, at man
hverken skulle tilkalde, bede,
tiggeellerbetale forhjælp,nej,
hjælpen kom stormende! Det
var professionelt, koordiner-

Der var såmænd inkluderet et
smil, et klap på skulderen og

ket Danmark.
I mit sind havde jeg vænnet

mig til at jonglere rundt med
de anderledes oplevelser fra
Filippinerne - på sin vis at ac-
ceptere dem. Men lige plud-
selig blev denne solide klods
af velfærd smidt ind i gøglet,
og stødte ind i og rodede rundt
med de mere skarp-takkede
minder. Forskellen var abso-

Først den ene vej
- og så den anden vej...



lut og de hørte til hver deres
gøgler. Gøglere der hørte til i
to forskellige brancher.

Turen affødte en erkend-
else af at verden er større og
mere anderledes end som
så, samt en stor tilfredshed
med vores danske fællesskab.
Stolthed over at komme hjem

og tænke; Fedt!, vores største
regeringsproblem er at Lene
Espersen er et menneske og
havde brug for en uge med
familien. Der er helt andre ka-
libre af politiske problemer,
man end ikke taler om, i Fil-
ippinerne.

derned var pirrende og in-
tens. For alvor, ville mors og
fars vinge være udenfor ræk-
kevidde.

Fiktiv og overvældende var
hvad den første uge i Manila

føltes, såmænd også de eft-
erfølgende. Månederne på
CCC basen brugte jeg, udover
mit arbejde, til at forstå pal-
metræerne. De var ikke ægte
for mig, de tilhørte Holly-
wood.

Mit ordforråd var begræn-
set, min ytringsevne var
begrænset - alene dansker
blandt briter. Snarligt tænkte
og drømte jeg engelsk, hvilket
jo grundlæggende gjorde mig
begrænset – det var skønt.
Bid for bid manifesterede
virkeligheden sig i mig, sprog
blev sprog og Filippinerne
eksisterede. Skolebørn, guld-

og mangrove plantning
mærkede mig og lærte mig.

Skiftet fra NGO til »kom-
merciel ø paradis« var mar-
kant og tempoet blev sat i vej-
ret. Opgaver der skulle løses
og tillid der skulle vindes. Gør
hvad du er bedst til; kokken
laver mad og dykker-drengen
dykker.

Det blev til rigtig mange
timer unterwasser. Stan-
dard-jokes og røverhistorier
blev rygradsmateriale i bar-
en, når der skulle underhol-
des. Besøge lokale venner og

nærliggende landsbyer var
hvad fridagene bød på. Eft-
er måneders økuller, havde
jeg halvanden måned som
landevejssvend, hvor de mest
eksotiske seværdigheder blev
besøgt. Da dagen var inde,
var jeg klar til at tage hjem.

Det tog mig lang tid at kom-
me egentlig til Filippinerne.
I lang tid svævede jeg et sted
indimellem. Der var sku så
meget. Rejsen var fantastisk
og min nattesøvn har næppe
været bedre.

Overgangen, turen tilbage,
var helt anderledes. Da jeg
hørte far sige; »Der er han
sgu!«, var jeg tilbage. Der var
ikke så meget bøvl. Haven,
skoven, byen, vejret, folkene
og Danmark var det samme
– den eneste forskel er nu,
frem for før, at Danmark ikke
længere er alene i verden – nu
er der to. To lande og to verd-
ner.

Forskellene er absolutte og
minderne hører til hver deres
gøgler. Gøglere der hørte til i
to forskellige brancher.

Hilsner fra
Andreas Kjær
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Kære Læser
af Dejbjerg Sogneblad

Nu falmer skoven trindt om
land, og fuglestemmen daler
– ja tegnene på, at vi går mod
efterår er klare, også i den poli-
tiske verden. Her betyder sen-
sommer og efterår, at det er tid
til budgetlægning for de kom-
mende år – ikke en helt lille
opgave.

Ringkøbing-Skjern Kom-
munes samlede budget er på
godt 3 milliarder kroner. En
stor del af pengene går til løn til
vores godt 5000 ansatte, lige-
som det sociale område tager
en stor del.

Da Danmark er blevet fat-

udgifterne til de specialiserede
områder er steget, så har vi haft
en særdeles vanskelig øvelse i
år.

Hvis ikke, vi gjorde noget,
men lod alle udgifter fortsætte
som hidtil, så ville Ringkøbing-
Skjern Kommune mangle om-
kring 400 mio. kr. i 2014.

Derfor har vi bedt medar-
bejderne i kommunen om at
udarbejde etmulighedskatalog,
hvoraf det skulle fremgå, hvor-
dan vi kan gøre det anderledes
i den daglige drift, effektivisere
og spare.

Her kom der mere end 1600
forslag, og disse har været det
klare udgangspunkt for kom-
munens fremtidige drift.

Da vi jo ikke kan stå og man-

gle i omegnen af 400 mio. kr. i
2014, så har vi indgået et bud-
getforlig på et budgetseminar
for hele byrådet den 20.-21. au-
gust. På nær fem medlemmer
af byrådet (tre fra SF og to fra
Soc.dem.) bakker hele byrådet
op om forliget, der betyder:

At skatten hæves med 0,5
procent, hvis ikke vi bliver
pålagt bod af regeringen. Bod
vil sige, at skattestoppet kun
giver kommunerne lov til at
hæve skatten samlet set med
300 mio. kr., hvilket Inden-
rigsministeren bestemmer.

Hvis ikke vi får lov at hæve
skatten, fordi ministeren vur-
derer, at der er andre kommu-
ner, som trænger mere, så skal
vi betale en bod, hvis vi trods
dette, hæver skatten.

Vi har vedtaget, at rammes vi
af bod, så hæver vi skatten med
1 procent
• at kommunekassen rummer

104 mio. kr.
• at kommunen overholder

regeringsaftalens
serviceramme

• at der er afsat 33 mio. kr.
til nye tiltag

• at der implementeres
besparelser i den
kommunale sektor for
280 mio. kr.

Jeg er ikke glad for at skulle
hæve skatten med bod, da vi
jo så sender 160 mio. kr. over

ationen er blevet sådan, at vi
ikke kan levere en tilstrækkelig
service til borgerne i Ring-
købing-Skjern Kommune, hvis

kassen.
Vi er den kommune vest for

Storebælt, der har den anden
laveste skatteprocent, samtidig
med vi er en af de kommuner i
landet, som har de laveste ud-
gifter til administration.

Det betyder, at der er grænser
for, hvor meget vi yderligt kan
skære i forvaltningen. Imidler-
tid er jeg tilfreds med, at bud-
getforliget betyder, at vi – lige-
som alle andre virksomheder,

– laver effektiviseringer og be-
sparelser for 280 mio. kr.

Dermed sender vi et klart
signal til borgere og medarbe-
jdere, at vi virkeligt er økono-
misk bevidste i vores drift.

Venlig hilsen

Esben Lunde Larsen (V)
Viceborgmester og

Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontakt: 3052 5362 /
esben.larsen@rksk.dk
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IJagtforeningen erviigang
m ed atarrangere efteråretsjagt,
og vihariden forbindelse væ ret
rundtisognetog taltm ed del
lodsejere om kring afholdelse af
en fæ llesjagtden 30.oktober.

Vi er blevet særdeles godt
modtaget og har fået tilsagn

taknemlige for, og vi ser med
stor forventning og spænding
frem til dagen. Vi ved endnu
ikke hvor mange, vi bliver til
jagten, men håber at specielt
de fra sognet har tid og lyst til
at deltage.

Om aftenen har vi inviteret
lodsejerne med til spisning,
og forhåbentlig får vi en god
aften med hinanden. Vi håber
så mange af lodsejerne som
mulig får tid til at deltage om
aftenen, og naturligvis også
gerne om dagen.

Ellers har vi lige afholdt en
aften med lerdueskydning
oppe ved siden af efterskolen.
Det var desværre meget
blæsende og regnfuldt, så der
kom ikke så mange, men de

træning, for duerne var svære
at ramme pga. af blæsten, så

Vi har i år haft en jæger på
bukkejagt i Oksbøl, nemlig
Leif Eybye, læs hans spæn-
dende beretning.

Til sidst vil jeg ønske alle
læserne en god sensommer/
efterår.

Venlig hilsen
Kristian

Efterårets jagter
i foreningen er:

30. oktober i Vest

6. og 28. november i Lyager

I øvrigt følg med på vores
hjemmeside:
www.jagtdejbjerg.dk

LEIF EYBYEs
jagtoplevelse...
M ødetid kl.14.00
fredag 21.m aj,stod derpå det
papir,jeg havde fåettilsendtfra
DanskJæ gerforbund.

Jegvarnemligblevetindstillet
af Dejbjerg Jagtforening som
ny riffeljæger og var kommet
blandt de 16 heldige, som nu

til Oksbøl og evt. skyde sin
første buk.

Havde selvfølge ikke fået
mine vagter fra arbejdet til at
passe godt til dette arrange-
ment, så jeg mødte op kl.
14.00 ved Forsvarets skyde-
bane ved Vrøgum efter kun

diverse tilbehør til jagt samt et
riffeltegn, hvor underskriften
knapt var tør, idet jeg havde
været til prøve den 24. april.

Med lidt søvn i øjnene, men
med spænding stod jeg nu
der. Forud lød programmet
på kontrolskydning af riffel,
orientering og demonstra-

tion af schweisshund og jagt.

riffelprøven, og snart var vi
på vej til overnatningsstedet,
Naturbase Blochsgård.

Basen var en stadsbygning
ved skydeterrænet, hvor vi
på medbragt liggeunderlag
kunne overnatte på gulvet,
inden jagten forsatte tidligt
lørdag morgen.

Schweisshund og fører an-
kom dertil og efter en orien-
tering, gik vi alle efter hun-
den, som ledte os direkte til
det dyr, der var »anskudt« om
morgenen. Så blev orienter-
ingen udvidet til mere viden
omkring anskydstedet, og
hvilke ting jægeren skulle se
efter, som kunne være vigtig
information for schweissehu-
ndefører, der skulle tilkaldes.

Tilbage igen ved naturbasen
blev vi så delt op i to-mands-
grupper og tildelt en guide til
assistance og vejledning un-
der jagten.

Klokken 18.45 var der af-
gang for Jess og jeg sammen
med guiden John G. John var
ansat ved forsvaret og fun-
gerede som vagt i terrænet.
Jess blev sat af ved vores sky-
detårn, hvorefter John og jeg
forsatte ad grusvejen, marker
m.v. i militærets GD. 15 min.
efter blev den første gaffel-
buk spottet. Første forsøg på
at snige sig ind på dyret mis-
lykkedes desværre. Terrænet
var lidt for åbent, så af sted
igen.

Pludselige bremsede vi
hårdt igen, så støvet stod for-
bi GD´ens åbne vinduer. Der
stod han, bukken og græssede
i højt græs. Vindretning og
terrænet gjorde, at vi måtte
lave indsnigningen fra mod-

demo i hvilket terræn sådan



en 4 x 4 kunne køre i - eller
rettere over.

200 meter fra bukken blev
der parkeret og lydløst med
håndtegn blev de sidste 100
meter forceret. Fra en grøft
med tobenet skydestok lagde
jeg første gang an til skud.

Hviskende spurgte John,
om jeg kunne ramme derfra.
Måtte indrømme, at bukken
en gang imellem kunne ses i
kikkerten, men ellers sejlede
det hele.

Så ned på maven igen og
20 meter fra til en overkør-
sel over grøften. Igen anlæg
til skyd, og denne gang følte
jeg, at muligheden var der.
John tjekkede op på, at buk-
ken overholdt de betingelser,
som var stillet til jagten og
gav grønt lys for skud.

Måske er man lidt overfor-
sigtig som ny riffelskytte, men
jeg ville være ret sikker på
det perfekte skud, så jeg ikke
skulle starte min riffelkarri-
ere med at skulle tilkalde sch-
weisshunden. Ca. 10 minutter
kiggede jeg på bukken med
det ene øje, inden skuddet
faldt.

Man skulle tro, at John også

liggende til knæsiddende. Jeg
tænktekun påatgenlade, men
havde da set bukken vælte
omkuld derude. »Den er død,

John og gav mig et smækkys
på kinden.

Havde næsten skudt nr. 2
skud af ved det, og havde nok
ikke helt fattet, at jeg faktisk
havde skudt og nedlagt buk-
ken. Men ganske rigtigt. Buk-
ken lå præcist det sted, hvor
jeg havde ramt den, da vi 10
minutter efter gik de 100 me-
ter frem. En lettelse i krop-
pen og dyret blev brækket af

mig selv under lidt vejledning
af John, som stadigvæk var
mere oppe at køre af glæde
end jeg selv var.

Jess skulle først hentes en
time senere ved skydetårnet,
så John kørte til hovedvag-
ten, hvor bukken selvfølgelig
skulle fejres med en øl.

Her kom så forståelsen af
og dermed glæden over, at
jeg faktisk lige have skudt
en buk. Med tre streger i an-
sigtet med blod fra bukken
kunne jeg fremvise aftenens
bytte ved naturbasen igen se-
nere. Så var det tid
til aftensmad/natmad med
tilhørende vin og øl. For mit
vedkommende og de 3 andre
som havde skudt bukke den
første aften, så var jagten slut,

mere end en enkelt øl, inden
vi smuttede til ro.

Lørdagen bød igen på jagt
for de andre, og alt i alt var

nedlagt deres første buk. Hele

arrangementet sluttede med
en fremvisning af, hvordan
man brækker en buk og laver
opsatsen klar til en plade.

Kl. ca. 11.00 kørte jeg hjem-
ad med et stk. buk bagi bilen
og med en super god oplevelse
af min første riffeljagt, som
endte med kød til fryseren og
lidt vægpynt.

Leif Eybye



SOGNE
FORENINGEN
Heriskrivende stund
(1.septem ber)ervikom m et
igang eftersom m erferien.

Vi holdt i sogneforeningen
fast i traditionen mht. at hej-

ude ved efterskolen, da efter-

august. Det danner en fes-
tlig ramme om opstarten, og
mange borgere i byen følger
op på det ved også at hejse

Tilbage i foråret havde vi
en god oplevelse med fæl-
lesspisning i samarbejde med
Stauning Sogneforening. På
grund af koks i teknikken hos
sognebladet blev omtalen fra
dette ikke bragt i 3. kvartals-
blad, men bedre sent end al-
drig så nedenfor en omtale af
arrangementet.

Den 23. april mødtes vi 85
voksne, 22 børn i alderen 11-
18 år og 41 børn under 11 år i
kultursalen ved Dejbjerglund
Hallen. Det var en god aften
med deltagelse fra både Dejb-
jerg og Stauning.

Efter at vi havde fået skinke,

sammen tilberedt af køkkenet
på Dejbjerglund Efterskole
blev den nye hjemmeside for
Stauning-Dejbjerg præsen-
teret. Hjemmeside adressen
er www.stauning-dejbjerg.dk
som er tilgængelig for alle.

I nederste venstre hjørne
på forsiden er der link til de
2 undersider, der er for Stau-

ning og Dejbjerg.
Her kan man komme ind og

se de byforskønnelses projek-
terne, der er lavet oplæg til
for de 2 byer.

Der skal i gruppen omkring
hjemmesiden arbejdes videre
med at sælge annoncer inde
på siden, så det kan betale
driftsudgiften til hjemmes-
iden.

Vi har fået rettigheden til
dejbjerg.dk, og vi arbejder
desuden på at få rettigheden
til adressen stauning.dk. Det
vil i så fald være muligt for
borgere i de 2 sogne at få en
e-mail adresse med navnet
xxxxx@dejbjerg.dk eller
yyyyy@stauning.dk.

Udfra oplægget til byfor-

skønnelse så skal bestyrelsen
i sogneforeningen samt arbe-
jdsgruppen omkring projek-
tet have afholdt et møde i lø-
bet af efteråret, hvor det skal
drøftes, om vi skal plukke et
af oplæggene og gå videre
med arbejdet med ansøgn-
inger, godkendelser etc.

Oplæggene skal betragtes
som et idékatalog, hvor vi kan
plukke blandt idéerne efter-

ergi til at arbejde videre med
et projekt ad gangen.

Vi hører gerne fra dig, hvis
du ønsker at gøre et stykke
arbejde i denne sammen-
hæng. Det var dejligt, at vi
efter fremlæggelsen allerede

STAUNING SOGNEFORENING OG DEJBJERG SOGNEFORENING
arrangerer

FÆLLES SPISNING
Kom nemt til aftensmaden og deltag i en hyggelig aften,
hvor du kan få hilst på dem du måske ellers ikke lige får
snakket med.

Vi sørger for, at der er nogle aktiviteter klar til børnene, så
de kan komme til at hoppe og tumle i hallen.

29. oktober 2010 kl.17.30 til ca. kl.22
Sted: Dejbjerglund Hallen

Tag din nabo med under armen og kom af sted, så vi kan få
en hyggelig aften.

Tilmelding senest
22. oktober skal ske til
Leif Nørgaard på 9736 9393
/ e-mail:
leif.nrgaard@gmail.com
eller Eva Vang Christensen
på e-mail:
vang@skylinemail.dk

PRISER
(incl. entre, middag

og kaffe):
Voksne 65 kr. pr. person
Børn (fra 4-10 år) 25 kr.

Børn (0-3 år) gratis
Øl og vand kan købes i

hallen til fornuftige priser



kendegivelser, men vi kan

ansøgninger etc. Hvis du har
lyst til at gå ind i arbejdet med
hjemmesiden, er din indsats
også meget velkommen.

I løbet af efteråret vil vi
desuden holde et møde med
bestyrelsen i Stauning sog-
neforening for at drøfte vort
samarbejde med dem. Be-
hovet for samarbejde er større
end nogensinde før.

Vi har allerede nu fastlagt
den næste fællesspisning til
den 29. oktober. Se annonce
herfor andet sted i bladet.

Desuden holder vi fast i tra-
ditionen med juletræstænd-
ing den 1. søndag i advent
nemlig den 28. november. Se
annonce herfor andet sted i
bladet.

Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening

JULETRÆs
TÆNDING 2010
Søndag 28. november

kl. 16
på pladsen foran
Missionshuset

Efter tænding af juletræet
serveres der kaffe og

æbleskiver.

Med lidt held kommer
julemanden forbi i år igen.

Dejbjerg Sogneforening

I hele
DECEMBER MÅNED

sælges der

juletræer
i Stauning Brugs

Støt det fremtidige

SPEJDER
ARBEJDE

og

PAPIR
INDSAMLING
I DEJBJERG

LØRDAG
13.

NOVEMBER
KL. 10.00

SPOT
LIGHT
Så ervikom m etgodtigang
m ed Spotlight.

Vi har haft opstartsaften med
bål ved Præstesøen og været
til bowling i Skjern Hallen.

Missionshuset er under om-
bygning, og i den periode vil
vi i stedet mødes i Spejder-
hytten i Stauning.

Vi mødes hver anden man-
dag aften kl. 19 - 21.

Alle fra 5. klasse og opefter
er velkomne til at være med.

Du er altid velkommen til at
komme forbi og se om det er
noget for dig!

Hvis du har spørgsmål om
Spotlight kan du ringe til:

Henriette Lauridsen
9735 3922

Her kan du se, hvad der
foregår frem til jul:

Mandag 6. september
Bibeltema

Mandag 20. september
Stauning by Night
- vi tager på løb!

Mandag 4. oktober
Vi laver rollespils udstyr

Mandag 1. november
Scarry evening 3

Mandag 15. november
Vi besøger
Frøstruphave Efterskole

Mandag 29. november
Bibeltema

Mandag 13. december
Julefrokost



DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
Søndag 3. oktober kl. 10.30

Familiegudstjeneste

Søndag 10. oktober
kl. 10.15-11.30

Søndagsskole.
Stoftryk + maler

Søndag 31. oktober kl. 10.30
Familiegudstjeneste

Søndag 7. november
kl. 10-15 – 11.30

Søndagsskole.
Vi besøger kirkegården

Fredag 19. fra kl. 16.00 til
lørdag 20. november
kl. 10.00

Søndagsskole hos Birgit.
Laver og holder fest

Søndag 28. november
kl. 10.30

Gudstjeneste og derefter
kalenderskovtur.
Laver kalenderlys m.m.

Søndag 12. december
kl. 10.15-11.30

Søndagsskole.
Juleafslutning.

Birgit Nørremark

DEJBJERG MISSIONSHUS
Indbyder til

Danmission Basar
fredag 5. november kl. 15.00

Tale og lysbillederved DORTHE LANGÅS,som harvæ ret8 årpå Zan-
zibar,m ed syskole og dialogarbejde,kristne og m uslim erim ellem .

Dererfæ lles spisning m ellem kl.17.45 og 18.30.

G avertiltom bola m odtages m ed taknem lighed.

Alle er velkomne.

MANDAG 6. DECEMBER

på Dejbjerglund Efterskole

Julemarked
og Adventsmøde

18.30-19.30 Julem arked
Salg afelevfrem stillede juleting og godter.

19.30 Dørene åbnes tiladventsm øde ikulturhuset
– entré 30 kr.

Adventstale

Fæ llessange

Kaffe

Lucia

Ca.22.00 Tak foriaften

Vihåberpå en hyggelig aften m ed stortfrem m øde.

Med venlig hilsen
Elever og medarbejdere på Dejbjerglund



Velkommen
til Dejbjerglund Efterskole

årgang 2010/11
Søndag den 15.august

(Udpluk fra velkomsttalen,
af Kjeld Lykke Christiansen)

Kæ re eleverog foræ ldre,
hjertelig velkom m en tildetnye

både skole og sogn im od jer
– viharsetfrem tildenne dag.
60 frivillige hargjortskolen ren
og klartilatm odtage jeridag.

Jeg kan lige oplyse, at min
kone Gitte selv i øjeblikket af-
leverer vores pige på en anden
efterskole – jeg er såmænd
også lidt spændt.

Vi er som lærere og medar-
bejder så klar, at der kan blive
fare for ren overstimulering i
de første par uger. Vi står og
tripper for at komme til at
lære jer noget, opleve noget
sammen, og opdrage en hel
del på Jer, så I kan komme til
at fungere som en god elev-

At starte på efterskole
er som at drage på
opdagelsesrejse...

Christoffer Columbus stak til
søs med 3 skibe (Santa Maria,
Nina og Pinta) for at opdage
»den nye søvej til Indien« –
det blev Amerika han genop-
dagede.

Han levede i 1451-1506, og
det var den 3.august 1492 han
stak til søs med 3 skibe fra
Portugals kyst og 90 mænd i
sin besætning.

Hans opdagelsesrejse var
støttet af det det katolske
kongepar Isabella og Ferdi-
nand af Spanien.

Den 12. oktober gik han i
land på en ø, San Salvador,
hvor han mødte fredelige
indfødte; den 28. oktober
opdagede han Cuba. Den 15.
marts i 1493 kom han tilbage
med bl.a. 7 - 8 indianere, som
han havde bortført, hvilket
vakte stor opsigt i Europa. Der

klæder, og nu var det i mang-
es øjne en kendsgerning, at
jorden altså var rund og ikke

Prøv at forstil jer den spæn-
ding og de forventninger, der
svirrede i luften den som-
merdag, 3.august 1492, på
havnen i Paulo minutterne op
til Columbus’ afrejse.

Unge mænd skulle sige
farvel til hustruer, børn,
forældre, søskende og venner
for en rum tid og begive sig
ud på en meget uvis søfart.
Nok kendte de til sejlads. De
troede på sagen og bakkede
turen op af hele deres hjerte.
De vidste hvad de gik efter.
Drømme og håb var intakte.

Men så alligevel sitrede
luften af spænding: Var jor-
den nu rund, så det i det hele
taget ville kunne lade sig gøre

Hvordan var de andre besæt-
ningsmedlemmer? – vil jeg
få hjemve? – kommer vi godt
fra land? – lykkes det at over-
vinde storm og søgang? Og
når vi møder de fremmede,
er de så venlige? Kan jeg
undvære min egen seng? er
maden god? osv.

Der er mange ligheder mel-
lem jer som kommende eft-
erskoleelever og Columbus’

besætning. Starten var i au-
gust for Columbus – det er
det også for jer. De var 90
i besætningen – I er 96 på
elevholdet – stort set samme
antal. I ved noget om at gå i
skole – men måske ikke så
meget om Dejbjerglund Eft-
erskole. De vidste noget om
at sejle, men ikke om at sejle
til Indien.

I glæder jer på en gang og
er alligevel spændte.

Måske får I noget andet ud
af opholdet, end I lige for-
ventede. Columbus opdagede
Amerika i stedet for Indien.
Der vil komme problemer
undervejs, hvordan mon vi
klarer dem?

Der vil komme mange
stjernestunder – dem skal vi
nyde!

Jeres største lighed med
Columbus’ besætning er, at I
(kære elever) tør kaste jer ud
i noget nyt. Det er ikke jer,
der står tilbage og vinker fra
kajen. I vil selv være med til
at forme jeres fremtid. I sæt-
ter sejl i jeres eget liv. I tør
bryde det sikre og kendte og
gribe nye udfordringer.

Men så er der alligevel også
en del forskelle – den største
er nok, at I ikke er i tvivl om,
at jorden er rund. Eller sagt
på en anden måde: I er langt
mere oplyste i dag – dvs. mere
afklarede og oplyste om efter-
skolen. I har allerede før start
lavet en Facebookgruppe for
årgang 2010/11, set skolens
hjemmeside, været til infoaft-
ner, osv. Columbus var nok
ikke til infoaften om Indien.

Ja, og meget af skoleåret er
I på rejse fra søndag aften til
fredag eftermiddag – dvs.,
I kan nyde weekender der-
hjemme i ny og næ, koble



lidt fra. I er af sted med en
»livline« til dem derhjemme.

hjemmefra.
Jeg håber, at skoleåret

2010/11 bliver en spændende
opdagelsesrejse for jer.

De gode egenskaber i
vores besætning

Jeg håber, I som elever, har
en række gode egenskaber
– som vi skal ha’ frem i lyset
og styrke.
• Vi skal fokusere på »det,

der er godt – og ikke det
der er træls«.

• Vi skal hellere danse end
gå ud og slås.

• Vi skal hellere synge
end grynte ad hinanden.

• Vi skal grine frem for
at vrisse.

• Vi skal hjælpe frem for
at spænde ben.

• Vi skal løfte i stedet for
at trykke.

• Vi skal lære at stå frem i
stedet for at krybe i skjul.

I det hele taget: Hvis I har
tillært jer nogle knap så rare
egenskaber, så send dem med
bilen hjem allerede fra første
dag.

I kommer til et sted,
hvor kærlighed og
konsekvens går
hånd i hånd...

Kærlighed: Fordi al opdra-
gelse bør tage sit udspring i
kærlighedogværebåretheraf.
Kærlighed skal ikke forstås,
som I skal rende rundt og
kysse hinanden og gi’ kram-
mere overalt. Det skal drejes
over i anerkendelse og respe-
kt for hinanden.

Vi kan godt være uenige hen
ad vejen, men derfor skal man

stadig respektere hinanden.
Lad mig komme med et eks-

empel: Jeg underviser bl.a. i
matematik. Hvis Per ikke får
lavet sine matematiklektier,
ser jeg det ikke som en per-
sonlig fornærmelse af mig.

Under normale omstæn-
digheder bliver jeg heller
ikke voldsomt ophidset eller
ukontrolleret gal. Jeg plejer
også at kunne styre mit sprog
over for Per.

MEN det bekymrer mig,
at Per ikke får lavet sine lek-
tier – han virker ligeglad og
ugidelig – Det er måske fordi
Per ikke bruger sin tid for-
nuftigt, så han får ordnet sine
pligter. Så må jeg jo hjælpe
ham med at strukturere tiden
og lære ham at forstå, at det
er af ren kærlighed og ren an-
erkendelse, at han laver lekti-
er tirsdag aften, mens de an-
dre hygger sig ovre i hallen.

Der kan Per jo godt i den
situation sidde og blive lidt
småfornærmet på mig – det
kan være svært for ham lige
i det øjeblik at forstå, at jeg
anerkender ham, og at jeg i
øjeblikket hjælper ham af et
godt hjerte.

Det fører mig over til
konsekvens...

Konsekvens: Fordi vi er »en
stor familie«, hvor fælles
aftaler og husregler er særlig
vigtige. Det skaber klarhed
– og i sidste ende retfær-
dighed. Men hvis aftalerne
roder, så skaber vi forvirring
og utryghed.

I kommer til et skolehjem og
ikke en institution (en insti-
tution virker på mig lidt up-
ersonlig, lidt kold, lidt placer-
ingsagtigt). Et hjem byder på
nærvær og hygge, venlighed

og tæt fællesskab.
Men vi er altså 96 i det

hjem – derfor er fælles aftaler
vigtige for trivslen på skolen.

Som medarbejdere glæder
vi os til at samarbejde med
elever og forældre i det kom-
mende skoleår. Endnu en-
gang:
Velkommen til
Dejbjerglund Efterskole...

Kjeld Lykke Christiansen



DEJBJERG SOGNEBLADs

ønskeralle i

etrigtig



DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
OKTOBER:
Søndag 3.: kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Søndag 10.: kl. 10.30
Søndag 17.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 24.: Ingen
Søndag 31.: kl. 10.30 Familiegudstjeneste

NOVEMBER:
Søndag 7.: kl. 19.30 Allehelgensdag KIRKEBIL

Musikgudstjeneste. Skjern Kirkekor medvirker. Mindeskik.
Søndag 14.: Ingen
Søndag 21.: kl. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret. Indsamling
Søndag 28.: kl. 10.30 Det nye kirkeår KIRKEBIL

DECEMBER:
Søndag 5.: kl. 9.00
Torsdag 9.: kl.19.00 Vi synger julen ind (se omtale)
Søndag 12.: Ingen
Søndag 19.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Fredag 24.: kl. 15.00 Juleaften
Lørdag 25.: kl. 10.30 Juledag
Søndag 26.: kl. 10.30 Skt. Stefans dag. Indsamling

Musikgudstjeneste Allehelgensaften: Vi får besøg af Skjern Kirkekor under ledelse af
Willy Egmose. De synger for os – men også de kendte allehelgenssalmer sammen med
os – og vi vil også mindes vore døde.

VI SYNGER JULEN IND :
Torsdag 9. december kl.19.00 Synges juletiden ind i Dejbjerg Kirke. Dejbjerglund Efterskole

Bagefter byder menighedsrådet på kaffe og saftevand i Missionshuset for alle.
Hjertelig velkommen til en god og stemningsfuld optakt til julen!

Nytårsaften kl.22.30: Har jeg midnatsgudstjeneste i Skjern Kirke. Det er en slags egns-
gudstjeneste, så alle – også fra Dejbjerg – er velkomne.

RADIO »ÅDALEN: Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der en gudstjeneste fra en af
egnens kirker på følgende frekvenser : 96.4 , 107.1 og 107.5

Kirkebilen: Bestilles senest om lørdagen før på telefon 9734 1158

Lona og Jørgen Pedersen


