


På Uglbjergvej20 hos
Fam ilien VangAndersen
harviogså nogle faste
traditioneriforbindelse m ed
julehøjtiden...

Det starter egentlig allerede
i slutningen af november,
hvor mor Nina og hendes
små hjælpenisser Kathrine
og Maria laver masser af jule-
dekorationer, der er både

brænde hele julemåneden; og
nogle mindre, som desværre
ikke holder så længe, men
kreativiteten og glæden er
den samme.

Derefter følges diverse jule-
kalendere intenst, både dem

på TV samt skrabekalendere
og andre med oplukkelige
låger.

I løbet af december bages

småkager og lave konfekt, og
så melder alle sig klar til at
smage.

Den sidste weekend inden
juleaften kører vi sammen

helt rigtige træ, det er som

oven, synes vi, når vi kommer
hjem.

Når vi kommer frem til den
24. december, står den altid
på besøg hos farmor, som har
fødselsdag denne dag, så hun
får gaver morgen og aften, og
vi andre får en lille frokost
sammen med den øvrige fam-

ilie. Efter dette besøg sættes
anden i ovnen, og som regel
tager vi derefter i kirke, det er
altid specielt hyggeligt denne
dag.

Selve juleaften har vi de sid-
ste mange år tilbragt hjemme,
enten selv, eller sammen med
bedsteforældre. Efter at an-
den og ris a la manden er spist
i rigelige mængder, danser vi
om træet og synger de gode
gamle julesange.

Så skal der pakkes gaver op,
til stor glæde for store og små,
det bliver man aldrig for gam-
mel til. Og glæden ved at give
er såmænd ligeså stor, som
det er, at modtage.

Juledag er en rigtig slappe
af dag, nogle gange går vi tur
i skoven, andre gange har vi
kørt ud til Vesterhavet og gået
en lang tur, det er dejligt at få
sig rørt efter julemiddagen.

2. juledag er vi altid sam-
men med Nina’s familie, her
får vi en rigtig god frokost,
med hjemmelavet pålæg og
sylte. Vi hygger os med di-
verse spil og får som regel
rigeligt med julegodter, både
store og små.
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Senere i juledagene er det
tid for håndboldstævne for
Martin og Nina, og jagt for
Martin og Kristian. Pigerne
besøger veninder og beundrer
hinandens julegaver samt ser

Vi forsøger altid at have god

tid til hinanden i julen, og at
få slappet af fra hverdagens
gøremål.

Vi ønsker alle i
Dejbjerg og opland
en rigtig glædelig jul.

Familien Vang Andersen

DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
11. januar
10.15-11.30

Tag saks med
og vi er kreative.

16.-17. januar
Vinterlejr i Astrup,
program følger senere.

23. januar
19.30

Kalenderaften.
Vi får besøg af...

1. februar
10.15-11.30

Legekonkurrence.

6. februar
19.30

Soldatervennerfest.

22, februar
10.30

Fastelavns gudstjeneste,
derefter tøndeslagning,
boller og saftevand,
i missionshuset.

8. marts
10.15-11.30

Vi maler på glas.

22. marts
10.15-11.30

Udpustning af æg
+ lave gækkebreve.
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Nårtem peraturen falder
udenfor,kom m erm an helt
autom atiskijulestem ning,
og en turiskoven lokker,

gran og pynttiljuledekoration-
erne og adventskransen.

December måned er ensbety-
dende med en masse sterin-
lys, som helst skal brændes
ned men ikke for meget ad
gangen.

ste år vores første år, hvor vi
var med til at tænde juletræet
i Dejbjerg. Det var hyggeligt
for både børn og voksne, så
mon ikke det var starten på
en god tradition..?

For børnene sker der rigtig
meget i julemåneden. Der
skal hver morgen kigges til de
forskellige kalendere, som en-

ten skal åbnes, skrabes eller
endda spises. Er der mon no-
get spændende i dag..?

Men der er andre opgav-
er end blot julekalenderne
– der skal klippes julepynt,
så værelserne, klassen eller
børnehaven kan blive pyntet
op. Der inviteres til julehygge
og juletræsfest i børnehave
og SFO. Det er hyggeligt og
festligt for alle, og børnene
nyder at være sammen med
deres venner og julemanden
(som forhåbentlig også kan

år).
Tit og ofte er der også været

små drillenisser på besøg. Det
er altid søde og rare nisser om
eftermiddagen og aftenen,
men om natten sker der altså
noget…

Det bliver som regel nogle
begivenhedsrige morgener
– for vi skal jo rundt i hele
huset for at se, om nissen nu

har lavet løjer – og det har
den. Det er sjovt og hyggeligt
for store som små.

Julegaver er vist helt

børnefamilier snakker rigtig
meget om. Børnene skal der-
for have lavet deres ønsk-
esedler færdige, så den kan
blive udvekslet med familien.

Den hyggeligste måde at
lave ønskeseddel på, er ved
at sidde og kigge i diverse
legetøjskataloger og sætte
kryds ved de mange ting,
man ønsker sig. Det kan der
gå rigtig lang tid med.

Julebagning er en anden
af de mange forberedelser,
som trænger sig på. For børn-
ene bliver det til et hyggeligt
besøg hos mormor og morfar,
hvor der bages til man bliver

slags dej, som helst skal uds-
tikkes med forskellige forme.

Juletræet hentes hos Kristi-

- hos familien Nielsen på Gl. Dejbjergvej...
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nas faster og onkel. Det er en
hyggelig dag, hvor vi alle har
en mening om hvert enkelt
træ i skoven. Det ene træ er
for lille, det andet er for tyk
også videre.

Men dagen slutter dog al-

teste træ, som skal pynte i

når det er pyntet med lys og
glaskugler og blot venter på,
at vi tænder lysene og synger

og danser om træet.
I år kommer farmor og bed-

stefar og fejrer juleaften hos
os. Det glæder vi os alle til.

Vi vil gerne ønske alle en
rigtig glædelig jul...

De bedste julehilsner fra
Frederikke, Mathilde,

Anton, Mads og Kristina

INDRE
MISSION
Tirsdag den 13. januar

Bedemøde i missionshuset

Torsdag den 15. januar
Bedemøde i missionshuset

Fredag den 23. januar
Kalenderaften ved Susanne
Tjagvad Madsen, Danmis-
sion. Emne: Cambodja.
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Nårm an træ derind ad døren
på Vesteragervej4,-serm an
straksathusetsfrue haren stor
lidenskab forblom ster.Flotte
dekorationeralle vegne,og for
atdetikke skalvæ re løgn,er
haven også en pryd;-som
deresudsendte desvæ rre ikke
kunne nyde synetaf,på en
råkold efterårsaften...

Laurids udbryder da også
med et glimt i øjet, at han
kommer i anden række, efter
Ingrids blomster.

Ingrid og Laurids bor snart
på 44. tyvende år på Vester-
agervej 4. Laurids er født og
opvokset på Rabjergvej 1 i
1941, og Ingrid er godtnok
født i Ådum i 1945, men fra
hendes 5. år boede hun på
Dejbjerg Kærgård, så man
kan roligt sige, at hun også er
opvokset i Dejbjerg.

Dengang legede man ikke så
meget, siger Ingrid, men Lau-
rids bryder ind, og siger, at
han da synes, at han har leget
meget, som barn, men hos
Ingrid var der meget at gøre
inden legen kunne gå i gang.
Fx. skulle Ingrid og hendes
søster Aase vaske gulve og
malke køer inden de skulle i
skole, - mor lå jo meget i bar-
selsseng da jeg var barn, - vi
blev jo syv børn ialt, betoner
hun.

Som barn havde Ingrid en
dukke, - som hun havde sær-
lig kær, da den nemlig kunne
åbne og lukke sine øjne, - men
det var jo ikke let, når de yn-
gre søskende bare tog den og
prikkede dem ud.

- Ellers hakkede vi roer, og
satte halm i stakke + at der
oveni var en stor køkken-
haven som også skulle passes,
betoner Ingrid. Vi havde køer,
grise, kyllinger og mange gæs
som vi skulle plukke op mod
jul, hvor de blev solgt, - men
pengene blev selvfølgelig
brugt til julegaver, tilføjer In-
grid.
- Dejbjerg Kærgård var den-
gang en af sognets store
gårde, og vi havde da også to
karle og en pige indtil jeg blev
12 år.
- Når vi var færdige i roerne
tog hele familien efter mid-
dagsmaden, til De Sorte Bak-
ker og badede og hyggede sig;
det mindes Ingrid som noget
helt vildt dejligt fra sin barn-
dom.

Far var heller ikke sen til at
leje en bil, når der kom Cirkus
til Skjern, - så blev alle stuvet
ind, og vi kørte standsmæs-
sigt til Cirkus; - også en af de
virkelig gode oplevelser fra
min barndom, bedyrer Ingrid

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...
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med et stille smil.

havn var altid gode, - for så
stod moster udenfor Tivolis
indgang og tog imod os, - så
måtte vi prøve alt hvad der
var, - det var simpelthen fan-
tastisk. Selvfølgelig skulle vi
også have en stor is og i min
iver kom jeg til at bestille en

dog skuffet, griner Ingrid, for
det var jo bare sådan noget
klistret stads.
- Vores moster var enlig og
underviste på Kofoeds Skole
i håndgerneing, hvor mange
unge piger, som var kommet

ud i noget skidt kunne kom-
me ind og bo. For opholdet
og undervisningen i forskel-
lige fag, skulle de så vaske op
og gøre rent; - der var rigtig
mange piger, som havde stor
glæde af det, og som siden-
hen kom på deres rette hylde,
siger Ingrid.

penge af far, så vi kunne cykle
op til Bertel for at købe en
gave til mor, ikke til os selv,
fortæller Ingrid, det var først
da man begyndte at tjene
penge selv, at der kunne blive
til søskende.
- Sidste søndag før jul tog

hele familien toget fra Lem
til Skjern. Efter, vi alle havde
fået kaffe hos faster Dagny,
kiggede vi på juleudstilling,
og lillebror Frederik så den
togbane han ønskede sig all-

nye sko, som vi var meget
stolte af, tilføjer Ingrid.
- Vi måtte ikke have dem på
i skole, - men listede dem al-
ligevel med i tasken for at vis-
de dem frem, smiler Ingrid,
- men da mor opdagede det,

I julen var mormor, to
mostre og en morbror altid
med, - så sad vi i folkestuen

risalamande. En af mostrene
havde altid mandelgaven
med, smiler Ingrid.
- Juleaften syntes Ingrid var
speciel god for gårdens hund

lov til at komme ind i stuen,
ellers lå den altid i bryggerset,
- og minsandten om den ikke
brummede med, rundt om
træet, griner Ingrid
- Nytårsaften kom naboerne
fra vogterhuset til suppe; -
og far kørte altid møjstøvten
(trillebøren) ind i forgangen,
- for at nabobørnene ikke
skulle rende med den, så han
ikke kunne få røgtet næste
morgen.

Det var også tradition, at
Niels og Svend Nygaard altid
kom til suppe 1. nytårsdag, så
gik snakken lystigt, om hvad
der var sket aftenen før.

Laurids som 2-3-årig.
Han er også den ældste,

på tre.
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- Ingrid er født den 6. august
1945, og det er jo en af de
dage, hvor alle husker, hvor
de befandt sig pga. atombo-
mbenoverHirosima,fortæller
Laurids, og han kan da godt
huske lidt, - men det er nok
mest fordi han er blevert det

heller ikke nyhederne smidt i
hovedet med det samme, som
man gør det i dag.

Laurids var et stort lege-
barn i sin barndom, fortæller
Ingrid, - Laurids protestere,
- men hun holder leende fast,
og siger: Det fortalte din mor
mig engang.

På spørgsmålet om han
husker noget fra 2. verdens-
krig, kan Laurids ellers ikke
fortælle meget, da han jo kun
var fem år ved slutningen,
- men jeg husker engang jeg
legede med Peter Thomsen,
- vi gik oppe på vejen, - plud-

os, - vi smed os i grøften, og
var meget bange.
- Jegkanogsåhuske, fortæller
han videre, da tyskerne gik
hjem. Vi havde 200 til at
overnatte på gården, og jeg
husker at kaptajnen holdt no-
get morgenparade under me-

gen højlydt kommando.
- Det var jo mest store drenge
på 16-17 år, fortsætter Laurids

lavet i den store gruekedel,
inden de drog mod grænsen.

I Laurids nabolag var der
mest pigebørn at lege med,
dem drillede vi meget, min
fætter Anker og jeg, griner
han, og når det blev for træls,
legede han ofte med Gunnar
Bollerup i Rabjerg.
- En vinter var der et tykt is-
lag på grusvejen i gennem
skoven, og helt ned til os,
fortsætter han, - så Anker
og jeg spændte træskøjterne
på støvlerne, og løb hele ve-
jen over til vores fætter Niels
Bollerup i Lykkeby, det var en
herlig tur, smiler han.
- Vi spillede meget skak sam-
men, spillede bold og lavede
en masse skarnstreger, griner
Laurids. Fx. når hedesmeden
kom og skulle bille en kværn
(skarpe stenen i kværnen,
red.), så puttede vi olie fra
smørekanden på håndtaget,
mens han var inde at få kaf-
fen.
- Han blev fuldstændig tovlig,
- men kunne ikke fange os,
- for da var vi allerede langt

væk.
- Når jeg godt vidste, jeg
havde lavet noget skidt, og
skulle have skældt ud, - løb
jeg altid op på taget, for så
syntes min mor det var synd
for mig og ville gerne have
mig hurtigt ned igen inden
der skete noget alvorligt.
- Det sjove er jo, indskyder
Ingrid leende - Laurids var en
være knægt, efter hans mors
udsagn, - mens hans lille-
bror Svend, var sådan en rar
dreng.
- Somme tider havde naboen
også besøg af nogle køben-
havne-piger, fortæller Lau-
rids videre, dem legede vi
også med og spillede fx. fod-
bold, rundbold og dåse af hul.
Pigerne var slet ikke vant til
at man kunne lege oppe på
vejen hele dagen, - men den-
gang var der jo heller ikke så
mange biler, betoner Lau-
rids.

som 10-11 årig altid en cigaret
af karlen (det var en Bridge),
det vidste mine forældre ikke,
bedyrer Laurids, men da mor
fandt en pakke under lofts-
bjælken på WCet i gården, -
faldt der brænde ned, griner
han.
- Som dreng var jeg ofte med
far på Borris Marked (Dal-
ager i dag, red.). Det var et
stort marked, og der var
mange folk, for far at snakke
med. Da vi kom ind i restau-
rationen var den proppet med
fulde folk, - så far sagde bare,

Laurids med sine to
søskende Anne Grethe
og Svend.
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vi en kop kaffe et andet sted.
- Da jeg var 12 år blev far
syg og indlagt på Sygehuset i
Tarm, fortæller Laurids; - så
kørte jeg bilen til Tarm med
mor, - så vi kunne besøge

sted i dag, smiler han.
- Jeg var også med far i Ring-
købing på Kreditforeningen.
Vi ankom i vort stiveste puds,
far med høj hat, - for at be-
tale renter, som man jo skulle
møde op for at gøre, dengang.

sions-hotellet.

KFUM Spejder, og jeg husker
vi var på korpslejr på Born-
holm. Det var en stor oplev-
else, siger Laurids. Vi gik
Bornholm rundt, og vi var ude
at bade, - det var noget an-
derledes end Vesterhavet, - da
der var mange store sten, - så
man ikke bare kunne springe
på hovedet i bølgerne.

Skønt Ingrid og Laurids
barndomshjem kun lå ca. 1½
km fra hinanden, var det jo en

stor afstand dengang, - så de
opnåede aldrig at lege sam-
men som børn, men mødtes
dog i Søndagsskolen. Ingrid
kan huske, at da havde piger-
ne altid nystrøgne forklæder
på.

Men så til en høstfest i den
gamle gymnastiksal på Dej-
bjerglund, kom de til at sidde
overfor hinanden, og ved et
uheld kom Laurids til at vælte
blomsten, som stod imellem
dem, - det grinede de meget

at følge mig hjem på cykel,
smiler Ingrid.

De blev gift i 1965, og det er

Hans Jørgen, Anne Lise, Ove
og Per, - og foreløbig er det så

-alb

En af Ingrids mange flotte
blomsterdekoration.

Ingrid og Laurids ved en
afslapningsstund i sofaen.
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Indehaverne af
»Vores Lille Butik«
på G l.D ejbjergvej4,har
væ retnabokoneriover20 år,
og kan sim pelthen ikke
undvæ re hinanden.

i efteråret 2007. Da de begge
er et par meget kreative per-
soner, havde de efterhånden
fået lavet så mange ting, - så
de synes, det kunne være
morsomt at prøve at sælge af
sagerne.

De to piger er Rigmor Tarp-
gaard og Bente Lillegård Ped-
ersen, og butikken har hjem-
sted på Bentes matrikelsnr.

Da Bente og hendes mand

etableret en overnatnings-
plads for autocampere ude
foran deres lille landsted, tog
ideen rigtig fart, og sammen
med Bentes tvillingsøster
Birte fra Fyn, gik de igang
med at føre tankerne ud i liv-
et.

For, som de så rigtigt siger,
det kunne jo godt være at
camping-folket, kunne tænke
sig noget smukt at se på, og så
måske endda købe.

Der er lavet rigtig meget
håndarbejde, - som det ses
på billederne, men også ting
af træ og glas, fx. smukke
snapseglas med drejet fod i
træ.

Rigmor strikker mest baby-
og børnetøj, broderer og al-

muemaler gamle møbler.
Bente laver meget patchwork
bl.a. puder, der jo er gode

fra Kenya, fx. stof til kurve og
malerier. Birte strikker sok-
ker og laver tasker + mange
andre forskellige ting.

Alle interesserede er vel-
komne i den lille butik efter
aftale, på enten 9734 2030
eller 9734 1626. Her op til jul
ville det være en god ide at
kigge ind, - men det skal lige
pointeres, at de to nisser er
solgt til undertegnede.
- Vi er til at handle med og
har rimelige priser, betoner
de begge.

Bente og Rigmor bruger

producere, og mange gange

kreative arbejder i laden hos
Bente Lillegård Pedersen.
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under deres daglige cykleture
rundt i sognet, får de nye ideer
til noget kreativt. Ja, - man
bliver ligefrem helt elektrisk
efter at komme i gang med
noget nyt, fortæller Rigmor.

Bente supplere med, at de
dog aldrig glemmer at få kage
til kaffen imens de arbejder, -
det ligesom sætter det hele i
perspektiv; - og det kan man
godt tillade sig, når man har

cyklet omkring 20 km, siger
de begge med et lunt glimt i
øjet.

De har lige fra små været
vant til at have noget i
hænderne, begge har været
velsignet med kreative mødre
og mormødre. Rigmor har
også et »lys-gen«, som hun
kalder det, og forklarer vi-
dere, at det, har hun alle dage
haft, - jeg elsker lyset i alt det
kreative, betoner hun.

Bente kan ikke tåle at se et
patchwork-blad, før hun er
inspireret, og straks laver no-
get i sine helt egne farver.

De siger samstemmende at
det er dejligt at have denne

Bente tv. og Rigmor mhv.

tæppe og Rigmor med en
yndig babytrøje i strik

med broderi.
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fælles hobby; - og i stedet for
at det skal ligge gemt væk i
skabet, er det jo også sjovere,
at sælge til folk, som værtsæt-
ter deres arbejde.

Der er stadig meget arbejde
at få lavet, fx. har Bente ikke
brugt al materialet, som hun
havde med hjem fra hendes
og Eriks sidste tur til Kenya
i 2006. Der er dog stadigvæk
et par dekorative kurve eller
fem tilbage, som er lavet af
stof fra Kenya, smiler hun.

Foruden at cykle sammen
er Rigmor og Bente også
medlemmer af Dejbjergs
Læseklub, hvor de mødesmed
10 andre kvinder en gang om
måneden.

Det skal dog heller ikke
glemmes, at de to damer jo er
2 femte-dele af redaktionen
på dette blad, - så det er et par
aktive kvinder, vi her har haft
fat i.

Det skal lige til slut
fortælles om autocamperp-
ladsen, at der i sommer var
over 30 campere som fandt
vej, - og når det først kend-
es, at der, et stenkast der-
fra, også er en fed kreativ
butik, skal Bente, Birte og
Rigmors arbejder nok få
ben at gå på.

Men husk, - alle er vel-
komne efter aftale.

-alb

Flotte sandaler fra Kenya,
- en kanon julegaveide til
unge mennesker.

Rigmor med hendes store
hit et baby-dynesæt med

broderede bamser og
gyngeheste, og Bente

af stof fra Kenya.
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Deterheltutroligt,så godt
hum ørm an kom m eri,nårm an

Torsdag aften havde 30-
40 personer sat hinanden

på Bundsbæk.
Initiativet var taget af Karen

Kiørbye, Stauning og Henri-
ette Lauridsen, Dejbjerg. De
havde sammensat et rigtigt
godt program af både gamle
og nye efterårssange.

De gamle sange, såsom Sep-
tembers himmel er så blå,
går jo altid rent ind hos pub-

sange vakte stor interesse og
gehør, med deres gode melo-
dier og tekster.

Efter et par fællessange
læste Karen tre af Piet Heins
sjove Gruks om efteråret,
disse rammende sentenser
faldt i god jord hos tilhørerne,
som morede sig kosteligt.

Karen og Henriette havde
hentet musikalsk assistance
af Inger Kiørbye Bertelsen,
Kolding på basguitar og Jør-
gen Lauridsen, Dejbjerg på

over det musikalske i, sam-
men med Karen og Henri-
ettes skiften ved klaveret, - så
alt gik op i en højere enhed.

Per Lunde Lauridsen
fra museet, sagde da også
i sin velkomst og afslut-
ning, at vi burde synge no-
get mere sammen, da det jo
er en god vestjysk tradition,

som alle bør holde i hævd.
Under kaffen og kagen un-

sang, musik og højtlæsning,
hvilket var utrolig smukt.

Inger afsluttede aftenen
ved klaveret, med at synge en
sang, hun selv havde kompo-
neret til sin faders 70 års fød-
selsdag.

Denne sang sammen med
aftenens øvrige repertoire,
satte tilhørerne i en stemning,
som nok sjældent er opnået
i kaffestuen på Bundsbæk
Mølle.
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Livets gang:

iskole iStauning,hvorjeg var

nåede jeg lige athave ethalvt
årinden jeg tog 8.klasse på
skolen iLem .

9. og 10. klasse tilbragte jeg
på Dejbjerglund Efterskole,
som bare var noget jeg havde
drømt om siden jeg startede
med at dyrke spring-gymnas-
tik. På efterskolen udviklede
jeg mig meget personligt, den

har virkeligt givet mig mange
rigtig gode minder med i
bagagen.

Da jeg blev færdig med ef-
terskolen, startede jeg på den
3-årige HTX uddannelse i
Skjern. Ud over at jeg lærte

også en stor interesse inden
for automatisering.

Det at kunne få maskiner
til at arbejde af sig selv fasci-
nerede mig helt vildt. Da jeg

overfor en stor beslutning, for
skulle jeg læse videre til in-

jeg skulle, eller skulle jeg tage
mig en fag-uddannelse først
og få noget praktisk erfaring.

Beslutning endte med, at
jeg ville have noget prak-
tisk erfaring. Studievejle-
deren mente jeg skulle tage
faguddannelsen som maskin
tekniker, da det ifølge ham
var den uddannelse hvor man
havde mest med maskin-kon-
struktion at gøre.

Jeg havde fundet læreplads,
var næsten klar til at starte,
så falder min far over en ar-
tikel fra Højmark Automatic

»De søger en lærling«. Da jeg
læste deres artikel igennem
vidste jeg bare, det var det jeg
ville. Så 1. august 2005 start-
ede jeg på uddannelsen som
automatiktekniker.

Jeg er endnu ikke helt fær-
dig med min læretid, men har
overstået svendeprøve med
3 12-taller, og mit endelige
skolepapir består af ikke min-
dre end 16 12-taller.

Når jeg har overstået min
læretid ved Højmark Auto-
matic, har de tilbudt mig et
fedt job, som indeholder en
masse udfordringer, og som

jeg af sammen grund også
stærkt overvejer at sige ja til.

Store oplevelser:
Jeg var så heldig at være nået
så lang med spring-gymnas-
tikken at jeg blev udtaget
til Dejbjerglund Efterskoles
rejsehold hele 2 gange. Den
første gang var til Californien
i USA. Det var en rigtig fed tur
hvor vi både oplevede stor-
byerne og kom ud på landet

hos private.
Det var virkeligt fasciner-

ende at opleve USA og det er
fuldstændig som man ser det
i fjernsynet, og amerikanerne
er et utroligt venligt folke-
færd. Det var en helt specielt
fornemmelse at rejse derover
med sådan et gymnastikhold,
for derovre bliver vi virkeligt
betragtet som stjerner, og der
bliver virkeligt jublet efter
hver opvisning, og selvføl-
geligt også skrevet auto-
grafer.

Ud over opvisningerne var
vi blandt andet ude og se na-

Lasse er søn af Lone og Tony Lauesen,
tidl. Dejbjerg nu Skjern...
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tionalparker som Yosemite
National Park, og Grand can-
yon, hvor vi begge steder var
ude og vandre.

2. gang jeg var af sted, gik
turen ned langs USA’s Øst-
kyst i stedet, her startede vi
ud i New York, hvor vi lavede
et par opvisninger, og oplev-
ede den fascinerende storby.
Efter at have tilbragt et par
dage i New York, drog vi vi-
dere mod Washington hvor

ning på plænen foran »The
Washington Monument«,
som virkelig var en fed oplev-
else.

Turen gik så videre ned
langs kysten, hvor vi havde
en masse oplevelser, og ende i
Miami, hvor vi tilbragte vores
sidste dage ved standen inden
vi skulle tilbage til det kolde
Danmark.

En af de oplevelser jeg også
husker rigtig godt, var da jeg

og tog af sted på en motor-
cykel tur til Mosel i Tyskland
med bland andet min far og
min farfar. Jeg syntesvirkeligt
det var fedt at vi kunne være 3

generationer af sted på sådan
en tur.

I sommerferien 2006

tog jeg sammen med min
daværende kæreste Malene
Bloch og en anden veninde på
en måneds interrail i Europa.
Vi kom blandt andet gennem
Tyskland, Frankrig, Italien,
Grækenland, Slovenien, Tjek-
kiet og Østrig. En virkelig stor
oplevelse som jeg kun kan an-
befale.

I sommerferien i år, købte
jeg en båd sammen med en af
mine kammerater, vi havde
en aften snakket om at det
kunne være fedt at hive et

år ud af kalenderen, og sejle
rundt i middelhavet.

Vi blev enige om at vi blev
nød til at se om det at sejle
overhovedet var noget for
os. Så vi købte en Junker 22
med 4 sovepladser som lagde
i en havn på Sydals, og brugte
så 10 dage på at sejle den til
Bork havn. Det var virkelig en
fed oplevelse, for der var ikke
nogen af os der havde sejler-
erfaring.

Jeg var den eneste af os
der vidste lidt om det, for jeg
havde set hvordan min far
gjorde da jeg var 12 år, hvor vi
brugte 2 uger på at sejle rundt

Lasse på arbejde.
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i Danmark. Så den første
morgen vi lagde ud, måtte vi
lege kongens efterfølger… eft-
er 2 dages sejlads mødtes vi i
Juelsminde med min moster
og onkel, som også var på se-
jltur.

båden efter så vi var sikre på
at alt var i orden. Det viste
sig så at vi ikke havde spændt
storsejlet rigtigt op, hvilket
resulterede i en revne i sejlet.

satte vores tur. Vi var utro-
lig heldige med vejret, for
vi havde kun brug for vores
regntøj 2 ud af de 10 dage vi
var af sted, og vinden kunne
ikke have været mere opti-
mal.

Da jeg her midt i oktober af-
sluttede min svendeprøve, tog
jeg af sted på roadtrip gen-
nem Østeuropa sammen med
5 kammerater fra klassen. Vi
splejsede om en VW Bus med
2 sofaer og bord bagi, som vi
så gejlede lidt op med blandt

playstation.
Turen gik fra Danmark gen-

nem tyskland til Warszava
i Polen. Derefter tog vi mod
Prag i Tjekkiet. Vi besøgte
koncentrationslejren Aus-
chwitz på vejen, det var en

utrolig skræmmende, og sam-
tidig fascinerende oplevelse.

Efter at have tilbragt nat-
ten i Prag opdagede vi nogle
mekaniske problemer med
bilen, vi fandt så en VW ser-
vice center, som sendte os
ud på landet til en VW-Bus
specialist. Som så reparerede
bilen, »Dog ikke ordentligt,
men mere om det senere«.

Da bilen blev kørt af liften
drog vi videre mod en by i
Ungarn ved navn Tatabanya,
hvor en af dem der var med
på turen havde arbejdet nogle
måneder. Vi fandt et hotel, og
tog ud for at opleve byen »By
Night«.

Næste morgen havde vi tu-

rens sidste sydligt gående
køretur foran os, vi skulle
nemlig nå turens ende-des-
tination: Balatonsøen. Vores
største problem med Ungarn
gik nu op for os, for vores
GPS havde ikke noget kort
over vejene i landet, men den
havde en pil på kortet, og man
kunne se søen på den.

Vi tog nu en chance og
drog af sted med de midler vi
havde, efter at have kørt i to
timer måtte vi indse at et kort
nok blev nødvendigt, for i et
bjergområde er det ikke nemt

Vi anskaffede os et kort,

en dukkert, mens folk kom
gående forbi, med et smil på
læben i deres vinterjakker.
Efter dukkerten skulle vi jo

mens vi stod der i vores bade-
tøj.

hoppede ind i bilen for at
drage tilbage mod Tatabanya,
ca. halvvejs tilbage begynder
bilen igen at sige mærkelige
lyde fra det ene baghjul. Vi
holder ind på en tankstation
og begynder at skille bagdæk-
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ket ad. Vi måtte desværre eft-
er ca. 3½ times bøvl, hvor vi

iker, indse. at vi ikke ville nå
hele vejen hjem i vores kære
bus. Så vi ringede efter Falck,
for vi havde jo selvfølgelig
tegnet en Kasko Forsikring
på bussen med fuld SOS
dækning; - så fortælle dem

med forsikringsselskabet at

om aftenen den næste dag, og
så lappede vi sammen med
mekanikeren bilen sammen
så den kunne køre os stille og
roligt tilbage til vores hotel.

Vi kom hjem hoppede
i festtøjet og tog ud i det
Ungarnske natteliv for at fej-
re afslutningen på vores tur.

lånebil og drog tilbage til mod
Danmark med et ordentligt
læs af oplevelser.
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Iprojektet»Styrkelse afbosæ t-
ning iDejbjerg«,hvorviharfået
tildelt110.000 kr.tilanvendelse i
perioden 1.m aj2008 til30.juni
2009,harvinu fåetdetførste
oplæ g fra arkitektBo
Christensen iSkjern til,
hvorledesderkunne gøres
nogetforbyforskønnelse.

Vihar fået skitseret, hvorledes
pladsen mellem Kirken
og Missionshuset kan for-
skønnes.

Der arbejdes videre med at
få gjort oplæget mere konkret.
Der er peget på, hvorledes
byggegrunde kunne placeres,
noget der kræver et nyt oplæg
fra arkitektens side, inden det
vurderes endnu en gang.

Arkitekten er ligeledes ble-
vet bedt om at undersøge
yderligere mht. muligheden
for at etablere en sti mellem
Dejbjerglund Efterskole og
byen. Han skal i kontakt med
kommunen for at høre nær-
mere mht. mulighederne.

Forslag om at skabe en vi-
suel fremtoning i byen og
ved indfaldsveje kunne gøres
med etablering af stendiger
/ stenvarder ved indfaldsve-
jene. Vi skal mødes med arki-
tekten igen, når han har fået
det første oplæg bearbejdet.

I projektet ønsker vi også
at få oprettet en hjemmeside
samt fremstillet noget ma-
teriale, der kan præsentere

vore kvaliteter og belyse de

byen. Derudover skal hjem-
mesiden informere om
gennemførte arrangementer
og om kommende arrange-
menter.

Vi forestiller os også, at der
skal være en opslagstavle,
hvor man købe og sælge ting
til hinanden eksempelvis. I
den forbindelse er vi i kontakt
med en professionel udbyder
af hjemmesider, som har giv-
et os et tilbud på etablering
af siden. I forbindelse med
indskrivning af materiale på
hjemmesiden og den løbende
opdatering efterlyser vi i sog-
neforeningen nogle personer,
som vil gå ind i dette arbejde.

Der vil blive udpeget en

web-master og nogle redak-
tører, som alle får adgang til
at redigere på siden, og det
hele er opbygget i et bruger
venligt system. Man vil de-
suden blive instrueret i, hvor-
dan systemet virker. Har du
lyst eller kender du en, som
har evner for dette, så hører
jeg gerne fra dig på telefon
9734 2825.

Vi havde en vellykket fæl-
lesspisning 31. oktober, hvor

med hinanden, medens børn-
ene kunne danse i børnedis-
koteket eller tumle rundt på
måtter og madrasser.

Til slut vil jeg på vegne af
sogneforeningen ønske jer
en glædelig jul og et aktivt
nytår.

Lars Jørgensen
Formand, Sogneforeningen

Dejbjerg Sogneforening
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Fredag 31.oktoberholdt
Dejbjerg Sogneforening,
fæ llesspisning foralle isognet,
på Dejbjerglund Efterskole.

Der kom 62, og det på trods

blev sendt på TV2 samme af-
ten.

Mange af de unge familier
havde dog sat videon til, så
de kunne se resultatet af Vild
med Dans, når de kom hjem,
- for denne her fællesspisning
ville de ligegodt ikke gå glip
af. Som mødrene også så klogt
konkluderede: - Især når vi
ikke selv skal lave maden.

Menuen, fra køkkenchefen
Hanne Brokholm, på Eft-
erskolen, stod på Hakkebøf

sauce) og salat. Desserten var
alle børns livret nemlig en is

med chokoladeovertræk + so-
davand og kaffe til de voksne.

Senere blev der arrang-
eret børnediskotek til bl.a.
Smølferne + diverse børne-

på Dejbjerglund med Sogneforeningen...

Det er trygt at have
farmand ved hånden, når
man er til fællesspisning i
Dejbjerglund Hallen. Senere
fandt denne lille gut, da også
nogle legekammerater.

Litzia Thomsen og Else
Marie Clemmensen var
begge taget til fællespisning,
for at få en snak og møde
nogle af de nye unge fami-
lier i sognet.
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sange i den gamle kantine.
Det er 2. gang i år, at der

bliver arrangeret fællesspis-
ning i Sogneforeningens regi,
og det var faktisk ved general-
forsamlingen i april, at ideen
kom op at vende mht. at lave

tere. Derefter gik det stærkt,
og bestyrelsen har ikke for-
trudt deres initiativ.

De to nabokoner Else Clem-
mensen og Litzia Thomsen,
var kommet til fællesspis-
ning, fordi de til daglig spiser
alene; - og det her var jo en
god lejlighed til også at møde
nogle af de nye unge familier
i sognet. de var begge også

med sidste gang i maj måned.
Det er jo som de samstem-
mende siger: Hyggeligt, so-
cialt og så er maden jo bare
fortrinelig. De manglede dog
nogle fællessange, - men det
er nok ikke nemt at overdøve
børnene i den anden ende af
hallen, smilede de, - og vi skal
jo alle være her. Else og Lit-
zia sad sammen med en hel

aftalt at mødes denne aften:
Snakken går så godt omkring
et spisebord, og sine naboer
skal man pleje godt, udtalte
de.

Ved slyngelbordet, var man
ikke helt klar over om man

skulle sætte sit tyggegummi
under bordet eller stolen,
- det blev der grinet meget
af; og da hakkebøfferne kom

Vore mænd kan godt lide bøf,
- - meen de bliver også mætte
derhjemme. Et lille hint til

bøf de tog op på tallerkenen.
Tag endelig naboen i hån-

den og kom til fællesspisning,
sluttede formanden Lars
Jørgensen af, - også dem fra
Østersogn, smilede han lunt;
- de var nemlig blevet hjemme
for at se Vild med Dans.

-alb

Nederst til højre ses det
aktive udvalg som stod for

arrangementet: Fra venstre
er det Eva, Lars, Tina,

Rita og Hans Peder.
På det øverste billede

boltrer børnene sig i gym-
nastikredskaberne og

nederst spreder
snakken sig ved bordet.
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ADVENTSMØDE
Dejbjerglund Efterskole
1. december

Adventsm øde på Dejbjerglund
Efterskole eren dejlig tradition
som optakttiljulen,en aften
m an bare må m ed til.

Som sædvanligt var der ind-
ledningsvis julemarked og
forskellige konkurrencer.
I år foregik det i de nye lo-
kaler ved foredragssalen, og
der var mange mennesker og
stor trængsel, og der blev vist
nærmest udsolgt af det hele.

Gitte Christiansen bød vel-
kommen, hvorefter aftenen
begyndte med en fællessang.
Årets taler var Kurt Ander-
sen fra Bøvling, som talte om
forventning. Vi har alle en
forventning; men det er ikke
altid, at vi ved nøjagtigt, hvad
det er. Han kom også ind på
mytologi – både den nordiske
og den bibelske.

Derefter var der underhold-
ning ved eleverne: Skoleban-
det som spillede Jinglebell
Rock og Rap Jul, og drengene
som sang John Lennons War
is over. – Efter kaffen op-
trådte pigerne med luciaop-

tog, som altid er en smuk op-
levelse, og de sluttede af med
nogle sange, hvilket de gjorde
virkelig godt.

Afslutning ved Kjeld Chris-
tiansen. – En dejlig aften med
ca. 400 deltagere!

-lrå
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Big FatSnake,-etaflandets

variDejbjerg Kulturhusog give
koncertden 14.novem berfor
fulde huse.

Aftenen var også en aften

havde arrangeret deres årlige
julefrokost. Andre havde også
fundet vej for at få en hyggelig
aften ud af det.

Det hele startede kl. 17.30
med spisning. Der var dækket
op til 600 personer. Forretten
blev serveret mens resten af
menuen var »Ta`selv bord«.
Nogle af gymnasterne fra
Rep-holdet forestod serverin-
gen.

Under spisningen var der
stille og dæmpet klavermusik
ved en pianist. Et stort ar-
rangement, at bespise så
mange personer, men det hele
»klappede«, som det skulle og
maden smagte rigtig dejlig.

Koncerten med Big Fat
Snake startede kl. 20.30. Det
blev mørket i salen, koncerten
kunne starte. Dog blev der
forinden budt velkommen
af Musik- og Kulturforenin-
gens formand Ole Søm. Og så
startede det hele:

Big Fat Snake indtog scenen
og det var med fuld musik i
ordets bogstaveligste betyd-
ning. Lysshowet var næsten
et kapitel for sig selv, over-
vældende. Og der var klimaks
fra starten af koncerten.

Lige en indskudt be-
mærkning, da det er mange
år siden, at jeg har været til
koncert sidst. Jeg var lidt
på bar bund med hensyn til
lyden, var det virkelig så højt.
Med hensyn til lyset, var det

i det mørke rum. Og så tillige
stå op under hele koncerten.

Kunne jeg klare det i så lang
tid. Dem jeg var sammen med
mente ikke, at man kom i den
rigtige koncertstemning, hvis
ikke man stod op. Jeg, der
mente, at man i vores alder
fandt det mest behageligt med

opfattelse revideret. Og så en
indrømmelse --- jeg kendte
faktisk ikke ret meget til de
der »slanger« på scenen.

Som aftenen skred frem,
kunne jeg høre at sangene

havde jeg hørt mange gange
før; men forbandt nok ikke de
mere stille sange med et band,
som havde sådan et navn,
som Big Fat Snake. Det måtte
bestemt være mere voldsom-
me toner, der ville komme fra
scenen.

Igen blev jeg korrigeret i
min opfattelse, heldigvis på
den positive måde. Undskyld,
men det blev en lang indskudt
bemærkning.

Forsangeren Anders Bli-
chfeldt sagde, at det var et
stykke tid siden bandet sidst
havde været ude at spille. De
havde glædet sig meget til, at
skulle til Dejbjerg. Guitaristen
Peter Viskende havde fødsels-
dag. Det var blevet fejret med
champagne og lagkage, inden
de gik på scenen.

Man må sige, at de modne
herrer i bandet leverede
musikken fuldt ud. Deres
iørefaldende pop/rock sange
tiltalte mig. Især var det nok
»No peace like in Heaven« og
»Bonsoir Madam«.

Vi hørte sange fra hele deres
20-årige karriere. Sangene
var blevet mere »stille« med
årene, hvilket jeg bifaldt. Det
var fængende melodier, som
man ikke kunne få ud af ho-
vedet igen.

Overvældelsen indtog mig
igen. Det var trods alt noget
andet at høre sangene live,
som at høre dem i radioen.
Også selvom det var i decibel,
der kunne være skadeligt for
hørelsen, Muligheden for at
skrue ned for lyden var ikke
til stede.

Big Fat Snake på DE
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Man fornemmede at de

et af og medlevende i musik-
ken. Måske var der nogle fans
af Big Fat Snake med, altså
sådan nogle der er medlem af
en fanklub, hvem ved. De 90
minutter var pludselig forbi.
Det var gået meget hurtigt, og
man var en oplevelse rigere.

Nu hvor jeg var kommet til
koncert med et kendt navn,
ville jeg da også gerne have
nogle autografer. Men det
var åbenbart ikke så nemt.
Ved hjælp af et par venlige

grafer, som man kan se. Det
gjorde bare aftenen helt per-
fekt.

Aftenen sluttede med dans
til et mobilt diskotek. Og man

må sige, at der var gang i den.
Den gode stemning fra kon-
certen fortsatte til aftenen
sluttede kl. 01.00. der efter
kunne der købes pølser. Over-
skuddet gik til Rep-holdets
tur til Brasilien til næste år.

Det skal
o g s å
med, at
for at
en så-
dan af-
tenmed

et så stort arrangement kan
løbe af stabelen, er der mange
lokale frivillige, som giver et
nap med. Det er lige fra at
stille højtalere og diverse ud-
styr op, som bandet havde
med og til at stå i baren, samt
rydde op efter det hele igen.
(nok også mange andre ting)

Sumasumarum: En aften
der var vellykket, og som et
lille sogn, som Dejbjerg kan
være stolt af.

-bll
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En storslåetog anderledes
koncert-aften,hvorder
balanceresgraciøstog
sprudlende på kanten af
genrerne,sam tidigtm ed at
publikum garanteretvilføle
sig isikre hæ nder.

Ingen tvivl om at Lis Sørensen
er i sit livs bedste form, og
med sit spilleglade og roste
orkester er banen kridtet op
til en forrygende aften i selsk-
ab med nye sange og et hav af
sprællevende klassikere. Bl.a.
Tæt på ækvator, Verden er i
farver, Paseo con amor, Fuld
af nattens stjerner og Mine
øjne de skal se.

Lis Sørensen optræder for
udsolgte huse, i enhver af-
krog af Danmark, og sjældent
kan en dansk solist frembyde
en så overbevisende og stærk
tilstedeværelse på scenen, at
fortid og nutid mødes så lige-
fremt og naturligt.

Med sig på scenen har Lis
Sørensen: Poul Halberg:
Guitar, Jonas Krag: Guitar,
Jette Schandorf: Bas, Jan Si-
vertsen: Cajon, Klaus Men-
zer: Percussion,

Samt 6 mands-strygergrup-
pen Danish Session Strings.

i Dejbjerglund
Kulturhus
fredag
27. marts 2009
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Første søndag i advent stod for
døren, og det var tid til at tænde
vort kalenderlys. Men ingen kal-
enderlys uden den traditionsrige
og hyggelige kalenderskovtur
med søndagsskolen.

Søndag 23. november kl. 10.00
mødtes vi ved Missionshuset og
gik en tur i skoven udstyret med
pose og saks.

skinsvejr med let frost bød os
velkommen. Holdbarheden af
de mange store vandpytter med
is på, blev afprøvet (de holdt
ikke ?!).

Vi fandt en masse ting og sager
til den senere produktion af kal-

este mos, kogler i forskellige stør

relser, gran, kristtjørn med røde
bær, træstykker, svampe o. m. a.

Da poserne var fulde, gik vi
tilbage til Missionshuset, hvor
boller og varm kakao blev ser-
veret. Så gik den store kreativitet
i gang, og efter et stykke tid stod
11 smukke og meget forskellige
kalenderlysdekorationer fær-
dige.

En julehistorie om den

ud som nisse, blev oplæst, og
mens dekorationerne tørrede,
legede vi alle nogle lege, hvor-
efter dagen blev afsluttet med en
adventssang om at tænde lys og
om at vente.

Alt i alt en hyggelig begyndelse
på adventstiden. Nu glæder vi os
bare til at kunne tænde lyset...

Kalenderskovturen
Jamen du godeste..!
Er det allerede jul...
(eller i hvert fald
december)..!..?
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REDAKTIONEN
skriver...
Så er2008 ved atvæ re slut,
-og herpå redaktionen vilvi
gerne takke foråretdergik,
-viserfortrøstningsfuldt2009
im øde.

Vi bliver aldrig trætte af at
modtage og redigere alle de
spændende artikler, vi får
tilsendt til vort blad. Det er
simpelthen så »fedt« at være
en del af denne redaktion.

Nu er der selvfølgelig nok
nogen, som synes at vi hælder
vand ud af ørene, - vi har da
også fået meget vand oven-
fra i år, - - meen den op-
mærksomme læser, har nok
forlængst fundet ud af vær-
dien af et blad, som er med til
at delagtiggøre alle i hvad der
sker i sognet.

Bente Ladekjær har øns-
ket at trække sig fra arbejdet
på redaktionen, - - dog ikke
pga. os andre; - hun deltager
dog stadigvæk i redaktions-
møderne, og vil fortsat redi-
gere side 3.

Vi håber at alle vore læsere
vil hygge sig med bladet og
alle de gode artikler.

Her på redaktionen lader vi
hermed julefreden sænke sig,
og glæder os til at udkomme
med nyt spændende læsestof
i april 2009.



DEJBJERG
LOKALHISTORISKE

ARKIV
Dervararrangeretfæ llesm øde
forde lokalhistoriske arkiverden
6.novem beriHanning.
Jeg deltog forDejbjerg.

Kristian Ahle bød velkom-
men til de fremmødte og til
Jens Erik Pedersen, Morten
Nielsen og Niels Winther
Christensen fra SLA, Sam-
menslutningen af lokalarkiv-
er.

Morten Nielsen har ansvar
for drift, undervisning og
udvikling af Arkibas 4. Han
kunne oplyse, at 52 kommu-
ner har tegnet kommuneli-
cens.

413 lokalarkiver er dermed
omfattet af en kommuneli-
cens. Ud af disse bruger 219
arkiver dagligt Arkibas 4. Ind-
til dags dato er der foretag-
et 868.287 registreringer i
Arkibas, og der er registreret
251.948 billeder.

Landsformanden for SLA
Jens Erik Pedersen talte
stærkt for arkivsamvirke.

Vi har hidtil i Ringkøbing-
Skjern Kommune haft et
arkivsamvirke udvalg. Det
blev på mødet i stedet stiftet
som forening. De i udvalget
blev valgt som den første be-
styrelse.

Niels Winther Christensen
gav en grundig gennemgang
af Arkibas 4. Han skal starte
med at undervise vores arkiv-
folk den 4. december på han-
delsskolen i Skjern.

Man må sige, at Kultur- og
fritidsudvalget i Ringkøbing-
Skjern Kommune gør et godt,
seriøst og fremadrettet stykke
arbejde for lokalarkiverne ved
Kristian Ahle.

Søren Sand Nielsen

For nylig indkommet billede
af præsteparret Boeck:

Philip Boeck var præst
i Dejbjerg fra 1912-1925.
Det var ham, som skrev

sangen »Nu blomstrer
lyngen på Dejbjerg Hede«.
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Julem arked på Bundsbæ kM ølle
eraltid en hyggelig tradition,
som træ kkerfolktilfra næ r
og fjern.

For mange er det en tradi-
tion at tage hele familien
med til Bundsbæk og bruge
en eftermiddag der som en
god optakt til julen. – Der er
da også mange aktiviteter for
børnene, som kan besøge den
grønne skovnisse og deltage i
en konkurrence eller dekore-
re deres egen peberkage.

Allerede den første lørdag
var der mange folk. Vejret
var da også perfekt til det, og
man kunne gøre en god han-
del og gå rundt og kikke på

sager var der mange af og til
en rimelig pris.

Der var bl.a. juletræer,

julepynt, kort, kager, orkis,
strikkede og hæklede ting,

Når man blev træt af at kik-
ke, kunne man købe glögg og
æbleskiver i julestuen eller
kaffe og kage i kaffestuen,
hvilket rigtig mange da også
benyttede sig af.

Et nyt tiltag i år var heste-
vognskørsel til rakkerhuset,
som var »beboet« i dagens
anledning. Her kunne man
få et godt indtryk af, hvordan
det har været at bo der i gam-
le dage. Man kunne naturlig-

vis også gå en tur derud med
svellestien i det milde efter-
årsvejr.

-lrå

Kommende
arrangementer
i Bundsbæk

Onsdag 18. februar kl. 19.30
i Dejbjerg Jernalder

Befæstede landsbyer og
forsvarsanlæg i Vestjylland.
Forelæser: Museumsin-
spektør Esben Schlosser
Mauritsen, Ringkøbing-
Skjern Museum.

Entré kr. 50,- incl. kaffe.

Tirsdag 3. marts kl. 19.30
på Bundsbæk Møllegård
Danske frivillige ved øst-
fronten.
Forelæser: Lektor, Ph.d.
Claus Bundgaard
Christensen.

Entré kr. 50,- incl. kaffe

Tirsdag 17. marts kl. 19.30
på Bundsbæk Møllegård
Danske frivillige i britisk
tjeneste.
Forelæser: Historiker
Jakob Lorenzen.

Entré kr. 50,- incl. kaffe.

Ketty Galsgård, Skjern
i sin stand med orkis.

på Bundsbæk Mølle...
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Agnes Stensgård, Stauning
laver pergamanokort.

Bjørn ved røgovnen,

Hestevognen kommer og
samler folk op og kører
videre til rakkerhuset.
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Skolen & Børnehaven

Derskerrigtig m ange ting i
voresskole og børnehave,

m en dereren væ sentlig ting,
som vierknap så glade for.
Nem lig atviharm åttetsige
farveltilvores7.klasse på
skolen.

Vi prøvede som skole, bestyr-
else og forældre at argumen-
tere for, at 7. klasse skulle
blive her i Stauning. Men no-
gen ville det anderledes, og så
blev det sådan. Vi håber, I 7.
klasser har det godt, der hvor
I nu end er!

Børnehaven har fået en
masse forbedringer på lege-
pladsen; nye legeredskaber,
bålhus, hængekøjer, værkst-
ed mv. Det er blevet en endnu
mere attraktiv og spændende
legeplads, som alle nyder.
Indenfor er der kommet en
billedskærm, så man altid
kan se friske billeder af livet
der.

Børnehavebørnene har
været i Baboon City (Hop-
peloppeland) en dag i sep-
tember, denne dag benyt-
tede dagplejen legepladsen;
lavede bål mv. Dagplejen er
også af og til på besøg i børne-
haven, hvor de hygger sig på
stuerne.

Sommerfesten og den kom-
mende juletræsfest bliver
ligeledes holdt sammen med
Dagplejen.

I skolen er 6. kl. begyndt at
øve til det store skuespil, som
skal opføres til skolefesten d.
20. november. 4. klasse står
for skuespillet til Luciadagen,

hvor 3. klasse traditionen tro
går Luciaoptog. Børnehave-
børnene øver også Luciaop-
tog til deres juletræsfest d. 4.
december, hvor SFO også vil
opfører et skuespil.

Der gøres meget for sam-
været på tværs af alderstrin;
dagplejen og børnehaven og
børnehaven og skolen. I uge
41 have skolen og børnehaven
OL-uge, hvor der var fælles
aktiviteter hele ugen på kryds
og tværs af årgang.

5. og 6. klasse har fx. også
været nede i børnehaven og
læst historier for de små.

En almindelig dag i oktober
i skolen endte lige pludselig
med ikke at være så almin-
delig. Der kom fortælleran-
greb ind i klasserne. Det var
3 fortællere som på skift,
nærmestbrasedeindiklasser-
ne og begyndte at fortælle
historier – om både stort
og småt. Eleverne synes,
det var en god oplevelse, og
fortællerne roste bagefter
vores børn for at være nogle

meget gode lyttere og søde
børn..!

Af bestyrelsesprojekter har
vi som altid noget i gang. Der
kører et spirende samarbejde
med Rækker Mølle Skole og
Amagerskolen. Vi prøver fx.
ihærdigt på at få ændret bus-
køreplanen til Skjern, både
fra Dejbjerg og Stauning, om
morgenen, så vores børn ikke
møder ind på Amagerskolen
så tidligt, som de gør nu,
nemlig før kl. er halv otte.

Vi håber, dette sker fra det
nye skoleår, og indtil da har
Amagerskolen lovet, at der er
synlig opsyn med eleverne.

Sidst men ikke mindst har
vi fået en ny skoleinspektør,
nemlig Jacob Agerbo som
er 36 år og bor i Skjern med
hans familie.

Fra fællesbestyrelsen skal
lyde et ønske om en glædelig
jul og et godt nytår.

På bestyrelsen vegne
Anne-Mette Holm Andersen
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Dervarrig m ulighed foratfå
gjortde første indkøb tiljulen,
fordervarm asserafstearinlys,
julepyntog m egetandettiljulen,
ved åretsbasari
Dejbjerg M issionshus.

Her var bl.a. masser af grøn-
sager, syltede rødbeder,
græskar, marmelade og kag-
er, fortæller Hanne Pedersen
som er en af bag»mændene«
bag basaren.

Hvis man ikke havde brugt
alle sine penge ved salgsbor-
det, kunne man også forsøge
sig i tombolaen, hvor der var

man så var så heldig at få en
nitte, skulle man blot skrive
sit navn på loddet og lægge
den i en kasse. Da aftenen så
var omme blev der trukket
lod om nogle ekstra gevinster,
smiler anne.

Var man ikke så gammel

men, for her var der gevinst
hver gang, bedyrer hun.

Mange havde taget turen
til årets basar i Dejbjerg Mis-
sionshus, for at høre Mette og
Jørgen Lauridsen fortælle om
deres oplevelser fra Tanzania,
hvor de har boet med deres
tre børn de sidste tre år.

Det gjorde de rigtig godt,
fortsætter Hanne; for med de-
res fortælle-glæde kunne man

levendeforestillesigderes liv i
det afrikanske, og ud fra deres
betagende beretninger om det
smukke frodige land, kunne
vi følge diasshowet de viste.

Mette og Jørgens arbejde
bestod bl.a. i at hjælpe de fat-
tigste med sundhed, og noget
så simpelt som tag over hove-
det, fortsætter Hanne; - det
er skam ikke alle beskåret i de
afrikanske lande.

Overskuddet fra dagen vil
blive sendt til Mette og Jør-
gens arbejdsprojekt, som nu
varetages af andre fra Dan-
Mission.

Efter endnu en god basar
sluttede Jørgen Pedersen da-
gen af for os.

i Dejbjerg Missionshus...
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SKJERN
HAVEKREDS
Voressidste arrangem enti2008
varvoresjuledem onstration den
24.novem bersom afholdtesi
sam arbejde m ed Borris
Husholdningsforening iBorris,
på BundgaardsHotel.

Blomsterdekoratør Anja R.
Sørensen fra Blomstergården
i Sdr. Bork viste årets trends
indenfor forskellige jule-
dekorationer. Hendes hjem-
meside er www.blomster-
gaarden-bork.dk

Anja viste først dekoration-
er i sort, som også er fremme
i år, ligesom sidste år. Dereft-
er i lilla, hvid og rød. Til sidst
bandt hun en meget speciel
buket, som man kunne vinde
på amerikansk lotteri, sam-
men med andre dekorationer,
hun havde lavet.

Det var en meget spæn-
dende oplevelse og se de
mange dekorationer og blive
inspireret til advent og jul. Vi
sluttede af med kaffe.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds
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Dejbjerg Sogneblad
november 2008

Vinteren erforalvoroveros,
og vim æ rkerm ørketog de
kortere dage.Ivrige jæ gere
fæ rdes inaturen foratnå
jagten indenforde rette

andre skuttersig indenfor.

Adventstiden banker sagtepå,
og vi nærmer os Julen endnu
engang med hurtige skridt.
Hvor blev året dog af?

I byrådet er budgettet be-
handlet, og der er ikke lagt op
til de store ændringer af den
kommunale situation. Skat-
ten forbliver uændret, og der
skal ikke ske yderligere struk-
turtilpasninger pt.

Lokalt er Fjordglimt endelig
blevet solgt, og tilmed til en
meget fornuftig pris. Det har
været en lang, sej kamp, både
i og udenfor byrådet, men nu
vil vi glæde os over, at vi atter
får et plejehjem lokalt, med
den glæde og frivillighed, der
deraf følger.

Vognbjerg Plantage er sat
til salg som et led i det kom-
munale frasalg af skove og
ejendomme. Der arbejdes i
kulisserne på at få et lokalt
ejerskab sikret, men der er
regler for den slags, når en
kommune udbyder ejendom
til salg, så intet er afgjort end-
nu.

Et nyt investeringsfælles-

skab er oprettet for vore to
sogne, som skal sikre, at
ejendomme og lignende kan
opkøbes, rives ned eller for-
skønnes, så vi hele tiden sik-
rer os, at Stauning-Dejbjerg
ikke bliver præget af forfald.

Alt sammen er det eksem-
pler på lokal virkelyst til gavn
for Stauning-Dejbjergs ud-
vikling.

Politisk venter forude det
sidste år i denne byrådsperi-
ode. I november 2009 er der
atter kommunalvalg, hvor jeg
genopstiller for Venstre.

Foråret skal bruges til at få
en eventuel ny udvalgsstruk-
tur på plads. Dvs. at der mu-
ligvis forandres i de stående

da det har vist sig de fore-
gående tre år, at det er mere
hensigtsmæssigt med foran-
drede politiske strukturer.

Hele spørgsmålet om et
rådhus vil også dukke op
frem mod efterårets kommu-
nalvalg, men indtil videre lig-
ger spørgsmålet i dvale. Jeg
er dog ikke selv i tvivl om, at
det ikke er hensigtsmæssigt
at have fem rådhuse, men at
det var bedre at samle aktiv-
iteterne. Det giver for mange
uhensigtsmæssigheder i det
daglige forvaltningsarbej-
de, at medarbejderne er så
spredt.

Kommuneplanen, hvor
Stauning-Dejbjerg har af-
leveret nogle rigtig gode
høringssvar, skal behandles i
løbet af foråret, ligesom arbe-
jdet med at få lavet en cykel-

sti fra Stauning mod Velling
også pågår i øjeblikket. Så alt
i alt er der nok at se til i det
politiske billede.

Nu går året snart på hæld,
og dagene begynder atter
at blive længere. Det ser de

den da skal vi fejre julen og
det glædelige budskab.

Så med ønsket om en rigtig
Glædelig Jul til alle Dejbjerg
Sogneblads læsere.

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i
Ringkøbing-Skjern

Kommune
Folketingskandidat i

Ringkøbing-Skjern Kredsen

Kontakt: 3052 5362 / esben.
larsen@rksk.dk



Dejbjerg Jagtforening
november 2008

Nu gåråretatterpå hæ ld;sk-

årsfarverved løvfald,
og detertid forefteråretsjagter,
hvad enten m an erude efter
svam pe og bæ r,nogettil
vinterensdekorationereller
som ivoresforening på jagt
efterlidttilgryden.

Vi har foreløbig afholdt to
jagter i skoven i år og haft
fornøjelsen af at se en del
vildt.

I september havde vi ar-
rangeret en tur i bus til Oks-
bøl, hvor skytte Jørgen An-
dersen fortalte meget levende
og inspirerende omkring
hjortevildtet.

Vi var heldige med dagen;
der var mange dyr at se på,

virkelig gav et godt indtryk af
den nådeløse kamp, som ud-
spilles mellem hjortene for at
få lov til at bedække hinderne
og føre generne videre.

En hjort kan tabe sig op til
40 -50 kg under den måned,
hvor det foregår. Bagefter er
de helt udmattede og går væk
og gemmer sig for at komme
til hægterne igen.

Aftenen var arrangeret
af Kjeld Christiansen, som

havde allieret sig med sine
forældre, således at de stod
klar ved grillen, da vi ankom,
og senere var der kaffebord
hos en gammel bekendt af
Kjeld. Alt var arrangeret, så
det var en fornøjelse for os
alle at deltage.

Vinteren er over os, frosten
begyndtatbideommorgenen,
og derfor er trækfuglene så
småt på vej væk igen - jeg
tænker især på gæs og ænder,

men samtidig også tiden hvor
skovsnepperne kom nord fra,
og en tur i skoven på en dag,
hvor der har været sneppefald
er en hel speciel oplevelse.

Så er der liv i skoven, og
det kan give en helt speciel
stemning rent jagtmæssig, da
disse troldfugle, bestemt ikke
altid er nemme at få hold på.

De har en helt speciel evne
til at vælge en anden retning
end den, hvor vi som jægere
tror, og derfor bliver vi ofte
snydt, men desto større er
glæden så, når det lykkes.

Til sidst vil jeg opfordre alle
til at gå en tur i naturen, også
selv om det er vinter og koldt,
der er altid noget at se, om
ikke andet så spor i sneen.
Luften er altid frisk og sund,
og om ikke andet end for
børnenes skyld, så lad os da
få en hvid jul.

Venlig hilsen
Kristian

Kommende
arrangementer i
Jagtforeningen:

Lørdag 3. januar kl. 13.00
Jagt i skoven
Mødested: Dalgas

Lørdag 31. januar kl. 9.00
Rævejagt
Mødested: hallen
(gule ærter)

Onsdag 4. februar kl. 19.30
Generalforsamling i
Dejbjerglund Hallen.

Tilmelding til pürschjagten /
Skjern Ådalen 2009 kan kun
ske ved personligt fremmøde
på generalforsamlingen.

Jagtforening
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MENIGHEDSRåDET
Menighedsrådsmøder i
den nærmeste fremtid:

21. jan. kl. 19.00
på Dejbjerglund Efterskole

12. marts. kl. 19.00
på Dejbjerglund Efterskole

Tilm enighedsrådetiDejbjerg Sogn er
dervalgtm enighedsråd forde næ ste 4
år.Detnyvalgte m enighedsråd træ deri
funktion ved kirkeåretsbegyndelse 30.
novem ber2008.

Det nye menighedsråd består
af:
1. Per Lunde Lauridsen

– IM - nyvalgt (formand
2. Jørn Gert Christensen

– G – nyvalgt
3. Hanne Solsø Nielsen

– IM - genvalgt
4. Gerda Johanne Simonsen

– IM - genvalgt
5. Esther Kolind Kristensen
– G - nyvalgt

Siden sidst...

Dejbjerg Menighedsråd ind-
byder til Vinterfest fredag 30.
jan. 2009 kl. 14.00 i Dejbjerg
Missionshus ved Christian
Mejdahl, tidl. formand for
Folketinget

Resultatet af menighedsrådsv-
alget i Dejbjerg Sogn blev klart
allerede 30. september 2008

udløb kun var indkommet 1
liste. Listen var en fællesliste
med hhv. 3 repræsentanter fra
Indre Mission og 2 Grundtvig-
ske repræsentanter. Dermed
blev de 5 kandidater på lis-
ten ved såkaldt fredsvalg, au-
tomatisk indvalgt i det nye
menighedsråd.

Det nye råd, der fremover
kun består af 5 medlemmer,
mod hidtil 6 medlemmer, har
påbegyndt sit arbejde 1. søndag
i advent.

Samtidig siges farvel til 4
hidtidige medlemmer af rådet.
Gunnar Storgård Pedersen
efter 12 år som formand, Jon-
na Jensen og Linda Madsen
ligeledes efter 12 år, og Hans
Jørgen Lauridsen efter 8 år i
menighedsrådet.

Seneste menighedsråds-
møde var 30. september 2008,
hvor bl.a. revisionsprotokol-
lat vedr. regnskab 2007 blev
gennemgået og budget 2009
blev godkendt.

gården er taget i brug. Enkelte
småfejl er rettet og nu er vi
godt tilfredse med resultatet.
Ved sidste kirkesyn i august
blev det desværre konstateret
at blytaget over koret samt
på kirkens nordside er be-
gyndende utæt. Der er bestilt
blytækker til at se på sagen.

Med disse ord vil jeg som
afgående menighedsråds-
medlem, ønske de nye med-
lemmer hjertelig til lykke-

med valget til menighedsrå-
det og ønske at det hidtidige
særdeles gode samarbejde i
menighedsrådet og med vores
sognepræst Jørgen Pedersen,
må fortsætte i årene fremover.

Desuden vil jeg rette en varm
tak til de genvalgte og de af-
gående medlemmer, for stor
arbejdsindsats i menighedsrå-
det igennem mange år.

Venlig hilsen
Menighedsrådet

Hans Jørgen Lauridsen

»Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud!
for miskundhed og nådebud«!

N.F.S. Grundtvig

4. januar
25. januar
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JANUAR: Torsdag 1. : kl. 10.30 Nytårsdag. Indsamling
Søndag 4.: kl. 10.30
Søndag 11.: kl. 9.00
Søndag 18.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 25.: kl. 10.30 KIRKEBIL

FEBRUAR: Søndag 1.: kl. 10.30 KIRKEBIL
Søndag 8.: ingen
Søndag 15.: kl. 9.00
Søndag 22.: kl.10.30 Familiegudstjeneste. KIRKEBIL.

Indsamling
MARTS: Søndag 1.: kl.10.30

Søndag 8.: kl. 9.00
Søndag 15.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 22.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 29.: kl.10.30

Vinterfesten: Fredag den 30. januar kl. 14 inviterer Menighedsrådet til den årlige
vinterfest i Dejbjerg Missionshus. Invitationen gælder også
tidligere Dejbjerg-borgere. Forhenværende formand for Folketinget
Christian Mejdal fra Skarp-Salling besøger os og fortæller om sit liv.

Pensionist- Torsdag den 19.marts kl.14.30 får vi besøg af museumsinspektør
sammenkomst Per Lunde Lauridsen, som nu også er blevet valgt som
i præstegården: Menighedsrådsformand i Dejbjerg. Alle pensionister,

også tidligere Dejbjerg-folk er som sædvanligt meget velkomne.
KIRKEBIL kan benyttes.

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 dagen før på telefon 9734 1158
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