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REFLEKTIONEROVERTIDENDERGIK..

Kalenderen siger,atforåret
erher.Vierim artsm åned,
m en vejreterikke helt
forårsagtigtendnu.

Krokus og vintergækker står i

bliver længere – dejligt! En-
kelte dage har vi da også haft et
dejligt solskin.

Solen afslører de mørke kroge
i huset, og hvad der kan gemme
sig. Og så kommer mutter med
kost og spand. Hun gør rent
som en hvid tornado, og alt er
dejlig rent og frisk, og så kan
solen bare komme an igen.

året. Lyset vender tilbage, vint-
er depressionerne glemmes, og
man kan være glad og positiv.

I den forgangne mørke tid er
der hændt lidt nu og da. Vi hør-
er at Stauning-Dejbjerg har fået
et Fjord Invest Aps. Det vil være
med til at undgå forfaldne huse
i de to landsbyer. Mændene bag
ideen er Kjeld Andresen, Johan
Øllgaard og Harry Jensen, alle
tre fra Stauning. Fra Dejbjerg
er det Karsten Larsen og Ivan
Årup.

Planen er at forfaldne huse
købes op og renoveres for så at

maer i området kan skyde penge
i foretagendet. Det er vigtigt, at
Stauning og Dejbjerg forbliver
gode byer og områder at bo i.

Tillige er investeringsforenin-
gen også et forsøg på at un-
dgå Låsby Svendsen og andre i
samme kategori, at købe og så
leje ud til tvivlsomme lejere.
Efter sigende skulle Låsby
Svendsen være på udkig efter et
hus i området, når man nu helst
vil undgå ham. Vi må se hvad
tiden bringer.

Vi skulle helst have nogle
børnefamilier til området.
Stauning skole er blevet kåret
til den bedste skole i Ring-
købing – Skjern kommune.

En brugertilfredshedsunder-
søgelse blandt forældre viser,
at Stauning skole har de mest
tilfredse forældre. Ifølge skole-
inspektør Jakob Agerbo er det
meget forståeligt.

Han mener, at den fælles le-
delse for skole og børnehave
giver en ballast og tryghed, som
kommer børnene til gode helt
fra børnehaven af. Teknologisk
er man også med.

Personalet er klar til at ud-
vikle sig. De kender alle børn-
ene i skolen og kan derfor hur-

børn er udenfor det sociale fæl-
lesskab, og som i værste fald
kan ende med mobning.

Så megen positiv omtale af
skolen må da være en grund

jbjerg, hvis man har børn i den
skolesøgende alder. Og vælger
man skolen, er der også brug
for et hus at bo i. Dermed kan
Stauning – Dejbjerg Fjord In-
vest Aps. få solgt eventuelle
opkøbte huse. Så kører det bare
der ud ad.

Så tager vi bulerne. At vi
har en bulemand i Dejbjerg
er det nok de færreste, som
ved. Bulemanden, som hed-
der Jimmi Hansen, er faktisk
forhenværende. Han har nu
startet eget autoværksted på
Uglbjergvej i Dejbjerg. Han
har arbejdet i Tyskland, hvor
han rettede buler ud på biler.

for meget at lave. Derfor er han
startet som automekaniker.

Og så runder jeg af med
»svineriet« i Dejbjerg plantage.
Det lader til at problemet stadig
eksisterer, idet der er skidt og

kasser og plastik fra opsamling
af mos i plantagen. Hvornår der
bliver gjort noget permanent for
at komme svineriet til livs vides
ikke. Det skæmmer naturen i
den grad.

bll



i Dejbjerg Kirke
den 19. april 2009 kl. 10.00

Nana Hau Andersen
Årupvej 2, Hanning

Johanne Lykke Christiansen
Uglbjergvej 10 A

Rikke Storgaard Christiansen
Brinkvej 1, Skjern

Rikke Hoffmann Dupont
Letagervej 7

Julia Marie Allerup Holm
Bundsbækvej 9

Iben Jepsen Skrænten 3

Sara Juvonen Knudsen
Skovagervej 20

Charlotte Lønberg Larsen
Skovagervej 21

Kathrine Lilbæk
Klement Lauridsen
Vesterled 1B

Trine Nyrup Pedersen,
Nr.Vognbjergvej 7

Kristina Berg Simonsen
Sandagervej 1

Jeanette Boesgaard Winther
Nr. Vognbjergvej 6

Cecilie Slot Østergaard
Vesteragervej 2

Henrik Frost Andersen
Højbjergvej 3

Leon Danielsen
Grønagervej 15, Stauning

Michael Ragner
Holm Gravengaard
Dejbjerg Stationsvej 2

Jakob Falkesgård Nørremark,
V.Marupvej 7

Mads Pagaard Thomsen
Dejbjergvej 24

Bagerst fra venstre: Jens Krejbjerg, Sven Erik Aarup, pastor
Hans Pedersen, Kurt Madsen og Erling Nielsen
Forrest fra venstre: Svend Lunde Lauridsen, Tage Lauridsen,
Lis Barbara Bro Jensen, Sys Pedersen og Betty Pedersen

I vilkårlig rækkerfølge, da den ikke ved redaktionens slutning
kunne oplyses: Susanne Lund, Linda Marie Jensen, Pia Nyborg
Nielsen, Christian Gadegaard Frandsen, Henrik Holt, Torben
Iversen, Mikkel Hjort Jensen, Torben Kjær Jensen og Peder
Sandager Mortensen.
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Ruth Krejbjerg M adsen erfødt
og opvoksetpå Nisgaard,som
liggerisvingetførGolfbanen.
Kun ica.23 år,harRuth ikke
boetisitfødehjem m en iSkjern.

storesøster Esther døde som
14- årig af nervebetændelse,
som gik i ryggen; - det var en
barsk oplevelse for hele famil-
ien, og Ruth var da kun ni år.

Ruths anden storesøster 5-
årige Else døde i 1944. Hun
blev skollet da hun faldt i
gruekedlen med kogende
vand til vasketøjet. Det skete
hjemme hos bedstemor i
Ra-bjerg, fortæller Ruth, og
de havde forklaret Else, at
hun ikke måtte kravle derop,
- men i den aldre er alt jo
spændende selvom man ikke
må, tilføjer Ruth, med et stille
smil. jeg kan dog ikke selv

huske noget om det, da jeg jo
kun var tre år.

som kunne lege sammen, selv
gårdens pige og karl legede
med om sommeren, smiler
Ruth.
- Det første jeg ellers husker
fra min barndom er, at jeg ofte
sad ved risten ude på gårds-
pladsen og gjorde gryder rene
i brun sæbe. Min fætter har
da ofte udtalt, i sjov, at han
husker, at jeg altid vaskede
gryder.
- Det var jo noget griseri at
gøre gryder rent indendøre
og det skulle jo gøres for alle
gryder blev sorte over komfu-
ret, forklarer Ruth.
- Det er ikke meget jeg kan
huske fra krigen, - men da
tyskerne skulle hjem, kom de

marchrende her forbi, ude på
vejen, og vi var ude med mad
til dem. Jeg har fået fortalt, at
en soldat tog mig i hånden; og
min faster beordrede mig res-
olut til at vaske hænder. Min
far var frihedskæmper, så alle
i familien var bekymrede, når
han skulle afsted om aftenen.

Mht. leg var det nemt til
farbror Kristian, som boede
oppe af grusvejen overfor,
hvor Lones Blomsterværk-
sted har haft til huse. Her

kusiner, så vi fandt ofte sam-

jo ikke så stor, så det var ikke
farligt at løbe over vejen om
til farbror Kristian. Det vil jeg
nok betakke mig for, at mine
børnebørn gør i dag.

Om vinteren kælkede vi
omme på farbror Kristians
bakke, den var dejlig stejl, - så
det gik bare derud af. Skøjter

- der var ikke så meget tid ef-
ter skolen, for det blev jo hur-
tigt mørkt.

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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- Om sommeren legede vi
som sagt allesammen og også
med karl og pige. For det
meste var det at spille Anto-
nius over stuehusets tag.
- Sommersøndagene tilbrag-
te vi meget ofte i haven med
at spille crocket. Det har altid
været en passion i familien
med crocket. Det blev også
spillet når vi havde gæster, og
min egen familie har det altid
med på ferier og i sommerhu-
set. Min far var rigtig god til
det, og det blev vi andre jo så
også, smiler Ruth.
- Vi havde ikke meget legetøj,
men brugte fantasien, og kla-
trede i de store træer i haven,

at give sig til. Jeg havde dog
en dukke, jeg var rigtig -glad
for, husker Ruth.
- Skolen var en dag om ugen
fra maj til oktober. Vi gik fra
kl. 8-12 hver onsdag. Om vin-
teren var det hver dag også
lørdag fra kl. 8-14.

- Jeg var ikke vild med at ar-
bejde i marken og høsten var
især træls hvis det regnede,
men vi havde da altid karl om
sommeren, hvor vi arbejdede
i marken og hakkede roer og-

- Selvom vi boede på landet
følte vi ikke at der var langt til
alting, - vi var med til meget
bla. Søndagsskolen i Lyager.
- Om vinteren spillede vi 500
og Ludo. Mor syede meget af
vort tøj og far læste en his-
torie for os inden vi skulle i
seng. Ellers husker jeg ham
altid siddende med en bog.
- Hver sommer var vi på ferie
i Odense, hos vores moster.
Vore skolekammerater var
altid meget misundelige og
sagde ofte: Ja, I skal selvføl-
gelig over til moster Else; - og
det skulle vi jo, - smiler Ruth.
- Det var næsten altid tre
uger vi var på ferie derovre,
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Hele familien til barnedåb
hos morbror Plavborgs.
Ruth ses som nr. to
fra venstre.

Ruth i hendes
ynglings-stol, hvor hun

læser mange bøger.



- vi tog toget fra Skjern, og så
stod moster Else på stationen
og tog imod os.
- Moster var enlig og havde
et pensionat/Værnehjem for
unge damer fra gode hjem,
- som det hed sig dengang,
tilføjer Ruth. Vi nød godt af

tit is og godter. Der var ca. 60

middag, inden de igen skulle
på kontoret.
- Det var lidt forskelligt, hvor
mange damer der også bo-
ede hos moster Else, men en
20-30 stykker var der, imens
at de fx. stod i lære og nogle
boede der også efter de var
udlærte.
- Ellers var vi også på som-
merlejr med Søndagsskolen
på Holmsborg.

Juletiden statede jo med
advent, hvor vi hyggede os
hver søndag. Juleaften var
vi altid hjemme på Nisgård,
hvor moster Else og mormor
var der ca. hvert 4. år. De gik
jo på skift hos resten af fami-
lien. Julegaverne var tøj, som
mor selv havde syet til os.
- Nytårsaften lavede vi løjer i

Østersogn, - det var altid sjo-
vest, hvis man kunne komme
til at rende med noget, - fx.
en trillebør eller skovl, smiler
Ruth.
- Nytårsdag kom fars familie
altid, og så var vi ca. 20, som
hyggede os gevaldigt sam-
men.

Til næste år har Ruth været
gift med Henry Madsen fra
Hanning i 50 år. De mødte
hinanden i Skjern KFUM &
K, - der hvor Cirklen er i dag.
I 23 år boede de i Skjern men
i 1983 overtog de Ruths føde-

tede til Skjern.
Ruth og Henry blev gift i

1961 og har fået seks børn:
Bente, Mogens, Michael, Erik,
Henriette og Anders.

18 børnebørn er det blevet
til, hvoraf den yngste er et ½
år og den ældste 16 år.

-alb

Ruth og hendes storesøster
Anne Grethe.
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REDAKTIONEN
skriver...
Så erforåretigen på vejtilvort
lille sogn,og vigårlysere tider
im øde.

Selvom 2/5 dele af redak-
tionen snart drager mod
sydens sol og varme, er vi
alligevel glade for at bo i det

årstider.
Redaktionen har nogle bøn-

ner som vi gerne vil have
hørt.
1. PCen som bladet produce-
res på er ved at være overboo-
ket, - derfor vil vi gerne om
en kompetent person kunne
hjælpe med at tømme den for
unyttige ting.
2. I disse tider er det rart at
have hvert blad for sig på en
dvd, også set i lyset af punkt
et.
3. Den sidste tid har vi mod-

takker vi for, - - meen de skal
være i en bedre opløsning. se
fx. billederne på Jagtforenin-
gens side, - disse er i en for
ringe opløsning og derfor ikke
store nok på siden.

Disse tre punkter vil vi
gerne have respons på, for vi
mangler hjælp til de to første.
Sidste punkt giver sig selv.

Når man får tid, lyst og lej-
lighed, kan man ringe på
2992 0376, - så aftaler vi det
videre forløb.

Vi vil herfra redaktionen
ønske alle en god påske,
et skønt forår og
på gensyn til juli...



Søndag 22.februarm ødtesvii
M issionshusetkl.14.30
tiltøndeslagning
og fastelavnsbolle spisning...

27 voksne og 25 børn mødte
op i skønne udklædninger. Og
tønden, der havde været i »bob-
lebad«, var ganske udholdende,

ganske mange slag, inden den
gav op.

Mikkelsom»gammeldame«og
Aske som »dementor« (sort spø-

skulle til, før den gav op. Og de
kunne derefter dele titlerne som
kattekonge og dronning.

Herefter var der kaffe og the til
de voksne samt fastelavnsboller,
kage, saftevand og slikposer til
børnene. Alt i alt en dejlig ef-
termiddag, hvor »verdenssitu-
ationen« lige blev vendt blandt
sognebørn, der ikke til daglig

Mvh Christel

På billederne ses bl.a.:
Frederikke og Kathrine PO.

Som EN KO
Kathja som Kat

Dortes yngste som mariehøne
Kattekonge og Dronning

(Mikkel og Aske)
Kø kultur på gangen

Linda og Peters Frederik
som bamse
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Bente Lillegård Pedersen
vilherfortæ lle om nytårsaften
iParis2008-09.Bente og hen-
desm and Erik,m ødtes
m ed Bentestvillingesøsterog
m and + etparvenner,
på en båd på Seinen...

Vi starter med sommeren
2008. Jette og Bent (pension-
ist og efterlønner) startede
fra Sønderborg i maj måned

Tyskland, Holland, Belgien
og slutte i Paris på Seinen.

Erik og jeg skulle besøge
de samme lande i vores au-
tocamper, og herhjemmefra
havde vi talt om, at vi måske
kunne mødes på vores tur et
sted i Europa.

Sidst i juli var Jette og Bent
i Belgien, og vi blev enige
om, at vi skulle se om vi

Namur. Vi kom til Namur og
fandt ud af at der var tre ind-
sejlingsmuligheder til byen.
Vi kørte rundt i 2 timer for

tocamperen, men det lykkes
ikke.

vi mente de måtte komme
af og kørte 15 km ud langs

kost. Så besluttede vi, at tage
cyklerne og køre 15 km mod

vi se om det var her Jette og
Bent passerede.

Vi cyklede ca. 300 m og
så kom båden med det dan-

cyklerne om bord og sejlede
med ind til kajplads i Namur.
Meget spændende for os som
ikke havde prøvet at sejle på

og et stop af havnepolitiet der
skulle checke alle papirer.

cyklerne fra borde og cyklede
15 km tilbage og hentede au-
tocamperen. Derefter ind til
Namur, hvor vi var sammen
med Jette og Bent i 2 dage.

Vi har holdt nytårsaften
sammen hos min søster og
svoger i mange år. Nu syntes
Jette så, at vi skulle komme til
Paris alle 4 og holde nytår på
båden. Det lovede vi og sagde
derefter farvel efteretparhyg-
gelige dage sammen.

Paris. Vi bestilte og betalte
hos Sterling. Det blev så
ikke til noget efter Sterlings
konkurs og vores penge var
tabt. Vi syntes ikke der var

fandt derefter ud af, at der gik
en bus fra Kolding til Paris

Alle mand på dæk
undtagen fotografen.
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som ikke var så dyr.

mandag den 29. december kl.
17,55 og ville være i Paris kl.
9,30 næste dag. Alt gik plan-
mæssigt. Selvfølgelig er det
lidt drøjt at sidde i en bus så
længe, men det klarede vi, - vi
havde jo noget godt i vente,
når vi kom frem, vidste vi.

I bussen fandt vi dog hur-
tigt ud af, at vi var noget over
gennemsnitsalderen. Det er
åbenbart mest unge men-
neskerder rejserpådenmåde.
Kedeligt, at vi kun kørte imens

se på turen, som gik gennem
Tyskland, Holland og Belgien
og ind i Frankrig.

Jettemodtog ospåstationen
og vi tog Metroen ud til de-
res båd. De lå i en sidekanal
til Seinen. Her var stille og

morgenkaffe. Resten af dagen
slappede vi bare af, gik en tur
i supermarkedet og handlede
ind til nytårsmaden.

gæster på båden, så vi var
friske og udhvilede næste dag
og klar til en tur i Paris.

Vi tog Metroen ind til cen-
trum; besøgte først det store
varehus Lafayette og så deres

Vi fandt også ud af at det var
ikke her vi skulle gøres vores
evt. handeler. Der var kun

mærkevarer til utrolig høje
priser. Så vandrede vi ellers
rundt og så på en lille del af
byen og dens seværdigheder,
bl.a. Operabygningen. Derre-
fter tidligt hjem med Metroen
og gøre klar til den store af-
ten.

God mad, bordbomber og
hvad der ellers hører sig til

nytår i champagne og med
kransekage fra Danmark.

Derefter forventede vi, at vi
skulle overvære det helt store
festfyrværkeri. - - Men nej, vi
hørte to små knald det var alt,
vi så ingen raketter. - - Men
men havde en dejlig nytårs-
aften. På turen ind til byen,
næste dag, så vi heller ingen
tegn på, at der havde været en
masse fyrværkeri derinde.

De næste to dage tog vi så
Metroen igen ind til byen.
Her så vi nogle af de ting man
selvfølgelig skal se i Paris.
Notre-Dame et imponerende
syn, men der var så mange
mennesker, at det tog timer
for at komme ind i kirken,
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så vi så den kun udefra. Der-
fra til Louvre – spændende
at se omgivelserne og bygn-
ingerne, men alt for mange
mennesker. Triumfbuerne
– både den gamle og den nye
som er tegnet at den danske
arkitekt Spreckelsen. Vi gik
tur ned ad Champs-Elysees
– som vi jo eller kun kender
fra afslutningsdagen i Tour
de France.

Vi gik op til Kirken Sacre-
Coeur. En utrolig smuk kirke
som ligger 100 m over Seinen
og kan ses fra hele byen. Her

hele Paris. Her var vi inde i
kirken hvor der er blevet bedt
uafbrudt i over 100 år.

Herfra gik vi til Montmatre

og malede og udstillede de-
res malerier. Et meget spæn-
dende miljø. Her maler man
selvom det er vinter og koldt.

Metroen igen udtilEiffeltår-
net. Det var også spændende
– et imponerende bygnings-
værk. Der skulle vi igen stå
i kø 2-3 timer for at komme

op i tårnet, og da det var ved
at være mørk blev det ikke til
noget.

Det var rigtig spændende
dage i Paris. Vi har jo kun set
en meget lille del, men vi syn-
tes vi så og oplevede en masse.
Vi kom ikke hjem med nogen
parisermodel – mandfolkene

ket og mere blev det ikke til.
Det var spændende at bo på

båden. Vi boede tæt, men det

og se os om. Det største prob-
lem for Jette var vist kon-
densvand. Vandet drev ned af
vinduer og vægge. Vi kunne
sagtens holde varmen selvom
det endte med snevejr.

Selvom nytårsaften ikke var
med det store festfyrværkeri
var det spændende at være i
Paris.
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Line Dupontfra Østersogn
som gåri1.g på
Ringkøbing Gym nasium
harheribegyndelsen afåret
vundeten konkurrence
ibilledkunst...

I 1.c’s billedkunsthold på
Ringkøbing Gymnasium, har
vi i en længere periode i de-
cember haft om emnet par.

Vi kunne lave lige hvad vi
ville, bare det var noget med
par, fx. var der en del der
tegnede benene på et dan-
sene par. Jeg tegnede et par
hænder.

I december holder gymnasi-
et hvert år en Lancier-aften
for alle skolens elever, lærer
og forældre. Vi var 850 men-
nesker.

På lancier-aftenen har 3.

er kreativt klædt ud og 1.
g’erne har almindeligt tøj på.
Men til gengæld har 1. g’ernes
billedkunst-hold en konkur-
rence om, hvem der kan lave

billed skulle
have i år noget
at gøre med
par.

Vi lavede
b i l l e d e r n e
af farvekridt
(mega skægt,
da man kan

i det), vi skulle
bl.a. lave nogle
billeder, som
ville passe godt
til vinene, dvs.
at vi skulle lave
nogle billeder i
kolde farver til
hvidvinen og
nogle i varme
til rødvinen.

Alt dette ar-
rangeres af
Støtteforenin-

gen, som sørger for at ind-
købe vinen og derefter sælge
dem til gæsterne ved Lancie-
aftenen.

Da vi kom til Lancier-afte-
nen, kunne vi købe vinene til
maden, - - det var der jeg så,
at mit billed var på en hvidvin.
Det var vores nabo Henning
Østergaard der købte den, så
det var bare et rent tilfælde,
at jeg så at mit billed var på.
Senere skulle vi op og have en

og et forstørret foto af vore
egne billeder.

Mit billede viser Guds hånd
og Adams hånd (Adam er den
mørke og den lyse er Guds
hånd).

Jeg har taget et udsnit af
maleriet, ved deres hænder,
som næsten røre hinanden,
og så har jeg forskudt Adams
hånd, så den næsten kravler
over Guds hånd.

Line Dupont
Letagervej 7

Fra billedkunst til etiket...
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Redaktionen harbedtM artin
Jensen,fødtog opvokseti
Dejbjerg,berette om hans
oplevelsersom soldat
iAfghanistan...

Jeg vil gerne fortælle om min
tur i Afghanistan på ISAF 6
(International Security Assis-
tance Force hold 6).

Det hele startede om mor-
genen den 6. august 2008,
hvor jeg lige skulle være sik-
ker på, jeg havde fået pakket
alt det, som jeg skulle ha’ med
mig derned. Kl. 17:00 skulle
vi være i Karup lufthavn for
at få alt vores oppakning tjek-
ket ind. Da det var gjort, skulle
der tages afsked med familie
og venner. Det var sgu en hård
omgang, kan jeg lige love for.
Efter der var blevet grædt en
tåre eller to, sad vi alle oppe i
de busser, som skulle køre os

Flyveturen gik fra Karup til
Tyrkiet og fra Tyrkiet til Kabul,
som ligger i det nordlige Af-
ghanistan, også til Camp Bas-
tion, som ligger i det sydlige

tog ca. 9½ time.
Da vi ankom til Camp Bas-

tion, skulle vi have indskudt
vores gevær og klargjort vores
køretøjer. Mit køretøj var en
PMV(Panseretmandskabsvogn
M113). PMV’en skulle pakkes,
som min køre (chauffør) og jeg

gerne ville have, at den skulle
pakkes, så al ting var nemt at

get. Min funktion var vognk-
ommandør på chefens sikrings
bil, og min bil havde til opgave

til B, samt at passe på chefen,
når vi var ude og køre.

Efter et kort ophold i Camp
Bastion gik turen til Camp
Price, hvor vi skulle bo det mes-

te af vores tur. Camp Price er
den næst største lejr, den dan-
ske del af kampgruppen har.

Det er en dejlig lejr, som også
bliver kaldt Camp Nice. Der er
et rigtig godt køkken, som la-
ver morgenmad, middagsmad
og aftensmad, og der er også
en lille købmand, hvor alt kan
købes - lige fra små fjernsyn til
chips og cola. Der er også mo-
tionslokaler og volleyballbaner,
og sågar også to badepøle.

Vi boede i ottemands telte,
så der var ikke meget plads at
brede sig på, men hyggeligt var
det. I alt ca. 360 danske soldat-
er skulle bo der og løse opgaver
der fra. I alt har danskerne 5
lejre i Afghanistan: Bastion,
Price, Sandfort, Amadillo, og
Keenan som de løser opgaver
ud fra.

Vores første køretur dernede
gik fra Camp Price og op til en
lejr i den nordligste del af vores
ansvars område Fob (Forward
Operations Base) Atal. Der
skulle vi sammen med støtte
fra kampvognene sikre en he-
likopter, der kom med forsyn-
inger til de britiske soldater,
som boede der.

Idet helikopteren var landet,
blev vi beskudt nede fra Green
Zone (det grønne område langs

pelled Granat) og håndvåben.
Vi besvarede ilden med 120
mm kampvogns skud og tunge
maskingeværer, så fjenden
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trak sig hurtigt. Deres mål var
at ramme helikopteren, men
uden held. Det var en meget
spændene første køretur, må
jeg nok sige.

Efter det havde vi mange ture,
hvor alt gik som planlagt, uden
at vi kom i kamp eller kørte på
miner eller IED’er (Improvised
Eksplosivs Devise/vejsidebom-
ber), som var gravet ned i jor-
den… lige indtil den dag, hvor
vi igen var oppe ved Atal.

Efter et kort ophold i Atal
hvor chefen skulle hilse på dem,
der nu var i lejeren, gik turen
tilbage mod Camp Price. Vi var
ikke andet end kommet ca. 900
meter fra lejren, da chefens bil
kørte på en IED (Improvised
Eksplosivs Devise/vejside-
bombe). Et højt brag lød, og

Min kører var vild efter at
komme ud for at hjælpe, men
reglen er, at ingen må gå på
jorden, før vi har søgt efter med
en minesøger. Vi skulle være

ventede på at blive udløst. Kort
efter eksplosionen hørte jeg på
min radio, at chefen melder, at
alle er okay.

Ingen personer er kommet til
skade, men bilen har derimod
fået sprængt bæltet væk. To ve-
jhjul og noget mad samt udrust-
ning var gået tabt. Men det var
billigt sluppet. Havde IED’en
ikke været gravet for langt ned,
havde det kostet menneskeliv.

Chefen kom så over på min
bil, og vi fortsatte turen, men
da det var blevet så sent, over-
nattede vi i Amadillo. Chefens
besætning blev trukket tilbage

til Atal, og de måtte vente der,
til de kunne blive trukket helt
tilbage til Camp Price.

Eftergodt4 mdr. uden atblive
skudt eller sprængt i luften,
blev det tid til, at vi skulle
hjem på Leave - en velfortjent
3 ugers ferie hjemme hos fami-
lie og venner. Men glæden blev
hurtigt ødelagt, ikke på den
måde at vi ikke kom hjem, men
da vi ankom til Camp Bastion,

ske soldater var blevet dræbt i
kamp.

Det var Jakob Gade og Dan
Gyde, to soldater jeg havde
arbejdet sammen med i nogle
år. Det var hårdt at få at vide,
specielt da Dan lige var blevet
far til en velskabt pige 3 uger
tidligere. Så det blev to triste
dage hjemme i Danmark, hvor
jeg var med til begravelserne.

Men helt hjem kom vi, og
det var dejligt, gensynet med
min kæreste og min familie var
skøn. Jeg var hjemme hen over

det var alle tiders. Men 3 uger
går stærkt, og snart var jeg nede
i den store sandkasse igen.
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Heldigvis var der kun 1½
mdr. tilbage, og så ville jeg
være hjemme, helt hjemme i
Danmark igen. Den sidste 1½
mdr. brugte min køre og jeg på
at være Force Protection inde
i en større by kaldet Gereshk,
som ligger ca. en kilometer fra
Camp Price.

Her holdt vores Lette Op-
klaring og en håndfuld britiske
soldater til. Vores opgave var
at sørge for at ingen taliban

vores meget lille lejr, som lå
midt inde i byen. Den ville være
et meget nemt offer, men det
skete heldigvis ikke. De eneste
skud vi hørte, var når et bryllup
kom forbi, så skyder afghanere
gerne som gale for at fejre det
hele.

Endelig begyndte tiden at
nærme sig, og jeg skulle snart
hjem. Dagene blev talt: 3 dage
tilbage, 2 dage tilbage, 1 dag til-
bage… Endelig sad vi oppe på
vores gamle biler, som i mel-
lemtiden var blevet overtaget af

ISAF hold 7, så vi kunne slappe
af, og nyde den sidste køretur
og lade det nye hold passe på os
og bringe os sikkert tilbage til
Camp Bastion.

Der strandede vi så i nogle

og den del var med et andet

så var strandet i Tyrkiet pga.
snestormen i Kabul.

Da vi langt om længe kom
til Kabul, endte vi også med at
strande, da snestormen ikke
var ovre. Men så var det godt,
at der var mange restauranter
og butikker i Kabul, så tiden
gik med at købe de sidste gaver
til familien og få noget godt at
spise.

kunne tjekke ind, og kort tid
efter kunne vi gå ombord på

smidt alle Københavnerne af;
vi jyder skulle videre med en
C130 Hercules, som så skulle

Det tog ca. 1½ time, og så
var vi endelig helt hjemme og
kunne sætte vores støvler i den
jyske muld igen, super dejligt,
men endnu mere dejligt var

kæreste og mine forældre og
svigerforældre, den glæde skal
man lede længe efter.
Det var lidt om min tur i Af-
ghanistan. Nu stopper jeg i
forsvaret efter 5 år i tjenesten,
og jeg har lige fået job hos Falck
i Randers/Århus. Det ser jeg
meget frem til at prøve kræfter
med.

Martin Jensen

DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
Fredag 3. april kl. 19.30

Familieaften.
Hanne Pedersen
kommer og holder aften

Søndag 16. april kl. 10.15-11.30
Søndagsskole.
Vi laver i tin og bolcher

Søndag 24. maj kl. 10.30-16.00
Løvspringstur.
Program følger senere

Søndag 7. juni kl. 10.30-11.30
Søndagsskole.
Bondegårdsbesøg.
Tag cykler med

Lør/søndag 20.-21. juni
kl. 18.30

Sommerafslutning
hos Mette Lauridsen,
V. Marupvej 5.
Bål-snobrød-sove i telt m.m.
Program senere.

Program for
Holmsborg lejrene:

Mini put lejr: 27.6.-28.6.
Lejr 6-8 år: 28.6.-30.6.
Lejr 2.-4. klasse: 30.6.-3.7.
Lejr 5.-7. klasse: 3.7.-6.7.

Med venlig hilsen lederne
Mette Lauridsen

Karsten Lauridsen
Karin Pedersen

Birgit Nørremark
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Dansk Limousine-
forening Kødkvæg
HvertårarrangererDansk
Lim ousineforening Kødkvæ g
åbenthusform edlem m erog
andre interesserede.

Arrangementet er delt over to
på hinanden følgende lørd-
age i marts. De, som vil åbne
dørene og vise deres besæt-
ning frem, er fordelt over
hele landet. Man prøver at
samle nogle af de åbne stalde
rimelig tæt på hinanden, så

den samme dag.
Mange bruger besøget for at

lade sig inspirere til evt. no-
get nyt i stalden der hjemme,
eller blot en anledning til at
se andre besætninger og få

snak med andre ligesindede.
En snak landmand til land-
mand, om deres glæder og
sorger ved at være landmand.
Mange mødes gang på gang
til sådanne arrangementer
– så man »kender« efterhån-
den hinanden ret godt.

Her i området var der den
21. marts åben hos to besæt-
ninger. Den ene i Herborg og
den anden her i Dejbjerg.

Knap 100 besøgte Bente og
Svend Erik Lauridsen, Dej-
bjerg og deres limousine køer.
Vejret var koldt, så nydelsen
ved at stå og kigge på køer var
ikke så stor.

Men rigtige landmænd fry-
ser vist ikke. De kan i hvert
fald sagtens både stå og kigge
på og vurdere dyrene og sam-
tidig have god tid til at snakke
uden at fryse, om end det er
aldrig så koldt. Og det var

heldigt. Kostalden er nemlig
åben i den ene side. Køerne
ses derfor ude fra.

Kom man til at fryse kunne
man gå ind i lidt lunere om-
givelser og se på slagtekal-
vene i den gamle stald og vur-
dere om de nu var store nok
i forhold til alderen, om de
havde den rigtige facon bag
til, hvilket vist er vigtigt for
en kødkvægskalv.

Men mange ting tages i be-
tragtning, i en sådan vurder-
ing. Under besøget var der en
kælvning. En kvie, som skulle
forløses fra sin kalv, men
havde en del besvær med
dette. Men heldig, at der var
nogle stærke mænd til stede,
som kunne tage fat. Så kalven
overlevede heldigvis.

lands Andel var til stede i
stalden med to sælgere, der
kunne fortælle om deres for-
skellige foderblandinger. Nok
især den til fedekalve. Mange
var interesseret i at høre om

hjem og studere.
Der blev serveret pølser og

brød, samt øl, sodavand og

var dejligt at få noget at varme
sig på.

Dagen var vellykket og en
man kan se tilbage på med til-
fredshed. Der var meget arbe-
jde inden dagen og lidt stres
på for at få omgivelserne og
staldene til at se præsentabel
ud. Ikke mindst at dyrene så
godt ud.

Sådehar fået lidt ekstragodt
at æde, samt lidt ekstra halm
dagene op til arrangementet.
De var glade og tilfredse. Og
detvar måskeogsåen reklame
for fedekalveblandingen fra
Vestjyllands Andel, idet der
måske er en bedre tilvækst
hos kalvene, ifølge ejeren. Vi
må se, når afregningen fra
slagteriet kommer.

bll

SPISNING
DEJBJERG SOGNEFORENING
arrangererfæ llesspisning igen

Kom nem ttilaftensm aden og kom og
deltag ien hyggelig aften,hvordu kan
fåhilstpådem ,dum åskeellersikkelige
fårsnakketm ed.

Viharilighed m ed tidligere gjortnogle
aktiviteter klar tilbørnene, og m åske
kan de voksne også få lov atdeltage i
nogetafdet.

15. maj kl. 1730

til ca. kl. 2200

Priser:
Voksne 60 kr.pr.person
Børn (fra 4 – tilog m ed 10 år)25 kr.
Børn (0-3 år)gratis

Øl og vand kan købes i hallen
til fornuftige priser...
Tag din nabo m ed underarm en og kom
ud afstartblokkene,så vikan få en hyg-
gelig aften.

Tilm elding senest8.m ajskalske tilEva
Vang Christensen på telefon 97341844
ellerpå e-m ail:hom an@ post11.tele.dk
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Dejbjerg Kirke vil19.april
danne ram m en om 18 unge

Deterdethidtilstørste hold
ipastorJørgen Pedersens
em bedsperiode fra 1981
og frem tilidag.

piger. Ni af disse piger var
samlet for at fortæller om
deres håb, ønsker og forvent-
ninger til den store dag.

Det blev til en masse snak
frem og tilbage, alt imens en
2 ltrs. Cola Light og to skåle
popcorn hurtigt blev sat til
livs.

Pigernes forventninger er
meget forskellige, - lige fra at
have glædet sig siden 3. kl. til
en stille forventning til dagen.
Alle vil gerne være midtpunkt,
dog er der en enkelt som had-

er al snak om dagen, og håber
det hele snart er overstået.
Hun var da også ved at falde i
søvn, - men blev blidt vækket
af veninden som sødt sagde:
Du kan roligt glæde dig, - min
storebror siger, at det er fedt
med alle de penge man får.

Flere af pigerne syntes det
var træls, at det meste skulle
være hemmeligt, men alligev-
el var det jo også spændende,
at kun ens mor ved hvordan
kjolen ser ud. En udbrød da
også, med et stort grin, at det
jo ikke var rart, hvis dællerne
kunne ses.

En anden synes nu, at det
er dejligt at få ryddet op alle
vegne, når man sådan skal
holde fest. - og det er da fedt
, at man ikke selv kan hjælpe
til, når man skal til London
med gymnastik.

med til festen, en enkelt er
dog enebarn og derfor nødt
at tage granfætre- og kusiner
med, for at nå op på bare 20
stk.

ne hos præsten er som regel
også spændende. Jørgen Ped-
ersen er rigtig god til at gøre
en historie fra Bibelen spænd-
ende, og vi ser også mange

samstemmende.
Alle har skrevet et vers, som

præsten bruger som morgen-

Til marts skal hele holdet ned
i Ribe Domkirke og den 22.
marts skal de alle medvirke
ved en gudstjenste i Dejbjerg
Kirke, hvor de læser ind- og
udgangsbønnen, hælder vand
i døbefonden og læser vers til
billeder på en overhead-pro-
jekter.

af pigerne selv lavet invita-
tioner, sangskjulere og bor-
dkort og den 31. januar var

erskolen, hvor man kunne få
hjælp til at lave bl.a. sang til
sine forældre.

På spørgsmålet om de var

Amagerskolen (en enkelt går
dog på Lem Skole og en anden

9 af pigerne er her
fotograferet, resten kunne
desværre på dagen.
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på Friskolen) svarede
de samstemmende,
at det da var det mest
skøre der var sket
endnu; - det havde da
været meget bedre at

mander i Stauning og
så først i 8. kl. komme
til Skjern.

Flere af pigerne har
da også store prob-

af, om de skal holde
Blå Mandag med den
nye eller den gamle
klasse.

Alt står efterhån-

modeshowenes tegn,
og det er lidt surt, når
man har købt kjolen,
for så kan det ikke
betal sig, at tage til
dem, for sæt man så

tere end den man har
valgt. Nogle få piger
har endnu ikke købt,
- så de skal til tre
modeshows de næste
14 dage.

Pigerne glæder sig
meget til at gå ind i
kirken den 19. april; -
og det bliver da skægt
at se hvordan dren-
gene ser ud. De plejer
jo ikke at have slips
og jakker på til dag-
ligt, griner pigerne
slutteligt.

Jeg har bedt alle pigerne
sende mig et billede af

Bare for at se forskellen
på dengang og i dag. Så
mødrene er med igen i
juli nummeret da vi jo så
har billedet af pigerne på
dagen.

-alb

M ETTE K.S.PEDERSEN

Søskende: 2 storebror
Magnus og lillebror
Tobias

Min kjole: Den er enkel,
hvid og med en sløjfe
bagpå

Blå mandag:
Er ikke købt endnu

Frisuren: Kathrine min
nabo skal sætte det

Ønsker: PC + smykker

Tur på Blå Mandag:
4. maj måske til Århus

Gæster: 35-40 stk.

Menuen: Kalvesteg,
kage og is

Slutmad:
Ikke bestemt endnu

mand:

RIKKE DUPONT

Søskende: Line min
seje storesøster og
Thomas, som
desværre døde i 2004

Min kjole: Rigtig yndig,
kom og se den 19. april

Blå mandag: Er ikke købt
endnu

Frisuren: Min faster skal
sætte det så den passer
til kjolen

Ønsker: Penge + smykker

Tur på Blå Mandag:
Lidt vanskeligt måske
med gl. klasse fra
Stauning

Gæster: 35-40 stk.

Menuen: Tun mousse, steg

Slutmad: Pizza

:

CHARLOTTE S.LARSEN

Søskende: 2 storesøstre
Henriette og Camilla

Min kjole:
En hemmelighed

Blå mandag:
En hemmelighed

Frisuren: Min søster
skal sætte det

Ønsker: Penge, kamera
og smykker

Tur på Blå Mandag:
Håber det bliver med
min gl. klasse

Gæster: 50-60 stk.

Menuen: ???

Slutmad: ???

:
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CECILIE SLOT
ØSTERGAARD

Søskende: Jeg har ingen
søskende

Min kjole: Det må de jo
vente at se

Blå mandag:
Er ikke købt endnu

Frisuren: Det ved jeg ikke
helt endnu

Ønsker: Smykker og penge

Tur på Blå Mandag:
Gl. eller ny klasse?

Gæster: 45 stk.

Menuen: Tarteletter,

/kagebord med is
og fromage

Slutmad: Pizza

mand:

KATHRINE LILBÆ K
LAURIDSEN

Søskende: Storesøster
og bror

Min kjole: Den er hvid og

hemmelighed

Blå mandag: DJ bukser
og grøn jakke

Frisuren: Jeg skal til
frisuren

Ønsker: Penge, smykker,

gavekort og ringe

Tur på Blå Mandag:
Til Århus med min ny
klasse

Gæster: 35-40 stk.

Menuen: Hemmelig

:

TRINE NYRUP
PEDERSEN

Søskende: Enebarn

Min kjole: 2-delt ne-
derdel

og top

Blå mandag: Er ikke købt
endnu

Frisuren: Sættes af Mette

Ønsker: PC + penge osv.

Tur på Blå Mandag:
Ved ikke pga. ny
klasse

Gæster: 50 stk.

Menuen: Pandekager til
det hele

mand:

JOHANNE LYKKE
CHRISTIANSEN

Søskende: Storebror
og storesøster

Min kjole: Kjole fra Party-
Line, da min moster

Party-Line kjoler

Blå mandag: Regner med
det bliver gamascher
med en kjole/trøje

Frisuren: Hos frisøren
Ønsker: Penge,

spinnings-ringe, navne-
halskæde og digital
kamera

Tur på Blå Mandag:
Esbjerg med gl.
klasse

Gæster: 55 stk.

Menuen: Tarteletter,

og frugt

Slutmad: Suppe

:
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IBEN JEPSEN

Søskende: Lillesøster Mette
på 10 år

Min kjole: Hemmelighed

Blå mandag:
Hemmelighed

Frisuren:
Min mor sætter det

Ønsker: Digital kamera,
will, smykker og E-pod

Tur på Blå Mandag:

Svært gl. eller ny klasse

Gæster: 31 stk.

Menuen: Hemmelighed

:

KRISTINA BERG
SIM ONSEN

Søskende: 2 brødre

Min kjole: Det er en
hemmelighed

Blå mandag:
Skal på modeshow

Frisuren: Mor eller moster
sætter den

Ønsker: Stritkas, bøger,
sadel og bærbar PC

Tur på Blå Mandag:
Svært - gl. eller ny
klasse

Gæster: 40 stk.

Menuen: Hemmelighed

Slutmad: Hemmelighed

:

JEANETTE
BOESGAARD W INTHER

Søskende: 1 søster

Min kjole: Top + nederdel

Blå mandag: Er ikke valgt
endnu. Modeshow

Frisuren: Kathrine min
nabo skal sætte det

Ønsker: PC, TV
og digital kamera

Tur på Blå Mandag:
Svært gl. eller ny klasse

Gæster: 20 stk.

Menuen: Hemmelighed

:

SARA
JUVONEN KNUDSEN

Søskende: Michelle som
snart bliver 17 år

Min kjole: Hvid og grå

Blå mandag: Er ikke valgt
endnu. Modeshow

Frisuren: Moster Lone
sætter mit hår

Ønsker: Kamera, PC
og penge

Tur på Blå Mandag:
Svært gl. eller ny
klasse

Gæster: ? stk.

Menuen: Hemmelighed

:
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som hæ der,da hun m odtog
DGIsunglederpris2009.

Pernille som er 20 år og leder
for Dejbjerg/Stauning U&I

for sin indsats i det frivillige
foreningsliv. DGI Vestjylland
uddelte unglederprisen ved
forenings årsmøde i Ulfborg.

indsats både som inspire-
rende instruktør og aktiv i
det organisatoriske arbejde i
U&I.

Som instruk-
tør for 33
gymnaster i
alderen 15-
18 år på ung-
domsho lde t
deler Pernille
instruktørop-
gaven med tre
andre.
-Det er en ud-
fordring at
tackle den al-
dersgruppe,
de skal have
en positiv op-
levelse med
gymnastikken

af hvad de er
gode til, siger
Pernille.

Hun sætter
pris på den
læreproces ar-

bejdet fører med sig, men er
dog ikke i tvivl om at de or-
ganisatoriske og administra-
tive udfordringer på posten
som næstformand i gymnas-
tikudvalget, har været den
største læreproces.
- Dog glæder jeg mig også
over at det organisatoriske
lederarbejde giver mig alle
tiders mulighed for at re-
alisere nye ideer og skabe liv
i lokalsamfundet.

Prisen doneres af Ring-
kjøbing Landbobank. Pernille
blev valgt blandt 10 indstil-
linger fra foreningerne i DGI
Vestjylland.

Pernille arbejder til daglig
hos Nybolig i Ringkøbing.

JULIA M ARIA HOLM

Søskende:
2 store søskende

Min kjole: Hemmelighed

Blå mandag: Er ikke valgt
endnu. Modeshow

Frisuren: Noget med
diadem og krøller

Ønsker: Fladskærm,
Nintendo, trommer,
bærbar + smykker

Tur på Blå Mandag:
Svært gl. eller ny klasse

Gæster: 70 stk.

Menuen: Tarteletter med
rejer og tun. Flæske-
steg med waldorff-
salat og stort salatbord.

Slutmad: Pandekager med
oksekødsfyld

:
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SPOTLIG HT
Viharstarteten teen-klub i
Dejbjerg M issionshus...

Vi mødes hver anden
mandag aften fra 19-21

På programmet er mange for-
skellige aktiviteter: cykeltur,
kreativ aften, scarry evening,
julefrokost, bowling m.m.

I mandags indtog vi
skolekøkkenet på friskolen i
Skjern. På programmet stod
»Det muntre køkken« og det
var en munter og festlig aften.
Vi var delt i 4 grupper og op-
gaven var at få bagt pizza og
marmorkage. Som i alle pro-
fessionelle køkkener arbejd-
ede vi under tidspres, men
det lykkedes alle grupper at
få fremstillet nogle særdeles
velsmagende pizzaer og mar-
morkager.

Der var høj stemning og mel
ud over det hele...!

Vi er ca. 15 teenagere som
mødes hver gang og det ple-
jer at være sjovt og hyggeligt
at være sammen.

Har du lyst til at kigge forbi
en aften er du velkommen..!

APRIL
20. april: Fisketur

MAJ
4. maj: Bibeltema

18. maj: Billedsafari

JUNI
8. juni: Turen går til Vietnam

22. juni: Bålaften
v/Præstesøen

SPOTLIG HT
Spotlight er en klub for dig
som går i 5 – 8. klasse

Vi mødes hver anden man-
dag aften i Dejbjerg Missions-
hus kl. 19.00-21.00.

Spotlight er for alle i alder-
sgruppen 5-8.klasse og et
spændende og sjovt program
er sammensat af kreativaften-

sportsaftener, lejr, bibeltema,

Med venlig hilsen lederne:

Kirsten og Ruben
Osmundsen

Henriette Lauridsen
Dina Bjørn

Lucia Maria Petersen
Jørgen Lauridsen

Har du spørgsmål kan du
ringe til Jørgen Lauridsen
9648 0006
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VANDVÆRK
Vi har i årets løb oppumpet
48.044 kbm vand, og der er

brugerne, hvilket giver let
ledningstab på 3,79 %, hvilket
vi er særdeles tilfredse med i
bestyrelsen.

Vandværket har kørt uden
problemer i året, der er gået;
dog var vi lige ved at være på
prøve i den tørre periode, hvor
forbruget var maksimalt.

Vi har på vandværket haft
en dykpumpe oppe til efter-
syn og rengøring, hvilket har
bevirket, at strømforbruget er
faldet.

Vi har i året haft et overskud
på 50.942 kr., som følge af, at
vi ingen reparationer har haft
af betydning.

Vi har fået foretaget de lov-
pligtige analyser af vandet, og

der nogen, der har lyst til at
se analyserapporterne, er de
velkomne til at henvende sig
til formanden.

Alle valg til bestyrelsen og
revisor var genvalg.

Jeg vil slutte med at sige tak
for godt samarbejde i bestyr-
elsen og tak til Hans for opsyn
med vandværket. Der ser al-
tid godt ud på vandværket.

Sven Erik Aarup

Indkaldelse
til ekstra ordinær generalforsamling

IDEJBJERG SOG NEFO RENING

Lokalhistorisk Arkiv
iDejbjerglund Hallens gam le kiosk /klubhus

Onsdag 15. april 2009 kl. 19.00

Afstem ning vedr.§ 4 i»Love forLokalhistorisk Arkiv«.
(Se ireferatfra generalforsam lingen

hvad derønskes æ ndret)

På bestyrelsens vegne:
Lars Jørgensen

INDRE
MISSION
Fredag 3. april kl. 19.30

Familieaften
v/Hanne Pedersen
Herborg, bogsalg, cd

Onsdag 22. april kl. 19.30
Missionær Bjarne Lindgren,
Ringkøbing

Torsdag 7. maj kl. 18.30
Loppemarked til kl. 20.30

Onsdag 13. maj kl. 19.30
Lærer Lars Pedersen
Holstebro. Emne: Bøn

Onsdag 10. juni kl. 19.30
Lærer Leif Bach Kofoed
Rækker Mølle.

DEJBJERG SO G NEBLAD 25



AKTiViTETSKALENDEREN
APRIL:
Fredag 3. kl. 19.30 Indre Mission Fam. aften

v/Hanne Pedersen, Herborg, bogsalg, cd
Søndag 5. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste
Torsdag 9. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børster 13-16
Torsdag 9. kl. 19.30 Dejbjerg Kirke Nadvergudstjeneste.

Kirkebil
Fredag 10. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke

Langfredagsgudstjeneste
Fredag 10. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børster 13-16
Søndag 12. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste.

Påskedag. Indsamling
Søndag 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Pil 13-16
Mandag 13. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste.

2. påskedag Kirkebil
Mandag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Pil 13-16
Onsdag 15. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening

Ekstraordinær generalforsamling i gl. kiosk
Søndag 19. kl. 10.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste.

Mandag 20. kl. 19.00 Spotlight Fisketur
Mandag 20. kl. 20.00 Dejbjerglund Efterskole

Generalforsamling m/spisning kl. 18.30
Tirsdag 21. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård 19-21
Onsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission

Miss. Bjarne Lindgren, Ringkøbing
Søndag 26. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole.

Vi arbejder med tin og bolcher
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste

v/P. Brogaard Andersen
Søndag 26. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glas 13-16

MAJ
Lørdag 2. kl. 10.00 KFUM spejderne

Papirindsamling (10-12)
Lørdag 2. kl. 10.00 Havekredsen Plantemarked

på Mølletorvet eller Banegårdspladsen 10-12
Søndag 3. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Gummitasker 13-16
Mandag 4. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema
Tirsdag 5. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård 19-21
Torsdag 7. kl. 18.30 Indre Mission

Loppemarked (18.30-20.30)
Fredag 8. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Bededag
Fredag 8. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling 13-16
Søndag 10. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 10. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling 13-16
Onsdag 13. kl. 19.30 Indre Mission Lærer Lars Pedersen,

Holstebro. Emne: Bøn
Søndag 14. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Svampetur:

Sommersvampe 19-21
Søndag 17. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste

v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Orkis 13-16
Mandag 18. kl. 19.00 Spotlight Billedsafari
Tirsdag 19. kl. 19.00 Husmandsstedet Lær om biavl 19-21
Torsdag 21. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke. Gudstjeneste.

Kristi Himmelfart. Indsamling
Torsdag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Tebreve 13-16
Søndag 24. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke

Gudstjeneste. Søndagsskolens løvspringstur
Søndag 24. Dejbjerg Søndagsskole Løvspringstur
Søndag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Tebreve 13-16
Tirsdag 24. kl. 11.00 Havekredsen Åbne haver i Borris

og Skjern 11-16
Søndag 31. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke Gudstjeneste.

Pinsedag. Kirkebil
Søndag 31. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Broderede kort og uldarbejde 13-16

JUNI
Mandag 1. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke. Gudstjeneste.

2. pinsedag
Mandag 1. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Broderede kort og uldarbejde 13-16
Tirsdag 2. kl. 10-12 Papirindsamling
Søndag 7. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsskole Søndagsskole.

Bondegårdsbesøg. Tag cykler med
Søndag 7. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke. Gudstjeneste.

Kirkebil
Søndag 7. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Orkis 13-16
Mandag 8. kl. 19.00 Spotlight Turen går til Vietnam
Onsdag 10. kl.19.30 Indre Mission

Lærer Leif Bach Kofoed, Rækker Mølle
Lørdag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Familietur v/skolebigården m/pandekagebagning
Søndag 14. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke. Gudstjeneste
Søndag 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Akvarel
Søndag 14. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Vilde blomsters dag
Mandag 15. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høslet: Høet høstes

med le på gammeldags facon
Tirsdag 16. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Hølset: Høet høstes

med le på gammeldags facon
Tirsdag 16. kl. 19.00 Husmandsstedet Skolebigård.

Lær om biavl
Tirsdag 16. kl. 19.00 Havekredsen Aftentur til

»Lille Akropolis«, Gørding ved Vemb
Onsdag 17. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høslet: Høet høstes

med le på gammeldags facon
Lørdag/søndag 20. og 21. Dejbjerg Søndagsskole

Søndagsskoleafslutning hos Mette Lauridsen
Søndag 21. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke. Gudstjeneste.

Kirkebil
Søndag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Dansk mølledag:

Se arbejdet ved gamle vandmølle
Søndag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Smeden arbejder 13-16
Søndag 21. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Rav 13-16
Mandag 22. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høslet:

Høet høstes med le på gammeldags facon
Mandag 22. kl. 19.00 Spotlight Bålaften v/præstesøen
Tirsdag 23. kl. 13.3 Bundsbæk Mølle Høslet:

Høet høstes med le på gammeldags facon
Onsdag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler 13-14
Lørdag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Damplokomotiv dag 13-16
Lørdag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Smeden arbejder 13-16
Søndag 28. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke.

Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 28. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Uldarbejde 13-16
Mandag 29. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler 13-14
Mandag 29. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Smeden arbejder 13-16
Mandag 29. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høslet 13.30-14.30
Tirsdag 30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Møllen maler 13-14
Tirsdag 30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle

Smeden arbejder 13-16
Tirsdag 30. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høslet 13.30-14.30
Tirsdag 30. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Husmandsstedet
Skolebigård. Lær om biavl 19-21.
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Dejbjerg Jagtforening
24. februar 2009

Nu harviigen tagethulpå
etnytår,m ed alle de
udfordringerdetm å bringe.

I jagtforeningen har vi afholdt
den sidste jagt i skoven i starten
af januar, og den sidste lørdag i
januar havde vi vores traditio-
nelle rævejagt i hele Dejbjerg
sogn.

I år var der 28 forventnings-
fulde jægere, som mødte op
ved Dejbjerglund Efterskole kl.
9 til parolen, hvorefter vi drog
ud i sognet - først i den vestlige

de snød os. Derefter mødtes vi
igen til gule ærter på skolen, en
sikker såt, hvor der blev udvist
stor appetit.

Over middag drog vi over til

den østlige del af sognet, hvor
vi travede en del igennem.
Lige før vi afsluttede jagten,
bemærkede et par jægere, at
to ræve var løbet over i et an-
det stykke, og den frækhed fra

vi skulle følge op og lige drive
det stykke også.

Det viste sig at være en
særdeles god disposition, for vi
skød ikke mindre en tre ræve
her, og vi mener, der var yder-
ligere to ræve i det skovstykke.
Så det blev en fantastisk afslut-
ning på rævejagten og sæsonen
generelt. De heldige skytter
blev belønnet af de andre jæge-
re efter jagten.

4. februar havde vi general-
forsamling på Dejbjerglund
Efterskole. Her var to på valg -
nemlig Torben Jepsen og Ped-
er Larsen. Peder ønskede ikke
genvalg; det kan vi naturligvis
kun respektere, da han har
været med i 14 år.

På jagtforenings vegne skal
der lyde en stor tak til Peder
for hans indsats i foreningen.
Nyvalgt blev i stedet Alex Ole-
sen og genvalg til Torben. Som
suppleant valgtes Leif Eybye i
stedet for Kjeld Christiansen.

Jeg vil i øvrigt gerne henvise
til vores hjemmeside; Her kan
I se mere fra generalforsamlin-
gen samt div. fotos fra jagterne
samt øvrige aktiviteter.

2009 er foreløbig det sid-

ste år, hvor vi har lejet jagten
i kommune skoven. Om man
sælger Vognbjerg Plantage er
forsat ikke afklaret, men vi får
se hvad der sker.

Den næste tid for jægerne vil
gå med hundetræning, plant-
ning af remisser samt etabler-
ing af fodermarker. Der er altid
nok at gøre derude i den natur,
vi holder så meget af.

Venlig hilsen
Kristian

Jagtforening
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10 år, - som om det
var i går, - - og så
alligevel..!

11.april1999...
En dag m an havde glæ detsig til
læ nge,nu varden der,
og hvordan skulle m an så gøre.

Anderledes morgen. Hyggelig
morgen, gave, opsætning af
hår, på med kjolen og af sted
til kirke med den nye salme-
bog i hånden. Mødet med

de andre, - forventningens
glæde.

Det blev en rigtig god dag.
En dag man ikke lige sådan
glemmer. Hele familien var
stuvet sammen hjemme i stu-
en på Vesteragervej.

Derefter fortsatte skolegan-
gen. Resten af 7. kl. på Stau-
ning Skole, derefter tog jeg
sammen med de andre turen
til Amagerskolen. Et år, hvor
tankerne størstedelen af tiden

ende år: Vedersø Idrætsefter-
skole.

Jeg var den meget lille og

meget stille elev på Vedersø
2000/01. 2001/02 var jeg
blevet andenårselev, kendte
skolen, reglerne, lærerne og

Der kan ske meget med én på
et år. Jeg var hvert fald ikke
længere den lille, stille og
generte pige.

Efter to skønne og dejlige år
på efterskole tog jeg på gym-
nasiet. Tre år, hvor jeg måske
nok gik mest op i gymnastik.
Lavede vel gymnastik en 4-5
gange i ugen. Gymnasiet og
jeg blev aldrig rigtig bedste

venner, overvejede da også

i stedet. Har da måske også
fortrudt et par gange siden.

huen plantet på øverste etage,
- ja det var da også en ok-rar
fornemmelse. En tur i heste-
vogn og bus ventede og gym-
nasietiden var overstået.

på Fritidshjemmet Katholt
i Skjern. De første måneder
cyklede jeg, men da det beg-
yndte at blive koldt i vejret
og en lejlighed bød sig, tja, så

reden. Det betød dog mere
arbejde, for med mit 11 til 16
job, var der ikke hel nok guld-
mønter til, at det kunne løbe
rundt.

Jeg arbejde så derfor også
på Pakhuset i denne periode.

på Katholt, et tilbud om, at
blive au pair på Sri Lanka hos
en dansk familie. Jeg takkede
nej på daværende tidspunkt,
men sagde ja tak til at tage af
sted, hvis det kunne lade sig
gøre det efterfølgende efter-
år.

Det kunne det, så efter et
fantastisk år med børn, leg og
meget mad rejste jeg stortu-
dende til Sri Lanka. Bomber
og borgerkrig var hvad der
ventede, troede jeg. Det var
dog ikke så slemt som jeg for-
estillede mig. Godt nok var
der soldater for hver 100 m
på gaderne, men for mig var
det bare hyggelig.

En lys pige, hun skulle have
nogle spørgsmål. Hvor jeg var
fra, hvor gammel jeg var og
om jeg var gift..?
Opholdet på Sri Lanka blev
dog ikke de 4 måneder jeg
havde regnet med.

Nina er datter af Anni og Bjarne Stampe,
på Vesteragervej nord for Kirkebyen...
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nyt arbejde, så efter en måned

yes, det var fedt. Så der havde
jeg tre dejlige måneder, inden
jeg rejste hjem nogle dage før
juleaften.

Efter juleferien stod der
endnu et ophold på kalen-
deren. Det var ikke så langt
væk. Det var højskoleophold-
et på Viborg, der ventede.

Jeg var sikker på, at jeg
skulle op og opleve efter-
skoleopholdets glæder og
regler igen. Masser af glæde,
stort set ingen regler. Det
skulle jeg lige bruge de første
dage til at vende mig til, men
så gik det ellers også bare der-
ud af. 6 måneders fuld skrald.

Fest, farver og en masse ak-
tiviteter af forskellig slags.
Kano, kajak, klatring, gym-
nastik, kreative og få boglige
fag. Alle tiders.

Mens jeg var på højskolen
overvejede jeg lidt frem og
tilbage. Men også kun lidt.
Jeg var meget tændt på et år
eller to som efterskolelærer.
Så, så må man jo sende nogle
ansøgninger ud.
Vedersø var af en eller anden

Der var en ansøgning fra en
netop udklægget lærer – som
også kunne gymnastik. Op på
hesten, Nina. Jeg sendte en
stak ansøgninger ud alle mu-
lige steder. Samme dag som

jeg skulle til samtale på en
anden efterskole ringede Finn
fra Vedersø, - de havde nogle
ansatte, der skulle på barsel,
så ind kom jeg. Dejligt.

Alt imens jeg har hoppet
rundt med eleverne på skolen
har jeg også lavet andet gym-
nastik. Sidste år havde jeg
R/S’ ynglingeholdet og Ved-
ersøs gamle elevhold. I år er
det blevet til Vedersø Lokale
Helte. Der foruden går jeg
på R/S’ Rep-hold og Viborgs
Elitehold. Man skal jo nødigt
sidde stille.

Jeg leger nu lærer på andet
år. Nyder hver dag og kunne
blive ved med det så længe det
skulle være. Men til det første
lærermøde i år meddelte jeg,
at jeg stopper til sommer. Så
skal jeg nemlig videre.

Der er jo vist nok noget der
hedder uddannelse (hvem
har fundet på det..?) - og jeg
må hellere komme i gang.

Fuld fart fremad
og stort smil...

Nina
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Stauning Skole
& Fjordhaven
Stauning Skole erden bedste i
Ringkøbing-Skjern Kom m une,
hvisvispørgerforæ ldrene
– detharIsikkertlæ stiavisen...

Selv om vi tager disse undersø-
gelser med en gran salt, så vil vi
have lov til at være stolte af og
glæde os over resultatet. Vi har
en god skole med et fantastisk
godt samarbejde mellem skole
og børnehave, hvor den enkeltes
trivsel er i højsædet. En skole er
ikke kun elever og lærere, men
i høj grad også forældre. Staun-
ing Skole er kendt for, at have en
meget engageret forældrekreds.
Det har en fantastisk værdi, at
vi står sammen om, at skoleliv-
et i Stauning skole skal være en
lærerig og positiv oplevelse for
vore børn og dette er en fælles
opgave.

Det har stor betydning, hvad
forældre gør i forhold til deres
egne børns skolegang, med om-
sorg for sunde madpakker, mo-
tion, lektielæsning og udhvilede
børn, men også når det gælder
engagement for hele klassen gen-
nem forældreråd og når klasse-
kammerater kommer med hjem.
En tilfredshedsundersøgelse vil
placere nogle i top og andre i
bund. Vi håber, at forvaltning og
politikere er opmærksomme på,
at de skoler, der rangerer ned-
erst på listen ikke bliver efterladt
i den offentlige gabestok! – men
bliver samlet op og udrustet til
opgaven.

I Fjordhaven har vi ligeledes
haft en forældretilfredshedsun-
dersøgelse i dagtilbudsdelen

Pædagogerne er meget bevidste
om, at anvende undersøgelsen
som et arbejdsredskab til evalu-
ering og udvikling.

Generelt for de ansatte i Skole
og Fjordhaven er, at de er ud-
viklingsorienterede og gennem
de sidste år har de arbejdet med
anerkendende pædagogik og er
i gang med en ny pædagogisk
analysemodel, som skal være et
værktøj til udvikling og forbed-
ring af social og faglig læring.

Vores nye skoleleder Jakob
Agerbo er kommet rigtig godt
i gang. Sammen med de øvrige
ledere i Ringkøbing-Skjern kom-
mune er han i gang med diplo-
muddannelsen i ledelse, hvor
også Karin Rahbek fra Fjord-
haven er med.

For tiden udlåner vi skolens
sløjdlokaler til Skjern Å Skolen.
Vi ved det virker total akavet. Vi

til Skjern og dernæst mangler de
plads og har brug for lokaler hos
os..!

Uanset hvad - så får vi ikke
vores 7. klasse tilbage. Vi har
interesse i og ønsker at samar-
bejder – derfor har vi sagt ja til

udlån i det omfang det ikke ind-
skrænker vores virke.

I skolen har vi anskaffet inter-
aktive tavler i alle klasser fra 1.
til 6. klasse og nu er der behov
for nyanskaffelser på skolens
legeplads. Elevrådet er kommet
med forslag, som vil blive iværk-
sat i løbet af foråret – til gavn og
glædeforbådeskoleogfritidsord-
ning.

Der er rigtig mange børn i frit-
idsordningen nu og det vil der
også komme i det næste skoleår.
Børnetallet falder – endog meget.
Nu har vi 43 børn i børnehaven -
vi ved det kommer i bølger, men
som prognosen ser ud nu, vil der
være et par år med helt ned til 22
børn i børnehaven inden det igen
vender.

Vi kan kun opfordre til og øn-

lov til at opleve det gode børneliv
i Stauning – Dejbjerg.

Med ønsket om
et dejligt forår til alle...

Venlig hilsen
Ella Keseler

fællesbestyrelsesformand
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Så kom begivenheden,
som 340 foreningsgym naster
havde ventetpå
gennem hele vinteren...

Omkring 50 frivillige for-
eningsinstruktører har gen-
nem sæsonen knoklet for at
nå det bedste resultat. Og fre-
dag 6. marts blev afslutnin-
gen på en god sæson.

Allerede da klokken slog

deres at se til. Trods den nye
parkeringsplads var der godt
fyldt op på pladserne, så det
kunne tyde på en aften med
masser af folk.

Ganske rigtigt. Kl. 18.30 var
Dejbjerglund hallen fyldt med
publikummer, og de tre faner
samt alle gymnaster stod klar

til at indvie aftenen med en
traditionel indmarch.

Efter denne indmarch kom
holdene i en blandet række-
følge for at skabe en god vari-
eret gymnastikaften. Men,
traditionen tro – sluttede De-
jbjerglund Efterskoles elev-

opvisning.
Gennem aftenen blev pub-

likum mødt med alt lige fra
Turbodrengenes aktion på
skateboard til Seniorholdets
vilde trampolinspring. De
blev mødt med gymnaster i
farverigt opvisningstøj fra de
små-plettede Spillopper til

lever.
De blev mødt med musik

lige fra Disneyshows ken-
dingsmelodi hos De Små Rå

gymnastikkens tegn..!
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til Ungdomsholdets serie
til »Den knald røde gum-
mibåd«. Endvidere oplevede
de gymnaster på alle niveauer
fra de helt små til kvinde- og
voksengymnastik.

Opvisningerne sluttede af
med en kæmpe tak til vore
dygtige instruktører. Til trods
for at klokken var 22, og
mange forældre måtte bære
deres sovende børn ud i bil-
erne, var der nogen, der fandt
det hyggeligt at slutte af med
en kop kaffe og kage i kultur-
salen.

Med de mange forenings-
hold gør det aftenen til en
lang aften for de små årgange,
så mange forældre måtte
selvsagt slæbe trætte børn
med hjem.

Aftenen sluttede i kultur-
salen med kaffe og kage, hvor
folk rigtigt hyggede sig efter

en god aften.
Alt i alt en fantastisk aften,

hvor, stort set, hele lokallivet
var samlet. Pernille Aarup
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»Deterkoldtherude« sådan
indledesetafversene iSt.St.
Blicherssang.Deterhvidther-
ude.Og koldt,dethardetvæ ret.
Isen på søen ihaven erså sm åt
ved atbrydes.Træ erne stårog
skuttersig langsBjergvej,og det
eneste virkelige tegn på liv,er
de altfortalrige m uldvarpeskud,
som fordelersig som sm å tuer
på græ splæ nen.

I kommunen er måneders
dødvande også brudt, idet
Venstre har valgt ny borg-
mesterkandidat ved et storsti-
let vælgermøde med ca. 1100
deltagere i Skjern Kulturcent-
er. Nu skal de andre partier
ha’ valgt deres borgmester-
kandidater, og når det er sket,
vil en positionering frem mod
kommunalvalget i november

er politik jo også.
Det er naturligvis vælgerne,

der afgør sammensætningen
i byrådet, og ud af byrådets
29 medlemmer konstituerer
man sig så med den borg-

på sin side.
Men der er heldigvis længe

til endnu. For vi har nok af
opgave at tage fat på i byrå-
det. Ved udvalgsmøderne i
marts begynder vi så småt
at tage fat på budgetproces-
sen frem mod budgetkonfer-
encen i august. De politiske

udvalg afgiver deres bud-
getønsker i løbet af foråret,

penge til skolerenoveringer,

Ønskerne indarbejdes så i det
samlede budgetoplæg for de
næste tre år, som vi endeligt
vedtager i løbet af efteråret.

I byrådet skal vi den 4.
marts ha’ temadag om ud-
valgsstrukturen og byrådets
sammensætning. En gang i
hver valgperiode skal man
politisk forhold sig til, om an-
tallet af udvalg er den rette,
om antallet af byrådsmed-
lemmer skal forøges eller for-
mindskes osv.

Jeg tror ikke, der sker de
store forandringer i forhold
til den nuværende konstruk-
tion, men jeg håber, at vi kan
få placeret viden og de læn-
gerevarende uddannelser

under Økonomi- og Erhverv-
sudvalget, så det kan få et
skarpere politisk fokus.

Endelig kan vi alle glæde os
utrolig meget over, at Fjord-
glimt nu er åbnet igen som
friplejehjem. Det skete ved
en festlig sammenkomst med
musik, gaver, talere mm.,
hvor mange fra Stauning og
Dejbjerg mødte op.

I øjeblikket er beboerne så

Der er pt. fem beboere, men
vi håber, at hjemmet snart
er fyldt op, så det kan blive
et godt og hyggeligt sam-
lingssted for både beboere
og gæster. Lederen af Fjord-

glimt, Ella Mørch, opfordrer
til, at man kigger ind, får en
kop kaffe og en hyggesnak, så
os fra Stauning og Dejbjerg
kan være med til at forankre
Fjordglimt lokalt.

Nu går det så mod forår, og
jeg vil slutte med St. St. Bli-
cher, som jeg indledte med,
for få har vel som ham sat ord
på skiftet fra vinter til vår

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord..!
Kom, sydvest,
som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord..!

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i Ringkøbing-
Skjern Kommune

Folketingskandidat i Ring-
købing-Skjern Kredsen

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



Hjørnebo Uglbjergvej 2.

GL. GåRDE
Dette billede erafethus,der
liggercentraltiDejbjerg,
og som alle kørerforbi,
hvergang m an kom m er
gennem byen.

I kirkebyen er der ikke så
mange rigtig gamle huse, men
dette er alligevel et af de æld-
ste. Det er bygget af murer In-
gvard Chr. Astrup, og han var
selv den første, der boede der.
Siden købte lærerinde Anna
Pedersen det. Hun har dog
ikke selv boet her, men havde
huset lejet ud. Det meste af
den tid var der to husstande
i det.

I 1944 solgte hun huset til
Valborg Andersen fra Vogn-
bjerg, og efter hende kom
Jens og Grethe Stensig, der

ind i det nye hus ved siden
af.

I 1947 kom Hans P. Jensen
og Mariane Mortensen hertil.

Med dem var Marianes foræl-
dre Ane og Morten Mortensen
fra Vognbjerg. Ane døde i
1951. Morten døde i 1965 og
var da med sine 93 år sognets
ældste.

I 1998 købte Lene Sommer
huset af Ida og Anna Olga.
Lene Sommer er gift med Ras-
mus Pommer og har børnene
Andreas på 18, Bea på 11 og
Laura på to år.

lrå

MENIGHEDSRåDET
Detnye m enighedsråd er
kom m etgodtigang
m ed arbejdet.

Menighedsrådet blev kon-
stitueret den 30. november.

for dem vil der gå lidt tid med
at lære arbejdsgangene og
de administrative systemer i
Den Danske Folkekirke.

En spændende udfordring
er bl.a., at menighedsrådet
er blevet digitalt, hvilket be-
tyder, at størstedelen af ar-
bejdet forgår via nettet. Der-

også på kursus i februar for at
lære systemet. Ønsker man at
kontakte menighedsrådet, så
har Dejbjerg Menighedsråd
følgende e-mail adresse:
8772@sogn.dk

To af menighedsrådets
første opgaver var afholdelsen
af »Syng julen ind« fra mange
forskellige sider, er noget, vi
fra menighedsrådet er meget
taknemmelige for. Det glæder
os, at så mange fra lokalom-
rådet ønsker at deltage i at

Dejbjerg Kirke. Til deltagerne
skal der lyde en tak fra me-
nighedsrådet.

Vinterfesten, som i år havde
tidligere formand for folketin-
get Christian Mejdahl som ta-
ler, blev ligeledes en stor suc-
ces. Salen i missionshuset var
fyldt og efter en god og humo-
ristisk tale, gik snakken godt.

Der var mulighed for at stille
Christian Mejdahl spørgsmål,
hvilket adskillige gjorde. Me-
nighedsrådet glæder sig over,
at nuværende og tidligere De-
jbjergboere ønsker at slutte
op om arrangementet.

I den nærmeste fremtid skal
menighedsrådet arbejde med
næste års budgetter. Selvom
kirke og præstegård generelt
er i fortrinlig stand, er der til
stadighed opgaver, der skal
ordens. Der skal lyde en tak
til det tidligere menighedsråd
for deres store arbejde og de
resultater, de har opnået.

Med venlig hilsen
Dejbjerg Menighedsråd

Per Lunde Lauridsen, fmd.
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Generalforsamling
i Skjern Havekreds
4. februar 2009
Formandsberetning for 2009

Så erendnu 1 årgået,og den
overordnede forening heddernu
HAVEN deteren sam m enlæ g-
ning afde tre haveselskabertil
étlandsdæ kkende haveselskab.

Det nye navn blev haveselskabet
Haven og trådte i kraft pr. 1. jan-
uar 2009.

Vi har tidligere hørt under
Region III, men det hedder nu
afdelinger, og fremover hører vi
under afdeling Vestjylland. Og
noget af det nye der er sket, er
at arrangementer kommer ud
i et tillægshæfte sammen med
Haven hvert kvartal, måske lidt
mere overskueligt, det kan altid
diskuteres.

For vores lokale havekreds
er der som sådan ikke sket æn-
dringer.

Men hvad har vi så haft
på programmet i 2008:
Lørdag den 17. maj havde vi
arrangeret Plantemarked på
Banegårdspladsen, det var i
samarbejde med Skjern Han-
delsstandsforening, og det drejer
sig om 2-3 timer, hvor private
handler med de planter de nu
har, og der kommer ca. 8-10 per-
soner med stande, en dag vi vil
forsøge at gøre til en tradition.
Der var sidste år andre arrange-
menter, som Handelsstands-
foreningen stor for, og det var
bl. andet motorsavskunstneren
Brynjolf, som savede en stork ud
af en træstamme, og så var der
musik, en ganske god formid-
dag.

Onsdag den 28. maj havde vi en
aftentur til en lokal slyngplantes-
kole i Sædding, det var en inter-
essant aften, hvor indehaveren
fortalte om de mange forskellige
clematis arter, hun havde ca. 100
forskellige, som blomstrer på
forskellige tidspunkter.

Søndag den 29. juni havde vi
Åben Have i Skjern hos Inger og
Holger Dideriksen, Kirkebyvej
32, Stauning og Karen og henry
Ladekjær ligeledes i Stauning.

Det var en rigtig god sommerdag,
og der kom en del besøgende i
begge haver. Jeg fornemmer at
folk gerne vil til Åben have, men

lier der vil åbne deres haver for
Havekredsens medlemmer. Så
her er vi altid åbne for nye mu-
ligheder.

Mandag den 18. august var vi
så på en tur til Lønbæk Plantes-
kolevedTvis, Enplanteskolemed
produktion og salg af sjældne
tæer og buske, og vi var der mens
mange buske havde deres gyldne

haveren gav en rundvisning og
fortalte om alle de sjældne træer
og buske, en rigtig god aften.
Lørdag den 27. september af-
holdte afdeling Vestjylland, de-
res årlige plantemarked i Tam-
bourgs Have ved Karlsgaarde, og
her deltog et par af bestyrelsen
herfra.

Mandag den 24. november
- Juledemonstration på Bund-
gaards Hotel i Borris, stadig i
samarbejde med Borris hushold-
ningsforening, det var en rigtig
spændende aften, med rigtig

tioner – kranse – m.m. fra blom-
sterdekoratør Anja Sørensen fra
Blomstergården i Bork, det var

Vi vil sige tak for den opbakning
I har vist vores arrangementer,
og håber det nye program, som
udsendes snarest efter general-
forsamlingen vil interessere jer.

Vi er altid åbne overfor nye
idéer fra medlemmer.

Lilian Bjerg
formand
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HAVEKREDSEN
Lørdag den 2. maj kl. 10 – 12
Plantemarked på Mølletor-
vet eller Banegårdspladsen i
Skjern. Du kan bytte, købe og
sælge rodfaste planter. Alle er
velkomne til at tage planter
med.
Evt. yderligere information
fås hos Karen på 9736 4098.

21., 22. og 23. maj
Afd. Vestjylland
Tre dages bustur til Tyskland
i samarbejde med Riis rejser
hvor vi besøger forskellige
planteskoler og parker om-
kring Oldenburg.

Pris pr person i dobbelt
værelse kr. 2550,-. Yderligere
oplysning til tilmelding senest
den 15. marts til Britta Uldum
på 9717 2019 eller til Knud
Andersen på 7513 4873.

Tirsdag den 26. maj kl. 19.00
Besøg på Grinderslev plantes-
kole, Ravnstrupvej 27, Rom-
lund, 8800 Viborg

Vi kører i egne biler til
Grinderslev planteskole. Vi
får rundvisning i plantes-
kolen, der er en af landets
største planteskoler indenfor
produktion af surbundsplant-
er. Deres produktion spænder
over mange hundrede sorter
og mange specielle produkter
indenfor de nævnte kategor-
ier samt Hosta, Hortensia,

grinderslev.dk.
Efterfølgende er der mu-

lighed for at nyde medbragt
kaffe og brød.
Pris 0 kr. for medlemmer
og 25 kr. pr. person for ikke
medlemmer. (Huskmedlems-
kort).

Søndag den 7. juni kl. 11 – 16
Åbne haver:
Sylvia og Henning Ostersen,
Vestergårdvej 2, Borris
Lilian og Villy Bjerg, Ånumvej
165, Borris.

Bestyrelsen er vært med
kaffe og kage.

Pris 15/20 kr. pr. person pr.
have. (Medl./ej medl.) (Husk
medlemskort).

Tirsdag den 16. juni kl. 19.00
Aftentur til »Lille Akropolis«,
Skalstrupvej 10, Gørding,
7570 Vemb

Vi mødes på stedet, og her
vil indehaveren Knud Chris-
tensen fortælle og vise rundt i
den 60.000 kvm store natur-
park i ca. 45 min. Han vil
fortælle om historierne ved
parken.

Udgangspunktet var Mon-
ets have med åkander i de
mange vandpartier. Der er sat
630 tons kampesten, som op-
dæmning for niveauforskel-
lene. Der er marmorstatuer/
fontæner, som for øvrigt
også kan købes til meget
fordelagtige priser.

Vi medbringer kaffe og
brød, som vi kan nyde i en af
udsigtspavillonerne.
Prisen er 40 kr. pr. person.

FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN

Sigurd Høgh Pedersen
Vestergårdsvej 60
Middelfart

Mathias Høgsberg Hansen
Uglbjergvej 18

Freja Hindbo Nielsen
Kongsholmvej 2

Mathias Lund Dønvig
Ringkøbingvej 52

VIEDE I
DEJBJERG
KIRKE
Dorete Hauge og
Peter Holm Mostrup

Sara Larsdotter Alfort og
Poul Georg Moses

Berit Bollerup og
Jakob Ærø Nielsen

DØDE &
BEGRAVEDE i
DEJBJERG SOGN
Rigmor Vandmose Aarup
Skjern

Bodil Ingrid Smed, Faster

Anna Kristensen Bro
Borris

Inga Jensen, Skjern

Fabian Ertbølle Thesbjerg
København

Elle Frandsine
Homan Jepsen, Skjern

Aage Ertbølle Madsen
Skjern

Søren Jensen
Hanning

Gunhild Jensen
Hanning

Elna Mejer Astrup
Dejbjerg

Hans Christian Frandsen
Dejbjerg

Mary Sandager
Skjern
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HAVEKREDSEN
Skjern, den 27. februar 2009

Skjern Havekredsafholdtons-
dag den 4.februar2009 gener-
alforsam ling iSkjern
KulturCenter– grøn stue.

beretning om årets gang i bestyr-
else. Det reviderede regnskab
blev fremlagt af kasserer Karla
Mortensen, begge dele godkend-
tes.

Der var ingen indkomne forslag
fra kredsbestyrelsen eller med-
lemmer.

EfterkaffenfortalteJørnMøller
Jensen fra Silkeborg Havekreds
om havens Form og Farver.
Foredraget handlede om havens
totale oplevelse med oplevelser
for alle sanserne.

Jørn Møller Jensen har en
1000 kvm’s parcelhus-have.
Hans have er uden græsplæne,
men er utroligt spændende og
har været vist frem i både danske
og udenlandske medier. Den er
et besøg værd.

billeder fra Jørn Møllers have.
Han går meget op i at formklippe
alle sine buske og træer.

Det var et meget spændende
foredrag.

Næste arrangement i have-
kredsen er plantemarked den 2.
maj.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

ARKIVET
Iethjem stavnshæ fte om Vestjylland
fra 1953 kaldet»M ågen”– m åske
den æ ldste generation kan huske et
sådantårsskrift,erderetafsnit,der
hedder»En sandfæ rdig rakker-
historie”.Viskalm åske hellere sige:
Så sandfæ rdig som nu en
rakkerhistorie kan blive.
Jeg harikke ianden tilgæ ngeligt
litteraturtruffetpå fortæ llingen.

Den handler om en mand af
Kvembjerg-slægten. Rakkersto-
lene i kirketårnrummet bevidner
om deres tilstedeværelse i sognet
engang.

Kristian Kvembjerg var den af
slægten, som blev mest »berømt«
på egnen. Der gik næsten ry af
hans snarrådighed i at »klare«

skåren mand, smidig og adræt,
egentlig var han godt lidt. Folk
ville gerne have en passiar med
den gemytlige tater. Her skal
berettes om en af hans »bedrift-
er«:

Han kommer en dag ind på
en barberstue i Skjern. Der sid-
der i stolen en mand som er ved
at blive sæbet ind til barbering,
hans gamle bekendte Laust Chr.
Jepsen. Når de to mødtes, blev
der altid komers. Kristian Kvem-
bjerg havde øjeblikkeligt »over-
skuet situationen« og var parat
til løjer. Han siger da: »A tøves
den her mand ser så bleg ud, han
er da vist et ret rask«. En ven-
ding som også en af Danmarks
absolutte ubestridte førstemænd
Hr. Mærsk McKinney Møller
brugte, da der var fremlæggelse
af operahusprojektet for de til-
stedeværende ministre; da var
ordvalget: »De ser bleg ud, er De

ende af den sociale rangstige,
citeret fra nyudkommen bog
»Mærsk, manden og magten«
side 10. Det var et sidespring, til-
bage igen.

Det begynder at koge i Laust
Chr. Han mærker ironien i tate-
rens stemme. Men denne bliver
ved: »Ja, det er no hel sikker, at
æ mand er syk, så stille han sir
ud«. Nu kan Laust Chr. ikke sty-
re sig længere. I et spring er han
oppe af stolen fra den betuttede
barber og farer hen efter Kris-
tian Kvembjerg, som har forud-
set situationens udvikling og har
fået yderdøren lindet på klem. I
en fart er han ude på gaden med
Laust Chr. i hælene på sig, mens

alle sider.

snu rakker denne gang; men de
tilskuere, som overværede situ-

Arkivet er blevet digitaliseret.
Efterskolen har været villig til at
stille internetforbindelse til rå-
dighed. Tak for det.

Er der en eller anden, der er
god til at betjene en PC, som vil
hjælpe med at registrere i arkiv-
et, så ring til mig på 9734 2940.

Søren Sand Nielsen
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Generalforsamling
Dejbjerg Sogneforening
17. marts 2009

Form andensberetning
fordetforgangne åri
Dejbjerg Sogneforening...

2008 blev året hvor vi i stedet
for foredrag afholdte fællesspis-
ninger. Det var 2 hyggelige aften-
er, hvor vi ved det første arrange-
ment i maj havde fået stillet en
hoppepude fra Ringkøbing Bank
op inde i Hallen og ligeledes en
fodboldbane.

Da vi afholdt 2. fællesspisning
31. oktober var det med børne-
diskotek og frit leg i hallen. Der
var ca. 60 deltagere til hver af
de 2 aftener og ideen med disse
aftener er, at man skal mødes og
hygge sig og få en god snak med
de andre fra Dejbjerg.

For at holde prisen nede, så det
ikke afholder nogen fra at komme
tilbyder vi hverdagsmad til en lav
pris. Vi føler i sogneforeningen,
at det har været en succes men
for at øge tilslutningen vil vi
overveje at tilbyde Stauning folk
også at deltage. Fra Stauning
Sogneforening har de ytret øn-
ske om at det kunne gøres til et
fælles arrangement.

Traditionen tro afholdte vi ju-

møde, hvor årets taler var Alex
Olesen fra Nystedvej og Jens
Otto fra Nr. Vognbjergvej kom
forbi med julemanden på hans
hestevogn. Det var en god efter-
middag, som blev afsluttet med
æbleskiver, klejner og kaffe.

I efteråret 2007 blev der nedsat
en arbejdsgruppe bestående af:
Gitte Christiansen
Dejbjerglund Efterskole
Karsten Larsen,
Dejbjerg by

Søren Rasmussen,
Hans Peder Clemmensen,
Lars Jørgensen
alle fra Sogneforeningen

Arbejdsgruppen skal som det er

se på hvilke tiltag der kan gøres
for at styrkebosætning i Dejb-

kr. 110.000 fra Velfærdsminis-
teriets Landdistrikts puljer.

Vi har nu fået det første oplæg fra
Arkitekt Bo Christensen i Skjern
til, hvorledes der kunne gøres
noget for byforskønnelse. Vi har
fået skitseret, hvorledes pladsen
mellem kirken og missionshuset
kan forskønnes. Der arbejdes
videre med at få gjort oplægget
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. Arki-
tekten er ligeledes blevet 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 nærmere
mht. mulighederne.

Forslag om at skabe en vi-
suel fremtoning i byen og ved
indfaldsveje, kunne gøres med
etablering af stendiger / sten-
varder ved indfaldsvejene. Vi
skal mødes med arkitekten igen,
når han har fået det første oplæg
bearbejdet.

I projektet ønsker vi også, at
få oprettet en hjemmeside samt
fremstillet noget materiale, der
kan præsentere vore kvaliteter,

i byen. Derudover skal hjemmes-
iden informere om gennemførte
arrangementerogomkommende
arrangementer. Vi forestiller os

også at der skal være en opslag-
stavle hvor man købe og sælge
ting til hinanden eksempelvis.

I den forbindelse er vi i kontakt
med en professionel udbyder af
hjemmesider som har givet os
et tilbud på etablering af siden.
I forbindelse med indskrivning
af materiale på hjemmesiden og
den løbende opdatering efter-
lyser vi i sogneforeningen nogle
personer som vil gå ind i dette
arbejde.

Vi er i kontakt med en der
godt vil påtage sig opgaven med
at være web-master. Vi har dog
fortsat brug for nogle redaktører
som alle får adgang til at redigere
på siden og det hele er opbygget i
et brugervenligt system. Man vil
desuden 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.

Der vil blive afholdt et møde
med Stauning Sogneforening om
muligheden for at etablere en
fælles hjemmeside med Staun-
ing. Mødet påtænkes afholdt i
løbet af marts måned 2009.

Parallelt med arbejdsgrup-
pens arbejde beskrevet oven-
for i forbindelse med projektet
»Styrkelse af bosætningen i Dej-
bjerg« så blev der 8. marts og 12.
april 2008 gennemført to fælles
idé møder (Brainstorming) med
Stauning Sogneforening.

Dette var på opfordring fra by-
rådsmedlem Esben Lunde Lars-
en, som deltog med et indlæg
hvor han orienterede om den
kommuneplansproces, der skal
gennemføres i løbet af 2008.

Her skal kommunen fastlægge
en plan der rækker 12 år frem og

ville det være en god ide, at for-
mulere et oplæg til kommunen,
som skulle sendes til dem sen-
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est i august. Vi så en fordel i at
lave oplægget sammen med
Stauning, så vi kan stå stærkere
overfor kommunen. I løbet af
april – maj 2008 blev der udar-
bejdet et oplæg der blev sendt til
Planafdelingen ved Ringkøbing
Skjern kommune. Fra dette
oplæg kan der remses følgende
hovedlinier op.

Cykelsti mellem Stauning
og Velling
Vejudvidelse for vejen
mellem Stauning og
Dejbjerglund Efterskole.
Området mellem Dejbjerg by
og Efterskolen
For at binde byen sammen med
efterskolen vil etablering af en
kombineret cykel/ gangsti være
rigtig godt.
By forskønnelse i Dejbjerg
Forskønnelse af området
mellem kirken og missionshuset
på Bundsbækvej.
Byggegrunde i Dejbjerg
Muligheder skal undersøges.
Byggegrunde i Stauning
Området bag Fjordparken i
Stauning by mod øst udlægges
med nye parceller
Området nord for Stauning
Kirke med adgangsvej fra
Dejbjergvej udlægges
med nye storparceller.

Efter indsendelse af oplægget
blev vi kaldt til et møde hos kom-
munen, de kunne dog ikke stille
os i udsigt at vi kunne få vore
ønsker opfyldt men de vil prøve
at få dele indarbejdet i den langt
rækkende plan.

Sluttelig vil jeg sige, at vi går
et spændende forår / sommer i
møde hvor vi skal have opbygget
hjemmesiden og have et konkret
oplæg fra arkitekten.

På vegne af sogneforeningen
Formand Lars Jørgensen

ØVRIGE REFERAT
fra generalforsamlingen
i Dejbjerg Sogneforening

Efter en velkomst blev der
valgt Alex Olesen som ord-
styrer, og derpå blev dagsor-
denen gennemgået. Forman-

Derefter var der beretninger
fra de enkelte udvalg og en
gennemgang af regnskabet,
som blev godkendt.

Ved valg af bestyrelse øn-
skede Tina Damgaard og Rita
Nørgaard ikke at fortsætte.

Flemming Becker fra Skrænt-
en valgt ind og en velkomst
skal lyde til Flemming og
ligeledes en tak til Rita og
Tina for en stor indsats gen-
nem årene.

Idet det ikke var muligt at

styrelsen, og som en følge af
at vi heller ikke har suppleant
posten besat, så har vi set os
nødsaget til at køre videre
med kun 5 bestyrelsesmed-
lemmer. Hvis du ønsker at
hjælpe os ud af denne situa-
tion, hører vi gerne fra dig.

Som revisorer til forenin-
gen var der genvalg af Bente
Mortensen og Søren Sand
Nielsen. Vedr. valg til sogne-
foreningens repræsentant i
halbestyrelsen så var der gen-
valg til Alex Olesen.

Der var kommet et forslag
ind om ændring af § 4 i »Lo-
kal historisk arkivs love«,
noget som er et krav fra SLA
(Sammenslutningen Lokal-
historiske Arkiver) for at man
kan være medlem her og anv-
ende deres registrerings pro-
grammer på computer.

Da der er tale om en æn-
dring af love i foreningen, var

vi med fremmødet til gene-
ralforsamlingen ikke beslut-
ningsdygtige og indkalder
derfor til en ekstra ordinær
generalforsamling 15. april.
2009. Se annonce herfor an-
det steds i bladet.

Punkt der skal afklares på
den ekstra ordinære general-
forsamling er følgende:

Nuværende tekst i § 4
er følgende:
Det indkomne materiale reg-
istreres og opbevares tørt og
så vidt mulig brandsikkert og
skal vederlagsfrit kunne be-
nyttes af alle interesserede.
Kun i særlige tilfælde kan
arkivalierne udlånes til nær-
mere studium. Et sådan
udlån skal godkendes af hele
udvalget.

Forslag til ny tekst i § 4
er følgende:
(Den tilføjede tekst
er fremhævet)
Det indkomne materiale reg-
istreres og opbevares tørt og
så vidt mulig brandsikkert og
skal vederlagsfrit kunne be-
nyttes af alle interesserede.
Brug af samlingerne sker
under opsyn, således at
gældendetilgængelighed-
sregler og lovgivning
overholdes. Kun i særlige
tilfælde kan arkivalierne
udlånes til nærmere studium.
Et sådan udlån skal godkend-
es af hele udvalget. Arkivets
samlinger betragtes som
offentligt eje, og dets for-
bliven som sådant garan-
teres.

Formand
Lars Jørgensen
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GENERALFORSAMLING

i U & I
onsdag 18. februar 2008
i klubhuset i Stauning

1 Velkomst ved formand
Laila Dyrholm.

2 Valg af dirigent
Kresten Bjerregaard vælges.
Det konstateres, at general-
forsamlingen er lovmæssigt
indvarslet.

3 Beretning ved formand
og udvalgene:

Formand, Laila Dyrholm:

Fodboldudvalgsformand
Jannie Thomsen:

Badmintonudvalgsformand
Pauli Jeppesen:

Gymnastikudvalgsformand
Kristen Struck Pedersen:

Håndboldudvalgsformand
Kenneth Kirk:

Beretningerne tages til
efterretning af forsamlingen.

4 Regnskab 2008
ved kasserer, Oda Astrup:

Regnskabet, der er godkendt
med bestyrelsens og revisorers
underskrifter gennemgås.

Likvide beholdninger:
367.694,42 kr.

Tilgodehavender i alt:
33.080,00 kr.

Egenkapital:

418.802,75 kr.
Gældsforpligtelser:

118.522,73 kr.

Driftsresultat:
4.763,02 kr.

Regnskabet godkendes.

5 Indkomne forslag:
Strukturændringer i bestyr-
elsen/forretningsudvalg ved
Laila Dyrholm:

Bestyrelsen har i den sidste
tid arbejdet med et forretning-
sudvalg bestående af formand,
sekretær og kasserer. Herved
får udvalgsformændene mere
tid til at arbejde med det, som
interesserer dem. Dette har
fungeret godt. Fremover vil
forretningsudvalget bestå af
endnu et par medlemmer.

6 Valg af udvalgsformænd
og udvalgsnæstformænd:

På valg:
Fodbold: Jannie modtager
ikke genvalg. Forslag: Corina
Bjerregaard. Corina vælges.

Håndbold: Kenneth Kirk mod-
tager ikke genvalg. Forslag:
Sarah Grønbjerg. Sarah væl-
ges.

Arrangement: Litta Andresen
modtager genvalg. Litta væl-
ges.

Formand: Laila Dyrholm
modtager ikkegenvalg.Dorthe
Iversen forslås og vælges.

Endnu et medlem til bestyr-
elsen ønskes. Elsebeth Nilsen
forslås og vælges.

Følgende blev valgt i 2008 og
er ikke på valg:

Kasserer: Oda Astrup,
(Dorthe Iversen
er kasserermedhjælper)
Sekretær: Linda Krogsgaard
Gymnastik:
Kristen Struck Pedersen
Badminton: Pauli Jeppesen

7 Valg af revisor
og revisorsuppleant.

Henning Østergård
modtager genvalg.
Birgit Andersen
er ikke på valg.
Revisorsuppleant:
Kristian Vang

8 Eventuelt:
Det foreslås, at der oprettes et
decideret udvalg for motion-
srummet, som på linie med de
andre udvalg er med i bestyr-
elsen – bl.a. for at sikre optimal
udnyttelse af det forholdsvis
dyre rum. Og hvad med pet-
anque? Forslag: at afdelinger
med et medlemstal under et
vist antal har et talerør, som
har en kontakt til bestyrelsen.
Regler/vedtægter herfor kunne
ønskes beskrevet. Dette er
påbegyndt i udarbejdelse af en
foreningshåndbog.

Ang. Sport & Godt. Det dis-
kuteres hvordan problemet
med omdeling af Sport & Godt
løses. Evt. kan omdelingen
lægges ud til udvalgene.

Det er blevet hørt, at der ikke
har været repræsentanter fra
bestyrelsen for at takke den
tidligere redaktion på deres
sidste redaktionsmøde for de-
res frivillige indsats. Ugen efter

tionen skulderklap for deres
mangeårige og trofaste ind-
sats. Holdet blev belønnet med
en dejlig købmandskurv og et
gavekort til S-butikkerne.
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»Conventus« ved Dorthe Ivers-
en. Conventus er et nyt IT-pro-
gram, som kan bruges som en
sekretær for hele foreningen.
Herunder vil være forenings-
kalender, medlemslister. Med-
lemmer kan tilmelde sig og be-
tale online.

Systemet kan sende mail
eller sms til f.eks. trænere eller
holdudøvere + der er en masse
andre fordele, som vil spare tid
for både bestyrelse, trænere
og udvalgsmedlemmer. Det er
noget DGI har været med til
at udvikle men prisen er ikke
kendt endnu.

Enighed i forsamlingen om
vigtigheden af at ajourføre
hjemmesiden. Fordel med
forskellige relevante links
på vores hjemmeside til an-
dre foreninger og omvendt.
Evt. kan Sport & Godt lægges
på hjemmesiden eller mailes
rundt.

Der spørges til U & I’s planer
for fremtiden/nye tiltag. Vi har
forholdene til sejlsport med
havn, fjord og strand. Vi skal
huske at tænke nyt. Ideen er
for tiden strandet..

Hvad med en ungdomsklub?

9 Afslutning ved formanden.

Formanden takkede
for god ro og orden.

Formandsberetning
Det er lidt underligt at stå her
og vide, at det er den sidste for-
mandsberetning i denne om-

mand for U & I føler jeg, at det
er tid til at komme ud i arbejd-
støjet og overgive dette ansvar
til en anden.

År 2008 er nu gået, og det er
tid til at kikke tilbage på året,
der er gået. År 2008 har været
et år med liv og forandringer.
Vi har lavet om på strukturen
på måden vi holder møder på.
Vi har lavet et forretningsud-

soner (kasserer, medl. reg.,
sekretær og formand). Vi hold-
er nogle møder efter behov, de-
rudover holder vi færre bestyr-
elsesmøder, da udvalgene har
deres egne møder.

Vi har fået vores vanding-
sanlæg op at køre. det var med
til, at vi igennem den tørre tid
kunne have nogle dejlige baner
at spille på. Flytning af vand-
ingsmaskine blev gjort af et
vandingsteam, og tak for jeres
indsats.

Sommerfestudvalget har i
2008 været med til at skabe en
vellykket sommerfest, som for-
løb over tre dage, med meget
stor tilslutning alle tre dage.
Dette var også med til at give et
godt overskud til Stauning/De-
jbjerg U & I. I forbindelse med
at vi har holdt sommerfest, har
vi ikke holdt dilettant og høst-
fest i 2008, da vi kunne se på
de seneste år, at de år hvor der
er sommerfest, kan det blive
for meget.

Vi er stærkt tilbage i år 2009
med både dilettant og høstfest.
Noget af overskuddet fra som-
merfest vil vi gerne bruge på
arrangementsudvalg til scene
forbedring. Dette skulle gerne
komme både Stauning/Dej-
bjerg U & I, Sognegården og de
to sogne til gode.

Vi har i 2008 investeret i en
ny springbane sammen med
hallen og efterskolen. Det er
vigtigt at følge med udviklin-
gen, og på den måde kan vi be-
holde vores gymnaster og evt.

Vi har igen i år tilbudt billige
klubdragter og det er dejligt at
se så mange har lyst til at vise,
hvilken forening de kommer
fra.

Vi har i 2008 haft brainstorm
møder i de to sogne og derved
deltog Stauning/Dejbjerg U &
I også. Her blev vi hurtigt klar
over, at der var behov for nogle
aktiviteter for seniorer. Der
blev nedsat et udvalg og arbe-
jdet gik staks i gang. Der blev
lavet klublokale i sognegården,
og en petanquebane blev
bygget med frivilligt arbejde og
sponser penge. Det er dejligt at
se den store aktivitet, og der er
plads til alle, der har lyst til at
være med. Er der spørgsmål,
kan i kontakte Ellen Holm.

Ud over petanque har vi
prøvet at starte volleyball op;
der var stor tilslutning til det,
men tidspunktet var ikke helt
optimalt. Dette vil der blive ar-
bejdet videre med, så vi efter
sommerferien har mulighed

og derved give bedre vilkår.
Vi har sagt farvel til vores re-

daktion på Sport & Godt gen-
nem ca. 25 år. Dette arbejde vil
jeg gerne sige tak for. Herved
er vi gået til andre metoder,
nemlig elektronisk som bliver
styret af Valeri Rasmussen. Vi

bladet, så vi får et spændende
blad at læse i.

Vier ibestyrelsenvedatarbej-
de med en foreningshåndbog.
Dette skal være med til gøre det
nemmere for foreningens med-
lemmer og frivillige hænder og
se hvilke regler, procedurer og
arbejds-områder/opgaver der

ge elektronisk, og der vil være
et par trykte eksemplarer.
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Jeg vil gerne takke alle udval-
gsmedlemmer, frivillige træne-
re, vores sponserer, Stauning
Skole, Klubhuset i Stauning,
Dejbjerglund Hallens bestyr-
else, kiosken og redaktionen
bag Sport & Godt og ikke mind-
st alle de forældre, som bakker
os op ved arrangementerne.
Alle skal have en tak for godt
samarbejde i det forløbende
år.

Jeg vil slutte med at sige tak,
og jeg håber, at min indsats

er med til at gøre det let for en
ny formand at tage over. Jeg er
og bliver en forenings- pige og
jeg ser mange muligheder for at
trække i arbejdstøjet og være til
hjælp for de forskellige udvalg.

Laila Dyrholm

I Håndboldafdelingen har der
været to forskellige træning-
sturneringer. I august havde
vi to hold til strandhåndbold
i Hvide Sande, et herre og et
dame hold, med. Det var et
godt stævne og en hyggelig
dag med rigtig god opbakning
fra begge hold. Det bedste var

len og vandt. Præmien var en
sweatshirt og en medalje.

Den anden træningsturner-
ing var Jack and Jones cup i
Brande i september og der
havde vi et herre hold med.
En turnering som vi har del-

vinder af den. Men på trods af
en stor fest og lidt for mange
øl lørdag aften vandt hold-
et turneringen alligevel. Et
stort tillykke og held og lykke
næste år. Præmien var et par
Jack and Jones jeans til hver

På damesiden har der været
en god opbakning til at holde

spillere. Holdet er nu oppe på
12 spillere. Spilleglæden er
også blevet bedre og bedre.
De har trænet en del sønd-
age fordi mange af kampene
har lagt om torsdagen. Efter
nytår ligger de nummer 1 i

På herresiden har det været
en rigtig god start med de to
sejre i træningsturneringerne
samt serie 2 holdet rykkede
op i A-puljen. Efter nytår har
der dog været mangel på spill-
ere, hvilket har været med til
at udfaldet på kampene, ikke
har været så godt. Serie 2
holdet ligger sidst i A-puljen
lige nu. Serie 3 holdet har
hele året haft problemer med
at samle spillere til kampene.
Dette har også resulteret i en
bundplacering. På de to hold
er der i alt 16 spillere.
Jegvilsomhåndboldudvalgs-

formandsigeenstor tak til alle
de frivillige træner, sponsorer
samt den øvrige bestyrelse og
håber den stor opbankning
kan forsætte fremover, med
den nye formand.

På håndboldudvalgets vegne
Kenneth Hasager Kirk

bbadmintonudvalget
Vi har i året 2008/2009 haft
glæde af i alt 99 spillere, fordelt
på 21 børne- og ungdomsspill-
ere og 78 motionsspillere. Det
er lidt færre børne- og ung-

tionsspillere.
Den 21. marts 2009 afholdes

klubturnering for børne- og
ungdomsspillere. Forhåbentlig
bliver det i lighed med de fore-
gående år en god dag. Vi håber,

at mange forældre vil dukke op
til turneringen og heppe på de-
res børn.

I sæson 2008/09 er børn-
ene blevet trænet af Søren
Therkildsen og Pauli L. Jeppe-
sen. Det har været en fornøjelse
at træne sammen med Søren,
som i særdeleshed har været
fuld af ideer og dermed er kom-
met med nye tiltag.

Det er væsentligt, at vi hvert

erne, og at disse trænere kan
lære fra sig, så vi fortsat kan
have godt gang i badminton for
ungdommen i Stauning/Dej-
bjerg U&I. Dette skal således
være en opfordring til alle med
lyst til at have med disse dejlige
unge mennesker at gøre.

Som afslutning vil jeg sige tak
til træner Søren Therkildsen,
udvalgsmedlemmerne Bente
Aarup, Lene Nørgaard og Tove
Jeppesen samt den øvrige be-
styrelse for et godt samarbe-
jde i 2008, og jeg vil benytte
lejligheden til at sige særlig
tak til de afgående bestyrelses-
medlemmer og velkommen til
de nye, som indtræder i be-
styrelsen. Det er en fornøjelse
og en god fornemmelse, når
der i fællesskab arbejdes godt
og konstruktivt til gavn for os
alle.

På badmintonudvalgets vegne
Pauli L. Jeppesen

Beretning
fra gymnastikafdelingen
Vi har i udvalget drøftet, hvor
mange udvalgsmedlemmer der
skulle være og var først enige
om, at vi ville prøve at være lidt
færre medlemmer, da det tit
har været svært at samle alle
medlemmer til møderne.
Der er i år tre udvalgsmedlem-
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mer, der har valgte at stoppe;
derfor kunne vi se, at vi var
sårbare og har derfor valgt at
fortsætte med samme antal og
tage tre nye ind.

Medlemmer der stopper:
Lotte Pilgaard, Christina
Skaaning, Jeanette Larsen
og Jannik Kolind.

Nye medlemmer:
Maja Christiansen,
Henriette Larsen og
Kristina Møller Nielsen

Det er besluttet, at de nye med-
lemmer med det samme del-
tager i de møder og aktiviteter,
der måtte komme.

Tak til de afgående medlem-
mer for den store indsats, de
har ydet i udvalget.
Nyt fra holdene

Vi har pt. 350 medlemmer i
gymnastikafdelingen, fordelt

på 8 hold. Derudover har vi to
hold i samarbejde med Høj-
mark GF, ungdomsholdet og
kvindeholdet. Seniorholdene
er et samarbejde mellem Lem
BK, Højmark GF og Stauning-
Dejbjerg U&I .

Spilopperne
Det er sidste år blevet vedtaget,
at spilopperne blev fra 2 – 4 år.
Vi har nu kørt en sæson, og jeg

fortsætter i den kommende sæ-
son.

Ungdomsholdet
Det har i år været muligt som
pigeatdeltagepåungdomshold-
et som springer, en ordning der
har fungeret rigtig godt, hvor-
for vi ønsker at fortsætte med
dette. Det er svært at fastholde
gymnasterne, når de kommer
hjem fra efterskole. Derfor har
vi vedtaget, at man fra næste

sæson 09/10 må starte på un-
gdomsholdet fra 7. kl.. Vi til-
passer dermed holdet til dem,
der gerne vil gå på holdet.

Motionsdamer
Anette Kristiansen har valgt
at stoppe efter at have trænet
holdet i mange år. Der skal

til dette hold. Tak til Anette for

år.

Seniorstævne
Der afholdes igen i år se-
niorstævne på Dejbjerglund
lørdag 28. februar2009, hvor
vi traditionen tro hjælper, da
foreningen får del i overskud-
det.

Overskuddet går til indkøb
af redskaber til Gymnastikaf-
delingen.

Lokalopvisning
Der er lokalopvisning i Dejb-
jerg, fredag d. 06. marts 2009
fra 18.30 – ca. 22.00
½Vi prøver igen med at afs-
lutte med kaffe og kage i kul-
turhuset.

Ny Springbane
Der er indkøbt en ny spring-
bane i samarbejde med IPL,
efterskolen og hallen for at si-
kre, at vi hele tiden er opdateret
med de seneste nye redskaber.

Tak til instruktørerne.
Tak til vore mange frivillige in-

indsats, I har ydet i den for-
gangne sæson. Det er dejligt, at
vi i år ikke har haft problemer

Kristen Pedersen
Formand

for gymnastikudvalget

Generalforsamling 2009
Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til

DEJBJERGLUND EFTERSKOLENS GENERALFORSAM LING

Mandag 20. april 2009 kl. 20.00
på Dejbjerglund Efterskole

Som tidligere år inviteres til middag kl. 18.30.
Dagsorden:
Valg afdirigent
Valg afprotokolførerog stem m etæ llere.

Detreviderede regnskab forelæ ggestilgodkendelse.
Indkom ne forslag.
Valg afbestyrelsesm edlem m erog suppleanter.
Valg afrevisor.
Eventuelt.

Forslag derønskesbehandletpå generalforsam lingen,skalihenhold tilvedtæ g-
ternevæ rebestyrelsenihæ ndesenest10dageførgeneralforsam lingen.Tilm eld-
ing tilm iddagen senesttorsdag den 16.apriltilDejbjerglund Efterskole på 9734
1900.

På bestyrelsens vegne Erling Gaasdal
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL: Søndag 5.: kl. 10.30

Torsdag 9.: kl. 19.30 Nadvergudstjeneste KIRKEBIL

Fredag 10.: kl. 10.30 Langfredagsgudstjeneste

Søndag 12.: kl. 10.30 Påskedag. Indsamling

Mandag 13.: kl. 10.30 Anden påskedag. KIRKEBIL

Søndag 26.: kl. 10.30 v/ P.Brogaard Andersen

MAJ: Søndag 3.: ingen

Fredag 8.: kl.10.30 Bededag

Søndag 10.: kl. 10.30 KIRKEBIL

Søndag 17.: kl. 09.00 v/ Claus Thomas Nielsen

Torsdag 21.: kl. 09.00 Kristi Himmelfartsdag. Indsamling

Søndag 24.: kl. 10.30 Søndagsskolens løvspringstur

Søndag 31.: kl. 10.30 Pinsedag KIRKEBIL

JUNI: Mandag 1.: kl. 10.30 Anden pinsedag

Søndag 7.: kl. 10.30 KIRKEBIL

Søndag 14.: kl. 09.00

Søndag 21.: kl. 10.30 KIRKEBIL

Søndag 28.: kl. 09.00 v/ Claus Thomas Nielsen

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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