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at der første gang blev holdt Jul
på Bundsbæk Mølle.
I jubilæumsåret var der mange
nye
tiltag og aktiviteter for både
Forår, forår kom nu snar… Ja,
længslen efter forår ligger dybt i VWRUH RJ VPn6DPWLGLJ YDU ÀHUH
os. Især nok i år, hvor vi har haft traditionelle aktiviteter, som de
den koldeste vinter i 14 år med plejede at være. Noget af det nye
YDU DW GHQ JU¡QQH MXOHQLVVH ¿N
sne og sne og atter sne.
Den vil blive husket som en sig en kone. Hun blev præsenvinter, hvor kælken kunne suse teret den første søndag i advent
ned af bakkerne en stor del af og budt velkommen med sang,
tiden, og hvor der kunne laves pebernødder og nisseøl. I dagens
VQHP QGLVWRUHÀRNNHKYLVQR anledning var der blevet lavet en
gen havde tid og lyst. Med hen- ny nissebolig til nisseparret. Per
V\QWLOGHWDWN ONHKDUÀHUHE¡UQ L. Lauridsen, som i juletiden var
her i Dejbjerg nydt godt af Elly udnævnt til »nisseinspektør«
og Hans Madsens bakke omme i fortalte, at der var kommet en ny
naturvejleder. På den måde var
Brunbjerg.
Der har man kunnet boltre sig det naturligt, at den grønne nisse
i mange timer og komme hjem ¿N VLJ HQ JU¡Q QLVVHNRQH 6DP
med sunde røde æblekinder. Uan- WLGLJ ¿N E¡UQHQH VRP NRP Sn
set, hvor godt børnene var klædt besøg, fortalt et stykke kulturhispå (i vinterdress), kunne frosten torie, idet nissen er det eneste
og kulden bide i hænder og fød- kulturvæsen, der har overlevet
der, så disse var helt følelsesløse i de sidste 200 år.
lang tid efter. Det var dog hurtigt Vi bliver lidt i den »ældre genre«,
nemlig noget om slægtsforskning.
glemt.
En vinter, som denne, vil printe 24 personer var på et kursus i nosig i børnenes bevidsthed. De get vedrørende slægtsforskning
kan så måske også snakke med i på Dejbjerglund Efterskole. Selv
»koret«, når de bliver voksne og om før omtalte »ældre genre«,
snakker
barndomserindringer var kurset meget nutidig, idet det
med deres egne børn, om at da de var et computerprogram, som
var børn, var der vinter til, ja helt hedder Brothers Keeper, som der
op til taget lå snedriverne. Nu har EOHYXQGHUYLVWLDI¿UHLQVWUXNW¡UHU
de selv oplevet det og kan forstå, fra Nordvestjysk Slægts historisk
når deres forældre fortæller om Forening. Eksempelvis hvordan
deres barndomsvinteroplevelser. man starter det første data og der
Men hvornår er det forår? ud af får et fuldt slægtstræ. Der
Efter kalenderen er marts den er også andre kurser eller workførste forårsmåned. Men det vil shops om emner, der relaterer
nok tage lidt tid, inden at tem- til slægtsforskning. Interessen er
peraturen bliver forårsagtig, idet stor. Det kræver blot en computvandet omkring Danmark er er, og at man gerne vil vide lidt
koldt efter en sådan vinter, og det om sine aner.
Der var engang – nærmere betager tid inden det er opvarmet
stemt
i 1960 – for 50 år siden, at
så meget, at det kan mærkes
to
piger
fra Dejbjerg drog af sted
på landjorden. Når alt dette er
nævnt, kan vi glæde os over at til København for at medvirke
dagene er blevet synligt længere, i en TV udsendelse om unge piog forårsjævndøgn er næsten lige gers forventninger til tilværelsen.
om hjørnet i skrivende stund. So- De to piger var Agnete Buchlen skinner og sneen smelter, dog wald (daværende pastor Pederkommer Kong Vinter endnu med sens datter) og Ellen Pedersen
nogle forhåbentlig sidste kram- (Mortensen).
petrækninger. Vintergækkerne
Til slut et lille gækkevers:
kommer til syne. Mon nogle har
Lille hvide vintergæk
skrevet gækkebreve?
Bryder
gennem sneen kæk
Inden der går for meget forår i
9HGGHQV¿
QHNORNNHVSLO
den, ser vi lidt tilbage til decemBlev det første forår til.
ber og henter lidt julestemning
frem. Det var nemlig 30 år siden,
bll

Krokus og vintergæ kker
VWnUL5HÀHNVLRQHU
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XPVNRQÀUPDQGHU
KonÀUmation nUMXELO
Forrest fra venstre: Anne Marie Hansen, Jytte Jensen,
i Dejbjerg Kirke
Søndag 11. april kl. 10

Kirsten Lyhne, Ruth Madsen, Kirsten Gram og Birgit Lunde
stående fra venstre: Hans Christian Christiansen, Poul Erik
Johansen, Ingrid Nielsen, pastor Pedersen, Kirsten Kirk,
Bjarne Høj og Kurt Madsen.

Benjamin Nyrup Dahl
Bakkedraget 14, Lem
Hans Christian Holm
Gravengaard
Dejbjerg Stationsvej 2
Andreas Morthorst Petersen
Lemvej 3
Mads Holmgaard Poulsen
Lyagervej 1

nUMXELO XPVNRQÀUPDQGHU
Øverst fra venstre: Per Dueholm Mortensen, Henriette
Krejbjerg Madsen, Dorte Odderskjær Andersen og Lone
Iversen. Nederst (på stole) fra venstre: Jeanette Søm og Pia
Helle Pedersen
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Udvekslingsstudent
hos Heli og Kurt Christensen i Stationsbyen...
W iebke von derHülstborfor
tiden hos Heliog Kurt
Christensen,Terningvej4.

Hej med jer!

Jeg hedder Wiebke von der
Hülst, og jeg er 19 år gammel.
Jeg kommer fra Tyskland, og
jeg har boet hos Kurt, Heli og
Birgit nu i næsten otte månedHUPHQMHJWURUGHÀHVWHDIMHU
ved det allerede.
- Jeg arbejder som volontør i børnehaven Solstrålen
i Tarm. Det betyder, at jeg
arbejder gratis og kun får
lidt lommepenge. Det hele
EOLYHU¿QDQVLHUHW IUDGHQHX
ropæiske Union, og mit arbejde og ophold her hedder
faktisk »European Volutneer
service (EVS)«.
- Jeg er meget glad for mit

liv i Danmark, og hvordan
det er at være volontør i et
fremmed land.
- Jeg kan godt huske den
gang jeg tænkte, at jeg har
otte måneder tilbage, før jeg

Det er 2. gang Heli og Kurt har en udvekslingsstudent i hjemmet i Stationsbyen...
arbejde og vil komme til at
savne både mine kolleger og
børnene.
- Nogle kender mig på grund
af Heli, Kurt og Birgit, nogle
kender mig pga. gymnastik
(Seniorholdet), eller fordi de
mødte mig i byen, men det
kan jo også godt være, at der
er nogle, som slet ikke kender mig og aldrig har hørt om
mig. Så derfor vil jeg gerne
fortælle lidt om mig selv, mit

skal skrive i Dejbjerg Sogneblad – men nu er tiden gået,
så snart er det forbi.
- Da jeg kom til Danmark, var
det selvfølgelig lidt svært for
mig, fordi jeg aldrig har lært
dansk i Tyskland, og så var
det en stor oplevelse at forstå
og lære jeres sprog.
- I begyndelsen lød det meget
mærkeligt for mig, og jeg
kunne slet ikke forstille mig,
at jeg ville være i stand til at
D EJBJER G SO G N EBLAD
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snakke eller at skrive på dansk. Jeg har det faktisk ikke så
svært med at forstå dansk nu,
men med vestjysk har jeg stadigvæk en del problemer.
- Jeg har afsluttet gymnasiet i
sommeren 2009, og jeg kunne
ikke tænke mig at læse på et
universitet eller at begynde
med en uddannelse efter 13
år i skolen, og så besluttede
MHJDWÀ\WWHWLOXGODQGHW
- Jeg var faktisk på vej til Holland, England eller Irland,
men jeg mærkede hurtigt, at
der var mange andre unge
mennesker, som ansøgte på
de samme lande som jeg, og
så søgte jeg på internettet efter et godt alternativ.
- Så fandt jeg hjemmesiden
fra AFS (min organisation,
som sendte mig til Danmark)
og ja, resultatet er, at jeg er i
Danmark og er utrolig tilfreds
med mit valg.

Her ses jeg til Seniorstævne.

at snakke med nogen, som
er ikke så god til at snakke
dansk eller med nogen, man
slet ikke kender, men jeg får
I¡OHOVHQ DI DW GH ÀHVWH EDUH
ikke har været interesseret i
mig, eller hvad jeg gør.
- Men jeg er meget glad for
at bo hos Kurt, Heli og Birgit
og for at have en anden dejlig værtssøster i Pia, fordi jeg
følte mig aldrig alene, når jeg
var »hjemme« og sammen
med dem.
- Men ellers var det godt nok
hårdt, fordi jeg også bare var
en ung pige med venner og et
liv i Tyskland, som nu pludselig er alene i et andet land
og faktisk mangler nogen at
- Da jeg kom til Danmark, I Danmark har indbyggerne snakke med eller gå i byen
følte jeg mig som en typisk et bedre samfund og sam- med.
tysk turist, som har været her hørighed end folk i Tyskland, - Så vil jeg faktisk bare sige,
hver sommerferie med sin men måske er det også fordi, at når I møder nogen fra udfamilie, men nu er jeg meget vi har så stort et land.
landet, så tænk lige på hvorglad at være mere eller min- - Men selv om jeg er meget dan det vil være for jer, hvis
dre en del af Danmark, og jeg glad for at være i Danmark, I er i et andet land og er fuldvil aldrig komme til at føle har jeg lært, at specielt unge stændig alene.
mig som en turist igen.
mennesker som jeg mødte i - Men når man er alene, lærer
- Man tror normalvis ikke, Dejbjerg og Skjern ikke har man meget om sig selv - hvad
at der er stor forskel mellem været så åbne og interesserede man kan eller ikke kan, og
Tyskland og Danmark, fordi i andre mennesker, som vi hvordan man reagerer i forde ligger så tæt på hinanden, plejer at være det i Tyskland, skellige situationer. Jeg er
men jeg synes, at der er nogle eller måske bare der hvor jeg rigtig glad for den erfaring,
ting, som er helt forskellige.
bor.
fordi jeg nu ved, at jeg har en
Der er en bedre atmosfære i - Det var faktisk meget svært stærk personlighed, og at jeg
'DQPDUNRJ,¿QGHUDOWLGHQ IRU PLJ DW ¿QGH HOOHU EDUH er meget mere uafhængig.
grund til at spise eller holde møde unge mennesker. Jeg - Jeg kan godt tænke mig at
fest - jeg synes det er dejligt! kan godt forstå, at det er hårdt studere i Danmark og anD EJBJER G SO G N EBLAD
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INDRE
MISSION
Onsdag den 1. maj kl. 19.30
Månedsmøde – oplæg,
grupper og samtale
omkring trosbekendelsen
v/Anna og Henry Dahl,
tidligere lærerpar, Tarm
Fredag den 7. maj kl. 18.30
Loppemarked
Onsdag den 12. maj kl. 19.30
Familieaften v/søndagsskolen. Vi får besøg af
Majbritt og Søren Andersen
fra Tarm, der fortæller om
mission i Peru

søger allerede på forskellige
universiteter i Jylland, fordi
systemet på universiteterne i
Danmark er meget bedre end
i Tyskland – og meget billigere. Jeg kan godt tænke mig
at blive tysk- og engelsklærer
i Danmark eller at studere
Lingvistik (sprog) i Århus.
- Selvfølgelig vil det være en
stor udfordring, men jeg føler
mig i stand til at klare det
efter min volontør tid. Og jeg
ved, at jeg ikke vil være alene,
fordi jeg nu har min danske
familie, en dejlig kæreste og
nogle rigtig gode venner her i
Danmark, som jeg kan snakke
med, og som støtter mig hvis
jeg får problemer.
- Jeg tror, man godt kan læse,

Onsdag den 9. juni kl. 19.30
Månedsmøde
v/Jens Lomborg,
valgmenighedspræst i
Skjern.
Emne: Det kristne håb.

Heli, Kurt og jeg
til en grillaften.

at jeg er meget tilfreds og lykkelig i Danmark og håber, at
jeg får muligheden at studere
i Danmark.
- Men ellers vil jeg bare siger
tak for et rigtig dejligt ophold
i jeres lille landsby, for at
lære gymnastik (som vi ikke
har i Tyskland) og for at vise
mig, hvordan man lever her i
Vestjylland.
Wiebke von der Hülst
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Jens Otto med sin dejlige
5-årige Kleine Münsterlænder ved navn Prins.

Detførste derm øderen,når
m an træ deroverdørtæ rsklen
hos Jens O tto Kousgaard,eren
um iskendelig vestjysk dialekt.
Go’daw Johanne, - - er æt et’
Johanne du hedder...??
Sognebladets udsendte er ved
at gå i chok, - mon Jens Otto
er ved at... - - Så revner hele
hans ansigt i et kæmpegrin,
og han siger: - Jeg kan skam
godt kende dig, - - jeg gjorde
bare grin med dig - - ha-ha.
Jeg ånder lettet op, og bliver
bænket ved et stort anrettet
kaffebord med hjemmebagte
fastelavnsboller, chokoladelagkage - og jeg skal gi’ dig
skal jeg...
Rigmor har stået i baggrunden og moret sig kosteligt
over optrinet, for Jens Otto er
bare lige i sit es’, når han kan
tage gas på folk.
Ja, kære læsere, I har jo så
nok fundet ud af, at det er
spasmageren Jens Otto Kousgaard, som er vort Kvartalsportræt i blad nr. 99.
Jens Otto er født 29. marts
1952 i en kvistlejlighed på
Vardevej 66 i Skjern.
- Jeg er den første af fem søsNHQGH HQSLJHRJ¿UHGUHQJH 
og gik i Kirkeskolen fra 1.8. kl. Efter skoletid var jeg
bydreng i Materialhandlen
(Matas) hos Egon Ansbjerg
/DUVHQGHUYDUMHJL¿UHnU
- Derefter kom jeg, som 15-

det arbejde holder jeg meget
af. Efter kommunesammenlægningen i 2007 skulle det
KHOH À\WWHV WLO 7DUP RJ GHU
cyklede jeg også over, det
grinede mine arbejdkammerater noget af, men jeg har altid nydt at cykle, og det er da
rigtig dejligt efter cykelstien
er kommet. Førhen var lastbilerne ikke altid lige gode til
at vise hensyn.
årig, ud i det pulserende liv - Mine lemmer er efterhånmed skiftende pladser på den ved at være lidt slidte,
landet bl.a.: Arne Beck ved jeg har bøvl med min nakke
viadukten og Lesmann på og mine skuldre, og det selvVestergade, inden jeg tog et om jeg spiser levertran hver
ophold på en gård ved Blåkil- dag, smiler han; - så jeg stopde; derefter igen på landet hos per nok som 62-årig, og går
bl.a.: Niels Vendelbo, Kristian på førtidpension, - - men
Fårtoft og Kristian Lauersen den tid den sorg.
- Jeg har haft et slidsomt liv
alle på Adelvej i Ånum.
6RPnULJ¿NMHJDUEHMGH fordi jeg gerne ville tjente til
på Herborg Maskinfabrik, mit eget, og i 1980 købte jeg
på hjørnet af Finderupsvej et lille landsted på Nr. Vognog Engsiggade, her var jeg bjergvej 3, her har jeg mit deji 25 år, - jeg dyp-malede og lige fritidslandbrug med en
sprøjtemalede
maskinerne hest, to Simmental køer og 60
og holdt dem ved lige; da jeg røde Amerikaner-høns. Jeg er
så sagde op, gik de ned med god ved mine dyr, og de bliver
ÀDJHW JULQHU -HQV 2WWR PHG kælet for hver eneste dag.
- I 1980 gav jeg 178.000 kr.
et glimt i øjet.
- I år har jeg så været 13 år ved for det nedlagte landbrug., og
Kommunens Parkvæsen og det er nu 30 år siden jeg købte
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Jens Ottos 2. bil en Audi
80, den kostede 50.000 kr.
og han har kun haft 3 biler,
siden sit 18. år. Den 1. var en
Folkevogn 1100 (bobbel).

af MDULXV(ULNVHQ'DMHJÀ\W
WHGHLQG¿NMHJQ\WWDJRJWHU
moruder i + gravet en 70 cm
grøft mod vest, da fugt trængWHRSLPXUHQ6LGVWHnU¿NMHJ
så lagt byvand ind fra Skjern,
GD MHJ ¿NPnOWIRUPHJHW QL
trat i mit drikkevand.
Udover dyrene og den enorPWÀRWWHKDYHVRPKDQSXVOHU
i tidligt og sille forår, sommer
og efterår, har han også en
lille grå Ferguson 26er, såmaskine og roerenser. Han
er så heldig at kunne reparere
det hele selv, hvis noget skulle
gå i smadder.
- I min fritid kører jeg meget
hestevogn med mine nabobørn rundt i sognet. Hesten er en 6-årig Nordbagger
som jeg købte da min gamle
hest døde. Den nye har været
brugt på Onsdagsmarkedet
i Tarm, og vil meget gerne
trække til venstre, da den jo
har gået yderst i spænd med
en anden hest. Men jeg skal

nok få den lært at lystre, med
lidt godbider og kærlige klap,
tilføjer Jens Otto.
- Til jul kører jeg, på 7. år,
også med julemanden til juletræstændingen på Torvet
ved Missionshuset, og da har
både hesten og jeg nissehue
på. Hesten har desuden bjælde på. (Alt dette kan der læses
om i julenr. for 2010, red.)
- At mine 60 høns lægger
mange æg siger jo sig selv, - og de er fantastisk gode indskyder Rigmor, sikke nogle
VWRUHÀRWWHU¡GHEORPPHUGH
har, og ens bagværk er ufor-

D EJBJER G SO G N EBLAD
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ligneligt når man har brugt
æg fra Jens Otto, betoner hun.
Han lytter og nikker bekræftende.
- Jeg har også mange kunder
som aftager mine »sorte æg«,
smiler han fornøjet.
Jens Otto laver selv al sin
mad fra bunden. - Det har jeg
lært af sin mor, som kunne få
½ pund fars til at strække til
hele familien, og vi er aldrig
gået sultne i seng, bedyrer
han. I aften skal jeg fx. have
NDONXQRJNDUWRÀHURJVRYV
- Som barn kan jeg også huske
at jeg blev sendt til købmanden efter Rix til at drøje kaffen med, - - ak ja, der er sket
meget i de år jeg har været til.
- Det er vi faktisk kun enige
med ham i. Vi, både Rigmor
og undertegnede, er af samme
årgang, og vi kan alle huske de
ÀRWWHDOEXPVRPYRUHP¡GUH

-HQV2WWRVÀRWWHKDYH
hvor han selv fremavler
både blomster og
grøntsager.

lavede af Rix-mærkerne fra
købmanden osv.
- Jeg er dog nået så vidt med
fremskridtet, at jeg er, og
bliver modstander af både
PC og mobil, smiler han. Her
i vinter har jeg været på kursus på VUC og læreren grinte
meget af mig, da jeg mente, at
jeg var nødt til at medbringe
en musefælde, fordi jeg ikke
kunne styre musen, griner
Jens Otto fornøjet.
- Heldigvis skal jeg på kursus på Ulfborg Kærgård og
det er uden EDB. Her regner
jeg med at få repareret nogleplæneklippere på værkstedet,
og det er da noget man ved
hwa er, tilføjer han.
- Udover hestekørslen i min
fritid, har jeg de sidste 20
år været medlem af Vestjysk
Harmonikaklub, og vi har
mange dejlige stunder sam-

men. Hvert forår har vi en
koncert på Lønborgskolen i
Tarm og ellers ca. to træf om
året forskellige steder.
- Jeg nyder meget at spille
harmonika og være sammen med de andre i klubben,
- det giver et godt afbræk i
KYHUGDJVOLYHW KYRU HQ ÀDG
skærm ikke er nødvendig, for
at falde i søvn i lænestolen,
tilføjer Jens Otto muntert.
På spørgsmål fra Rigmor,
om hvordan han har tænkt
sig sit otium, svarer han
beredvilligt: Jeg vil selvfølgelig gerne blive ved med
harmonikaspillet og måske
også danse lidt folkedans; men ellers kunne jeg virkelig
godt tænke mig, at gøre haver
rent får folk, måske også være
besøgsven på Klokkebjerg og
kører ture med de gamle; - for
her, på min lille plet, vil jeg

D EJBJER G SO G N EBLAD

blive til jeg skal bæres herfra:
- Jeg betaler nemlig selv, hver
dag, for min gode udsigt mod
syd, betoner Jens Otto med et
lunt glimt i øjet.
Jens Otto vil dog lige slutte
med at fortælle, at han har
et fantastisk godt forhold til
alle sine naboer, og de sidste
år har har holdt juleaften hos
Kathrine og Henrik og deres
tre dejlige piger. Henriette og
Karsten Lauridsen, ser han
også ofte, og ligeså Karin og
Gunnar Storgaard.
- Jeg har såmænd aldrig haft
grund til at klage over mine
dejlige nabobørn, og deres
gode forældre.
-rt+alb
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16.novem ber1940 så
Hans Ertbølle M adsen dagens
lys forførste gang.Detvari
hans fødehjem på Lem vej11.
Hans harsiden 1983
boetpå Brunbjergvej2.
Hans er den midterste af syv
søskende. Fire drenge og to
piger, voksede op i landbruget på Lemvej 11.
- Vi havde selv heste og to
køer, det var dog mest fars
hobby. Han arbejdede meget
i vores grusgrav, som leverede
grus til cementstøberiet i
/HP KYRU ÀHUH YRJQP QG
hentede det i deres lastbiler.
Grusgraven er nedlagt i dag.
- Mor og os søskende ordnede
det derhjemme, far arbejdede

Sognebladets artikelserie, om nuværende og tidligere borgeres barndom i Dejbjerg Sogn. Redaktionen synes det er
spændende, for vore læsere, at høre, hvad børn i gamle dage,
ÀN WLGHQWLO DWJn PHG 9L HUJRGW NODU RYHUDW GHU LNNHEOHY
leget så meget dengang, som nu, - men børn havde også fantasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie handler
mest om...
jo altid ude. Vi havde ialt med
det hjemme 25 tdl., hvoraf
de 10 tdl. lå i engene, lige der
hvor Vestas ligger i dag.
- Min barndom gik ellers også
meget op i 4-H arbejdet, hvor
jeg selv havde en kalv omme
hos Sigfred Dideriksen. Hos
ham og hans kone Tonni tjente jeg min første løn; til noYHPEHUGHWnU¿NMHJNU

(5.-6000 kr. i dag, red.) Alle
disse vildt mange penge satte
jeg i min skoleopsparing, som
lærer Holst på Dejbjerglund
administrerede.
- Han blev så benovet over,
at jeg ville sætte alle pengene
ind på opsparingen, så begge
À¡MG¡UHEOHY VOnHW RSGD MHJ
skulle ind med pengene. LærHU+ROVWV\QHVGHWYDUÀRWRJ
han var ellers ikke let at imponere, smiler Hans lunt.
- Jeg gik også i Søndagsskole,
og når vi skulle på sommerXGÀXJW YDU GHW DOWLG HQ IHVW
Vi blev sat op i en lastbil, hvor
der var bænke rundt i yderkanten, og så gik turen ellers
mod Skavenhus. Det var en
stor oplevelse, bedyrer Hans,
vi havde madpakker med og
købte også en is, - det var en
meget stor seværdighed, som

Hans ved sit kødkvæg af
racen Hereford.
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Hans på ferie hos morbror
Niels i Stauning. Til højre er
det Ejnar Astrup,
og siddende på kofangeren
Niels Jepsen.

PDQVM OGHQW¿NGHQJDQJ
- Når man var til fødselsdag
hos sine skolekammerater
var taksten en krone, og man
¿N EROOHU RJNDNDRRJORYWLO
at lege en hel eftermiddag.
- Jeg har tjent mange steder
senere hen i livet; men fra jeg

var ni år, arbejdede jeg, som
sagt, fast hos Sigfred Dideriksen, han havde heste, køer og
grise. Jeg kørte også traktor
hos Sigfred.
- Mit sidste skoleår tjente jeg
dog på Bovsøgård i Stauning.
Jeg boede hos min morbror
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Niels Jepsen, - - og cyklede
hjem, den ene formiddag om
ugen, jeg skulle til skole, - der
var langt at cykle.
- Hos min morbror havde jeg
mange dejlige ferier, fra jeg
var 6 til 14 år; - han lærte mig
ringridning og at spille fodbold, - jeg kan huske, smiler
Hans, - at jeg syntes det var
det skønneste sted på jorden.
- Morbror Niels sagde også til
mig at jeg skulle have gården
HQJDQJ 'D KDQ VROJWH ¿N
jeg også budet, tilføjer Hans,
- - men da var jeg jo begyndt
med maskinstationen.
- Det første jeg kan huske
IUD PLQ EDUQGRP YDU À\JW
ningelejren ved Træballehus

Hans som 1-årig
med krøller og krave på.

ger Astrup og jeg drille en
dag. Vi havde fundet nogle
fåreknævre (fårelorte), som
vi havde kommet i en Delfaæske og foræret hende. Dagen efter var hun meget sur,
griner Hans, - vi skulle sige
undskyld, og blev skammet
ud.
- Vi var også noget forknytte,
(Lemvej 7, i dag ejes de nye fra efter krigen, hun havde for hun var jo så rar; - men
bygninger af Mouritz Rabek). Y UHWVn KHOGLJDW¿QGHKHQ vi fortrød det nu ikke, for det
- Tyskerne byggede en heste- des mand igen; hun sendte var sørme sjovt, siger Hans
stald ca. 30 mtr. øst for os, billeder til os, og det gjorde et med et glimt i øjet.
og de fodrede hestene. Kvin- dybt indtryk på mig, betoner - Den anden lærer vi havde
der og børn ville gerne hjælpe Hans.
hed Holst, - og han skulle nok
omme hos os med alverdens - Julen var altid fantastisk have været landmand, betonting, og de strikkede og syede, spændende, husker Hans, - vi er Hans, men det var vist ikke
for at have noget at lave.
måtte fx. ikke se det pyntede ¿QW QRN WLO KDQV NRQH +DQ
(QDI NYLQGHUQH ¿N YL EUHY juletræ, før den 24. om afte- gik derfor meget op i skolens
nen, og jeg husker også at vi have, som vi skulle hjælpe
DOWLG ¿N DSSHOVLQHU GHW ¿N med at passe. Det var fakman jo kun ved juletid den- tisk begrænet hvad vi lærte af
gang, tilføjer Hans.
ham, for haven gik han mest
- Nytårsaften var altid sjov, op i. Han var heller ikke ligeså
da lavede vi jo løjer, som alle afholdt som frk. Bendix, da
andre, og gik længe ude.
han kunne komme i tanke om
- I skolen spillede vi også at slå.
komedie, og på billedet kan - Jeg har alt i alt, haft en god
Fra 1952 ses på komedie
man se alle de medvirkende i og tryk barndom, - det var jo
billedet i bageste rk.
stykket.
fra venstre: Villy Laugesen,
en lille verden, og man kom
Komedien, som blev opført jo selvsagt aldrig så langt omNiels Chr. Nielsen,
i den gamle gymnastiksal på kring.
Bent Andersen, Laurids
Lauridsen, Harry Andersen, Dejbjerglund, husker jeg ikke - Jeg kan derfor også huske,
navnet på, men det var rigtig at jeg engang, som knægt, var
Inga Larsen, Henrik
sjovt at lære replikkerne. Jeg ved at fare vild i Skjern. Jeg
Heldgaard, Inger Marie
VSLOOHGHKDOYNORYQRJMHJ¿N skulle cykle derned alene, for
Pedersen, Agnete Bjerg,
ros af læreren. Jeg syntes det første gang, og da jeg skulle
Solveig Holst og Ragnhild
var skægt, for jeg udleverede hjem, cyklede jeg mod Åen,
Clausen.
jo ikke mig selv, men spillede og fandt derfor ud af, at det
Selv sidder jeg med piben
jo en helt anden, konkluderer jo nok var den anden vej jeg
i 2. rk. til venstre efterfulgt
Hans.
skulle for at komme hjem,
af Anker og Gunnar Aarup,
- I skolen kunne vi godt være slutter Hans med et smil.
Anker Lauridsen, Holger
nogle værre knægte. Vi havde
Astrup og Bjarne Møller.
frk. Bendix og hun var en
Nederste rk. fra venstre:
-alb
rigtig
dygtig
og
dejlig
lærerJenny Clausen, Alice
inde, hende lærte vi enormt
Hansen, Birte Hansen,
meget af. Jeg kan dog huske
Ingrid Bjerg, Else
vi syntes hun var lidt halvJørgensen, Anna Olga,
gammel (50 år), smiler Hans.
Jenny Degnbol og Inger
- Men alligevel skulle HolMadsen
D EJBJER G SO G N EBLAD
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SPOT
LIGHT
Marts:
Mandag 8. Sportsaften
Mandag 22.
Med kniven på struben
- vi går i køkkenet
April:
Mandag 12. Bibeltema
Mandag 26.
Rakkertur m/Per Lauridsen
Maj:
Mandag 10.
Hemmelig mission
Lørdag 29. Kanotur
Juni
Mandag 14.
Sommerferie-afslutning
Du er altid velkommen til at
kigge forbi i Spotlight.
Vi mødes hver anden
mandag aften i Dejbjerg
Missionshus kl. 19-21
Hvis du er nysgerrig og
gerne vil vide mere,
kan du også ringe til:
Henriette Lauridsen
9735 3922

Spotlight

overnattede
i Missionshuset
Fredag den 29.januarvarder
gang iM issionshuset
tilden lyse m orgen..!
De friske unge mennesker fra
Spotlight mødtes kl. 19 med
soveposer og luftmadrasser
under armen, for der skulle
overnattes i Missionshuset.
Da aftensmaden var nydt
skulle alle i gang med at forberede aftenens sketch-show.
Der blev inddelt i 3 grupper,
som hver skulle lave en serie
sketch med forskellige temaer.
Der var læge-sketch, pingvinsketch også skulle du bare se
min far – sketch. Det blev helt
tydeligt, at der er mange fantastiske amatør-skuespillere i
Spotlight.
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Senere blev Missionshuset
omdannet til biograf med
tilhørende slik, sodavand,
kage og popcorn – også de afbrændte!
Omkring midnat blev hele
ÀRNNHQ EHGW RP DW WU NNH L
ski-tøjet for så var der natløb.
Herefter kørte man afsted
mod Dalgas-stenen, hvor

starten var. Det gav natløbet
et ekstra lille touch, at politiet
holdt på parkeringspladsen,
da vi ankom.
Vi skulle gå fra Dalgas-stenen gennem skoven og over
heden hjem til Missionshuset.
Undervejs var der forskellige
opgaver som skulle løses. Det
var en nat med klart vejr og
fuldmåne, lige netop en de
aftner hvor det siges at Mette
Mus går igen på heden. Tænk,
vi var da også så heldige at
møde hende på turen. Nu er
det heldigvis nogle ret modige
unge, der er med i Spotlight,
så de skreg kun en lille smule.
Vel hjemme i Missionshuset
igen var der hotdog til natmad
og så var det tid til at indtage
soveposen. Lørdag morgen
spiste vi rundstykker og så
var det tak for endnu en fed
oplevelse i Spotlight..!

Generalforsamling 2010
Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til

efterskolens generalforsamling
Tirsdag 13. april 2010 kl. 20.00
på Dejbjerglund Efterskole
Som tidligere år inviteres til middag kl. 18.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Afhensyn tilkøkkenetbederviom tilm elding tilm iddagen senest
torsdag 6.apriltilefterskolen på tlf.9734 1900.
På bestyrelsens vegne
Erling Gaasdal
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Go’ Aften Aktiv 2010
7UDGLWLRQHQWURRJPHGÀRW
deltagelse afvikledes go’aften
aktiv igen iåriDejbjerglund
Hallen fredagen førvinterferien.
Ca. kl. 19.15, efter en kort
velkomst og opsummering af aftenens program, gik
startskuddet for 72 børn og
33 voksne.
Der blev budt på aktiviteter
for enhver smag.
I den gamle hal afviklede
de kompetente herrer Esben
Tang, Gert Christensen, Kjeld
Christiansen og Pauli Jeppesen: badminton, hockey, basketball, fodbold med mere.
Kathrine Sørensen, Elinor
Rasmussen og Line Dupont,
tre super kreative kvinder
var ansvarlige for kunsten at
dekorere ansigter og negle.
Derudover var der mulighed
for selv at lege med maling og
tegning, hvilket alt sammen
foregik i det gamle mødelokale.

Foyeren dannede rammen
om masser af hygge for nok
især de voksne, der havde
mulighed for at sidde og nyde
en kop kaffe eller te til et
stykke lækkert hjemmebagt
kage, som Ella Keseler og
Karin Jørgensen havde bagt.
Susanne Vibel og Tove JeppeVHQ PHG ÀHUH VW\UHGH NLRVN
og uddeling af forfriskninger
i form af saft og frugt, når
børnene havde brug for mere
brændstof efter deltagelse i
aktiviteterne.
Mange
kunne
forlade
maskinhuset med svulmende
muskler, hvor Linda Madsen
stod for rådgivningen. Emil
måtte dog erfare at en spinningscykel kan give mere
end store muskler. Han blev
smidt af »dyret«, som jo ikke
er forsynet med bremser.
Dette gav nogle skrammer på
den ene lægmuskel.
I rytmesalen stod den på
leg, drama og karaoke til høj
musik og dæmpet belysning,
D EJBJER G SO G N EBLAD
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som Pernille Årup, Henriette
Larsen, Laila Nielsen og Gitte
&KULVWLDQVHQVW\UHGHL¿QVWLO
Tekst og billede blev vist i
stort format via projektoren,
hvilket nok ikke gjorde det
mindre spændende; der blev i
hvert fald sunget for fuld hals
og hæmningerne var lagt på
hylden.
I springsalen var det Mads
Clausen, Toke Vibel og Maiken Kolind, der havde ladet
fantasien bestemme. De
havde bygget et højt stillads,
med henblik på at man derfra
kunne springe ud i airmåtten.
Det var for nogens vedkommende temmelig grænseoverskridende, men også ekstremt
fedt og sejt bagefter. Desuden
var teamtrack og stortrampolin kraftigt i brug. Desuden
var ungerne ikke blege for
selv at lave spændende opstillinger.
Efter endt arbejde tog Maja
Christiansen ansvaret for uddeling af franske hotdogs til

børnene sammen med Maiken og nogle hjælpsomme
forældre.
Efter pausen havde vi
bankospil som traditionen tro
blev styret af Kjeld. Det kneb
dog lidt for ham at holde styr
på så mange tal på en gang,
hvilket viste sig ved at numPHU  ÀHUH JDQJH EOHY UnEW
op. Heldigvis var ungerne
gode til at rette ham, når det
skete.
Kl. 22.15 blev der ved fælles
hjælp ryddet op over alt, så
alle der følte trang til det

kunne tage med Jacob Bjerregårds bus til Lem svømmesal, hvilket der var stor tilslutning til. Kjeld havde påtaget
sig opgaven som livredder.
Kjelds pædagogiske evner
blev sat på lidt af en prøve,
idet han med omhu forsøgte
at forklare, at man ikke måtte
kaste bolde eller sprøjte
vand efter dem, der opholdt
sig bassinkanten. Budskabet blev nok bragt på en lidt
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provokerende måde, da det i
stedet udløste et sandt bombardement af bolde og vand.
Det hele endte med at han,
til børnenes store jubel, blev
smidt i vandet med tøj på.
Efter svømning var det godnat op til 2. kl. De resterende
kunne derefter deltage i en
lille fodboldturnering, som
med succes igen i år, blev styret af Gert og Esben. Der var
sørget for gevinster til såvel
fodbold som banko af Solveig
Frost (Skjern Bank) og Mark
Sørensen.
Stor tak til alle som gav en
hånd med i afviklingen af
vores arrangement.
Deteraltidsjovtnårdersluttes
op omkring et arrangement,
hvilket jo også skal være med
til, at opretholde lysten til at
gentage succesen.
Maja Christiansen
og Alex Olesen

Andreas og Filippinerne
PHQVRP.LHUNHJDDUGVn¿QW
har sagt: »At vove, er at miste
fodfæstet et øjeblik – ikke
at vove er at miste sig selv«.
Jeg er sikker på at min næste
mooring buoy vil blive mindst
lige så godt.
- I min færd tværs over Filippinerne hoppede jeg i vandet et par gange for at opleve
hajer i øjenhøjde. Kæmpe
Søndag den 24. januar 2010
Thresher sharks, White Tip
Lægge godt til side,
sharks, Devil Rays og Sting
IRUDW¿QGHQ\WJRGW
rays var hvad jeg mødte og
Mærkeligt som man kan
det var intet mindre end fanvende sig til alting, alting kan
blive rutine og virke som det tasker med 35 kg udstyr og tastisk...
Som så ofte før i Filippineneste rigtige.
ejendele på nakken. Tiden
- Mærkeligt hvordan, en halv og opholdet har været ene- erne, er planer mere ønsker,
færdig bygning, uden or- stående og bestemt et minde jeg formåede at strande to
dentligt tag, uden toilet- og for livet. Da jeg sad i bussen gange på min tur fra den ene
badeforhold, tonsvis af in- og vinkede farvel til mine kol- ende til den anden. Først på
sekter, edderkopper, kaker- leger kunne jeg rigtig mærke, grund af en færge der ikke
lakker og gekkoer, placeret den tætte personlige relation ville sejle i Bato og derefter
HWÀ\GHULNNHYLOOHÀ\YHL0D
nila.
Andreas er søn af Rita Nørgaard og Jesper
Men nu i skrivende stund er
jeg
endelig ankommet til min
Kjær på Rabjergvej 6...
sidste planlagt destination,
Sangat Island. Et idyllisk og
på strandkanten, omgivet af vi havde knyttet gennem de fredfuldt dykker ressort 25
min. ud for Coron Town, hvor
hundredvis af kilometer af sidste måneder.
palme-jungle, alligevel kan
Men tiden var inde til at jeg vil være de sidste 5 månedvirke trygt, godt og hjemligt i ¿QGH Q\W MHJ KDYGH Y UHW er. Jeg har fået min egen lille
sidste ende.
der længe nok til rigtig at hems over Jetski garagen og
- Mærkeligt hvordan daglig blive fortrolig og selvstikker nu på begyndt divemaster
dykning i nogle af verdens med arbejdet, dykning og studierne.
Jeg vil lave en beskrivelse
smukkeste og unikke koral tilværelsen i CCC-Napantaoaf stedet og hvad jeg skal lave
rev begynder at føles som be- boblen.
tryggende dagligdagsrutine.
Nu var jeg klar til nye ud- her på et senere tidspunkt.
- Mærkeligt
hvordan de fordringer og en ny »uforpalmeklædte bjerge, det ro- trolig« tilværelse, hvor jeg Andreas Kjær
lige tropiske vand og det korte igen starter fra nul – ingen »Hard work beats talent
brune Filippiner-look bliver rutiner, intet almindeligt og when talent refuses to work
det almindelige.
ingen selvtillid. Den nemme hard. - Jeg gør hvad jeg ka’,
- Min tid ved CCC er nu ovre løsning havde været at blive sagde myggen og pissede i
og den 14. januar tog jeg mine i trygge og rare Napantao, søen!«

Nedenstående oplysninger
HUDW¿QGHSnLQWHUQHWWHWRP
Andreas Kjæ rfra Dejbjerg,
som de næ ste 4 m dr.
HUDW¿QGHSn)LOLSSLQHUQH
Sognebladetharfåetlov
atbringe uddrag fra Andreas
blog på nettet...
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Følg Andreas på nettet og se
KDQV¿OP

http://hokus-pokus-jeg-er-ifokus.blogspot.com

Torsdag 25. februar 2010
Stuck in paradise
+DUÀHUHJDQJHYLOOHEHVNULYH
stedet, men har ikke kunnet
¿QGHGHUHWWHRUGWLOGHW'HU
for har jeg istedet rendt stedet rundt med mit kamera og
ODYHWHQOLOOH¿OP
Min rolle her på stedet er
at være dykker guide og tage
folk forsvarligt med ned og op
igen. Vi dykker hovedsageligt
på en række fantastiske vrag
og rev lige rundt om hjørnet.
Vragene tiltrækker entusiaster fra hele verden, både
for rekreativ- og teknisk dykning.
For tiden er vi fuldt booked
og har rigtig travlt, så jeg er i
vandet hver eneste dag i omkring 3 - 4 timer (4 - 5 dyk).
Arbejdsdagen er lang, arbejdet er fysisk hårdt, men
oplevelserne afføder en vedvarende strøm af energi og
entusiasme.
Når tid kommer, vil jeg
beskrive nærmere hvordan
stedet drives i en komfortable
Pro-Eco Robinson Cruise stil,
samt en gennemgang af de
fantastiske vrag, som holder
mig her.

Med venlig hilsen
Andreas
Indsendt af Andreas Kjær
torsdag, februar 25, 2010
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11. april er den store dag
- i Dejbjerg Kirke for Andreas og Mads...
.RQ¿UPDWLRQHQVWnUIRUG¡UHQ
og Andreas og M ads stillede
beredvilligtop tilcola og
peanuts foratlade sig
interviewe tilSognebladet.
.RP¿UPDWLRQVIRUEHUHGHOVHQ
hos pastor Jørgen Pedersen
¿QGHUGHEHJJHULPHOLJVS Q
dende; - han har nogle gode
historier i ærmet, griner Andreas. - Ja, supplerer Mads,
det er jo lidt svært at sove, når
man kun er to i timerne hos
præsten. Det er fx. også træls
når den ene er væk på vinterferie i uge 10.
Søndag den 11. april skal
GH WR NRQ¿UPHUHV L 'HMEMHUJ
.LUNHVDPPHQPHGWRNRQ¿U
mander udefra, (dette er også
drenge), så der er ikke meget
strutskørt over det i år.
Andreas Morthorst Petersen, Lemvej 3, Vestersogn,
HUGHQ\QJVWHXGDI¿UHE¡UQ
hvor de tre ældste er piger.
Andreas glæder sig, og håber
at hans søstre rigtig vil fejre
KDP IRU NRQ¿UPDWLRQHQ EH
tyder rimelig meget, da han
kommer fra et kristent hjem.
- Jeg er selvfølgelig ikke så
glad ved at skulle være midtpunkt, - men for den ene dag
går det jo nok, smiler Andreas.
Andreas har købt sit tøj hos
Mr. Thomsen. Det består af:
Sandfarvede bukser, hvid
skjorte og sort cardigan. Det
var godt at to af mine søstre
var med, siger Andreas, de
YDU JRGH WLO DW¿QGHW¡MVRP

PDWFKHGHKLQDQGHQGDMHJ¿N
det på, betoner han.
Middagen hos Andreas er
til 47 gæster, og den består af:
Tunmousse, Kylling med tilbehør og isroulade. Min mor
laver det hele selv, med lidt
hjælp fra mig, smiler han. Jeg
kan nemlig godt lide at lave
mad og jeg elsker at bage.
Mads Holmgaard Poulsen,
Lyagervej 1, Østersogn, er den
yngste ud af to, han har storesøsteren Trine. - Hun havde
ellers lovet mig at hjælpe med
at lave invitationerne, skumler Mads, men så gad hun
ikke, - så var det da godt, at
mor kunne hjælpe mig rigtig
meget.
Ingen af drengene nåede at
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Andreas og Mads i sofaen
med cola og peanuts.

NRPPH WLO .RQ¿UPDWLRQVGD
gen* på Amagerskolen, da Andreas skulle spille badminton
og Mads sov over sig.
Mads glæder sig også til at
blive fejret. Kan dog ikke huske antallet af gæster. - Det
har jeg faktisk ingen anelse
om, siger Mads, og jeg kan
heller ikke rigtig bestemme
mig for maden. Jeg vil ihvertfald ikke have suppe, - men
desserten blive nok is.

Andreas far Knud iført sit
NRQ¿UPDQGGUHVV

Andreas har allerede kigget sit 2. dagstøj ud hos Mr.
Thomsen, - og jeg skal jo nok
til at skynde mig, inden det
bliver solgt, smiler han. Ingen af drengene var til diverse
modeshow, Andreas glemte
det og Mads syntes det er for
tøset.
Af gaver ønsker Andreas sig
penge, el-trommesæt og cykel. Mads ønsker sig en bærbar, lidt penge og sikkert også
en ny cykel, den nuværende er
ved at være for gammel.
Mads havde sin mor med
Blå mandag kommer nok
hos Stans på Mølletorvet og til at foregå i Esbjerg, klasblev ekviperet med: Sorte serne er lidt splittede, men
bukser og hvid t-shirt. Vi så de har mulighed for at melde
også på en sort cardigan, men sig sammen med deres gamle
det blev for meget sort i sort.
klasse fra Stauning. - Man
Mads mener ellers, at tøj skal jo have skudt lidt penge
det bare er noget man har på; af, siger de samstemmende.
PDQVNDOVHOYI¡OJHOLJY UH¿Q
De synes ellers begge at det
- men man behøver jo ikke at er fedt at gå i 7. kl. i Skjern,
bruge alle pengene på tøj, sig Stauning var efterhånden ved
Mads klogt.
at være lidt kedelig; og 7.-8.-9.

Drengen ses her på »husets«
dinosaurus anno 2010.

kl. har fået nogle dejlige nye
lokaler på Amagerskolen.
Efterskoletiden skal for Andreas vedkommende foregår
på Frøstruphave og Mads skal
på Dejbjerglund. Det glæder
de sig begge meget til.
Vi har bedt drengene om
DW WDJH HW NRQ¿UPDQGELOOHGH
med af deres fædre, for at
sammenligne datid og nutid.
Andreas far hedder Knud
og er 52 år. Mads far hedder
Henning, - og jeg vil tro, siger
Mads, at han er 58 år, for et
par år siden blev han nemlig
56 år, siger Mads meget vidende.
Af fritids interesser går Andres meget op i trommer og
badminton og Mads er glad
for gymnastik.
-alb
(QGDJKYRUNRQ¿UPDGHUQH
kan få hjælp til både indbydelser, bordkort osv.
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Mads far Henning iført sit
NRQ¿UPDQGGUHVV

SLÆGTS

FORSKNING
Ijanuarvarderworkshop
om kring slæ gtsforskning på
Dejbjerglund Efterskole.
Arrangørern var Nordvestjysk
Slægtshistorisk Forening i samarbejde med aftenskolerne
i Nordvestjylland og anddre
interesserede.
De fremmødte havde medbragt egen PC, ligesom egne
data kunne medbringes på
memory stick, til brug for
fremvisning af spørgsmål.
Dagen
var
tilrettelagt
således at der gennemførtes
en konkret case, med de
problematiker og spørgsmål
det kunne afføde.
Hvis der er nogle af vore
læsere, som kunne ønske
at høre mere om begrebet
slægtsforskning, kan man altid tage kontakt til Hans Toudal på mail: hans@toudal.dk
eller telefon 9742 3140
-gitte

Billederne er fra workshopen på dejbjerglund
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AKTiViTETSKALENDEREN
APRIL
Torsdag 1. kl. 14.00 Bundsbæk Mølle Snapsetur
– påsketid er porsetid (14-16)
Torsdag 1. kl. 19.30 Kirken Nadvergudstjeneste.
Kirkebil
Fredag 2. kl. 10.30 Kirken
Langfredagsgudstjeneste
Søndag 4. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Påskedag. Indsamling
Søndag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Mange aktiviteter (13-16)
Mandag 5. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Altergang. Sognemøde.
Kirkebil
Mandag 5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Mange aktiviteter (13-16)
Søndag 11. kl. 10.00 Kirken Gudstjeneste.


.RQ¿UPDWLRQ
Mandag 12. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema
i Missionshuset (19-21)
Tirsdag 13. kl. 20.00 Dejbjerglund Efterskole
Generalforsamling.
Spisning kl. 18.30
Onsdag 14. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde
Søndag 18. kl. 10-15 Søndagsskolen Søndagsskole
i Missionshuset (10.15-11.30)
Søndag 18. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
v/P. Brogaard Andersen
Fredag 23. kl. 17.30 Sogneforeningen
Præsentation af hjemmeside
og fællesspisning i hallen
Søndag 25. kl. 10.15 Søndagsskolen
Søndagsskole i
Missionshuset (10.15-11.3)
Mandag 26. kl. 19.00 Spotlight
Rakkertur m/Per Lauridssen
Fredag 30 kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Bededag
MAJ
Lørdag 1. kl. 9.00 Havekredsen Plantemarked
i Ølgod – fællesarr. for afd.
Vestjylland
Søndag 2. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Torsdag 6. kl. 19.00 Dejbjerg Menighedsråd
Menighedsrådsmøde (19-22)
Fredag 7. kl. 18.30 Indre Mission Loppemarked
Lørdag 8. kl. 10.00 KFUM spejderne
Papirindsamling (10-12)
Søndag 9. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 9. kl. 10.15 Søndagsskolen

Bondegårdsbesøg hos
Henrik og Kathrine (10.15-11.30)
Mandag 10. kl. 19.00 Spotlight Hemmelig mission
i Missionshuset (19-21)
Tirsdag 11. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Gul nøkketunge og andre sommersvampe (19-21)
Onsdag 12. kl. 19.30 Indre Mission Familieaften
v/søndagsskolen
Torsdag 13. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Kristi Himmelfartsdag.
Indsamling
Lørdag 15. kl. 10.00 Skjern Havekreds
Plantemarked i Skjern (10-12)
Søndag 16. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 23. kl. 7.00 Bundsbæk Mølle
Harmonikamusik
og morgenkaffe (7-10)
Søndag 23. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Pinsedag. Altergang.
Kirkebil
Søndag 23. kl. 12.00 Bundsbæk Mølle
Pinsefrokost (12-13)
Søndag 23. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
International smededag og
nationalparkweekend (13-16)
Mandag 24. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste.
2. pinsedag
Mandag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Smedelaget smeder og
møllelaget maler,
bogbinding
Lørdag 29. kl. ?
Spotlight Kanotur
Søndag 30. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Søndagsskolens Løvspringstur (10.30-16.30)
Søndag 30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Børstenbinding (13-16)
Mandag 31. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle
Mosens hemmeligheder.
Tur til Bjørnemosen (19-21)
JUNI
Tirsdag 1. kl. 19.00 Husmandsstedet
Lær om biavl
Fredag 4. kl. 19.00 Bundsbæk Mølle Orkidé tur
i Bundsbæk Naturpark (19-21)
Søndag 6. kl. 10.15 Søndagsskolen Søndagsskolen laver udendørsaktivitet (10.15-11.30)
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
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Kirkebil
6¡QGDJNO %XQGVE N0¡OOH3LOHÀ HW
(13-16)
Onsdag 9. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde
v/Jens Lomborg
Søndag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Blomsterbilleder (13-16)
Søndag 13. kl. 13.00 Husmandsstedet Familietur
ved skolebigården om bier
og blomster (13-16)
Mandag 14. kl. 13.30Bundsbæk Mølle Høet
høstes med le (13.30-14.30)
Mandag 14. kl. 19.00 Spotlight
Sommerferie-afslutning i
Missionshuset (19-21)
Tirsdag 15. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet
høstes med le (13.30-14.30)
Tirsdag 15. kl. 19.00 Husmandsstedet
Lær om biavl
Onsdag 16. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle Høet
høstes med le (13.30-14.30)
Søndag 20. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 20. kl. 10.15 Søndagsskolen
Afslutning hos Rikke
og Flemming Storbjerg
Søndag 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Dansk Mølledag (13-16)
Søndag 20. kl. 13.00 Skjern Havekreds
Naturvandring
v/Anemette Olesen (13-16.30)
Søndag 20. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle
Vilde blomsters dag ved
Bundsbæk Naturpark
(13.30-15.30)
Mandag, tirsdag og onsdag 21., 22., 23.,
kl. 13.30
Bundsbæk Mølle Høet
høstes med le (13.30-14.30)
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste.
Kirkebil
Søndag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle
Uldtæpper (13-16)
Mandag, tirsdag 28., 29. kl. 13.30
Bundsbæk Mølle
Høet høstes med le (13.30-14.30)
Tirsdag 29. kl. 19.00 Husmandsstedet
Lær om biavl
Onsdag 30. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle
Høet høstes med le (13.30-14.30)

REDAKTIONEN
skriver...
Ja,-kæ re læ sere,så kom blad nr.99 på banen,
og detsom sæ dvanligt,m ed m ange gode artikler
fra vorherlige egn,-og skønne pletpå jord.
NU ser det endelig ud til, at den hårde vinter er ved at
slippe sit tag, og vi håber at foråret er på vej med al dens
dejlige lys og mange forårsbebudere.
Vort jubilæums nr. kan I allerede nu glæde jer til, for da
vil vi nemlig lave interviews med alle de gæve gutter, som
helt tilbage i 1985 startede vort blad, helt fra bunden. Vi
kan dog kundgøre, at Sognebladet havde en god forløber
i »Sprøjten«, som den hed tilbage i 70erne. Dengang stod
Badmintonklubben for hele konceptet, det er jo så sidenhen blev til, at Sogneforeningen er vort bagland.
Men dette blad er skam også læseværdigt; - fx. har vi
igen prøvet at lave et Kvartalsportræt med et af sognets
mangeårige beboere, og det er endda med kusken, som
hvert år kommer kørende med Julemanden til juletræstænding på Torvet ved Missionshuset.
Fastelavnsfesten og Heli og Kurts udvekslingstudent er
RJVn DW¿QGH PDQJHPDQJH DQGUH JRGHDUWLNOHU LQG
sendt af vore altid beredvillige læserskare.
Her fra redaktionen skal lyde en tak for foreløbig godt
samarbejde gennem 99 nr. af vort blad. Vi fortsætter
selvfølgelig med de næste 99.
Vi ønsker alle en rigtig god påske
og på gensyn i juli kvartal.

Yderligere oplysninger om museets arrangementer kan ses på www.riskmus.dk
Haveselskabet holder havefestival med åbne
haver fra 29. maj – 6. juni (se maj nr. af Haven)
D EJBJER G SO G N EBLAD
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PLQNRQÀUPDWLRQ
Åretsiger2010,sneen ligger
tungtoverlandet,og jeg
sidderiÅrhus og spekulererpå,
hvad deregentlig erblevetaf
de sidste 10 år..?!
Det hele begyndte med en dejOLJ NRQ¿UPDWLRQVIHVWSn'HM
bjerglund Efterskole. Om jeg
så var trådt ind i de voksnes
rækker efter den, det vil jeg
lade være usagt, men nu var
det jo sådan det hed sig.
Den mere alvorlige del af
livet begyndte med 8. og

til at løse problemet, så vi tog
da bare nætterne i brug. Det
var så i den forbindelse jeg
lærte lidt om vores lærere,
særligt gymnastiklærerne.
De havde en exceptionel
evne til at pågribe elever som
ikke overholdt deres sengetider, og var desværre endnu
bedre til at få dem til at svede
over det! Det var også på Vedersø jeg mødte min kæreste,
Linda.
Året efter mit efterskoleophold begyndte jeg på Handelsskolen i Skjern. Jeg har

Kristian er søn af Rigmor Tarpgaard og Laurids
Lauridsen på Gl. Dejbjergvej nær Stationsbyen.
9.klasse på Amagerskolen
i Skjern. Det var næppe de
mest lærerige år i mit liv, men
jeg havde et par gode år med
nye venner.
Endelig kom sommeren
2002, hvor jeg skulle være en
del af årgang 02/03 på Vedersø Idrætsefterskole. Det
var et rigtig godt skoleår fyldt
med oplevelser, kammeratskab og højt humør. Der var
hele tiden gang i den i løbet
af dagen, så det kunne være
svært at nå alt det vi gerne
ville.
Heldigvis var vi snedige nok

altid vidst, at min fremtid
skulle gå i retning af noget
med økonomi, så HHX var
det oplagte uddannelsesvalg.
Det var tre rigtig gode år, for
nu begyndte fagene at være
mere målrettet ens interesser,
nogle af dem i hvert fald. Desværre kunne jeg ikke rigtig
opretholde min interesse for
gymnastikken, så fritiden gik
med venner, kæresten, fodbold og arbejde - - og lektier
naturligvis
Endelig kom den store dag,
hvor huen skulle på og festerne begynde. Dette blev efD EJBJER G SO G N EBLAD
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terfulgt af min måske sidste
sommerferie på mere end tre
uger.
Mine planer efter Handelsskolen var lidt uklare, så for
DW EUXJH WLGHQ IRUQXIWLJW ¿N
jeg natarbejde på Vestjydsk
Industrilakering i Skjern i
et års tid. Det var et dejligt
uforpligtende år uden lektier
og med en lidt anden indtægt
end SU’en.
Efter en del overvejelse
fandt jeg ud af, at jeg som
så mange andre, godt kunne
W QNHPLJDWÀ\WWHWLOcUKXV
Med til overvejelserne hørte
nok også, at Linda var kommet ind på lærerseminariet.
Vi fandt en dejlig halvandetværelses lejlighed i centrum, med en husleje som nok
også var derefter. Jeg søgte
en stilling som økonomielev
hos
logistikvirksomheden
Frode Laursen A/S, hvor jeg
tiltrådte 1. september 2007.
 -HJ ¿N HQ JRG XGGDQQHOVH
med meget ansvar under min
elevtid, og jeg valgte derfor at
takke ja til fastansættelse, efter jeg blev udlært 31. august
2009.

BADMINTON

Lauridsen

Lørdag 23.januar2010 varialt20
børn sam letforatafvikle vores
årlige klubturnering ibadm inton.
Børnene varalle spæ ndte på
hvordan detnu ville gå.
Her bringer vi følgende
resultater:
Pige Double:
Guld: Bea Sommer og
Karoline Holm Andersen
Sølv: Mette Jepsen og
Louise Nørgaard
Pige Single:
Guld: Mette Jepsen
Sølv: Bea Sommer
Siden har jeg siddet på kontoret og forsøgt at holde hjulene kørende, i hvad der må
betragtes som en svær tid inGHQIRUGHÀHVWHEUDQFKHU
Et enkelt afbræk er det da
blevet til, da vi sidste efterår
rejste en tur til Kina, sammen med mine forældre, for
at besøge min søster, Signe,
under hendes sidste semester
i Shanghai. Det var en rigtig
spændende tur, hvor vi først
oplevede Shanghais skyskrabere, som stadig tordner sig
op overalt derovre.
Derefter gik turen videre
til hovedstaden Beijing, som
må siges at være meget anderledes. En by med omkring 18 mio. mennesker, ca.
som Shanghai, men uden de
kæmpe skyskrabere. Det var
uden tvivl vores held, at der
havde været OL året før, for
byen var i den grad velholdt
RJ KDYGH ULJWLJ PDQJH ÀRWWH
områder og parker.
Sidst men absolut ikke

Mix Double:
Guld: Laura Jeppesen og
Cecilie Østergaard
Sølv: Andreas Petersen og
Simon Øllgaard

Linda og jeg på
den Kinesiske Mur
i efteråret 2009.

Drenge Single:
Guld: Frederik Simonsen
Sølv: Mads Olesen

mindst var vi på den kinesiske mur. Det var en helt fantastisk oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. - Så går man
og overvejer en rejse til østen,
kan jeg helt klart anbefale
Kina!
10 år er egentlig lang tid,
og selvom der er sket meget
siden den store dag, hvor jeg
gik fra barn til voksen, føler
MHJVWDGLJGHHUÀ¡MHWDIVWHG
Mvh.
Kristian Tarpgaard
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Drenge Double:
Guld: Nikolaj Jeppesen og
Frederik Simonsen
Sølv: Emil Øllgaard og
Lasse Christiansen
Drenge Single:
Guld: Andreas Petersen
Sølv: Jacob Nørremark
Pige Single
Guld: Laura Jeppesen
Sølv: Cecilie Østergaard
9L¡QVNHUWLOO\NNHPHGGH¿QH
resultater og tak for en rigtig
god dag.
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget

FÆLLES

SPISNING
Invitation tilaften m ed
præ sentation afhjem m eside
sam tfæ lles spisning
Dejbjerg-Stauning...
Stauning Sogneforening og
Dejbjerg sogneforening arrangerer fælles spisning.
Kom nem til aftensmaden
og kom og deltag i en hyggelig
aften, hvor du kan få hilst på
dem du måske ellers ikke lige
får snakket med.
Vi sørger for at der er nogle
aktiviteter klar til børnene så
de kan komme til at hoppe og
tumle i hallen.
For de voksne vil der efter middagen være en lille
præsentation af:

Sted: Dejbjerglund Hallen
Priser: (Incl. entre, middag
og kaffe):
Voksne 65 kr. pr. person
Børn (fra 4 til og med 10 år)
25 kr.
Børn (0-3 år) gratis
Øl og vand kan købes i
hallen til fornuftige priser
Tag din nabo med under armen og kom ud af startblokkene så vi kan få en hyggelig
aften.
Tilmelding senest 16. april
skal ske til Leif Nørgaard på
telefon 9736 9393 / e-mail:
leif.nrgaard@gmail.dk eller
Lars Jørgensen 9734 2825 /
e-mail: karinlars@it.dk

søndagsskolen
Fredag 18. april
kl. 10.15-11.30
Søndagsskole.
Vi skal knytte/fadervor 1
Søndag 25. april
kl. 10.15-11.30
Søndagsskole.
Vi laver bordskåner/
fadervor 2
Søndag 9. maj
kl. 10.15- 11.30
Søndagsskole.
Bondegårdsbesøg
hos Henrik og Kathrine
Fredag 12. maj kl. 19.30
Familieaften. Majbritt og
Søren Andersen fortæller
om Peru
Søndag 30. maj
kl. 10.30 16.00
Løvspringstur.
Vi mødes i kirken og
besøger senere Ane Lisa og
Knud Erik Bollerup
Søndag 6. juni kl. 10.15-11.30
Søndagsskole. Udendørs
aktivitet (løb-bål)

• Den nye fælles hjemmeside
for Stauning-Dejbjerg
• Oplæg til by forskønnelse
i Dejbjerg
• Status på igangværende
byforskønnelse i Stauning

Søndag 20. juni
kl. 10.15-11.30
Søndagsskole. Afslutning
hos Rikke og Flemming
Storbjerg.

Tidspunkt 23. april 2010
kl.17.30 til ca. kl.22.

Med venlig hilsen lederne
Birgit, Mette,
Karsten og Karin

SOMMERFEST UDVALGET 2010
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HarSognebladets
glem t ataflevere

på DIN adresse...
Så ring tilos på følgende tlf.nr.:

9735 1976
9734 1134
9734 1626
9734 2030
Dejbjerg Sogneblad vil altid kunne fås
hos Salon Ogge i Kirkebyen....

blev fejret på trods af vinterferie...
21 festudklæ dte børn ialderen
12 dage til12 århavde tilm eldt
sig fastelavnsarrangem enteti
Dejbjerg iår.
Det var færre end sidste år,
men denne gang ramte dagen
også lige ind i skolernes vinterferie.
Alligevel valgte udvalget at
holde fast i Missionshuset i
Dejbjerg som rammen om arrangementet, som før i tiden
foregik på skift hos folk privat.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med tøndeslagning,
slikposer, fastelavnsboller og
saft til børnene, mens de voksne hyggede sig med kaffe og
kage.
Efter nogle hårde slag til
tønden, hvor de største drenge
var tæt på, blev det Frederik
Krogsgaard på 3 år, der løb
med titlen som kattekonge.
Udvalg til at arrangere næste
år blev fundet, så den hyggelige tradition kan fortsætte til
glæde for både store og små.
Dorte Yde
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Gymnastikudvalgs

formandens beretning
Udvalget
Kristen Pedersen formand,
Pernille Aarup næstformand.
Alex Olesen, Kristina Møller
Nielsen, Maja Christiansen
og Henriette Larsen
Nyt fra holdene
Der har været tilbagegang
på motionsdamerne, men til
gengæld er ungdomsholdet i
år meget stort.
Ungdomsholdet
Det har i år været muligt at
deltage på holdet allerede fra
7. kl. grundet at vi gerne ville
give holdet et løft. Dette er
også af andre grunde lykkedes
særdeles godt, da der i år er
77 gymnaster.
Vi tager det op igen om 7.
kl. skal tilbage til tøse power
og store drenge, da vi har fået
nogle færre gymnaster der.
Motionsdamer
Holdet har i år været ledet af
Oda Astrup, der var så venlig at tilbyde at træne holdet
resten af sæsonen da Gudron
ikke blev klar.
 9L DUEHMGHU Sn DW ¿QGH HQ
træner til næste år.
Herre 25 +
Et godt hold for alle også ikke
gymnaster, spredninger er
fra 35 – 60 + vi arbejder med
grundtræning og boldspil.
Bagefter er der kaffe og sang
hos Kjeld og Gitte. Holdet
træner et antal søndage fra
19.00 – 20.30 i Dejbjerglundhallen.

niorstævne på Dejbjerglund
efterskole lørdag 28. februar, hvor vi traditionen tro
hjælper, da foreningen får del
i overskuddet.
Tak til de mange hjælpere
der allerede har sagt ja til at
give en hånd med.
Lokalopvisning
Der er lokalopvisning i Dejbjerg, fredag 19. marts fra
18.30-ca. 22.00
Vi prøver igen med at afslutte med kaffe og kage i kulturhuset.
Kristen Pedersen
Formand for
gymnastikudvalget.

PAPIR
INDSAMLING
I DEJBJERG

LØRDAG 8. MAJ KL. 10-12

TILALLE IDEJBJERG O G STAUNING :

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag 18. september
er der

I DEJBJERGLUNDHALLEN

- årets familiefest...

Seniorstævne
Der afholdes igen i år seD EJBJER G SO G N EBLAD
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Gamle

gårde

Billedet,jeg denne gang har
fundetiarkivet,erVesteragervej
nr.6.G ården erførste gang
om talti1834,hvorejerne var
PederPedersen og Karen M arie
Nielsdatter.De næ ste ejere var
alle fra Dejbjerg.
Vesteragervej ca. 1958
De nuværende ejere er Jonna
og Aaberg Øllgaard Jensen,
som købte gården den 1. februar 1994 af Søren Nielsen,
Gribsvej; han købte den af
Jacob Degnbols børn.
Ved overtagelsen renoverede Jonna og Aaberg stuehuset. Til gården hører 7 ha,
hvor Aaberg har anlagt en sø
og plantet det meste til med
skov, som nu er groet godt op.
Man kan således ikke længere
se bygningerne fra Vesteragervej.
Aabergs første projekt var
at plante sitka-graner hele vejen rundt for at skabe læ. Den
overskydende jord fra søen
blev kørt hen på marken foran stuehuset, hvor terrænet
var meget lavt. Her voldte det
nogen problemer at få de små
træer til at gro; men det kan
man bestemt ikke se i dag,
hvor det hele er vokset godt til
og har stor herlighedsværdi.
Jonna arbejder på VestFibo i Tarm, og Aaberg arbejder hos Carl C. i Skjern. De
har børnene Rebekka på 33,
Anders på 31 og Peter på 24
år.
lrå

Gården som den så ud, da søen var anlagt og læhegn
plantet hele vejen rundt. Der er også anlagt skov bagved
bygningerne.
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Kære læser af
Dejbjerg Sogneblad

kunne den 5. februar bringe
historien om, at der i 2010 vil
Y UHÀHUHSnRIIHQWOLJIRUV¡U
I digtet Paa sneen af Emil gelse end i beskæftigelse for
Aarestrup ser vi, hvordan første gang nogensinde.
sneen lader sig trykke af fod- - Fakta er, at der i dag er godt
trin. Det har vi vist alle stiftet 3,8 mio. danskere mellem 15
bekendtskab med i løbet af og 67 år. Af dem er 885.000
det nye år, hvor Danmark folkepensionister og omkring
har været dækket af et tykt 300.000 er på SU/uddannelsnetæppe og kendetegnet ved sesstøtte. Af de resterende 2,6
kuldgrader. Vintervejret har mio. er de 900.000 offentligt
QRN YROGW YLVVH WUD¿NDOH XG ansatte, mens andre 900.000
IRUGULQJHU IRUGH ÀHVWH DI RV forsørges af staten via sociale
– og for kommunens Vej og ydelser.
Park – men det har også skabt - Det efterlader omkring
for vandringer på Ringkøbing 800.000-900.000 danskere
Fjord, kælketure og diverse tilbage til det private arbejkunstneriske udfoldelser i dsmarked. Og for at gøre det
sneen.
hele værre, så viser de nyeste
Knap så kunstnerisk ud- tal, at det offentlige fortsætter
folder kommunens økonomi væksten, mens beskæftigelsen
sig – medmindre »kreativ falder i den private sektor.
bogføring«skal til at være en - Det er altså tid til for alvor
kommunal disciplin. De øko- at stoppe op og se på, om vi i
nomiske udsigter er dystre, fremtiden kan leve af at klippe
og regeringen har på et øko- hinanden!
nomiseminar for alle landets - Dette betyder naturligvis,
kommuner gjort det klart, at vi skal have undersøgt, om
at der i bedst fald bliver tale den kommunale administraom nulvækst i den offentlige tion kan gøre det mere effeksektor i årene frem, i værste tivt, eksempelvis ved at være
fald tale om besparelser. samlet i et rådhus. Derfor
Dette tager vi særdeles al- sætter vi gang i undersøgelser
vorligt i Ringkøbing-Skjern om at samle den kommunale
Kommune, og vi har aller- administration og optimere
ede strammet budgetproces- driften i løbet af foråret. Vi
sen op, så fagudvalgene har bliver naturligvis – ligesom
i foråret skal indmelde bes- det private erhvervsliv – også
parelsesrammer, samt selv nødt til at være omkostnings¿QGH ¡NRQRPL WLO Q\H WLOWDJ bevidste.
inden for deres ramme.
- Et nyt initiativ har vi i- Desværre er det nødvendigt midlertid iværksat, og det er
at stoppe op og få gået tingene dannelsen af et Videnudvalg i
igennem.
Jyllands-Posten forbindelse med Økonomi- og
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Erhvervsudvalget, som skal
operationalisere kommunens
indsats på hele forsknings-,
udviklings- og innovationsområdet. Det drejer sig om,
at kommunen skal blive en
spiller i den vidensdagsorden, som hele samfundet er
rundet af, og at vi skal have
del i de mange penge, som
regeringen og EU udmønter
hvert eneste år til forskning
og udvikling. Vi skal simpelthen blive bedre til at satse
på den fremtid, der venter, og
som vil være præget af et øget
EHKRYIRUYLGHQRJRSNYDOL¿F
ering.
Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen
Byrådsmedlem i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kredsen
Kontakt: 3052 5362
esben.larsen@rksk.dk

Dejbjerg
Menighedsråd
Efteren m egetsnefyldtvinter,
som hargivetlidtproblem erpå
kirkens parkeringspladser,
så servifrem tilforåretog
Påskens højtid.
Vinteren er et godt tidspunkt
til at mødes og tænke tanker
for fremtiden. Det har menighedsrådet nu gjort, og vi
er nu begyndt at udarbejde en
Vision for Dejbjerg Kirke.
Det lyder måske luftigt,
men det er en meget god øvelse, ikke mindst i en tid med
mange forandringer - også
indenfor Folkekirken.
Visionen og de andre opgaver, som kirkens ansatte og
menighedsråd arbejder med,

vil blive præsenteret for hele
menigheden på et sognemøde
efter en tidlig gudstjenste 2.
påskedag - 5 april.
Ved sognemødet bydes der
på formiddags-kirke-kaffe,
hvorefter
menighedsrådet
fortæller om kirkens fremtid.
Vinteren bød også på Vinterfesten, som i år havde
teater på programmet. Skuespilleren Hans Rønne fra
»Teateret« opførte spillet
ª)DUVGUHQJ©PHJHWÀRWRJ
underholdende. Gæster og
menighedsråd var meget begejstret over oplevelsen. Nu
KnEHU YL EORW DW HQGQX ÀHUH
vil deltage - og se ud over, at
Vinterfesten tidligere primært
var tiltænkt sognets ældre, og
at det for fremtiden vil være
et tilbud rettet mod alle interesserede.
Før årskiftet informerede
kirkens
gravermedhjælper
Jakob Christensen, Finderup,
at han gerne ville takke af
efter 13 år. Menighedsrådet

vil meget gerne udtrykke en
stor taknemmelighed overfor
Jakob for det store og stabile
arbejde, som han har udført i samarbejde med Kaj og
kirkens øvrige ansatte.
Efterfølgende blev stillingen slået op og blandt ansøgerne blev det besluttet at
tilbyde stillingen til en lokal
Dejbjergbo, nemlig Laurids
Lauridsen, Gl. Dejbjerg - som
vi hermed byder velkommen.
På vegne af
Dejbjerg Menighedsråd
Per Lunde Lauridsen, fmd.

Skuespilleren Hans Rønne
fra »Teateret«
opførte spillet »Fars dreng«

Menighedsrådsmøde

på Dejbjerglund Efterskole
torsdag 6. maj kl. 19.00 - 22.00
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Dejbjerg Dejbjerg
Lokalhistoriske

Viernu iarkivetkom m etgodt
igang m ed atregistrere på pc
m ed program m etArkibas 4.
Jens Lindby, som er formand
i Ådum Lokalarkiv, er blevet
ansat af Ringkøbing-Skjern
Kommune til at hjælpe
arkiverne med at blive dus
med systemet.
Vi i Dejbjerg har haft besøg
af Jens to gange; det har hjulpet os meget; han kommer
igen den 16. marts.
Man kan spørge, om vi har
noget ud af at have et lokalarkiv. Det synes jeg. For en
fjorten dages tid siden blev
jeg ringet op af TV-MidtVest.
En journalist vil lave en udsendelse om beskydning af
toget ved Vognbjerg i slutningen af anden verdenskrig og
spurgte, om vi havde noget
om det i arkivet. Det har vi –
nogle billeder og avisartikler;
det var han glad for. Udsendelsen kommer i påsken, sagde
journalisten.
På valg er:
Per Lunde Lauridsen,
Kurt Christensen,
Tove Jeppesen og
Søren Sand Nielsen.
Tove Jeppesen
modtager ikke genvalg. I stedet er foreslået Hans Jørgen
Lauridsen.
Søren Sand Nielsen.

Vandværk
Vi har i årets løb oppumpet
 NEP YDQG RJ DÀ VW HW
forbrug på 50.652 kbm. Det
giver et vandspild på 5,32 % - et
rimeligt resultat. Vi har haft et
strømforbrug på 0,77 kwh pr.
kbm, hvilket er en stigning på
0,08 kwh pr. kbm.
Stigningen skyldes formentlig
DÀHMULQJ DIRNNHULG\NSXPSHU
ne. Vi skal derfor så snart vejret
er lidt bedre have dykpumperne
op til rensning.
Årets resultat er et overskud
på 4.177 kr., et overskud der er
tilfredsstillende, da vi har haft
store omkostninger ved udskiftninger af vandledning på grund
af ny tunnel på Hølletvej. Det er
således, at alle vandledninger
ligger på vandværkets egen regning.
Det vil sige at ved eventuel veMÀ\WQLQJ VNDO YDQGY UNHW VHOY

betale omkostninger, og vedrørende Hølletvej løb det op i
godt 40.000 kr.
Vi har også haft et brud på
en vandledning ved Kjeld
Mortensens mark.
Vi har i årets løb fået en ny
forbruger, Bente og Erik Pedersen på Gl. Dejbjergvej 4.
Vandværket har fungeret
uden problemer; dog skal det
siges, at i de tørre perioder er
vandværket fuldt udnyttet; men
indtil videre har vi undgået
vandingsforbud.
Når vandværket har kørt
uden problemer, er det nok ikke
mindst på grund af, at Hans
løser problemerne, inden de
rigtig opstår. – Jeg vil hermed
sige tak til Hans for god pasning
af vandværket.
Til generalforsamlingen var der
kun bestyrelsen + Hans. På valg
var Laurids Lauridsen og Palle
Grønborg. Palle blev genvalgt.
Laurids modtog ikke genvalg.
I stedet blev Kurt Christensen
valgt. Suppleant Gert Christensen og revisor Holger Larsen
blev genvalgt.

Sven Erik Aarup

Sommerfest-kor 2010
Nu fårdu chancen foratvæ re m ed tilatsynge irytm isk korforStauningDejbjergs unge og voksne.

Ianledning afsom m erfesten kan du deltage ietkor,som øvertirsdag aften fra 19-21 iskolens m usiklokale.Første gang vim ødes ertirsdag 13.
april.Du m øderbare op på dagen.Tag en kande kaffe/te og en kop m ed
tilpausen.
Alle kan væ re m ed.O gså hvis m an ikke harsungetikorfør.Du behøver
ikke kunne læ se noder.
Vi optræder på scenen engang i løbet af sommerfesten.
G å ikke glip afchancen foratsynge sam m en m ed din nabo og optræ de
fordin genbo.
Vi glæder os til at synge sammen med jer.
Hilsen Henriette Lauridsen, Dejbjerg • Karen Kiørbye Astrup, Stauning
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GENERAL

FORSAMLING
i Stauning/Dejbjerg U&I
24. februar
i Klubhuset i Stauning
'DJVRUGHQLÀJ
vedtægterne:
Valg af dirigent.
Kristen Bjerregaard er valgt.
Beretning fra formanden og
udvalgene.
Beretning ved formand,
Dorthe Iversen.
Beretning fra fodboldudvalget ved Anette.
Beretning ved badmintonudvalgsformand
Pauli Jeppesen.
Beretning ved gymnastikudvalgsformand
Kristen Pedersen.
Beretning fra arrangementsudvalget ved Anette.
Beretning ved håndboldudvalgsformand
Sarah Juel Grønbjerg.
Mark Sørensen har et
spørgsmål ang. vedligehold
af fodboldbanerne, som er
meget ujævn.
Svar: Kommunen ejer banerne. Evt. omlægning vil
foreningen angiveligt selv
skulle forestå. Forslag:
At fx. nogle hold går sammen om at fylde huller op og
»trampe«.
At rette henvendelse til
kommunen mht. evt. støtte til
forbedring af banerne.
At opsætte bomme /pæle.
At sætte en opfordring i
Sport & Godt om ikke at bruge
sportspladsen til motoriseret
kørsel og undgå hundeefterladenskaber. Man kunne op-

stille poser til opsamling af
efterladenskaberne.
Desuden foreslås det at få
de gode historier frem i Sport
& Godt og evt. dagspressen
(som fx. om det nye gymnastik hold søndag aften).
Regnskab
Regnskabet gennemgås.
Likvide beholdninger i alt:
587.158,81 kr.
Tilgodehavender i alt:
3.296,25 kr.
Egenkapital i alt: 430.231,26
kr.
Sportsfonden
Renteindtægt: 70 kr.
Egenkapital: 48.025 kr.
Regnskab og beretninger
godkendes ved afstemning.
Indkomne forslag: ingen.
4a. Bestyrelsen foreslår
vedtægtsændringer.
Ændringer vedtages ved
afstemning.

Eventuelt.

FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN

2009

Camilla Mørk Kronborg
Ringkøbing
Thea Rhiger Lindgren
Dejbjergvej 20
Freja Isabella
5¡UE N6NDW'DQ¿O
Hammerum
Alma Bjærre Jakobsen
Nr.Vognbjergvej 1
Alma Aakerblad Larsen
Dejbjergvej 23

VIEDE
DEJBJERG KIRKE

2009

Valg af bestyrelse
og suppleanter.
På valg:
Gymnastikudvalgsformand,
Kristen Pedersen modtager
ikke genvalg. Bestyrelsen
foreslår Pernille Aarup. Pernille vælges.
Badmintonudvalgsformand,
Pauli Jeppesen modtager
genvalg. Pauli vælges.
Næstformand, Linda Krogsgaard modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Grete
Nedergaard Christensen.
Grete vælges.
5a. Valg af formand/kasserer:
Oda Astrup modtager genvalg. Oda vælges.
Valg af udvalgsmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Birgit Andersen modtager genvalg og
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Revisorsuppleant:
Kristian Vang vælges.
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Camilla Juulsgaard &
Mikkel Juulsgaard
Merete Stouby
Sejrup Nielsen &
Jesper Juul Mikkelsen

DØDE - OG
BEGRAVEDE
DEJBJERG SOGN

2009

Mary Sandager
Skjern
Svend Erik Thygesen
Dejbjerg
Arne Aksel Sørensen
Lem

det en kanon god oplevelse,
og noget der rykker i vore
jæger hjerter.
Når jeg startede med at sige,
at det var et specielt år, skyldes det, at det desværre også
var sidste år, at vi havde jagten i Vognbjerg, Kommunen
har valgt at sælge ud af sko2009 harvæ retetlidtspecielt
vene, og i denne omgang var
årforforeningen.Viharstort
sethaftsam m e aktivitetsniveau det bl.a. Vognbjerg.
Det er sikkert ikke det sidste
som de senere årm ed
skov, som kommunen sælger,
riffelindskydning,Borris Stæ vne, selv om man må undre sig,
ÀXJWVN\GQLQJVDPWMDJWHQL
da alle undersøgelser viser, at
Vognbjerg og Lyager.
det største aktiv vi har i kommunen og en af de vægtigste
Bukkejagten var en success. grunde til at folk bosætter
Vi skød buk i såvel Vognbjerg sig her, er naturen og friluftsom i Lyager. Jeg er ikke i slivet. Men politikerne kan/
tvivl om bestanden af råvildt vil åbenbart ikke forstå samforsat er stigende og intakt, menhængen i dette. Og man
også i Dejbjerg, så tillykke til har en klar fornemmelse af,
de jægere som nedlagde buk- at de høringssvar, som blev
ken.
indgivet i forbindelse med
Efterårsjagterne gik også skovhandlingsplanen,
blev
som vanligt efter planen. Vi arkiveret lodret.
så pænt med råvildt og snepMed hensyn til jagten i Lyager
kender vi ikke fremper. Der er desværre en tendens til færre harer, og det tiden, da kommunen p.t.
bliver sikkert et fokus område forhandler med JKF omkring
fremover for jægere og natur- dette, og det er uklart, hvad
folk.
resultatet bliver. Så vi må
Vi havde i år henlagt den desværre konstatere, at vores
HQH ÀXJWVN\GQLQJVDIWHQ WLO forening har mistet noget jagt
arealet bag ved Dejbjerglund at samles om, men vi må se
Efterskole, hvor vi havde fået det som en mulighed for at
Eigil Eybye ud med en skyde- forny os, og kigge fremad; vi
vogn. Efter antallet af frem- skal selv udvise initiativ, og
møde og tilbagemeldingerne jeg vil gerne appellere til alle
at dømme må vi betragte det medlemmer om at komme
som en succes, som vi helt sik- med ideer til, hvordan vi sikert vil forsøge os med igen.
krer jagtmuligheder for fremSidst i september havde vi tiden. Vi i bestyrelsen har i alt
et besøg hos Niels Nygård, fald ikke tænkt os at lægge os
Sønder Vium, som meget le- ned, men vil forsøge at skabe
vende fortalte om sine oplev- andre muligheder.
elser og trofæer fra nær og
Vi har også deltaget i et par
møder
med JKF, som er vores
fjern. Der var desværre ikke
så mange, der deltog, men talerør til kommunen og også
ifølge de som var af sted, var videre til kredsene i Dan-

Dejbjerg
Jagtforening
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marks Jægerforbund. Det
er min klare fornemmelse,
at det ikke er lettere at blive
hørt med denne struktur. De
bruger en masse tid og ressourcer på at diskutere med
de grønne organisationer og
diskuterer alt muligt med
kommunen, som ikke er jagtrelateret, så fokus er ofte
væk fra det, som det handler
om, nemlig naturen omkring
os og jagten på dette.
Sidst havde vi her forrige
lørdag vores traditionsrige
rævejagt. Det var som altid en
rigtig god dag. Sneen havde
bevirket, at vi ikke gik over
så store arealer som tidligere,
men det gav i alt fald masser
af frisk luft og oplevelser. Vi
VnÀHUHU YHPHQLnUWUDNGH
det længste strå; sådan er jagt
også.
Til slut vil jeg gerne rette
en tak til de lodsejere, hvor
vi har måtte stå / komme på
jagt / rævejagt. Vi er utrolig
glade for den velvillighed, vi
møder, når vi ringer rundt.
Jeg vil også gerne takke efterskolen for at vi må være her,
og for den gode bespisning
som vi får her.
For snart mange år siden
blev der rejst en sten over
Dalgas, og noget af det han
var kendt for, er de vise ord:
Hvad udad tabes
skal indad vindes!
Må vi ved fælles hjælp efterleve den læresætning og se
fremad, så vil vi også fremad
UHWWHW¿QGHQRJHWMDJWDWGHOHV
om.
Kristian Vang Andersen

REFERAT
fra generalforsamling i

SKJERN HAVEKREDS
3. februar 2010

Vihavde indkaldttil
generalforsam ling – annonceret
ivortprogram for2009 og i
Ugeposten 14 dage førm ødet.
Vi havde bestilt Poul Hagedorn til at komme og holde foredrag om Hortensia, hvordan
de klarer sig bedst og kommer med mange blomster
m.m. Det var dog så uheldigt,
at Poul Hagedorn blev syg og
forhindret i at komme.
Så var det så heldigt, at Lisbeth Broholm – formand for
afdeling Vestjylland meddelte
mig, at hun gerne ville besøge
os til vores generalforsamling, og så var der tid til debat
og spørgsmål efter generalforsamlingen. Hun sidder i
repræsentantskabet i Haveselskabet, men for at hun
skal have en fornemmelse af,
hvad der sker i de 19 kredse,
der hører under Vestjylland,
er hun på en besøgsrunde, og
det var rigtig dejligt.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, der var
tre bestyrelsesmedlemmer på
valg og en revisor på valg, og
alle modtog genvalg.
Formanden gennemgik den
årligeberetningogkunnekonstatere, at der i 2009 havde
været god opbakning til stort
set alle vore arrangementer,
dog var Åben Have arrangementet helt over forventning,
idet der kom mellem 175-200
personer i begge haver, og det
var her vores overskud i 2009

kom ind i entré indtægter.
Vi efterlyser dog altid gode
forslag til nye aktiviteter og
forslag til, hvordan vi får nye
medlemmer i kredsen.
Kassereren
gennemgik
regnskabet, og der var et overskud i 2009 på kr. 4718,90 og
en egenkapital på kr. 42.318.
Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen forslag fra
hverken kredsbestyrelse eller
medlemmer.
Som forslag til nye aktiviteter kom der følgende frem:
Naturvandringer – Hjertesti
ved Tambours have i Karlsgaarde - snapsetur – tur til
Classensborg og se/smage
ramsløg – aftentur til kolonihaverne i Skjern.
Vi kunne løfte sløret for
aktiviteter i det nye 2010
program, hvor der bliver en
naturvandring i Skjern Enge
medefterfølgendepandekagebagning med de fundne urter
og grøn the, begge dele laves
på bål. Tur til lokal vinbonde
i Rindum.
Selvfølgelig også plantemarked på Banegårdspladsen
og en aftentur til Tistrup.
Haveselskabet laver i 2010
en Åbne Haver Festival i perioden 29. maj til 6. juni 2010,
og der kommer oversigt over,
hvilke haver der holder Åben
KDYH±NDQ¿QGHVSnWXULVWN
ontorer og bibliotek.
Efter mødet holdt bestyrelsen et konstituerende møde,
ogallebestyrelsesmedlemmer
bibeholder de poster, som de
har haft i 2009. Fremgår af
forsiden af vort program.
Lilian Bjerg
formand
Kommende
arrangementer i
havekredsen:
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Lørdag 1. maj kl. 9.00-12.00
Plantemarked i Ølgod.
Fællesarrangement for samtlige kredse i afdeling Vestjylland. Kom og gør en god handel, husk det skal være sunde
planter fri for skadedyr.
Yderligere information:
Lisbeth Broholm på
7529 8700.
Lørdag 15. maj kl. 10-12
Plantemarked i Skjern
PåbanegårdspladsenvedPakhuset i Skjern. Du kan bytte,
købe og sælge rodfaste, sunde
planter. Alle er velkomne til
at tage planter med.
Eventuelt yderligere
information fås hos Karen
på 9736 4098.
Åbne haver festival 2010
I 2010 holder haveselskabet
»Åbne haver« som en havefestival fra lørdag 29. maj til
søndag 6. juni.
Se særudgave af »Det sker«,
som udkommer med Haven
maj 2010
Søndag 20. juni kl. 13-16.30
Naturvandring v/Anemette
Olesen fra Skov og naturstyrelsens plads ved Ånumvej
163, Skjern.
En gåtur som varer ca. to
timer, efterfølgende laves
der te på bålstedet, der bages
pandekager og eventuelt brød
dertil. I tilfælde af regnvejr
holdes et foredrag med lysbeilleder i lokalerne, og der
kan stadig bages pandekager,
idet bålstedet er overdækket.
Entré kr. 25 for voksne – gratis for børn ifølge med voksne.
Tag familien med til
en hyggelig dag i naturen.

GENERAL
FORSAMLINGEN
11. marts 2010

Form andens beretning fordet
forgangne åri
Dejbjerg Sogneforening

praktiske opsætning af hjemmesiden på begyndt, hvor vi
selv skal få materiale ind på
hjemmesiden for at få lært at
bruge værktøjerne til opdatering af hjemmesiden. Mads
Nielsen og undertegnede fra
Dejbjerg samt Johnny Andersen fra Stauning har udvalgt
Vestjysk Marketing i Ringkøbing til at bygge en fælles
hjemmeside for de 2 sogne.
Vi regner med, at vi står klar
med en offentliggørelse af
siden ved fællesspisning 23.
april 2010. Det kan være med
til at styrke samarbejdet og
samhørigheden med Stauning
at få etableret den fælles hjemmeside.
Den anden del af projektet
gik på at få et oplæg fra arkitekt Bo Christensen, Skjern
mht. by forskønnelse og udviklingsmuligheder for udstykninger / parceller.
Det blev til en række møder
i løbet af efteråret for arbejdsgruppen der ud over 3 fra Sogneforeningen også består af
repræsentanter fra Indre Mission, Menighedsrådet, Hansen
og Larsen A/S og Dejbjerglund
Efterskole. Vi havde forskellige
idéer oppe og vende omkring
udstykninger og byforskønnelsesprojekter og vi lagde os
fast på noget som blev beskrevet færdigt af arkitekten. I
korte træk kan nævnes:
• Oplæg til udstykninger
på Vesterled
• Cykel / gangsti mellem
byen og efterskolen
• Forskønnelse af området
mellem Kirke og
Missionshus
• Etablering af byport
• Oplæg til den visuelle
fremtoning af byen.

Første opgave for Sogneforeningen blev at danne en
festlig ramme omkring kon¿UPDWLRQHQ L IRUnUHW KYRU YL
V¡UJHGHIRUDWKHMVHÀDJ(WDU
bejde der er gjort noget nemmere efter at Sogneforeningen
QX KDU HJQH ÀDJVW QJHU RJ
ÀDJ
I maj inviterede sogneforeningen til fælles spisning
og 34 voksne samt 24 børn
havde en hyggelig aften i Dejbjerglund Hallen.
Ud over arrangementer og
ÀDJKHMVQLQJ DUEHMGHGH VRJQH
foreningen også med projektet
»Bosætning i Dejbjerg« hvor
YL ¿N SURMHNWHW IRUO QJHW WLO
GHQ  GHFHPEHU9L ¿N
taget tilbud hjem fra udbyder
af hjemmesider, som vi ønsker
at oprette i fællesskab med
Stauning Sogn.
Vi har fået foreløbig tilsagn
fra de 2 sogneforeninger og
fra Sognegården i Stauning.
Stauning Dejbjerg U & I og Indre Mission i Dejbjerg, Stauning, Lem har hver især gang i
en hjemmeside, som de ønsker at fortsætte med, men de
vil gerne have link inde på den
fælles hjemmeside.
Når vi har et oplæg vil vi
fremlægge det for de interesserede og også opfordre
Jagtforeningerne i Stauning
og Dejbjerg til at overveje en
Ovenstående er idéer til protilslutning til hjemmesiden.
I løbet af efteråret blev den jekter der kan arbejdes videre
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med hvis der er opbakning til
det, men det vi kræve en tilslutning fra borgerne til at de aktivt vil gå ind og gøre et stykke
arbejde. Det er i alle faser mht.
ansøgning af fonde, afklaring
med kommunen samt medhjælp i den fysiske udførelse
af evt. anlægsarbejde, hvis det
bliver noget vi delvis selv må
udføre.
Vi glæder os til at kunne
fremlægge oplægget ved fælles
spisningen d.23.april 2010 i
Dejbjerglund Hallen.
Af andre projekter kan
nævnes at Dejbjerg Sogneforening deltager i en initiativgruppe som skal drøfte,
hvad de ca.3 millioner kr. der
gives til lokalområdet omkring
Lem Kær vindmøllerne skal
anvendes til. Søren Rasmussen, Hans Peder Clemmensen
og Laurids Lauridsen (pedel
fra Dejbjerglund efterskole) er
repræsentanter fra Dejbjerg.
Der skal ske en deling af
disse midler til et fælles projekt imellem sognene Velling,
Lem, Højmark og Dejbjerg.
Der har været hårde og lange
forhandlinger om, hvordan
midlerne skal fordeles mellem
de 4 sogne.
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eleverne mødte ind til nyt
skoleår på efterskolen og vi
har modtaget mange skulderklap for dette arbejde og det
opmuntrer jo til at fortsætte
denne tradition.
Den 6.september arrangerede sogneforeningen en tur
ud til Hellig Kloster, hvor vi
¿NIRUWDOW RPNORVWHUHWRJGHWV
historie. Der var en god tilslutning til arrangementet.
Sogneforeningen inviterede
til fællesspisning i Dejbjerglund Hallen 30. oktober, men
ved tilmeldings fristens udløb
var der for få tilmeldte og vi

tog derfor konsekvensen at
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elsen der havde tid eller lyst til
at ringe rundt til folk med en
opfordring til at møde op og
på den måde trække folk op af
lænestolen. Vi var enige om, at
det ikke kan være meningen,
at det skal være nødvendigt.
En af årsagerne til den mangelfulde tilmelding kan måske
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nonceret det i Sognebladet.
Vi vil fremadrettet forsøge at
få lavet en aftale med en lokal
bank om sponsorering af porto, så vi kan husstandsomdele
en invitation, samtidigt kan vi
benytte hjemme-siden til annoncering.
Juletræstændingen blev traditionen tro også gennemført
og det er et succesrigt arrangement som sætter stemningen
op til jul.
Sluttelig vil jeg sige at vi går
et spændende forår / sommer
i møde hvor vi skal have færdigudbygget hjemmesiden og
have drøftet om vi skal plukke
et af projekterne og arbejde videre med det.
På vegne af sogneforeningen
Formand Lars Jørgensen
Kort resume fra
generalforsamlingen
10 personer var mødt frem til
generalforsamlingen i år. Alex
Olesen blev valgt til ordstyrer.
Hans Nielsen og Hans Peder
Clemmensen var på valg og
tog i mod genvalg og der var
ingen mod kandidater så de
blev valgt for en 2 årig periode
mere uden afstemning.
Der var indkommet følgende
3 forslag som blev behandlet
på generalforsamlingen:
Forslag til byforskønnelse,
hvor forslaget lyder på at få
gjort området omkring præstegårdssøen mere offentlig

tilgængeligt. I et samarbejdet
mellem Menighedsrådet, Sogneforeningen og Dejbjerglund
Musik- og Kulturforening skal
der ske en oprensning af søen,
tyndes ud i træerne, plantes
rhododendron.
Der kunne etableres en friluftsscene nede ved søen. Der
kunne søges penge fra LAG
(Lokal aktions Gruppe) til projektet og måske kommer der
penge fra projektet med møller
ved Sdr. Lem kær.
Forslag om ansøgning af
penge fra LAG (Lokal aktions
Gruppe) til by forskønnelses
projekter.
Opsætning af hjertestarter
ved Missionshuset så det er
mere tilgængeligt og tættere
på borgere i Dejbjerg by end
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bjerglund Hallen.
Generalforsamlingens
beslutning vedr. de indkomne
forslag:
Vedr. pkt.1: Der er kommet
idéer frem i projektet bosætning i Dejbjerg og det indkomne forslag vil vi få beskrevet og lagt ind på hjemmesiden
så den kommer med i idé kataloget til byforskønnelses projekter. Dens gennemførelse
må afvejes i forhold til andre

idéer og projekter, men absolut et godt forslag. Kunne
kædes sammen med en bedre
beskrivelse af stisystemerne i
skoven, pjecer kan trykkes på
Axelborg.
Vedr. pkt.2: Der vil blive ansøgt penge fra LAG (Lokal aktions Gruppe) til by forskønnelses projekt, hvis der er
opbakning til at gå i gang med
et projekt.
Vedr. pkt. 3 Hjertestarteren i
hallen er ansøgt af og opstillet
af bestyrelsen bag hallen og det
er gjort udfra, at det er samlingspunkt for mange mennesker, når der er koncerter
og sportsarrangementer. Sogneforeningen vil ikke gå ind i
arbejdet umiddelbart, men vil
opfordre forslagsstilleren til
selv at ansøge trygfonden om
midler og afklare med Indre
Mission om der må ophænges
en hjertestarter ved missionshuset. Hvis der skal stå en
forening bag kan vi godt lægge
navn til det.

Generalforsamling 2010
Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til

efterskolens generalforsamling
Tirsdag 13. april kl. 20 på Dejbjerglund Efterskole
Som tidligere år inviteres til middag kl. 18.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Afhensyn tilkøkkenetbederviom tilm elding tilm iddagen senest
torsdag 6.apriltilefterskolen på tlf.9734 1900.
På bestyrelsens vegne
Erling Gaasdal

D EJBJER G SO G N EBLAD

46

