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REFLEKTIONER OVER TIDEN DER GIK..

Så er tiden igen inde til at 

Ja, må jeg konkludere, når jeg 
sidder og læser i den scrap-
bog, som Kis Nygård laver. 
Hver gang bliver jeg forundret 
over, hvor mange udklip hun 
har fået samlet. 

Selv mener jeg, at jeg får læst 
nogenlunde grundigt i min da-
glige avis, men hver gang jeg 
får scrapbogen hjem til at stu-

har forbigået mit »falkeblik« 
- endda med briller på. 
 Efterhånden er det blevet 
til mange bøger med udklip i. 
Når de er fulde, kommer de i 
Lokalhistorisk Arkiv i Dejb-
jerg. Der kan man så komme 
og kigge i dem, hvis man har 
lyst. Begynder man så at kigge 
i dem, forundres man og bliver 
lidt nostalgisk. Mange ting ja, 
nok det meste har man glemt, 
men de kommer måske frem i 
erindringen.
 Ja, forstå det hvem der kan, 
men det er i skrivende stund 
snart Skt. Hans, og det be-
tyder, at dagene igen bliver 
kortere. Det er om at nyde det 
gode vejr, så længe det er her. 

Alt i have og krat har været 
tidlig med at springe ud. No-
gle siger, at det er tre uger før 
normalt. Bøgen sprang ud 
allerede i april, hvor den ple-
jer at vente til maj. Nogle vil 
sige, at der uorden i naturen 
og mener at global opvarmn-
ing kan være skyld i dette. 

Dejbjerg Golfklub havde 
åbent hus. Det var for at se, 
om man kunne tiltrække 

-

bens formand Leif Mosegaard 
mener, at golf er blevet en 
meget populær sport. Det, 
der tiltrækker ved golfen, er 
den natur-oplevelse, det giver 
samt et socialt fællesskab. 30 
– 40 interesserede havde taget 
imod invitationen for at prøve 
kræfter med golfsporten.
 I maj måned havde Anne
Grete Larsen, Dejbjerg 40 års 
jubilæum ved Vestjysk Land-
boforening. I alle årene har 
Anne Grete siddet i forkon-
toret og bl.a. passet telefon. 
Hun har været med både i 
Skjern og nu Ringkøbing. For
den store loyalitet og trofas-
thed i sit arbejde samt lang og 
tro tjeneste, blev hun hædret 
med sølvmedalje og diplom af 
Det Kgl. Danske Landhush-
oldingsselskab, efter indstill-
ing fra sin arbejdsplads.

Sommerferien står snart for 
døren. Selv om det er ferie, er 
det ikke alle, der ligger på den 
lade side. Her fra lokalom-
rådet skal bl.a. Dejbjerglund 
Efterskole til Landsstævne i 

gymnastik, men andre disci-
pliner er også aktuelle, så som 
golf, fodbold og sangkor.

Senere på sommeren er der 
Sommerskole på Dejbjerglund
Efterskole. Der har været fod-
boldskole de sidste par år, men 

friluftsliv, håndbold, spring-
gymnastik og så fodbold. 

Den aktive måde at holde 
sommerferie på har haft stor 
interesse blandt børnene, især 
friluftsliv.
 Til sidst vil jeg ønske alle en 
god sommer.

bll



I april måned blev Sognebladet 
opfordret til at sende 
nedenstående til Jysk Hedesel-
skab. Svaret følger nederst.

Til rette vedkommende..!

Efter aftale med en ældre 
herre, der alle sine dage har 
boet i Dejbjerg ved Skjern, 
- nærmere betegnet ca. 500 
mtr. fra Dalgasstenen i Dej-

anmodning.
 Jeg talte med ham i forbin-
delse med en artikel i Dej-
bjerg Sogneblad. Han fortalte, 
at han alle dage havde nydt at 
gå en tur op til stenen; - - - og 
i hans yngre dage, kunne man 
uden bøvl se mindst 5 kir-
ketårne, heriblandt Lønborg, 
Stauning og Dejbjerg.
 Dette syn er i dag spoleret 
fuldstændig af opvoksende 
krat, - - så det mildest talt er 
umuligt at komme frem til 
selve stenen. Han bad mig, om 
ikke jeg kunne kontakte jer/
Hedeselskabet desangående, 
da det jo må være en sag for 
jer at løse.
 Hvis det ikke lige henhøre 
under jeres afdeling, bedes I 
venligst videresende denne 
mail til rette instans.

mvh
Ane Lisa Bollerup

Dejbjerg Sogneblad
Letagervej 3

Dejbjerg
6900 Skjern

Til Ane Lisa Bollerup

Tak for henvendelsen ved-
rørende Dalgasstenen i Dej-
bjerg.
 Vi skulle lige rundt forskel-
lige personer i huset, inden 
den kom på plads, men der er 
nu bevilget penge, så stenen 
igen præsenterer sig  pænt.
 Jeg kan dog ikke garantere, 
at der igen bliver udsigt til 5 
kirketårne, men adgang til 
stenen kan vi skaffe.

Venlig hilsen
Christian Als

Skovrider

Hans Pedersen fra artiklen 
»Min barndom i Dejbjerg« 
april 2008.

Dalgasstenen i 1980erne.

Brev til Hedeselskabet...
- foranledigt af Hans Pedersen, Vardevej i Skjern tidl. Dejbjerg Østersogn...
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Endelig 19. maj 2009

Så blev det endelig 19. april for de 12 forventningsfulde piger fra 
Dejbjerg. I sidste nummer lovede vi på redaktionen, at lave en lille 
collage mht. pigernes kjoler vs. deres mors. Dette er hermed gjort, i 
samarbejde med en udstationeret fætter på dagen; - Så nyd nu synet 
af de skjønne møer, både de unge som de »gamle«, der kan nærstu-
deres på næste side, - dog med en enkelt mor som »er gået i sort«.
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Om Mani Padme Hum, 
Om Mani Padme Hum, 
Om Mani Padme Hum...
... det budhistiske mantra 
gentages og gentages fra cd`en, 
medens jeg sidder og skriver. 
Den ensformige og meditative 
sang kombineret med billeder 
fra bjergene i Nepal, bringer 
mig i tanker og følelser direkte 
tilbage til 4 fantastiske uger i 
Nepal.

I marts 2008 var jeg for første 
gange i Nepal, og tabte fuldstæn-
dig mit hjerte til dette lille fat-
tige land, med den fantastiske 
natur, den hårdføre og venlige 
befolkning, og en stor kulturel 
rigdom.

Det stod mig helt klart at jeg 
skulle tilbage til bjergenes land 
Nepal og 6. marts i år drog vi så
afsted, min kusine og jeg.

Det eneste som var planlagt på 
turen var, at vi skulle mødes med 
4 venner dagen efter ankomsten,
samt at vi skulle besøge en bud-
histiske nonne, som jeg lærte at 
kende sidste år, og et børnehjem
som min kusine er sponsor for. 
Ellers var der 4 blanke uger i 
kalendere, - hvilken luksus, når 
hverdagen herhjemme er fyldt 

med aftaler.
Det stod dog helt klart at et 

af formålene med turen var at 
komme op i bjergene for at gå på 
trekking. Med rygsække og van-
drestøvlerne på steg vi på toget i 
Skjern og via Kastrup gik turen 
til London, Aba Dahbi og til sidst 
Kathmandu, hovedstaden i Ne-

Eneste problem på turen tog 

betød at vi efterfølgende kun 
-

gende hår og godt stakåndet af at 
løbe, - og at vi vel ankommet til 
Kathmandu måtte konstatere, at 
vores rygsække nok befandt sig 
enten i Kastrup eller London, de 
var i alt fald ikke i Kathmandu.

Nå, pyt med det , de skulle jo 
nok dukke op, og ellers kan man 

jo også købe udstyr og tøj i Kath-
mandu. 3 dage senere kom baga-
gen direkte til vores hotel, men 
da havde vi også en fornemmelse 
af at alle i Kathmandu vidste at vi 
manglede vores rygsække. Når vi 
gik på gaden blev vi jævnlig stop-
pet og for os ukendte mennesker 
ville lige høre om vi havde fået 
bagagen, og om vi kunne klare 
os.

-
dbyggere, og når man ankommer 
overvældes man af menneske-
mængden, farverne, larmen, 
støvet, affaldet, og fattigdom-

-
tisk regering, efter at man via en 
folkeafstemning havde afskaffet 
kongedømmet. Når man spørger 
den almindelige Nepaleser hvad 
han tænker om regeringen, siger 
han ofte at det ved han endnu 

Nepal
marts 2009 med
Elizabeth
Baggesen
Ledingvej
i Østersogn...

Ligbrænding ved 
Pashupatinath Templet



ikke, men at det er hårdt, at få 
tilværelsen til at hænge sammen, 
fordi så meget i samfundet ikke 
fungere.

Nepal er et af verdens fattig-
ste lande, de har ingen råstoffer, 
ingen industri og en meget be-
grænset og dårlig infrastruktur. 

-
der man elektrisitet, men for at 
få lidt valuta ind i landet sælger 
man meget af strømmen til In-
dien.

Det betyder at strømmen er ra-
tioneret, så der har man el 4 tim-
er, derefter 4 timer uden el og så 
igen 4 timer med el. Der tændes 
og slukkes for elektrisiteten efter 
en rulle plan for de forskellige 
bydele, således at hvis man på 

20.
Forestil jer, hvad det vil sige at 

drive en forretning, eller et værk-
sted hvor man kun har strøm 4 
timer ad gangen.Har man råd til 
det anskaffer man sig en genera-
tor, men disel, benzin og olie er 
en stor stor mangel vare. Tank-
stationerne har sjældent disel 
eller benzin, og når der endelig 
er noget at få, er der kilometer 

som venter på at få fyldt tanken.
Som turist i Nepal lærer man 
hurtig at stearinlys, tændstikker 
og lommelampe er uundværlige
genstande både på hotelværelset, 
og hvis man bevæger sig ud efter 
mørkets frembrud.

Men Kathmandu er ikke kun 
fattigdom og snavs, den er også 
en fantastisk by med store hin-
duistiske og budhistiske hellig-
domme overalt, og vi bruger der-
for de første 4 dage på at se alle 
de spændende steder. 

Gik med munkene rundt om 
èn af de største stupa i verden, 
medens de messede deres man-
traer. Sad og følte os lidt forleg-
ne, men også nysgerrige medens 
vi overværer hinduernes lig-
brændinger ved Pashupatinath 
templet. Besøgte et hjem for 

over at der midt i al fattigdom-

omsorg for nogle af de som intet 
har.

Dagen efter vi er ankommet til 
Kathmandu fejrer hinduerne far-
vens fest. Festen er en fridag og
fejres ved at man spiser og drik-
ker godt, samt morer sig med at 
smidde enten vandfarve i ballon-
er eller pulverfarve efter hinan-

den. Børnene synes især at det er 
sjovt, hvis man kan få turisterne
fuldstændig dynget til med farve. 
Eftersom vi jo kun havde det tøj 
vi stod og gik i besluttede vi hur-
tig at blive så meget som muligt 
inden på hotellets beskyttede 
område.

På en kort tur ud for at provian-

af gadebørn helt ned til 6-7 års 
alderen. Alle stærkt påvirket af 
enten alkohol eller stoffer. Et 
forstemmende og skræmmende 
syn, fordi de tilsyneladende var 
helt ukontrollerede i deres op-
førsel og stærkt aggressive.

I Kathmandu har vi en aftale 
om sammen med vores 4 venner 
fra Danmark, at besøge en bud-
histisk nonne. Èn af vores venner 
er selv budhist og har boet i 

sidste 20 år.
Klosteret ligger i en forstad til 

Kathmandu, og det er ganske 
lille. Rummer kun en enkelt non-
ne og en munk, samt nonnens 
mor og adskillige andre ældre 
mennesker, som ellers ikke ville 
ha` noget sted at være. 

Når man træder ind i kloster 
gården overvældes man af den ro 
og harmoni stedet er fyldt med. 
Det er en lav trelænget bygning 
med en stor have foran. Der ly-

spilles af 3 ældre mænd, der ser 
ud som om de har siddet der 
til evig tid, og vil sidde der i al 
evighed.

På pladsen foran huset sid-
der en lille gruppe kvinder og 
småsnakker, medens de spinder 
væger til olielamper. Bederum-

Kvinder ved klostret.
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50 kvm og fuldstændig tomt 

og tykke tæpper på gulvet langs 
med muren. Nonnen og hendes 
mor bor i et lille kammer med to 
senge, en komode, og til vores 

Men som hun grinende siger så 
kan man altså godt både være på 
nettet og være budhistisk non-
ne. Vi bliver indbudt til at spise 
frokost på klosteret, og da vi er 
velanbragt omkring bordet for-
lader nonnen os, fordi hun hver 
dag har frokost aftaler hjemme 
hos folk i byen. For budhister er 
det vigtigt at give nonne og mun-
ke mad, fordi de på denne måde 
ærer buddha. Medens vi spiser, 
fortæller munken os om bud-
hismen og om livet som munk. 
Han er både underholdende og 

en munter frokost med masser af 
grin.

Senere vender nonnen tilbage 
og vi får en rundvisning på klos-
tret. I et af rummene er stillet en
tandlæge stol op med alt mulig 
tandlæge tilbehør. Det er en gave 
fra et japansk budhist samfund, 
desværre har man ingen penge 

som man heller ikke har de ma-
terialer der skal til for at ordne 

tænder, så det virker som et 
spildt og ugennemtænkt uland-
shjælp, selv om meningen har 
været god.

Efter frokost besøger vi et 
teglværk, som ligger tæt på 
klosteret. I hele Kathmandu 
dalen kan man se skorste-
nene fra teglværkene stikke op. 
Man fremstiller mursten, som 
brændes i store jordovne.

Et vanvittig hårdt og støvet ar-
bejde. Mænd og kvinder arbejder 
side om side, alle total dækket af 

jordovn. Kvindernes opgave er 
primært at bære stenen fra ovnen 
og over til de ventende lastbiler 
og oksekærer. 

Det er tungt arbejde, skal 
jeg hilse og sige. Vi prøvede at 
bære 2 sten på hovedet og det 

sten på hovedet på én gang. Ar-
bejdet foregår på akkord så alle 
småløber hele tiden, kan man 
holde det ud for varmen binder 
man et tørklæde om ansigtet 
for ikke at indånde al for megen 
støv, for støvmasker er et ukendt 
begreb. Jeg tror ikke mange af 
arbejderne i teglværkene bliver 
en dag over 30 år.

Efter nogle oplevelsesrige dage 
i Kathmandu tog vi bussen til 

gennem et bjergfyldt landskab 
fyldt med terrasser marker med 
ris og korn. Pokhara er en ikke 
særlig spændende by, eneste at-
traktion er en en stor sø. 

Eftersom Nepal jo ikke har 
adgang til havet er søen selvføl-
gelig noget helt særligt for nepal-
eserne, men for en vestjyde som 
er vant til Vesterhavet var søen 

nu ikke noget særligt. Eneste for-
mål med opholdet i Pokhara var 
da også at bliver klar til turen op 
i bjergene.

Der skulle indkøbes varme 
dunjakker, vanter, huer og lig-
nenende, for vejret i bjergene lød 
til at være dårligere og koldere 
end forventet på denne årstiden. 
Rygsækken skulle helst gøres 
endnu lettere. Hjemme fra syn-
tes vi, at vi kun havde det nød-
vendige med, alligevel efterlod vi 
en del til opbevaring på hotellet 
i Kathmandu, og nu ville vi gøre 
øvelsen èn gang til og pakket en 
taske med ting og tøj som kunne 
efterlades på hotellet i Pokahara. 
Nu var rygsækkende efterhån-
den ned på en vægt under ti kilo 
inklusiv dunsoveposer. Inden vi 
drog op i bjergene skulle vi da 
lige ha` en omgang thai krops-

Det var skønt !!!
Næste morgen var det tidlig 

op og ud til lufthavnen, hvor et 

bringe os op i bjergene. 
Flyet så ud som om det var 

bundet sammen med høstbinde 
garn, og vi kiggede misundelig 

også var små, men som så be-
tydelig mere velholdt og stabile 
ud. Det var tydelig at vi selvføl-

allermindste og aller ødeste ud-
sted, som man overhovede kan 

også været indstillet de seneste 
-

gene. Men dagen var kommet 
-

m. højde hvilket betød at vi hele 
-

erne, og kunne skimte bjerg top-
pene 3-4000 m over os. Efter 

bjerge til en dal, hvor en stenet 

Følg æsel-lortene, 
- de viser vejen.
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mark åbenbart var landings-
banen. Piloten havde prøvet det 

Da døren åbnede sig, blev vi 
mødt af en iskold vind og tynd 
tynd luft. De 200 m op til skuret, 
som gør det ud for lufthavnsby-
gningen, føltes som 2 km. Det 
er ganske enkelt svært at få ve-

i 3600 m højde i stedet for at gå 
op, og få en langsom akklimati-
sering.

Vi kiggede lidt på hinanden og 
de øde, golde og forblæste om-
givelser. Hvad var det vi var i 
gang med, og kunne vi holde til 
det her, ville vi overhovede være 

dag, og ville vi kunne bære vores 
rygsække, hvor kunne vi bo, og 
var der overhovede mulighed for 
at få noget at spise ???

Rundt om os var snehvide 

bjerge som alle var 7-8000 m 
høje, og vi følte os meget meget 
små. Var det nu så klogt at rejse 
alene, uden et rejseselskab og en 
guide som sikkerheds net ? Men 
inden panikken nåede at brede 

-
dier, som havde boet i ”byen” i et 
par dage for at akklimatisere in-
den turen gik længere op i bjer-
gene.

hen til byens eneste indkvater-
ings mulighed. Et lille tehus med 
5 dobbeltværelser, med fælles 
hul i jorden som toilet og iskoldt 
vand i plastbeholdere. Vandet 
blev hentet af hotelmutter i den 

Tehusene er typisk bygget af 
kampesten og værelserne har 
et par træplader som gør det ud 
for senge. I de gode tehuse kan 
man få udleveret yak tæpper til 

at sove på og under når sovepo-
sen ikke er tilstrækkelig, fordi 
temperaturen kommer ned omk. 

Efter en omgang varm te og et 
stykke ristet brød med yak ost til 
serveret ved ildstedet i familiens
køkken følte vi os helt fortrøst-
ningsfulde. Men det var tydelig 
at vi skulle bruge tid til akklima-
tisering, så de næste par døgn 
trissede vi rundt i ”byen”, som 

og en lang bede-mur, dvs. en mur 
med budhistiske bedemøller. 

høj solskin og næsten lunt i so-
len, så det lykkedes os at blive 
godt forbrændt i ansigtet og på 
hænderne. Men eftermiddagen 
og aftenen var bidende kolde, 
på trods af lange underbukser, 
tykke trøjer og dunjakker, til-
bragte vi en del tid i soveposen 
(vel at mærke med rigtig meget 
af tøjet på), blot for at holde var-
men.

Eneste varme sted var ellers 
familiens køkken, hvor vi var 
meget velkomne, men eftersom 
de fyrer med Yak lort er stanken 
og røgen gennemtrængende, og 
vi foretrak derfor indimellem 
den lidt renere, men kolde luft 
på værelset.

Efter 2 dage var vi nogenlunde 
akklimatiseret og vi besluttede os 

Bedemøller i Manang.
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for at bevæge os afsted længere 
op i bjergene, de første par dage 
med sønnen fra tehuset og hans 
æsel som bærer til rygsækkene.

Det blev til en fantastisk trek-
king tur op gennem nogle af de 
højeste bjerge i Nepal. Blandt 
andet gik turen op til verdens 

små landsbyer, hvor man hele 
tiden stiller sig selv spørgsmålet, 
hvordan overlever man sådan et 
sted. At vandre i bjergene i Nepal 
er en stor natur og kultur oplev-
else, men også en mental udfor-
dring.

Især når man kommer ud hvor 
der er meget langt mellem men-
nesker, og hvor du kun kan håbe 
at intet går galt, for hjælpen er 
langt langt væk. Man føler sig 
meget lille, når man går time eft-
er time, dag efter dag, og naturen 
bare fortsætter og fortsætter.

Der er god tid til at fundere over 
livets små og store spørgsmål og 
tankerækker kan tænkes til ende, 
en luksus som sjældent opleves 
herhjemme, hvor mobilen altid 
er ved hånden og hvor emails 
konstant kræver respons.

Vi befandt os i et område som 
grænser op til Tibet og største-
delen af befolkningen er eksil 
tibetanere som alle er budhister. 
Det er næsten uundgåeligt at 

det livssyn og indstilling til livet 
-

men. Vi mødte mange munke og 
nonner og overalt er der man-

små stupaer. 
Midt ude i ingenting, hvor man 

uværlig undrer sig over hvem og 
hvorfor, er der pludselig opført 

selv om der ikke er beboelse i 
-

dervejs støder man også på klos-
tre, hvor man tænker, at her må 

inspirationen til Shagri La være 
hentet.

Men det som for altid har gjort 
et dybt indtryk på mig, er stil-
heden i bjergene. Herhjemme er 
vi så vant til at vi altid kan høre 
noget, om ikke andet så susen i 
træerne, eller bølgerne ved havet, 
men i bjergene er der så stille, at 
man indimellem tror man har 
mistet hørelsen.

Foråret var så småt undervejs, 
men efter mange smukke, men 
meget kolde dage besluttede vi at 
de sidste dage i Nepal skulle bru-
ges under varmere forhold. Vi 

-
-

kahra, og derefter en lokal bus 
ned til Chitwan som er en stor 
nationalpark i det sydlige Nepal 
på grænsen til Indien.

Selve busturen var en oplev-
else af dem man aldrig glemmer. 

6 timer, men tog godt 9. Først gik 
dog et par timer, hvor man arbe-
jdede på at få bussen startet, til 
stor underholdning for store dele 
af den lokale befolkning. 

Vi havde reserveret plads og 

det viste sig at der var en del børn 
som skulle med bussen, uden 
voksen ledsagelse, og børn re-
serverer man ikke plads til, dem 
tager man på skødet. Så vi blev 

med tre børn på skødet. Søde un-
ger, som var helt vant til at rejse 
på den måde, og som sov trygt i 
vores arme, en stor del af turen. 
En storartet tur med masser af 
snak og grin sammen med alle 
de andre rejsende.

I Chitwan valgte vi at det var tid 
til luksus, og blev derfor indkvar-

en turpakke, hvor der både var 
elefant tur, jeepsafari og kano-

nok først og fremmest varmen, 

maden og den gode seng, men 
havde da også en fantastisk jeep-
safari hvor vi både så næsehorn, 
bjørne, tiger, krokodiller og vilde 
elefanter.

Vores 4 uger i Nepal sluttede 
hvor vi begyndte nemlig i Kath-
mandu. Vi skulle igen møde vore 
venner, samt besøge et børne-

pensionister fra Grenå. 
Børnehjemmet var en dejlig 

som godt nok boede under små 
forhold , men som udstrålede en 
livsglæde og en energi, der bare 
smittede.

Det var tydelig at de følte sig el-
sket, værdsat og set som de små 
personligheder de er, og selv om 
de ikke kendte hverken deres far 
eller mor havde de gode voksne 
som rolle modeller og som er-
statningsforældre.

Den sidste dag i Nepal blev 
brugt til blot at drysse rundt i ga-
der og på pladser, og opleve det 
sansebomberdament, som Kath-
mandu er. 

Prøv at forestille dig en lun 
sommerdag, luften er fyldt med 
krydderi dufte, samt stanken af 
ko-lort og rådent affald, du hør-
er køer, aber og tusinde af små 
taxi’er, samt musik og budhis-
tiske mantraer blandet med de 
handlende, der råbende forsøger 
at overdøve hinanden. 

-
teste sarier og kjoler i skringende 
neon farver. Smukke bygninger 
står side om side med faldefær-
dige rønner og kæmpe affalds-
dynger.

Midt i det hele ligger en 
hovedløs kalv fordi man lige har 
ofret til en hindu-gud. Dette er 
Nepal... - men stilheden og den 
kolde klare duftløse luft i bjer-
gene er også Nepal....

DEJBJERG SOGNEBLAD



Som noget nyt arrangerer 
Dejbjerglund Efterskole et døgn 
med seniorhøjskole i august 
2009. Fortælling, sang, 
folkedans, motion og hyggeligt 
samvær vil være på 
programmet.

Dato: 6.-7. august
Program:
Torsdag den 6. august
16.30 Ankomst
17.00 Folkedans
18.00 Aftensmad
19.00 Sangtime
19.45 Fortælling
20.30 Spil og hygge
 i opholdsstuen
22.00 Aftenforfriskning
 og hyggeligt samvær

Fredag den 7. august
8.00 Morgentur i skoven
8.45 Morgenmad
9.30 Gymnastik
 på alle niveauer
10.30 Forfriskning
10.45 Valgfag:
 Skovtur, cykeltur,
 boldspil,
 blomsterbinding
12.30 Middag.

Deltagere:
Seniorer på 50 år (+) – altså
frem til ca. 99 år. Støttekreds-
medlemmer, skolens venner,
lokalområdernes beboere

Kursusledere:
Gitte og Kjeld Christiansen
Pris: 520 kr. pr. person

Medbring:
Sengelinned, håndklæder,
alm. tøj og sportstøj – ude og
inde. Evt. cykel, afhængig af
valgfag

Indkvartering:
To og to på elevernes værel-
ser. Man kan ønske at bo som
par

Tilmelding sendes til:
»Seniordøgn«
Dejbjerglund Efterskole
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900 Skjern
senest den 15. juni 2009
(Måske kan det nås endnu. Red.)

Indre
Mission
Søndag den 9. august

Onsdag 19. august kl. 19.30
Filmaften – Moder Teresa

Onsdag 16. sept. kl. 19.30
Sognepræst
Martin Jensen, Hemmet.

Et døgn på
seniorhøjskole

REDAKTIONEN
skriver...
Så går vi endnu engang 
sommeren i møde, og det 
er jo altid godt med lidt sol 
til vore maver og deslige...

Her på redaktionen vil vi fortælle
at vi har fået Michael Vang til
at hjælpe mht. computer-pro-
blemer osv. Det er vi glade for,
men blev dog lidt rystede, da
han mente, at det nok var bedre,
at få en ny computer til Sogne-
bladet.   
 Da vi ikke har råd til dette, vil
vi dog fortsætte et år endnu, så
vi næste sommer kan fejre 25
års jubilæum (100 blade), - det
vil vi gøre sammen med sognets
beboere.
 Som altid har de unge men-
nesker stillet op mht. artikler,
og for at det ikke skal være løgn,

-
dre igen ladet sig udstille i vort
blad.
 Endvidere kan vi prale af en

-
mation, Løvspringsturen, Min
barndom i Dejbjerg osv.
 Derudover kan vi fortælle, at
vi har fået en henvendelse fra
Hans Pedersen i Skjern tidl.
Lyagergård, ang. Dalgasstenen.
Svaret fra Hedeselskabet kan
læses på side 5.
 Minsandten om vi ikke også
her i sognet kan komme på Se-
niorhøjskole, - og det kan ikke
vare så længe, med den alder re-
daktionens gæve quinder efter-
hånden kan mønstre. Læs mere
om dette på denne side.

Fra redaktionens side 
ønskes alle en rigtig god, 
varm og solrig sommer. 
På gensyn til oktober...
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Jeg blev som alle andre fra 
Stauning Skole sendt til Skjern i 
8. klasse, det var bare et år 
som skulle overstås. For jeg 
skulle nemlig på efterskole.

Så i 9. klasse 00/01 tog jeg på 
Dejbjerglund Efterskole, og 
det var det fedeste jeg endnu 

3 tiende klasse drenge. Den 

 10. klasse 01/02 gik til Ve-
dersø hvor jeg også havde et 

bare ikke så gode til at holde 

jeg tog på HTX i Skjern.

Hold da op 
- det var kedeligt..!

Kunne slet ikke holde til at 
sidde indenfor og glo på en 
tavle.
 Så jeg stoppede efter det 

hos Jens Lønborg.

og havde nogle rigtig dygtige 

at “svinge skeen” rigtigt.

noget andet, - jeg ville ud og 
rejse.
 Pengene var der bare ikke så 

i Sydafrika. Fik tilbudt et job 

rundt.

Hold da kæft 
- det var fedt..!!!

Jeg var nede hos John og Het-

pooldreng. Der var snart ikke 

rej-sen ca. et år senere, og 
skulle så tjene lidt penge 
igen, jeg ville også gerne lige 

prøve en anden side af efter-
skolelivet. Fandt i hvert fald 

hvad der sker.
 1. januar 2008 tog jeg på 
Nordjyllands I
i Brønderslev. 

Vil lige sige, til alle
som tænker på at 
tage på højskole 
GØR DET..!! 

10 år efter

H



Det er sku sjovt... 

det ens egen skyld. Så her er 
jeg lige pt. 

-
tiden.

Ulrik

Billederne her er fra Ulriks 
8 mdr. hos Hetti og John 
Ekkenberg som ejer 
Amakulu Safari i Sydafrika. 
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To af redaktionens medlemmer 
har været på besøg hos Holger 
Larsen i Nysted. Det er meget få, 
som intet har at fortælle, og dem 
hører Holger så sandelig ikke i 
blandt.

Holger er født 8. september 
1942. Han husker derfor intet 
af 2. verdenskrig, da han var 
for lille. Holger er en kendt 
mand i sognet og sammen 
med sin kone Meta driver de 

Nystedvej i Dejbjerg.
- Det første jeg husker fra 
min barndom er, at min 
storesøster Margit smed 

natten over, med det til følge, 

fra hinanden. Det kan jeg 
huske, at jeg blev meget ked 

 Holger er den midterste af 
fem søskende, tre søstre og 1 
bror.
 Den første skoledag husker 
Holger tydeligt, det var hos 

get rigtig godt i hans skole-
gang. - De gik som bekendt i 
skole om sommeren hver for-
middag fra 8-12, om vinteren 
var det fra 9-13 + lørdag. 
- Sammenlagt har jeg haft 

smiler Holger lunt; - da 2. og 
3. klasse gik mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag, mens 4.-5. 
kl. gik hver onsdag.
 Om morgenen inden 
skoletid, skulle der hjælpes i 
stald og mark. I stalden skulle 
der skrabes møj ned ved seks 
køer + et par søer. Om som-
meren efter skoletid skulle 

mennesker fra andre sogne, 

og gik i skole sammen med 
os.

man tjene 25 øre pr. række i 

frugtbuske og bærene derfra 

hos de forskellige naboer.

vinteren, mindst 5 mtr. høje 

Min barndom

i Dejbjerg...
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, 

tasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie hand ler 
mest om...
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snedriver, griner Holger. Jeg 
kan huske, vi gik tværs over 

bjerglund. Flere af de lokale 
kastede sne, og til sidst kom 

sneplov, og gjorde arbejdet 
færdigt.

skøjter ovre ved mindestenen 
for Dejbjergvognene. Vi var 

det, smiler Holger.

ter) var en dame der syede for 
folk, - hun hed fru Addamine. 
Mor syede selv alt vort tøj, 
men fru Addamine klippede 
det for hende.
 Ud over min træhest havde 
vi ikke meget legetøj, - men 
vi havde jo fantasien i be-
hold, og brugte tit sten med 
et hul i som køer og kalve. 

dem, men mest ved jorden.

hentede jeg avisen ved Dej-

brugt, bedyrer Holger. 

konkludere, at mange mænd 
er begyndt som avisbud. 

tionens egen regning).
 Dejbjerg Station føltes som 
en stor station i min barn-
dom, - der var skam hele to 
spor, husker Holger, og han 

har tit hjulpet sin far med at 
læsse mergel fra togvognene.
- Alt i alt kan jeg kun sige, at 
jeg har haft en rigtig dejlig 
barndom, og julen var jo altid 
noget særligt som barn. 
- Vi slagtede grisen og der 

ket kom i store saltkar. Ju-

risalamande til dessert. 
- Julegaverne var for det 
meste hjemmelavede, men 

+ et par søstre tog nemlig to-
get til Tarm, som dengang var 
stedet man handlede, - - der 
er jo sket store forandringer i 
dag mellem Skjern og Tarm, 
betoner Holger. Men man 

sin tid.
- Juledag var vi alle hos fami-
lien i Stauning til middag og 
kaffe, - men skulle jo altid 

Holger til venstre med sine 
to søstre Ingrid og 
Margit + lillebror Gunnar. 

Holger og Meta
foran deres dejlige hjem. 

I baggrunden ses noget 

ses det gamle stuehus.
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hjem til aften og røgte.

jeg bygget et lysthus i haven. 

tagrør fra fjorden, som man 

Det blev bygget i 1952, da jeg 

nøjagtigt samme sted.

var jeg meget stolt af.
 Holger er født og opvokset 

dag bor sammen med Meta, 

maet.
 Holger og Meta har sam-

som leder Delikatessen i 
SuperBrugen, Ringkøbing. 
Dorte som er teknisk kon-

uddannet landmand og leder 

sælger hos Salling i Århus.
-rt + alb

Det gamle lysthus fra 1952.

DEJBJERG SOGNEBLAD 18



DE
hjælperteam
På Dejbjerglund Efterskole 
nyder vi godt af et fantastisk 
værdifuldt samarbejde med 
sognefolk, nuværende og 
tidligere elever/forældre, 
støttekredsmedlemmer og 
øvrige skolevenner.

Med fælles løft kan vi nå langt. 
Nogle gange har vi drømme 
om at skabe noget specielt 
(gårdhaven kan nævnes som 
eksempel). Her har de frivil-
lige hjælpere været med til 
at få tingene til at ske. Som 
bestyrelse og lederpar vil vi 
gerne følge op på denne tra-
dition.

- En snak – en tørn 
– en hjælpende hånd, 
der knytter bånd... -

Har du tid, lyst og energi 
til en – to gange i tre – seks 
måneder om året at trække i 
arbejdstøjet og give en hjæl-
pende hånd på Dejbjerglund 
Efterskole, så meld dig til DE-
hjælpertruppen.

Plan for arbejdsdagene:
8.15 Morgenkaffe + 
  præsentation af 
  dagens projekt
8.30 Arbejdsmodul 1
10.00 Formiddagskaffe med 

  lune boller og 

10.30 Arbejdsmodul 2
12.10 Middagsmad
  (herefter en lille lur -
  derhjemme eller i 
  Kjelds stue o’ æ sofa)

Opgaver: H
murværk, maling, 
småprojekter

Hvem? Efterlønnere, 
pensionister, folk med 
plads i ugekalenderen. 
Både kvinder og mænd -

Datoer i 2009/10:
Uge 38

Tirsdag 15. og onsdag 
16. oktober

Uge 43
Mandag 19. og tirsdag

20. november
Uge 47
 Torsdag 19. og fredag 

20. marts
Uge 11
 Tirsdag 16. og onsdag 

17. marts

Meld dig hos Kjeld Lykke 
Christiansen på 4038 3719
eller på mail: 
kjeld.christiansen@skolekom.dk

SangAFTEN
på BUNDSBÆK MØLLE
Henriette Lauridsen 
& Karen Kiørbye Astrup
laver en sangaften på Bundsbæk Mølle

3. september
kl. 19.30
Prisen er 50 kr.
incl. kaffe og kage
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Kom maj du søde milde, 
gør skoven atter grøn...

Dette skette hermed, kunne vi 
med glæde konstatere. Søndag 
24. maj stod der »Løvsprings-
tur med Søndagsskolen« på 
kalenderen, fortæller Karsten 
Lauridsen fra Dejbjerg Søn-
dagsskole. 
- Efter en nat med regn, skin-
nede solen fra en nærmest 
skyfri himmel. Vi mødtes alle 
i kirken til en dejlig gudstje-
neste, hvor den skønne natur 
også blev påskønnet igennem 
sang og tale, betoner Karsten. 
- Herefter blev skoene godt 
snøret, og ca. 50 mand, store 
som små, gik turen fra skov-

huggerpladsen via svellerne 
til Bundsbæk Mølle. Drenge-
ne og pigerne havde en kon-

kurrence gennem nogle op-
satte poster undervejs, hvor 
drengene selvfølgelig vandt 

Løvspringsturen 2009
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(!?), konstaterer Karsten smi-
lende. 
- Firben blev indfanget un-
dervejs og studeret nærmere 
og skoven og naturen gene-
relt, viste sig fra sin bedste 
side. Skønt. Men uden mad 
og drikke,------. Pizzaer med 
tilbehør, sodavand og is blev 
indtaget med stort velbehag 
nede i Ingrid og Laurids Lau-
ridsens dejlige have på Ve-
steragervej. 
- Tæpper blev bredt ud, stole 
sat frem, picnickurven luftet, 
et slag med stangtennisket-

cheren og snakken og legen 
gik friskt derudad. 
- Før kaffen blev der også tid 
til en god gang »spark til då-
sen«. Efter kaffen sluttede 
Ingrid af med en sang og et 
andagtsstykke. Man siger 
at man ikke kan gentage en 
succes, men vi gør det nu al-
ligevel også til næste år..! Så 
velkommen slutter Karsten 
Lauridsen.
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AKTiViTETSKALENDEREN
JULI
Onsdag 1. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Onsdag 1. kl. 13.30 Bundsbæk Mølle 
  Høslet (13.30-14.30)
Onsdag 1. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle 
  Rakkeraften med spisning (17-21)
Torsdag 2. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Glasgravering (13-16)
Søndag 5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Glasgravering (13-16)
Søndag 5. kl. 14.00 Bundsbæk Mølle 
  Naturværksted (14-16)
Søndag 5. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil   
Mandag 6. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Brødbagning (11-17)
Mandag 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Tirsdag 7. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 13.00 
  Smeden og gamle vandmølle
Onsdag 8. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Torsdag 9. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 11. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling (13-16)
Søndag 12. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling (13-16)
Mandag 13. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Brødbagning (11-17)
Mandag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Tirsdag 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Tirsdag 14. Kl. 13.30 Bundsbæk Mølle 
  Vilde blomsters dag (13.30-15.30)
Onsdag 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Onsdag  15. kl. 17.00 Bundsbæk Mølle 
  Rakkeraften med spisning (17-21)
Torsdag 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Børstenbinding (13-16)
Søndag 19. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
19.-23. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 25. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork (13-16)
Søndag 26. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Patchwork (13-16)
27.-30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle

AUGUST
Lørdag 1. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling (13-16)
Søndag 2. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knipling (13-16)
Mandag 3. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Brødbagning (11-17)
3.-5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Torsdag og 
fredag 6. og 7. Dejbjerglund Efterskole 
  Seniorhøjskole
Torsdag 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 8. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Hatte (13-16)
Søndag 9. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste 
  v/Claus Thomas Nielsen

Søndag 9. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Hatte (13-16)
Mandag 10. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Brødbagning (11-17)
10.-13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Børstet keramik (13-16)
Søndag 16. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Børstet keramik (13-16)
17.-19. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Onsdag 19. kl. 19.00 Skjern Havekreds Aftentur til Tarm
Onsdag 19. kl. 19.30 Indre Mission 
  Filmaften – Moder Teresa
Torsdag 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 22. kl. 10.00 KFUM spejderne Papirindsamling 10-12
Lørdag 22. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knive (13-16)
Søndag 23. kl. 10.15 Søndagsskolen start hos B&S Nørremark
Søndag 23. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Knive (13-16)
Mandag 24. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Mandag 24. kl. 19.00 Spotlight Tour de Dejbjerg. Husk cykel
25.-26. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Smeden 
  og gamle vandmølle
Lørdag 29. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Pil (13-16)
Søndag 30. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 30. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Pil (13-16)

SEPTEMBER
Lørdag 6. kl. ? Spotlight Vi tager på kanotur. 
  Nærmere program følger
Søndag 6. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 6. kl. 10.15 Søndagsskolen Søndagsskole 
  i Missionshuset. Olympiade
Søndag 6. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glas (13-16)
Torsdag 10. kl. 14.30 Præstegården 
  Pensionistsammenkomst
Fredag 11.  efterm/aften Bundsbæk Mølle 
  Museumsdrama (+evt. spisning)
Lørdag 12. efterm/aften Bundsbæk Mølle 
  Museumsdrama (+evt. spisning)
Lørdag 12. kl. 18.30 Sognefest i KulturSalen
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste 
  v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Gummitasker (13-16)
Søndag 13. efterm/aften Bundsbæk Mølle 
  Museumsdrama (+evt. spisning)
Tirsdag 15. kl. 8.15 Dejbjerglund Efterskole Hjælperdag
Onsdag 16. kl. 8.15  Dejbjerglund Efterskole Hjælperdag
Onsdag 16. kl. 19.30 Indre Mission 
  Sognepræst Martin Jensen, Hemmet 
Søndag 20. kl. 9.00 Kirken Høstgudstjeneste. 
  Kirkebil – derefter kaffe
Søndag 20. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børstenbinding (13-16)
Mandag 21. kl. 19.00 Spotlight Vi går i kloster. Husk cykel
Lørdag 26. kl. 10.00 Havekredsen afd. Vestjylland 
  Plantemarked i Tambours Have
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken Familiegudstjeneste. Kirkebil
Søndag 27. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle 
  Gummitasker og nisser (13-16)
Søndag 27. kl. 13.00 Dejbjerglund Efterskole 
  Efterskolernes dag (13-17)
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Gamle
gårde
Sandagergårds historie går 
langt tilbage, nærmere bestemt 
1801, hvor den første ejer 
omtales.

Gården er i 1800 tallet gået 
i arv til familien, først til en 
datter, som var gift og havde 
tre børn. Da hun døde, gift-
ede hendes mand sig igen og 

Da han døde, giftede hans 

således at der i 1845 var tre 
hold børn i hjemmet. – Den 
yngste af disse børn, Ole 
Poulsen overtog gården. 

Han var i sognerådet fra 
1886-92 og døde i 1925, hans 

-
res yngste søn, Laurids San-
dager overtog nu gården. 

Han interesserede sig meget 
for hesteavl og var desuden 
i sognerådet fra 1933-44 og 
havde desuden hvervet som 

sognefoged i 25 år fra 1936 til 
sin død i 1961. - I 1954 ned-
brændte gården. Den blev 
efter nogle år genopført.

Efter Laurids Sandagers død 
-

regård gården og drev den 
frem til den 1. juli 2000, hvor 

med ca. 2 ha jord. Gerda og 

og Mathias på 9 år.

Sandagergård ca. 1950.

Sandagergård efter 
genopførelsen ca. 1960.

-lrå
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ÅRETS
LOPPEMARKED
I MISSIONSHUSET
Som noget nyt kunne man  til 
årets loppemarked i 
Missionshuset blandt andet 
få sat hår og få det farvet.

-

Mette, Cecilie, Andreas Leon 
og Tobias.
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Nyt fra 

Dejbjerg
Sogneforening
Den 1. april havde vi indkaldt 
repræsentanter fra de 
forskellige foreninger i Dejbjerg 
og Stauning Sogne til 
en drøftelse af mulighederne 
for dannelsen af en fælles 
hjemmeside.
Og det blev ikke en aprilsnar.

Der blev gennemført et møde, 
og der var bred opbakning til, 
at vi skulle arbejde videre med 
denne idé. Sogneforeningerne 
i Dejbjerg og Stauning, Indre
Mission i Dejbjerg samt Sog-
negården i Stauning viste in-
teresse for at deltage i hjem-
mesiden.

Ligeledes vil vi opfordre 
Jagtforeningerne i de to 
sogne til, at overveje frem-
tiden for deres hjemmeside. 
Stauning U og I deltager i et 
samarbejde med DGI, så de 
vil kun med via et link på den 
nye hjemmeside der tænkes 
etableret.

Der blev nedsat en arbejds-
gruppe bestående af Johnny
Andersen, Mads Nielsen og 
Lars Jørgensen, som skal gå 
videre med at få et oplæg fra 
en udbyder af hjemmesider. 
Derpå vil der blive indkaldt 
til et orienteringsmøde om 
mulighederne for at deltage i 
siden.

Vi har i arbejdsgruppen 
for projektet »Styrkelse af 
bosætning i Dejbjerg« opnået 
forlængelse af projektet frem 
til  31. december 2009, så der 

bliver tid til at få etableret 
hjemmesiden og mere tid til 
den tilknyttede arkitekt til at 
kigge på mulighederne for 
byforskønnelse og lignende 
og få det drøftet med kom-
munen.

Den 15. maj havde sogne-
foreningen igen arrangeret 
fællesspisning i Dejbjerglund 
Hallen. Vi havde denne gang 
opfordret Stauning Sogne-
forening til at komme med, 
men var nok for sent ude med 
den invitation til Stauning; i 
hvert fald var der ikke nogen 
fra Stauning. 

Vi kunne dette til trods al-
ligevel samle 34 voksne og 24 

og det faldt i god smag hos de 

og kage. Alle hyggede sig med 
en god snak med de andre i 
sognet, mens børnene tum-
lede rundt i hallen. Vi regner 

med at gentage arrangement-
et til efteråret.

Efter sommerferien regner 
vi med at arrangere en tur ud 
på Dejbjerg Hede og om mu-
ligt se klosteret og derpå gå 
en tur ude på heden.

jer alle en god sommerferie, 
når den kommer og en fortsat 
god sommer og sensommer.

Dejbjerg Sogneforening
Lars Jørgensen 

SOGNEUDFLUGT
til Hellig Kors Kloster 
 Søndag 6. september 2009

Vi mødes på klosterets 
parkeringsplads kl. 14.45, 
så vi er klar til en guidet 
rundvisning kl. 15.

Derefter går vi en tur på 

og drikke kaffe. I medbringer. 
I tilfælde af regnvejr kan vi 
drikke den medbragte kaffe i 
klosterets lokaler. 

Alle er velkomne, både børn og voksne. 

Dejbjerg Sogneforening
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DEJBJERG
SOGNEFORENING
Mødereferat

Møde om fælles hjemmeside for 
STAUNING/DEJBJERG
1. april 2009 kl.19.00

Deltagere:
Catherine Sienkiewicz
Stauning Sogneforening
(webmaster på 
Staunings hjemmeside)
Leif Nørgaard
Stauning Sogneforening
Leif Jensen, Sognegården
Dorthe Iversen
Stauning Dejbjerg U&I
Karsten Lauridsen
IM i Dejbjerg
Mads Nielsen
kandidat til posten som web-
master til den nye 
hjemmeside
Lars Jørgensen
Dejbjerg sogneforening.

Lars Jørgensen orienterede 
om baggrunden for at 
indkalde til mødet:
Dejbjerg Sogneforening har 
via projektet »Styrkelse af 
bosætningen i Dejbjerg« 
fået tildelt 110.000 kr. fra 
Velfærds-ministeriet og en 
del af disse penge er tiltænkt 
etablering af en hjemme-
side, som kan virke, som en 
styrkelse af den sammen-
hængskraft der er godt i et lo-
kalt samfund. 
 Desuden skal den anvendes 
til at belyse de kvaliteter der er 
for området og anskueliggøre 
de bosætningsmuligheder er 
i området og anvise ledige 
byggegrunde.
 I stedet for at gå solo med 

en hjemmeside for Dejbjerg 
synes vi, at det kunne være 
en idé at arbejde mere bredt, 
og knytte det sammen til en 
fælles hjemmeside for de 2 
sogne eller som minimum 
sikre links mellem allerede 
etablerede sider.

Forventning til mødet:
• At vi får en tilbagemelding 
fra de enkelte foreninger i de 
2 sogne mht. hvad deres be-
hov og ønsker kunne være til 
en hjemmeside.
• At vi får en melding på om 
der skal arbejdes for en fælles 
hjemmeside eller om vi skal 
fortsætte hver for sig.
• At der kan udpeges en arbej-
dsgruppe der kan gå videre 
med at tage tilbud hjem på 
etablering af hjemmeside og 
arbejde med den egentlige 
opbygning af siden.

Resultat af mødet:
Der skal arbejdes på etabler-
ing af en fælles hjemmeside 
for de 2 sogne. En paraply 
opbygning, hvor der kan være 
en hovedside der samler det 
hele og de enkelte foreninger 
kan have deres egen under-
liggende side.
 U&I vil kun være tilknyttet 
med link på siden idet de har 
koblet sig på en ny side der 
udbydes af DGI.
 Ellers var der opbakning 
til deltagelse til siden fra de 
2 sogneforeninger, IM i Dej-
bjerg og fra Sognegården. Se-
nere regner vi med at vi også 
kan friste de 2 jagtforeninger 
til at tilknytte sig siden.
 Der nedsættes en arbejds-
gruppe bestående af Mads 
Nielsen, Johnny Andersen, 
Lars Jørgensen.
 Mads vil tage kontakt til 
Decor.dk som han har erfar-

ing med bygger nogle gode 
hjemmesider på et godt sys-
tem. Eksempelvis til Skjern 
KulturCenter og Borris Land-
brugsskole.
 Siden skal som udgangs-
punkt bestå af en grundpakke, 
samt kalenderfunktion, book-
ing system til sognegaarden, 
E-handel (køb og salg).
 Omkostningen til at drive 
siden skal fordeles mellem 
de deltagende foreninger. Ca. 
4500 kr/ år skal vi forvente i 
alt for drift af siden.
 Når der er tilbud hjemme fra 

res en orienteringsaften / for-
middag om mulighederne så 

er fra de enkelte foreningers 
ønsker og behov samt plan-
lægning af hvorledes vi kom-
mer i gang med siden.

Med venlig hilsen 
Lars Jørgensen
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Dejbjerg Sogneblad 
juni 2009

Den økonomiske krise, som det 
meste af verden – og dermed 
også Danmark – er ramt af, 
sætter sine kedelige spor i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Vestas  har gennemført en 
masseafskedigelse, hvilket 
også rammer følgeindus-
trierne, så samlet set stiger 
ledigheden, produktionen 
bliver mindre, og det of-
fentlige i form af kommunen 
skal tage hånd om ledige. Det 
er forfærdeligt for alle de men-
nesker i vores kommune, som 
er ramt af fyringsrunderne. 

Jeg håber meget, at det mas-
sive fokus, som bl.a. kommu-
nens beskæftigelsesafdeling 
har på situationen, fører til, 

job på arbejdsmarkedet eller 
benytter sig af de muligheder 
for omskoling og efteruddan-
nelse, som situationen byder.

Afmatningen i den danske 
økonomi udfordrer naturlig-
vis situationen i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Dels bliver 
der færre skatteindtægter 
som følge af fyringer og en ge-
nerel nedgang i produktion. 
Dels bliver det kommunale 
ydelsesområde presset med 
dagpenge- og bistandsområ-
det som de store poster. 

Alle ved, at vi skal igennem 
denne lavkonjunktur uden 
vished om, hvornår det vend-
er, men både stat og kommu-

ner følger situationen nøje, så 
der er en lønligt håb om, at 
tingene bliver til det bedre.

Økonomisk ser det ikke for 
godt ud i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Vi har en række 
budgetoverskridelser bl.a. på 
det sociale område, samt på 
børn- og familieområdet. Det 
betyder, at budgetforhan-
dlingerne i august bliver en 
presset omgang. I øjeblikket 
forhandler Kommunernes 
Landsforening med reger-
ingen om den økonomiske 
aftale, som danner grundlag-
et for kommunernes økonomi 
i 2010. 

Forhåbentligt bliver det en 
aftale, der sikrer kommu-

-
retage opgaverne på det so-
ciale område, som konstant 
vokser. Alt afhængig af aftal-
ens vilkår skal vi som byråd 
ind og se på, om vore indtæg-
ter og udgifter kan balancere, 
eller om der skal forandringer 
til.

I byrådet mødes vi til kom-
muneplansdrøftelser den 3. 
juni. Her skal vi orienteres 
om, hvor der rent planlægn-
ingsmæssigt skal se ud i 
kommunen de næste 12 år. 
Dvs. hvor der skal udstykkes 
byggegrunde, hvordan vore 
centerbyer skal udvikle sig, 
men også hvordan det skal se 
ud i landdistrikterne. Stau-
ning-Dejbjerg Sogne indgav 
som bekendt høringssvar til 
denne proces efter vore to 
borgermøder sidste år, og jeg 
ser spændt frem til, om nogle 

af vore forslag er taget med, og 
i fald hvad vi skal gøre yder-
ligere for at få det planmæs-
sige på plads for vort område 
i kommunen. 

Krise og tunge skyer til 
trods, vil jeg ønske alle læsere 
en god sommer.

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i 
Ringkøbing-Skjern Kommune

Folketingskandidat i 
Ringkøbing-Skjern Kredsen

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

BYRåDET



SKJERN
HAVEKREDS
Skjern Havekreds havde 
plantemarked
lørdag den 2. maj 2009

Igen i år var der god tilslutning til 
plantemarkedet. Det var igen 

sted. Det ligger meget 

Bestyrelsen var vært med 
medbragt kaffe og rundstyk-

-
sdag, og mange lagde vejen 

-

Skjern Havekreds var den 
-

erslev Planteskole, og det var 

af de mange, mange forskel-

-

-
vate kunder. Planteskolen er 

Skjern Havekreds holdt 
søndag den 7. juni åben 
have hos:
Sylvia og Henning 
Ostersen
Vestergaardvej 2
Borris og
Lillian og Villy Bjerg 
Ånumvej 165, Borris

Arrangementet var fra kl. 11 

varmt.

-

-

-
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-

mange bede og mange for-
-
-

-

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer
i Havekredsen:

Onsdag 19. august kl. 19.00
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 draget 3. Her er der mu-

 (Husk medlemskort)

Lørdag 26. sept. kl. 10-14
 afd. Vestjylland

 Have, Bredmosevej 21, ved 
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Dejbjerg Jagtforening   
1. juni 2009

Sommeren er over os, og for 
os jægere er det lig med 
bukkejagt. Det er for mange 
jægere årets højdepunkt; 
naturen er fantastisk, nu hvor 
alt er sprunget ud, og fuglene 
kvidrer, og faunaen viser sig 
i al sin pragt.

Råvildtet er en af de største 
succes historier i nyere tid; der 

der står lidt råvildt. 
-

-

bl.a. på Skelhøje banen oppe 
på heden samt på banen i Sæd-

-

i Borris stævnet. Herfra skal 
lyde en stor tak til alle de af 

-
-

-

-

En anden aktivitet for 

af rævehvalpe fra midt i juni; 
-

omvendt har de som alt andet 
-

-

-

Venlig hilsen
Kristian

Dejbjerg
Jagtforening
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SangAFTEN
på BUNDSBÆK MØLLE
Henriette Lauridsen 
& Karen Kiørbye Astrup
laver en sangaften på Bundsbæk Mølle

3. september
kl. 19.30
Prisen er 50 kr.
incl. kaffe og kage
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Friplejehjemmets

KØKKEN
Nu er Friplejehjemmets køkken 
ved at være i gang. 
Vi vil gerne være et køkken/
samlingssted, som hele sognet 
kan gøre brug af.

Den mad vi sælger, er lavet 
i vores køkken af sæsonens 
friske råvarer og brødet er 
bagt i vores køkken.

Vi kan fra køkkenet tilbyde:

Kaffe:
Hvis du er en tur i Stauning 
og trænger til en kop kaffe, 
kan du/I altid komme ind og 
købe en kop kaffe i vores caf-
eteria.

Middagsmad:
Vi har middagsmad hver dag 
fra  kl.12.00 --  kl. 13.00.
Her er alle velkommen, både 
unge og ældre. Da vi er en 
moms registreret virksom-
hed, må vi sælge til alle, så du 
behøver ikke være pensionist 
for at komme, alle er velkom-
men store som små.

Madpakker:
Er du træt af at smøre mad-
pakker, kan vi gøre det for 
dig. Ring og få en aftale.

Håndmadder/Smørrebrød:
På bestilling

Foreninger:
Mangler I brød til kaffen til 
bestyrelsesmøde eller gener-
alforsamling..
Kan vi på bestilling levere 
dette.

Sogneaften:
- Den første onsdag i hver 
måned kl. 18.30: Holder vi 
fælles spisning i cafeteria, for 
beboer, pårørende, personale 
og alle fra nær og fjern der 
har lyst til en friaften. 
Vi spiser varm middagsmad, 
synger og hygger os sammen.         
Pris pr. person 65 kr.
Tilmelding til køkkenet, 
3 dage før sogneaftenen. 

Vi glæder os til at se dig her på 
hjemmet eller hører fra dig på 
9736 2292 mellem kl. 8-13.

Venlig hilsen
Køkkenleder Mette Madsen

SOMMEREN 2009
Fjord – Cafeen
Friplejehjemmet
tilbyder salg ud af huset

Håndmadder – Smørrebrød
Forret – Hovedret – Dessert

Mad i Cafeen.
Kaffe med brød
Middag
Håndmadder/Smørrebrød  

Ved salg af mad ud af huset 
og salg af mad i Cafeen er vi 
nød til, at du forudbestiller 2 
hverdage i forvejen på 9736 
2292  kl. 8-12

På grund af ferie er der ingen 
Sogneaftner i juli og august.

CAFE  PRISER
1 kop kaffe  eller te  .............................. 5.00
1 kande kaffe  eller te ..........................20.00
1 stk. franskbrød med smør...................5.00

1 stk. franskbrød 
med ost/ pålæg ....................................15,00
1/2 bolle/ rundstykke 
med smør ..............................................5.00
½ bolle/rundstykke 
med ost/pålæg .......................................8.00

1 stk. frugt..............................................3.00
                                                                      
3 håndmadder .....................................25.00
1 stk. smørrebrød.................................18.00                                                    

1 stk. dagens kage ................................8.00                       

2 småkager ............................................2.00

90.00
 ...................................130.00  

Prisen på hovedret er forskellig, 
se opslag i cafeen...
Hovedret ......................................50 / 65 /80 
Biret .....................................................15.00
Aftensmad ...........................................50.00

Dagens salat/råkost....................20.00

Dressing ................................................1.00

1 øl   ( Carlsberg/Tuborg).....................25.00                                                     
1 lys ø..................................................20.00

1 sodavand ............................................5.00
Cola/Fanta ...........................................20.00
1 glas saftevand.....................................1.00                                                  

 ..............................30.00

Alle priser er inkluderet 25 % moms.
Bestilling senest 2 hverdage før levering.

På grund af sommerferie er næste 
sogneaften, onsdag 2. september kl. 18.30
Husk tilmelding senest 
søndag den 30. august.
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Nyt fra 

SKOLEN &
FJORDHAVEN
Buskøreplaner har været et 
tilbagevendende punkt på 
vores dagsorden i det sidste 
år. I samarbejde med Ræk-
ker Mølle Skolen og Amager-
skolen har vi med en ihærdig 
Susanne Vibel i spidsen arbej-
det for, at Dejbjerg/Stauning 
børn ikke skal møde på Am-
agerskolen kl. 7.20/7.30 som 
nu.

Busruten, der benyttes i 
forhold til transport til Am-
agerskolen, er en lokalrute 
– dvs. en rute der også skal 
kunne bruges af andre end 

er ansvarlig for lokalruter. 
Fra næste skoleår er der 

nu en ny busrute – nr. 560, 
der delvis erstatter ruterne 
56, 561, 563, 566. Børnene 
fra Stauning-Dejbjerg vil fre-
mover være på Amagerskolen 
kl. 7.40 om morgenen.

Den nye busrute nr. 560 be-
tyder ændringer for vores lo-
kalområde med både fordele 
og ulemper.

Vi anbefaler, at alle orien-
terer sig i forhold til den nye 

dk – køreplaner – lokalbus 
NY 09-10.

Det ser ud til at arbejdet 
i forhold til bus til Amag-
erskolen har båret frugt, så 
eleverne fra næste skoleår vil 
være der 20 min. før skole-
start – imod 40 min i dag. Det 
var det positive..!

I den nye storkommune er 
der busbesparelser på vej. Det 
betyder, at vi fremover kun 
har to afgange fra Stauning 

skole om eftermiddagen, som 
vil være kl. 13 og kl. 14. Om 
fredagen vil der være busaf-
gange kl. 12 og kl. 13.

Kommunen er kun forp-
ligtet til at køre i forhold til 
skolen og ikke i forhold til 
fritidsordningen..!!

Dernæst er der ind-
skrænkning af opsamlingsst-
eder, hvilket betyder, at vore 
børn skal forvente at skulle 
cykle et stykke vej, inden de 
bliver samlet op af en bus. 

Vi kender ikke helt de-
taljerne endnu – men vær op-
mærksom på de nye busruter, 
som vil være ændret i det nye 
skoleår.

opfordre til fortsat at VÆRE 
OPMÆRKSOMME på de 
mange nye små cyklister, der 
skal færdes på vore smalle 
veje i Stauning – Dejbjerg.

Ifølge lovgivningen skal 
kommunalbestyrelsen sørge 
for befordring mellem skolen 
og hjemmet eller dettes 
nærhed af børn, der har læn-
gere skolevej end 2½ km for 
elever i børnehaveklasse til 3. 
klasse og 6 km for elever på 4. 
til 6. klassetrin. 

De elever, der er kørselsbe-
rettiget må have egen befor-
dring hen til opsamlingsst-
edet på 1,25 km. for elever i 
børnehaveklassen til 3. klasse 
og for elever i 4. – 6. klasse 
må afstanden være 3 km.

I fællesbestyrelsen har vi, 
udover fortsat brobygning-
sarbejde med Amagerskolen, 
arbejdet med revision af alko-
holpolitik, en evt. madord-
ning og har udvalgsarbejder i 
gang omkring dette.

I Fjordhaven skal de fra 1. 
januar 2010 tilbyde mad til 
børnehavebørnene hver dag, 

den bedste model for det.
Af spændende tiltag i Fjord-

haven skal nævnes indkøb af 
sværd og skjold til rollespil 
– så der er basis for, at især 
drengene kan få deres kamp-
behov dækket. Der er også 

-

på deres hjemmeside www.
fjordhaven.dk.

Forældre kan nu sende 
beskeder via SMS til person-
alet – hurtigt og tidsbespar-
ende for alle parter.

På skolen er elevrådet frem-
kommet med ønsker til nyan-
skaffelser på legepladsen, og 
der er plads til det hele. Tra-
ditionen tro er det 5. klasses 
forældre der skal medvirke til 
vedligeholdelse af legeplad-
sen i samarbejde med Ivan, 
og de gør klar, så de nye ting 
kan blive sat op. 

Hver mandag starter skolee-
leverne en ny uge med mor-
gensang, hvor de samles i den 
gamle gymnastiksal og på 
trappen op til biblioteket. 
Dette skoleår synger nu på 
sidste vers. Sidste skoledag 
inden ferien er fredag, den 26. 
juni 2009, hvor vi siger farvel 
til 15 elever. Første skoledag 
efter ferien er onsdag den 12. 
august 2009. Her vil vi byde 
24 elever velkommen i den 
nye børnehaveklasse, som nu 
er obligatorisk. 

God Sommer til alle læsere 
af Sport & Godt og Dejbjerg 
Sogneblad.

Venlig hilsen
Ella Keseler

Fællesbestyrelsen for 
Fjordhaven & Stauning Skole
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Generalforsamling
Dejbjerglund 
Efterskole
Mandag den 20. april 2009 var 
der ordinær generalforsamling i 
Støttekredsen for Dejbjerglund 
Efterskole. Generalforsamlingen 
havde i år samlet ca. 30 
deltagere og blev afviklet en 
aften i det smukkeste forårsvejr 
man kunne tænke sig.

Formanden indledte sin be-
retning med at konstatere, at 
der var mange positive ting 
at se tilbage på og fortsatte 
med at konstatere, at igen i år 
havde Dejbjerglund haft et år 
med fuldt elevtal.

Det kommer ikke af sig 

dygtige medarbejdere, der er 
gode til at skabe trygge ram-
mer for eleverne og samtidig 
er gode til at »spotte« situ-
ationer, hvor der er brug for 

Dejbjerglund har altid haft 
et godt ry for at have en meget 

år med de nøjagtig samme 
elever, som startede.

I forbindelse med optagelse 
af nye elever og omkring 
Efterskolernes dag, sidste 
søndag i september, er der 
fortsat samme søgning som 
hidtil.

der tales meget om, men om 
det vil få betydning for søgn-
ingen til efterskolerne, er alt 
for tidligt at sige noget om 
– umiddelbart ser vi ikke tegn 
på dette.

Men forældrebetalingen sti-

ger mere end lønnen generelt 
stiger i disse år, så umiddel-
bart ser vi en tendens til, at 

-
skole.

Årets byggeprojekter 
blev også omtalt:
Byggeriet af cykelskur for me-
darbejdernes cykler, ombyg-
ning af lærerforberedelses-
lokalet, samt erhvervelse af 
arealet nord for Efterskolen/
hallen, hvor der er anlagt P-

brug ved de store gymnasti-
karrangementer.

Det nyerhvervede areal giv-
er også mulighed for anlæg af 
en ny fodboldbane, som dog 
først vil være klar til fodbold-

Formanden omtalte også 
vigtigheden af en aktiv støt-
tekreds, og at bestyrelsen 
ønskede, at der kom nye 
medlemmer; derfor vil elev-
holdenes forældre fremover 
ved juletid blive inviteret med 
i støttekredsen. 

Ligeledes vil »gamle« elever 
som  ikke er aktive i elev-
foreningen blive opfordret til 
at være med i støttekredsen.

Ligeledes kunne det være 

Stauning området meldte sig 
som støttekredsmedlemmer.

Beretningen sluttede med 
en stor tak den store frivillige 
indsats, som det fortsat er 
muligt at mønstre til opgaver, 
som der kommer i årets løb 
og sidst, men ikke mindst 
rengøringen inden skolestart-

frivillige i løbet af to aftner 
gør efterskolen, idrætshal-
len og kulturhuset klar til et 
nyt elevhold og en ny sæson 
i foreningslivet – ganske im-

Det fremlagte regnskab blev 
godkendt uden kommentar-
er. Der var ingen nyvalg til 
bestyrelsen

Med venlig hilsen
Erling Gaasdal

Dejbjerg
Søndagsskole
Søndag den 9. august

Vi deltager 

Program følger senere

Søndag den 23. august 
kl. 10.15-11.45

Søndagsskole
Opstart hos Birgit og Svend 

Nørremark

Søndag den 6. september 
kl. 10.15-11.30

Søndagsskole
i Missionshuset
Olympiade

Søndag den 20. september 
kl. 9.00

Høstgudstjeneste
Søndagsskolen medvirker.
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DEJBJERG FOREDRAGSUDVALG
Dejbjerglund Efterskole og
Dejbjerg Sogneforening

DANMISSIONS KVINDEKREDS
Anne Marie Nygaard
Uglbjergvej 19, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97341144

DEJBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97342940

DEJBJERG MENIGHEDSRÅD
Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76
6940  Lem
tlf. 96107081

DEJBJERG JAGTFORENING
Kristian Vang Andersen
Uglbjergvej 20, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97341757

INDRE MISSION
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97353922

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej 3, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf./fax 97351976

Lisbeth Rudbæk Årup
tlf. 97341134
fax 97342334

Rigmor Tarpgaard
tlf. 97341626

DEJBJERG SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbergvej 21, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9732825

DEJBJERG SØNDAGSSKOLE
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97353922

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 97341900

DEJBJERGLUND HALLEN
Kjeld Andresen
Stauningvej 27d, Stauning
6900  Skjern
tlf. 97369066

KFUM SPEJDERNE 
I STAUNING/DEJBJERG
Gitte Sig Olesen
Fjordparken 37, Stauning
6900  Skjern
tlf. 97369353

STAUNING/DEJBJERG U & I
Dorthe Iversen
Dejbjergvej 3, Stauning
6900  Skjern
tlf. 97369430

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg
Ånumvej 165, Borris
6900  Skjern
tlf. 97366604

DEJBJERG GOLFKLUB
Leif Mosegård
Dalbrinken 34
6900  Skjern
tlf. 97352816

Program for 

SPOT
LIGHT
Mandag 24. august kl. 19-21.
 Tour de Dejbjerg. 
 Medbring cykel.

Lørdag 5. september 
 Vi tager på kanotur
 Nærmere program følger.

Mandag 21. sept. kl. 19-21
 Vi går i kloster. 
 Medbring cykel.

Alle aktiviteter starter 
ud fra Missionshuset.
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Thomas Eje
m/Jan Glæsels Orkester

d.14. nov. 2009
Dejbjerglund Kulturhus

En uforglemmelig aften  
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI:
Søndag 5.: 10.30    KIRKEBIL
Søndag 12.:   9.00
Søndag 19.: 10.30    KIRKEBIL
Søndag 26.:               ingen

AUGUST:
Søndag 2.: ingen
Søndag 9.: 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 16.: 9.00
Søndag 23.: ingen
Søndag 30.: 10.30   KIRKEBIL

SEPTEMBER:
Søndag 6. : 9.00
Søndag 13.: 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 20.: 9.00 Høstgudstjeneste  (BEMÆRK KLOKKESLETET)

KIRKEBIL  - Kirkekaffe i Missionshuset
Søndag 27.: 10.30 Familiegudstjeneste   KIRKEBIL  

Pensionist-  Torsdag den 10.september kl.14.30 får vi besøg af vores nabo 
sammenkomst Erik Engholm, som vil spille for os til fællessang m.m.
i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk, er som sæd

vanligt meget velkomne. KIRKEBIL kan benyttes.

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

Kirkebilen:     Bestilles senest om lørdagen før på telefon 9734 1158

Lona og Jørgen Pedersen 
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