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Viharlagtvinteren og dens
JHQYRUGLJKHGHUEDJRVHUª¿WIRU
¿JKW©±RJHUJnHWGLU HNWHRYHUL
som m er.
Udelivet vægtes højt, og havefolket kommer i sit es. Der
pusles med jord og planter, man
får skidt under neglene.
Hvem kan forstå, at for blot
få måneder siden lå sneen tykt.
Håndværkerne måtte hjemsende folk på dagpenge, fordi
de ikke kunne komme i jorden
pga. frosten, der havde bidt sig
IDVW +RV E\JJH¿UPDHW +DQVHQ
& Larsen blev en del støbefolk
sendt hjem. Opgaverne blev
udskudt på ubestemt tid med
tab til følge. Foråret blev hilst
velkomment, så arbejdet kunne
komme i sving igen.
Det blev et forår, hvor en vulkan på Island satte overskriftHUQH )O\WUD¿NNHQ EOHY KHOW
LQGVWLOOHW L ÀHUH GDJH 'H VRP
havde glædet sig til en ferie syd
SnEOHYVNXIIHGH'HUHVÀ\EOHY
DÀ\VW SJD HQ ªDVNHVN\© IUD
vulkanen. Det var næsten ufatteligt, at luftrummet var tomt
IRU À\YHPDVNLQHU RYHU 'DQ
mark, ja næsten over hele den
nordlige jordklode. Var der ikke
À\YHPDVNLQHULOXIWHQY DUGHUWLO
JHQJ OGPHJHQWUD¿NDIWUDNWRU
er med redskaber på vore veje.
 9HMUHW YDU ¿QW RJ VWDELOW PHG
mange solskinsdage, så forårsarbejdet i marken kørte bare
på skinner for landmændene.
Med den størrelse, som landbrugsmaskiner har i dag, er arbejdet næsten færdigt, inden de
får startet. Vi, som er tilskuere
fra sidelinjen, kan næsten ikke
følge med. I »gamle« dage, og
her menes for 25 år siden ca.,
kunne man bedre følge med i
forarbejdningen af jorden, da
GHW YDU L ÀHUH DUEHMGVJDQJH
og det tog længere tid at gøre
en mark klar. Og det blev altid
tromlet til sidst, når en mark var
sået til. Og som regel fulgte en
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forårsstorm efter og jordfygning
var en kendsgerning. Ofte var
GHWLIRUELQGHOVHPHGNRQ¿UPD
tionssøndag, hvilket bevirkede
at mange dages forberedelse
PHG DW J¡UH NODU WLO NRQ¿UPD
tion, var en ommer, med hensyn
til rengøring.
Dejbjerg
har
læserbrevskribenter, som har mod til at
gå til »kamp« med kuglepennen og skrive deres mening om
tingene eller kommentere og
give sin utilfredshed til kende
om tingenes tilstand. En måde
at komme til orde på i en tid
hvor der er langt til politikerne
i kommunen.
Karin
Jørgensen har på denne måde
givet sin mening til kende om
børns sikkerhed og tryghed i
WUD¿NNHQXGHSnODQGHW+HQGHV
opråb var til Venstres politiker i
byrådet i Ringkøbing – Skjern,
Ole Kamp, som havde tilkendegivet i Dagbladet, at han syntes
børn skal cykle i skole, da der er
cykelstier rundt omkring i kommunen. Karin Jørgensen mener
at fakta er noget helt andet. I
Dejbjerg er der ingen cykelstier,
og vejene er tillige smalle med
´G\EH´ NDQWHU 'HU HU WUD¿N DI
mange biler og store traktorer
med maskiner, hvilket alt sammen er med til, at det er utrygt
for forældrene at sende deres
E¡UQ XG L WUD¿NNHQ Sn HJHQ
hånd. Karin skriver endvidere,
at borgerne i landdistrikterne
kommer til at føle sig som anden
rangs borgere, når der er snak
om fornyelse og forbedringer.
Det tilfalder de større byer i området.
Flere ting kunne have sin berettigelse til at komme med her
L UHÀ HNVLRQHU PHQ DOWLQJ Pn
have en ende.
Vi skal ud og nyde sommeren.
Børnenes sommerferie står snart for døren. Nogle af de større
børn skal lige have en eksamen
overstået, inden de kan nyde
sommeren og ferien.
Så god ferie til alle

25 års
JUBILÆUM

1985 - 2010
Da m orog far(Signe og Jens
Laurids Lauridsen)harhaftLille
Lyagergaard i25 år,vilvibørn
gerne skrive lidtom det.Vier3.
generation på Lille Lyagergaard.
Da vor forældre begyndte her, var
der kun 11 køer, men de byggede
KXUWLJRPWLOÀHUHVnGHNRPRSSn
40 køer. Det var en rigtigt god tid
for dem, og far elskede køerne. Så
de købte nabogården også. Men eftHUKnQGHQ¿NIDUPHUHRJPHUHRQGW
i sine knæ, og det gjorde han pga.
en ulykke, han var ude for den 31.
januar 1984.
Far var meget ked af det, da
lægerne sagde, at han ikke kunne
blive ved med at malke, så det var
en meget stor beslutning for ham,
da de satte køerne ud, og skiftede
dem ud til tyrekalve, så han har stadig sin store hobby. Han feder 7080 kalve op om året.
 )DU ¿N DUEHMGH Sn 1DWRGHSRWHW
Men kom siden til at kører lastbil
ved IPL. Blev dog pludselig fyret,
og det var en hel befrielse for både

ham og os. Han blev mere »normal« da han kom derfra.
I 2005 byggede vi sommerhus ved
Gjellerodde kaldt »Gyldenstjerne«,
PHG ÀRW XGVLJW RYHU /LPIMRUGHQ
Der elsker de og vi at bruge fritiden.
I vores familie går vi meget op i
traditioner. En af dem er, at vi tager
til Italien hver andet år alle sammen. Da gården blev 100 år, holdt
vi en fest for fars familie, fætre og
kusiner var med, til en rigtigt hyggelig aften.
Far er stadig meget mærket efter
ulykken i 84, så på datoen er vi altid
samlet.
Det er noget særligt efter de 25 år,
så han havde overrasket mor med
en tur til Tenerife, som mor ikke
vidste noget om. De havde en rigtig
god tur. Det skulle rigtigt fejres at
han havde fået 25 år mere.
Da far lå på sygehuset, besøgte
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farmor og farfar ham hverdag i 4
mdr. De har også, mens de kunne,
hjulpet rigtigt meget her på gården.
Så derfor besøger far dem hver onsdag aften, fordi han er så stolt af
dem. Mor og far kører også gerne
med dem, hvis de skal noget.
I efteråret havde vore forældre
sølvbryllup, det blev også to fantastiske dage. Både på dagen herhjemme, hvor mor også havde 50
års fødselsdag, og til selve festen.
Hvor Kasper havde 20 års fødselsdag.
Da mor og far havde boet på Lille
Lyagergaard, i snart 25 år, gav de
os en rejse til Mallorca i julegave. Vi
skulle have været af sted den 1. juli
fordi det er jubilæumsdagen. Men
Kasper skulle ind til Den Kongelige
Livgarde den 6. april. så han kunne
ikke få fri den 1. juli, derfor tog vi af
sted i påsken. Det var en fantastisk
tur.
Vi oplevede en masse ting, som
fx. den sorte madonna, som lå oppe
på det højeste bjerg på Mallorca.
Vi var også ude og køre veterantog,
hvor vi så en anden del af Mallorca.
9LYDUXGHRJVHGHO¿QHUV¡O¡YHURJ
et papegøje show. Vejret var også
lige til at ligge ved poolen og stranden.
 (IWHUKnQGHQ KDU GH InHW RV ¿UH
dejlige børn. Kenneth 23, Kasper
20, Karina 18 og Anna Marie 15 år.
Hilsen Børnene
på Lille Lyagergaard

Dejbjerg Sogneblad
...af Jens Peder Mikkelsen

Sogn, så vi vidste lidt om,
hvilke udgifter vi var oppe
LPRG RJ NXQQH ¿QGH XG DI
Førstviljeg ønske storttillykke
hvor mange annoncer der
m ed blad num m er100.
skulle i bladet, og hvad de
Tillykke tilredaktionen bag
skulle koste.
bladetog ros tildem fordet
Så gik vi ud til de erhvervsstore arbejde,derliggeriatlave
drivende, først og fremmest
HWVnVWRUWÀRWRJO VHY UGLJ
i Dejbjerg, men også i Lem
og Skjern. Man kunne vælge
EODG¿UHJDQJHRPnUHW
mellem hel-, halv-, kvart- og
ottendedelssides annoncer.
Tillykke til Dejbjergs beSalget gik uforventet let, selv
folkning med, at I er så helom vi ikke havde et blad med,
dige at have et lokalt Sognesom vi kunne vise. Så havde
blad, hvor I kan læse alt om,
vi fundamentet for bladet
hvad der rør sig i sognet, og
Jeg forelagde ideen for be- klar, og vi kunne så, omkring
hvor I kan komme til orde,
styrelsen
i Sogneforeningen, 1. september 1985, gå i gang
hvis et eller andet trænger
sig på. Husk at støtte op om og alle var med på at prøve. med at lave det første numbladet og komme med indlæg. Vi blev dog enige om, at det mer. Det var før computernes
Det gør bladet endnu mere i første omgang ikke skulle tid, så bladet blev skrevet på
spændende at læse og sjovere udgives af Sogneforenin- skrivemaskiner. De to første
gen, men af et bladudvalg numre blev lavet om aftenen
at lave for redaktionen.
bestående af Ruth Frandsen, i Ringkøbing Banks lokale i
Aksel Henriksen og underteg- Lem, hvor Aksel Henriksen
Hvordan startede
nede. Fra 1. januar 1987 blev var ansat. Spalterne blev skredet hele så..?
det Sogneforeningen, som vet direkte på A4 papir, som
Dejbjerg have i nogle år et udgav bladet.
så blev nedfotograferet til A5
sportsblad som hed Sprøjten.
Så var vi i gang. Vi afholdt i trykkeriet. Hovedet på forDet var et lille duplikeret blad nogle møder, hvor vi planlag- siden, overskrifter og mange
udgivet af Dejbjerg Badmin- de bladets udseende, økonomi af annoncerne blev lavet med
tonklub. Det stoppede igen m.m. Vi bestemte, at bladet overføringsbogstaver,
som
efter forholdsvis kort tid.
skulle trykkes i A5 format, enkeltvis blev sat på papiret.
Jeg sad i bestyrelsen i Dej- være 2-spaltet, trykkes i off- Mange af dem kunne dog
EMHUJ 6RJQHIRUHQLQJ RJ ¿N VHWVnGHW¿NHQS QNYDOLWHW genbruges i de efterfølgende
ÀHUHRSIRUGULQJHUSnRPLNNH RJDWGHWVNXOOH¿QDQVLHUHVDI numre.
Sogneforeningen skulle ud- annoncer.
1. oktober 1985 var det
give et Sogneblad. Jeg syntes
Vi havde et møde med Ring- I¡UVWHEODG NODUWLO DÀHYHULQJ
det var en god ide, og gik og købing Repro & Reklame om hos Postvæsenet, og et par
spekulerede på, hvordan det priser for trykning, og hos dage efter var det i alle hjem
kunne lade sig gøre teknisk SRVWY VHQHW ¿N YL SULVHQ i Dejbjerg Sogn. Bladet var på
og økonomisk.
for omdeling i hele Dejbjerg 20 sider incl. omslaget. Til og
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med 1989 havde omslagene
forskellige farver svarende til
årstiderne. Det første nummer havde en gylden efterårsfarve. Nr. 2 var rød (jul), nr. 3
grøn (forår), nr. 4 gul (sommer) osv. De første 16 numre
havde således forskellige farver, men da farverne var ved at
slippe op, var de 4 numre i
1990 grønne. Fra 1991 lavede
vi en helt ny forside hvor farven var lyngblomstens farve,
og der kom et billed på af et
eller andet aktuelt.
Indtil da havde Dejbjergvognen, i stor størrelse, fast plads
på forsiden dog med enkelte
undtagelser, hvor den blev
skiftet ud med et aktuelt
billed, fx. et billed af efterskolens første forstanderpar.
Dejbjerg Sogneblad blev
godt modtaget i sognet, og
PHGOLGWSUHV¿NYLRJVnL QGO J
til bladet fra foreningerne og
borgerne i sognet. Jeg skrev
ofte en artikel om et eller andet fra gamle dage, fx. Kasper
Hodde mordet, fundet af Dejbjergvognene, indvielsen af
VWHQHQ YHG IXQGVWHGHW À\
styrtet under krigen ved Dejbjerg Kjærgård og begravelsen af besætningen osv.
Et emne, der var omtalt i
næsten hvert nummer dengang, var nedlæggelsen af Dejbjerglund Skole og opstarten
af Dejbjerglund Efterskole.
I efteråret 1986 var jeg på et
bladkursus i FuglsøCenteret
på Mols, hvor vi lærte meget
om layout m.m. Fra 1. januar
1987 blev siderne 3-spaltede,
KYRUYHG YL ¿N VW¡UUH PX
ligheder for at lege med opsætningen af siderne og gøre
dem mere spændende, og der
NRP PDQJH ÀHUH ELOOHGHU L
EODGHW 9L¿N (JRQ /\VJDDUG

til at skrive den faste side,
YL NDOGWH ª5HÀHNWLRQHU RYHU
tiden der gik«. En side der
stadig kører, dog med Bente
Ladekjær Lauridsen som forfatter.
Spalterne blev nu skrevet
på papirstrimler svarende
til en spalte, og derefter, på
et lysbord, klistret op på A4
sider, hvor også overskrifter
og billeder blev påsat. Sådan
foregik det indtil computeren
holdt sin indtog.
Med udgangen af 1993
stoppede jeg i redaktionen.
Jeg havde da været med til
at lave 34 numre af Dejbjerg
Sogneblad, og Ane Lisa Bollerup overtog min plads som
ansvarshavende
redaktør.
Lisbeth Aarup og Rigmor
Tarpgaard var kommet med i
redaktionen i 1992, og Bente
Lillegaard Pedersen kom
sidenhen til i begyndelsen af
2000.
Det har været sjovt og spændende at arbejde med bladet,
og jeg er glad for, at det stadig
kører videre og håber, det må
leve i mange år endnu. Jeg
har stadig fornøjelsen at læse
bladet hvert kvartal.
I år kan bladet ikke kun fejre sin bladudgivelse nr 100.
Til oktober er det også 25 år
siden det første nummer kom
på gaden.
Endnu
engang
tillykke..!

KiRKE

By Night..!
Kom til
aftensarrangement i
Dejbjerg Kirke
torsdag 26. august
kl. 19.30
Dejbjerg Kirke inviterer alle
interesserede til Kirke By
Night. Vi begynder med velkomst og en salme i kirken
– hvorefter præst og menighedsråd viser rundt og
fortæller om kirkens historie, udsmykningens symbolik
og betydning. Efterfølgende
vil der være fortællinger på
kirkegården. Menighedsrådet vil præsentere et nyt inIRVNLOW YHGÀ\YHUJUDYHQVDPW
den nye håndsmedede låge
ved kapellet. Smedene fra
Vestjysk Smedelaug vil også
være inviteret. Hvis der bliver tid, fortælles der også om
godset Dejbjerglunds historie
og hovedbygningens vej til
præstegård.
Efter fortællingerne synger
vi en salme mere, og der vil
der være en kort afslutning,
inden menighedsrådet er
vært ved aftenskaffen i missionshuset. Aftenen slutter
ca. kl. 21.00
Med venlig hilsen
Dejbjerg Menighedsråd
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SpotLight
Lørdag den 29.m aj
skulle Spotlightpå kanotur.
Vi vågnede lørdag morgen til
HQ ÀRW GDJ PHG VROVNLQVYHMU
– super kano vejr.
Vi tog af sted fra Missionshuset og kørte til Ansager Å,
hvor vi skulle sejle. Otte kanoer og sytten kanosejlere indWRJnHQL¿QVWLO'HUYDUK¡MW
humør, og alle hyggede sig i
kanoerne. Efter godt en times
sejlads havde vi frokostpause,
KYRU YL Q¡G DW QRJOH ÀLQNH
mødre havde bagt pølsehorn
og pirogger til os.
Undervejs skulle vi under
ÀHUH ODYH EURHU Vn YDU GHW
bare om at bukke sig sammen
i kanoen og liste under.
Var der nogen der faldt i
vandet – Ja, det må vi sige!
Heldigvis var åen smal og
ikke dyb, men temmelig kold.
'H XKHOGLJH WRJGHW L ¿Q VWLO
og kom hurtigt op i kanoen
igen.
Vi sluttede dagen i Ansager,
hvor vi tog kanoerne op og
spiste aftensmad efter en sjov
og god dag.

hemmelig mission, været på
rakkertur og haft sportsaften.
Vi har haft kirkeaften og bibeltema. Vi har lavet bolsjer,
har haft besøg af Poul Martin, der fortalte om gadebørn
i Honduras. Vi har overnattet
i missionshuset og været på
natløb. Og lige før sommerferien var vi på kanotur.
Vi mødes første gang efter
ferien mandag 16. august kl.
19 i Dejbjerg Missionshus.
Hvis du er nysgerrig og har
lyst til at kigge forbi og se hvad
der sker, er du meget velkom-

Henriette Lauridsen

Hvad er Spotlight?
Spotlight er en klub for dig,
der går i 5. - 9. klasse
Vi mødes hver anden mandag
aften kl. 19-21 i Dejbjerg Missionshus.
Der er mange forskellige aktiviteter på programmet.
I år har vi bl.a. været på
D EJBJER G SO G N EBLAD
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men. Her vil du også få udleveret programmet for det
næste halve år i Spotlight.
For spørgsmål om Spotlight
kan du ringe til:
Lone Danielsen 9736 9620
Jørgen Lauridsen 9648 0006
Henriette Lauridsen
9735 3922

Legetøjsgeværer
RJFDPRXÁDJHIDUYH
Drengene ifritidsordningen
)MRUGKDYHQ¿NVLJHQULJWLJ
m achodag iselskab m ed
hjem m evæ rnet...

1.

Bevæbnet til tænderne med
legetøjsgeværer og med anVLJWHW PDOHW L FDPRXÀDJH
farver var 28 drenge fra fritidsordningen Fjordhaven i
Stauning ude på noget af en
VSHFLHO XGÀXJW WRUVGDJ GHQ
15. april.
De var nemlig på besøg hos
Anni og Ove Nielsen på Lille
6NLQGEMHUJYHM+HU¿NDOOHV RO
daterdrømmene frit spil – et
par hjemmeværnsfolk havde
nemlig lavet forhindringsbane til de ivrige soldaterspirer. Karl-Peter, Anni og
Oves søn er nemlig tilknyttet
hjemmeværnet, og sammen
med et par kammerater fra
hjemmeværnet havde han
arrangeret »machodagen«.

Karl-Peter syntes, at det var
alle tiders at få lov til at lave
sådan noget, og så kunne han
også vise drengene noget at
det, de arbejder med.
Balancegang,
klatrevæg,
jordgrav og rebstige var bare
nogle af udfordringerne på
forhindringsbanen. Her blev

2.
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noget af krudtet skudt af,
mens andre stod i kommandoteltet og blev malet med
FDPRXÀDJHIDUYHU
Drengene havde selv medbragt deres egne geværer.
Men da Karl Peter kom med et
rigtigt gevær, så faldt hagerne
ned til brystet. Og begejstringen var endnu tydelig, da
drengene måbende hørte
geværet blive skudt af. Løst
krudt, men imponerende var
det alligevel. Og så måtte de
endda få et projektil med
hjem.
Pædagogmedhjælper Kirsten Christiansen var med på
turen for at holde øje med, at
ingen kom til skade. Drengene havde glædet sig hele
ugen, og alle var begejstrede
for forhindringsbanen.
Dagen sluttede kl. 15, hvor
forældrene kunne hente de-

3.

res trætte drenge. Inden da
havde de dog lige nået at få
pølser og brød. Uden mad og
drikke dur heltene som bekendt ikke.
Imens drengene var i Dejbjerg til »machodag« holdt pigerne en feminin dag hjemme
i Fjordhaven.
Jonas Vester/lrå
På billederne ses:
1. Chr. Andersen, Kasper Krogsgård og William Lauridsen
2. Anton Lauridsen
3. Christian Andersen
4. Christian Andersen
5. Mikkel og Anton Lauridsen
6. William Lauridsen og
Kasper Krogsgaard
7. William Lauridsen

6.

4.

5.

7.
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PLQNRQÀUPDWLRQ
Efter den praktikperiode
Ja,nu erdettiårsiden,jeg er
kom
jeg på 2. modul også i
EOHYHWNRQ¿UPHUHW7LGHQHUJnHW
Grindsted. Der var der mange
stæ rktsiden da.
ÀHUHOHNWLHUDWIRUKROGHVLJWLO Så skal der også ses til vennerJeg kom på Amagerskolen og
gik der i 8. og 9. klasse. Efter
9. kom jeg på Borris landbrugsskole, hvor jeg tog 1a i
slutningen af 2002. Det var et
VXSHUVNROHRSKROG MHJ ¿N HQ
masse nye venner.
Efter det to måneders
skoleophold kom jeg i praktik hos en kvægmand oppe
i Ørnhøj. Der var jeg i et år.
'HU¿NMHJ ORY WLODW J¡UHGHW

men jeg kom igennem det.
Da var vi også på studietur,
og turen gik til Sydafrika,
en skøn tur. Men jeg bestod
modul 2 opholdet og kunne
kalde mig Faglært Landmand
i 2006. Siden har jeg arbejdet
på en svinegård og en kvæggård. Lige nu arbejder jeg på
en stor svinegård med 1200
søer, i Ådum.
I min fritid har jeg nok at se

Karina er datter af Yrsa og Lasse Jørgensen
på Ringkjøbingvej nord for Dejbjerg Plantage.
hele, køre alle maskiner osv.
Da det år var slut, skulle jeg
på det næste skoleophold,
modul 1b, som jeg tog på
Grindsted Landbrugsskole i
fem måneder. Der var vi på
studietur til England. En fed
tur.
Efter det skoleophold tog
jeg ud for at passe grise på
en gård ved Borris og var der
i lidt over to år. Det var en
meget sød familie, jeg var hos
RJ¿NO UWHQPDVVH'HWYDU
en gård med over 250 søer, og
så var jeg med rundt over det
hele.

til. Jeg har to heste, den ene
er tilredet, den anden skal
tilrides nu til sommer, så det
bliver spændende.
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QHHQJDQJLPHOOHPMHJ¿NMR
en masse skønne venner på
de tre skoleophold, jeg havde
på landbrugsskolen.
Men vi er også lige startet op
på ringridning igen; vi var til
den første i maj, så fra nu af
og til slutningen af september
HUGHWGHWGHÀHVWHZHHNHQG
er kommer til at gå med. Det
er nu en dejlig hobby; men
det er lidt synd, at der ikke
HUÀHUHL9HVWM\OODQGO QJHUH
for det at køre til Sønderjylland er nu en lang tur. Men
sådan er det, når man går op i
ringridning.
Det er mit 17. år jeg er med
til ringridning, og jeg bliver
ved indtil jeg ikke kan mere.
Karina Green Jørgensen

men vi kunne i stedet få en
Bornholmeris. Lidt senere
fandt vores lærer ud af, at den
is der er over ½ meter høj, nu
hedder Apollo. De andre ville
ikke købe den, men jeg synes
det var en skam, for vi havde
VQDNNHW RP GHW L ÀHUH XJHU
M ed kufferten ihånden og
Jeg købte én for jeg vidste, at
tasken på ryggen,m ødtes vipå
de ville komme og spørge om
de ikke måtte smage og rigtig
Skjern banegård fulde af
nok, næsten alle spurgte: »Må
forventningertilden spæ ndene
Almindingen og Rytterknæg- jeg ikke nok smage«. Selv om
turviskulle på.
ten, hvorfra vi gik til Ekko- vi var mange om den, var det
Når man stod der og ventede dalen. Derefter så vi Dueodde alligevel svært at få den spist.
på toget, kom man til at tæn- 6WUDQG PHG YHUGHQV ¿QHVWH  HQGDJ¿NYLRJVnU¡JHWVLOG
– det smagte rigtig godt.
ke på om man nu havde hus- sand.
Torsdag stod vi tidligt op
I Svaneke så vi bolsjefremket det hele, men der var ikke
for
at vække Simon med sang
andet at gøre end bare tro på stilling og til sidst kørte vi til
man havde det hele med. DSB Natur Bornholm. Den dag var – det var hans fødselsdag.
Dagen skulle bruges på afhavde bestemt ruten for os, så YL PDQJH GHU ¿N N¡EW SRVW
slapning,
eller det vil sige vi
vi skulle skifte i Skanderborg, kort, souvenir, bolsjer, og
Odense og i Høje Taastrup mange andre forskellige ting skulle gå til et sted, hvor vi
skiftede vi til bus. Bornhol- til os selv eller til vores fami- kunne spille minigolf, men da
vi kom der hen var der lukket,
merbussen kørte os til Ystad, lier.
Vi kom hjem kl. 17:00, hvor så vi gik tilbage.
hvor vi tog Færgen til Rønne.
Det betød, at vi ikke kunne vi så bare kunne slappe af og  9L ¿N ORYDWJn QHGL E\HQ
komme i Tivoli, men vi havde være sammen. Flere skrev hvor vi kiggede i forskellige
en super sjov tur alligevel. postkort til dem derhjemme butikker, og købte noget til
På hele turen der over blev og imellem kl. 19 og 20 hver hjemvejen. Vi skulle bare
der taget mange billeder..! dag var det tilladt at bruge sin være tilbage kl. 15:00, men
rigtig mange af os var tilbage
Mange sjove og gode billed- mobil.
Onsdag skulle vi besøge ca. kl. 11-12. Så vi havde jo
HU9L¿NVQDNNHW HQ GHOJUL
net en masse og spillet nogle Helligdomsklipperne, Gud- rigtig god tid, og da mange
spil. Bornholmerbussen fra hjem, Østerlars Rundkirke, var kommet tilbage, fandt vi
Høje Taastrup til Ystad blev Rønne, og til sidst skulle vi på noget sjovt, rundt omkring
fyldt op med elever fra for- gå fra Jons Kapel til Vang. der hvor vi boede.
skellige skoler. Sejlturen gik Solen skinnede stort set hele  .O¿NYLYDUPNDNDR
¿QWRJHIWHUHQWLPHYDUYLSn dagen, så det var bare super og kage, som Simons forældre havde bestilt til os. Det
Bornholm. I Rønne var der en dejligt, specielt da vi skulle gå
var bare super hyggeligtJ
bus, der kørte os til Storløkke turen fra Jons Kapel til Vang.
Om aftenen gik vi til HamGåturen fra Jons Kapel til
Feriecenter i Allinge.
mershus kl. 19:00, og ankom
Vi var trætte, men ville Vang, var det bedste – hvor vi
dertil kl. ca. 21:00. her gik vi
rigtig gerne se vores hytte. Vi løb rundt i klipperne og drak
PHGIDNOHUPHQVYL¿NIRUWDOW
¿NQ¡JOHQRJYLYLGVWHKYHP vand af bækken.
I Gudhjem var vi nogle pi- om og blev vist rundt på Hamvi skulle bo i hytte med, så det
mershus. Det var rigtig koldt,
var meget let. I hytten fandt vi ger, der gerne ville have en
og vi kom først hjem lidt over
XGDIKYRUYLVNXOOHVRYH¿N Krølle Bølle is, fordi vi synes
midnat.
pakket lidt ud inden vi skulle det kunne være sjovt, da den
Fredag blev vi vækket omer meget stor. Da vi spørger,
op og spise.
kring kl. 4:45, vi havde ikke
Næste morgen skulle vi se siger de, at det havde de ikke,

Bornholm
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var ingen tvivl om at de var
meget glade for at se os.
Nu gør vi ikke andet end
at tænke tilbage på den sjoveste,

og fedeste tur vi har haft sammen.
Ditte Keseler
6. klasse
Stauning skole

Sogneblad nr. 100
Redaktionen
sovet så lang tid og vi var
trætte, men det var tid at rejse hjem. Vi skulle med bus
til Rønne, hvor vi skulle med
hurtigfærgen, men på det tidspunkt var vi ikke så glade for
da det var meget meget dårligt vejr.
Vi kom på færgen og nogle
lagde sig på gulvet. En del
¿NGHWGnUOLJHUHRJGnUOLJHUH
Bølgerne var næsten 3 meter
høje.
Læreren havde fået
lakrids med ingefær – vi andre kæmpede en kamp mod
V¡V\JHQ,EXVVHQ¿NYLVRYHW
lidt og i København kom vi
med tog til Skjern med skift i
Esbjerg. Det var en dejlig lang
tur og der kunne vi få slappet
mere af.
På Skjern Banegård stod
YRUHV IRU OGUH PHG ÀDJ RJ
store smil på læben, så der

skriver...
Så erdagen endelig oprunded,
hvorvipr.1 juli2010 harlavet
Sogneblad nr.100.
Det har været 26 spændende
år med debut i oktober 1985,
hvor den spæde start med
Jens Peder Mikkelsen, Aksel
Henriksen og Ruth Frandsen i spidsen, lavede fødselsforberedelserne til vort blad.
De var bladets pionærer, og
var derfor med til at lægge
grundstenen til bladet, som
det udgives i dag.
I oktober kvartal vil vi følge
op på deres forarbejde, og i
dette blad, kan man på side 6
læse Jens Peder Mikkelsens
beretning, om hvordan han
oplevede bladets start.
Vore læsere synes måske
nok, at vi hælder vand ud af
ørerne, - men hvor er vi stolte
af vor læserskares velvillige
indstilling mht. relevante artikler.
I alle årene har vi fået positiv respons, fra især tidl. Dejbjerg-borgere,somhvertkvartal modtager bladet.
Fremtiden viser måske nok,
at vi skal på nettet; men vi
har mange betænkeligheder
D EJBJER G SO G N EBLAD
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mht. betalingen, da udgifterne til tryk også er store; og vi
skal selvfølgelig heller ikke
glemme vore trofaste læsere,
som ikke sidder ved en PC
daglig.
Vi har også fået opfordringer
fra Stauning om samarbejde,
omkring et fælles blad, - det
har vi så her i Dejbjerg sat lidt
på standby, - da vi måske på
et tidspunkt skal have bladet
på den fælles hjemmeside.
22. juni får vi besøg af Dagbladet, som vil lave en reportage om vort jubilæumsblad,
og vort arbejde, som vi hygger os gevaldigt med.
Derefter tager vi 5 piger,
fra redaktionen på Stauning
Havn for at nyde en god middag, i anledning af jubilæet.
erfra fra redaktionen
ønsker vi en dejlig varm
sommer til alle;
- og på gensyn
til oktober...

Andreas og Filippinerne
Nedenstående oplysninger
HUDW¿QGHSnLQWHUQHWWHWRP
Andreas Kjæ rfra Dejbjerg,
VRPHUDW¿QGHSn)LOLSSLQHUQH
Sognebladetharfåetlov
atbringe uddrag fra Andreas
blog på nettet...
mandag den 19. april 2010
Et øjebliks uendelighed +
UW-video
Jojo og jeg guidede hver
vores gruppe af dykkere over
Irako tidlig morgen. Nær
fronten af skibet, lavede Jojo
en mindre spontan spasme,
GHU¿NPLJWLONDVWHHWEOLNRS
over ham.
Få meter over, svømmede
en baby hvalhaj – lækkert! Vi
fulgte den ud i det blå, væk

for at give plads for en opspilet kæmpe mund eller en
RYHUGLPHQVLRQHUHWKDOH¿QQH
Tavse kravlede vi op i speedbåden igen. Langsomt kom vi
tilbage til virkeligheden og
vi jublede i kor. Bare for at
udfordre skæbnen tog vi ud

Andreas er søn af Rita Nørgaard og Jesper
Kjær på Rabjergvej 6...
fra alt synlig reference og befandt os inden vi vidste af det,
midt i en storm af meter store
trevallies – tusindvis!
Men hvad der fuldendte
øjeblikket var to voksne hvalhajer der cruisede rundt om
den tornado formede stime.
Ubeskriveligt øjeblik. Vi steg
langsom op fra de 35 meters
dybde vi mødte dem på og
endte 20 minutter efter på
sikkerhedsstoppet, hvor vi
i ro og mag kunne betragte
dramaet fra oven.
Gang på gang skød trevallierne til side og brød mønstret

til samme vrag om eftermiddagen for at tjekke om hval-
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hajerne stadig hang ud der.
30 sekunder efter vi havde
proppet vores regulatorer i
munden gled den første hvalhajer igen forbi os. To af slagsen svømmede roligt rundt.
Da vi en halv time efter konstaterede at de var svømmet
hver til sit, kulminerede billedet. En kæmpe 10 – 12 meter
lang hvalhaj steg langsomt op
nær gruppen og svømmede
direkte ud i det blå. Fantastisk.
Som om det ikke var nok,
mødte vi en hvalhaj igen en
god uge efter, på samme sted,
samt en bette én på Olympia
Mari i dag (19. april).
Heldig som vi er, havde
vi en professionel fotograf
med på dykket med de tre
hvalhajer, så på et tidspunkt
vil der dumpe en CD ind af
døren med høj kvalitets billeder. Crazy life.
Med venlig hilsen
Andreas Kjær

AKTiViTETSKALENDEREN
JULI:
Lørdag 3. kl. 13
 
Søndag 4. kl. 9
Søndag 4. kl. 13
 
Lørdag 10. kl. 13
 
Søndag 11. kl. 13
Søndag 11. kl. 13
 
Lørdag 17. kl. 13
 
Søndag 18. kl. 9

Bundsbæk Mølle Nisser
0LGWYHVW+XVÀLG 
Kirken Gudstjeneste
v/Claus Thomas Nielsen
Bundsbæk Mølle Nisser
0LGWYHVW+XVÀLG 
Bundsbæk Mølle
.QLSOLQJ0LGWYHVW+XVÀLG 
Bundsbæk Mølle
Børnenes Bundsbæk (13-15)
Bundsbæk Mølle Knipling
0LGWYHVW+XVÀLG 
Bundsbæk Mølle Patchwork
0LGWYHVW+XVÀLG 
Kirken Gudstjeneste v/Claus
Thomas Nielsen. Altergang
Bundsbæk Mølle Patchwork
0LGWYHVW+XVÀLG 
Bundsbæk Mølle Glasgravering
0LGWYHVW+XVÀLG 
Kirken Gudstjeneste
Bundsbæk Mølle Glasgravering
0LGWYHVW+XVÀLG 
Bundsbæk Mølle Hatte.
0LGWYHVW+XVÀLG 

Søndag 18. kl. 13
 
Lørdag 24. kl. 13
 
Søndag 25. kl. 9
Søndag 25. kl. 13
 
Lørdag 31. kl. 13
 
AUGUST:
Søndag 1. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
2QVGDJNO
6NMHUQ+DYHNUHGV8GÀXJWLHJQH
biler til Bredhovej 12, Tistrup
Søndag 8. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
6¡QGDJ
,QGUH0LVVLRQ6DPIXQGVXGÀXJW
– separat program følger
Lørdag 14. kl. 10
KFUM Spejderne
Papirindsamling (10-12)
Lørdag 14. kl. 13
Bundsbæk Mølle Børstet keramik
v/Britta Mathisen (13-16)
Søndag 15. kl. 10.15 Søndagsskolen Opstart hos
Gerda og Benny (10.15-11.45)
Søndag 15. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Søndag 15. kl. 13
Bundsbæk Mølle Børstet keramik
v/Britta Mathiasen (13-16)
Onsdag 18. kl. 19 Skjern Havekreds
Besøg hos vinbonde,
Rindumvej 11, Ringkøbing
Onsdag 18. kl. 19.30Indre Mission Månedsmøde
v/bibelkreds 2 – Gud i mit liv
Lørdag 21. kl. 13
Bundsbæk Mølle Knive
v/Jens Christiansen (13-16)
Søndag 22. kl. 9
Kirken Gudstjeneste
v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 22. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knive
v/Jens Christiansen (13-16)
Torsdag 26. kl. 8.15 Dejbjerglund Efterskole

Arbejdsdag hvor alle kan komme og hjælpe
Fredag 27. kl. 8.15 Dejbjerglund Efterskole
Arbejdsdag hvor alle kan komme og hjælpe
Torsdag 26. kl. 19.30 Menighedsrådet
Kirke by night i Dejbjerg Kirke
Lørdag 28. kl. 6
Haveselskabet Bustur
til Hamborg – fællesarr. (6-19)
Lørdag 28. kl. 13 Bundsbæk Mølle Pil
v/Inge Kjær (13-16)
Søndag 29. kl. 9
Kirken Gudstjeneste
Søndag 29. kl. 10.15 Søndagsskolen
Tur til stranden (10.15-12)
Søndag 29. kl. 13 Bundsbæk Mølle Pil
v/Inge Kjær (13-16)
SEPTEMBER:
Søndag 5. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke
Familiegudstjeneste. Kirkebil
Søndag 5. kl. 13
Bundsbæk Mølle Collage
– tebreve v/Kirstine Buch (13-16)
Fredag 10. kl. 19.30 Indre Mission Familieaften
v/Hans Danielsen
Søndag 12. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knipling
v/Anne Scheby Pedersen (13-16)
Lørdag 18. kl.
Sognefestudvalget
Sognefest i Dejbjerglund Hallen
Søndag 19. kl. 9
Kirken Gudstjeneste
Søndag 19. kl. 10.15 Søndagsskolen
Lave sæbekassebil
Søndag 19. kl. 13 Bundsbæk Mølle Gummitasker
v/Inge Ørum (13-16)
Søndag 19. kl. 13 Bundsbæk Mølle Svampetur
i Dejbjerg Plantage (13-16)
Tirsdag 21. kl. 19 Dejbjerg Menighedsråd
Menighedsrådsmøde (19-22)
Torsdag 22. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst. Kirkebil
Lørdag 25. kl. 10 Indre Mission Undervisning
v/Poul Ivan Madsen (10-15)
Lørdag 25. kl. 10 Haveselskabet Plantemarked
i Tambours Have (10-14)
Søndag 26. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke
Høstgudstjeneste. Kirkebil
Søndag 26. kl. 13 Bundsbæk Mølle Akvareller
v/Ellen Poulsen (13-16)
Søndag 26. kl. 13 Dejbjerglund Efterskole
Efterskolernes dag
m/Åbent Hus (13-17)
Vedrørende Dejbjerglund Efterskole:
6RPPHUUHQJ¡ULQJ¿QGHUVWHGLXJH+YLV,KDU
mulighed for at hjælpe en dag eller et par aftener, så
kontakt Efterskolen på 9734 1900.
Vedrørende Ringkøbing-Skjern Museum:
For nærmere omtale af arrangementerne
se hjemmesiden: http://www.riskmus.dk
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hvorvidt vi skal fortsætte med
fem rådhuse, eller om der kan
opnås besparelser ved at have
Kære Læser
et rådhus.
af Dejbjerg Sogneblad
Der er sat et undersøgelsesarbejde i gang, hvor der ses
I byrådet arbejdes der for på, hvilke rationaler der er
tiden på højtryk med bud- at opnå ved et rådhus eller
gettet for de kommende tre to rådhuse. Inden længe
år. Ringkøbing-Skjern Kom- præsenteres disse anbefalinmune skal spare ca. 140 mio. ger for de af os, der sidder i
kr. over de næste tre år, og Økonomi- og Erhvervsudvalderfor har byrådet bedt me- get, og derfra går det videre til
darbejderstaben om at kom- det øvrige byråd til drøftelse.
me med forslag til besparels- Det kan nok for nogle virke
er og effektiviseringer. Der er paradoksalt, at man i økonoindkommet over 1000 forslag, misk trængte tider overvejer
KYLONHW HU XWUROLJ ÀRWRJYLG at bygge nyt eller bygge til,
ner om et stort engagement men hvis vi kan få driftsudfra medarbejdernes side. De gifterne ned samlet set ved at
mange forslag sættes nu i sys- bygge til eller bygge nyt, så er
tem, så byrådet kan tage still- det nødvendigt at gøre.
ing til, hvad der eventuelt skal
I byrådet har vi nedsat et
implementeres.
Videnudvalg under ØkoDe færreste bryder sig om, nomi- og Erhvervsudvalget,
at der skal ske opstramninger som jeg er blevet formand
i den kommunale sektor. Men for. Udvalget skal forsøge at
GH ÀHVWH DI RV HU JRGW NODU medvirke til, at Ringkøbingover, at det er nødvendigt. Skjern Kommune dels får
Den økonomiske situation i større del i de mange forverden betyder, at Danmark sknings- og udviklingsmidler,
taber over 200.000 stillinger som regeringen har afsat,
i den private sektor, bl.a. på dels får implementeret mere
grund af manglende eksport. viden og uddannelse i vores
Da vi samtidig har store år- område, så vi i højere grad
gange, som trækker sig tilbage end nu kommer til at tage
fra arbejdsmarkedet, belastes del i det videnssamfund, som
det offentlige system, og der- præger vores del af verden.
for bliver vi nødt til at effek- Vi kan desværre se, at mange
WLYLVHUHRJ ¿QGH EHVSDUHOVHU af de virksomheder, som lukhvis ikke det velfærdssam- ker eller delvist indstiller
fund, som vi kender nu, skal dele af produktionen i Ringbryde sammen.
købing-Skjern Kommune, er
Gennem de senere år har virksomheder, som er typder været stor debat om, iske
produktionsvirksomD EJBJER G SO G N EBLAD
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heder. Her kniber det med at
konkurrere på verdensmarkedet, bl.a. som følge af de høje
løn- og produktionsomkostninger, som Danmark er
præget af. Vi har politisk en
forpligtelse til at medvirke til
denne omstilling, så vi fortsat skaber udvikling, vækst
og deraf arbejdspladser hos
os, og det skal Videnudvalget
søge at bidrage til.
Med denne hilsen vil jeg
ønske alle læsere af Dejbjerg
Sogneblad en god sommer.
Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen
Viceborgmester
i Ringkøbing-Skjern
Kommune
Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kredsen
Kontakt: 3052 5362 /
esben.larsen@rksk.dk

FORENINGSADRESSER
DEJBJERG FOREDRAGSUDVALG

DEJBJERG SOGNEFORENING

Dejbjerglund Efterskole og
Dejbjerg Sogneforening

Lars Jørgensen
Dejbergvej21,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9732 825

DANMISSIONS KVINDEKREDS
Anne M arie Nygaard
Uglbjergvej19,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9734 1144

DEJBJERG
LOKALHISTORISKE ARKIV
Søren Sand Nielsen
G ribsvej3,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9734 2940

DEJBJERG MENIGHEDSRÅD
PerLunde Lauridsen
Bredgade 76
6940 Lem
tlf.9610 7081

DEJBJERG JAGTFORENING
Kristian Vang Andersen
Uglbjergvej20,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9734 1757

INDRE MISSION
Karsten Lauridsen
Nr.Vognbjergvej9,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9735 3922

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej3,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf./fax 9735 1976
Lisbeth Rudbæ k Årup
tlf.9734 1134
fax 9734 2334
Rigm orTarpgaard
tlf.9734 1626

DEJBJERG SØNDAGSSKOLE
Karsten Lauridsen
Nr.Vognbjergvej9,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9735 3922

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE
G itte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej10,Dejbjerg
6900 Skjern
tlf.9734 1900

G ården,som jeg denne gang
harvalgtud,liggerheltude ved
sognegræ nsen tilLem ,næ rm ere betegnetAndbæ kvej7.

DEJBJERGLUND HALLEN
Kjeld Andresen
Stauningvej27d,Stauning
6900 Skjern
tlf.9736 9066

KFUM SPEJDERNE
I STAUNING/DEJBJERG
G itte Sig O lesen
Fjordparken 37,Stauning
6900 Skjern
tlf.9736 9353

STAUNING/DEJBJERG U & I
Dorthe Iversen
Dejbjergvej3,Stauning
6900 Skjern
tlf.9736 9430

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg
Ånum vej165,Borris
6900 Skjern
tlf.9736 6604

DEJBJERG GOLFKLUB
LeifM osegård
Dalbrinken 34
6900 Skjern
tlf.9735 2816
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Den er første gang omtalt i
1870. Gården har igennem
tiden haft mange ejere.
I nyere tid har ejerne været
Sigfred Dideriksen og hans
kone Tonny Schifter. I 1986
solgte de ejendommen til Else
og Poul Hansen.
Gården brændte i ca. 1994,
og i 1999 overdrog den til Eva
og Michael Vang Christensen.
Det meste af jorden var da
solgt fra.
Eva underviser på Vestjysk
Handelsskole, og Michael har
Vangs TV- og Antenneservice. De har børnene Martin
på 10, Casper på 7 og Malthe
på 4 år.
lrå

Sommerfest

KORET
Iforbindelse m ed Som m erfesten
iStauning synes Karen Kierby
og jeg,atdetkunne væ re sjovt
atlave etlejlighedskor,så det
besluttede viatprøve.
Vi skulle øve tirsdag aften
i musiklokalet på Stauning
skole og vi var meget spændte
på, om der var andre end os,
der kunne synes det var en
sjov ide.
De første par aftner var
der meget få fremmødte og
vi kunne vel dårligt kalde
det et kor. Men så skete der
pludselig noget, og nu er vi
15 kvinder, der har sunget
sammen tirsdag aften siden
påske.
Vi har det vældig hyggeligt
og sjovt med det. Vi forberedHU¿UHQXPUHVRPVNDOV\QJHV
fredag aften til biksemaden.
Numrene vi synger er;
ABBA, Søs Fenger og et par
andre ørehængere.
Vi glæder os til biksemaden
fredag aften til Sommerfesten
og håber vi kan huske, hvad vi
har øvet. Sjovt har det været!

Skjern

Havekreds
havde Plantemarked
lørdag den 15. maj 2010
Iårvarderstortilslutning
tilplantem arked dervar
11 sæ lgere.

'HW YDU LJHQ À\WWHW WLO
Banegårdspladsen, som vi
synes er en utrolig dejlig
sted. Det ligger meget centralt og når folk køre forbi
på Bredgade, kommer der
GHUYHGÀHUHEHV¡JHQGH
Bestyrelsen var vært med
kaffe og rundstykker, der blev
vel modtaget af de fremmødte
sælgere.
D EJBJER G SO G N EBLAD

23

Det var en kold og blæsende
dag midt i maj måned, men
det holdt tørvejr. Der var alligevel mange der kom forbi
og gjorde en god handel af det
brede udvalg af planter.
Hver gang folk mødes omkring det der gror, går snakken
livligt, og man hygger sig.
Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

JAGTFORENINGEN
Nu erdetigen blevetforår,m aj,
m ed aldens pragtinaturen.
Altspringerud;deterubetinget
den kønneste årstid,
og yngletiden forsåvelfugle
som dyreroveros.
Rådyrene sætter deres lam; de
er ikke ret store, når de bliver
født og er i starten meget afhængige af, at rovvildtet ikke
ser dem eller på anden vis får
fært af dem.
For os jægere er det tid for
bukkejagten; den starter her
i maj, og vi ser fra tid til anden de små lam gå ved råens
side; det er et fantastisk syn.
Råbukken går i øjeblikket og
markerer sit territorium på
forskellig vis; den fejrer opsatsen på træerne og skraber
i jorden for at fortælle andre
bukke, at her er optaget. I år
har vi haft en koldere og længere vinter, end vi normalt
har, og det påvirker også naWXUHQ'HUHUÀHUHEXNNHHQG
normalt, som stadig havde
opsatsen i bast her ved jagtens begyndelse og først nu
begynder at feje. Sådan er naturen ofte påvirket af vejret.
I foreningen har vi udtrukket de heldige bukkejægere,
som har fået tildelt en plads i
Lyager Plantage, I skrivende
stund er der ingen melding
om nedlagte bukke, men der
er altid garanti for nogle gode
naturoplevelser.
Efter at vi ikke længere har
jagten i Vognbjerg Plantage,
har vi i bestyrelsen tænkt
på, hvad vi så kunne gøre i
foreningen, og vi vil prøve at

etablere / afholde en fælles
sognejagt i slutningen af oktober måned, lidt i stil med
vore traditionelle rævejagter.
Tanken er, at vi undersøger
muligheden hos lodsejerne,
da jagten naturligvis skal
drives helt på deres præmisser og så samles om aftenen
til fælles spisning på Dejbjerglund, jægere og lodsejere
med påhæng for at få lidt godt
at spise og forhåbentlig nogle
gode beretninger om dagens
oplevelser. Vi håber, der kan
skabes opbakning / tradition for noget sådan. Vi ved,
at man andre steder har stor
fornøjelse af noget lignende.
Mere herom næste gang.
Vi har igen planlagt en
ÀXJWVN\GQLQJVDIWHQ L DX
gust måned oppe ved Dejbjerglund, følg med på vores
hjemmeside for at få dato og
tidspunkt.
Til sidst vil jeg ønske alle
sognebladets læsere en god
sommer, nyd det gode vejr,
og tag ud i naturen og nyd
den.
Kristian

Tidspunkter for
efterårsjagterne:
30. oktober
Fællesjagt i sognet (Vest)
6. november
Jagt i Lyager
28. november
Jagt i Lyager
Mødetid på alle 3 jagter er
kl. 10.00
Rævejagten er planlagt til:
22. januar 2011
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Skjern

Havekreds
Havekredsen havde
Plantem arked
lørdag den 15.m aj2010
I år var der stor tilslutning
til plantemarked der var 11
V OJHUH 'HW YDU LJHQ À\WWHW
til Banegårdspladsen, som
vi synes er en utrolig dejlig
sted. Det ligger meget centralt og når folk køre forbi
på Bredgade, kommer der
GHUYHGÀHUHEHV¡JHQGH
Bestyrelsen var vært med
kaffe og rundstykker, der blev
vel modtaget af de fremmødte
sælgere.
Det var en kold og blæsende
dag midt i maj måned, men
det holdt tørvejr. Der var alligevel mange der kom forbi
og gjorde en god handel af det
brede udvalg af planter.
Hver gang folk mødes
omkring det der gror, går
snakken livligt, og man hygger sig.
Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kunsten er at skabe et hjem
Dronningen blev 70 år
og fejretoverdetganske land.
Andre m åtte se,atderes rejse
blev æ ndretpga.
vulkanudbruddetpå Island.
Begivenheder der fylder
meget i pressen - og med
rette. Jeg tilbød en beboer at
vi tog til København og for at
ønske Dronningen tillykke.
»Det gør nok ingen forskel«,
var svaret. Så vi blev hjemme
på Kirkebyvej.
Er der noget her, der gør en
forskel? Ja: Nærvær, samvær,
at blive set og værdsat. Det
gælder både beboere, personalet og de mange frivillige,
der kommer i huset. Det er
det, vi gerne vil.
For nylig kunne man læse
i Politiken, hvad der kan
dræbe livsmodet for ældre på
plejehjem: Social isolation og
immobilitet. Det vil vi gerne
undgå. Derfor hjælper personalet og de frivillige med
DW DUUDQJHUH XGÀXJWHU VRJ
neaftner og andre muligheder
for samvær.
Vi på plejehjemmet nyder
at være sammen, men en eftermiddag eller aften, hvor
der kommer gæster i huset, er
med til at bryde isolationen.
Derfor vil vi gerne invitere til
sogneaften, underholdning
mv. (se kalenderen)
 9L KDU RJVn EUXJ IRU ÀHUH
frivillige, så har nogen overskud til at komme og læse,
spille eller gå tur, er man velkommen. Mange siger, at det

giver så meget igen at give lidt
til andre.
Vi glæder os over foråret og
de lyse dage, der giver mere
mulighed for at komme ud
- både på gå-ben og i vores
bus.
At får lov at følge med i naturen er vel en menneskeret,
men det er ikke en selvfølge.
Forårsblomsterne bringer så
meget liv og fornøjelse ind i
vore sind.
I uge 17 var der sundhedsuge i Ringkøbing-Skjern
kommune. Der var en sjippekonkurrence: den kunne vi
ikke deltage i, men hvad kan
vi så? Vi kan, som der står i
artiklen fra Politiken, rehabilitere: Give tid og mulighed
for at stå og gå, selv om det
lager lidt længere tid; at få
lov at spise selv, selv om det
er svært. Selv små fremskridt
giver livsmod og livsglæde. Vi
vil gerne gøre en forskel.
H.C. Andersen siger: »At
leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man
have«
Rigtig god sommer.
Ella Mørch
Centerleder på
Friplejehjemmet Stauning
MXOL6RPPHUXGÀXJW
til Hvide Sande
Fiskeriets hus.
7. juli Gudstjeneste kl. 15
med fælles kaffebord
Tilmelding til sogneaftener
senest 1 uge før på: 9736 9222.
D EJBJER G SO G N EBLAD
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Ved andre arrangementer
er man velkommen uden
tilmelding. Ønsker man at
NRPPH PHGSnXGÀXJW NRQ
takt hjemmet. (9736 9022)
Først til mølle princippet.
Se også vores hjemmeside
www.friplejehjemmet.dk
Se bl.a. fjordcafeen’s tilbud.

Vi har en ledig bolig på

friplejehjemmet
M ange afjerkender
plejehjem m et,m en vivil
alligevelgerne fortæ lle,hvorfor
vieretgodtalternativ
tilkom m unens plejehjem .
Vi er et hjem med hjemlige
forhold, hvor beboeren er i
centrum. Det betyder, at vi
vil gøre næsten alt for, at beboerne oplever tryghed og
omsorg. Vi vil så vidt muligt hjælpe beboeren med at
fortsætte det liv, de kommer
fra, selv om der er brug for
pleje og omsorg.
Vi synes, det er vigtigt at
styrke og bevarer ressourcer,
og at der er engagement, humor og aktiviteter.
Vi ønsker at give medanVYDU RJ LQGÀ\GHOVH Sn HJHQ
hverdag.
Vi serverer lækker hjemmelavet mad, der kan indtages i fællesskab med de øvrige
beboere, personalet og borgere fra lokal samfundet.
Vi vil hygge om og give dig
en professionel pleje i et hjem,
der grundlæggende bygger på
Røde Kors’ principper.
 9LWDJHU SnHQ GHO XGÀXJ
ter, spiller spil

Ansøgning om plads
på Friplejehjemmet i
Stauning
Kommunen skal visiterer til
en plejebolig. Er man godkendt af kommunen, skal
man selv sige at man ønsker
at komme til at bo på fripleD EJBJER G SO G N EBLAD
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jehjemmet. Kommunen kan
ikke nægte en`, at komme til
at bo på friplejehjemmet hvis
man er visiteret til en plejebolig.
Alle er meget velkomne
til at komme og se stedet og
høre mere. Eller ring og få en
snak.
Alle kan søge om optagelse,
uanset hvor i kommunen/
landet man bor.

Hvad koster det?
Det er gratis at modtage den
hjælp, kommunen har visiteret.
Du skal selv betale husleje, el og varme (minus evt.
boligydelse) forplejning, og
personlig artikler.
Yderligere
oplysninger
gives ved: Centerleder Ella
Mørch på telefon 9736 9022.

SØNDAGSSKOLEN
Juli kvartal
August
6DPIXQGVXGÀXJW
Program kommer senere
Søndag 15. august
kl. 10.15-11.45
Opstart hos
Gerda og Benny
Søndag 29. august
kl. 10.15-12.00
Tur til stranden
Søndag 5. september
kl. 10.30
Familiegudstjeneste
i Dejbjerg Kirke
Søndag 19. september
kl. 10.15-11.30
Lave sæbekassebil
Søndag 26. september
Høstgudstjeneste.
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LØVSPRINGS

TUREN
30.m ajvardagen,hvor
Dejbjerg Søndagsskole
inviterede på årets
Løvspringstur.

Dagen startede med gudstjeneste i Dejbjerg Kirke ved
Jørgen Pedersen, og herefter
begav Søndagsskolens nuværende og nogle få forhenværende børn og unge sig på
tur igennem Dejbjerg skov,
sammen med deres familier.
35 børn og voksne deltog i
denne efterhånden traditionsrige dag. På turen gennem
skoven var der poster, som
skulle løses og et drenge- og
to pigehold dystede om æren,
(og en pose slik!)
Da gruppen ankom til
parkeringspladsen ved Dalgas-stenen, holdt Anker L.
med sin hestevogn, hvormed
han transporterede alle over
til Birgit og Svend Nørremark.
Nu var maverne ved at være

godt sultne, så det var en fryd
at sætte tænderne i de mange
hjemmebagte pizzaer, pølsehorn og salater, som nogle af
familierne havde medbragt.
Måltidet blev afsluttet med
en is, hvorefter der blev lignet
op til en gang rundbold. Det
havde støvregnet lidt på hestevogns-turen, men heldigvis
var det nu ovre. En god dag
blev afsluttet med kaffe, kage
og andagt.
Tak for en dejlig dag og på
gensyn igen næste år!
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Sommerfesten 2010
»Sikken festviharhaftnu inat,
åh ja åh ja åh.Klokken varfem ,
da alle gæ sterne gik hjem ,-og
de sang åh ja åh ja åh«...
Nej, så sent gik det trods alt
ikke. Men en rigtig god fest,
det var det. 185 betalende
gæster til gode ben med alle
mulige lækre salater, bagteRJÀ¡GHNDUWRÀHU
Lene havde lavet denne
gode mad, og hendes mand,
Rasmus stod ved grillen med
alle disse ben. Bordene var
pyntet med groft papir, store
ølkrus, mælkebøtter og døde
elmegrene med fyrfadslys på.
Børnene i børnehaveklassen
havde pyntet nogle enorme
træskiver (skjolde), og vikingeskibet stod ankret ved
scenen.
En ung herre spillede hyggemusik, og det kom han
rigtig godt fra. Der var en god
og festlig stemning, som han
gjorde sit til. Festudvalget

stod for underholdningen,
som var TDC »nøgendragWHU©'H¿UHKHUUHUYDUGDPHU
og de tre damer var så herrer.
Det stod på mobilforbindelse,
stole, borde, og til sidst stod
alle på stiger. De dansede
linedance, så alt det »løse«
bevægede sig. John havde

Overrækkelse af præmier
i alersgruppen:
Børnehaveklassen
1. plads: Christian Pilgaard
2. plads:William Lauridsen
3. plads: Magnus Nielsen

endda et one man show, hvor
han dansede rundt som en
\QGLJ V\O¿GH OHW Sn Wn $OOH
der kender John ved, hvor
yndigt det kan være.
Rigtig godt gået af et udvalg, der kun havde øvet to
gange, hvor lattermusklerne
var på arbejde. Efter spisning
var der så musik af høj kalLEHU¿UHKHUUHUGHUPHVWUHGH
dette til ug. Højt det var det.
Men spille og synge – selv
nede blandt publikum det
kunne de. Der blev danset på
livet løs, både de yngre og lidt
D EJBJER G SO G N EBLAD
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ning/Dejbjerg var og betjene
dem. Midt under festen kom
så »antabussen« ind, som
kunne betjene yderligere
otte – ti personer. Så de, der
havde brug for noget at drikke, kunne sagtens få deres behov dækket.
Da vi gik ud til taxien lidt
over kl. to, blev der spillet de
sidste ekstra numre.
Alle var i godt humør, og
festen forløb godt. Ingen sure
miner og bøvleri. Står det til
os, ses vi igen om to år – gerne
PHGÀHUHIUD'HMEMHUJ
Mange festlige minder
Karin Jørgensen

ældre årgange. Der var stillet
en rimelig lang bar op, som
blev betjent af Rækker Mølle/

Bølling folk som gengæld for
deres fest i foråret i Rækker
Mølle, hvor nogle fra Stau-
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på samfundsudviklingen generelt.
Har »krisen«, som vi måske
HU GHOYLV LJHQQHP LQGÀ\
delse på elevtilgangen her til
efterskolen? Samtidig bliver
der færre elever at tage af fremover?
Samtidig ser vi på landsplan,
13. april 2010
DWÀHUHHIWHUVNROHUKDUXQGHU
skud for regnskabsåret 2008
(hver 4. har underskud). Der
Aftenen startede som
er mange efterskoler i vores
V GYDQOLJWPHGÀRWVROVNLQVYHMU område, hvor ca. 35 % fra 8.og ca.55 varm ødtop til
10.kl. går på efterskole. Bespisning forud for
tyder dette, at efterskolerne
i området vil få øget konkurgeneralforsam lingen.
rence på elevoptaget?
Befolkningsudviklingen viEfter spisningen var der et
musikalsk indslag med elever ser, at der over de næste 10
i Kulturhuset, og efterføl- år vil være fald i antallet af
gende gik deltagerne til fore- overbygnings-elever på 10%.
dragssalen, hvor aftenen ind- Den udvikling kan formodentlig ikke undgå at påvirke
ledtes med en forårssang.
I det følgende er der uddrag tilgangen til efterskolerne,
af bestyrelsens beretning, ikke mindst når egenbetalinsom tog udgangspunkt i et
meget positivt regnskabsresultat, og i at efterskolen for
3. år i træk havde gennemført
skoleåret uden udskiftninger
LHOHYÀRNNHQKYLONHWHUW WSn
rekord i Danmark. Det er ikke
et mål i sig selv, men vidner
om stabilitet og en dygtig og
engageret medarbejderstab.
På den økonomiske side har
vi formået at få en positiv likviditet i forhold til sidste år,
da det sidste byggeri kom et
par år før, vi havde sparet nok
op til det. Samtidig har efterskolens medarbejdere været
meget omkostningsbevidste.
Elevsøgningen er stadigvæk
stor, og det ses især til »Efterskolernes Åbent Hus«.
Herefter beskæftigede beretningen sig med forudsætningerne for fremtiden, med
baggrund i den alm. økonomiske situation i Danmark og

Dejbjerglund

Efterskoles
GENERALFORSAMLING
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gen gennem de senere år har
været støt stigende med omkring 4% årligt.
Egenbetalingen i 2001 for
lavindkomstfamilie var ca.
18.000 kr. , hvorimod her i
2009 er den ca. 32.000 kr.
Det får bl.a. den betydning, at de økonomisk dårligst stillede familier ikke har
mulighed for at bruge efterskolens tilbud, og dermed er
efterskolen ikke længere et
alternativt tilbud til alle.
Beretningen sluttede med en
stor tak til de mange frivillige,
der igen i årets løb har hjulpet med forskellige gøremål
og herunder ikke mindst
rengøringen før skolestart.
Der var i år nyvalg til bestyrelsen, idet Henning Østergaard, Dejbjerg ikke ønskede
genvalg. Kristina Møller
Nielsen, Dejbjerg blev nyvalgt
til bestyrelsen.

DEJBJERG
KIRKE & SOGN
GUDSTJENESTETIDER:
JULI:
Søndag 4.
Søndag 11.
Søndag 18.
Søndag 25.

kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Ingen
kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen. Altergang
kl. 9.00

AUGUST
Søndag 1.
Søndag 8.
Søndag 15.
Søndag 22.
Torsdag 26.
Søndag 29.

kl.
kl.
kl
kl.
kl.
kl.

SEPTEMBER
Søndag 5.
Søndag 12.
Søndag 19.
Søndag 26.

kl. 10.30 KIRKEBIL
Ingen
kl.9.00
kl.10.30 Høstgudstjeneste KIRKEBIL

10.30
10.30
10.30
9.00
19.30
9.00

KIRKEBIL
KIRKEBIL
v/ Claus Thomas Nielsen.
Kirke by Night (se omtale)

PensionistOnsdag 22.september kl.14.30 får vi besøg af tidligere
sammenkomst efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern
i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk, er som
sædvanligt meget velkomne. KIRKEBIL kan benyttes.
RADIO »ÅDALEN«
Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der en
gudstjeneste fra en af egnens kirker på følgende frekvenser:
96.4 , 107.1 og 107.5
KIRKEBILEN: Bestilles senest om lørdagen før på telefon 9734 1158
Lona og Jørgen Pedersen
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