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Det er vist hvad aviserne ka-
lder for “agurketid”, når der 
ikke er så meget at skrive 
om.

blevet beriget med en fer-
ieoplevelse, som man kan 
leve længe på. Eller man har 
bare slappet af og nydt den 
frihed en ferie giver. 

Bare det at uret ikke 
bestemmer farten, hvil-ket 
den jo ofte gør i det da-
glige. Man er selv herre over 
hvad man bruger tiden til, 
oplevelser af mere farverig 
karakter eller blot afslapn-
ing. Batteriet er blevet ladet 
op, og man kan igen klare 
de udfordringer hverdagen 
giver.

Ferietiden er lagt bag os 
og efteråret har gjort sit in-
dtog. Høsten er ved at være i 

allerede gjort sorte og sået 
til igen.

Dagplejemødrene hav-de 
inviteret til hygge med bed-
steforældre og oldeforældre. 
Det skete hos Lise og Hen-
ning Bjerg. Dagplejemø-
drene har hvert år et fælles 
arrangement. Som regel har 

det været for forældrene, 
men da bedste- og old-
eforældrene nok har mere 
tid, valgte man at invitere 
dem, og så er det da også de-
jligt at vise sin dagpleje frem 
for dem.

Stauning Skole har succes 
– elevtallet er steget fra 91 
til 108 i det nye skoleår. Den 
er ikke længere lukningstru-
et.

Hvad skal skolen så ken-
des på? Alle børn tilbydes 
en ePad – gratis frugt. Men 
den pædagogiske tilgang til 
børnene er også med i foræl-
drene valg, når de vælger 
Stau-ning Skole.

Og ePaden må siges at have 
været en succes. Børnene er 
helt med på den og bruger 
ePaden i undervisningen. 
Spørgsmålet er nu at få 
forældrene op på samme it-
niveau, som eleverne. 

Man vil lave informations-
-

skaber til skolearbejdet med 
børnene. Det er spændende 
at være foregangsskole. Det 
giver nye udfordringer og 
inspiration.

Indsamling af pap og papir 
foretaget af Støtteforeningen 
for Stauning Skole satte ny 

heldigvis deres gamle aviser 
og blade ud til vejen når der 
er indsamling i sognene. 
Det er den øgede mængde et 
bevis på. Pengene, der kom-
mer ind, er med til at holde 
Støtteforeningens bus, 

som henter børn i Skjern, 
kørende.

år pga. for få tilmeldinger 
– det er vist første gang i 
sognefestens historie. Ærg-
erligt for de der var med i 
udvalget, da der jo bliver 
lagt meget arbejde i forbere-
delserne.

Dagbladet har kørt en serie 
om madspild. Hvor meget 
der bliver smidt ud, både 
i danskernes køkken og i 

-
somme butikkerne er i at 
reducere madspildet. Flere 
landmænd eller dyrepark-
er får bl.a. kasseret frugt 
og grønt fra butikkerne til 
deres dyr. 

En familie i Dejbjerg får 
netop kasseret frugt og 
grønt samt brød til deres 
tyrekalve og dådyr. Det er 
Signe og Jens Lauridsen. 
Dyrene elsker når der bliver 
serveret på fodergangen af 
alskens frugt, meloner, ap-
pelsiner, salat selv hvidløg 
vil de gerne have. Dog sæt-
ter de grænsen ved chilien. 

Ved denne ordning, bliv-
er det, der egentlig skulle 
smides i affaldscontaineren, 
brugt og udnyttet på bedste 
måde.

Nu kommer de mørke 
aftener, som indbyder til 
hjemlig hygge, mens vi vil 
se frem til at dagene igen 
begynder at længes.

-bll
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En forårsdag i maj 2007 
kom vi efter en golfrunde 
på Dejbjerg Golfklub til-
fældigt igennem Dejbjerg 
på vej til Ringkøbing, 
hvor vi dengang boede i 
tjenestebolig ved 
Ringkøbing Sygehus. 
Vi havde i længere tid ledt 
efter et rummeligt hus, 
som havde god plads til 
at spille kammermusik, 
plads til vores tre børn, 
når de kom hjem på be-
søg, tæt på Dejbjerg Golf-
bane og plads til en auto-
camper, som er vores vej 
ud at nyde golf og den 
dejlige natur på. 
- Og der midt i Dejbjerg 
var huset så til salg – OK, 

det trængte til en kærlig 
hånd, men vi havde den 
fornødne energi til at gå i 

efteråret 2007, der mang-
ler stadig lidt, men det er 
et dejligt rummeligt hus 

-
den.

- Hvem er så vi, som 
vælger at slå os ned her på 
denne skønne egn i Vest-
jylland.
- Ja - Rolf er egentlig vest-
jyde og vokset op i Hjerm 
ved Struer, hvor hans far 
havde en barber forret-
ning og hans mor havde 
tricotage forretning. Som 

til Viborg, hvor Rolf be-

og blev student fra Viborg 

Katedralskole.
- Fløjten blev en tid den 
vigtigste partner i livet, og 
det blev da også til et stu-
die på Musikkonservato-
riet i Århus – men på den 
tid var en musikuddan-
nelse ikke vægtet særligt 
højt – så han meldte sig 
også til medicin på Århus 
Universitet, så musikken 
kunne skjules for fami-
lien.
- Det var dog ikke muligt 
at overkomme to så store 
studier på samme tid, så 
han måtte vælge - og efter 

i Århus Symfoniorkester, 
blev det lægestudiet, der 
sejrede og kunne afsluttes 
i 1973. 
- Det var et årti med stor 

job i Sverige og tog på en 
lidt længere rejse via In-
dien til Palmerston North, 
New Zealand. Under et fe-

doctor« i Alice Springs i 
Australien, hvor arbejdet 
bl.a. bestod i at vaccinere 
den indfødte befolkning 
»aboriginals« mod tyfus. 
- Lægespecialet blev or-
topædkirurgi, og godt ru-
stet efter hårdt arbejde i 

Grethe og Rolf på Bundsbækvej 5

Kvartalsportræt
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det engelske system blev 
næste stop 1. reservelæge 
på ortopædkirurgisk af-
deling, Aalborg Sygehus.

Fløjten var dog ikke helt 
-

tigt brugt på orkesterspil 
i det daværende Aalborg 
Amatørsymfoniorkester 
og orkester- og kammer-
musikstævner rundt i 
landet. Fløjter og oboer 
sidder jo som bekendt tæt 
på hinanden i et symfo-
niorkester – og sådan gik 

-
den. Denne oboist boede 
dengang i København, så 
der gik et par år, før der 
kunne holdes bryllup i 
Aalborg sommeren 1979.

Grete er vokset op i 
Rungsted Kyst tæt på 
Øresund, yngst af tre - en 
mor, der var gymnastik- 
og svømme-lærer på by-
ens gymnasium, faderen 
var jurist og arbejdede i 

Københavns Kommune 
og spillede tennis tre gan-
ge ugentligt. 

Det blev en opvækst 
fyldt med de mange gode 
oplevelser idrætten giver - 
men også et liv med kun-
sten at spille klaver, da 
det var så heldigt, at der 
fandtes en privat klaver-
lærer, som samlede sang- 
og klaverelever og afholdt 
koncerter på Sophienberg 
Slot ved Strandvejen, det 
var jo før musikskolernes 
tid.

En speciel begivenhed, 
man husker fra opvæk-
sten i Rungsted er, at Ka-
ren Blixen hvert år ved 
juletid kom på besøg på 
skolen og læste op af sine 

en rideskole ind på Ka-
ren Blixen’s avlsgård ved 
Rungstedlund, det resul-
terede i et aktivt liv med 
ridning og konkurrencer, 
mest i form af spring- og 

military ridning.  Var der 
-

tigt brugt på klaverspil – 
og senere kom oboen til. 

Egen hest blev det dog 
aldrig til – så da Rolf 
boede nabo til galop- og 
travstutterier blev fami-
lien forøget først med en, 

-
nyer.

Grete er uddannet læge-
sekretær, yderst praktisk, 

rundt. Rolf har altid haft 
stor kærlighed til små 
sygehuse, så han valgte 
ansættelse på Terndrup 
Sygehus i Himmerland. 
Vi fandt en lille gård i en 
landsby Hellum mellem 
Terndrup og Skørping 
med skolen som kultur-
hus.

Der var nu tre børn i 
familien, Heidi, Kåre og 
Rune. Dengang var der jo 
mere gang i landsbylivet, 
og vi startede en lille ride-
skole. Vi ville modbevise, 
at ridning skulle være en 
farlig sport, så vi lærte eg-
nens børn sikker ridning.  
Det blev til mange opvis-
ninger i spring, kvadrille, 
dressur og ringridning og 
mange gode oplevelser 
sammen med børnene. 

Rolf underviste på mu-
sikskolen, og Grete var 

Fløjte og Obo 
på Ringkøbing Sygehus.
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aktiv i Idrætsforeningen.  
Børnene lærte at spille et 
instrument – Heidi klari-
net, Kåre cornet og trom-
pet og Rune waldhorn. 

Ønsket var en blæser-
kvintet – hvilket ikke helt 
lykkedes, men vi dannede 
et familie ensemble, og 
det blev til mange koncer-
ter i lokalområdet.  Sene-
re kom den rytmiske mu-
sik til, da Kåre ønskede at 
spille el-guitar og Rune 
el-bas og kontrabas, og et 
rock band var en realitet.

Vores liv er jo amatør 
musik, og da amterne i 
1980erne oprettede mu-
sikudvalg, som støttede 
amatør-musikken, var det 
i disse år, at amtssymfo-

-
bredelse i hele Danmark.

Nordjyllands amt med 
Rolf i spidsen blev det 
første amt, der startede 
et orkester på ca. 90 med-
lemmer fra hele landsde-
len med skiftende profes-
sionelle dirigenter, som 
gav koncerter på de for-
skellige gymnasier.

Senere kom det davæ-
rende RASO, Ringkøbing 
Amts Symfoni Orkester 
til, Vejle, Nordsjælland, 
Sydsjælland og Lolland-
Falster.

Som her i Vestjylland 

blev der også i Nordjyl-
land uddelt Amtets Mu-
sikpris for en stor indsats 
i musiklivet - og denne 
gik til Rolf i 1990. 

Allerede kort efter at 
Grete var kommet til Aal-
borg blev hun formand for 
Aalborg Amatørorkester 
og sammen startede vi 
selv et symfoniorkester-
stævne på Østhimmer-
lands Ungdomsskole i 
Bælum. Orkestret ledes af 
en professionel dirigent, i 
vores tilfælde en engelsk 
dirigent. Amatørmusi-
kere og musikstuderende 
inviteres fra hele landet, 
og så spilles der et stort 
orkesterværk en weekend 
i februar måned hvert år. 

Stævnet støttes af Sta-
tens Kunstråds Musikud-
valg og få private fonde. 
I februar 2013 er det 32. 
gang vi afholder dette 

stævne, som gennem 
årene er blevet eftertrag-
tet stævne, da der også 
er professionelle instruk-
tører på alle instrument 
grupper.

Fra 1988-2000 deltog 
også børn og unge i et 
ungdomsorkester, som 
kørte sideløbende med 
det store orkester, lørdag 
aften spillede vi alle sam-
men i et fælles værk, så 
børnene kunne føle »su-
set« ved at spille i et stort 
symfoniorkester. Mange 
af disse »børn«, fx. Rune 
er nu blevet professionel-
le musikere, som vi mø-
der på andre stævner, fx. 
på Askov Højskole.

Sygehusvæsenet har jo 
gennem årtier levet en 
omskiftelig tilværelse 
med centralisering og 
industrialisering, væk 
fra det lille håndværk til 

Børnene i Hellum.
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»store fabrikker«, og der-
med også lukning af små 
sygehuse, så i 1992 blev 
Rolf ansat på Farsø Sy-
gehus i Vesthimmerland 
efter at have arbejdet en 
tid på Skørping Privatho-
spital.

så vi bosatte os i Aars – 
midt i Himmerland – så 
kunne vi nå alle sygehuse 
i vid omkreds uden igen 

det til, at vi købte en stor 
lystejendom med 20 tdl. 
land i Sjøstrup ved Aars 
incl. 60 dådyr. Hestene 
blev skiftet ud med ædle 
varmblodshopper, og vi 
gik i gang med egentlig 
varmblodsopdræt, det 

som førte os til føl-skuer 
og dressurkonkurrencer 
landet over.

Alt dette var kun mu-
ligt, fordi Grete blev lo-
kalt ansat i lægehuset i 
Aars. Drengene hjalp til 
i bedriften, Heidi var nu 

hjemmefra ude at se sig 
om i verden.

Rolf arbejdede et år på 
ortopædkir. afd. Holste-
bro Sygehus som led i ef-
teruddannelse, er nu spe-
cialist i knæ artroskopier, 
og da der blev mulighed 
for at udføre disse opera-
tioner på Ringkøbing Sy-
gehus, ønskede man at få 
den rette mand dertil.

Rolf var på landsbasis 
den læge, der havde fore-

undersøgelser – og her 

heste og ejendom, og så 
gik turen atter vestpå til 
Ringkøbing.  Her blev 
Grete taget godt imod på 
sygehuset med en god 

tjenestebolig.
Her i Vestjylland dyr-

ker mange gymnastik el-
ler anden sport, fx. golf i 
Dejbjerg Golfklub – det 
måtte vi også prøve – og 
vi blev hurtigt bidt af den-
ne sport, mange ferier går 

Europa i vores autocam-
per.

Vi er nu godt i gang med 
at føle os hjemme i Dej-
bjerg, deltager i frivilligt 
arbejde både i Dejbjerg 
Golfklub, Stauning/Dej-
bjerg U&I og Ringkøbing 
Fjord Jazz Festival i Sta-
uning. Arbejdet på dan-
ske sygehuse er et over-
stået kapitel for os, vi tog 
sommeren 2009 en tur til 
Egedesminde i Grønland, 
hvor Rolf arbejdede på 
sygehuset i tre mdr., og vi 

Grønlands fantastiske 
kultur og natur, så må vi 
se, hvad fremtiden byder 
på af spændende oplevel-
ser.

Foreløbig er vi så hel-
dige at Kåre og Sanne har 
beriget os med et dejligt 
barnebarn på 1½ år, Wil-
liam – og endnu et er på 
vej.

Grethe og Rolf

Orkesterstævne
i Bælum.
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Lajla’s
til eleverne på
Dejbjerglund

årgang 2011/2012

I går aftes da Emil og jeg 
gik og ryddede op på 
dramaloftet efter vores 
super hyggelige 
afslutningsfest, spurgte 
han mig »Er det ikke 
mærkeligt at have været 
her så mange år, - og 
så sige farvel så mange 
gange?«

Svaret på det, kan kun 
blive: »Jo, det er meget 
mærkeligt«. Jeg har gjort 
det rigtig mange gange 
efterhånden, men jeg tror 
aldrig jeg vænner mig til 
det, i sætter jer fast inden 
i mig, og det er svært at 
slippe igen.

I er her NU...
 Lyslevende - NU - selvføl-
gelig møder jeg jer på vej 
over i hallen med hånd-
klæder og underbukser 

har travlt. I skal nå den 
næste hånd, idræts, eller 

gymnastik-time, og når 
jeg går ned ad gangen, 
så møder jeg lige de sid-
ste og skynder på dem…. 
Kom nu ikke for sent.

I er her NU...
Lyslevende. Selvfølgelig 
møder jeg jer i fuld aktivi-
tet på gangene, om lidt er 
der en ser spørger om jeg 
vil kopiere noget, eller der 
kommer nok en, som har 
slået sig, en der måske er 
lidt syg eller én der skal 
have lidt hjælp til at forstå 
en svær opgave.

I er her NU...
Selvfølgelig vimser i rundt 
i køkkenet og spørger ef-
ter rugbrødsmadder med 
leverpostej sent om afte-
nen, selvfølgelig ligger i i 
jeres senge, når jeg kom-
mer ned for at sige god-
nat. I hygger jer, i er træt-
te, nogen gange helt høje 
på dagens oplevelser.

Mange ting bliver vendt 
omkring nattetid når jeg 
cykler hjem i buldermør-
ke en  våd, kold, frysen-
de vinteraften og det er 
blevet sent, fordi jeg har 
snakket længe med elever 
om dagens oplevelser, el-
ler en elev har haft brug 
for at blive lyttet til, når 
problemerne bliver for 
store. Lige dér står det ty-
deligt for mig.

I er her lyslevende NU...
– og jeg er med til at hol-
de om jer og hjælper jer 
på vej. Det føles lidt som 

mellem mine hænder. 
Jeg holder varsomt om 
fuglen, man kan mærke 

Man får lyst til at passe 
på den. Give den næring 
og en fantastisk have den 
kan gå på opdagelse og og 
vokse i. Sådan har jeg det 
med jer.

Næste gang jeg kom-
mer op på skolen, så er i 
her ikke fysisk mere, selv 
om jeg sagtens kan se jer 
for mig. Jeres smil, jeres 
»Hallo, hvornår skal vi 
spise?« – eller »Det er 
altså totalt nederen man-
ge lektier vi har!«

Det har været skønt at 
være omgivet af sådan 
nogen som jer!

Tak for i år..!
Lajla Nielsen-Refs
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REFLEKTIONERNE
I over 25 år har Kis 
Nygaard samlet alle 
avisudklip om Dejbjerg. 
Alle disse udklip er blevet 

Sognebladets udsendte 
-
-

september måned.

-

-

startede med at samle 

af 80erne, hvor Sognebla-

hedengangne SPRØJEN 

sognet,

kabale, er da 

på PCen. Det 
er også den, 
som står for, 
når der skal 

-

-

om året, og det 
-

mest, at det er 

-

personer skal 

som regel turen, og det 

-

-

-

-

Natos p-plads med kaffe 

lang tur.
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En dag i foråret 2012 
tikkede der en besked 
ind via facebook. Maja 
Korsholm (gammel 
klassekammerat fra 
Stauning Skole) spurgte 
hele vores gamle klasse 
til, hvad vi sagde til en 
gammel klassefest..? 
Det var nemlig 10 år si-
den, at vi gik ud af Stau-
ning Skole. Min umiddel-
bare tanke var »Hold da 
op, det kan ikke passe!«, 
men jo, den er god nok 
– i slutningen af juni for 

10 år siden havde vi vores 
sidste skoledag på Stau-
ning Skole. 

Tankerne begynder så at 
rulle tilbage, for hvad er 

de 10 år mon gået med?   
  På Stauning Skole slutte-
de vi 16 elever og 15 af os 
smuttede til Amagersko-
len for at tage 8. kl. Efter 
8. kl. var planen egentlig 
at smutte på Dejbjerg-
lund, men Amagerskolen 
var ikke så »farlig« som 
folk gik og sagde. 

Jeg blev rigtig glad for 
at gå på Amagerskolen, 
så jeg snuppede da lige 9. 
kl. med. I slutningen af 9. 
kl. var jeg et par dage på 
henholdsvis VGT i Tarm 
og Handelsskolen i Skjern 
for at snuse lidt til, hvad 

det ville sige at gå sådan-
ne steder. Der skulle ikke 
mange overvejelser til, og 
jeg var meldt ind på Han-
delsskolen til skolestart 

august 2004. Ved siden af 
skolen blev der brugt me-
get tid med gymnastikken 
og fritidsjobbet i Skjern 
Kulturcenter og Hotel 
Ringkøbing.

Undervejs på Handels-
skolen blev tiden med 
gymnastikken mere og 
mere og jeg kom bl.a. 
med på Ringkøbing-
Skjernegnenes rep. hold, 

også mere fokus – både 
på børnehold, men også 
lokalforeningsholdet Se-
niorholdet.

De tre år på Handelssko-

set om og pludselig var 

hue på knolden og et af-
gangsbevis under armen. 
Studentertiden skulle dog 
lige fejres med manér, så 

smuttede en uge til Cy-
pern for at glemme alt 
omkring skole og eksami-
ner.

Forinden huen kom på 

10 år efter
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-
målet »Og hvad skal der 
så ske efter Handelssko-
len?«. Svaret var, at jeg 
gerne ville have mig et 
sabatår, så forinden jeg 
blev student stod den på 
ansøgninger og jobsam-
taler.

Det endte ud i et kontor-
job ved GPV i Tarm, hvor 
jeg var knap et år med 
Hotel Ringkøbing ved si-
den af. Det var en super 
kombination – GPV fra 
kl. 8-16 og så hotellet om 
aftenen og i weekender-
ne.

Sammen med to jobs og 
gymnastikken blev der 
også tid til Jeppe (min kæ-
reste). Var godt klar over, 
at jeg ikke skulle være ved 
GPV og Hotel Ringkøbing 
resten af mine dage. Det 
endte ud med en ansøg-
ning til Skjern Bank, da 

måske kunne være noget 
for mig. 

Aldrig havde det strejfet 

mine tanker, at jeg skulle 
være i en bank. Men an-
søgningen blev sendt, jeg 
blev kaldt til samtale og 
8. august 2008 begynd-

Skjern Bank. Ved siden 
af elevpladsen i banken 
var det også fuld fart over 
gymnastikken, hvor bl.a. 
rep. holdet førte til en tre 
ugers ferie til Brasilien i 
efteråret 2009. 

Elevuddannelsen tager 
to år, så i 2010 kunne jeg 
kalde mig privatrådgiver 
og det var spændende 
om der »i disse kriseti-
der« (som min farmor 
siger det), kunne blive en 
fast plads til mig i Skjern 
Bank. Svaret var ja. 

Undervejs i alt dette 
har jeg boet trygt og godt 
hjemme ved mine for-
ældre på Højbjergvej 3 
sammen med mine to 
små brødre. Med fast job 
og en kæreste, som også 
boede hjemme ved sine 
forældre, var det oplagt at 

sit eget at bo i. 
Jeppe kommer fra Ring-

købing og efter lidt snak 
frem og tilbage fandt vi 
en lejlighed i Ringkøbing, 
hvor vi bor den dag i dag. 
Jeg har fortsat mit fanta-
stiske job i Skjern Bank og 
Jeppe, som er landmand, 
bygger pt. en virksom-
heds- og  produktionsle-
der ovenpå.

Gymnastikken har fyldt 
og fylder meget i min 
hverdag, hvilket også har 
medført udvalgspost i 

gymnastikudvalg samt 
plads i DGI Ringkøbing-
Skjernegnens gymnastik-
udvalg.

Bliver en smule no-
stalgisk, når man bliver 
bedt om at skrive dette 
– en ting er sikkert, jeg 
kan kigge tilbage på min 
barndom og skoletid med 
et stort smil på læben. 

Det er vildt, hvor meget 
der er sket de sidste 10 
år, men de kommende 10 
år vil ikke mindst bringe 
lige så meget nyt – både 
på job-, bolig- og familie-
fronten.

Solveig Frost
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Søndag formiddag den 
26. august mødtes 45 
friske børn i alle aldre 
sammen med forældre og 
for nogens vedkommen-
de også bedsteforældre 
til en såkaldt børnemarch 
med start fra Bundsbæk 
mølle.
Børnemarchen var ar-
rangeret af Dejbjerg sog-
neforening i samarbejde 
med Skjern/Egvad mu-
seum med det formål at 
fortælle lidt om rakkerne, 
der menes at have boet i 

år.

for at deltage i en konkur-
rence, hvor de på turen 

ting, som ikke var opfun-
det, da rakkerne levede. 
Det gav lidt stof til efter-
tanke hos nogle børn, at 
kuglepenne, CD’er, gaf-
fatape, legoklodser, ska-
teboards og andre daglig-
dags ting er forholdsvis 

Turens første stop var 
ved det genopførte rak-
kerhus, hvor det sidste 
rakkerpar i Vestjylland, 
Niels Kvembjerg og Mette 

Ved rakkerhuset blev der 

serveret boller, saftevand, 
frugt og lidt til den søde 
tand, velvilligt sponsore-
ret af lokale forretninger 
og bagere. 

Der var også sørget for 
dejlig harmonikamusik, 
så det var hyggeligt og 
stemningsfyldt at holde 
pause i det smukke sol-
skinsvejr, lige indtil der 
dukkede en »ægte« rak-
kerkælling op og spolere-
de idyllen ved at fortælle 
lidt om, hvordan det var 
at leve som rakker. 

Rakkernes hverdag var 
præget af en evig, hård 
kamp for det daglige brød, 
og nogle gange blev de 
nødt til at tigge til føden 
eller måske endog stjæle 
lidt, når nøden blev for 
stor. Rakkerne var derfor 
ikke velsete hos områdets 
bønder eller i skolen, ja 
selv i kirken måtte de ikke 
blande sig med de øvrige 
kirkegængere, men måtte 
sætte sig på de bænke, 
der var stillet allerbagerst 
i kirken. 

Bænkene kan i øvrigt 
stadig ses i Dejbjerg kirke. 
For interesserede kan det 
varmt anbefales at besøge 
den faste udstilling om 
rakkerne på museet ved 
Bundsbæk Mølle.

Da børn og voksne, efter 

Børnemarch i Dejbjerg...
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nåede tilbage til udgangs-
punktet, var der åbent 
i Dejbjerg jernalder, og 
mange børn prøvede at 
skyde med bue og pil og 

Nogle benyttede også 

på museet om bl.a. luftar-
kæologi, hvor arkæologer 

kan danne sig et overblik 
over, hvor der i tidligere 
tider har ligget vikinge-
huse.

Dette skyldes, at vikin-
gerne gravede dybe huller 
til stolperne, der bar deres 
huse, og specielt på sand-
jord ændredes vækstbe-
tingelserne sig markant 
på netop dette runde 
stykke jord, hvor stolpen 
engang havde stået. 

Arkæologer kan derfor 
i de områder, hvor der 
har været sådanne bebyg-

gelser, ane forskelle i den 
måde, kornet vokser på, 
og med deres kendskab 
til byggemåder i de for-
skellige tidsperioder, kan 
de fastslå, hvilke bebyg-
gelser, der har ligget tid-
ligere.

I Vestjylland er der fra 
luften mange synlige spor 

efter sådanne huse.
Børnemarchen, der var 

-
dende og veltilrettelagt 
arrangement, og en rigtig 
god måde at lære mere 
om lokalhistorien på. Vi 
vil derfor varmt anbefale 
både børn og voksne at 
deltage næste gang, sog-
neforeningen holder et 
sådant arrangement.

Vindere af ovennævnte 
konkurrence og en fribil-
let til Bork Legeland var:
Laura Thomsen, Skjern
Lærke Johannesen, 
Borris
Laura Andresen, 
Stauning
Alfred Haahr, 
Ringkøbing
Anne Katrine Haahr, 
Ringkøbing
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Otte glade Østersogns-
borgere begyndte i 2011 
en rundtur til de danske 
revyer.

En rund fødselsdag, En 
dejlig søndag i 2011 brag-
te dem sammen, om deres 
store interesse for revyer 
og selvfølgelig en week-
endtur oven i hatten.

Hele banden består af 

Poul Block, Helle og John 
Petersen, Anne Marie og 

-

I 2011 var det John som 

bestilte togbilletter og Sidste år fandt de alle ud 
af at det er en rigtig sjov 
men dyr weekend. I højt 
humør kom de ned i Ny-

have, og nr. to blev osse  
bestilt, - det hele var væl-
dig hyggeligt indtil regn-
skabets time kom og der 
skulle betales. Det viste 

Nyhavn koster 800 kr. og 

med os, griner de sam-
stemmende.

Cirkus
kontra Rotte
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2012 Svendborg 
Rottefælden
3. august kl. 8.00 mødte 

med skift i både Esbjerg 
og Odense. Vi havde selv-
følgelig medbragt rund-

Johns far).
Kl. 12.00 ankommer vi 

-
gelige by (lidt ala Ring-

købing) også med stor 
turisme og små lækre bu-
tikker.

John og Helle havde i 
god tid bestilt billetter til 
både tog, hotel med mor-

Poul havde bestilt til re-
vyen. Da vi var blevet in-

-
borg nød vi en brunch, 

og gik så efterfølgende 

lidt rundt i byen.
Vi landede faktisk midt 

i Svendborg Festuge, for 

gader og torve. Det var 

-
lesovs, - mums - en ret 
man altid kan nyde,  sam-
men med en god fadbam-
se..!

Revyen startede kl. 20, 
så i god tid begav vi os 

-
fælden ligger og i år var 
det 129. gang der blev 

vi kom ind i foyeen hang 
der overalt billeder fra de 
mange revyer og stedet så 

blev enige om, at det nok 
havde været in-stedet for 

Jan Schou og bød os vel-
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det er ham der har stået 
for revyen dernede de sid-
ste mange år.

hvert bord med rødter-

havde en god udsigt som 
sidenhen skulle vise sig 
at give et slags bagslag 
til John og Jens aurids,
mere om det senere.

-
det revyen med at komme 

nåede dog ikke helt ned, 

han at salen jo var delt i 
to afdelinger, dem som 
sad nærmest scenen (os) 

side af en lang gang. Da 

-

som delte salen og så løb 
han rundt med forskellige 

Klap

vildt - grin vanvittig - 
stamp i gulvet osv.
 Det var sjovt for os, men 
de andre følte måske nok, 
at de blev snydt.

-
dene 27 og 28, og dem 

-

det blev John, som med 

det samme rejste sig med 
julelys i øjnene, og Jens 

-
tes det var træls, men da 
han var den eneste mand 
ved hans bord, var han jo 
tvunget til det. 

Han havde da også me-

korteste vej og Jan Schou 

men alligevel tog han den 
forkerte og længste vej til 

af grin.
-

stol hver, her skulle de 
sige hwa de hed osv.  Ef-
ter denne seance blev de 
fulgt ud bag ved hvor de 
blev iført klædninger så 
de lignede græske guder. 
Det var virkelig morsomt 
at to af vore medvirkede 
i revyen som ellers fort-
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satte med intim og god 
underholdning.

Efter revyen tog vi igen 

der var rigtig god musik 
og sang med en fantastisk 
Elvis-imitator.

Efter morgenmaden tog 
vi en 2-timers sejltur i det 
sydfynske øhav, omkring 

havde arrangeret. Deref-
ter var der frokost med 
bl.a Pariserbøf.

Ved middagstid skulle vi 
hjem over Odense og Es-
bjerg. Her skulle vi vente 
40 min og havde nær mis-
set toget til Skjern, da vi 
ikke var klar over at der 

-
meret O..!!

de sammen skal se i 2013. 
- Men vi har snakket om 
Hjørring, der er jo så 
mange at vælge imellem, 

forude de næste mange 
år.
- Til sidst skal det lige si-

syntes at revyen generelt 
var rigeligt under bælte-
stedet, og at Cirkusrevyen 
2011 var sjovere. Men vi 
følte os velkomne og Jan 

-

-alb

DEJBJERG SOGNEBLAD 21



Skjernegnens
rep. hold
drager til Italien

Søndag morgen 1. juli 
2012 troppede 40 
gymnaster og instruktører 
spændt op på parkerings-
pladsen ved Dejbjerglund 
Efterskole.

Alle total klar på at drage 
mod varmere himmel-
strøg (det regnede, da vi 
steg ombord i bussen). 

Foran os ventede godt et 
døgns bustur forude - en 
bustur, som skulle føre os 
til det (forhåbentlig) var-
me Riccione på Italiens 
østkyst.

Busturen gik med hygge, 

lur hist og her. Godt 24 
timer senere ankom vi til 
hotellet i Rimini, som lig-
ger lidt nord for Riccione. 
Her skulle vi tilbringe de 
næste seks nætter. 

Det blev hurtigt bekræf-
tet, at temperaturen var 
en helt anden end den vi 
forlod bag os hjemme i 
Dejbjerg – der var dejlig 
varmt og det kunne bare 
ikke gå for langsomt med 
at komme på hotelværel-
set, få skiftet til badetøj 

og så på stranden. Hotel-
let lå næsten lige ned til 
stranden, så det skulle 
helt sikkert udnyttes. 

Mandag eftermiddag 
gik vi på stranden, hvor 
vi i vandet tog et par op-
stillinger, da vi mandag 
aften skulle lave vores 
første opvisning. Det er 
et internationalt gymna-
stikstævne, som hvert 2. 
år render af stablen. 

Alle hold kan tilmelde 
sig dette stævne og så 
sørger stævneledelsen 
for, hvilken dag og hvor 
opvisningen skal stå. Ri-
mini og Riccione er to 
kystbyer, som nærmest er 
smeltet sammen. Under 
stævnet er der indsat eks-
tra bybusser, som kører 
fra sydligste til nordligste 
ende af stævnet. 

der hver aften er opvis-
ninger. Man kigger blot 

i programmet, beslutter 
sig for, hvilken scene der 
er bedst gymnastik på, 
og så drager man af sted 
med bussen. 

Og hvad er så bedst 
gymnastik? Det er meget 
smag og behag, og det er 
svært at vælge ud fra hol-
dets navn og nationalitet. 
De danske hold var gode 
til at bakke hinanden op, 

set noget gymnastik, som 
man ikke lige ser til for-
årsopvisning i Skjern og 
Ringkøbing. Det var rig-
tig spændende at se noget 
andet.

Ikke langt fra hotellet lå 
et stort vandland kaldet 
Auqa-fan, som vi selvføl-
gelig skulle ud og se nær-
mere på. Derude brugte 
vi tirsdagen og kom til-
bage til stævnet til aften. 
Der var nemlig »kun« 
opvisning fra omkring 
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