
kl. 18.00 til midnat – det 
ville simpelthen være for 
varmt midt på dagen, da 
scenerne er udendørs. 

Onsdag kørte vi ud til 
en selvstændig republik, 
som hedder San Marino, 
hvor vi i små grupper gik 
rundt og så byen. Vi var 
så heldige, at en af gym-
nasterne på holdet havde 
forældre med buskøre-
kort, som ville fragte os til 
Italien, så vi havde en stor 
frihed i at kunne plan-
lægge dagene selv og ikke 
være afhængig af anden 
transport.

Vi havde to opvisninger 
under stævnet og anden 
og sidste opvisning var 
torsdag. Tidlig torsdag 
morgen stod vi op, tog 
bussen ud til den scene, 
hvor vi om aftenen skulle 
lave opvisning – her hav-
de vi mulighed for en lille 
generalprøve. Det er godt 
at få underlaget afprøvet, 

da det ikke er som halgul-
vet på Dejbjerglund (hvor 
vi normalt træner). Efter 
en veloverstået general-
prøve var eftermiddagen 
fri og denne blev brugt på 
stranden.

Torsdag aften skulle 
holdet stå klar til allersid-
ste opvisning for RS-rep. 
2011-2012. Det var lidt en 
speciel oplevelse – vide, 
at dette er sidste gang du 
laver opvisning med lige 
præcis disse mennesker. 

og opvisningen forløb rig-

og da scenen lå næsten 
nede på stranden røg træ-
nerne selvfølgelig »en tur 
i baljen«. 

Fredag aften var det 
»Notte Rosa«, som er en 
national dag for området 
omkring Riccione. Alt var 
lyserødt og denne fredag 
aften var der afslutning på 
stævnet med gallashow. 

Resten af turen gik på 
stranden, en dag mere i 
vandland og ellers afslap-
ning for alle pengene. 

Søndag eftermiddag 
checked vi ud af hotel-
let, satte os i bussen for 
at drage retur mod Dan-
mark. En hjemtur, hvor vi 
kunne kigge tilbage på en 
uges ferie med gymnastik, 
super social samvær og en 
lille smule mere kulør på 
kroppen.

Solveig Frost
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OKTOBER
Lørdag 3. kl. 9.00 Dejbjerg Jagtforening Sognejagten (Mødes ved hallen kl. 9)
Søndag 7. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Lørdag 10. kl. ? Dejbjerg Jagtforening Havjagt
Torsdag 11. kl. 19.00 Skjern Havekreds Vestjylland afd.
   Foredragsaften i Ølgod v/Kim Greiner
Søndag 14. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsklub Søndagsklub i missionshuset. 
   Vi sælger lodsedler
Søndag 14. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkekaffe og lodseddelsalg. Kirkebil
Lørdag 17. kl. 10 Dejbjerg Jagtforening Lyager jagt (Kl. 10 ved p-pladsen)
Onsdag 24. kl. 19.30 Indre Mission 
   Månedsmøde v/Kristian Andersen, Tarm
Fredag 26. kl. 15.00 Indre Mission Basar i missionshuset
Lørdag 27. kl. 13.30 Dejbjerglund Efterskole 25 års jubilæum (se program)
Søndag 28. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 30. – fredag 2. Indre Mission Skjernkredsens halmøder. 
   Program følger senere
NOVEMBER
Søndag 4. kl. 10.15 Dejbjerg Søndagsklub Søndagsklub i missionshuset. 
   Vi får besøg
Søndag 4. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Allehelgensdag. Kirkebil. Mindeskik

Lørdag 10. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 11. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk 
   – vinterliv og dyrespor (13-15)
Onsdag 21. kl. 19.00 Skjern Havekreds Juledemonstration i Borris Kulturcenter
Torsdag  22.    kl. 19.30         Dejbjerglund Efterskole Teaterforestilling Rehab
Fredag 23. kl. 18.30 Indre Mission Julespisning i missionshuset
Søndag 25. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

DECEMBER
Søndag 2. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Det nye kirkeår. Kirkebil
Søndag 2. kl. 16.00 Dejbjerg Sogneforening Juletræstænding ved missionshuset
Torsdag 6. kl. 19.00 Kirken Vi synger julen ind (se omtale)
Søndag 9. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Mandag 10. kl. 19.30 Dejbjerglund Efterskole Adventsmøde 
   (julemarked fra kl. 18.30-19.30)
Onsdag 12. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Erik Markussen, Videbæk
Søndag 16. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Mandag 24. kl. 15.00 Kirken Gudstjeneste. Juleaften
Tirsdag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Juledag
Onsdag 26. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Skt. Stefans dag. Indsamling
Onsdag 28. kl. 19.30 Indre Mission Julefest v/Søndagsklubben. 
   Vi får besøg af Lona Pedersen
Søndag 30. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

AKTiViTETSKALENDEREN
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Tak Stauning/Dejbjerg 

18,5 tons
gammelt pap og papir 

blev det til
ved indsamlingen 
lørdag 18. august

Ny rekord - Det er jo helt 
fantastisk - Mange tak for 
jeres støtte!

Takket være alle jer der 
er begyndt at samle fra 
til os er det lykkedes os 
allerede nu at have sam-
let 39,5 tons alene i år. 
Det er meget tæt på vores 
målsætning på 40 tons, 
og vi mangler stadig en 
indsamling…!

også medvirkende til den 
enormt store mængde.

Nyt mål er 50 tons i år!
…så ta› lige en snak med 
din nabo, som måske sta-
dig brænder det af i fyret!
Spørg på dit arbejde om 
de evt. har udgåede ka-
taloger eller lignende til 
at ligge. Det vejer godt og 
er der meget, kommer vi 
gerne og henter.

Vi får stadig ca. 1 kr. pr. 
kg. så Jeres pap og papir 
er derfor mange penge 
værd for os.

Sæt kryds i kalenderen NU!
...næste indsamling er 

lørdag 10. november

De store mængder af pap 
og papir, gør at vi mangler 
indsamlere i Stauning.

Ny koordinator i Sta-
uning er Hans Andersen, 
Dejbjerg. Vil du hjælpe, 
så kontakt ham på mobil: 
2224 1943.

Mvh. Støtteforeningen 
for Stauning Skole og 

Børnehave

Bonusinfo: 18,5 tons er 
samme mængde som blev 
samlet ind i hele 2010

BANKO I STAUNING
Støtteforeningen for 

Stauning Skole og Børnehave
arrangerer igen 

BANKO i minihallen på Stauning Skole

Fredag 18. januar 2013
Som sidst vil vi sørge for at ungerne kan blive passet 

under bankospillet.

Mere info følger i næste nummer af 
Dejbjerg Sogneblad.

Er du klar til at give den gas..?
Vi genoptager den gode gamle traditionelle

Julefrokost i Sognegården
I år skal det være..! Sommerfesten er desværre død, så nu giver 
vi dig muligheden for ta’ til julefrokost med naboer og venner i den 
lokale sognegård inden juleræset for alvor begynder. 

Glem alt om nisser, pakkeleg og bløde gaver
for nu skal vi ud og svinge træbenet.

Der bliver fuld drøn på både mad, musik, pyntning og ikke mindst 
underholdning. Vi lover at du ikke kommer til at kede dig.
Sæt X i kalenderen NU - Det bliver lørdag 17. nov.
Det er for både virksomheder og private.
Nærmere info følger i næste nummer af Sport & Godt.

Med kærlig hilsen Julespasserne i Stauning/Dejbjerg
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Jazz i 
 2013

Ca. 3.000 var i år til 
Jazz på Stauning Havn.

Så er Ringkøbing Fjord 
Jazz Festival 2012 over-
stået – og hvilken festi-
val.

Vi er meget stolte over 
at have præsenteret hele 
21 kvalitets-bands og så i 
»lille« Stauning. Vi ved at 

dele af landet.
Al begyndelse er svær, 

og sidste år var der man-
ge ting vi ikke var i kon-
trol med. Det var derfor 
vigtigt for os i år at vise, 
at der var meget mere styr 
på alt, lige fra det prakti-
ske og til økonomien. 

Der blev lagt et budget 
og vi anstrengte os for at 
holde det. Der blev brugt 
færre penge på musikken 
end sidste år, men alli-
gevel lykkedes det Flem-

rigtig mange store navne 
som trækplastre: Marie 
Carmen Koppel, James 
Sampson, Paul Harrison, 
Kansas City Stompers, 
Rikke Mølgaard, Signe 
Eeg og dejlige Daimi, blot 
for at nævne nogle.

Vi ønsker at takke alle 
frivillige og sponsorer – 
Uden jer kunne det slet 
ikke have ladet sig gøre. 
Vi håber at vi har givet jer 
en oplevelse og noget som 
vi alle kan være stolte af. 
Vi håber at I alle er med 
igen næste år…!? 

Det lykkedes os i år at 
få en del opmærksomhed 
fra diverse medier, og 
med både jeres og medi-
ernes hjælp er vi sikre på 

at der vil komme endnu 

på Stauning Havn næste 
år. Der er mange mulig-
heder og vi har mange 
udviklingsplaner med fe-
stivalen.

Det økonomiske er end-
nu ikke gjort op, men det 
tegner til at give et min-
dre overskud.

Med venlig hilsen

Ringkøbing Fjord 
Jazz Festival

Erik, Thomas, 
Flemming,  Karsten, 

John og Mark

Sæt kryds i kalenderen: 

J a z z
kommer næste år til at foregå

8.-10. august
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Aktuelt fra

Dejbjerg
- efteråret 2012...

Efter sommerferien i år 

På nedenstående foto kan 
det i første omgang mere 
se ud som at vi har lavet 
en kiste og er på vej til at 
begrave på projektet, men 

nej vi vil ikke bevæge os 
ind i branchen for ligkiste 
fabrikation og vi har hel-
ler ikke tænkt os at begra-
ve projektet. 

Vi har i skrivende stund 

fremstille de skilte der 
skal indgå som en del i 
byportene og ellers skal 
der anlægges sten og sås 
græs omkring den første 
byport.

Ellers håber vi at det 
lykkes at få gennemført 
en oprensning af søen bag 
præstegården her i efter-
året, menighedsrådet har 
det med på budgettet og 
jeg ved at de har kontakt 
til en entreprenør. 

Det er lykkes for Sogne-

foreningen at få 12.000 
kr fra Velux fonden samt 
5000 kr fra Sdr. Lem An-
delskasses fond til Lege-
pladsen så nu undersøges 
det om vi kan komme i 
gang med det første skridt 
i en renovering af lege-
pladsen. Inge og Anne ar-
bejder videre med dette 
og vil nok råbe op med en 
opfordring til hjælpende 
hænder når den praktiske 
udførelse skal ske.

Vi afventer her i skri-
vende stund (primo sep-
tember) fortsat et svar på 
om vi vil få bevilget VE – 
midler fra Vindmøllerne 
ved Lem Kær hvor vi har 
ansøgt om penge til reno-
vering af pladsen foran 
missionshuset. Vi har til-
sagn om kr. 150.000 fra 
LAG men arbejdet må af-

-
siering er på plads.

Karen og Anne fra besty-
relsen havde arrangeret 
en vellykket børnemarch 
d. 26. august hvor 45 
børn og et lignende antal 
voksne deltog. Tak til de 
lokale sponsorer for de-
res bidrag. (læs mere om 
dette andet sted i bladet).

Der arbejdes videre med 
at planlægge juletræstæn-

2. december i år og des-
uden børnefestivalen som 
skal gennemføres i juni 
2013.

Vi har som du kan læse i 
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ovenstående gang i mange 
projekter. Uanset om du 
brænder inde med kreati-
ve idéer eller om du mere 
er »håndværker« typen 
der skal have afreageret 
så kan vi bruge din hjælp, 
så du må meget gerne 
kontakte os og vi får dig 
kørt i den rigtige retning 
i forhold til projekterne.

På bestyrelsens vegne 
Lars Jørgensen

Juletræstænding
Søndag 2. december kl. 16.00

 tændes juletræet foran missionshuset.

Efter en lille tale og sang på pladsen serveres der 
æbleskiver og kaffe. 

og har noget med til de mindste.

Alle er velkomne.

Arrangør: Dejbjerg Sogneforening

Et fantastisk sangtalent kombineret med en 
næsten determineret vilje til selvdestruktion. 
Menneskers appetit på at snage i andre menne-
skers liv, måske især andre menneskers ulykke. 
Pressen som bærer talentet helt op til skyerne 
for derefter at pille det helt i stykker.
Amy Winehouse havde noget helt særligt, som vi 
vil prøve at vise gennem teater og musik. 

Kom selv og se om det lykkes:

REHAB
Torsdag 22. eller 

fredag 23. november kl. 19.30
slår vi dørene op for årets sforestilling 

på Dejbjerglund Efterskole.

Vi glæder os til at se jer:
På vegne af teaterlærerne 

Lajla Nielsen-Refs
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I begyndelsen af august
gik der under høst af raps 
ild i en mejetærsker på 
Vester Marupvej.

Føreren opdagede,  da han 
kiggede i sidespejlet, at der 
steg hvid røg op fra bag-
enden af mejetærskeren. 

Han sprang hurtigt ud for at 
undersøge hvor røgen kom 
fra.

Det nåede han dog ikke, da 
det kun tog ca. 3 minutter 
før maskinen var omspændt 

med at komme så langt væk, 
så hurtigt som muligt.

Brandvæsenet blev tilkaldt, 
og inden de kom frem, be-
gyndte maskinen at »skyde« 
vildt om sig; det var slan-
gerne, dæk, tanken og bat-
terierne, der sprang i luften, 
som et andet fyrværkeri.

Lone Bloch var lige kom-
met hjem, og hun troede, 
at det var naboen, som for 
sjov, skød fyrværkeri af. Det 
gjorde naboen John Petersen 
dog ikke, men da han hørte 
brandbilerne kom han på 
cyklen, for at se hvad der var 
galt.   

Da han ankom var meje-
tærskeren praktisk talt ud-
brændt.

-alb

Udbrændt mejetærsker
- på Vester Marupvej...
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HAVE
Skjern Kredsen havde 
onsdag den 13. juni 2012 
arrangeret åben have-
låge i Skjern kolonihave-
forening.

Der var mødt ca. 60 in-
teresserede op til at se 
ind bag havelågen i deres 
haver til en snak og til at 
se, hvad de har på deres 
jordstykke i kolonihave-
foreningen med navnet 
»Jordbruget«, hvor der 
sammenlagt er godt 50 
meget forskellige haver.

For en stor del af kolo-

et lille hus på grunden, og 
de tilbringer mange timer 
der med at hygge sig og 
avler grøntsager i mas-
sevis, slår græs, klipper 
hæk, reparerer eller byg-
ger om. 

af, at der er en smule kon-
kurrence i, hvem der først 

Det var en rigtig god 
aften. Vi blev både over-
rasket og glade for at se 
så mange, der gerne ville 
kikke ind bag »havelå-
gen«. Beboerne har været 
meget positive omkring 
arrangementet, og det var 
ganske hyggeligt at tale 

med mange af dem.
Vi sluttede af med med-

bragt kaffe i deres dejlige 
fælles hus.

Skjern kredsen havde 
arrangeret en aftentur 
til Forundringshave ved 
Vestjyllands Højskole i 
Velling, tirsdag den 7. 
august 2012.

mødtes i deres »Fortælle- 
og dansehus«, hvor Birthe 
Toft fortalte om havens 
indhold, og om hvorledes 
spiselige planter indgår i 
haven, Birthe Toft er dag-
lig leder af Forundrings-
haven.

Dansehuset er et smukt 
rundt hus, hvor stolper 
af rundtømmer bærer en 
meget spændende tag-
konstruktion.

Der er også et halmhus 
med græstag, som er ha-
vens øko-shop. Her kan 

-

DEJBJERG SOGNEBLAD 32



materiale om økologi 
samt købe produkter fra 
Forundringshaven.

De er selvforsynende 
med deres økologiske ur-
tehave, som de bruger til 
forskellige arrangemen-
ter og kurser.

Alle blomster, vi så i ha-
ven, er spiselige og kan 
bruges til pynt på salater 
m.m.

Der er også et udekøk-

ken, hvor der er plads 
til 30 spisende gæster. I 
udekøkkenet renses og 
tilberedes grøntsager, 
bær og frugt fra haven til 
spændende madretter. 
Hen over sommeren til-
bydes mad i haven.

Der er også en natur-
camping, hvor der kan 
sove 18 voksne i de 3 shel-
ters. Ved siden af ligger 
der en naturlegeplads. 

Det var en rigtig spæn-
dende oplevelse. Vi slutte-
de af med kaffe og kage.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds
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land

1.del

En opførelse af alle sangene fra LAND. Kristian Lilholts nye stemningsfulde, iørefaldende, 

gennemkomponerede originalmusik i samspil med filmproducer Kim Søgaards 8 unikke LAND film.

2.del

De medvirkende LAND solisters bedste sange, samt et scoop: For første gang vil man kunne opleve 

vores verdensstjerne Michala Petri som solist i rytmisk musik. Kristian Lilholt har skrevet et 

originalværk til hende.

LAND malerier

For at fuldende den kunstneriske rejse gennem årstidernes Danmark, vil Carsten Franks 8 store 

originale LAND malerier kunne opleves i forbindelse med koncerterne. Værkerne er udlånt af Jyske 

Finans i Silkeborg.

Scan QR-koden og 

se et lille uddrag 

fra 4 af LAND filmene
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MENiGHEDSRåD
I USA køre valgkampag-
nen om præsidentposten 
for fuld kraft. 

I Danmark er der ikke så 
meget hysteri om menig-
hedsrådsvalgene, men det 
skyldes nok at vi har tra-
dition for fælles løsninger 
i de danske sogne. 

I Dejbjerg Menigheds-
råd skal der også skiftes 
ud i rækkerne. Mange tak 
for et godt samarbejde i 

skønt at være engageret 
sammen med positive og 
arbejdsomme menne-
sker.

I sommeren inviterede 
Jørgen Pedersen til åbent 
hus i Præstegården – i 
forbindelse med hans 60 
års fødselsdag. Der var et 

en festlig dag. Vi er meget 
taknemmelige for Jørgen 
Pedersens virke i Dejbjerg 
– og vi håber, at pensio-
nisttilværelsen ikke lige 
ligger om hjørnet. 

Her i efteråret må vi sige 
farvel til endnu en dygtig 
medarbejder, da kirke-
sanger Karin Christiansen 
har valgt at bruge mere tid 
sammen med familie og 
venner, og derfor ønsket 
at stoppe hos os. Det er 
vi selvfølgelig kede af, da 
vi altid har været meget 
glade for Karins indsats. 
Der skal lyde en stor tak 
for de år, hun har været 
en del af medarbejdersta-
ben ved Dejbjerg Kirke. 

I 2013 går det nye me-
nighedsråd i gang med 
renoveringen af varmesy-
stem, bænke m.m. i Dej-
bjerg Kirke. Provstiet har 
bevilliget det første beløb 
til projektering og arki-
tekthjælp, så forløbet kan 
planlægges professionelt. 

Dejbjerg Menighedsråd 
ønsker alle et smukt og 
dejligt efterår 
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WORK-
I SLÆGTSFORSKNING

Efter et par vellykkede år 
med work-shop i slægts-
forskning fortsætter vi 
også i år 2012/2013.

Vi har foreløbig planlagt 
følgende torsdag aftener: 
4. oktober, 1. november 
og 6. december 2012 og 
3. januar, 7. februar, 7. 
marts og 4. april 2013. 
Der kan komme ændrin-
ger undervejs.

Mødested: Byskolen 
i Skjern, Bredgade 108 i 
kælderen, indgang fra P-
pladsen ved Voldgade. Vi 
håber på, senere på året 

-
capvenlige lokaler.

Tidspunkt: Kl. 19.00-
22.00. Medbring selv evt. 
drikkevarer og brød

Det koster 10 kr. pr. mø-
deaften, man kan deltage 
1 aften eller alle aftener, 
det bestemmer du selv.

Det vil være en for-
del, hvis deltagerne har 
en bærbar computer 
samt benytter slægts-
forskningsprogrammet 
Brothers Keeper.

Der er trådløs internet-
forbindelse i lokalet.

Vi møder op med for-
skellige forudsætninger 
og hjælper hinanden  med 
de forskellige spørgsmål, 

der dukker op til at kom-

vores aner. Hvordan vi 
bruger kirkebøgerne, læ-
ser gotisk skrift, hvad kan 

på nettet, og hvad må vi 

eller måske kan måske 
kan vi ved fælles hjælp 
komme videre med dine 
aner.

Vi bestemmer fra gang til 
gang, hvilke emner vi skal 
behandle, og da det kun 
er 1 gang pr. md. fungerer 

-
men de øvrige tilbud af 
kurser i slægtsforskning. 
Er der nogen ting derfra, 
man ønsker gennemgået 
igen, er det oplagt at gøre 
det disse aftener.

Har I interesse i denne 
lidt anderledes måde at 
holde kursus på, så hen-
vend jer til en af neden-
stående personer

I samarbejde med: 
Nordvestjysk

Slægtshistorisk Forening

Slægtsforskning

Så er det igen sæson for 
slægtsforskning, og har 
I lyst til at snuse lidt til 
fortiden, skulle I prøve at 
møde op til vores work-
shop aftener i Skjern.

Læs lidt om hvor og hvor-

når på vores introduk-
tion.

Vi har også allerede nog-
le spændende aftener på 
programmet, idet vi den 
4. oktober skal høre Jør-
gen Christensen fra Lem 
fortælle, hvad han ved om 
matrikelkort. Herunder, 
Jørgens egen beskrivelse 
af aftenens indhold:

Gamle landkort kan være 
med til at sætte »kød« på 
slægtshistorien.

I realregistre og i skøde- 
og panteprotokoller kan 

om de huse og gårde, som 
vores forfædre ejede. Ved 
at kombinere den slags 
oplysninger med under-
søgelser af matrikelkort 
og målebordsblade kan 

-
cis de steder, hvor forfæd-
rene boede. Hvis det gæl-
der en landejendom, kan 
man på samme måde slå 
fast, hvor meget jord, der 
hørte til ejendommen, og 
man kan se, hvor jordlod-
derne lå, og om arealerne 
var opdyrkede eller lå 
hen som eng eller hede. 
Ved hjælp af computeren 
kan man med stor nøjag-
tighed sammenholde de 
gamle landkort med nu-
tidskort, så man kan tage 
ud i landskabet og opsøge 
stederne.

Aftenen begynder med 
et par konkrete eksem-
pler på, hvordan den 



slags undersøgelser kan 
gennemføres, og derefter 
går vi i detaljer med nogle 
af de mange muligheder, 
internettet rummer i for-
bindelse med undersøgel-
serne.

Der bliver vist, hvordan 
man kan »klippe« et lille 
område ud af et landkort 
og indtegne ejendom-
mens areal, så man får en 
god illustration til slægts-
bogen. Hvis tiden tilla-
der det, kan man afprøve 
nogle af tingene på sin 
medbragte computer.

Aftenen afvikles, som en 
af vores planlagte work-

shopaftener på Byskolen 
kl. 19.00.

Allerede den onsdag den 
10. oktober har vi igen et 
arrangement, denne gang 
sammen med Nordvest-
jysk Slægtshistorisk For-
ening. Aftenen afvikles på 
Dejbjerglund Efterskole 
og annonceres i Dags-
pressen.

Peter Sandbøl fra for-
eningen beskriver sit 
foredrag således:
»Fra æ minn til æ gaf«
og har undertitlen »Skit-
ser til en egns og slægts-
historie«. Det er et forsøg 
på at levendegøre begge 

dele og et eksempel på, 

historie med relation til 
slægten. Yderligere viser 
det, hvor meget man kan 

internet og, at meget af 
dette ikke er med gotisk 
håndskrift.

Dette er også et spæn-
dende foredrag, og det 
fortjener at mange møder 
op – husk, der med hen-
syn til kaffen, er tilmel-
ding.

Så har vi et kursus i 
Brothers Keeper et slægts-
forskningsprogram, der 
hjælper med at holde styr 
på alle oplysningerne, vi 

kursus afholdes også på 
Dejbjerglund - den 3. 
november og der er til-
melding til Nordvestjysk 
Slægtshistorisk Forening. 

hold alt efter erfaring.
Det var lidt om hvad ef-

teråret byder på af vores 
arrangementer, vi håber, 
I har lyst til at være med. 
Måske har man også lyst 
til at deltage i aftenskole-
undervisning for begyn-
dere eller i gotisk skrifts-

løbet af efteråret på Ama-
gerskolen.

Gitte Lund
mobil 2216 0024

gittelund@aplusmail.dk
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Mekonomen
i Dejbjerg...

En tilståelse. Jeg har 
ikke den store forstand 
på tekniske detaljer eller 
hvad man ellers skal 
hæfte sig ved, når man 
er til rally, - og indrømmer 
blankt, at havde det ikke 
været lige uden for døren, 
havde jeg ikke skænket 
det en tanke.

Så jeg skriver denne lille 
beretning, som helt uvi-
dende på området og som 
en tilskuer der blot ser 
nogle biler, der drøner 
vildt af sted. 

Men når det så er sagt, 
erkender jeg, at det var da 
en spændende oplevelse, 
og har stor respekt for de 
personer, som deltager i 
et sådant løb. Der er ble-
vet brugt megen tid inden 
de er kommet så langt.

Lørdag 1. sept. var 
Dej-bjerg en del af ku-
lissen omkring 4. afdel-
ing af Mekonomen Rally 
Champignon Ship – det 
danske mesterskab i ral-
ly. Arrangør af rallyet var 
Ringkøbing og Omegns 
Motorklub. Så selvfølgelig 
skulle det foregå i Vestjyl-
land nemlig Ringkøbing 
– Dejbjerg – Rækker 
Mølle – og oppe omkring 
Ulfborg.

Starten gik i Dejbjerg 

Kirkeby og ned omkring 
Terningvej. Der blev kørt 

kørsel. Vejene var “pyn-
tet” med reklamer, hvilket 
man jo ikke ser hver dag i 
Dejbjerg.

Det tager tid at planlæg-
ge et sådant løb. Allerede 
i april var man rundt at 
spørge om tilsagn og ac-
cept fra borgerne omkring 
og de implicerede veje, da 
disse skulle spærres af for 

Forinden havde man også 
fået en tilladelse fra poli-
tiet.

Om fredagen kunne løb-
sdeltagerne, som var både 
mænd og kvinder køre 
ruten igennem, for de-
taljerne. Det gav lidt mere 

foregik dog efter færd-
selslovens forskrifter.

Tidlig lørdag morgen var 
arrangørerne ude at gøre 
klar med afspærringer 
og hvad der ellers skulle 
gøres inden man var klar 
til arrangementet.

Så startede det hele – 
larm og os – op og ned 
i fart – hvinende dæk i 
svingene. Det mindede 
om lyden af en humlebi 
med en alt for høj decibel. 
Bilerne var et farverigt 
syn, med reklamer over 
det hele. I forbifarten så 
man et par hjelmklædte 
mennesker inde i bilen. 
De virkede meget kon-
centrerede, hvilket nok 
også var nødvendigt.

En lokal beboer havde 

nogle overvejelser om-
kring sine køer, der gik på 
marken op til vejen, hvor 
der skulle køres. Køerne 
havde før vist nervøsitet, 
hvis der fx. kom en mo-
torcykel kørende. 

Selv om det er en kort 
strækning skal der selv-
følgelig accelereres med 
fuld gas op og ned, så det 
rigtig kan larme. Det kan 
køer ikke lide. For en sik-
kerhedsskyld blev køerne 
så gennet ud i den fjer-
neste krog af marken, så 
de var lidt på afstand af 
larmen.

Mange mennesker var 
mødt op for at se ral-
lyet. Flere fulgte med fra 
sted til sted og tilbage 
igen (Dejbjerg – Rækker 
Mølle) da der blev kørt to 
gange de nævnte steder. 
Nogle blev befordret i 
bus.

Sikke en stilhed da det 
hele var overstået. Og 
inden længe lignede det 
hele sig selv igen. Der 
var ryddet op. Bilernes 
fart taget i betragtning, 
samt de hvinende dæk 
var der forbavsende nok 
ikke meget at se efterføl-
gende – højst nogle sorte 
streger efter dækkene og 
lidt græskanter, som var 
kørt op.

Dejbjerg kom da også 
lidt i medierne pga. ar-
rangementet.
Hvordan resultatet blev, 
ja der er jeg svar skyldig.

-bll
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MISSION
Onsdag 24. oktober 
kl. 19.30
Månedsmøde ved 
forstander på Solgården, 
Kristian Andersen, Tarm

Fredag 26. oktober 
kl. 15.00
Basar i 
Dejbjerg Missionshus

Tirsdag 30. oktober til 
fredag 2. november
Skjernkredsens
halmøder.
Program følger senere

Fredag 23. november 
kl. 18.30
Julsepisning i 
missionshuset

Onsdag 12. december 
kl. 19.30
Månedsmøde ved fritids-
forkynder Erik 
Markussen, Videbæk

Onsdag 28. december 
kl. 19.30
Julefest ved Søndag-s-
klubben. Vi får besøg af 
Lona Pedersen.

Program for 

S
KLUBBEN
Søndag 14. oktober 
kl. 10.15
Vi sælger lodsedler

Fredag 16. oktober 
kl. 15.00
Basar

Søndag 4. november 
kl. 10.15
Vi får besøg.
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Jagtforening
August 2012...

Så er vi nået til høsttiden 
igen; kornet forsvinder 
på markerne, og i skoven 

plukkes frugt fra træerne, 
og på heden går jagten 
efter tyttebær. 

For os jægere starter »hø-
sten« også. Her fra den 1. 
september går jagten igen 
ind på bl.a. gæs og ænder, 
og rigtig mange er af sted 
for at få en fugl på tasken.  
Samtidig starter jagten 
på kronvildt; her må man 
skyde spidshjorte samt 
kronbærende hjorte, hvil-
ket vil sige med min. 9 
sprosser.

De sidste par år har man 
valgt at skåne de mel-
lemste hjorte indtil me-
dio oktober for at vi alle 

hjorte at se på i naturen. 
I jagtforeningen har vi 

planlagt efterårets jagter. 
Vi afholder sognejagt i 
vest lørdag 3. november. 
Det er en dag, vi ser frem 
til, og vi er rigtig glade for 
at have muligheden for 
at gøre det i vores dejlige 
natur her i sognet.  Om 
aftenen samles vi på ef-
terskolen sammen med 
lodsejerne og får lidt godt 
at spise samt underhold-
ning.

Lørdag den 17. novem-
ber afholder vi jagt i 
Lyager Plantage samt de 
lodsejere der ligger op til 
Helge og Knud Erik. Her 
går vi efter skovsnepper 
samt ræve. Det plejer også 
at være en rigtig god dag.

Som noget nyt i forenin-
gen prøver vi med en hav-
jagt 10. november. Man 
kan se detaljerne på vores 
hjemmeside, og eventuelt 
interesserede kan hen-
vende sig til Torben Jep-
sen, som har arrangeret 
dette.

Husk at komme ud og 
nyde efterårets løvfald i 
skoven. Det er en rigtig 

er der rig mulighed for at 
plukke svampe samt bær i 
naturen netop nu.

På foreningens vegne
Kristian

Julemarked&
Adventsmøde
Mandag 10. december

lukker vi for alvor 
julen ind på Dejbjerglund 

Efterskole
18.30 – 19.30

Julemarked i Hallen
Salg af elevfremstillede 

juleting og godter.
19.30

Dørene åbnes til adventsmøde 
i Kulturhuset – Entré: 30 kr.

Ca. 21.30 Tak for i aften
Vi håber på en hyggelig aften 

med stort fremmøde.
Med venlig hilsen

Elever og medarbejdere 
på Dejbjerglund
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER: Søndag 7.: kl. 9.00  
Søndag 14.: kl.10.30 Kirkekaffe & lodseddelsalg  KIRKEBIL
Søndag 21.:  Ingen
Søndag 28.: kl.9.00

NOVEMBER: Søndag 4.: kl.10.30 Allehelgensdag
   KIRKEBIL  Mindeskik.
Søndag 11.: kl.10.30
Søndag 18.:   Ingen
Søndag 25.: kl.9.00

DECEMBER: Søndag 2.: kl.10.30 Det nye kirkeår  KIRKEBIL
Torsdag 6.: kl.19.00 Vi synger julen ind  (se omtale)
Søndag 9.: kl.10.30
Søndag 16.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 23.:   Ingen
Mandag 24.: kl.15.00 Juleaften
Tirsdag 25.: kl.10.30 Juledag
Onsdag 26.: kl.10.30 Skt. Stefans dag.  Indsamling
Søndag 30.: kl. 9.00

VI SYNGER JULEN IND:
Torsdag 6. december  kl.19.00  synges juletiden ind i Dejbjerg Kirke. 

96.4 - 107.1 - og 107.5.

Lona og Jørgen Pedersen
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DANMISSIONS
KVINDEKREDS
Anne Marie Nygaard
Uglbjergvej 19, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9734 1144

DEJBJERG
LOKALHISTORISKE 
ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9734 2940

DEJBJERG
MENIGHEDSRÅD
Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76
6940  Lem
tlf. 9610 7081

DEJBJERG
JAGTFORENING
Kristian Vang Andersen
Uglbjergvej 20, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9734 1757

INDRE MISSION
Kaj Danielsen
Grønagervej 15, Stauning
6900  Skjern
tlf. 2621 3620

DEJBJERG
SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagervej 3, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf./fax 9735 1976

Lisbeth Rudbæk Årup
tlf. 9734 1134

Rigmor Tarpgaard
tlf. 9734 1626

DEJBJERG
SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9732 2825

DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 9, 
Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9735 3922

DEJBJERGLUND
EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld 
Christiansen
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900  Skjern
tlf. 9734 1900

DEJBJERGLUND
HALLEN
Kjeld Andresen
Stauningvej 27d, 
Stauning
6900  Skjern
tlf. 9736 9066

STAUNING/DEJBJERG 
U & I
Dorthe Iversen
Dejbjergvej 3, Stauning
6900  Skjern
tlf. 9736 9430

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg
Ånumvej 165, Borris
6900  Skjern
tlf. 9736 6604

DEJBJERG GOLFKLUB
Viggo Nielsen
Engtoften 16
6900  Skjern
tlf. 9736 6356

STØTTEFORENING
FOR STAUNING SKOLE 
OG BØRNEHAVE + 
BØRNEKLUB
Mark F. Sørensen
Stauningvej 52, Stauning
6900  Skjern
tlf. 9736 9666/4096007

ADRESSER DEJBJERG
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