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GODT NYTÅR.
Dette er det første nummer af Holmsland Sogneblad i 2013. Dette medfører
forskellige ting.
For det første bringer vi en ny forside. Motivet er mindcstenen over Krylegaarden i Houvig. Se baggrunden for dette andetsteds i bladet.
For det andet er alle vore annoncører blevet kontaktet, og alle – på nær én,
der er ophørt med at drive forretning – har ønsket at fortsætte annonceringen. Tak for det.
For det tredje følger der med dette blad et girokort, som kan bruges til at
indbetale kontingent til Holmsland Sogneforening. Se også om dette andetsteds i bladet.
Sognebladet uddeles til 630 husstande i vores område. Sogneforeningen har
godt og vel 300 medlemmer, så der er mulighed for nogle flere. Prisen er kun
100 kr. pr. person.
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Fælles generalforsamling
Foreningerne: HGU, Dagli’Brugsen, Din Egen Forening,
Holmsland Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
indkalder til

Fælles Generalforsamling

Fredag den 5. april 2013 kl. 17.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden:
•Valg af Dirigent og stemmetællere for alle generalforsamlinger
•For hver enkel forening:
•Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
•Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
•Indkomne forslag
•Kontingent for næste år (hvis det kræves)
•Valg til bestyrelsen og suppleanter
•Valg af revisor og suppleanter
•Eventuelt
Midt i generalforsamlingen bliver der serveret mad.
Under generalforsamlingen vil der være aktiviteter for børnene i hallen.
OBS!
•Ved indgangen udleveres stemmesedler til de / den forening man er medlem af.
•Man kan mod kontant betaling indmelde sig i en forening ved indgangen før
generalforsamlingen.
•Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af de
nævnte foreninger.
•Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje
•Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden
(HIK dog 6 uger)
Alle er velkomne også de yngre familier
3

Beretning fra HGU 2012
Så gik 2012. Et år, hvor der igen skete mange ting.
Det startede i januar, hvor Indoor Cycling kom godt i gang. Det var i januar
gratis at prøve, og dette tilbud tog over 125 personer imod. Efterfølgende er
60-70 % af dem stadig aktive.
Ved gymnastikopvisningen havde vi 8 af vore egne hold på gulvet. De lavede en flot opvisning. Gæsteholdet var Ringkøbing-Skjern Juniorhold. Et
kæmpe hold, som overfor de mange tilskuere, lavede et gigantisk show
Ved generalforsamlingen, som for første gang var for 5 foreninger, besluttede vi at gå fra 5 til 3 personer i bestyrelsen. Der var 3 personer i den gamle
bestyrelse, der ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde en ny
person, som ville træde ind i bestyrelsen, blev det besluttet, at de sidste 2
personer selv skulle finde den sidste til bestyrelsen. Det blev så mig, der i
august sagde ja til at gøre en indsats.
I tidlig forår 2012 sad nogle personer i et sommerhus og talte om, det ikke
kunne være rart, hvis man kunne sejle rundt i Stadil fjord i en kajak. HGU
blev så kontaktet, om det ikke kunne være en aktivitet i HGU. Vi havde derved mulighed for at kunne få nye medlemmer. Det blev en stor succes. Rigtig mange har i sommerens løb sejlet rundt på fjorden. Forholdene i Røjklit
havn er også blevet lavet gode af friluftsudvalget.
I 2011 var HGU med i kapløbet om at blive Danmarksmester i Foreningsudvikling. Der kom rigtig mange ideer frem. I maj 2012 var Dorthe og Bent
Erik i Odense, hvor afgørelsen fandt sted. Desværre var HGU ikke en af de
5, ud af 41, som vandt. Men meget kunne bruges fremover.
Krocketspillerne spiller næsten hele året, og flere nye medlemmer er kommet til i 2012. Vi har haft 3 hold tilmeldt i år. I september var desuden et
stævne med 55 deltagere.
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I efteråret har der været gang i mange aktiviteter. Fodbold, gymnastik, krocket, kajak, spinning, badminton, tirsdagstræf, volleyball, linedance og stepz.
I december har vi, som vi plejer, haft juleskrab og fyrværkeri. Salget af juleskrab er gået nogenlunde, mens salg af fyrværkeri er gået noget tilbage.
I bestyrelsen vil vi gerne sige tusind tak til de 15 udvalg, som vi har i dag.
Alle de medlemmer i udvalgene gør et kæmpe stykke arbejde. Uden jer kunne vi ikke få det hele til at hænge sammen. Tak skal også lyde til vore sponsorer, som gør det hele lidt lettere.
Tak til alle, som giver en hånd med i HGU.
Til slut kan vi lige nævne, at vi i 2013 holder 125 års jubilæum.
På vegne af HGU
/Kaj D. Pedersen
				
Valg til bestyrelsen:
Kaj D. Pedersen Modtager genvalg.

Balance pr. 31-12-12
Aktiver
Kontant
Vestjysk Bank
Landbobanken
Udestående fordringer
2433 Bankinv. Kort obli.
15 Vestas aktier

Passiver

12.604,00
112.783,62
166.820,11
0,00
233.033,80
477,90

Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Skyldige omkostninger

586.392,88
-60.673,45
525.719,43
0,00

I alt

525.719,43
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525.719,43

Samlet Oversigt
Indtægter

2012

2011

2010

2009

Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Sportsfest/ koncert
Kano/ kajak afdelingen
I alt

89.380,44
179.368,83
0,00
52.216,50
261.617,50
1.050,00
94.692,00
9.370,00
29.264,50
7.880,00
114.365,00
0,00
10.028,00
849.232,77

128.004,67
203.790,00
5.239,75
62.106,65
238.996,00
12.053,00
0,00
8.390,00
33.016,60
7.697,00
137.174,59
0,00

145.921,82
199.631,50
7.065,75
57.762,00
208.701,00
0,00
0,00
0,00
33.824,75
6.529,00
133.500,00
93.408,00

148.659,92
216.853,00
3.633,00
64.758,00
239.295,95
0,00
0,00
0,00
30.285,00
5.625,00
127.656,77
221.518,75

836.468,26

886.343,82

1.058.285,39

Udgifter

2012

2011

2010

2009

Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Sportsfest/ koncert

139.478,46
179.633,57
1.675,00
240,00
140.017,88
8.415,00
45.670,00
253.925,26
28.720,05
8.053,44
85.195,15
0,00

147.764,14
199.441,51
7.958,90
2.265,02
50.371,39
8.250,00
58.609,00
262.759,20
31.590,00
13.521,00
151.925,00
0,00

167.087,73
216.762,68
7.300,00
0,00
0,00
0,00
52.488,00
196.087,93
30.835,00
4.784,10
114.312,37
96.680,06

150.669,40
222.419,21
8.752,50
0,00
0,00
0,00
60.690,25
250.554,02
28.667,50
3.429,97
45.875,00
139.245,13

886.337,87

910.302,98

5,95

147.982,41

Kano/ kajak afdelingen

18882,41

I alt

909.906,22

934.455,16

Overskud
Underskud

-60.673,45

-97.986,90

638

651

Antal medlemmer
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635

Købmanden i Houvig
Frisk brød fra egne ovne hver dag
Åbnet hele året.
Venlig hilsen Jutta & Lars
LETKØB Houvig
Houvig Klitvej 51 • 6950 Ringkøbing • 97 33 99 77

ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00
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Beretning fra Dagli’Brugsen
Bestyrelsens beretning for 2012
Holmsland Brugsforening / Dagli’Brugsen kom i 2012 ud med en omsætning på 11,7 mill. excl. moms. Et resultat der levede godt op til forventningerne og lige knap 2 mill. bedre end sidste års omsætning på 9,8 mill. De
mange tiltag i butikken har altså givet bonus på omsætningen. Det kan også
aflæses på indtjeningssiden. Brugsen kom ud med et overskud på 52.800 kr.
mod sidste års overskud på 23.000 kr. Et pænt og tilfredsstillende resultat,
når vi medregner de investeringer, vi har foretaget i butikken. Vi kan ikke
afdække enkeltheder i butikkens regnskab på nuværende tidspunkt d. 1. februar 2013, da det reviderede årsregnskab fra FDB endnu ikke foreligger;
det vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 5. april 2013.
Altså et godt år for Holmsland Brugsforening.
Grundlaget for en dagligvarebutik på Holmsland skal udgøres af de lokale
beboere; det er os, der skal være en garanti for, at vores lokale butik kan eksistere. Det er os, der skal kunne se en værdi i at have et lokalt indkøbssted.
Når det er sagt, må vi også erkende, at det er de mange vareturskunder, der
har en stor del af æren for den markante omsætningsstigning. Og som det
går nu, går det jo rigtig godt; men det må ikke afholde os fra hele tiden at
arbejde for at få flere lokale beboere til at handle lidt mere i Brugsen og lidt
mindre i de store byer. Netop fordi grundstammen i butikkens drift skal findes i lokalsamfundet. Jo mere den får fat i lokalsamfundet jo bedre fremtidsperspektiv; og jo større chancer er der for en dagligvarebutik her på Holmsland - også om 10 år.
Hvad er værdien da i at have et lokalt indkøbssted ?
Her vil vi fremhæve flere ting. Husene bevarer deres værdi, det giver arbejdspladser til lokalsamfundet, nogle af sognets unge kan få fritidsjob i
Brugsen, unge der har det svært kan måske få det rette skub ved et fritidsjob i butikken, butikken bruges af skolen, SFO, børnehaven, Centeret og
Kirken, børn kan trygt sendes i Brugsen, alle kan gå, cykle eller køre lige
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til Brugsen. Det er et samlingssted i sognet, der er god service, man sparer
tid i en nærbutik og sparer kørsel til en større by, man mødes i Brugsen og
til Brugsens arrangementer. Vil vi undvære disse værdier ? Hvis ikke - hvor
meget vil vi så betale for dem?
De værdier stiller også store krav til vores lokale indkøbssted.
Vi skal kunne tilbyde friske varer til en en konkurrencedygtig pris. Vi skal
kunne tilbyde service og god kvalitet og gerne have flere funktioner udover
dagligvarer – senest har vi fået håndkøbsudsalg fra Ringkøbing Apotek. Vi
skal være synlige i lokalsamfundet, og vi skal gøre det rart at mødes i en god
atmosfære. Det forsøger vi hele tiden at leve op til og forbedre.
Prisfald i Brugsen
Dagli’Brugs-kæden har taget et bemærkelsesværdigt initiativ. Kæden består
af 375 butikker, og alle butikker har sat priserne ned på 230 varer. Det er
varer i discountserien ”X-tra”, der sættes ned, så de matcher discountbutikkerne. Dermed går kæden til modstand mod de store discountbutikker, der
står sig godt med den nye lukkelov – eller nærmere afskaffelse af lukkeloven
i oktober 2012.
Salgsdirektør Jesper Andersen fra Coop udtaler, at det er den hidtil største
prissænkning i historien, og han håber, at det kan sikre butikkernes fremtid,
og være med til, at Dagli’Brugsen også for fremtiden kan være det samlingssted for mindre bysamfund, som butikkerne er mange steder i dag. Prissænkningerne koster hele kæden et 2-cifret millionbeløb og betagtes som en
investering.
I bestyrelsen hilser vi initiativet velkommen, og vi opfordrer kunderne til at
gå på opdagelse mellem de 230 varer, som matcher priserne hos discountkonkurrenterne. Vi tror, det er et godt tidspunkt her først i det nye år, hvor
det er sparetider efter december måneds mange udgifter.
Investeringer i Brugsen
Vi har i 2012 investeret i ny køler. Det kneb med plads til det brede udvalg
af friske oste og brød, derfor er ny køler installeret på lageret.
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Ligeledes har vi indkøbt ny ventilation. Ny scanner til medlemskortet er
ophængt i butikken, så man kan tjekke, hvor mange point man har optjent,
og ligeledes kan man se hvilke personlige tilbud, der er knyttet til medlemskortet.
Vi har oprettet en ”kasse 3” på lageret, hvor det nu er muligt for personalet
at scanne varerne, der skal leveres ud af huset. Tidligere skulle varerne igennem en kasse i butikken, hvilket betød en ekstra arbejdsgang, samtidig med
at det optog plads for kunderne i butikken. Med scanneren er der bedre arbejdsgange for alle.
Vi har desuden købt ny printer til kontoret.
Jubilæumsfesten kan jo også kaldes en slags investering. 375 mennesker var
i samlet flok med til at fejre Holmsland Brugsforenings 100 års jubilæum.
Det kostede Brugsen 50.000 kr. svarende til en pris af 133 kr. pr deltager.
Endelig vil vi også betegne diverse sponseringer, som Brugsen uddeler, som
en investering i lokalsamfundet. Senest har Brugsen sponseret naturalier til
projektet ”Kunsten i bevægelse” i form af alle morgenmåltider plus frokostmad til de besøgende kunstnere.
Bestyrelsens arbejde i Brugsen
Vi har afholdt 7 møder siden sidste generalforsamling. Vi konstiturerede os i
april måned med Thorkild Olesen som formand, Svend Jensen som næstformand og Esther Larsen som sekretær.
Mette Rasmussen indtrådte juni 2012 i Brugsens bestyrelse, da Karen Jensen flyttede fra byen.
I bestyrelsen har vi vurderet det positivt, at vi bakkede op om at afholde fælles generalforsamling i sognet sammen med 4 andre foreninger. Vi glæder os
til at kunne afholde fælles generalforsamling igen. Afviklingen er ændret en
smule på baggrund af sidste års erfaringer; men vi er stadig 5 foreninger, der
er klar fredag den 4. april kl. 17.00, startende med fællesspisning.
Lørdag den 28. april 2012 holdt vi blomstermarked på Æ Pold. Bestyrelsen var vært ved morgenkaffen med rundstykker. Mange havde taget imod
opfordringen om at komme gøre en god handel. Igen havde vi stor hjælp af
Inge Plougsgaard. Hun pyntede mange krukker og gav kyndig vejledning
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om blomsterne. Mange kom også med egne krukker, der kunne tages med
hjem klar til at byde foråret velkommen. Vi sluttede dagen af med at sælge
pølser fra grillen.
En stor del af vores arbejde har været knyttet til Brugsens 100 års jubilæum.
Fredag d. 13. juni blev billetsalget skudt i gang i butikken med en koncert af
vores lokale spillemænd. Bestyrelsen var vært ved en lille forfriskning. En
dejlig eftermiddag med en god og glad stemning, og hvor vi solgte 75 billetter.
Indbydelsen blev husstandsomdelt i hele sognet, og det tog holmboerne godt
imod. Som I ved, nåede vi op på at sælge 375 billetter.
Tidligere uddeler Poul Koldsgaard og Mogens Tarp var behjælpelige med
at fortælle om Brugsforeningens historie, så et lille jubilæumsskrift kunne
trykkes og omdeles.
Fredag den 10. august løb den store fest af stabelen. Holmsland Kulturcenter
klarede opgaven fint og satte nogle gode rammer. Inge Plougsgaard satte også sit flotte fingeraftryk på festen. Inge havde pyntet hele hallen og lavet alle
blomsterdekorationerne til bordene. Endnu engang tak for stor og værdifuld
hjælp, Inge. Alle 375 gæster - mellem 4 og 94 år - var simpelthen kommet
for at få en god aften ud af det, og bagefter må vi sige, at det blev en succes,
som hele sognet stod sammen om. Billederne der har været udstillet i butikken fortæller også om en rigtig god fest.
Selve jubilæumsdagen blev markeret søndag den 30. september med flagalle
i byen og lagkage og kaffe / sodavand i teltet på Æ Pold. Ringkøbing Garden
spillede op og gik gennem hele byen med ophold ved Holmbohjemmet og
selvfølgelig også ved Brugsen. 40 lagkager forsvandt som dug for solen. En
fornøjelig dag trods blæst og regn.
De trafikale forhold ved rundkørslen har også fyldt en del i vores arbejde.
Vi har sammen med Sogneforeningen sendt en ansøgning til kommunen,
hvor vi ønsker igangsat et arbejde med at gøre de trafikale forhold bedre. Vi
ønsker en helhedsløsning hvor vi også medtænker en eventuel udvidelse af
Brugsen mod vest.
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Lørdag den 8. december 2012 havde vi sammen med Sogneforeningen inviteret Ole Kamp, formand for Teknik og Miljø, ud til åstedet, hvor vi drøftede
problemstillinger og muligheder med ham. Ole Kamp kunne fortælle, at der
ikke var flere penge til projektering i 2013, og det var ikke muligt at bevilge
flere; men han ville tage ansøgningen med på budgetseminar i august 2013.
Søndag den 25. november blev julens komme markeret med juleaktiviteter i
Centeret, julesalmer i kirken og julehygge i Brugsen med kaffe og småkager.
En dejlig dag hvor mange var med til at tænde julelysene i gaderne.
Til slut vil vi i bestyrelsen takke uddeler Kirstine og hele personalet for et
godt samarbejde og for en god og stor indsats i butikken. Vi sætter pris på
jeres gode humør og jeres arbejde med at udvikle Holmsland Brugsforening,
og så kan vi jo også godt li’ når der kommer nogle gode tilbud.
På bestyrelsens vegne
Thorkild Olesen

Brugsens bestyrelse er:
Thorkild Olesen, formand
Svend Jensen, næstformand
Esther Larsen, sekretær
Henriette Kristensen
Mette Krøldrup Rasmussen
På valg:
Thorkild Olesen - modtager genvalg
Mette Krøldrup Rasmussen - modtager genvalg
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Træflis

Flisning udføres af læbælter, skov og haver

Salg af flis og brænde
Holmsland Flis- og Brændeservice
v/ Svend S. Jensen
Klostervej 75 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 75 41 • 40 44 75 41

Salg

af juletræer & pyntegrønt
I/S Ejstrup Plantage
Sv. Aa. Lunde
Svend S. Jensen
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97 32 22 00
97 33 75 41

Beretning fra Din Egen Forening
Det var med stor spænding vi gik til sidste års generalforDEF
samling – kunne ideen med en fælles generalforsamling bli- HOLMSLAND
ve en succes her på Holmsland ligesom i Grønbjerg som har
inspireret os til det?
Vi er i Din egen Forenings bestyrelse enige om at ideen stadig er god, der var
nogle skønhedsfejl, men fejl lærer man af, så vi har i arbejdsgruppen taget
højde for at vi ikke løber i samme problemer igen.
Din egen Forenings sommertur gik i 2012 til Stauning Whisky, hvor vi fik
en rundvisning og en levende fortælling om, hvordan ideen var opstået og
senere blev ført ud i livet – med stor succes skulle det vise sig.
Efter rundvisningen var der smagsprøver og mulighed for at købe en flaske
med hjem.
Efterårets foredrag havde vi arrangeret sammen med kulturcentret og vi havde hyret Anders Agger til at fortælle om sine oplevelser i forbindelse med de
TV-udsendelser han har lavet.
Der var fuldt hus i multisalen, det er dejligt der er opbakning når vi arrangerer noget.
For første gang havde vi valgt at sælge billetter på nettet – på www.billetto.dk.
Det er nemt og det er gratis for foreningen, dog er der et lille gebyr på hver
billet, men vi tror på der vil være flere og flere der benytter sig af den måde
at købe billetter på, så det agter vi at fortsætte med ved større arrangementer
– vi har også valgt at gøre det til damefrokosten i år.
Der vil selvfølgelig altid være mulighed for at få billetter på anden vis også,
det er jo ikke alle der har netadgang endnu, selvom det efterhånden er svært
at begå sig uden.
I slutningen af november 2012 var vi igen med til at arrangere julehygge i
Kulturcentret – denne gang med banko. Det var en rigtig god eftermiddag
med flot fremmøde. Efter arrangementet var der gudstjeneste og tænding af
juletræet på ”æ pold”.
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Damefrokosten i 2013 har vi også arrangeret i samarbejde med Kulturcentret. Det har gjort, at vi har kunnet sætte prisen lidt ned.
Vi har også besluttet at festen i år holdes i første weekend i marts i stedet for
i januar som vi har gjort hidtil. Det har vi gjort bl.a. på baggrund af opfordringer fra deltagere.
Efterårets foredrag bliver med socialpædagog og familievejleder Lola Jensen – det holdes den 29. oktober i Kulturcentret.
Til slut en stor tak for den opbakning vi får af vore medlemmer og den positive modtagelse vi får når vi kommer rundt og fornyer medlemskabet.
Bestyrelsen – Din egen Forening:
Marianne Thygesen
Bibbe Stræde
Lene Rytter Kristensen
Berit Jensen (på valg)
Jette Jensen (på valg)
Lisbeth Nielsen (på valg – modtager ikke genvalg)
Gunver Jensen (på valg)
Nyvalg af 2 suppleanter
Revisorer:
May-Britt Pugflod
Gunhild Oehlenschlæger (på valg)

Foredrag med Lola Jensen
Socialpædagog og familievejleder Lola Jensen holder
foredrag i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00
Sæt X i kalenderen - nærmere information i senere
nummer af Sognebladet.
Din Egen Forening
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D e f regnskab 2012 e

Resultatopgørelse 1.1. 2012 - 31.12. 2012

Regnskab

Indtægter
Kontingent medlemmer 115
Sponsorater
Nettoindtægter arrangementer
Arrangement nr. Damefrokost 21.1.12
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

8.625,00
-

16.445,00
8.510,00
2.000,00
3.041,55

2.893,45

Arrangement nr. 2 Stauning Whisky 20.6.12
Billetindtægter
2.275,00
Honorarer
2.100,00
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse
-

175,00

Arrangement nr. 3 Anders Agger 31.10.12
Billetindtægter
29.370,00
Honorarer
15.000,00
Fortæring
6.000,00
Lokaleleje
2.992,00
Annoncering
2.355,75
Diverse
30,00

2.992,25

Arrangement nr. 4 Julebanko 25.11.12
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse
Andre indtægter
Renter
Andre indtægter

148,90

(148,90)

97,36
2,00

99,36

Indtægter i alt

14.636,16

Administration
Generalforsamling
Annonce/kontingenter mm.
Kontorhold
Gebyrer
Diverse udgifter

4.194,25
2.475,00
10,00
3.597,00

Omkostninger i alt

10.276,25

Årets Resultat

4.359,91
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D.E.F

Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
Aircon - klima
Autoskader
Auto diagnose
Bremsetest
Dæk - Fælge
Autohjælp
Autoglas
Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
17

Beretning fra Sogneforeningen
Endnu et år er gået og hvad har sogneforeningen
beskæftiget sig med siden sidste generalforsamling.
1. Vedrørende udviklingsplan for Holmsland er der ikke sket så meget i
2012. Det hænger sammen med, at de fleste af de forslag som havde fået første prioritet skal ske i samarbejde med kommunen. Vi har holdt flere møder
med kommunen uden at der er kommet noget konkret ud af det. Vi forventer
at kommunen også vil udvikling i de små landsbyer, det kunne være et tema
til det kommende byrådsvalg. Vedrørende udstykning er der ikke den store
efterspørgsel efter grunde. I forhold til den kommunale udstykning er det
svært med den private udstykning. Det kunne også være et tema i byrådsvalget, om det kun er i de store byer kommunen skal udstykke ?
2. Hjemmesiden som vi har fælles med HGU og HIH er nu godt i gang. Kalenderen på den fælles forside ønsker vi bliver brugt af alle foreninger på
Holmsland, der ved undgår vi for mange overlapninger. Hvis vores hjemmeside skal være interessant er de nødvendigt at den hele tiden er opdateret.
Det er vi meget opmærksomme på og nedsat et udvalg til at tage sig af det.
3. Loppemarked, julebelysning og flagalle er der også blevet arbejdet med
i årets løb. Der har været en god indtægt fra loppemarkedet og der er blevet
lavet regler for hvornår der flages. Der har ikke været den store udlejning til
bryllupper og runde fødselsdage.
4. Det grønne hold til renholdelse af de offentlige arealer bliver udbygget
med flere hold så vi når hele vejen rundt. Vi vil gerne have en pæn by, vi går
foran og håber så at de private også følger efter.
5. Den fælles generalforsamling i 2012 er der blevet evalueret på, det har resulteret i at genrealforsamlingen i år bliver flyttet til fredag aften og vi starter noget før og der bliver aktiviteter for børnene i hallen. Vi vil gerne have
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nogle flere yngre familier til at deltage og der skal være bedre tid til den enkelt generalforsamling . Der bliver ikke nogen underholdning, det må vi lave
på andre tidspunkter.
6. Kunst i bevægelse blev en stor succes. Kunst er til for at skabe debat og
vi fik virkelig sat Kloster på landkortet. Blev resultatet så det vi havde forventet ? Jeg tror at de fleste er godt tilfreds med resultatet, jeg håber at projektet også er med til at skabe sammenhold på tværs af foreninger. En stor
tak til udvalget med Bodil Schmidt i spidsen for de mange timer de har lagt
i projektet .
7. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og tak til de mange frivillige i udvalgene.
8. Sogneforeningen deltager i Landdistriksrådet og LAG bestyrelsen, begge
stedet for at få gode input til at udvikle vores landsbyer .

Sogneforeningens bestyrelse:
Iver Poulsen
Christian Holm Nielsen ( modtager genvalg )
Maybritt Pugflod
Viggo Kofod
Bjarne Vogt
Bodil Schmidt ( modtager genvalg )
Lars Provstgaard ( modtager genvalg )
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Årsregnskab 2012 for Holmsland Sogneforening
Indtægt
Kontingent …………………………………………
26.355,00
Flagalle …………………………………………….
350,00
Loppemarked …………………………………….
20.371,50
Sogneblad …………………………………………
38.830,00
Kunsten i bevægelse
6.700,00
Diverse
17.505,14
Indtægter i alt
110.111,64
Kontingent …………………………………………
Flagalle …………………………………………….
Loppemarked …………………………………….
Sogneblad …………………………………………
Kunsten i bevægelse
Diverse
Udgifter i alt

2011
24.023,00
6.250,00
10.296,50
39.915,00
0,00
65.984,36
146.468,86
Udgift
0,00
850,00
6.277,15
27.534,75
22.581,94
57.845,01
115.088,85
-4.977,21

Resultat
Balance
1. jan. 2012 31.dec. 2012
Bank ………………………………………………..
10.400,71
5.423,50
Kasse ………………………………………………
0,00
0,00
Egenkapital
10.400,71
5.423,50

Årsregnskabet er revideret og godkendt den

Karen Marie Sørensen

0,00
793,75
15.434,80
31.854,38
0,00
138.619,41
186.702,34

Kirstine Aarup
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4.977,21

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Beretning fra
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
2012 blev igen et spændende år i centeret med mange forskelligartede opgaver for både bestyrelse, personale og de frivillige.
Det er et kæmpe arbejde, at få centeret til at fungere, men ved fælles hjælp,
synes vi at det går rigtig godt.
Det er vigtigt for den positive stemning i hele lokalsamfundet, at vi samarbejder omkring vores aktiviteter på Holmsland. Tak til alle, der bidrager til
dette.
Festlokalerne i centeret har været godt udlejet til bl.a. skindudstilling og fester. Højskoledagene har kunnet samle 170 mand til morgenkaffe og foredrag. Fællesspisning har stadig god opbakning. Maden er lækker og det er
en hyggelig aften.
Året blev afsluttet med den lokale julefrokost, hvor vi i år kunne samle 154
gæster. Festen blev afholdt i multisalen i stedet for i hallen. Det var en rigtig
god fest med alt hvad en fest skal indeholde, så måske skal vi bare gentage
succesen og lade det være først til mølle.
Mange mennesker har i årets løb været her som gæster og det slider på faciliteterne. Vi gør alt for, at lokalerne står flotte og indbydende til vores gæster
og derfor har vi fået malet flere af lokalerne og indkøbt kunst til salen, så
gæsterne ved, hvad der hænger på væggene, når de lejer salen. Motiverne er
fra Holmsland og malet af Leo Andersen fra Velling.
Idrætten i centret er også udvidet med spinning, som HGU har startet op. Det
er dejligt, at vi kan udnytte vores lokaler og samarbejde om nye tiltag. Her
tænker jeg også på springcentret som nu ser ud til at blive en realitet. Blot
i en anden udgave end de oprindelige. Det vil i høre nærmere om på vores
generalforsamling.
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Vi håber på god opbakning til vores fælles generalforsamling, som i år bliver
en fredag aften. Så har alle mulighed for at være med. For børnene bliver der
aktiviteter i hallen.
En stor tak til Karina for samarbejdet i det forløbne år, det er dejligt altid at
blive mødt med et smil og en positiv indstilling.
Også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, det er blevet til mange positive diskussioner i løbet af året.
På vegne af bestyrelsen
Kjeld Pedersen
På valg er:
Svend Jensen		
Jette Aarup		
Robert Kroning

modtager genvalg
modtager genvalg
er ikke på valg men ønsker at gå ud af bestyrelsen

Nyt fra gymnastikudvalget

Jul og nytår er nu ovre og vi skriver 2013 – et nyt år – som forhåbentlig bringer mange
gode oplevelser og minder med sig.
Det betyder også, at vi er godt halvvejs i gymnastiksæsonen og snart nærmer os tiden for
gymnastikopvisningen som i år er d. 15 marts kl. 19.00 i Holmsland hallen. Ud over vores egne hold får vi besøg af DHE fra Skjern som vil komme og give os deres opvisning.
Samme weekend d. 16 – 17. marts sender vi fire af vores hold til DGI`s forårsopvisningen i rofi i Ringkøbing.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vores gymnaster og deres trænere både ved vores
lokale opvisning, men også til forårsopvisningen i Ringkøbing.
Gymnastikudvalget i HGU
Ane Madsen, Anita Sandgrav og Dorit Hansen
23
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU
						
Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej 48
3023 7268 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.
Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.			

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Din lokale gavebutik – lige i Kloster
Alt i lys, gaver og brugskunst
Lige nu kan du hente inspiration til
borddækningen på konfirmationsdagen!

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Anlægsarbejde
Dræning
Entreprenør
Flisearbejde
Kloakering

Landbrug
Nedsivningsanlæg
Nedbrydning
Snerydning
Udgravning

Nørbyvej 44 . Holmsland . 6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 9733 7414 . Mobilnet tlf.: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet : www.holmsland-maskinstation.dk
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Kunstudstillinger i Kulturcenteret
Vi er en gruppe frivillige, som synes, at traditionen med skiftende kunst-udstillinger
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter skal tages op igen.
Derfor har vi kontaktet forskellige kunstnere, som vil udstille i løbet af året.
Den første udstilling kommer til at ligge i perioden fra
søndag den 17. februar til og med lørdag den 23. marts.
Kunstneren er Elsebeth Øberg, som både er maler og keramiker. Måske er der
nogle af læserne, som allerede kender Elsebeth, som har Galleri på Mærskvej 10 i
den sydlige ende af Ringkøbing Fjord. Galleriet er åbent fredag, lørdag og søndag i
påsken, - og det er virkeligt en oplevelse, at besøge stedet, som ånder af kreativitet
og gode vibrationer.
Vi holder fernisering
SØNDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 14.00
Kom og mød Elsebeth og hendes kunst, drik en kop kaffe, et glas vin og få en god
snak med folk, som du kender - eller mød nye mennesker, som har samme interesse
som dig.
Du skal ikke medbringe andet end nysgerrighed og et åbent sind, når du går til fernisering. Vi glæder os til at byde dig velkommen !!!
Mange venlige hilsner fra kunstgruppen

			

			
			
			
			

David Saks tlf. 6160 7797
Birgit Christoffersen 2140 2429		
Berit K. Pedersen 6154 1210
Lene Pedersen 2924 3217
Lizzi Bøggild 6071 4534 / 9733 8055			

Kontakt en af os, såfremt du har kendskab til udøvende kunstnere, som mangler et sted at
udstille - så har vi bare STEDET.

OBS: Næste fernisering i Holmsland Idræts- og Kulturcenter er
tirsdag den 26. marts kl. 19.00 med kunstneren Chris Christiansen.
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Murer- og Entreprenørforretning A/S
Aut. Kloakfirma
Hvide Sande
Numitvej 16
9731 1066
Kloster
Klostervej 16B
Ole Aarup 2016 9078
info@pjpbyg.dk

www.pjpbyg.dk

-Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg,
gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse,
vognmandskørsel, containerudlejning
samt levering af alt i sand, grus m.m.
Der kan som hidtil afhentes sand, stabilgrus m.m.
fra vores plads i Kloster
Bemærk ny adresse Klostervej 16B
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Centernyt februar
Den bedste tid i centeret er vinterhalvåret, hvor huset de fleste timer summer af liv.
Indendørssæsonen er godt i gang og festlokalerne er godt booket. Vi har arrangeret
flere arrangementer siden sidst. Bl.a. den lokale julefrokost. 154 personer deltog i
år, så vi kunne lige være i multisalen. Jeg synes det var en rigtig hyggelig aften, og
selv om vi ikke var flere, så har vi besluttet at forsøge igen. Datoen er allerede fastsat til lørdag den 14. dec.
Januar startede i centeret med HopAmok for børn og barnlige sjæle. Vi havde fyldt
hallen med hoppepuder, sumodragter, scootere, rodeotyr og meget andet. 121 børn
og en del forældre deltog i arrangementer, hvor der blev brændt en masse energi af.
Det er helt sikkert et arrangement, som vil blive gentaget.
Sepp Piontek lagde også vejen forbi Kloster. Vi var ikke mange til at høre foredraget, desværre for dem der ikke kom, for det var virkelig en oplevelse. Han har oplevet mange ting, og der blev afsløret detaljer om firserlandsholdet, som var meget
meget underholdende.
Af kommende arrangementer er vi i skrivende stund ved at arrangere ølsmagning
fredag den 22. februar. Temaet er ”jorden rundt” og vil primært blive med øl, der
kan købes i området.
Ønsker du at have stemmeret til generalforsamlingen den 5. april, skal du huske at
vedligeholde dit medlemskab af Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
Medlemskabet vedligeholdes med et årligt kontingent som er:
Personligt medlemskab: 100 kr.
Virksomheder: 300 kr.
Foreninger: 100 kr. pr. påbegyndt 100 medlemmer.
Indbetaling eller overførsel til centerets konto i Vestjysk Bank 7650 - 2439250
Vel mødt i centeret
Vh
Karina
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts –Maj 2013
CONFIRMATION
”Microsoft confirms Office pricing.” Sådan fortalte en
overskrift på en erhvervs-side. Næste dag kom et andet firma med en ”confirmation”.
I gudstjenestelisten kan man læse om vores kirkers konfirmation i maj. Vi forbinder det med familiefester og timer i konfirmandstuen. Så kan det være
godt at blive mindet om den oprindelige betydning af
ordet ”konfirmation”. ”Microsoft bekræfter priserne”
Sådan oversætter vi overskriften.
I kirken lyder overskriften: ”Gud bekræfter velsignelsen.” Ved konfirmationen i kirken spørger præsten:
”Vil du konfirmeres i den kristne tro”. Læg mærke til
at ordet er passivt. Det hedder ikke: vil du konfirmere den kristne tro? Det er Gud der handler. Det er
ham der bekræfter sin tillid, velsignelse og kærlighed
til os. Ligesom da vi blev døbt.
Skal vi skrive det på business-engelsk lyder det:
God confirms his baptism-promise – På dansk: Gud
bekræfter dåbsløftet.
31

Særlige gudstjenester
24. marts – Palmesøndag – kl. 14.00
Gammel Sogn kirke: børnegudstjeneste.
Minikonfirmanderne viser deres udsmykning af prædikestolen. Bagefter leder vi efter påskeæg. Alle – børn
og voksne – er velkomne.

26. april – Bededag – kl. 14.00: Gudstjeneste ved stranden i Søndervig.
Alle er velkomne.

ISTANDSÆTTELSE
Mandag den 6. maj er det planen at håndværkerne
rykker ind i Ny Sogn kirke og påbegynder den indvendige istandsættelse. Arbejdet forventes at vare indtil
foråret 2014.
Indtil da vil der som udgangspunkt være gudstjeneste
i Gammel Sogn kirke. Menighedsrådet i Ny Sogn undersøger mulighederne for en kørselsordning.
Kirkelige handlinger – begravelser, bryllupper, dåb vil som udgangspunkt foregå i Gammel Sogn kirke.

FORSIDEBILLEDET
Ny Sogn kirkes Krucifiks – antagelig fra før år 1650
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

3. marts 3. sø.i Fasten Lukas
11,14-28:Jesus uddriver en stum
ånd
10. marts – Midfaste – Johs 6,115: Bespisningen af de fem tusind.
17. marts – Mariae Bebudelse –
Luk 1,26-38: Englen og jomfru
Maria.
24. marts – Palmesøndag – Matt
21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem.
28. marts – Skærtorsdag –
Matt 26,17-30: Den sidste nadver
29. marts – Langfredag
31. marts – Påskedag – Mark
16,1-8: Jesus opstår fra de døde.
1. april – 2. Påskedag – Luk
24,13-35: Vandringen til Emmaus
7. april– 1. sø.e. Påske – Johs
20,19-31: Den vantro Thomas.
14. april – 2.s.e. Påske –
Johs 10,11-16: Den gode hyrde
21. april – 3.s.e.Påske –
Johs 16,16-22: Jesu bortgang
26. april – Bededag – Matt 3,110: Johannes Døberen
28. april - 4.S.e Påske
Joh 16,5-15:Talsmandens komme
5. maj - 5.S.e Påske
Joh 16,23-28: At bede i Jesu navn
9. maj– Kristi Himmelfarts dag
Mk 16,14-20: Himmelfarten
12. maj - 6.S.e Påske
Joh 15,26-16,4: Om forfølgelser
19. maj Pinsedag
Joh 14,22-21: Talsmanden
20. maj – 2. Pinsedag: Joh 3,1621: Således elskede Gud verden
26. maj– Trinitatis søndag Joh
3,1-15: Jesus og Nikodemus
2. juni – 1.S.e Trinitatis Luk
16,19-31:Den rige og Lazarus

Gl. Sogn kirke

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

14.00

19.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

9.00

10.15

9.00
10.15

10.15
Eilshou Holm
14.00
Strandgudstj.
9.00
10.00
Konfirmation
Under
istandsættelse
Under
Istandsættelse
Under
istandsættelse
Under
Istandsættelse
Under
istandsættelse
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10.15
10.00
Konfirmation
10.15
Lone Hvejsel
10.15
10.15
10.15
10.15

Kontakt Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 –
hokl@km.dk - www.holmsland-kirker.dk

HOLMBOHJEMMET
To gange om måneden står kirken for et arrangement
på Holmbohjemmet. Ret til ændringer.
Torsdag d. 14. mar. kl. 14.30: gudstjeneste.
Torsdag d. 4. apr. kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 25. apr. kl. 14.30: sangeftermiddag
Torsdag d. 16. maj kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 30. maj kl. 14.30: sangeftermiddag
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

KIRKER OG KIRKEGÅRDE
Samarbejde
Samarbejdet mellem kirkegårdene ved Ny Sogn og
Gammel Sogn kirker er i gang, så begge gravere gør
tjeneste ved begge kirkegårde. Hvis du har spørgsmål
vedr. gravsteder, så henvend dig til
Elise Ebdrup 24 48 43 40 eller
Stephan Stræde 61 20 44 37
e-mail: kirkegaardene@holmsland-kirker.dk

FRA DEN NY PÅSKESALME NR. 249:
HVAD ER DET AT MØDE DEN OPSTANDNE MESTER
Det er som en ånd gennem lukkede døre
i kød og i blod,
der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,
og indgyder mod,
så den, der er bange for hån og for stening,
tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND - HEE

Program for:
MARTS 2013
Tirsdag
den 5. kl. 19.30
Mandag
den 11. kl. 19.30
Fredag
den 15. kl. 19.30
Tirsdag
den 19. kl. 19.30

Bibelkursus i Kloster v/ Villy B. Sørensen, Hammel.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Basar. Søren Spangsberg Bro, Danmission, Skjern.
Generalforsamling. Bjarne Lindgren Christensen taler.

APRIL 2013
Mandag
den 8. kl. 19.30
Torsdag
den 18. kl. 19.30

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Møde. Ulrik Baun, Lind taler.

MAJ 2013
Mandag
den 6. kl. 19.30
Torsdag
den 16. kl. 19.30

Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr.
Møde. Forstander Erik Bach Pedersen, Børkop, taler.

JUNI 2013
Mandag
den 3. kl. 19.30
den 7. og 8. juni.
Fredag
den 14. kl. 18.30
Søndag
den 23. kl. 19.30
		

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen.
Årsmøde i Skjern.
Udflugt. Program følger.
Sankt Hans fest på Voldbjerg. Forstander Kristian 		
Andersen, Tarm taler.

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus.
Alle er hjertelig velkomne.
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Et lille glimt
Et lille glimt af hverdagen.
Et lille glimt fra ”hverdagen” i HGU: Hver anden søndag står den på Familieidræt i HGU, hvor børn mellem 1½ og 6 år og deres forældre leger, tumler, øver og hygger.
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Gang i Holmsland
De seneste 9 år har vi været en go’ flok friske gangmotionister i HGU, som
har gået ture hver tirsdag i foråret. Vil du være med i 10 års jubilæumsåret?
- så snør traveskoene og mød op!
Tilbuddet er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men også så der er udfordringer for alle. Vi kommer rundt i naturen på vores egn, og nogle gange kører vi ud, og går ”nye
veje”. Vi får snakket en masse med dem vi kender og lærer nye at kende.
Vi har en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter – fordi vi får os rørt og
bruger kroppen på en go’ måde.
Har du lyst til at dyrke gangmotion i HGU og få del i de gode oplevelser – så
mød op på terrassen ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 2. APRIL KL 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem - en på 1,5 –2 km. og en på 6-8 km. Husk
godt fodtøj og godt humørJ. Det koster 75 kr. at være med hele sæsonen eller 10 kr. pr. aften.
Den 27. maj er der ”Ladywalk i
Agger” – se mere på www.ladywalk.dk - vi tager en flok afsted,
og der er plads til flereJ
Har du spørgsmål omkring gangmotion, så kontakt Nanna Nygaard på tlf. 9733 9438/2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget/Susanne Rose, Anne Margrethe Nielsen, Birthe
Eskildsen/Nanna Nygaard
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1. august havde Anne Marie
Jørgensen 40 års jubilæum
som lærer.
Anne Marie har været på Holmsland Skole i alle 40 år, og derfor
blev hun indstillet til Dronningens
forrtjenstmedalje. Hun var i Køben-

havn og takkede Dronning Margrethe.
Vi takker også for Anne Maries gode indsats gennem årene.

Da ”kunsten i bevægelse” kom til Kloster først i september, fik skolen mulighed for at deltage i nogle aktiviteter
sammen de folk, der var med. Børnene syntes især det var spændende, at
der var en japaner med, som man godt
kunne forstå, selvom man ikke havde
et fælles sprog at tale på.
Skolernes motionsdag blev – vanen
tro - holdt sidste fredag inden efterårsferien.
Sidste fredag i november måned holdt
Holmsland Skole juleklippedag. Her
kunne man tage sine bedsteforældre
med - eller en nabo, hvis man ikke havde bedsteforældre i nærheden. Der var
en overvældende tilslutning. Vi fik pyntet skolen til jul. Det var en god dag.
December måned var en dejlig måned.
Elever fra 6.klasse havde selv skrevet et juleskuespil, som vi hver fredag
så et afsnit af. Det var spændende og uhyggeligt, men heldigvis endte alt jo
godt, så vi kunne holde julehumøret.
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Lige i øjeblikket går vi og er spændte på, hvad den nye folkeskolereform
kommer til at betyde for vores dagligdag på skolen. Samtidig er vi også
spændte på kommunalpolitikernes beslutning om den nye måde at organisere ledelse på i alle kommunens institutioner for de 0-18 årige. Det bliver
afgjort den 19.februar.
Som noget nyt vil vi invitere alle dem, der i Kloster og omegn har tid og
lyst, til:

»Åben Skole«

Kom og få en kop kaffe og en snak på biblioteket
på Holmsland Skole:

TIRSDAG DEN 11. MARTS KL. 14-16.
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INDMARCH
PUSLINGE
BØRNEFRÆS
STEPZ 1
STEPZ 2
GYMNASTIK FOR SJOV
BEGYNDERSPRING
JUNIORSPRING
DHE SKJERN

EFTER OPVISNINGEN ER DER FÆLLES KAFFEBORD
ENTRÉ KR. 60,- INKL. KAFFE
BØRN UNDER 12 ÅR GRATIS!
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Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
 Få et uforpligtende

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

tilbud på jordvarme!
Vi klarer alt vedrørende
ansøgning og godkendelse hos myndigheder.

23 82 74 43
Ta’ hånd om
varmeforbruget - spar 55%
med en Danfoss varmepumpe

AP

 Svejsearbejde
Mejlvang 79
79 ·· Kloster
Kloster ·· DK-6950
Mejlvang
DK-6950 Ringkøbing
Ringkøbing
Tlf:23
23828274744343
· mail:
arne-p@tele2adsl.dk
Tlf:
· mail:
arne.apservice@gmail.com
www.varmepumper.danfoss.dk
www.varmepumper.danfoss.dk

S

ervice

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

 Vi udfører
underleverandørarbejde
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 Bygningsstål

Nyt fra Holmsland Krocket klub
Holmsland Krocket fik i Sommerturneringen-2012 en førsteplads til vores B1-hold, som
spillede i Pulje 1. Klubben har nu modtaget diplom til klubben samt et diplom til hver af de fire
spillere fra DGI Krocket, DGI Vestjylland. Diplomet vil blive hængt op i Klubhuset.
Sæson 2013 er faktisk startet op, idet der har været spillet hele vinteren både tirsdag og torsdag
eftermiddage på nær de dage hvor sneen dækkede banerne. Der blev også i år spillet julestævne
i Tim. Her var klubben også med og det gav præmie til klubbens næstformand.
På grund af det våde efterår har det ikke været
muligt at spille på vores egne baner. Vi har i stedet fået lov til at benytte fodboldbanerne til at
stille vores baner op, og det har været rigtig fint at spille deroppe. Dette fortsætter
til foråret til vores baner igen er blevet så tørre, at man kan benytte dem uden at de
tager skade.
Klub-livet i Holmsland Krocket klub: Som tidligere skrevet, har vi i 2012 været
mere end 25 spillende medlemmer og der er fortsat plads til flere. Der har været
træningsdage med 5 baner i gang. Vi håber også i år at kunne byde velkommen til
endnu 5 – 6 spillere. Der er plads til såvel trænede som nye spillere.
Sommerturneringen 2013 er ved at blive startet op. Vi vil senest medio marts
melde ind til DGI Vestjylland, hvor mange hold vi ønsker at stille med og holdenes
spiller-række. Vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.30 på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien efter Gadegårdsvej 5. Alle er velkommen - kvinder som mænd – yngre som ældre – vi glæder os til at se dig.
Viggo Kofod
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Spændende forår på vej med eksklusivt tøj
Du vil finde flere nye tøjmærker, så kik forbi til et forår med mange
nyheder i tøj, tasker, smykker og sko.
Klinik Pure Care
Kosmetolog Pia Wennike er i butikken
onsdag kl. 15 - 17 for personlig rådgivning.
Bestilling af behandling, varer og gavekort
alle hverdage 8 - 9 på tlf: 2041 6971

Strikkecafé

I marts, april og maj tilbyder vi strikkecafé, hvor du kan komme og få
hjælp til dit strikkearbejde og information om de spændende nyheder i
garnafdelingen.

På vores blog: www.tind-textilkunst.blogspot.com

kan du følge nyhederne i butikkens tøj, sko og garnafdeling og finde
information om kurser og arrangementer.
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

9733 7778
post@tind-textilkunst.dk
www.tind-textilkunst.dk

Åbningstider:
tirsdag - fredag 10 -17
lørdag 10 -16
søndag og mandag
lukket


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Det grønne hold
Mange kommer dagligt på Æ Pold, is bliver spist på Johanne Høkers Plads,
børn og ældre besøger Sogneparken, cyklister og lystfiskere nyder Spangen
og børn og voksne besøger legepladsen ved centeret. Ringkøbing-Skjern
Kommune har påtaget sig en del af vedligeholdelsen af disse områder, men
meget er overladt til os lokale.
Mange har gennem årene taget en tørn, men der er brug for flere og nye
kræfter. Kræfter fra alle aldersgrupper. Derfor har vi i Holmsland Sogneforening besluttet at danne Det Grønne Hold.
Her nedenfor er nævnt de forskellige arbejdsområder:
Områder:
Æ Pold

Johanne Høkers Plads

Sogneparken

Spangen
Legepladsen ved centeret

Arbejdsopgaver:
4-5 arbejdsdage om året ( en arbejdsdag er højest
2 timer). Rengøring af bedene og volden.
Opsamling af affald og fejning. Fjerne alger på
stenene.
4-5 arbejdsdage om året. Fjernelse af ukrudt.
Nedklipning af buske og træer. Kommunen slår
græsset.
2-3 arbejdsdage om året. Klipning af buske og
træer. Peter Johansen slår græsset. Viggo Kofod
tømmer skraldespand.
Forskønnelse og vedligeholdelse af pladsen.
Kommunen henter affald
Vedligeholdelse af legeredskaberne. Opsamling af
affald og tømning af skraldespande.
Centeret betaler i øjeblikket kommunen for at slå
græs.

Ansvarlig:
Bodil Schmidt

Bodil Schmidt

Kresten Sørensen

??
??

Alle, der melder sig til Det Grønne Hold, vil komme på en liste og den ansvarlige sørger for indkaldelse, som foregår via computer eller telefon, alt
efter ønske. Efter henvendelsen, må der derefter meldes tilbage, om man kan
hjælpe den fastsatte dag.
Arbejdet er ulønnet, men der vil altid blive serveret en kop kaffe og altid
være tid til hyggeligt samvær.
Arbejdet vil for det meste foregå om formiddagen, men denne del af tilrettelæggelsen kan afhænge af, hvem der melder sig.
Vil du være med til at forskønne og vedligeholde dit område og har du et par
timer til overs, så meld dig til Det Grønne Hold.
Tilmelding kan foregå på tlf: 9733 7109, til: bodil.kloster@gmail.com eller
meld dig på den fælles generalforsamling fredag den 5. april.
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Holmsland Sogneforening
Kontingentbetaling
Igen i år er der vedlagt dette nummer af sognebladet et indbetalingskort
til betaling af kontingent til Holmsland Sogneforening.
Kontingentet er 100 kr. pr. person. – og der må gerne betales for flere personer på samme kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til Sogneforeningen, hvis man har lyst.
Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer som
muligt, når der skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen udfører.
Betal venligst med det samme, så indbetalingskortet ikke bliver væk sammen med alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen
Maybritt Pugflod (kasserer)

Oprydning - Loppemarked - Genbrug
Foråret nærmer sig, og igen er det tid for en oprydning i gemmerne.
Alt, hvad I kasserer af brugbart, kan afleveres på genbrugspladsen og
sælges på loppemarked i april.

Loppemarked
i Kloster

Holmsland Sogneforening afholder
fredag d. 19.april kl. 14-17 loppemarked på Bandsbyvej 32
Der kan udover møbler, glas, legetøj, cykler og mange andre ting købes:
Kaffe og kage – 20 kr. Sodavand og kage -10 kr.
Venlig hilsen Holmsland Sogneforening
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Hjemmeside
Tilbud til foreninger på Holmsland !!
På Sogneforeningens Hjemmeside www.holmsland.dk har vi en kalender
sammen med HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor vi kan annoncere vores aktiviteter. Har jeres forening lyst til at være med på denne
kalender til annoncering af jeres aktiviteter, så er i velkommen til at kontakte
os. Man kan evt. få udleveret et adgangskode, så man selv kan lægge sine
aktiviteter ind og selvfølgelig også fjerne dem igen når datoen er passeret.
Det er ikke en konkurrent til HIMS-kalenderen, idet man her selv skal gå ind
på hjemmesiden på Internettet og taste: www.holmsland.dk for at se hvad
der sker!
Kalenderen giver kun plads til 2 til 3 linjer ud for datoen, men kan så henvise til andre hjemmesider, avisannoncer o.l. hvor man så kan fortælle mere.
Har det interesse, så kontakt Sogneforeningen.
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»Årets Holmbo«
Som tidligere har vi i Holmsland Sogneforening et ønske om at fremhæve
nogle af Holmslands ildsjæle. Hvert andet år udnævnes derfor ”Årets
Holmbo”.
Vi håber i Sogneforeningen, at alle, dvs. foreninger, bestyrelser og
enkeltpersoner vil indstille en person, som fortjener denne ekstra skulderklap.
Udvalget, som udnævner ”Årets Holmbo”, består af 3 bestyrelsesmedlemmer
fra Holmsland Sogneforening.
Kriterier, som vil blive brugt ved udnævnelsen:
Personen skal være fra lokalområdet
• Gl. Sogn
• Ny Sogn
Personen skal have udført en ekstraordinær frivilligt/ulønnet arbejdsindsats
til gavn for stedets beboere inden for:
• Foreningsarbejde
• Stedets udvikling
• Forskønnelse af området
• Igangsætning af nye projekter/ideer
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Ud over æren, vil personen få overrakt et diplom, et gavekort på 500kr. og
en buket blomster ved den fælles generalforsamling 5. april
Sponseret af Ringkøbing Landbobank.
Indstillingen sendes til bodil.kloster@gmail.com inden 20. marts eller ved
kontakt til udvalget, som består af Christian H. Nielsen, Bjarne Vogt og
Bodil Schmidt

Holmslandkoret
Sæt X i kalenderen ved torsdag den 2. maj da afholder Holmslandkoret sin forårskoncert.
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Det var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten
af og til mindre indlæg af historisk interesse for Holmsland-området.
”Om hundrede år er alting glemt” – Sådan kaldte ”Havekredsen & Husholdningsforeningen” i 1958 deres arrangement, som fandt sted i Holmsland Forsamlingshus
et par dage i oktober.
Denne gamle plakat, som måler ca. 17 X 26 cm., blev fundet i Johanne Christensens (bedre kendt som Johanne Høkers) efterladenskaber efter hendes død for 15
år siden.
Der er brugt lidt forskellige – mere eller mindre ”gotiske” skrifter, som man for
længst var ophørt med at bruge for 55 år siden. Nogle er måske vanskellige at tyde.
Derfor gengives hele teksten her med nutidig stavemåde og lidt forklaringer i parenteser:
OM HUNDREDE ÅR ER ALTING GLEMT. NEJ, DET ER EN GOD GAMMEL
LØWN. MØD FREM I HOLMSLAND FORSAMLINGSHUS ONSDAG DEN 15.
ELLER TORSDAG DEN 16. OKTOBER 1958. FOR AT OPLEVE EN DAG FOR
HUNDREDE ÅR SIDEN KL. 7.00 SLET (præcis) SERVERES OLDEFARS LIVRETTER.
HOLMBOERE VISER TRÆK FRA DAGLIGLIVET I 1858. ORIGINALE DRAGTER OG REDSKABER FRA MUSEET.
LEDSAGENDE FORKLARING: MUSEUMSFORSTANDER DALGAARD-KNUDSEN.
HELE AFTENEN KOSTER KUN 1½ SPECIE (gammel dansk mønt, som udgik i
1873. I dag kendes specier kun som navnet på nogle småkager).
SAMTLIGE HØKERFORRETNINGER (købmandsbutikker – i 1958 var der 3-4
af slagsen i Kloster og nærmeste omegn) MODTAGER INDMELDELSE SENEST
LØVERDAG (lørdag) DEN 11. DENNIS (der skulle nok have stået ”dennes”, som
betyder ”denne måned”).
ALLE ER VELKOMMEN!! – HAVEKREDSEN & HUSHOLDNINGSFORENINGEN.
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Holmbohjemmet


Aktiviteter på Holmbohjemmet - Forår 2013


Onsdag den 6. marts kl. 14.30

Jytte, Bente og Eigil underholder med harmonika, banjo, sang og fællessang.



Alle er velkommen.

Kaffe koster 20 kr.



Torsdag den 21. marts kl. 14.30

Generalforsamling i Vennelauget

Else Enggrob spiller til fællessang.

Alle er velkommen



Vennelauget gi’r kaffen.



Hilsen Vennelauget for Fjordglimt & Holmbohjemmet

K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk
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Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

Nørbyvej 11 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 70 10 • 23 30 70 10 • MKO@pc.dk

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Holmsland Jagtforening
Lørdag den 19/1-2013 afholdt jagtforeningen sæsonens sidste jagt med 9
deltagere. Vejret var flot, men hundekoldt.
Under jagten blev der set 4-5 stykker råvildt, enkelte fasaner samt en ræv,
og på paraden efter jagten lå der et dejligt stykke råvildt nedlagt af en af foreningens yngre medlemmer.
Efter jagten samledes foreningen – her stødte yderligere et par suppejægere til – i Hans Kurts dejligt opvarmede garage til den traditionelle omgang
hjemmelavede gule ærter med pølse og kogt, fedt flæsk samt øvrige tilbehør.
Efter indtagelsen af de gule ærter, hvor de fleste nok mest trængte til et rygvendt møde med en sofa, fortalte Sjoerd Both om kikkerter og andet jagtrelateret optik. Som tidligere søofficer i den hollandske flåde og nuværende
beskæftigelse i et sikkerhedsfirma har Both mulighed for at sælge virkelig
kvalitetsoptik til meget fornuftige priser.
Er der andre i foreningen eller uden for foreningen, der kunne være interesserede, er de velkomne til at kontakte foreningens formand eller direkte til
Both på Røjklitvej 11, tlf. 97321369.
Herefter var der generalforsamling. Dagsordenen blev fulgt med velkomst,
valg af dirigent, formandsberetning og kassererens beretning. Begge beretninger blev godkendt af de tilstedeværende. Herefter var der valg af formand, hvor undertegnede blev genvalgt. Valg til bestyrelsen var ligeledes
hurtigt overstået, idet de to, der var på valg – Mogens Tarp og Peder Jensen
– begge accepterede genvalg. Bestyrelsessuppleant blev Aage Bendtsen, revisoren Christian Iversen blev ligeledes genvalgt.
Under indkomne forslag behandledes et forslag om, at foreningen skulle arrangere jagtrejsetur – afvist/nedstemt.
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Under eventuelt drøftedes hvordan vi skulle fastholde de nye/unge jægere,
og man enedes om at prøve at aktivere disse lidt mere på jagterne samt tage
”lidt mere fat” i dem.
Formanden sluttede med tak for god ro og orden, og kassereren opfordrede
medlemmerne til at få betalt kontingent i tide.
Formand: Karsten Krægpøth – tlf. 9733 7267 - 4044 7397
Kasserer: Mogens Tarp – tlf. 9733 7242 – 2297 7242
Bestyrelsesmedlemmer: Hans Kurt Jørgensen, Peder Jensen og Niels Erik
Jørgensen
Er man interesseret i et medlemskab af jagtforeningen, hvilket også kan være blot lokalforening, bedes man henvende sig til Mogens Tarp.
PS: Som nye medlemmer optages kun personer boende på selve Holmsland.
Karsten Krægpøth

Gamle numre af Holmsland Sogneblad.
Det sker en gang imellem, at nogen spørger efter gamle numre
af Holmsland Sogneblad. I nogle tilfælde kan vi efterkomme
forespørgselen, men i andre tilfælde – og det gælder især numre
fra de ældste årgange – kan vi ikke.
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FEBRUAR 2009

HOLMSLAND SOGNEBLAD

Skulle der være en eller anden, der ligger inde
med gamle numre af sognebladet og vil af
med dem, er vi interesseret. Især det allerførste
nummer er efterspurgt.
Man kan henvende sig til Mogens Tarp,
tlf. 97 33 72 42 – mogens.tarp@gmail.com.

11. ÅRGANG

NR. 1

Forsidebilledet
På opfordring af en af vore læsere har vi valgt at bringe et billede af
mindestenen over Kryle-gården i Houvig. Krylegården gav navn til det
store befæstningsanlæg, Kryle, som tyskerne anlagde i Houvig under 2.
verdenskrig.
			

På stenen står der:
Minde om Krylegården
Var i samme Slægts eje
fra før 1670-1944
da den blev Offer for
den tyske Besættelse
Rejst af slægten
195?

I ”Holmslands og Klittens Historie II” finder vi i en artikel af Bent B.
Anthonisen på side 244 et afsnit om Krylegårdens skæbne.
Med tilladelse fra forfatteren bringer vi nedenfor afsnittet.

Krylegården rømmes.
På Krylegården, der gav navn til befæstningen, boede under den første
del af besættelsen Anders Lodberg og hans familie. Store dele af gårdens
jordtilligende blev inddraget til tyskernes formål, og rundt om gårdens
bygninger blev der anbragt en pigtrådsspærring. At Anders Lodberg følte
sig generet af tyskerne, viser han ved at datere sine breve med dato og
»Fæstningen Kryle«. I marts 1944 modtog Anders Lodberg følgende brev:
»Schutzbereichamt Dänemark har under 12. ds. meddelt Amtet, at den
Strandfoged Anders Lodberg, Houvig, tilhørende ejendom ”Kryle” skal
rømmes. I Begyndelsen af April Maaned d. A. vil en Landbrugskyndig fra
Schutzbereichamt paa Stedet foretage en Vurdering af Ejendommen. Det vil
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være hensigtsmæssigt allerede nu at træffe de fornødne Foranstaltninger til
Rømningen, da denne efter den foretagne Vurdering vil ske med kort Frist.«
Familien Lodberg måtte så rømme gården, der blev fuldstændig indlemmet
i tyskernes forsvarsværk. Den 4. marts 1945 nedbrændte gården, så kun
de røgsværtede mure stod tilbage. På gården må der have været opbevaret
anselige mængder ammunition, hvilket forklarer de mange eksplosioner,
som bemærkedes under branden. Gården ”Kryle” havde da været i slægtens
eje i henved 300 år, og der står nu en mindesten på stedet.

Papirløse tilbudsaviser er lige om hjørnet.
Download din lokale Dagli’Brugs
Få direkte adgang til Brugsens tilbudsavis og få andre go’e tilbud sendt direkte
til din smartphone eller lign.
I butikken ligger en folder, hvor der er anvisninger på, hvordan du gør. Den ta’r
du med hjem, og så går du i gang. Først skal du downloade en gratis app med en
scanner-funktion. Dernæst skal du scanne den lille kode ”Dagli’Brugsen Holmsland” fra folderen. Bekræft du vil downloade denne app. Nu vil ”Dagli’Brugsen
Holmsland” ligge på telefonens display/skrivebord, og du er klar til at modtage
spændende tilbud og tilbudsavisen. Du vil også få direkte besked fra Kirstine,
hvis hun f.eks. skønner, at en vare skal nedsættes, fordi den rammer udløbsdato
om en uge: ”Hellere sætte en vare ned nu og her i stedet for at kassere den om
en uge”.
Læs her hvis ikke du har en smartphone.
Fortvivl ikke hvis ikke du har en smartphone.
Hvis du har en almindelig mobiltelefon, kan du også få direkte besked om tilbud fra Kirstine. Det forudsætter blot, at du meddeler dit mobilnr. i Brugsen. Så
bliver nummeret kodet ind i computeren, og du vil automatisk få samme tilbud,
som dem med smartphone. Den eneste forskel er, at du ikke kan få tilbudsavisen
sendt til din telefon.
Lad os prøve dette nye servicetilbud. Kommer det til at virke, og bliver vi mange, har vi en effektiv ”besked-kæde” til relevante ting, der kommer os alle ved.
Man kan jo til hver en tid afmelde sig denne service. Men prøv det nu.
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Christian
Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker

Holmsland - 24 27 08 19
Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

Tlf. 97 33 79 87
Christian M. Iversen
Baggersvej 1 • Holmsland
97 33 79 87 • 23 42 51 87

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46

Peder Slot

Søndervig Landevej 17

Tlf. 97 33 71 76
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Lokalhistorisk Forening
for
Holmsland og Klitten

Formand:
Emil Pedersen
Pallasvej 49
6960 Hvide Sande
Tlf.: 97 31 25 27

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013
holdes på Hotel Strandkroen i Søndervig - onsdag d. 6. marts kl. 19.30
Hans Madsen (bedre kendt som ”Kong Hans”), vil efter generalforsamlingen og en kort indledning lade os
lytte til en gammel båndoptagelse af Anders Lodbergs fortælling om sin oplevelse af ”Kineserskibet
Wanda”s stranding ved Husby Klit i 1902.
DAGSORDEN er udsendt til alle medlemmer
STEMMERET har medlemmer, som rettidigt har betalt kontingent for sidste og indeværende år.
ALLE ER VELKOMNE – Kaffe og kringle kr. 60 for medlemmer, kr. 80 for ikke-medlemmer.
Medlemskabet kan også fornyes – og nye medlemmer optages - ved ankomsten til generalforsamlingen.

Venlig hilsen bestyrelsen

HOLMSLAND OG KLITTENS HISTORIE, bind III – en kort orientering:
En bog om udviklingen i den gamle Holmsland kommune i tiden mellem to
kommunalreformer 1970 - 2006 skrevet af lokale forfattere
Lokalhistorisk Forening bad for et par år siden nogle håndplukkede personer om at indgå i et udvalg eller
redaktionsgruppe, der skulle forestå udgivelsen af en bog, der skulle være en opfølgning af de to første bind fra 1974 og
1981.
Gruppen kom til at bestå af Jens Aarup Jensen, Thorleif Jensen, Gunnar Pedersen, Holger Villadsen og Grete
Winther.
Vi mødtes første gang i august 2009 og fik i 2010 godkendt vores oplæg til bogen på Lokalhistorisk Forenings
generalforsamling 28. april. Derefter gik vi i gang med detailplanlægning af indholdet og forslag til mulige forfattere
og kontakten til disse.
Heldigvis er der rigtig mange, der gav tilsagn om at bidrage med et afsnit til bogen. I alt bliver der omkring 50
forskellige artikler.
Vi havde håbet at have de fleste manuskripter i hus i løbet af 2011, men ikke alle er lige hurtige på tangenterne.
Bogudvalget mødes en gang om måneden. I 2012 har vi på hvert møde gennemgået og lavet korrekturrettelser på
tre-fem færdige manuskripter.
De, der endnu mangler, skulle gerne være os i hænde først i det nye år. Derefter forestår endnu et stort arbejde bl.a.
med at fremskaffe og udvælge illustrationer, inden bogen kan sendes i trykken. Planen er, at den kan blive årets
julegave 2013.
Bogudvalget, november 2012.
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En Holmslandvirksomhed
K K Connection, Røjklitvej 5
”K K” står for Kenneth Klokker.
”Connection” er det engelske ord for
forbindelse – og forbindelser er netop
hvad Kenneth benytter og producerer
i sin virksomhed. – Elektriske forbindelser, men også personlige forbindelser både her på egnen og i øvrigt over
hele verden.
For 12 år siden, da Nordsøværftet lukkede, besluttede Kenneth at starte egen
virksomhed. På værftet – og tidligere
ved Højmark Automatic - havde han sammenlagt mere end 9 års erfaring
med skibselektronik og elstyringer, som han siden har udviklet yderligere.
Kenneths arbejde består dels i reparationer for såvel lokale el-firmaer og
diverse virksomheder, der betjener sig af elektriske styresystemer – sådan
nogle, som findes på printplader – og det er rigtig mange! Desuden er Kenneth hyret til mange udviklingsopgaver – eksempelvis kan nævnes svagstrøms-projektørbelysning til u-både, styresystemer til togdrift og brandalarmeringsanlæg til skibsfart. Sådanne ting skal bare fungere, så der bruges
mange timer på udvikling og efterprøvning før den endelige godkendelse
kan gives.
Der er ingen ansatte i K K Connection udover Kenneth selv, men alligevel
har han kollegaer, for han er involveret i et par andre firmaer, som han er i
tæt samarbejde med på udviklingsområdet.
Arbejdstiden styrer han selv, - og dog! Efterspørgslen på Kenneths arbejde
er blevet så stor, at det er ved at knibe med fritid - så måske skal han også
til at udtænke et styresystem på det område.
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En Holmslandvirksomhed
Living Fully - Yogastudio, Badevej 11g, Søndervig.
Efter 11 år i København er Louise Krægpøth for få år siden vendt hjem til barndomslandet, Holmsland. Et miljøskift
medfører ofte, at man får nye og anderledes oplevelser, som medfører større indsigt og ændret livsanskuelse. Således også for Louises vedkommende.
Et fortravlet københavnerliv har nok
vækket længslen efter en mere rolig tilværelse. Ikke mindst efter at have stiftet
bekendtskab med yoga.
En lang historie i kort udgave er, at Louise kom til Ringkøbing for små 2 år siden og fik ansættelse som købstadschef
Louise Krægpøth - Living Fully
i Ringkøbing. For ca. ½ år siden gjorde
hun drøm til virkelighed og åbnede sit yogastudio i Søndervig - et rum med plads
til fordybelse og god yoga, som har været kendt i årtusinder og dyrkes Verden over
i mange udgaver.
Louise dyrker og underviser hatha yoga - en rolig og mere statisk arbejdende yogaform - men tag ikke fejl, det kan godt give sved på panden, hvis det er det, man vil!
Yoga betyder -forene krop og sind- og selvom denne -gymnastik for sjæl og legeme- er opstået i Indien og derved er præget af Hinduismen, er yoga absolut ikke en
religion (nærmere en livsfilosofi). Alle - uanset alder, køn og kondition - kan dyrke
yoga og den meditation, som indgår i øvelserne.
Louise underviser klasser på forskellige niveauer - med en aldersspredning fra ca.
20 til knapt 70 år. Der undervises i 1-1½ time af gangen - og Louise gør meget for
at skabe god stemning med sjov, spændende og udfordrende undervisning.
Læs evt. mere om Living Fully på hjemmesiden www.livingfully.dk, hvor du også
kan se hvornår der undervises - og at den første weekend i marts vil der være workshop i Living Fully, hvor Louise med inspiration fra European Yogi Nomads, vil
undervise indenfor temaet: ’Tillid, balance og swing’. Du er også velkommen til at
kontakte Louise på tlf.: 2614 8285 eller mail: louise@livingfully.dk
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Siden med tiden
For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen og
bogbussens ophold i Kloster m.m.
Postkassen i Kloster
På Dagli’Brugsens østmur: mandag - fredag kl. 15.30
Postkasserne i Søndervig
På Søndervigs Supermarkeds østmur: dagligt
Ved stoppestedet øst for Beach Bowl: Postkassen er nedtaget!
Postkassen Ringkøbing
Det gamle posthus Nørredige 1:

mandag - fredag 19.00
søndag & helligdag 17.30

Genbrugspladsen Kloster
Mandag og onsdag 15.00 - 17.00
Fredag
14.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 16.00

NYT: Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Bogbussen
Skolegården i Kloster mandage:

14.05 - 14.45

Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.
Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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Køb & Salg af nyere biler
og påhængsmotorer
Se bilerne på www.jj-auto.dk
Craftsman®
Havetraktorer

Yamaha
Scootere

Toftvej 4 . Gl. Sogn . Tlf. 97 32 11 58
Døgnvagt:
Tidsbestilling: Alle hverdage 7.00 - 14.30

70 22 44 42

Åbne konsultationstider:
Mandag:
16.00 - 17.00
Tirdsdag:
16.00 - 18.00
Onsdag: kun efter tidsbestilling
Torsdag:
16.00 - 17.00
Fredag:
16.00 - 17.00

Dyrlæge Center Vest
Herningvej 74
6950 Ringkøbing

Fodersalg alle hverdage 8.30 - 17.00
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

• Bruder, Siko, Rolly Toys legetøj
• Arbejdstøj, handsker, træsko, støvler m.m.
• Kompressorer
• Værktøj

Holmsland Maskinforretning A/S
Bandsbyvej 11, Kloster – 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

Holmsland Tømrer- og Maskinsnedkeri A/S
Klostervej 82 6950 Ringkøbing

97 33 70 24
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted
Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

ÅBENT

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

NU OGSÅ

frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ON LINE
TIPS & LOTTO

I Dagli’Brugsen klan du selvfølgelig
også indlevere dine
tips- & lottokuponer

Kloster tlf. 97 33 70 04  Fax 97 33 74 04

Dejlig lokalt til daglig
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