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Gamle numre af sognebladet.

Vores opfordring i sidste nummer af sognebladet gav en del henvendelser,
som vi siger tak for. Nu kan vi i en vis udstrækning tilgodese ønsker om
gamle numre.
Man kan henvende sig til Mogens Tarp, Gadegårdsvej 9, Kloster.

Efter en lang og kold vinter ser det ud til, at vi nu skal have sommer. Det lader til, at vi nærmest springer foråret over, men det har vi vel vænnet os til
de senere år.
Sommerferien nærmer sig, så stof til næste nummer af sognebladet skal måske tænkes på plads, inden man tager på sommerferie.
Bladudvalget ønsker alle en god sommer.
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HGU’s 125 års jubilæumsfest
Lørdag den 14. september 2013 er der lagt op til
kæmpe fest for hele byen.
Da HGU i år fylder 125 år laver vi en gigantisk fest i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter for unge som ældre - alle kan være med.
Preben Susgaard leverer en lækker 3-retters menu. ”Devito” står for musikken og kan netop spille dansemusik til det brede publikum. Tjek evt. hjemmesiden www.devito.dk.
Der vil også i løbet af aftenen være et festligt indslag med ”John Mogensensange” sunget af nogle af Hvide Sandes bedste revysangere.
Hele arrangementet er til jubilæumspris – kun kr. 199,-.
Vi håber på en stor opbakning fra hele sognet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hold øje med HIMS og næste udgave af augustnummeret af Sognebladet, hvor der vil komme yderligere informationer bl. a. om billetsalg
m.m.
HGU’s festudvalg:
Anne Bodil & Sven Pedersen
Connie Riise & Bjarne Vogt
Maybritt Pugflod
Marianne Iversen
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De grønne områder

Kommunens folk i gang på Johanne Høkers Plads.

Mange her på stedet er heldigvis klar til at tage en tørn, når det gælder vedligeholdelse af vore grønne områder. Hvert område har fået en ansvarsholder,
som sørger for at indkalde, når der er opgaver, der skal løses.
Sogneparken 				
Legepladsen ved Centeret 		
Spangen 				
Polden og Johanne Høkers Plads

Kresten Sørensen
Mariann Bach Jeppesen
John Larsen
Bodil Schmidt

Træerne og buskene i Sogneparken er i april blevet klippet og trimmet. Stort
arbejde, men nødvendigt, så der er adgang på alle stierne. Dejligt med dette
grønne område, hvor haletudserne i søen følges tæt af børnehavebørnene.
Ligeledes kan ”skubberne” og beboerne fra plejehjemmet komme i læ for
blæsten, når de er på tur.
Stenen ved Spangen er blevet flyttet, så kørestole igen kan komme på broen.
Kommunen har lovet at rengøre infoskuret og broen. Desuden barsles der
med en ide om bygning af en lille anløbsbro, som kan bruges af kajakroerne,
når de gør holdt i området.
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I en byttehandel har kommunen indvilget i at slå græsset på legepladsen ved
centeret uden betaling. I stedet skal Sogneforeningen selv sørge for at få slået græs på Johanne Høkers Plads.
I øjeblikket efterlyses frivillige til at være med til at vedligeholde legepladsen. Mange i alle aldersgrupper bruger stedet og har glæde af legemulighederne, men det er nødvendigt med et arbejdshold, som tager ansvar for området. Desværre har henkastning af dåser og cigaretskod været et problem, som især har været til gene for dagplejerne, som besøger pladsen
med børnene.
Fint at arbejdskraften på Polden og Johanne Høkers Plads er blevet udvidet.
Tingene glider nemmere, når vi er flere om opgaverne. I skrivende øjeblik er
kommunens folk i gang med at rydde udgåede og væltede træer bag Johanne
Høkers Plads, og når grunden på Klostervej 59, som lovet midt i maj, bliver
renoveret og tilsået, ser vi frem til en plads, hvor man får lyst til at sætte sig.
Henvend jer til Sogneforeningen eller til den ansvarlige for de enkelte områder, hvis I har tid og lyst til at hjælpe.

Loppemarked
Tak til jer der bidrog til afviklingen af loppemarked
fredag d. 19.april. Salget af effekter og kaffe gav et
overskud på knap 6000kr.
Hyggeligt, at så mange lægger vejen forbi, og det
er vores håb, at I også fremover vil støtte ved at
aflevere genbrugsting på genbrugspladsen.
Desværre er det et problem, at der fjernes ting fra containeren.
Når der kommer en fast mand fra kommunen på pladsen, håber
vi gennem ham at få lavet en ordning, så dette problem bliver
løst. Ind til da er der også en mulighed for at aflevere direkte til
Sogneforeningen ved at ringe på 97 33 71 09.
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Referat fra fælles generalforsamling
De fem foreninger; Daglig Brugsen, HGU, Din Egen Forening, Holmsland
Sogneforening og Holmsland Idræts – og Kulturcenter har afholdt fælles generalforsamling I kulturcenteret.
100 personer deltog i de 5 generalforsamlinger, som blev afviklet på små 5
timer, inkl. 1 times pause til spisning.
Der var en god debat til de enkelte beretninger på kryds og tværs af de 5 foreninger, hvor der blev sat fokus på hvordan vi udvikler Holmsland området,
sådan at flere får lyst til at flytte til området.
Der bliver lavet tilbygning til hallen med springgrav. Holmsland Sogneforening nedsætter et udvalg til at komme med input til kommuneplan-revisionen. Der skal gerne gang i udstykninger og nybyggeri i området.
Der var stor tilfredshed med arrangementet, som blev afviklet for anden
gang, og ikke mindst at der var god tid til socialt samvær i spisepausen.
Holmsland sogneforening uddelte også en
pris til årets Holmbo, som i år blev givet til
Poul Lyng for det store arbejde han har gjort
for foreningslivet og Holmsland områdets udvikling. Han er en igangsætter, han er vedholdende og der skal meget til før han opgiver
sine ideer.
Han var den der fik sogneforeningen og sognebladet startet, informationerne styrer han
stadig via HIMS ( Holmlands information
mail system ), som udkommer ca. 1 gang om
ugen til stor glæde for mange.
På vegne af de 5 foreninger
Iver Poulsen
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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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HUSK HUSK HUSK

FC Midtjyllands stjerner
kommer til Kloster

Søndag den 16. juni
kommer superligaholdet FC Midtjylland til Kloster
Kom og oplev HGUs ungdomsspillere træne fodbold
med stjernerne fra FCM.
Senere samme dag spiller vores egne drenge fra HGU kamp
mod FC Midtjylland.
Hele dagen vil der bl.a. være forskellige aktiviteter og boder på
sportspladsen ved Holmsland idræts- og kulturcenter,
bl.a. kommer gymnasterne fra HVAK i Hvide Sande og giver
opvisning, inden det hele slutter med fællesspisning
med fodboldspillerne fra FCM.
Det bliver en fantastisk dag for hele familien,
så husk at sætte et kryds i kalenderen.
Det endelige program vil blive sat op i byen, og det kan
selvfølgelig også ses på hjemmesiden.
Vel mødt
HGU
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HGU’s generalforsamling d. 5. april
Kaj startede med at fortælle om årets gang i HGU. Han var først kommet til
i august måned. Der er sket mange ting i HGU. Der er i bestyrelsen kun 3
personer. Af nye aktiviteter kan nævnes kajak aktivitet på Stadil fjord. Se i
øvrigt sognebladet fra februar. Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden
kommentarer.
Regnskab blev så gennemgået af Bent Erik. Der har i 2012 været et underskud. Der er også købt flere ting ind til foreningen, bl.a. en ny måtte og huset
til kajakker og anden del af betalingen til Indoor Cycling. Der var et spørgsmål om hvor meget HGU vil betale til tilbygningen af hallen. Vi har sagt at
HGU vil betale op til 200.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Der kom et forslag fra HGU om en vedtægtsændring. Fremover skal der kun
være 1 suppleant i HGU i stedet for de 2, vi har i dag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Under valg til bestyrelsen var der 7 forslag. 4 takkede nej tak. Af de sidste 3
blev Verner Kristensen og Bent Erik Iversen valgt til bestyrelsen, mens Martin Frandsen blev valgt som suppleant.
Under evt. kom der et spørgsmål om Indoor Cycling. Om der kommer et nyt
system til on-line booking. Vi har i HGU snakket om, at der i foråret holdes
et møde mellem HGU og instruktører, hvordan året er gået. Til efteråret skal
vi have et nyt system, så det bliver lettere at overskue, hvordan og hvornår
man har booket en cykel.
Til slut blev der takket til alle for en god afvikling af generalforsamlingen.
Ref. Bent Erik Iversen
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Nyt fra Holmsland Krocket klub
Så er Sæson 2013 startet op. Efter et langt og koldt forår er der nu ved at
være grøde i græsset på krocket-banerne. Dagtemperaturen var midt i april
på vej op over 10 grader, hvilket har lokket flere ud for at spille krocket.
Med vores ”Åbent-hus” arrangement den 9. april startede vi sommersæsonen op og vi har også fået tilmeldt spillere til DGI’s turnering, hvor vi stiller med et hold i A2-rækken samt et hold i B2-rækken. Begge hold er rykket
op og det bliver spændende at møde de nye udfordringer.
Begge hold er startet op og hjemmekampene bliver spillet således:
A2-Rækken:
den 14. maj 2013
kl. 14.00
mod: Faster Krocket
den 4. juni 2013
kl. 14.00
mod Sørvad Krocket
den 18. juni 2013
kl. 14.00
mod Videbæk Krocket
den 23. juli 2013
kl. 14.00
mod Ørnhøj Senior
den 6.august 2013 kl. 14.00
mod Tarm Krocket
OBS. check tidspunkt på tlf.: 9733 7182
									
.
B2-Rækken:
den 22. maj 2013
kl. 14.00
mod Sørvad Krocket
den 4. juni 2013
kl. 14.00
mod Videbæk Krocket
den 17. juni 2013
kl. 14.00
mod Harboøre Krocket
den 24. juni 2013
kl. 14.00
mod Langhøj Gymnastikforening
den 29. juli 2013
kl. 14.00
mod Vemb Krocket
OBS. check tidspunkt på tlf.: 2140 2429

Kampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad
stien efter Gadegårdsvej 5. Alle er velkommen.
Klub-livet i Holmsland Krocket klub: Træning og motionsspil foregår som
sædvanligt tirsdag og torsdage fra kl. 13.15, hvor der trækkes lod om, hvem
der spiller sammen og mod hvem – uanset om man er nystartet eller har
spillet i flere år. Desuden afholder de forskellige klubber stævner, hvor alle
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inviteres og hvor man melder sig til i den klasse, hvor man normalt spiller.
Her møder man fra 50 til 125 andre mennesker, som har lyst til at spille tre
kampe og måske få gevinst med hjem. De første stævner har været afholdt.
Holmsland Krocket afholder sit stævne i efteråret, nemlig den 12. september
2013 kl. 10.00 Dette stævne afholdes på fodboldbanerne syd for Hallen og
alle er velkomne til at se på.
Viggo Kofod

Nyt tilbud: Bokse Fitness
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Friluftslaug har taget hul på sin 2. sæson.
Onsdag den 8. maj 2013 havde vi
standerhejsning i Røjklit Havn, hvor
vi bød velkommen til gamle og nye
medlemmer. Vi fik en lille rotur og
sluttede aftenen af med fællesspisning
omkring grillen.
I vinterens løb har vi været i Hvide Sande svømmehal 3 gange. Hver aften var vi en 10 – 12 stykker, der øvede makkerredning, selvredning og de
grundlæggende rotag. Det var en god oplevelse at prøve at vælte rundt under kontrollerede former og i dejlig tempereret vand. Vi var så heldige at ha’
en erfaren instruktør med et par gange. Vi håber at komme i svømmehallen
igen næste vinter.
I februar var vi til foredrag i Fiskeriets Hus i Hvide Sande og hørte Erik B.
Jørgensen fortælle om sin tur ”Skandinavien rundt i kajak” – godt 6.000 km.
Spændende aften.
Og så er der det med stjernekikkeriet – det er ikke lykkedes os endnu – men
stjernene er der, også bag skyerne, så lige pludselig en aften….. Tilmeld jer
en sms-kæde ved Sjoerd Booth hvis I er interesserede, så sammenkalder han
med kort varsel. Sjoerd har mobilnr. 50415244. Sjoerd ved meget om stjernehimlen og planeterne, og det vil vi gerne lære af.
Nu ser vi frem til en ny og forhåbentlig lun sæson, hvor vi kan boltre os
med i alt 12 kajakker med reglementeret udstyr. Heraf har Struer Kajak stået
for reparationen af 8 kajakker, så de er kommet i orden med ror, støttepedaler, utætheder med mere. Enkelte har egne kajakker opstaldet i ”klubhuset”
– der er i alt plads til 15 kajakker plus udstyr.
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Også i denne sæson holder vi klubaften hver onsdag kl. 18. 00 – 21.00. Vi
mødes til en tur på vandet og laver småture for både øvede og nybegyndere,
mens der også på bredden vil være råd og vejledning at hente. Hver klubaften indlægges øvelser i makkerredning, selvredning, de grundlæggende rotag m.m. – alt efter behov.
Efter roturene hjælper vi hinanden med at gøre kajakkerne rene, alt udstyr
hænges på plads, og derefter samles vi i madpakkehuset til en lille fælles
afslutning med Aases kaffe og andet lækkerier og en god snak om aftenens
oplevelser.
Der er altid plads til nye medlemmer. Et enkelt medlemskab koster 400 kr.
og for en familie er det 800 kr. Har I lyst til at prøve nogle kajakture uden at
binde jer som medlem, er det også muligt.
Som I måske har læst i Dagbladet, fik vi positivt svar på vores ansøgning om
LAG-midler til etablering af en flydebro i Røjklit Havn. Vi er imødekommet
med et beløb på 50.000 kr. Vi har på foranledning af Fødevareministeriet
indsendt to uafhængige tilbud og afventer deres endelige behandling, før vi
konkret kan gå i gang. Med en bro får vi lettere adgang til at komme i og af
kajakkerne, men i det hele taget vil rigtig mange have gavn og glæde af en
bro - alle aldersgrupper, gangbesværede, lokale og turister.
Til sidst vil vi lige fortælle om to arrangementer, som Holmsland Friluftslaug
deltager i – på den ene eller anden måde.
På Holmsland arrangeres Vandsportstemauger WATERZ 2013 - på initiativ af Turistforeningen i Hvide Sande. Her har vi meldt os til at deltage ved
at tilbyde turister aftenture i kajak. Aktiviteterne omfatter Windsurfing, Kitesurfing, Kabelpark – og altså også kajak i Holmsland Friluftslaug. Aktiviteterne sælges som pakker og udbydes gennem sommerhusbureauerne,
campingpladserne og Turistkontoret. Vi deltog også i Waterz 2012 med kajakture på fjorden ved Hvide Sande, og havde en fornøjelig dag med turister
fra nær og fjern.
DGI arrangerer i samarbejde med lokale foreninger et større stævne - West
X-plore Festival - lørdag d. 17. august 2013. Kajak over tre fjorde (Ring13

købing, Stadil og Nissum), Løb og Cykling imellem dem – det er ingredienserne til årets udfordring, i alt 66 km. fordelt på de tre discipliner. Start i
Hvide Sande og afslutning i Thorsminde – deltagerne skal bl.a. løbe igennem Kloster. Er der mon interesserede fra Holmsland, der er klar ? Vi har
som forening givet tilsagn om at være med omkring det praktiske som officials / hjælpere.
Der er stadig en del praktiske ting i havnen, vi skal ha’ færdiggjort med maling og fliser. Det kan en arbejdsdag/aften gøre meget ved, hvis vi er mange.
Alle er altid velkomne til at komme i havnen på en klubaften og hygge sig
med os.
På gensyn i havnen.
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen
Aase, Niels, Ole, John og Esther

Opsamling af affald

Lodbjerghede Grundejerforening og Holmsland Sogneforening vil
gerne invitere til at få opsamlet affald langs veje,
stier og stræder på Holmsland
torsdag den 30. maj
kl. 19.00 til kl. 21.00.
Vi mødes ved hallen hvor der bliver udleveret
sække og ruter. Efterfølgende er foreningerne
vært ved en bid brød. vi håber at rigtig mange vil
hjælpe til den aften.
Tilmelding til:
Henning Mølgaard Christensen telf.
2287 2510
eller Iver Poulsen 4035 9808
senest d. 28. 5. kl. 20.00.
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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

SANKT HANS FEST
SØNDAG DEN 23. JUNI 2013
VED RØJKLIT HAVN
FRA KL. 18.00 VIL 2 STORE GRILL VÆRE VARME
TAG SELV MAD OG DRIKKEVARER MED

KL. 20.00 BÅL OG BÅLTALE VED OLE LANGE
HEREFTER SKÆNKES DER
KAFFE, THE OG VAND
KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG
SANKT HANS AFTEN
FOR HELE FAMILIEN

LODBERGHEDE GRUNDEJERFORENING
HOLMSLAND FRILUFTSLAUG
HOLMSLAND SOGNEFORENING
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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
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Din Egen Forening
Bestyrelsen i Din egen Forening består af følgende:
Formand: 		
			
Næstformand: 		
Kasserer: 		
Sekretær: 		
			
			
			

DEF

HOLMSLAND

Gunver Baarstrøm Jensen,
tlf. 29 27 62 25, mail: gunver.jensen@mail.dk
Berit Jensen, tlf. 22 72 34 89
Lene Rytter Kristensen, tlf. 23 45 74 06
Kathrine Kaspersen, tlf. 22 28 04 68
Marianne Thygesen, tlf. 50 99 52 29
Bibbe Stræde, tlf. 24 60 82 48
Berit Pedersen, 61 54 12 10

Medlemskab: Du kan stadig nå at forny dit medlemskab eller melde dig ind
ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indsætte kr. 75,- på vor
konto: 7670-2773914 – husk at opgive navn og adresse.

Foredrag med Lola Jensen
Socialpædagog og familievejleder Lola Jensen holder foredrag i
Holmslands Idræts- og Kulturcenter tirsdag den 29. oktober kl.
19.00 over emnet:
”Familien Danmarks hverdag sat
på en humoristisk spids”
Sæt X i kalenderen – nærmere information om billetsalg m.m. i næste nummer af sognebladet.
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DEF

HOLMSLAND

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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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

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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Nyt fra dagli’Brugsen - Holmsland
Nu er Dagli’Brugsen kommet på Facebook. Bliv ven med Dagli’Brugsen og
følg med i hvad der sker i og omkring butikken.
Der er også efterhånden mange, der har afleveret deres mobilnummer i butikken eller har indskannet Dagli’Brugsens App. på deres telefoner. På denne måde kan vi også modtage meddelelser, nyheder og måske særligt gode
tilbud.
Ja, Dagli’Brugsen følger med udviklingen. Men den allerbedste nyhedsopdatering omkring butikken fås nu nok simpelthen ved at gå i butikken og
snakke med folk og stille lidt spørgsmål eller bare slå ørerne ud.
Blomstermarkedet er vel overstået. Vejret var fint og det var fremmødet
også – og blomster var der i lange baner. Det var hyggeligt med formiddagskaffen i teltet, og mange tog imod tilbuddet om at få hjælp til tilplantning
af medbragte krukker. I år havde vi god assistance af Marianne Dideriksen.
Tak for det.
Børnemarkedet er vores næste arrangement. Det holder vi fredag den 16.
august kl. 16 – 19 på grunden ved Mejlvang. Alle børn er velkomne til at
indrette boder, så I er klar til åbning kl. 16. Tilmelding er ikke nødvendig –
og kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan ha’ i sin butik :)
Kirstine og personalet laver også en udendørs butik, hvor man kan snakke
om prisen. Bestyrelsen vil tænde op i grillen og sælge ristede grillpølser med
brød plus drikkevarer. Det kan alt
sammen nydes i teltet. Kom med
den rette markedsstemning. Den
vil brede sig.
Til sidst ønsker vi alle en god sommer, og vi ønsker en god handel for
vor lille butik.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Der er fyldt godt op på lageret
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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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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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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni – August – 2013
UBEKYMRETHED
Der er sommer i Jesus’ lignelser. Sådan har jeg altid
syntes. F.eks. siger han: Med Guds rige er det ligesom
med en mand, der har tilsået jorden; han sover og
står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden
at han ved hvordan.
Det er da en beskrivelse af sommer! For sommer
er en tid for ubekymrethed. I en jazz-klassiker hedder
det f.eks. ”Summertime – and the livin’ is easy”: Det
er sommer og livet er let …
Ja, alt hvad der udgår fra Jesus: Bibelens beretninger, belæringer og lignelser, gudstjeneste, bønner
og sange, dåb og nadver er ment som en sommerbrise til at lette hjerte og sind for bekymringer.
For sådan er Guds ånd: en kraft af ubekymrethed.
Den skal virke i os. For bekymringer er sjældent af det
gode. Men det er tro! Og i sin reneste form er tro at
lægge bekymringerne til side i tillid til, at alt virker
sammen til gode for Guds kærlighed.
Ja, der er sommer i Jesus’ lignelser. Luk sommeren
ind!
Ole Lange
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MORGENSANG MED MERE
Nu er restaureringen af Ny Sogn kirke i gang og kirken
er lukket indtil ca. 1. april.
Det er lang tid at undvære sin kirke. Heldigvis har vi
Gammel Sogn kirke til gudstjenester og kirkelige
handlinger: dåb, bryllup og begravelser.
Hvis du har brug for kørelejlighed, så ring til mig:
97337011.
Ca. 1 gang om måneden vil der være et lille arrangement i Ny Sogn.
Søndag d. 23. juni kl. 20.00 holder jeg båltale ved
Sankt Hansbålet ved Røjklit Havn
Søndag den 7. juli kl. 9 - ca. 9.50:
Søndag den 11. august kl. 9 - ca. 9.50:
Søndag den 8. september kl. 9 - ca. 9.50:
Morgensang i konfirmandstuen. En lille andagt over
søndagens tekster, morgensalmer og en kop formiddagskaffe.
Onsdag den 10. juli kl. 21.00 v. Ole Lange
Onsdag den 17. juli kl. 21.00 v. Th. Kristensen
Onsdag den 24. juli kl. 21.00 v. Th. Kristensen
Solnedgangsgudstjenester på stranden ved Søndervig
– Aflyses ved regnvejr.

FORSIDEBILLEDET

Ole Lange

Et af de kendte kalkmalerier fra Gammel Sogn kirke:
Ærkeenglen Mikael „Sjælevejeren“
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
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
9. juni – 2.S.eTrinitatis
Luk 14,16-24:Det store gæstebud
16. juni – 3.S.e Trinitatis Luk
15,1-10: Det tabte og fundne
23. juni – 4.S.e Trinitatis
Luk 6,36-42: Splinten og bjælken
30. juni – 5.S.e Trinitatis
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
7. juli – 6.S.e Trinitatis
Matt 5,20-26: Om vrede
Onsdag den 10. juli Solnedgangsgudstjeneste
14. juli – 7.S.e Trinitatis
Luk 19,1-10: Tolderen Zakæus
Onsdag den 17. juli Solnedgangsgudstjeneste
21. juli – 8. S.e Trinitatis
Mt 7,15-21: Falske profeter
Onsdag den 24.juli solnedgangsgudstjeneste
28. juli – 9.S.e Trinitatis
Luk 16,1-9: Uærlig godsforvalter
4. august – 10.S.e Trinitatis
Luk 19,41-48: Tempelrensningen
11. august – 11. Sø.e.Trinitatis
Luk 18,9-14:Om selvretfærdighed
18. august – 12. sø.e.Trinitatis
Mark 7,31-37: Helbredelsen af døv
25. aug – 13. Sø.e.Trin. Luk
10,23-37:Barmhjertig samaritaner
1. sep.– 14. Sø.e.Trinitatis
Luk 17,11-19: 10 spedalske
8. sep. – 15. Sø.e. Trinitatis
Matt 6,24-34: Markens liljer

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke
10.15
10.15
19.00
Th. Kristensen
10.15

20.00
Skt. Hans i Røjklit

10.15

9.00 Morgensang i
Præstegården
21.00 – Søndervig

10.15

21.00 -Søndervig
Th. Kristensen
21.00 – Søndervig
Th. Kristensen

9.00 Morgensang i
Præstegården

19.00

19.00
Th. Kristensen
10.15
S. Qvortrup
8.30
Th. Kristensen
10.15
S. Qvortrup
10.15
10.15
10.15
10.15

9.00 Morgensang i
Præstegården
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10.15

PETRI/HANNIBAL-DUO –
Koncert d. 6. august kl. 19.00
Der venter en koncertoplevelse af de ganske særlige,
når de to danske verdensnavne Michala Petri og Lars
Hannibal giver koncert på fløjte og guitar i Gammel
Sogn kirke. Entre 120,- kr.
Forsalg Brugsen i Kloster, lokale banker i Ringkøbing
samt ved døren.

HOLMBOHJEMMET
Et par gange om måneden står kirken for et arrangement på Holmbohjemmet. Ret til ændringer.
Gudstjeneste: torsdag d. 13. juni, torsdag den 11.
juli, torsdag den 8. august kl. 14.30.
Sangeftermiddag: torsdag d. 27. juni og torsdag den
22. august kl. 14.30:
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk www.holmsland-kirker.dk
Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24 48 43 40 eller
Stephan Stræde 61 20 44 37
e-mail: holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd:
Helle Kaspersen 97 33 71 88
Peter Nielsen 97 32 06 17
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Program for:
JUNI 2013
Mandag den 3. kl. 19.30		
den 7. og 8.
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.

JULI 2013
den 19. – 27. 		

Holmsborg Bibelcamping

AUGUST 2013
den 5. – 9.

Møder i Spjald

Mandag den 12.
Torsdag den 22.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Møde v/ Sognepræst Morten Mouritzen, Vinding taler.

kl. 19.30		
kl. 19.30		

SEPTEMBER 2013
Mandag den 2. kl. 19.30		
Tirsdag den 10. kl. 10.00		
				
Fredag den 27. kl. 19.30		
				

Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Kvindeseminar i Spjald.
Birthe Marie kristensen, Hv. Sande taler.
Høstfest.
Fritidsforkynder Dorrit og Poul Jensen, Nøvling taler.

OKTOBER 2013
Tirsdag den 1. kl. 19.00		
				
Torsdag den 3. kl. 19.30		
				
Mandag den 7. kl. 19.30		
Torsdag den 24.kl. 19.30		

Oktober møde i Ringkøbing kirke
v/Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg
Oktobermøde i Ringkøbing Missionshus.
Fritidsforkynder Oda Mølgaard Hansen, Ølgod, taler.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard
Møde v/ sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde.

NOVEMBER 2013
Mandag
den 4. kl. 19.30
Torsdag
den 14. kl. 19.30
		
Torsdag
den 21. kl. 19.30

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Møde v/ tidligere soldaterhjemsledere i Kosovo,
Edith og Bent Larsen, Skjern.
Møde v/ Missionær Bjarne Lindgren Christensen.

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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Ny Sogn Kirke lukker - men ikke for altid
Mandag den 6. maj efter konfirmationen lukker vores kirke og renoveringen
starter. Det er en større omgang vi skal i gang med og vi forventer/håber at
kunne åbne kirken igen til næste forår til konfirmation.
Det første der sker er reparationen af hvælvingerne mod syd, hvor der gennem længere tid har stået nogle ”baldakiner”, som slet ikke pynter, men som
sørgede for, at de der sidder der ikke får kalkdrys på tøjet og lidt større stykker i hovedet. Det er et ”offerlag” oppe på loftet, der er blevet raspet af.
Nu, da det er blevet
tørt i vejret, skal der
lægges nyt offer-lag
igen og derefter skal
mureren i gang med at
reparere hvælvingerne
inde i kirken.
Vi er jo så heldige, at
vi har Gl.Sogn Kirke
så tæt ved og der vil
Ole holde gudstjenesterne. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi arrangerer kørsel til kirke,
hvis nogen har brug for det.
Ring til mig på tlf. 2511 0198 eller til Ole på tlf. 9733 7011, så vil
vi arrangere en bil eller hvis der er
mange en bus.
Vi glæder os til næste forår.
På menighedsrådets vegne
Helle Kaspersen
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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

Hold da op......
Ja, hold da op, hvor var det dejligt,
da lock`out`en endelig var ovre.
Vi manglede, at alle gange og klasseværelser igen lød af glade børnestemmer.
Som mange sikkert ved, så var det
kun 4, 5, og 6. klasse, der kunne komme i skole, og det endda uden fuldt
skema.
Nu er vi så i gang med optælling af timer. Nogle af
de timer, børnene ikke fik
under lockòut`en, kommer på skemaet næste år.
Vi sendte mange tanker
til alle de forældre, der
skulle klare arbejde og
børnepasning.

Her i maj måned skal vi plante den næste etape af
vores skoleskov. Tirsdag den 14.maj skal klasserne ud på skift og plante træer. Vi håber, at skoven
vil vokse godt op, så vi kan lave udeundervisning
der. Ligeledes, at børnene om nogle år kan vende
tilbage til -en nu høj beplantning.
Det er blevet politisk besluttet, at skole/ sfo, børnehave og dagpleje skal under fælles helhedsledelse i de små byer. Det betyder, at vi sammenlagt
har fået færre timer til ledelse på de enkelte matrikler.
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Dagplejen knyttes tættere til børnehaven, som stadig får en daglig leder.
Sfo får også en daglig leder.
Skolelederen bliver helhedsleder, og får et ledelsesteam bestående af børnehaveleder, sfoleder og skoleleder.
Den 30.maj holder vi indskrivningsfest for de kommende børnehaveklassebørn.
VELKOMMEN til 16 nye skolebørn!!
Anne Marie Jørgensen, som har været ansat på Holmsland Skole i mere end
40 år, har valgt at gå på pension efter dette skoleår.
Vi har fuld forståelse for hendes beslutning, men vi kommer til at savne
hende. Anne Marie skal have en stor tak for sin fine indsats for Holmsland
Skole.
Stor tak for årets samarbejde til forældre, børn og ansatte på Holmsland
Skole.
Hannah Mikkelsen

Gammelt jern kan afleveres
hos Henning Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer.
Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting:
Ring venligst til
Henning Jørgensen		
Lars Provstgaard 		

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Centernyt forår 2013
Foråret viser sig på mange måder i disse dage. Især konfirmationerne er et tydeligt
tegn i centeret men også udendørs fodbold viser, at vi er på vej mod de lyse aftener.
Centerets årlige generalforsamling blev afholdt ved den fælles generalforsamling
den 5. april. Kassereren kunne bl.a. fremlægge et positivt regnskab og formanden
fremlagde årsberetningen og informerede om status på tilbygningen. På valg var
Jette Aarup og Svend Jensen som begge blev genvalgt. Robert Kroning trådte ud af
bestyrelsen og ind kom Nina Mortensen. Tak til Robert for rigtig godt samarbejde.
Vi har i foråret kørt en indsamlingsperiode, hvor man havde mulighed for at give et
bidrag til tilbygningen af ny multisal i forlængelse af eksisterende idrætshal. Der er
p.t. indsamlet 126.000 og der er rigtig mange der har tilkendegivet at de vil hjælpe
med frivilligt arbejde. Det er utroligt flot og vi håber, at det er nok til at gå i gang
med projektet, så vi kan få bl.a. springgrav til vores børn og unge. Status er nu, at
der indhentes tilbud på entreprisedelen, så vi endeligt kan vurdere, om det økonomisk kan hænge sammen. Har man glemt eller ønsker at bidrage rent økonomisk
eller med frivilligt arbejde, kan det nås endnu på centerets hjemmeside center@
holmsland.dk,
eller man kan ringe på tlf: 40461680.
HGU og centeret har i foråret også været ude og forny sponsorkontrakter. Tilbagemeldingerne fra sponsorafdelingen er, at der er utrolig stor og positiv opbakning til
lokalforeningen og centeret, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Det er bidrag, som
kan skabe nogle ekstra tiltag for alle i lokalområdet. Erhvervsklubben, som man
ved at sponsorere, bliver en del af, skal her sidst i maj besøge Vestkystens gårdbutik
og dernæst videre til Husby Klitplantage til ulvehistorier og grillaften. Det plejer at
være nogle rigtig hyggelige arrangementer.
Vel mødt i centeret og rigtig god sommer
Vh.
Karina - Centerleder
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Kunst i Kulturhuset
Vi har ikke fået den aftale i hus, som vi havde regnet med. Vi synes dog, det er synd at væggene skal kede sig, hvad gør vi så? Vi
prøver noget nyt. Vi udstiller selv.

Så den 27. maj kl. 19.00
er der fernisering i Holmsland Idræts- og kulturhus
Udstillerne er:
Lene Pedersen, Lizzi Bøggild og Berit K. Pedersen.
Vi håber, mange har lyst til, at være med til ferniseringen, når vi
udfordrer os selv og overskrider grænser . Kulturhuset er igen
vært ved et lille traktement.
Hvis alt går efter planerne er sognebladet ude inden den 27. ellers er I velkommen til at gå ind og se vores billeder når I har tid
og lyst.
Mvh

Kunstgruppen Kloster

Der er ledige pladser på
billardholdet mandag og onsdag
formiddag på Holmbohjemmet.
Henvendelse til David Saks
tlf. 97337777 eller
97337797 aften
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ARBEJDSOMRÅDER: BJERREGÅRD - HAURVIG – HOUVIG – HVIDE SANDE – KLEGOD - RINDOM - RINGKØBING – SKJERN – STADIL – SØNDERVIG – TIM – VEDERSØ - ØSTRUP

Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

FRA
ENTREPRENØR-AFDELINGEN
TEMA
EN GOD PLACERING TIL DIN AFFALDSBEHOLDER

Den samlede løsning for jeres vej

Den private løsning

Vi hjælper jer med en god placering til din
affaldsbeholder!
Det er vores erfaring at 4 stk. 40x40 cm fliser giver et godt fundament.
Vi sår gerne græs hvis det er ønskeligt.
Vi tilbyder jer at indrette jeres plads til affaldsbeholderen, som en samlet pris for vejen, eller
som en privat løsning ved netop jeres sommerhus.
Den samlede løsning ved min. 10 stk. på vejen er kr. 800,- +moms pr. stk.
Den private løsning er kr. 1.000,- +moms. pr. stk.
Har i andre ønsker giver vi gerne et tilbud på en anden løsning.
Har i spørgsmål er i altid velkommen til at ringe eller sende en mail.

TAK.HM2408 06.09.2012 ® Holmsland Maskinstation

Udfyld nedstående skema, retur hele siden til os, så vil vi kontakte jer, eller udføre arbejdet.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 9733 7414 . Mobilnet tlf.: 2022 0815
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk . Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
ARBEJDE-ADRESSE
ARBEJDE-POST NR./BY
FASTNET TLF.
NAVN EJER
PRIVAT-ADRESSE
PRIVAT-POST NR./BY
INTERNET MAIL
BEMÆRKNINGER

:
:
:
:
:
:
:
:

MOBILNET TLF.

DATO

Såning af græs: JA
NEJ
Vi ønsker at blive kontaktet for en drøftelse af vor løsning: JA

NEJ
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UNDERSKRIFT

Højskoledage på Holmsland 2013/2014
Tilmelding kan kun ske til LOF og altså ikke til arrangørerne. De sidste fire
år har højskoledagene været overtegnet, så det gælder om at være hurtig på
aftrækkeren, når LOFs kursusprogram kommer
med posten engang i august.
				
Steffen Qvortrup og Mogens Tarp
9. oktober 2013
Leder af Kirkens Korshær Helle Christiansen, København:
Fattigdommens mange ansigter. Et billede af Danmark fra underkanten.
Fattigdommen er støt voksende i Danmark. Kirkens Korshær registrerer
som et følsomt barometer, når forholdene for udsatte mennesker forringes,
og det sker med stor hast for tiden. Højskoledagen vil lægge op til drøftelse
af fordeling, ulighed, sammenhængskraft og andre store samfundsrelevante
emner på baggrund af Kirkens Korshærs erfaringer.
23. oktober 2013
Arkivar ved Rigsarkivet Peter Birkelund, København:
Holger Danske – sabotage og likvideringer.
Modstandsorganisationen Holger Danske var den største sabotageorganisation under besættelse. Den blev startet i foråret 1943 og voksede, trods arrestationer og organisatoriske rekonstruktioner, til en organisation, der ved
befrielsen kunne mønstre flere hundrede mand. Selv om Holger Danske var
dannet som en illegal sabotagegruppe, kom drab på danskere i tysk tjeneste
– de såkaldte ”stikkerlikvideringer” – til at fylde mere og mere, som krigen
skred frem. Flere af de mest kendte modstandsfolk var medlemmer af Holger Danske, bl. a. ”Flammen” og ”Citronen”.
Foredraget vil belyse Holger Danskes organisation og den illegale indsats
med sabotage og likvideringer.
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6. november 2013
Fhv. sognepræst, forfatter Johannes Værge, København:
Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom.
I foredraget søger Johannes Værge en forklaring på, hvorfor kristendommen
af mange opfattes som en byrde, præget af skyld og trusler om fortabelse. Et
svar finder han i det skifte, der skete omkring år 200, da en romersk jurist,
Tertullian, grundlagde det begrebsapparat, som kom til at præge den vestlige kirke, et juridisk præget sprog med vægt på skyld, straf, fortjeneste og
soning. Gudsforholdet blev et retsforhold, så forståelsen af Gud som dommer kastede skygge over billedet af Gud som den givende far. Hvor glæden
og livsbekræftelsen ved Jesu opstandelse hidtil har været hovedsagen i påskebudskabet, blev det nu i stigende grad Jesu lidelse og død, man hæftede
opmærksomheden ved, og et dystert menneskesyn vand indpas.
Men der i den kristne tradition også en mere oprindelig og mere forståelse af
mennesket som Guds dyrebare betroede.

20. november 2013
Fhv. højskoleforstander Steen Espensen, Ringkøbing:
Natmænd og kæltringer.
En fortælling om en udstødt befolkningsgruppe, der levede i Vestjylland i
1800-tallet og først forsvandt i 1900-tallets første halvdel. Hos forfattere
som St. Blicher, Goldschmidt og Carit Etlar er disse mennesker beskrevet i
romantiske vendinger, men retsprotokoller og lokalhistorie fortæller en anden historie om fattigdom og et usselt liv. En beretning om natmandsliv gennem 300 år, og om Kjælle Kasper, Kaspar Hodde og Anne Marie Grønning
– og om Niels Kristian Kvemberg og Mæt Mus.
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8. januar 2014
Sognepræsat og forfatter, dr. Theol. Anders Kingo, Ullerup:
Den folkelige og enfoldige Søren Kierkegaard.
Mange har sikkert både forsøgt og opgivet at læse Søren Kierkegaard. Man
har forsøgt, fordi man havde en fornemmelse af, at der i hans værker blev
sagt noget uhyre væsentligt om det at være menneske. Og man har måske
opgivet, fordi tænkemåde, sprog og stil forekom at være en uoverstigelig
hindring for at komme ind i hans tankeverden.
Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at forstå. Tværtimod! Selve hans
grundanliggende er ikke – intellektuelt – vanskeligt at forstå, men det er en
provokerende udfordring til enhver, som vil følge ham i hans analyser af
skyldens, frihedens, ansvarets og tilgivelsens problem. Og hans forfatterskab er i sandhed opbyggeligt for enhver, der kan høre hans forkyndelseskald til dette at være menneske.
Kierkegaard vil forkynde kristendom for sig selv og til sine landsmænd.
Derfor foretager han disse dybe analyser af, hvad det vil sige at være menneske, og derfor meddeler han sig i store dele af sit forfatterskab ikke til
eksperter, men til alle, for hvem det at være menneske ikke er et ligegyldigt
foretagende, men (som han siger) et saligt anliggende.
Den eneste forudsætning for at forstå ham er, at man har gjort nogle erfaringer med sig selv. ”Jeg kan egentlig ikke lære dig noget”, siger han til sin
læser, ”men har livet lært dig lektien, kunne vi samtale.”

22. januar 2014
Fhv. seminarielektor og højskoleforstander, musikpædagog
Erik Sommer, Lemvig:
Den som mærker, at græsset gror…
Erik Sommer, der har komponeret mange sange- og salmemelodier, hvoraf en del er optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog, vil holde
foredrag med fortællinger og sange. Om historierne bag, om begivenheder
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og folk, der igennem årene har haft noget på hjerte. Højskolesangbogen er
historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker.

5. februar 2014
Medlem af Folketinget Mette Bock, Horsens:
Det folkelige Danmark – en saga blot?
Mette Bock vil i sit foredrag fortælle historien om et Danmark, hvor
borgerne i de første mange år efter grundloven af 1849 i høj grad tog
ansvaret på sig. Andelsbevægelse, højskolebevægelse, fagbevægelse
foreningsliv og lokalt forankrede aviser skød op over alt. I dag har staten
overtaget en stor del af ansvaret og dermed styringen af vores liv i detaljer.
Mette Bock fortæller desuden, hvordan vi igen kan myndiggøre borgerne
og give dem større frihed. Hvis vi tør.

19. februar 2014

Fhv. sognepræst Agner Frandsen, Ribe:

Folk og Fjelde – rejser på Færøerne med maleren
Sven Havsteen-Mikkelsen
Som søn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen var Havsteen siden
drengetiden dybt fortrolig med de nordiske egne, deres folk ok historie.
Venskabet med Martin A. Hansen forstærkede den fortrolighed. Sammen
skabte de ”Orm og Tyr”, det store værk om religionsskiftet i Norden – med
Martin A. Hansens tekst og Havsteens træsnit.
I oliebilleder og litografier, raderinger og træsnit har Havsteen skildret de
nordiske landskaber – ikke som idyl, men som den baggrund for livet og
historien, sagnet og sagaen, der ikke er menneskeskabt.
Sidst i 50’erne begyndte Kristus at optræde i landskabet. Det blev
Havsteens lidenskab med enkle og kraftfulde strøg at male Kristus ind i
Norden i det 20. århundrede. Herom vidner de mange kirkeudsmykninger,
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han ved sin død på Ærø i februar 1999 efterlod sig i kirker I Danmark og
Norge og på Færøerne. Ikke mindst Færøerne vendte han tilbage til år efter
år for at hente inspiration.
Kirkeudsmykningernes motiver er mest fra evangeliernes påskeberetninger.
Getsemane, korsgangen, Golgata, nedtagelsen, Emmaus. Hvad der foregår
i kirken, er under evangeliets lov, plejede Havsteen at sige, kristocentrisk.
Det stærke og myndige farvesprog i alterbillederne og mosaikkerne virker
som en tone i rummet, en Kingosalme, et led i evangeliets forkyndelse.
Gennem fortælling og billeder berettes om disse temaer.

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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Det var dengang
Kunstig stranding.
I mange af de gamle gårde på Holmsland og Klitten er det tydeligt, at en del
af træværket stammer fra skibe. Førhen strandede mange sejlskibe på Vestkysten, og det skaffede den ellers træfattige egn værdifuldt tømmer, der købtes på strandingsauktionerne.
I sidste halvdel af 1800-tallet vandt dampskibene frem, hvilket betød, at
mange sejlskibe gik til ophugning. Der blev færre af de ”naturlige” strandinger og dermed også mangel på tømmer. Det fik driftige folk på Klitten til
at danne aktieselskaber, der opkøbte gamle sejlskibe, ofte i Norge, der så
blev bugseret til Vestkysten og sat ind på stranden, derved udtrykket ”kunstig stranding”. Alt, hvad der kunne bjerges, blev derefter solgt på auktion.
I aviserne fra den tid kan man se mange notitser om disse ”strandinger”.
Ikke altid gik det godt, undertiden blev skibene slået til vrag, så man måtte
nøjes med at bjerge, hvad bjerges kunne.
I Holmsland lokalhistoriske Arkiv er fundet nedenstående avisnotitser om en
vellykket ”kunstig stranding”:
Ringkjøbing Avis, den 19.9.1887
Kunstig Stranding.
Som – i forrige Nummer kortelig meddelt – skulde der i Gaar finde en af de
i den senere Tid langs Vestkysten saa almindeligt blivne, saakaldte ”kunstige Strandinger” Sted ud for Kysten ved Søndervig. Det her ”strandede”
Skib var Barkskibet ”Minerva”, 164 Tons drægtig, 31 Aar gl. og kjøbt paa
Bodøen ved Arendal af et Aktieselskab, bestaaende af Mænd herfra Byen
og fra Klitten. I Gaar Formiddags henad Kl. 11 ankom Skibet, bugseret af
Damperen ”Hvalen”, efter kun 28 Timers Sejlads. Efter at være kastet los fra
Damperen, lagdes det for Anker udenfor yderste Revle, og Ilandbjergning
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ved Baade af den iværende Ladning, for Størstedelen bestaaende af Rigning
og Sejl m.m. kjøbt fra en Brig, begyndte strax. Senere hen paa Dagen sattes Skibet ved Hjælp af lidt Sejl nærmere ind paa Land og Ilandbjergning
fortsattes indtil man henad Aften lod det drive helt ind til Kysten, hvor det
fortøjedes ved Ankere. Søndagen og det gode Vejr havde lokket en Mængde
Tilskuere til Havet, saa ”Strandingen” overværedes af flere Hundrede Mennesker.
Ringkjøbing Avis, den 24.9.1887.
Strandingsauktion.
Ifølge Aftale med Auktionsretten bliver Mandagen den 3. Oktober 1887,
Formiddag Kl. 10, i Strandfoged Anders Hansens Strandlen i Søndervig ved
offentlig Auktion bortsolgt hvad der er bjerget fra det sammesteds landsatte
Barkskib ”Minerva”, bestaaende af 50 Tylt Brædder, 13 Favne Brænde, 36
Stk. Spir 16-36’ lange, 40 Sejl, hvoraf flere ny, 4 Skibsbaade, 8 Vandtønder,
2 Salttønder, 1 komplet Pumpmølle, 4 Master, Stænger og Ræer, 4 Skibsankere, Anker- og Skjødekjettinger, 2 Skibsklokker, Lanterner og Kompasser,
ca. 20.000 Pd. godt Tougværk, Trosser og Liner, en stor Del Skibs- og Kahytsinventar, gode Blokke m.m.
Endvidere bortsælges selve Skibsskroget, 31 Aar gl., 164 Tons drægtig,
bygget af Fyr og kobberfast, saaledes som det Auktionsdagen henstaar paa
Stranden.
Auktionsstedet er beliggende 11/4 Mil fra Ringkjøbing.
Ringkjøbing, d. 22. September 1887.
Frølund
Auktionsholder, Sagfører
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Vi har her i Holmsland Sogneblad fra tid til anden bragt sange om Holmsland af forskellige forfattere, bl. a. Ragna Tang og H. P. Kristensen. Nedenfor bringer vi en sang af en forfatter, der hedder M. Toftum Høgsberg. Den
er fundet i et sanghefte, der blev brugt til ”Hjemstavnsfesten paa Holmsland
– onsdag d. 24. Marts 1954”. Hvis der er nogen, der erindrer denne hjemstavnsfest, og det er der jo nok, vil vi gerne høre om den, og ligeledes vil vi
gerne høre noget om forfatteren til sangen, hvis der er nogen, der ved noget
om ham.

Vor hjemstavn
Mel.: Vort fødeland var altid rigt ….
				
				
				
			
			
			
			
			

Vær hilset du – vor fødestavn
i gamle Danmarks rige!
Holmsland, det er dit dyre navn –
vel kendt ved sund og vige.
Du fik dit navn mod vest som kyst,
der aldrig såes at svige
i mødet her med havets bryst
i fred som bitre krige.

			
			
			
		
			
			
			
			

Når vindene de stille står,
hvad eller mildt det lufter,
og bølgerne så sagte går,
og kløvermarken dufter,
da er der mellem hav og kyst
en fred, der bærer frugter,
en fred, der fylder en med lyst
og viser fredens frugter.
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Men rører guden ”Ægir” sig
og ”Ran”, hans hustru, raser,
går bølgen højt en anden vej,
og mangen sejler kvaser.
Da stilles krav til mandemod,
og mænd var altid rede.
Alt mange gav sit liv som bod
for andres liv at redde.
		

		

Vi kigger ind bag klittens rand,
hvor der er liv og røre,
der ser vi og, at havets mand			
forstår en plov at køre.
Her er af måger altid nok,
som søger furens rande,
og tit man ser en andeflok
på fjordens blanke vande.
Ja, fjorden den har nok af mad
til mange, mange munde.
Den fylder ofte mangt et fad
fra sine dybe grunde.
Og når så månen bygger bro
vel som den stod i lue
fra kyst til kyst i nattens ro
så skønt det er at skue.
Går vi mod øst, da jorden fed
og frugtbar mod os smiler.
Kun flid og dygtighed vi ser
her, derfor tiden iler.
Og her man nyder dagen lang,
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fra morgentågen letter,
den lille lærkes jubelsang,
når den fra tuen letter.

			
			
			
			
			
			
			
			

Ej heller må vi gå forbi
de store smukke enge
med deres liv og poesi
og væld af fuglesenge.
Hver fugl jo passe må sin dont –
de unger små og søde
at mætte, og at flyve rundt
bestandig efter føde.

			
			
			
			
			
				
				
				

Vi standser op ved åens seng,
hvis vande langsomt glider
og bringer bud fra sø og eng
som længst i fordums tider –
og rør der vokser der som skov
- et herligt eldorado for fugl, som øver fiskerov
og svømme kan og vade.

				
				
				
				
				
				
				
				

Til slut – vor kære fødestavn
i gamle Danmarks rige!
Med ære bær dit dyre navn –
velkendt ved sund og vige.
Du fik dit navn mod vest som kyst
gid du, som år de lider,
må stå for havets vilde dyst
til sene, sene tider.
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M. Toftum Høgsberg

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
48

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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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
51

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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