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Efter en sommer, som vi vel ikke længe har kendt mage til, er vi så nået til
enden af august, og efteråret nærmer sig og dermed begynder de forskellige
aktiviteter, som hører efteråret og vinteren til, hvilket de forskellige programmer og andre oplysninger her i bladet antyder.
Sommeren behøver jo ikke at være slut, fordi vi når september, som kan være ganske god, hvad vejret angår – lad os håbe, den bliver det, så vi alle kan
være godt ladet op, når efteråret og vinteren sætter ind.
Som det kan ses andetsteds i bladet, skal der indvies en plads og en sten for
Ragna Tang. I den anledning er der skrevet en stor artikel om Ragna, som
der ikke er plads til her i bladet, hvorfor den udsendes som et særtryk af
Holmsland Sogneblad.
		

Vi ønsker alle en fortsat god sommer

			

Bladudvalget
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Indvielse af Ragna Tangs Plads
Lørdag den 28. september 2013 kl. 13.30
Nyt navn til Forsamlingshusgrunden i Kloster
RAGNA TANGS PLADS

Kom og vær’ med til at fejre dagen, hvor Forsamlingshusgrunden får nyt
navn opkaldt efter Ragna Tang for hendes store indsats for folkedansen.
Dette sted har i mange år været centrum for mange kulturelle og sportslige
aktiviteter ud over de mange familiebegivenheder, der her er blevet fejret.
Program for dagen:
Kl. 13.30:

Velkomst ved Sogneforeningens Formand

Kl. 13.35:
		

Kulturudvalgsformand Kr. Ahle afslører stedets nye og frem
tidige kendetegn.

Herefter fortsætter begivenhederne i Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Bandsbyvej 2.
Kl. 14.30
		

Opvisning med bl.a. Ragna Tangs danse ved Ringkøbing		
egnens opvisningshold

Kl. 15.00:
		

Kaffebord med lagkage og småkager (kr. 55,-) samt tid til 		
taler og sange –

		
		

Tilmelding senest 26.september til Iver Poulsen
tlf. 40 35 98 08 el. bodil.kloster@gmail.com

Kl. 15.45:

Fællesdans for alle - ledet af folkedansere

Kl. 16.00

Afslutning
Alle er velkommen – Holmsland Sogneforening
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Holmsland.dk
Vi vil gerne gøre lidt reklame for den fælles hjemmeside for Centreret, HGU og
Sogneforeningen:
Den kan bruges som indgang til de 3 foreningers hjemmeside og den indeholder
ikke mindst den fælles kalender for, hvad der sker i området af fælles interesse.
Vi vil sætte meget ind på, at den bliver stedet, hvor vi kan se, hvad der sker, og
hvornår der sker noget i området. Det kræver, at alle foreninger og andre arrangører
bruger den konsekvent, så snart de lægger noget af fælles interesse fast.
For at få en dato i kalenderen sender man en mail til:
holmsland.kalender@gmail.com
Så vil Viggo Kofod opdatere kalenderen min. 1 gang om ugen.
(Adressen kan også ses på holmsland.dk).
Så brug den!!!!
For mobilfreaks er her qrkoden til holmsland.dk.
Ivan
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HB - Holmsland Bosætningsudvalg
Baggrund og begrundelse – en foreløbig introduktion !
Holmsland sogneforening har i juni 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som under betegnelsen HB – Holmsland Bosætningsudvalg – 2013, overordnet har defineret sit
”formål” således:
”Hvordan kan vi – oplandets borgere – synliggøre Holmsland og Kloster, som en
alternativ og attraktiv bopæl i Vestjylland – særlig med Klosters placering mellem
By og Vand /Ringkøbing og Vesterhav,når bopælen samtidig skal være en oplagt
og tilgængelig base i forhold til dagligdagen og pendlermulighederne mod arbejdspladserne i Ringkøbing, Skjern, Herning/Gødstrup og Holstebro.
Forhold der sammen med de lokale udfoldelsesmuligheder gør, at en familie roligt
kan bosætte sig her ud fra sin nuværende og fremtidige arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige situation”.
Dette initiativ udspringer primært af et proaktivt ønske om at foregribe risikoen for
en stagnation og tilbagegang i befolkningstal og arbejdspladser, og dermed også af
det generelle aktivitetsniveau omkring vores Idræts- og Kulturcenter.
De videre faser i forløbet vil kræve bidrag fra en række lokale aktører hvis resultatet skal vise sig holdbart, det gælder omkring den videre bearbejdning, sparring,
samarbejde, formidling samt den fremtidige opbakning og forankring.
Arbejdsgruppen vil i en indledende fase søge at definere de fokusområder, der i
særlig grad kan markedsføres og begrundes, som de egentlige styrkepositioner for
vores lokalområde set ift. beboere, de potentielle arbejdspladser og relevante målgrupper. Hvordan vi herefter kan varetage kontakten til beboerne i området og aktivt inddrage dem i processen, vil vi drøfte løbende.
Udvalget består af:
Just Enggrob		
Hannah Mikkelsen
Bjarne Hansen		

Anny Pedersen
Torben Mortensen
Svend B. Neess
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Flagallé

Smukt ser det ud, når flagene vajer enten ned gennem Kloster eller ved nedkørslen
til Gl. Sogn Kirke. Dette syn har vi kunnet glæde os over jævnligt i 2013. Både til
vore højtider, til festdage i vore foreninger og til private fester. Det praktiske arbejde med vedligeholdelse af materialet og opsætningen ligger i hænderne på Esther
og John Larsen, Hanne og Ejnar Christensen og ikke mindst Sven Jensen. Tak for
jeres store indsats.
Da flagalléen blev etableret eksisterede Nordmarken ikke. Det gør den heldigvis
nu, og derfor er det blevet besluttet, at der skal indkøbes flagstænger og flag, så der
kan flages på Røjklitvej ud forbi vejchikanen ved indkørslen til Kloster.
Desværre er flere vimpler den sidste tid blevet fjernet fra stængerne. Det gælder
især fra området op til Søndevig Landevej. Hvorfor og hvem kan have brug for de
små, korte vimpler? Måske bliver det danske flagsymbol brugt som souvenir.
Ved leje af flagalléen henvend jer til Bodil Schmidt 97 33 71 09.

HUSK
HGU’s store jubilæumsfest
lørdag den 14. september
Læs mere side 47...
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Her er vi ved at
gøre klar til
din annonce...

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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»Spil Dansk« Caféaften
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
torsdag d. 10.oktober
Alle er hjertelig velkommen til denne aften, hvor danske sange og melodier er i fokus.
Caféaftenen er sammensat af fællessang og underholdning. Holmslandkoret, elever fra Holmsland Skole, Kammerkoret og Klosterspillemændene deltager. Programmet følger senere.
Arrangementet starter kl. 19.00 og
slutter senest kl. 21
Venlig hilsen
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
og Holmsland Sogneforening.

Tak til alle, som bidrager til
Holmsland Sogneforenings loppemarked.
Møbler, glas, lamper, legesager bliver afleveret i vores container på genbrugspladsen i Kloster. Tak for jeres indsats.
I den periode, hvor genbrugspladsen har været skiftende bemandet, har der været
store problemer med ”selvbetjening” fra containeren. Dette problem er blevet drøftet med kommunen, og alle er interesseret i at komme ondet til livs. Rune, som nu
er fast mand på pladsen, vil være meget opmærksom på problemet og tage affære,
hvis effekterne ”får ben at gå på”. Desuden vil sogneforeningen sørge for hyppigere tømning.
Der er intet salg fra containeren. Besøg i stedet vores halvårlige loppemarked.
Effekter til loppemarked kan også afleveres direkte til vores lager. Ønsker I det, så
ring til 97 33 71 09 eller 97 33 70 13.
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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

Nyt fra HGU
125 års jubilæum blev fejret med manér
Søndag d. 16. juni 2013 blev FCMs sommerturne rundt i Ulveland henlagt
til den vestlige del af ulveland, hvor FCMs ulve var inviteret til FCM samarbejdsklubben Holmsland GU for at være med til at markere klubbens 125
års jubilæum.
På trods af en strid vind, var der fra start sat gang i festlighederne. Festpladsen slog dørene op kl. 12.00, hvor der var pølsebod, hoppeborg og en oppustelig fodboldbane at finde. Herforuden lagde HVAK gymnastikhold godt
fra start med en flot opvisning foran de spændte børn og voksne.
Efterfølgende var det spillerne fra FC Midtjylland, der var trukket i træningstøjet, og nu stod for en fornøjelig time med værtsklubbens mange ungdomsspillere. Det blev til en time med mange smil og grin samt store oplevelser
for såvel store som små. Træningslektionen blev efterfulgt af autografskrivning, hvor flere af børnene gik derfra med store øjne og et kæmpe smil.
Og smilet blev ikke mindre, da ungdomsspillerne fandt ud af, at de derefter
og lige inden kampen, kunne få lov til at komme helt tæt på spillerne, ved at
få den stolthed at holde dem i hånden mens de løb på banen.
Næste punkt på dagsorden var dagens helt store begivenhed. Kampen mellem FC Midtjylland og det lokale hold fra Holmsland GU. Det stod klart,
at hjemmeholdet var tændt til dagens udfordring, da de allerede en time før
kamstart bevægede sig ud på banen for at varme op. Men på trods af en solid
opvarmning, skulle der ikke gå mere end et par minutter efter kampstart, før
Pione Sisto kunne sparke den første bold i nettet og dermed bringe ulvene
i front. Mandskabet fra Holmsland gav dog ikke op og gav den fortsat hele
armen.
Dette medførte dog adskillige straffespark til midtjyderne, hvilket snart resulterede i en føring på 0-6. Til holmboernes store glæde fik Holmsland GU
reduceret til 1-7 på et straffespark, hvor Mathias Poulsen fik den i kassen. I
de efterfølgende minutter langede Holmsland-keeperen Karl Veise fra Old10

boys op med to helt store redninger, men kunne i sidste minut inden pausen
ikke holde Marco Larsen fra at score til pause-stillingen 1-8. I 2. halvlej kom
ulvene bedst fra start med flere nye spillere på banen. Dog var det et Holmsland-mandskab som sluttede kampen af med manér og fik puttet to bolde i
kassen af Jens Stage. Slutresultatet blev derfor 3-14 til FC Midtjylland.
Efter kampen var der fortsat plads til smil fra såvel hjemmeholdet som fra
tilskuerne, der mødtes i Holmsland Idræts- og kulturcenter til fællesspisning.
Holmsland GUs frivillige skal have særlig stor ros for en helt igennem suveræn dag. Som FCM Klubsamarbejdet skriver på deres hjemmeside: ”Det
var en stor fornøjelse at besøge byen og klubben på denne specielle dag og
dermed være med til at fejre det 125 års jubilæum. TAK for indsatsen”
På klubbens vegne og FCM repræsentant
Line Knoth
Volleyball er der også i år. Det bliver tirsdag aften fra 20-22. Så mød op og
få sveden ud. Hvis der ikke kommer så mange, vil hallen blive delt op og der
kan foregå noget andet i den anden ende, men det kunne jo være dejligt, hvis
vi kunne have 2 eller 3 baner kørende.
Også Indoor Cycling går i gang den 1. september med en ny sæson. Hvordan man booker og betaler bliver sikkert på en ny måde, så slå op på HGU’s
hjemmeside og se, hvordan man gør, eller tag kontakt til undertegnede.
Vi vil prøve at blive bedre til at få opdateret vores hjemmeside, så I altid kan
gå ind og se, hvad der sker i HGU. Så HUSK, tjek www.h-gu.dk
En lille bøn til alle. Når man som barn eller voksen starter på en aktivitet,
behøver man ikke vente på, at få en seddel med hjem om kontingentbetaling. Mange har i dag adgang/kode til Conventus, så når man møder op 3.
gang til aktiviteten, må man gerne gå ind og betale kontingentet på HGU’s
hjemmeside.
Mvh.
Bent Erik Iversen
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Gymnastik
Så starter gymnastiksæsonen snart op igen - håber der igen i år er mange,
der har lyst til at komme og være med på et af vores gymnastik/danse hold.
Mange af holdene er gengangere fra de foregående år, men der har været
efterspørgsel på noget mere til voksne, så Nina Årup og Jane Gravensgaard
har sagt ja til at starte ”Funktionel træning for kvinder +20” op hver mandag
fra kl. 20.00-21.15. Det håber vi rigtig mange har lyst til at kaste sig ud i....
Som I kan se, er der flere hold, hvor vi mangler en træner / hjælper. Så for
at vi kan være sikre på, at holdene bliver til noget, håber vi at der er nogle
som melder sig.
Vi ser frem til en ny og spændende sæson
Vel mødt
Gymnastikudvalget

Badminton
HGU uddeler badmintonbaner
Igen i år er der uddeling af badmintonbaner i hallens kantine
mandag d. 2. september kl. 19.00.
Der kan bestilles baner fra tirsdag d. 3. september
pr. telefon på 4020 6859.
Vh. Verner Kristensen
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Bemærk der hvor det står med RØDT mangler
vi træner / hjælper

Gymnastik sæson 2013-14
Hold

Sted

Tidspunkt

Instruktør

Familieidræt
1½ - 6 år med min.
1 forælder.

Hallen

Søndag
kl. 9.30-11.00
start d. 29.sept.

Nina Aarup
Tina Stræde

Puslinge
3-4 år

Gymnastiksalen
på skolen

Mandag
kl. 16.30-17.30

Børnefræs
5-6 år

Hallen

Tirsdag
16.30-17.30

Gymnastik for Sjov
1.- 2. klasse

Hallen

Onsdag
16.00-17.15

Begynderspring
3-4-5 klasse

Hallen

Torsdag
17.30-19.00

Juniorspring
6. klasse og opefter

Hallen

Tirsdag
17.30-19.00

Stepz
3-4 klasse

Hallen

Onsdag
16.30-17.30

Stepz
5. klasse og opefter

Hallen

Onsdag
17.30-18.30

Funktionel Træning
For kvinder + 20 år

Hallen

Mandag
20.00-21.15

Træning med Effekt

Gymnastiksalen
på skolen

Tirsdag
19.30-20.45

Fitnessboksning

Hallen

Tirsdag
19.00-20.00

Linedance
Fortsætter

Hallen

Tirsdag
19.00-20.00

Kontaktperson: Dorit Hansen

??????
Helle Høy / Anne Louise
Katja Kristensen
Line Hoppe

Kontaktperson: Ane Madsen

Rikke Rose
Helena Pedersen
1 voksen ?????
Mette Olesen
Cecilie Jensen

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Anne Carina Kirk Mikkelsen
Mette Krogsgaard
Sofie Klokker
Pernille Sandgrav

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Martin Iversen
??????
Jacob Hansen
Cecilie Knoth
Nicoline Schack

Kontaktperson: Dorit Hansen

Jonas Nohns
Anders Nohns

Kontaktperson: Dorit Hansen

Frederikke Wennike
Anne Søndermark

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Frederikke Wennike
Anne Søndermark

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Nina Årup
Jane Gravensgaard

Kontaktperson: Dorit Hansen

Nanna N. Enevoldsen
Dorte Mathiasen

Kontaktperson: Ane Madsen

Lasse Andersen

Kontaktperson: Ane Madsen

Jette Kjærgaard
Anette Knudsen

Kontaktperson: Ane Madsen

Alle hold starter op i uge 40
For mere info - Ring til en fra gymnastikudvalget.

Dorit Hansen : 97337042 eller 20313428
Anita sandgrav: 97337021 eller 24442587
Ane Madsen : 22554015
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Friluftslaug nu med flydebro i Røjklit Havn

Lørdag d. 13. juli var der travlhed i havnen. Et arbejdshold lagde den nyindkøbte flydebro ud – eller rettere bar den nye bro ud i vandet.
Den vejer ca. 300 kg. og måler 6 meter i længden og 2,40 m. i bredden. Den
er fastgjort med kæder, der er forankrede i bunden; desuden er den stabiliseret med pæle i hvert hjørne. En lille anløbsbro forbinder broen med bredden.
Den moderne flydebro kræver et minimum af vedligehold, da den er udført i
PVC og aluminium. Den skal tages op hver vinter, men den er lethåndterbar
– på trods af de mange kilo – så vi kan selv sørge for det i klubben.
Hvad vi ikke selv kunne klare, var aflæsning af broen. Den blev leveret på
lastbil uden kran, så gode råd var dyre. Heldigvis var der stor velvilje fra
de folk, vi kontaktede, og flinke mennesker med det rette mekaniske udstyr
kom med det samme og hjalp. Tak for det. Det var en hektisk dag, og det kan
Niels fortælle en lille historie om…..
Da broen var på plads og kaffen
var serveret, kunne vi desuden
glæde os – ikke bare over broen;
men også over leveringen af en
vognfuld klitsand på bredden.
Ret hurtigt blev bro og sand indviet af legende familier / børn.
Det er en fornøjelse at se, så
mange mennesker, der samles i
havnen.
Tirsdag d. 4. juni var der også travlt i havnen. Vi havde indkaldt til arbejdsaften fra kl. 16, og mange tog imod opfordringen om at give en hånd med. Vi
fik malet containeren, og vi fik anlagt en lille plads ved siden af containeren
med fliser og piksten, hvor kajakvognen holder fast. Samtidig blev bevoksningen trimmet, så der er blevet mere plads ved vaskepladsen. Vi sluttede
aftenen af med lidt mad og Dorthes hjemmebag.
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Søndag d. 7. juli – lige midt i ferietiden - arrangerede vi en lille endagstur
på Gudenåen. Ole Kjøge, der er medlem i klubben er godt kendt i området,
og han var turguide.
Frigivelse. En håndfuld medlemmer eller flere er nu klar til frigivelse. Vi har
allieret os med Per Henriksen fra Vestjysk Kajak. Per er godkendt kajakinstruktør fra Kano- og Kajakforbundet, og han har således certifikat til at udstede frigivelsesbevis. At blive frigivet betyder, at roerne under en prøve i
havnen skal vise instruktøren, at de bl.a. kan gennemføre redningsøvelserne,
selvredning og makkerredning, at de kan bruge forskellige rotag til at komme frem og tilbage og rundt – dog ikke grønlændervending.
Med en frigivelsesattest kan man på gæstevisit eller under ferieophold få lov
til at ro i andre danske og europæiske klubber.
Men først og fremmest giver det roeren en god fornemmelse og tryghed for
sikkert at kunne ro i kendte og ukendte farvande.
Venø rundt / til lands og til vands kombineret med kursus for roere
En dag i september arrangerer vi en endagstur Venø rundt. For roere, ja men for første gang vil vi også medtænke ikke- roere og lave en naturtur
rundt på øen for dem.
For roerne kombinerer vi turen med et kursus i turplanlægning. Hvad skal
vi vide om vind, vejr og sikkerhed – og hvor kan vi hente oplysningerne.
Hvilket udstyr er nødvendigt. Per fra Vestjysk Kajak er instruktør på turen.
Det bliver en tur med gode pauser. Da vi har følgebil med, vil der være mulighed for at stå af undervejs – eller at to kan dele en kajak og ro en halvdel
af distancen hver.
Indbydelse følger.
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen / Holmsland Friluftslaug
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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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Fodbold

Fodbold

Fodbold

Fodbold

Fodbold

Fodbold

Gymnastik

Gymnastik

17-17.30

17.30-18.00

18-18.30

18.30-19

19-19.30

19.30-20

20-21.00

21-22.00

Start

Tirsdag

stepz

stepz

Gym for sjov/ stepz

Gym for sjov /Stepz

Gym for sjov

Onsdag

tirsdag
onsdag

Volley Ball

Volley Ball

Uge 43
Uge 36
Uge 40
19-20
16.30-18.30

Badminton

Fit-boks/bad/lineda badminton

BegynderSpring

BegynderSpring

BegynderSpring

Torsdag

Haltider 2013-14

Fit-boks/bad/lineda badminton

JuniorSpring

JuniorSpring

JuniorSpring

Børnefræs

Børnefræs

Fodbold
Badminton+ Volley
Resten
Line dance
Stepz

Fodbold

16.30-17.00

22-23.00

Fodbold

Mandag

16-16.30

15.00-16.00

Formiddag

HGU
Lørdag Søndag

Fodbold

Fodbold

Fodbold

Badminton Børn Familie idræt

Fredag

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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Nyt fra Holmsland Krocket klub
Så blev det sommer med sol og varme her i 2013. Som fortalt i sidste nummer af
Sognebladet er sæsonen i fuld gang og alle har været nede på vores baner for at få
sig et godt spil krocket. På nogle af spilledagene har der været mere end 20 spillere
på græsset. Nu er der så tiden efter ferien og DGI´s turnering er spillet færdig for
vores 2 hold. Resultaterne er ikke de mest prangende, men da begge hold blev rykket op her til sæsonen, var det vel heller ikke forventelig, at de skulle ligge i toppen
igen. At det har været en række fornøjelige turneringskampe, der er blevet spillet,
er der ingen tvivl om.
Foråret og sommeren har desuden budt på en række stævner rundt om i Vestjylland.
Vi har deltaget i flere af disse stævner og vi har også flere af vores spillere, der har
hjembragt præmier for vundne kampe. Holmsland Krocket afholder sit stævne torsdag den 12. september 2013 kl. 10.00 Dette stævne afholdes på fodboldbanerne syd
for Hallen og alle er velkomne til at se på. Vi har de seneste to år haft ca. 60 spillere
på banerne og vi håber også i år at få mange spillere fra vores klubber i Vestjylland
på besøg.
Holmsland Krocket afholder klubmesterskab torsdag den 19. september kl. 10.00.
Her startes der med den nødvendige holdsætning hvorefter der spilles tre kampe og
afsluttes med præmieuddelingen. Udvalget for klubmesterskabet har frie hænder til
at sætte arrangementet op og det bliver helt sikkert er fornøjelig dag.
Et af klubbens projekter i år har været et forsøg på at få arrangeret et besøg af spillere fra nabobyerne. Det har længe været forslag om at få lavet nogle kurser for de
spillere, der har lyst til at lære mere om spilletaktik og -teknik. Det bliver forhåbentlig sat i gang her i eftersommeren.
Vi har nogle fine græsarealer til vores baner og Kommunen kommer trofast og slår
græsset en til to gange om ugen, hvilket vi er meget glade for. Dog har vi et lille
problem med toiletforhold ved vores baner. Det er især ved kampe, hvor der kommer gæster – ofte langvejs udefra – hvor der er behov for sådanne. Det er der også
arbejdet på at finde en løsning på. Vi håber at finde en fornuftig løsning også på
dette problem.
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Klub-livet i Holmsland Krocket klub:

Vi vil her gerne gentage vores opfordring til at komme ned til et spil krocket. Det er
et hyggeligt spil og en god motion. 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. Vi tager os altid godt af nye spillere, således at de får en god øvelse og forståelse for spillet – og
køller og kugler har klubben til rådighed.
Viggo Kofod

Tirsdagstræf
i Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 1. oktober 2013 starter vi igen med Tirsdagstræf,
- fra kl. 9.00 til kl.11.00.
Vi begynder med morgenkaffe og et par sange.
Derefter er der ca. ½ times gymnastik/opvarmning, hvor vi hver især
yder efter lyst og evne. Derefter er der, som man har lyst til, mulighed for
forskellige aktiviteter såsom gulvøvelser, seniordans, badminton, ringo,
curling, forskellige spil, bob sang eller bare hyggesnak.
Aktivitetsdage:
Tirsdag den 1. oktober og tirsdag den 8. oktober.
Tirsdag den 15. oktober lukket, der er efterårsferien (uge 42).
Tirsdag den 22. til tirsdag den 10. december.
Juleferie i uge 51, 52 og uge 1.
Tirsdag den 7. januar starter vi igen.
Vi er mellem 25 og 30 deltagere og det koster 35,- kr. pr. gang. I dette
beløb er der til kaffe og afslutningsgave til instruktører. Der er ingen
mødepligt, men mød op og få en hyggelig tirsdag formiddag sammen
med glade mennesker.
På udvalgets vegne
Poul Rossander
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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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

September – November– 2013

LIGNELSER
De fleste belæringer, som Jesus kom med, var lignelser og ikke bogstavelige anvisninger og udredninger.
Lignelser og billedtale er noget særligt. Man bliver
nødt til selv at tænke med og udlægge, hvad historien
betyder for mig. Billedet kan krybe ind under huden.
Lignelsen kan være en øjenåbner og gøre større indtryk end mange teorier og principper.
FARISÆEREN OG TOLDEREN
Aage Kinch var præst på Holmsland i over 40 år indtil
1973. Bogen om Holmslands og Klittens Historie beskriver hans prædikener: Han fremhæver stærkt, at
synd er mange ting, men én er den egentlige og utilgivelige: over for Gud at ville være den, der ikke
trænger til tilgivelse, ikke at ville stå på tolderens
plads. Her er 40 års præstegerning sammenfattet med
ordene fra lignelsen om farisæeren og tolderen:
En dag kom en tolder og en farisæer til templet.
Toldere blev ringeagtet, bl.a. for at samarbejde med
romere og kræve penge af almindelige mennesker.
Farisæere var meget religiøse mænd, som fulgte prin25

cipper, de fandt i Bibelen. Farisæeren går nu tæt på
alteret og begynder at prale: Gud, jeg takker dig, fordi
jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér.
Tolderen står langt fra alteret. Han skammer sig.
Hans hjerte er knust. Det er håbløst for ham at blive
anerkendt som ordentligt menneske. Han hvisker bare: Gud, vær mig synder nådig!
Jesus slutter med at sige: Det var ham, der gik
hjem som retfærdig, ikke den anden. Pralhalsen.
Hvorfor netop dén lignelse gjorde så stort indtryk
på Aage Kinch, ved vi ikke. Under besættelsen blev
han sat i tysk fængsel. Dér fik fangerne at vide, at de
ingenting var værd! Så kunne han måske spejle sig i
tolderen fra lignelsen?
I nutiden er der også mange, der har mindreværd.
Som ikke føler sig tilstrækkelig gode, smukke eller interessante. Så kan det også være, man kan spejle sig
i lignelsen og i sit stille sind hviske noget, der minder
om tolderens ord: Gud, vær nær hos mig alligevel!
Så vil han være det! For kristendom handler om
hjerter som hvisker sammen med Gud.
Ole Lange

FORSIDEBILLEDET

Et af de kendte kalkmalerier fra Gammel Sogn kirke:
Ærkeenglen Mikael „Sjælevejeren“
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

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
9.00 Morgensang i
Matt 6,24-34: Markens liljer
Præstegården
15. sep. – 16. Sø.e.Trinitatis
Luk 7,11-17:Enkens søn opvækkes
22. sep.– 17. Sø.e.Trinitatis
Luk 14,1-11: Om ydmyge pladser
29. sep. – 18. Sø.e.Trinitatis
Matt 22,34-46: Det største bud
6. okt. – 19. Sø.e.Trinitatis
Mark 2,1-12:”Tag din båre og gå!”
13.okt. – 20. Søn.e.Trinitatis
Matt 22,1ff: Kongesønnens bryllup
20. okt. – 21.sø. e. Trinitatis Joh
4.46ff: Kgl. Embedsmands søn
27. okt. – 22.sø.e.Trinitatis Matt
18,21-35: Den gældbundne tjener
3.nov. – Alle Helgen - Matt 5,112: Saligprisningerne
10. nov. – 24.sø.e.Trinitatis –
Matt 9,18ff: 2 helbredelser
17. nov. - 25.sø.e.Trinitatis
Matt 24,15 ff: Falske profeter
24. nov. Sidste sø.i Kirkeåret –
9.00 Morgensang i
Matt 25,31:Dom og barmhjertighed Præstegården
1.dec. – 1.sø.i Advent – Luk
4,16-30: Jesus i Nazaret

Gl. Sogn kirke
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
Høstgudstjeneste
9.00
Merete Ørskov
19.00
9.00
D. Kristiansen
10.15
Erik Paabøl
10.15
10.15
10.15
Erik Paabøl
10.15
10.15
10.15

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 9733 7188 Peter Nielsen 9732 0617
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HOLMBOHJEMMET
Et par gange om måneden står kirken for et arrangement på Holmbohjemmet. Ret til ændringer.
Gudstjeneste: torsdag d. 12. september, torsdag
den 10. oktober, torsdag den 14. november kl. 14.30
- 24. december kl. 10.15.
Sangtimer: torsdag d. 26. september og torsdag den
24. oktober, torsdag den 5. december kl. 14.30.
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

MORGENSANG
P.g.a. restaurering er Ny Sogn kirke lukket indtil ca. 1.
april. 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.
Søndag den 8. september kl. 9 - ca. 9.50:
Søndag den 24. november kl. 9 - ca. 9.50:
Morgensang i konfirmandstuen. En lille andagt over
søndagens tekster, morgensalmer og en kop formiddagskaffe.

ALLE HELGENS SØNDAG

Søndag den 3. november er det Alle Helgens søndag.
Denne søndag mindes vi vore døde. I kirken mindes vi
i særdeleshed dem, vi har mistet her i sognene i årets
løb, og som er begravet på vore kirkegårde. De pårørende bliver særligt indbudt og de dødes navne bliver
nævnt i kirkebønnen ved gudstjenesten i Gammel
Sogn kirke kl. 10.15.
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INDRE MISSION

HEE - HOLMSLAND
INDRE
MISSION

HEE - HOLMSLAND
Program for
Program
for:
AUGUST 2013

Mandag den 12. kl. 19.30 Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Torsdag den 22. kl. 19.30 Møde v/ Sognepræst Ole Lange.
SEPTEMBER 2013
Mandag den 2. kl. 19.30 Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Tirsdag den 10. kl. 10.00 Kvindeseminar i Spjald. Birthe Marie kristensen, Hv. Sande taler.
Fredag den 27. kl. 19.30 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 Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Torsdag den 14. kl. 19.30 Møde v/ tidligere soldaterhjemsledere i Kosovo,
Edith og Bent Larsen, Skjern.
Torsdag den 21. kl. 19.30 Møde v/ Missionær Bjarne Lindgren Christensen.
DECEMBER 2013
Torsdag den 5. kl. 19.30 Adventsmøde v/ sognemedhjælper Marianne Ravn Olesen, Rindum.
Mandag den 9. kl. 19.30 Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr.
Søndag den 29. kl. 19.30 Julefest.
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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Centernyt sommer 2013
Sommerferien er veloverstået og planlægningen af vintersæsonen er i fuld
gang. Hallen er pænt booket for sæson 2013/2014 og er klargjort til indendørssæsonen. Ringkøbing Håndbold indtager som de første gulvet i uge 33,
hvorefter HGUs første aktiviteter starter omkring 1. september.
Vi tilbyder igen til vinter fællesspisning for alle tirsdage ml. 17.00 og 19.00
– Mere information herom vil snarest komme på vores hjemmeside.
Julefrokosten er evalueret og der var enighed om at afholde julefrokost igen
i år. Datoen er allerede fastsat til lørdag den 14. dec. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen!! I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vi igen i år
blandt alle der indbetaler medlemskontingent, trækker lod om 2 x 1 billet til
julefrokosten. Vinderne offentliggøres i næste nr. af Sognebladet. Medlemsskab koster 100 kr. pr. person og kan indbetales på kontonr. 7650 2439250
(husk at påføre navn ved indbetalingen) eller til mig i centeret.
Hvis I har været forbi centeret i løbet af sommeren har I ikke kunne undgå,
at se det nye rygeskur, der er kommet ved hoveddøren. Nu kan rygere stå i
læ for regn og blæst, når de skal ryge.
Tilbygningen kan følges på centerets hjemmeside, som bliver opdateret, når
der er nyt.
Fortsat rigtig god sommer og vel mødt i centeret
Mvh
Karina
Centerleder.

Sæt

X

i kalenderen

Julefrokost i centret
den 14. december
30

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

På trods af en turbulent lockout-periode, var der mange andre ting at glæde
sig over.
Den 14. maj holdt Holmsland Skole
skovplantedag. Vi skulle udvide vores
første tilplantning fra sidste år.
Heldigvis bistod Hans Jørn med mange
gode råd og stor arbejdsindsats. Tak
for det!
Vi håber, at skoleskoven - år for år - vil
vokse sig større.
Den 31. maj holdt Trivselsrådet deres indtil videre sidste - ”Sjovt Frikvarter”.
Trivselsrådet overraskede os alle med
en festlig optræden på scenen.
Som det fremgår af billedet, var børnene begejstrede for den sjove optræden.
I det efterfølgende frikvarter var der arrangeret mange sjove aktiviteter for børn og
voksne.
Tak for jeres initiativ.
Den 13. juni var der sommerfest med forældre fra alle hjem.
Alle gik til opgaverne med stor ildhu, og det
var som sædvanligt en stor fornøjelse med
den store opbakning.
Den 29. juni var sidste skoledag og Anne
Maries sidste arbejdsdag.
Vi håber Anne Marie får en dejlig tid og siger fra Holmsland Skole en stor tak for hendes gode arbejde.
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Vi sender også trygt 6. klasse videre her fra. I har været en god klasse, og vi ønsker
jer alt godt fremover.
Som noget af det sidste inden sommerferien, skaffede vi os et klassesæt Ipads.
Med tiden kan flere måske komme til.
Den 7.august skal lærerne have et kursus i, hvorledes vi kan bruge Ipads på bedste
vis. Det glæder vi os til – så bliver vi for alvor klar til at gå i gang.
Vi håber alle har haft en god
sommer og er klar til at møde til
et nyt skoleår.
På Holmsland Skoles vegne
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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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

Foredrag med Lola Jensen
Den 29. okt 2013 kl. 19:00

Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing
Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids
•

Parforholdets positive (u)muligheder efter ønskebarnets
ankomst.

•

Trivsel i Familien Danmark/Forældreroller i dag – job, børn.

•

Få det hele til at hænge sammen.

•

Lola Jensen sætter Familien Danmarks hverdag på en
humoristisk spids.

•

Er forældrerollen år 2013 sikret? – Hvordan ”overlever” man
forældrerollen?

•

Hvem bestemmer hjemme hos jer?

•

Model til at turde sætte omsorgsfulde rammer og give
værdisætning videre til børnene.

Kaffe og brød er med i prisen 125 kr. - øl og vand kan købes.
Billetter købes på www.billetto.dk eller i Dag`li Brugsen
Ved indgangen er prisen 150 kr.

Din Egen Forening
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DEF

HOLMSLAND

Folk og Røvere i Kardemomme By
Lokalteater for hele familien
fredag den 1. november 2013 kl. 17
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu!
Ta` hele familien med - Bliv` og spis med, da vi efterfølgende trakteres med
”Tante Sofies Røvergryde” – (Nærmere info følger)
Forestillingen opføres af ”Lutter - Lystige - Lokale Kræfter”
De lokale kræfter er:
Politimester Bastian – Hannah Mikkelsen,
Gamle Tobias - Hans Jørgen Sørensen,
Vognstyrer Sjursen – Karina Susgaard,
Barber Sørensen – Ida Nilsson,
Købmand Berg – Berit Pedersen,
Tante Sofie – Svend Erik Rebold,
Fru Bastian – Bodil Schmidt,
Slagter – Benny Nielsen,
Bager – Lisbeth Klokkerholm,
Kasper – Kirsten Nohns,
Jesper – Lise Kroning,
Jonathan og instruktør – Birgit Vogt,
Musik / Kor – Peter Hell m/fl.
Med venlig hilsen
”Kulturtrioen”
(Birgit Vogt, Lise Kroning og Kirsten Nohns)
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Holmslandkoret
Efter en dejlig sommerpause er vi nu klar til at gå i gang med at øve til efterårets og julens arrangementer.
Øveaftnerne foregår som sædvanlig på Holmsland Skole torsdage 19.3021.30, og vi begynder torsdag den 5. september.
Vi vil meget gerne have nye korsangere med, så har du lyst til at synge i kor
og være med i et kammeratligt samvær, så henvend dig til vores korleder
Erla Thorolfsdottir, tlf. 29 64 74 55.

Erla Thorolfsdottir og Kloster Kammerkor
Koncert i Rådhushallen søndag den 29. september
Hele sommeren har der været øvet flittigt med henblik på
ovennævnte koncert.
Erla synger sange og operastykker med støtte fra kammerkoret.
Duet ved Dorthe og Leif.
Barbershop v/korets mænd.
Desuden synger koret sange fra forskellige lande.

Sæt X i kalenderen

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00
I samarbejde med Holmsland Idræts- og Kulturcenter har vi
arrangeret foredrag med Rasmus Tantholt - kendt fra TV2 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Emne: Mit liv som reporter.
Nærmere information i næste nummer af sognebladet.
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Nyt fra dagli’Brugsen - Holmsland
Nye ansigter i Brugsen.
Dagli’brugsen har ansat to nye medarbejdere. Dels har Kenneth søgt og fået nye
udfordringer i Ringkøbing, og dels går et par ungarbejdere over 18 år videre på uddannelse. Vi siger tak for deres indsats.
Vi har ansat Lise Sørensen fra Hvide Sande. Lise er uddannet salgsassistent hos
Frydendahl i Hvide Sande. Siden 2004 har Lise været ansat i Aldi, også i Hvide
Sande, først som stedfortræder og siden som souschef.
Vi har også ansat Dorthe Brasch Pedersen fra Ringkøbing. Dorthe er uddannet laborant; men har de seneste 3 år arbejdet som salgsassistent i Karup Bageri. Dorthe
er flyttet med sin familie til Ringkøbing og har ønsket et arbejde tættere på.
Lise og Dorthe er begge ansat på deltid, og de havde deres første arbejdsdag torsdag d. 1. august.
Tag vel imod dem i butikken.
Hvis der er én ting, butikken skulle ændre, hvad skulle det så være?
Dette spørgsmål har Coop stillet til alle medlemmer som en del af en større undersøgelse, som Coop kalder for ”Kundemeter” .
Coop har udarbejdet et spørgeskema, hvor medlemmerne har haft mulighed for at
deltage i en lille undersøgelse og dermed give sit besyv med omkring butikkens ve
og vel. 30 personer har besvaret med tilknytning til Dagli’Brugsen i Holmsland.
Netop fordi 30 har ulejliget sig med at svare, har vi valgt at omtale undersøgelsen
her, vel vidende at det er et snævert grundlag.
Og hvad siges der så i svarene til vores Brugs på spørgsmålet: Hvis der er én ting,
butikken skulle ændre, hvad skulle det så være?
Et gennemgående svar er, at vi har for lidt plads. Der efterspørges mere plads mellem hylderne, der efterspørges mere plads på gangene. Der efterspørges en ny og
mere moderne butik, så varesortimentet kan udvides, og der kan komme mere luft
mellem reolerne / varerne. Der efterspørges mere økologi og større udvalg i frugt
og grønt; samtidig efterspørges der kølediske til frugt og grønt. Prisniveauet er for
højt i forhold til Fakta og Netto. Og endelig spørges der til, om det nu er den rigtige
butikskæde, vi er en del af.
På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi kommentarerne, og vi kan give medlemmerne ret i, at ja, vi har trangt med plads. Der er snævert i gangene, der er trængsel på
hylderne og på lageret er der helt fyldt op. De dage, der kommer varer hjem, kan det
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være svært at komme omkring – både for kunderne og for personalet.
Der er ikke noget vi ønsker os mere end en tidssvarende butik, med moderne inventar og god plads til kunderne og bedre arbejdsforhold for medarbejderne; men
tiderne er ikke til store investeringer pt.
Vi drøfter jævnligt, om der er den rette balance mellem de konventionelle varer og
økologien. Måske kan vi blive bedre til økologien og udvide sortimentet.
Hvad angår prisniveauet, vil vi gøre opmærksom
på, at netop Brugsen både har discountvarer –
også kaldet ”exstra”varer - og samtidig det lidt
dyrere mærke indenfor samme varegruppe. Ved
årsskiftet satte Coop prisen ned på mange ”extra”
varer, netop for at kunne sammenligne sig prismæssigt med Fakta.
I Dagli’Brugsen har vi ca. 240 forskellige varer
indenfor ”extra” – dvs.priserne på disse varer kan
konkurrere med Fakta. Prøv selv at tjekke – og
tag et valg.
Vi har i Bestyrelsen også drøftet, om det er den rette kæde, vi er en del af. Som situationen er nu, mener vi, det er det rigtige, at have tilhørsforhold til Coop.
Venlig hilsen
Dagli’Brugsen / bestyrelsen

Vor hjemstavn
I sidste nummer af sognebladet bragte vi et digt med ovenstående titel, skrevet
af M. Toftum Høgsberg.
Vi efterlyste nogen, der måske havde kendskab til forfatteren, og det havde Kathrine Nohns, Kloster. Kathrine Nohns’ svigerforældre var Maja og Otto Nohns,
der var mejeribestyrerpar på Juelsminde Mejeri i Kloster. Maren Toftum Høgsberg var moster til Maja, havde været lærerinde i Århus, og boede på sine ældre
dage, hun blev over 90 år, ofte i Kloster om vinteren i 2-3 måneder. Hun boede
da i det hus, som Linda og Steen Thomsen i dag bor i, Klostervej 17. Det hus
havde Maja og Otto Nohns bygget for at have et sted at bo, når de blev pensionerede.
Tak til Kathrine for oplysningerne.
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Sankt Hans aften i Røjklit Havn

Jeg vil hermed gerne takke alle, som mødte op til Sankt Hans fest i Røjklit
Havn. Det rart at se så mange glade mennesker forsamlet. Der var en rigtig
god stemning omkring grillen, hvor der blev tilberedt mange forskellige retter. Jeg fik fornemmelse af, at der blev snakket godt henover grillen og ved
bordene. Der var mange fra sommerhusene, som kom i snak med folk fra
sognet.
Vejret var, som det plejer til Sankt
Hans, ikke så varmt men dog tørvejr. Jeg vil gerne takke for samarbejdet med Sogneforeningen og
Kajakklubben. Der var sørget godt
for annoncering, dels i sognebladet og med opslag i Brugsen og
kulturcenteret, der var sørget for
sangblade, og ikke mindst al den
dejlige kage, som var Bodil Schmidts værk, det var rigtig godt gået Bodil.
Jeg vil også gerne takke Ole Lange for den gode tale. Vi fik en god forklaring
på, hvorfor man fejrer Sankt Hans. Det hjalp også på sangen med en som
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kunne synge for, godt nok med hjælp fra en operasanger, Elisabeth MeyerTopsøe.
Når jeg nu er i gang med at sige tak, vil jeg også gerne takke for den måde
havnen bliver brugt på. Når jeg ser, hvor mange der kommer og bruger
området er det helt fantastisk, at der altid er ryddet op, når man går hjem.
Kajakklubben gør også et stort
stykke arbejde for, at det hele
ser indbydende ud, og nu hvor
der er kommet en ny flydebro
til anløb for kajakker, er der
samtidig kommet flere badegæster, et sandt eldorado for
børn.
Havnefoged Henning Mølgård

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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Jagtforeningen
Den 18/7 havde jagtforeningen sin årlige pokalskydning i engene.
I år var der lejet en skydevogn, og det kan nok være, at maskinerne i denne kunne få duerne ud i et for de fleste af skytterne et lidt uvant højt tempo, hvilket også afspejlede sig i
resultaterne.
Efter den traditionelle jagtskydning med diverse sideduer, bagduer og spidsduer startede
det lidt mere sjove med skydning siddende i en pram samt andeskydning, hvor duerne kom
bagfra i meget varierende baner, og det var dejligt at se, at i disse to discipliner var træfprocenten faktisk noget højere.
Aftenen sluttede med pokaloverrækkelse. Pokalen blev ganske suverænt vundet af Torben
Sandgrav, og det ser ud til, at de øvrige skal i hård træning, for at give vinderen kamp til
stregen næste år.
Efter pokaloverrækkelsen serveredes der velstegte grillpølser med brød og (ikke at forglemme) en velfortjent øl.
Tak til Peder og medhjælpere for et godt arrangement.
Formanden

Høst
Når dette nummer af Holmsland Sogneblad
udkommer, er
høsten i fuld
sving på Holmsland,
derfor bringer vi
dette billede af
en mejetærsker på arbejde. Den opmærksomme iagttager vil sikkert se noget
forkert ved dette billede, ellers prøv at se på træerne ved ejendommen – de er
uden blade. Billedet er nemlig taget den 8. marts i år, da Ove Kristensen høstede
den byg, han ikke nåede sidste høst på grund af vejret.
Ove fortæller, at udbyttet ikke var stort, til gengæld var kvaliteten god.
Lad os håbe, at vejret arter sig, så landmændene får hele høsten i hus i år.
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Ringkøbing Fjord rundt
Cykelturen Ringkøbing Fjord rundt den. 25.-26. maj 2013.
En tur, der var arrangeret af Lene Rytter og Bodil Schmidt, og som bød på
naturoplevelser, motion og samvær.
Vi var 12 glade cyklister, samt en følgevogn ført af Ivan Schmidt med start
fra centret kl. 9.00. Vejret var lidt koldt og råt, men humøret var højt, og vinden var med os. Rygvind fra Søndervig til Nymindegab.
Første stop var Hvide
Sande, hvor vi havde
en lille spisepause.
Derefter fortsatte vi ad
Vesterhavs- stien mod
Nordsø Camping. Her
var der mulighed for
en svømmetur, men
det sprang vi over.
Vejret var klaret op.
Det var en god oplevelse at cykle imellem
klitterne, og stien var udmærket at cykle på. Vi mødte en hugorm undervejs.
Endelig nåede vi Nymindegab, hvor der var strækkeben-, slik- og tissepause. Vi så også, hvor John Larsen havde boet som barn.
Så begyndte turen mod Bork med lidt sidevind, men vejret var godt. Ved
Bork Havn havde vi en god pause. Ivan kom med kaffe og kage, lige hvad
man trængte til.
Så manglede kun det sidste stykke til Skaven. Her fulgte vi Hjertestien, ikke
den bedste at cykle på, men en god tur at cykle så tæt på fjorden. Man kunne
begynde at mærke, at vi havde cyklet de 55 km. og det var godt at nå vores
bestemmelsessted, et stort sommerhus.
Efter at have fået luftet tæerne, fået en øl og et bad var alle klar igen. Her
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fortsatte det hyggelige
samvær, aftensmaden,
og vinen havde vi med
hjemmefra. Det blev en
rigtig hyggelig aften.
Søndag var alle mand
klar kl.8 til morgenmad.
Da rengøringen af sommerhuset var udført, frokostpakker og kaffen lavet til hjemturen, var alle
klar til at stige på jernhesten. Vi fortsatte ad stien over Skjernenge, benyttede
de to trækfærger og kom til Pumpestation Nord, hvor vi var oppe at se ud
over engene, et meget flot syn - også at se mod nord. Derfra fortsatte turen
til Stau-ning Havn. Her drak vi formiddagskaffe og spiste kage. Vi kunne
begynde at se hjem.
Så begyndte turen til Velling i strid modvind, men vi kom da frem, frokosten
blev indtaget nede ved fjorden, det var et flot solskinsvejr.
Næste mål var Ringkøbing Havn, hvor vi skulle have en stor is. Den smagte
godt! Vi var alle stadig ved godt mod. Efter isen gik turen mod Kloster, hvor
vi var ca. kl.15. Det blev en tur på 110 km., hvor alle tre elementer blev indfriet.
Cykelholdet siger tak til
Lene, Bodil og Ivan for en
god og veltilrettelagt tur.
Holdet håber, der bliver en
tur igen til næste år. Der er
plads til flere.
Birgit Christoffersen
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Ragna Tang
Ragna Tang havde en stor interesse for nærområdet, og hun værdsatte at bo i Sønderby tæt på fjorden. Denne glæde ved hjemegnen gav sig resultat i flere sangtekster bl.a. Hvor er der i verden så fagert.
Mel: Når solen ganger til hvile
Hvor er der i verden så fagert
som her i vort lille land.
Her findes den frodige ager
omkranset af blånende vand.
Ja, Holmsland her er dit rige
vi føler blandt venner, vi bor
vi elsker, som karlen sin pige
hver plet af din hjemlige jord.
Hvor findes i verden en stemning
som her ved vor eng og vor fjord?
En jæger på træk ved en dæmning
ej finder de tolkende ord!
Og vil en stormnat du lytte
til havets truende røst.
Du tænker med gru på det bytte,
der blev dets krævende høst.
Men fyldt er vort hjerte med glæde
en grødefuld dag i vår,
når drengen på tromlen ta’r sæde,
og bonden ved såningen går.
Hør lærken, hvor kønt den synger,
vi del i dens glæde får.
Ja, våren vort sind forynger
I Holmslands dejlige gård.
I mindeskriftet ”Et langt og virksomt liv, som har været til glæde for mange”, som
følger dette Sogneblad kan I læse videre om Ragna Tang.
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HGU’s 125 års jubilæumsfest
Som vi nævnte i maj-udgaven af Sognebladet vil vi gerne fejre, at det er 125
år siden, at HGU blev stiftet. Det foregår Lørdag den 14. september 2013
med en kæmpe fest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Festen starter kl. 18.30 (dørene åbnes en time før) - Preben Susgaard leverer
en udsøgt 3-retters menu og ”Devito” står for musikken (www.devito.dk).
De spiller super-godt dansemusik for det brede publikum, så uanset om du
er 18 eller 80 er der mulighed for at få brugt ”dansebenene”.
I løbet af aftenen vil bl.a.de garvede ”Hawfest-revysangere” Mette og Søren
Vejrup fra Hvide Sande lave et festligt indslag med John Mogensen sange.
Denne aften er I alle velkomne til at fortælle anekdoter, gamle historier eller
oplevelser i HGU gennem tiden.
Vi håber, at alle i sognet vil bakke op om arrangementet, uanset alder eller
om I har haft tilknytning til HGU eller ej. Bare tag naboen eller vennerne
under armen, lav en vejfest, ring til gamle kolleger eller skolekammerater,
kun fantasien sætter grænser – alle er hjertelig velkomne. Jo flere der kommer, des sjovere bliver festen, som slutter kl. 01.30.
Lad os lave en fest i Kloster, som vi sent vil glemme!
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen i Kloster til den favorable jubilæumspris kr. 200,- fra den 12. august – 6. september 2013.
HGU’s festudvalg:
Anne Bodil & Sven Pedersen
Connie Riise & Bjarne Vogt
Maybritt Pugflod
Marianne Iversen
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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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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
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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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