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Dette første nummer af sognebladets 16. årgang, februar 2014 indeholder
bl.a. beretninger og regnskaber fra de foreninger, der afholder fælles generalforsamling fredag den 4. april 2014.
Den fælles generalforsamling er en god ide og har slået godt an. Det er vigtigt, at vi står sammen om det, der foregår i vores lokalsamfund, så slut også
op om dette arrangement og gør din indflydelse gældende. Mange af os er
medlem af flere foreninger, så i stedet for at skulle af sted tre-fire gange, kan
man nøjes med én gang – det er da overkommeligt.
Ny årgang betyder også nyt forsidebillede. Vi efterlyste forslag til dette i sidste nummer. Der indkom to forslag hvoraf kun et var gennemførligt. Derfor
vil et billede af stenen på Ragna Tangs Plads pryde forsiden i 2014

2

Generalforsamling
Foreningerne HGU, Dagli’Brugsen, Din Egen Forening
Holmsland Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
indkalder til:

Fælles Generalforsamling
Fredag den 4. april 2014 kl. 17.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden:
For alle generalforsamlinger:
Valg af Dirigent og stemmetællere
For hver enkel forening:
Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Indkomne forslag
Kontingent for næste år (hvis det kræves)
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Valg af revisor og suppleanter
Eventuelt
Midt under generalforsamlingen bliver der serveret mad.
OBS!
o Ved indgangen udleveres stemmesedler til de/den forening, man er
medlem af.
o Man kan mod kontant betaling blive medlem i en forening ved indgangen
før generalforsamlingen og få stemmeret.
o Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af
de nævnte foreninger.
o Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje
o Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden
(HIK dog 6 uger)
Alle er velkomne – også de yngre og børnefamilier
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Sogneforeningen
Beretning til Sogneforeningens generalforsamling
Endnu et år er gået, og hvad har sogneforeningen beskæftiget sig med siden
sidste generalforsamling.
1
Vedrørende udviklingsplan for Holmsland er der nu kommet gang i et par
af projekterne. Surfpladsen ved Bagges Dæmning får bedre faciliteter, så
som nye toiletforhold og omklædnings faciliteter, ligesom parkeringspladen
bliver udvidet. Stien over Baggers dæmning bliver også udført som et led i
projektet Stien omkring Ringkøbing Fjord. Det var også med stor glæde, at
vi kunne indvi Ragna Tangs plads, en smuk september dag, med masser af
mennesker. Rundkørslen og udvidelsen / flytning af Brugsen ligger stadig i
dvale. Der er ingen bevægelse fra kommunens side.Vi forsøger nu at finde
andre muligheder, så vi kan få løst de trafikale forhold, samtidig med vi får
en tidssvarende dagligvarebutik. Henlagte forslag fra udviklingsplanen sætter vi nu i gang. Det er vores indtryk, at i forhold til den kommunale planlægning sker der for lidt. Det forsøger kommunen nu at råde bod på ved at
lægge det ind under Kultur og Fritidsudvalget. Andre kommuner nedsætter
et Ad Hocudvalg for at få mere fokus på landsbyernes udvikling. Hvad der
virker bedst, er der kun fremtiden, der kan sige noget om.
2
Hjemmesiden, som vi har fælles med HGU og HIK er nu godt i gang. Kalenderen på den fælles forside begynder at virke godt, men der er stadig
plads til forbedringer. Det vil være dejligt, hvis alle foreninger lagde arrangementer ind.
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Loppemarked, julebelysning og flagalle er der også blevet arbejdet med i
årets løb. Der har været en god indtægt fra loppemarkedet. Der har været en
rimelig udlejning af flagalle, som nu bliver udbygget forbi Nordmarken.
Stormen var hård ved vores julebelysning, og der vil være en del reparationsarbejde, inden det sættes op i år.
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4
Det grønne hold til renholdelse af de offentlige arealer bliver udbygget med
flere hold, så vi når hele vejen rundt. Ved Spangen har vi indledt et samarbejde med jægerne og Friluftslauget. Vi vil gerne have en pæn by, vi går
foran og håber så, at de private også følger efter. Vi vil i 2014 prøve at se på
stianlægget.
5
Den fælles generalforsamling bliver i år afviklet efter samme koncept som
sidste år. Det er vores ønske og håb, at der bliver tid til debat, og at alle får en
god aften. Vi har en udfordring på Holmsland, vi er ikke gode til at trække på
samme hammel. Det skal vi blive bedre til, for ellers sker der ingen udvikling. Det viser al erfaring både her i landet og i udlandet. Skal vi have folk
til at flytte til Holmsland, skal vi vise, at vi kan stå sammen.
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Der er nedsat et bosætningsudvalg, som har arbejdet med, hvad der skal til
for at få flere til at flytte til området og fastholde dem, der bor her. Der er
mange forhold, der gør sig gældende her, og det er ikke så enkelt at løse, og
der vil blive arbejdet videre med det i 2014.
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Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og tak til de mange frivillige i udvalgene.
8
Sogneforeningen deltager i Landdistriktsrådet, og forsøger at komme ind i
en ny LAG bestyrelse, begge steder for at få gode input til at udvikle vores
landsbyer.
Sogneforeningens bestyrelse:
Iver Poulsen ( På valg )
Maibritt Pugflod ( På valg )
Viggo Kofod ( På valg )
Bjarne Vogt ( På valg )

Christian Holm Nielsen
Bodil Schmidt
Lars Prostgaard
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Årsregnskab 2013 for Holmsland Sogneforening
Indtægt
Kontingent ……………………… 29.900,00
Flagalle …………………………
4.060,00
17.899,00
Loppemarked …………………
Sogneblad ……………………… 37.375,00
Kunsten i bevægelse
27.278,26
Grønne området
0,00
Ragna Tang Plads
2.200,00
Skoleskoven (Nordea Fond)
10.000,00
Hegnsynsforeningen
18.596,11
Diverse
21.769,70
SUM
169.078,07

Udgift
0,00
7.625,05
3.399,10
33.425,36
11.373,35
4.468,92
19.961,10
10.000,00

Balance

58.182,21
148.435,09
20.642,98

2012
26.355,00
350,00
20.371,50
38.830,00
6.700,00
17.505,14

0,00
850,00
6.277,15
27.534,75
22.581,94
57.845,01

110.111,64 115.088,85
-4.977,21

Balance
Balance
1. jan. 2013 31.dec. 2013
5.423,50
36.066,48
Bank ……………………………
Skyldig beløb
-10.000,00
Kasse ……………………………
0,00
0,00
Egenkapital
5.423,50
26.066,48

10.400,71

-20.642,98

Årsregnskabet er revideret og godkendt den

Karen Marie Sørensen

Kirstine Aarup
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5.423,50

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
Herningvej 74
6950 Ringkøbing
Hovedgaden 12
6980 Tim
Konsultation efter aftale
tlf: 70 22 44 42
Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8 - 17
fredag kl. 8 -16

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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HGU
Årsberetning HGU 2013
2013 har været et begivenhedsrigt og spændende år for HGU. 125 år er gået
i HGU, og vi er godt i gang med det 126. Jubilæet blev fejret hen over sommeren, og det hele blev skudt i gang med besøg af superligaholdet fra FCM.
Søndag 16. juni ankom en bus fyldt med spillere, trænere, massører og familie til Holmsland, for at bruge en hel dag sammen med vores ”egne” fodboldspillere. Dagen startede med træning sammen med ungdomsspillerne
fra HGU, inden der om eftermiddagen var fløjtet op til fodboldkamp mellem FCM og HGU seniorer. Dagen sluttede med fællesspisning i Holmsland
idræts- og kulturcenter. FCM drog fra Kloster med en ”kneben” sejr, men
vi håber, at alle fodboldspillere i HGU fik sig en fantastisk oplevelse. Der
var rigtig mange børn til fodbolddagen, men vi havde håbet at flere forældre
havde støttet op om arrangementet.
Lørdag d. 14. september blev jubilæet markeret ved en stor fest i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter. Mange mennesker var mødt op for at fejre HGU
og mindes ”gamle dage”. Hallen var denne aften prydet med gamle billeder
af tidligere HGU-arrangementer, sportsfester, artikler, fodboldhold, gymnastikhold og flotte gamle spillerdragter. Der var i øvrigt mange fine taler, om
tiden der er gået i HGU. Aftenen sluttede med John Mogensen-cabaret og
dans. Vi håber, at alle havde en dejlig aften.
Året, der er gået, har været fyldt med stor aktivitet inden for alle vores
sportsgrene. I år er det igen lykkedes at få gang i nye tiltag, bl.a. er der kommet godt gang i indendørs-hockey, vi håber, at hockey kan fortsætte med lige
så mange deltagere i den nye sæson. Vores friluft/kajak-udvalg har igen i år
haft godt gang i kajakkerne, og har bl.a. fået tildelt penge fra LAG-fonden
til en ny flydebro ved Røjklit havn. Dette projekt bliver meget spændende at
følge. Vi har igen i år haft en fin tilslutning til de øvrige aktiviteter i HGU,
og vi er glade for at kunne tilbyde et bredt udvalg af sportstilbud i foreningen. Der er bl.a. gang i fodbold, badminton, volleyball, krocket, tirsdagstræf, gymnastik, fitnessboxing og indoorcycling.
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Af nye tiltag i år kan bl.a. nævnes den længe ventede opstart af vores nye
bookingsystem, som tegner godt for den lette vej til sporten i Kloster. Til den
kommende sæson er en gruppe mennesker gået i gang med at starte skydning op igen, og vi håber, der bliver stor tilslutning.
Året har også budt på mange byggemøder med Holmsland Idræts- og Kulturcenter om den nye tilbygning ved hallen. Udvidelsen vil give mange nye
muligheder for udviklingen af sporten i Kloster, og vi håber, at rigtig mange
mennesker vil komme til at benytte det i fremtiden.
Til slut vil vi gerne sige tak for en god sæson til alle frivillige, trænere, udvalg, sponsorer, udøvende og andre som bidrager med hjælp, støtte og gode
ideer i HGU.
På vegne af bestyrelsen i HGU / Kaj D. Pedersen
HGUs bestyrelse:
Kaj Pedersen (på valg, tager imod genvalg)
Bent Erik Iversen
Verner Kristensen

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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HGU

Samlet Oversigt

Indtægter

2013

2012

2011

2010

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

88.454,39
233.579,18
0,00
50.300,50
247.251,75
0,00
67.667,00
14.200,00
14.428,75
8.120,00
123.400,00
74.684,00
4.001,00
12.803,83
938.890,40

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

128.004,67
203.790,00
5.239,75
62.106,65
238.996,00
12.053,00
0,00
8.390,00
33.016,60
7.697,00
137.174,59
0,00
0,00
0,00
836.468,26

145.921,82
199.631,50
7.065,75
57.762,00
208.701,00
0,00
0,00
0,00
33.824,75
6.529,00
133.500,00
93.408,00
0,00
0,00
886.343,82

Udgifter

2013

2012

2011

2010

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

82.839,79
294.866,87
1.725,00
1.425,00
61.065,13
12.150,00
45.161,00
259.088,31
18.704,29
2.807,30
85.146,38
88.633,66

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

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

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

Fitnessboksning

534,00

0,00

0,00

0,00

24461,85

18882,41

0,00

0,00

I alt

978.608,58

909.906,22

934.455,16

886.337,87

Overskud
Underskud

-39.718,18

-60.673,45

-97.986,90

581

638

651

Kano/ kajak afdelingen

Antal medlemmer

5,95

10

635

Balance pr. 31-12-13
Aktiver
Kontant
Vestjysk Bank
Landbobanken
Udestående fordringer
2433 Bankinv. Kort obli.
15 Vestas aktier

Passiver

2.391,00
28.186,74
232.694,61
0,00
232.905,90
2.403,00

Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Skyldige omkostninger

525.719,43
-39.718,18
486.001,25
12.580,00

I alt

498.581,25

Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden
bemærkninger.
Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger
er udenfor revisionens påtegning.
Dato: 31. Januar 2014
Kasserer: Bent Erik Iversen
Revisor: Anne Margrethe Nielsen
Revisor: Maybritt Pugflod
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498.581,25

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Sogneforeningens
flag-udlejning:

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.

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.
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Forårs nyheder
hos Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Mange nye forårsmodeller i friske farver af
sundhedsskoen fra
Arcopedico.

Find inspiration i butikken
og information om vores
strikkekurser på:
www.tind-textilkunst.blogspot.dk

Fordi du vil dine fødder det bedste!

Klinik Pure Care

Kosmetolog Pia Wennike er i butikken onsdag kl. 15 - 17 for
personlig rådgivning. Bestilling af behandling, varer og gavekort
alle hverdage fra 8-9 på 2041 6971
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Holmsland Brugsforening
Bestyrelsens beretning for 2013
Bestyrelsen i Brugsen i Kloster modtager nyhedsbreve fra Coop, og igennem hele
2013 fortæller disse breve om et begivenhedsrigt år for Coop-familien.
I 10 år har moderselskabet FDB og forretningen Coop været adskilt, men nu samles
hele molevitten under Coop-navnet bl.a.for at styrke konkurrenceevnen
Coop nedsætter prisen på i alt 2000 X-tra varer i Dagli’Brugsen
Coop åbner Faktabutikker syd for grænsen. Kundestrømmen har rundet 1 mill.
Coop begynder at drive bank
Coop modtager CARE Prisen 2012 for deres ekstraordinære indsats for at støtte
Danmarks arbejde for verdens fattigste og mest udsatte mennesker
Coop sender alle regnskabsopgaver til Indien. Det hedder med et fint ord ”outsourcing”
Vi er 1,3 mill. danskere, der er medlem hos Coop og dermed optjener pluspoints
og i august kunne vi tilsammen handle for i alt 110 mill. kr. – uden at tage pungen
op af lommen
+ m.m.
Alt sammen ting der betyder noget for vores lokale butik?
Holmsland Brugsforening / Dagli’Brugsen kunne i 2013 rundt regnet holde sin omsætning på samme niveau som 2012. Det foreløbige regnskab viser en omsætning
på 11,6 mill. kr. mod 11,7 mill. kr. sidste år. Det er et resultat, vi er godt tilfredse
med. Dog er det utilfredsstillende, at vi kommer ud med et underskud. Det skyldes mange ting, men kan bl.a. forklares med, at med nedsættelsen af priserne på de
2000 X-tra varer, får vi mindre avance, færre penge i kassen – trods et mersalg af
disse varer.
Det endelige regnskab foreligger ikke endnu.
Netop på regnskabssiden har vi mærket, at denne opgave er sendt til Indien. Der
har været og er store indkøringsvanskeligheder. Vi gennemgår regnskabet på hvert
bestyrelsesmøde, men de månedlige udskrifter er behæftede med fejl og mangler,
og er ikke pålidelige endnu. Ret utilfredsstillende når vi gerne vil følge udviklingen
tæt, men vi ved jo også – må acceptere -, at indkøring af nye IT-systemer kan tage
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tid – lang tid. Det endelige regnskab forventes at foreligge sidst i februar / først i
marts, og kan herefter afhentes i butikken. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Fremtiden for Holmsland Brugsforening
Brugsen spiller en væsentlig rolle i byfællesskabet og i nærmiljøet på Holmsland.
Vi er overbeviste om, at vi fortsat har en fremtid og et grundlag for en dagligvarebutik / nærbutik i Kloster.
Servicetilbud udvides i takt med ønsker og efterspørgsel, vi er mange, der har indset, at for at sikre en dagligvarebutik også i fremtiden, må vi altså handle i Brugsen
– handle lidt mere her – og lidt mindre der.
Men vi mangler plads i butik og på lager, og samtidig trænger vi til en modernisering af butikken, hvad angår inventar, gulv, arbejdsgange. Det er svært at se en omog tilbygning under de nuværende forhold. Arealmæssigt ligger vi klemt inde uden
friareal og med en kneben tilkørselsvej for de store lastbiler. Det sidste til fare for
små og store i trafikken.
Vi er derfor i bestyrelsen gået i gang med at afsøge nye muligheder for en større
butik og bedre faciliteter mht lager, kølerum og vareaflæsning.
I den forbindelse har vi henvendt os til menighedsrådet for Nysogn Kirke med et
tilbud om at købe brugsforeningens grund incl. bygningerne. Vi afventer på nuværende tidspunkt en stillingtagen til dette, før nye skridt tages. I samme forbindelse
kan vi sige, at arbejdet fra vores side med en flytning af rundkørslen med en tilhørende vejomlægning indtil videre er stillet i bero.
Investeringer i Brugsen
Vi kører lav profil med investeringer. Vi har valgt at holde lav profil med moderniseringer, men den daglige drift skal fungere og de ”værste” vedligeholdelsesopgaver skal løses. Således har vi fået repareret gulvet for 20.000 kr og købt ny kompressor til fryser for 15.000 kr.
Bestyrelsens arbejde i Brugsen
Vi har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. I april måned konstituerede
vi os med Thorkild Olesen som formand, Sven Jensen som næstformand og Esther
Larsen som sekretær. Bestyrelsen udgør derudover Henriette Kristensen og Mette
Rasmussen. Linda Thomsen er valgt som stedfortræder. I bestyrelsen har vi vurderet det positivt at deltage i den fælles generalforsamling sammen med 4 andre
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foreninger i sognet. Vi glæder os til at kunne afvkikle endnu en fælles generalforsamling.
Fredag d. 26. april afholdt vi blomstermarked på Polden. Vi havde inviteret til kaffe
og rundstykker i teltet, og det var der mange, der sagde ja tak til. Det blev en travl
dag med stor aktivitet mellem blomsterreolerne. Mange havde taget mod tilbuddet
om at få tilplantet deres medbragte krukker. Marianne Diderichsen var så venlig at
stille sig til rådighed med praktisk hjælp og gode råd.
Fredag d.16. august holdt vi markedsdag – igen på Polden. Vi havde inviteret områdets børn / voksne til at stille boder op, og vi stod klar i teltet med salg af pølser
og brød. Men ak, lige præcis denne dag (også) silede det ned i stride strømme. Det
var svært at holde humøret oppe, men sandeligen, om ikke der var nogle stykker,
der trodsede vejret og pakkede boder ud under regnslag og parasoller. Både børn
og voksne stillede op med smil midt i alt det våde. Godt gjort – tak skal I ha, og
flere fik også udsolgt. Det var også ved den lejlighed vi holdt cykelauktion og fik 7
cykler solgt for højeste bud.
Søndag d. 1. december blev julelysene tændt i Kloster. Mange havde fundet vej til
Holmsland Kulturcenter til julehygge med banko, dernæst gik man med fakler ned
til kirken / Pollen. Her ønskede præsten en god og glædelig julemåned med en særlig velkomst til lysets komme på juletræet og i gadebelysningen.
Derefter blev der trængsel i butikken, for alle var inviteret indenfor til kaffe og kage. Senere var der udtrækning af flotte gevinster på de lodder, vi havde optjent i den
forløbne uge. Det var en rigtig god dag.
Til slut vil vi i bestyrelsen takke uddeler Kirstine og hele personalet for et godt samarbejde og for en stor og god indsats i butikken. Vi værdsætter jeres gode humør og
jeres arbejde med at udvikle Holmsland Brugsforening.
På bestyrelsens vegne
Thorkild Olesen
På valg er:
Henriette Kristensen - villig til genvalg
Svend Jensen - villig til genvalg
Esther Larsen - villig til genvalg
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Så er der gået endnu et år. Der har været pænt travlt med mange forskellige arrangementer. Der ligger mange timer bag, både for de ansatte i centeret og ikke mindst
for de frivillige hjælpere.
Vi håber, vi kan blive ved med at have det gode samarbejde fremad. Det er med til
at få tingene til at glide.
I 2013 har vi haft mange arrangementer i Kulturhuset, som vi selv er medarrangør
af. Andre foreninger har også haft arrangementer. Der har været god tilslutning
over hele linien. Den 25.2 har vi en aften med Rasmus Tantholdt. I skrivende stund
er der solgt små 100 billetter, og vi håber det bliver en succes. Ellers har vi vores
højskoledage om tirsdagen, og fælles spisning om aftenen. Det har vi også god opbakning til.
Vi har vores sponsorforening, som samler penge ind til de to foreninger HGU og
Centeret. Sponsorforeningen gør et stort arbejde hvert år, og vi får flere og flere
sponsorer. De holder to-tre aftener hvert år for sponsorerne, hvor vi er ude at se forskellige ting, det er en rigtig hyggelig aften. Vi vil gerne sige en stor tak til sponsorerne for deres opbakning.
Vi er kommet godt i gang med byggeriet af vores nye multisal. Salen kommer til
at indeholde spinning, stortrampolin og springgrav. Ved vestsiden skal der være
spejlvæg til gymnasterne m.fl. og måske en squashbane. Pengene skal gerne række
til det.
Lige nu er vi i gang med at lukke salen ved at sætte vinduer i. Vi prøver så vidt muligt, at bygge på frivillig basis. Der er mange frivillige som siger ja til at give en
hånd med, når vi spørger, det er dejligt, at der altid er opbakning, og at vi kan stå
sammen om at løfte opgaven. Vi vil også gerne sige mange tak til alle, der har givet et økonomisk bidrag, og ved samme lejlighed nævne, at hvis nogen endnu ikke
har nået det, kan det stadig lade sig gøre. Indbetaling kan ske ved, at gå ind på vores hjemmeside. (centerholmsland.dk). Vi har planlagt at indvie den nye multisal
til efteråret.
Vi vil gerne sige tak til HGU for et godt samarbejde. Der er mange nye udfordringer, når vi får vores multisal i gang til oktober. Det bliver et spændende projekt, at
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få det til at køre.
Vi er kommet ud med et overskud i 2013. Det er noget mindre end sidste år. Der er
nogle udgifter som vi ikke selv er herre over, bl.a vores varmeudgifter som er steget p.g.a. energiafgift til fjernvarmen. Vi har fokus på omkostningerne, og forsøger
hele tiden at minimere dem.
Vi har vores kunstgruppe som arrangerer udstilling 4-5 gange om året i vores forhal. De får frivillige kunstnere til at vise deres udstilling og holder hver gang fernisering. Det er en rigtig hyggelig eftermiddag. I september bliver der også en udstilling med lokale folk, som har lyst til at være med.
I år har vi haft skuespil, med ”folk og røvere i Kardemommeby” . Næsten firehundrede var mødt op for at se stykket og være med til fællesspisning bagefter. Et
rigtig godt arrangement. En stor tak til initiativtagerne og deltagerne.
Uden frivillige hjælpere kunne det ikke lade sig gøre at drive sådan et flot center,
som vi har. Der er mange rosende ord og det ser godt ud hele vejen rundt, både inde
og ude. Som tak vil vi gerne invitere alle der har hjulpet til, til hjælperfest den 14.
marts. Vi vil også gerne, om I vil tage den bedre halvdel med. De, der har hjulpet
til, med nybyggeriet er også meget velkommen. Vi skal ha’ lidt godt at spise og en
god snak.
Husk at tilmelde jer til centeret.
En stor tak til Karina og Linda for deres del af det store arbejde i centeret. Med en
positiv tilgang når vi længere, det betyder meget, at I er med på det.
Jeg vil som altid sige en stor tak til bestyrelsen for deres gode arbejde og for mange
hyggelige timer.
På vegne af bestyrelsen
Kjeld Pedersen
På valg er:
Nina Mortensen
Holger Jensen
Kjeld Pedersen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
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HOLMSLAND MASKINSTATION
CVR nr.: 18 65 1 2 70

- Vognmandskørsel udføres
- Levering af diverse sand og grus
- Udlægning af grus på veje
- Entreprenør arbejde udføres
- Kloak- og nedsivningsarbejde
- Nedbrydning med sorter grap
Nørbyvej 44 . Holmsland . 6950 Ringkøbing

Tlf.: Fastnet: 9733 7414 . Tlf.: Mobilnet: 2022 0815
mail@holmsland-maskinstation
www.holmsland-maskinstation.dk
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Din Egen Forening

DEF
HOLMSLAND

Beretning
Vort først planlagte arrangement i 2013 – damefrokosten, blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der er ikke lige nu planer om at vi tager
arrangementet op igen, vi afventer udspil fra det nedsatte aktivitetsudvalg.
Her er Din egen Forening også repræsenteret og vi håber at damefrokosten
eller lignende arrangement bliver et af initiativerne derfra. Ellers vil vi ikke
udelukke at vi tager det op igen, hvis der viser sig interesse for det.
Vor næste aktivitet var foredraget med Lola Jensen den 29. oktober. Der var
omkring 65 deltagere, heraf en hel del udefra, og det tager vi som noget positivt at man også udover sognegrænserne kan se, der sker noget på Holmsland.
Igen i 2013 var vi medarrangør af adventsarrangementet i centret – denne
gang med omkring 140 deltagere til banko – vi havde fået mange flotte gevinster sponsoreret, og det skal der lyde en tak for.
Da kirken jo er lukket, var der efterfølgende ikke gudstjeneste, men tænding
af juletræet på polden, hvor også mange deltog.
Den 23. januar holdt vi wellnesaften i centeret. Der var omkring 45 deltagere
og et pænt antal behandlere, en kosmetolog og en frisør, hvoraf de fleste var
lokale. Gårdbutikken havde lavet en lækker menu med egne produkter. Vi
har fået mange rosende ord både fra deltagere og behandlere, så det er ikke
udelukket vi gentager succes`en på et senere tidspunkt.
Næste aktivitet er foredraget med Rasmus Tantholdt, som i skrivende stund
ikke er afviklet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med centeret.
Vi er i gang med planlægning af kommende aktiviteter og tager gerne mod
forslag.
Vi har planlagt et besøg på TV MidtVest til den 11. september 2014, så snart
vi har detaljerne på plads, vil der kunne findes flere oplysninger på kalen23

deren - www.holmsland.dk og naturligvis i næste nummer af sognebladet.
Vi hilser sogneforeningens initiativ med en fælles kalender på www.holmsland.dk velkommen. Det giver os som forening mulighed for lige at tjekke,
om der foregår andet på det tidspunkt, hvor man planlægger en aktivitet.
Vi håber derfor at samtlige foreninger benytter kalenderen og lægger aktiviteterne ind så snart man kender datoen.
Til slut en tak til vore medlemmer og andre for den opbakning vi får – både
ved vore arrangementer, og når vi kommer rundt og fornyer medlemskabet.
Også en stor tak til Karina for godt samarbejde og imødekommenhed i forbindelse med både vore egne og fælles aktiviteter.
Indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen:
Bestyrelsen forslår at § 9 i foreningens vedtægter ændres fra:
”I tilfælde af foreningens opløsning, overføres eventuelle overskydende
midler til Udviklingsfonden for Ny- og Gammelsogn”
Til:
”I tilfælde af foreningens opløsning, overføres eventuelle overskydende
midler til Holmsland Idræts- og Kulturcenter”.
Bestyrelsen – Din egen Forening
Berit Jensen
Berit Pedersen
Kathrine Kaspersen
Gunver B. Jensen
Lene Rytter Kristensen (på valg)
Bibbe Stræde (på valg)
Marianne Thygesen (på valg)

Suppleanter:
Connie Riese (på valg)
Nyvalg af 1 suppleant
Revisorer:
Gunhild Oehlenslæger
May-Britt Pugflod (på valg)

Hvis ikke du har fornyet dit medlemskab, kan det gøres
ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved at
indsætte beløbet på vor konto: 7670-0001517437.
Husk at oplyse navn og adresse.
Kontingentet for 2014 er 75 kr.
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Regnskab

Resultatopgørelse 1.1. 2013 - 31.12. 2013
Aktiver

Regnskab
Indtægter
Kontingent medlemmer 107
Sponsorater

Forudbetalte omkostninger

8.025,00
0

Kasse

Nettoindtægter arrangementer
Arrangement nr. 1 Julebanko 25.11.12
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse
Arrangement nr. 2 Lola Jensen
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

0
0
0
0
0
687,00

8.625,00
15.447,60
3.462,76
-

0
0
65,00
0
0
0

Andre indtægter
Renter
Andre indtægter

77,82
0

Administration
Generalforsamling
Administration
Kontorhold
Gebyrer
Diverse udgifter
Omkostninger i alt
Årets Resultat

450,00

Ringkøbing Landbobank

20.673,33

Aktiver i alt

25.123,33

-687,00
Passiver

Arrangement nr. 3 Wellness
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

Indtægter i alt

4.000,00

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

-10.285,36

39.805,55
-14.682,22
25.123,33

Skyldige omkostninger

Passiver i alt

0

25.123,33

-65,00

Nyt fra
Din egen Forening

77,82
-2.934,54

Torsdag den
11. september 2014
besøger vi TV Midt-Vest

4.161,93
1.350,00
23,00
6.212,75

Sæt allerede nu X i
kalenderen. Der kommer
nærmere information
i næste nummer af
sognebladet.

11.747,68
-14.682,22

Balance pr 31.12 2013
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Holmbohjemmet
Nytårskur på Holmbohjemmet
Holmbohjemmet havde onsdag d. 8. januar 2014
inviteret beboere, personale og frivillige til nytårskur. Og man forventede,
at man bar hat. Der blev vist mange flotte hatte frem, man havde taget mod
udfordringen.
Til velkomst blev
der serveret et glas
cider, det kunne alle
tåle. Der efter sang
vi et par sange.
Køkkenet på Holmbohjemmet havde
fremtryllet en meget lækker frokost,
alt var lavet fra
bunden og var meget velsmagende.
Underholdningen var quiz på paratviden, og de der vandt, fik tildelt forskellige arbejdsopgaver, som alle blev udført med et smil.
Derefter kaffe med hjemmebagte småkager.
Efter tre timers hyggeligt samvær, trængte beboere til at komme op til deres
stuer til en middagslur.
En stor tak til personalet, som
havde fået lavet dette fine arrangement, som vi håber man gentager til næste år.
Vi frivillige siger tak for, at vi
måtte deltage i en meget hyggelig Nytårskur.
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vv/ Torben Vogt y Røjklitvej 1 y 6950 Ringkøbing

9733 7976 y 5129 9470
torben@rojklitautoservice.dk y www.rojklitautoservice.dk

R
Rep.
af alle bilmærker
Reservedele - også originale
R
Klima & ac-eftersyn
K
Alt i forsikringsskader
A
Auto diagnose
A
Service
& Tryghed til den rigtige pris
Se
S
e
Lave
La
L
a priser på dæk
3 års garanti på reservedele
Gratis lånebil
G

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!
 MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16


Sønderbyvej 19
Søndervig
6950 Ringkøbing
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dk









Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm.



KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Kunstgruppen
Kunstgruppen holder foredrag
Kunstgruppen i Kloster har fornøjelsen af, at invitere jer til

foredrag på Holmsland Skole
Tirsdag den 4.3 kl. 19.30
Inge Ehlig fra Hvide Sande, som er medlem af kunstgruppen, fortæller
om sine mange spændende oplevelser gennem et langt liv som lærer,
lægesekretær, som professionel plejemor til mange, svært belastede
unge, om arbejdet i en flygtningelejr og om de mange skæbner, hun
mødte i arbejdet der.
Hun fortæller om 15 år som leder af frivilligprojektet ”Kontakten”
i Nakskov, hvor hun var leder af 87 frivillige hjælpere, som udførte
mange sociale opgaver for de svageste i samfundet, om arbejdet som
bisidder, og sidst men ikke mindst da hun var hovedpersonen i TV
udsendelsen ”Den hemmelige millionær” med milliardæren Per Wimmer.
Kom og del et par hyggelige og meget spændene timer med os.
Med venlig hilsen
Kunstgruppen Kloster

28

Kunstgruppens forårsudstilling flyttes
Vi havde planlagt en forårsudstilling med lokale kunstnere her i april.
Vi mangler dog, at samle flere penge sammen, så vi er blevet enige om
at udsætte udstillingen til næste år i stedet for.
Det bliver i weekenden den til 18.-19. april 2015.
Vi arbejder på ideer til at samle penge ind, og vi håber, at I har lyst til
at hjælpe os. Har du/I en rigtig god ide, hører vi meget gerne fra jer.
Der er også en anden mulighed, hvis du/I har lyst til at hjælpe os økonomisk, så kan I indbetale et beløb på konto 7670 2186711 i Ringkøbing Landbobank.
Vi håber på positive tilbagemeldinger.
Med venlig hilsen
Kunstgruppen Kloster
Har du bare lyst til at være en del af gruppen, hører vi også gerne fra
dig/jer.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes Bogbus
Holder ved Kloster Børnehave, Klostervej 33
Mandag kl. 14.05 - 14.45
Bogbussen er hver dag fyldt med spændende
materialer til hele familien.
Alle kan benytte bogbussen,
og vi glæder os til at se nye som gamle lånere.
Bogbussen: tlf. 9974 2610 e-mail: bogbussen@rksk.dk
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Holmsland Krocket Klub
Det er stadigvæk vinter her hvor Sognebladet udkommer sidst i februar
måned. Vi har haft et langt og vådt efterår, og vinteren startede først godt
inde i januar med lidt frost, lidt sne, men med megen blæst. Det har dog ikke
holdt alle krocketspillere borte, idet vi har flyttet banerne op på fodboldbanerne. Nogle snedriver har dog drillet lidt, men alle muligheder for at få et
godt spil krocket har været udnyttet.
Ingen vinter uden stævner – også i år har vi deltaget i Julestævnet i Tim, som
for tredje år i træk har stået for et godt og hyggeligt stævne femte juledag.
Her var 68 spillere fra 23 forskellige klubber mødt op til en god dag med
krocket.
Planlægningen af sommersæsonen er startet op, og alle stævner er fastlagt
med dato og klub. Her på Holmsland starter vi med et stævne for Enkeltmands spillere søndag den 25. maj, hvor 2. runde af enkeltmandsturneringen spilles, og det efterfølges samme dag og sted med finalen. Det glæder
vi os til at afholde og håber også på en god lokal deltagelse. Vores stævne
i september afholdes torsdag den 11. september efter samme mønster som
tidligere.
Hele stævneoversigten kan findes på www.dgi.dk, hvor du vælger dig frem
til udøver/Krocket/Mit Udvalg/DGI Vestjylland Krocket, hvor du finder næsten alt om krocket.
Optakt til krocketsæsonen sker med en holdsætning til turneringen, og her
skal vi indmelde hold inden 30. marts 2014. Vi holder dog først åbent hus
den 8. april fra kl. 13.30, hvor vi håber at se alle såvel nye som nuværende
spillere. Vi byder på en indføring i Krocketspillet, en kop kaffe og en hyggelig eftermiddag. Kom og deltag, vi glæder os til at se dig.
Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag eftermiddag, når
vejret tillader. Vi starter spillet kl. 13.30, således der kan spilles en 3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause.
Viggo Kofod
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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

Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts – Maj 2014
VINDEN BLÆSER …
Vinden blæser. Det er der vel ingen i vore egne, der
kan være i tvivl om.
Vi kæmper med vinden: Vi planter læ. Fiskeren tager beskik af blæsten, inden han tager på havet. Vinterstorme gør skade på huse og træer.
Men vi lever også af blæsten. Møllerne trækker
energi ud af vindens kræfter. Surfere kommer langvejsfra for at opleve blæstens træk. Og om vinteren
får forårslængsler luft i vintersangens ord om en vind
fra ”sydvest, som frosten tvinger: kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord.”
Også i vores kristne billedsprog ”blæser vinden” på
godt og ondt. I det gamle testamente er blæsten tit et
billede på altings flygtighed: Eva fik to sønner. Den
ene hed Abel. Det betyder vindpust. Sådan blev hans
liv. Han døde ung og forsvandt som vinden.
Men blæsten er også et billede på Gud. Skabelsens
øjeblik bliver skildret med billedet af en stormvind, der
farer hen over havet. Det slår gnister. Lyset bliver til.
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Det er et billede, som også Jesus bruger. I en sjælesorgssamtale siger han: Vinden blæser, hvorhen den
vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den
kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med
enhver, som er født af Ånden. (Joh. 3,8)
Altså: når Gud griber fat i os mennesker, kan vi
opleve det som en vind. Måske som en sagte brise,
der ”vifter hjemligt gennem løvet.” Måske som et
pludseligt vindstød eller et stormvejr.
Ja, det kristne billedsprog fortæller, at det er med
Gud som med naturen her i Vestjylland: Der er dage,
hvor vi må kæmpe med blæsten, og der er dage, hvor
det er ren energi.
Men altid er det Guds Ånd, og altid sørger hans
brise, hans blæst eller hans storm for, at vi mærker,
at vi lever, og at vi hver især har del i Guds Ånd. Som
Abel var det, skal vi også være det: et vindpust, javist, men som sådan også en del af Guds store stormvind.
Ole Lange

HOLMBOHJEMMET
Gudstjenester: torsdag d. 13. marts kl. 14.30, d. 10.
april kl. 10.00, d. 8. maj kl. 10.00, d. 12. juni kl.
10.00
Sangtimer: torsdag d. 27. marts kl. 14.30, onsdag d.
23. april kl. 10.00 (Besøg i Ny Sogn kirke) og d. 22.
maj kl. 14.30.
Bemærk skiftende tidspunkter. Besøgende udefra er MEGET velkomne!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

2. mar. – Fastelavn – Luk 18,31-43:
Jesus helbreder en blind
9. mar. – 1.s.i Fasten - Luk 22,24-32:
Hvem er størst i Himmeriget
16. mar. – 2.s.i Fasten – Mark 9,1429: den stumme ånd
23. mar. – 3.s.i Fasten – Johs 8,4251: Jesus er udgået fra Gud
30. mar. – Midfaste – Johs 6,24-37:
Om mad til evigt liv
6. apr. – Mariæ Bebudelsesdag –
Luk 1,46-55: Mariæ lovsang
13. apr.– Palmesøndag – Johs 12,16: Jesus kommer til Jerusalem
17. apr. – Skærtorsdag – Johs 13,115: Fodvaskningen
18. apr. – Langfredag –Jesu lidelse
20. apr. – Påskedag – Matt 28,1-8:
Kvinderne og englen ved graven
21. apr. - 2.påskedag – Joh 20,1-18:
Maria og den opstandne
27.apr. - 1.s.e.Påske – Joh 21,15 19: Jesus: ”Har du mig kær, Simon?”
4. maj - 2.s.e.Påske - Joh 10,22 -30:
Jesus: ”Jeg og faderen er ét.”
11. maj – 3.s.e.Påske – Joh 14,1-11:
I Guds hus er der mange boliger
16. maj – Bededag – Matt 7,7-14:Bøn

14.00
Idr.- & Kulturcenter

Oplysninger følger

i presse/hjemmeside

18. maj – 4.s.e.Påske – Joh 8,28-36:
Den virkelige frihed
25. maj - 5. s.e.Påske – Joh 17,1-11:
Jesus beder for sine venner
29.maj – Kristi Himmelfartsdag –
Luk 24,46-53: Jesu endelige afsked
1. juni 6.s.e.Påske – Joh 17,20-26:
Om at blive ét.
8. juni - Pinsedag –
Joh 14,15-21: Helligåndens komme
9. juni – 2. Pinsedag –
Johs 6,44-51: Livets brød

Oplysninger følger

i presse/hjemmeside

10.15
10.15
19.00
Samvær i skolestuen
9.00
T. Kristensen
10.15
10.15

10.15 v. Biskop
Dons Christensen
19.00

10.15

10.15
9.00

9.00
10.15

10.15

14.00
Påske for børn

10.15
9.00
10.15

10.15
9.00

10.00
Konfirmation
10.00
Konfirmation
Oplysninger følger
10.15
9.00
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NY SOGN KIRKE ÅBNES IGEN
Palmesøndag den 13. april kan vi endelig åbne Ny
Sogn kirke igen efter endt restaurering. Menighedrådet glæder sig til at vise kirken frem.
Dagens Program:
Kl. 10.15: Gudstjeneste i Ny Sogn kirke.
Prædikant: biskop Elisabeth Dons Christensen.
Efter gudstjenesten: mulighed for at se kirken.
Kl. 12.00: frokost i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Menighedsrådet er vært.
Tilmelding til frokosten hos centerleder Karina Susgaard 4046 1680
Nærmere oplysninger følger.
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

Forårsmøde i Gammel Sogn
Traditionen tro er der forårssamvær i den gamle skolestue. I år bliver det søndag den 16. marts efter
gudstjenesten kl. 19.00. Efter kaffen vil Asger Hansen
fortælle om oplevelser fra en jagtrejse til Sibirien. Alle
er velkomne!
36

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Program for:
MARTS 2014
Tirsdag den 4. kl. 19.30 Bibelkursus i Kloster
v/ sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Esbjerg.
Mandag den 10. kl. 19.30 Bibelkreds
Tirsdag den 25. kl. 19.30 Generalforsamling.
Missionær Bjarne Lindgren Christensen Ringkøbing taler.
APRIL 2014
Mandag den 7. kl. 19.30 Bibelkreds.
Tirsdag den 29. kl. 19.30 Møde v/ missionær Heri Elttør, Aulum.
MAJ 2014
Mandag den 5. kl. 19.30 Bibelkreds.
Tirsdag den 20. kl. 19.30 Møde v/ sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande.
JUNI 2014
Mandag den 2. kl. 19.30 Bibelkreds.
Fredag den 13.
Udflugt.
Mandag den 23. kl. 19.30 Sankt Hans fest på Voldbjerg.
Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod taler.

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus.
Alle er hjertelig velkomne.
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Centernyt februar
Første halvdel af vintersæsonen ligger bag os. Indendørssæsonen er godt i gang, og
festlokalerne er godt booket. Der har været meget at se til med arrangementer af
forskellig slags og almindelige dagligdags gøremål i centeret. Vi har fået afviklet
årets julefrokost. Der var 114 med til festen, og det var en rigtig festlig aften og tak
til alle der mødte op. Det er endnu ikke afgjort, om vi holder julefrokost i år eller
om vi prøver noget helt, helt andet.
Af kommende arrangementer er vi i skrivende stund ved at arrangere HopAmok,
som bliver lørdag den 22. februar. Vi fylder igen i år hallen med hoppeborge og
andet sjov. Søndag den 2. marts arrangerer vi sammen med kirken fastelavnsfest i
centeret fra kl. 14.00 for børn og deres familier.
Fredag den 14. marts afholder vi en af årets absolut vigtigste begivenheder. Vi afholder HJÆLPERFESTEN for alle frivillige omkring centeret. Det plejer at være
en rigtig hyggelig aften. Se indbydelsen i sognebladet eller i kalenderen på Holmsland.dk.
Tirsdag den 25. marts kommer Familien på Farten og fortæller om deres ørkenvandring. Det er Erik Enevoldsen, der har fundet på ideen om at holde et foredrag og
lade alt overskuddet gå til den nye tilbygning. Så bak op om arrangementet og støt
et godt formål.
Centerets tilbygning skrider langsomt fremad. Der er ved at være lukket, så det indvendige arbejde kan påbegyndes. Der er mange frivillige omkring projektet, som
allerede har taget en kæmpe tørn, og HGU har været behjælpelige med at finde en
måde at indrette tilbygningen på, så det kan udnyttes bedst muligt. Det skal nok
blive rigtig godt. Planlægningen af indvielsen er allerede så småt gået i gang, men
forslag og ideer til dagen er kærkomne og kan mailes til centeret på center@holmsland.dk
Ønsker du at have stemmeret til generalforsamlingen den 4. april, skal du huske at
vedligeholde dit medlemskab af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Se næste side:
I ønskes alle et rigtigt godt forår
Vel mødt i centeret
Mvh
Karina
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Medlemskab af Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
Medlemskabet vedligeholdes med et årligt kontingent som er:
Personligt medlemskab:
100 kr.
Virksomheder:
300 kr.
Foreninger:
100 kr. pr. påbegyndt 100 medlemmer.
Indbetaling eller overførsel til centerets konto i Vestjysk Bank
7650 - 2439250
(Medlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen)
Tak for hjælpen

Fastelavnsfest
Søndag den 2. marts kl. 14.00
for børn og deres familier

Program:
Minigudstjeneste ved Ole og minikonfirmanderne
Vi slår katten af tønden
Kaffe, saft og fastelavnsboller
Billetter á 25 kr. kan købes i Brugsen og centeret.
Mødested: Centeret

HUSK: hjælperfesten i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Fredag den 14. marts kl. 18.00
Vi håber derfor at se dig/jer til nogle festlige timer med lidt godt at spise
og drikke samt hyggeligt samvær. Medbring gerne din ægtefælle, det er jo
dem der må undvære dig, mens du er frivillig i centeret.
Tilmelding kan ske på mail: center@holmsland.dk eller
tlf. 40461680 senest mandag d. 10. marts.
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Oplev 700 kilometers vandretur med
ŝ,ŽůŵƐůĂŶĚ
/ĚƌčƚƐͲŽŐ
<ƵůƚƵƌĐĞŶƚĞƌ

Denne aften kan du opleve et fantastisk lysbilledforedrag med Anne Grethe og Helge – bedre
kendt som forældrene i Familie På Farten – hvor de ta’r os med ud på en vandretur på 700
kilometer igennem Simpson-ørkenen i Australien.
Billetter:

Forsalg:

ved indgangen:

Voksne

kr. 125

kr. 150

Unge (under 15 år)

kr. 75

kr. 100

For billetten får du: foredrag, kaffe (eller sodavand) med/kage.
Forsalg: Holmsland Idræts- og Kulturcenter eller Brugsen i Kloster

Bemærk: HELE overskuddet fra denne aften går til det nye
springcenter i Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
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Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19
y 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

y Vi udfører
underleverandørarbejde

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

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

AP

y Svejsearbejde
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y Bygningsstål

Ringkøbing Fjord rundt
Cykeltur Ringkøbing Fjord rundt d. 3.-4. maj
Naturoplevelser Motion Samvær
Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i vores lokale Fjorden
Rundt.
Turen strækker sig over to
dage med overnatning på
Skavenhus eller Skaven
Strand Camping.
Der cykles fortrinsvis på
cykelstier, tempoet bliver
moderat, der bliver mange
pauser.
For at kunne få hjælp ved punktering eller andre uheld vil en følgebil være
til rådighed. Samme bil kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage.
Alle, både børn og voksne, som har lyst til naturoplevelser, motion og samvær, er velkommen til at deltage. Dog skal børn have følgeskab af en voksen.
Mange ting er ikke på plads endnu, men har dette tilbud din interesse, så tilmeld dig til Lene Rytter på tlf. 23 45
74 06 el. til Bodil Schmidt på tlf. 97
33 71 09 el. bodil.kloster@gmail.
com senest 10.marts (vi skal have
booket overnatning)
Læs om sidste års tur i Sognebladet
(august 2013 s.44-45) på Holmsland Sogneforenings side på www.
holmsland.dk
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Her er vi ved at
gøre klar til
din annonce...
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• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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HB - Holmsland Bosætningsudvalg
Baggrunden for det oplæg, der præsenteres på ”den fælles
generalforsamling”
Som omtalt i august- nummeret af sognebladet har Holmsland Sogneforening nedsat en arbejds- gruppe, som vi har benævnt Holmsland Bosætningsudvalg. Udvalget mener, at vi nu bør informere lidt nærmere om, hvad
vi hidtil har beskæftiget os med, og hvad det er for et visionsoplæg vi vil
præsentere på mødet i april.
Vi har søgt at samle nyttige indtryk fra nogle af de mange tiltag og forslag til
nye skridt, der er gennemført her og andre steder. Med dette som baggrund
har vi indkredset vore styrkepositioner og en række af de betingelser, der vil
være forudsætningen for, at vi kan bevare og udbygge vores centerby og lokalområde. Dette har samtidig vist behovet for en lokal udviklingsplan.
Disse overvejelser og visioner om nytænkning kan også formuleres således:
Skal der skabes en ny og ændret byprofil for fremtidens Kloster?
Hvilke behov er der for nye aktiviteter og særskilte markedstiltag?
Hvordan skal vi organisere os for at nå vore visioner?
Hvordan fremmer vi frivilligheden og opbakningen til Centret?
På mødet vil udvalget fremlægge sit forslag. Oplægget vil henvende sig til
alle borgere og foreninger, der har interesse i byens fremtid og som ønsker
at tage del i drøftelsen og realiseringen af den nye fælles vision for Kloster.
Det er også hensigten at sætte fokus på den sociale dimension og dermed
mobiliseringen af sammenhængskraften og de fælles ressourcer.
På generalforsamlingen lægger vi op til en aktiv deltagelse i en af de 4 Tema-arbejdsgrupper, vi har på tegnebrættet. Disse kan i oversigtlig form beskrives således:
Tema A
Den gode historie – omtale og pressedækning
Tema B
Bosætningstilbud – udstykning og boligformer
Tema C
Erhverv og beskæftigelse – vækst og turisme
Tema D
Sammenhæng – netværk og markedsføring
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Vi har tænkt os, at koordineringen i forhold til kommunen og Sogneforeningen sker gennem en særskilt koordinationsgruppe, der også skal tage sig af
tidsplaner og fællesmøder.
Just Enggrob
Hannah Mikkelsen
Bjarne Hansen
Tina Jeppesen
Anny Pedersen
Torben Mortensen
Svend B. Neess

Kontingentbetaling
Igen i år er der, vedlagt dette nummer
af sognebladet, et indbetalingskort til betaling af
kontingent til Holmsland Sogneforening.
Kontingentet er 100 kr. pr. person. – og der
må gerne betales for flere personer på samme
kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til
Sogneforeningen, hvis man har lyst.
Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har
så mange medlemmer som muligt, når der
skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen
udfører.
Betal venligst med det samme, så
indbetalingskortet ikke bliver væk sammen med
alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen.
Maybritt Pugflod (kasserer)
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Ryd op i gemmerne og støt
fællesskabet
Loppemarked:
Har du effekter, der egner sig til salg på forårets loppemarked, som
afholdes

fredag d. 30.maj kl. 14-17 og lørdag d. 31.maj kl. 10-14,
så aflever dem på genbrugspladsen i Kloster.
Drejer det sig om møbler eller større ting, kan der afleveres direkte
på lageret på Bandsbyvej 32. Det skal dog ske efter aftale. Ring tlf.
97 33 71 09
Overskuddet ved loppemarkedet går til Holmsland Sogneforenings
arbejde med bl.a. vedligeholdelse af flagallé og forskønnelse
af grønne områder. Desuden vil det blive en bekostelig affære
at udbedre skaderne efter stormen Bodils ødelæggelser på
julebelysningen.
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Rævejagtguleærtergeneralforsamling
Referat af rævejagtguleærtergeneralforsamling i Holmsland Jagtforening.
11 jægere var mødt op til den sidste af sæsonens jagter. Vejret var fantastisk
flot, men bidende KOLDT på grund af den kraftige østenvind.
Ræve traf vi ingen af. Der blev langs åen set en del ænder, heraf mange flotte
skalleslugere. To dejlige flokke agerhøns, et par fasaner og lidt duer var også
oppe at lufte sig i det friske vejr.
Klokken 13.30 mødtes de 11 jægere plus en, der havde passet børn om formiddagen til en gang hjemmelavede gule ærter i Hans Kurts velopvarmede
garage, som snart kan blive forfremmet til jagtstue.
De gule ærter var i år udstyret med et lille ”avec” i form af kogte grisehaler,
som gav rynker på næsen hos de yngre medlemmer, men smuttede i de mere
garvede som dejlig slik.
Efter de gule ærter med flæsk og pølse, var der kaffe(punch) og traditionen
tro ”rutebiler”.
Da der nu var ved at falde en dejlig ro over selskabet, blev generalforsamlingen afholdt.
Formandens beretning af årets begivenheder godkendtes, regnskabet, som i
kassererens fravær fremlagdes af formanden blev ligeledes godkendt. Valg
til formand, bestyrelse, reviser etc. blev til genvalg over det hele.
Af indkomne forslag var: Foreningens bestyrelse meldes ind i skytteforeningen og sidder som bestyrelse i denne. Dette skal naturligvis godkendes i
skytteforeningen.
Formanden slutter af med at takke for god ro og orden samt for mange gode
og hyggelige jagter i den forgangne sæson.
Karsten Krægpøth
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»Gang i Holmsland«
Her midt i den grå
og regnfulde vinter, er der brug for
drømme om forår og
solskin. Og i Gangudvalget i HGU længes vi efter lyse aftner og nyudsprunget
løv, så vi er allerede
klar med gåture igen
hver tirsdag i foråret
2014.
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Gangmotion er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men også så der er udfordringer for
alle. Vi kommer rundt i naturen på vores egn, og nogle gange kører vi
ud, og går ”nye veje”. Vi får snakket en masse med dem vi kender og
lærer nye at kende. Vi har en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter
– fordi vi får os rørt og bruger kroppen på en go’ måde.

Vil du være med – så snør traveskoene og mød op
på terrassen ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 1. APRIL KL 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem - en på 1,5 – 2 km. og en på 6-8 km.
Husk godt fodtøj og godt humør. Det koster 75 kr. at være med
hele sæsonen eller 10 kr. pr. aften.
Den 26. maj er der ”Ladywalk i Agger” – læs mere på www.
ladywalk.dk. Sidste år var vi en flok afsted, og vi havde en fantastisk
tur og en kæmpe oplevelse sammen med 5100 andre kvinder.
Vi planlægger at lave en tur til Agger igen i 2014.
Har du spørgsmål omkring gangmotion så kontakt en i gangudvalget
eller ring til Nanna på tlf. 97339438/25170599.
På gensyn fra Gangudvalget
Anne Margrethe Nielsen, Birthe Eskildsen,
Mette Kristensen og Nanna Nygaard
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Nyt fra HGU - gymnastikudvalget
Så er gymnastiksæsonen snart slut, og vi kan se frem til forhåbentlig mange
timer udendørs hen over foråret og sommeren, men først skal vi lige have
afholdt vores

Gymnastikopvisning
Fredag d. 7. marts kl. 19.00 i Holmsland hallen
Ud over vores egne 7 hold får vi i år besøg af
Staby Efterskole,
som vil komme og vise os deres opvisning.
Weekenden efter d. 15. – 16. marts er der forårsopvisningen i Ringkøbing,
hvor vi skal have 3 hold ind og give opvisning.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vores gymnaster og trænere både ved
vores lokale opvisning, men også til forårsopvisningen i Ringkøbing.

Efterlysning....
Da vi i gymnastikudvalget har valgt og takke af efter gymnastikopvisningen
mangler vi 1 – 2 personer mere som vil tage over... vi har 2 som har sagt ja,
men det ville være dejligt hvis flere ville melde sig...gerne hurtigst muligt til
Anita tlf: 24422587/ 97337021
eller til
Dorit tlf: 20313428/ 97337042.
HGU`s gymnastikudvalg.
Ane, Anita og Dorit
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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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Friluftslauget
Med kajakkerne i Hvide Sande Svømmehal

Mandag d. 3. februar 2014
markerede vi sæsonstart
i Holmsland Friluftslaug
ved at fylde bassinet i Hvide Sande med 8 kajakker.
Det var den første ud af fire
aftener, hvor vi øver redningsøvelser og roteknik,
og hvor nye introduceres
til kajakken. Vi var mødt
14 op den første aften, og
vi skulle alle lige have genopfrisket det med kajakken. Vi havde glemt, hvor
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tung den var, hvor tunge vi selv var, og hvor svært det var med balancen.
Men sjovt var det, og vandet var varmt, så vi kunne bare boltre os. Nybegynderne klarede sig godt, det var kun første gang, der lige skulle tages tilløb
til at vælte ud af kajakken – og altså få hovedet under vand. Kaffen og den
hjemmebagte kage smagte rigtig godt i pausen.
De næste øveaftener i svømmehallen er onsdag d. 19. februar kl. 19 – 21,
lørdag d. 1. marts kl. 9 – 11, mandag d. 10. marts kl. 19 – 21.
Måske er der nogen flere, der har lyst, men for hvem det er et stort skridt, så
er I velkomne til at komme og kigge eller prøve en tur.
Når vandtemperaturen nærmer sig de 8 – 10 gr. rykker vi ud på Stadil Fjord
– typisk i starten af maj. I 2014 vil der igen være klubaftener hver onsdag.
Vel mødt.
Arbejdsgruppen
Niels, Ole, John, Esther
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Flextur i Ringkøbing - Skjern Kommune
Hvad er Flextur?
Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og
køreplaner, men du kører stadig sammen med andre kunder ligesom i bus og
tog. Du kan bruge Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre
aktiviteter. Du kan køre fra kl. 6.00 – 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og
31. december.

Hvordan bestiller du?
Du kan ringe til Midttrafik på 87 40 83 00 (Tast 2 for Flextur) senest 2 timer før
du ønsker at blive hentet. Du kan bestille alle ugens dage i tidsrummet kl. 8.00 –
17.00.
Du får ved bestilling besked om, hvornår bilen henter dig. Det kan variere fra
max. 15 minutter før til 45 minutter efter dit ønskede rejsetidspunkt. Hvis du skal
være fremme til et bestemt tidspunkt, skal du oplyse dette ved bestilling.
Bilen kan komme tidligere, så du skal være klar 5 minutter før det aftalte
tidspunkt. Bilen kan også blive forsinket, men den må højst komme 20 minutter
senere end dit afhentningstidspunkt.

Hvad koster det?
Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til Flextur. En rejse med Flextur koster
dermed 4 kr. pr. km, dog mindst 30 kr. for en tur. Prisen er uanset alder.
Når du bestiller turen, får du din pris at vide med det sammen.
Hvis I er flere med på turen(samme slut- og start adresse), betaler i fuld pris for
én person og får 25% rabat for de resterende personer.
Du skal betale for turen ved start, ellers må chaufføren ikke tage
dig med. Det er vigtigt, at du har lige penge. Du kan ikke benytte
betalingskort, klippekort og abonnementskort.

Hvordan Foregår det?
Når man rejser flere på samme tur?
Med Flextur bliver du kørt fra dør til dør i gadeniveau. Der kan være
andre kunder med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for
at hente eller bringe en anden kunde. Du betaler altid kun for den direkte vej.
Der er plads til maks. 6 personer på samme tur, og der køres med taxaer,
minibusser og liftvogne. Har du mindre børn med på turen, skal du selv
medbringe en autostol/sæde.
Læs mere om FLEXTUR på www.midttrafik.dk. Her kan også bestilles kørsel.
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Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager
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Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Januar 2014
Vi er i fuld gang med forberedelserne til indførelsen af den nye
folkeskolereform, som starter pr.1
august.
Folketinget har formuleret 3 overordnede nationale mål for reformen:
1: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige, de kan.
2: Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater.
3: Tilliden til og trivlsen i folkeskolen skal
styrkes bl.a. gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Skoledagen bliver længere og mere varieret med motion og bevægelse.
Engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5.klasse.
Der bliver tilbud om frivillig cafè sidst på
skoledagen, hvor man kan fordybe sig, træne, lave lektier mv.
Som en lille forsmag på reformen har vi indført
frivillig tysk i 6.klasse. Det er glædeligt, at alle
har sagt ja til dette tilbud.
Skolen har også tradition for en del bevægelse –
den bygger vi videre på.
Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund på forskellig vis.
DERFOR: Har I gode ideer/ noget at tilbyde i kortere eller længere perioder, hører vi meget gerne
fra jer!
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Det kan f.eks. dreje sig om: Strikkeundervisning, lektiehjælp, idrætsaktiviteter, foredrag,
hjælp til musicals, virksomhedsbesøg, bagning…
Skolebestyrelsesvalg:
Vi afventer i skrivende stund kommunens endelige beslutning m.h.t. skolebestyrelsesvalget. Valget bliver afholdt mellem april og maj.
Vi holder forældre til børn på Holmsland Skole orienteret via SkoleIntra.
Elevrådet har haft forskellige arrangementer:
Kagedyst i december. Her deltog mange med
nogle flotte kager. Alle børn (og voksne) fik
smagt på herlighederne, efter vinderen var kåret.
Alfridas lækre lakridssmåkager hev sejren
hjem.
En anden dag blev kåret til ”Hattedag” af elevrådet. Her skulle man møde op med hatte. Der
var mange skønne udgaver imellem.
Sidste skoledag
inden jul kom
elevrådet med
endnu en overraskelse i vores fællestime: Sammen med Martin Pedel havde børnene tegnet en skaterrampe, som Martin i al hemmelighed havde lavet
færdig.
Det blev en meget god overraskelse, da elevrådet overrakte rampen til hele skolen.
Vi glæder os over børnene og vores skole. Der
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arbejdes grundigt på, at Holmsland Skole
bliver ved med at være en rigtig god skole, selvom børnetallet her, som i resten af
kommunen, ikke er stigende.
Heldigvis rammer vi ikke tallet 75,som er
det tal, kommunen har besluttet var grænsen for skolernes eksistens - så langt vi
kan se ud i fremtiden.

En mors oplevelse med Holmsland Skole
Skolestart 2013 – 14.
Det var med en vis portion bekymring, at vi sendte vores lille dreng ( syntes vi ) ud i den store verden, fra de trygge rammer, han havde haft i Kloster
børnehave, og over i skolen.
Alle vores bekymringer har været unødvendige.
Børnehaven og skolen i Kloster har et godt samarbejde med at besøge hinanden.
Allerede inden skolestart, får de børn, der skal i skole, en skolemakker fra 5.
klasse. Skolemakkeren kommer og besøger dem i børnehaven og omvendt.
De børn, der skal i skole besøger deres skolemakker i skolen.
Det samarbejde mellem børnehaven og skolen gør, at børnene er trygge ved
de nye omgivelser, og de voksne, som de skal have omkring sig de næste
mange år.
Det er en fornøjelse at aflevere en glad dreng i skole hver morgen, og at der
altid er noget nyt og spændende, han skal i gang med.
Der er altid morgenfriske lærere ved skoletorvet klar til en snak eller bare et
” GO MORGEN ”.
Vi siger tak til Lisbeth og Holmsland Skole for et rigtig godt første halvår
på skolen.
Anders Atli og Svala.
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Badehotellet
De danske badehoteller kom til live lidt før eller omkrig århundredskiftet 1900. De henvendte sig til det bedre borgerskab, adelen og succesfulde kunstnere. Måske har rygtet om kunstnerlivet i Skagen virket
inspirerende på initiativtagerne, og der er ingen tvivl om, at lægerne
ofte var i en situation, hvor de ikke kunne finde noget bedre råd at give
end at søge landlivets helsende virkning.

Søndervig Badehotel ca. 1915. Det hvide hus til venstre er vaskeriet. Huset
til højre er hotellets anneks.

Badehotellet i Søndervig blev etableret som et aktieselskab af fremstående borgere i Ringkøbing i 1884. I alt 42 aktionærer, først og fremmest fra Ringkøbing Haandværkerforening, indbetalte tilsammen en
aktiekapital på 1500 kr. På det tidspunkt var der kun et eneste sommerhus i Søndervig; det tilhørte etatsråd Møller. Han var sammen med
stiftsfysikus Holst, professor Melchiorsen, jernstøber Leonh. Tang,
købmand P. Tang, sagfører Janus Krarup, sagfører Frølund, købmand
P. Dalgaard, købmand Rahbek Smith, købmand G. Berthelsen og kammerråd Knudsen de mest kendte aktionærer. For aktiekapitalen blev
der bygget 3 beskedne huse ved klitfoden. Badehotellets første vært
var Schønning fra Schønnings Hotel i Ringkøbing – det senere Hotel
Ringkøbing .
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Men det gik ikke så glat lige straks. Folk udefra fik ikke sådan uden videre øje for Søndervigs herligheder frem for andre steder ved det danske riges kyster. Og egnens folk kom ganske vist af og til på havbesøg,
men de gik ikke på restaurant. Ringkøbingenserne kom kørende i vogne, men de holdt ind ved gårdene, og de havde mad med. Ingen flotheder her! Men omsider opdagede man, at man på hotellet kunne få en
kop kaffe med hjemmebagt brød for 50 øre, og så spenderede fatter og
lod mutter være fri for besværet med madpakken. Men allerede 1887
kom der en ny vært, Carl Johan Gravesen, der samtidig drev ”Casino”
i København; det blev således i det væsentlige fruen, Kirstine Gravesen, der stod for sommerjobbet at drive badehotellet, og efter mandens
død i 1889 selv drev hotellet helt frem til 1933.

Det var jo nok ikke kaffen til 50 øre, der var det væsentligste udkomme
til drift af hotellet. Fru Rigmor Kryger fortæller om Barbara Petersen,
der var ung pige i huset hos familien Ramsing i København. Hun rejste
ved påsketid, når hotellet åbnede, til Søndervig for at arbejde på hotellet. Et par måneder efter rejste familien Ramsing til Søndervig og bo60

ede på hotellet hele sommeren. Når hotellet lukkede i efteråret, rejste
Barbara tilbage til København og var igen ung pige i huset hos familien Ramsing til næste påske. Det er klart, at ret mange ”faste” kunder
af den slags var guld værd for hotellet. At de blev faste, var fru Gravesens fortjeneste. Når de først havde smagt lækkerierne ved det bord,
hun dækkede for dem, var de mere end villige til at reservere plads til
næste år. Det var endvidere en fordel, at hr. Gravesen via sin københavnske virksomhed kendte mange skuespillere og andre kendisser.
De kom efterhånden til Søndervig og kom til at præge badelivet og
badehotellet. I hotellets gamle gæstebøger finder man f. eks. bispinde
Asta Grundtvig, pastor S. Kejser Nielsen, professor Johannes Steenstrup, arkitekt Martin Nyrop, professor Harald Høffding, maleren Anton Melbye, operasanger Emil Holm, maleren Erik Henningsen, maleren Otto Bache, Olfert Richard, justitsråd Heiberg, maleren N.P. Mols
(hvis mindesmærke kan ses i klitterne), billedhuggeren Utzon Franck,
kgl. hoffotograf Elfelt, skuespillerinden Mathilde Nielsen, arkitekt Ulrik Plesner, skuespiller Carlo Wieth, maleren Børge Nyrop, skuespiller
Arne Weel, skuespiller Adam Poulsen, skuespillerinde Jonna Neiendam. Og det vrimler med adelige navne: Bille Brahe, Juel Brockdorff,
Rosenkrantz, Schaffalitzsky de Muckadell, Ahlefeldt Laurvig, Lerche,
osv., osv. Det gode var, at både den jævne mand og ”navnene” var der,
sagde fru Gravesen,
Hvordan gik det så med badelivet? I den første tid kunne man overhovedet ikke forestille sig at gå ned og kaste sig i bølgen blå. Man havde
en i og for sig udmærket ide, men udførelsen var slet. Man lavede et
bassin mellem første og anden klitrække. Det skulle så fyldes med
havvand gennem et rør fra havet; men det sandede naturligvis til, og
tilbage blev et bassin med tre tommer brunt jernholdigt vand fra klitterne. Det var ikke ligefrem fristende. Man spurgte sig så for, og fik
det enkle svar: Gå ned og hop i havet! I begyndelsen var det en hel begivenhed, hvis nogen bogstavelig talt var ved at gå i vandet. Hvis det
rygtedes, løb den yngste ungdom til havet for se, hvordan det spændte
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af. De havde jo selv hjemme fået strenge påbud om IKKE at bade bare soppe. Hele familien tog sig en soppetur, og det var så det – så
havde man fået hvad man med rimelighed kunne forlange af badelivets glæder.
Men der blev snart flere og flere, der dristede sig ud i bølgen – ikke
mindst de Casinogæster, som Gravesen fik lokket herover. Tidens badedragter var et kapitel for sig. De var i hvert fald ikke anstødelige,
men de var hjerteligt uegnede til en rask svømmetur. De så nærmest
ud som var man på vej til en eller anden bizar vintersport, så tilknappede var de. Og dog var det strengt forbudt damer og herrer at bade
sammen. Det kendte man ikke. Herre badehuse i en række for sig og
damernes badehuse for sig. Det var damerne, der gjorde oprør. Nogle
krævede at få lov til at bade sammen med deres mænd. Det lod sig
gøre, men så måtte damerne gå hen til herrernes badehuse. Herrer på
damernes område var utilstedeligt. Alligevel vakte det forargelse. En
dag, fortalte fru Gravesen, kom der en lærerinde til mig med alle tegn
på forargelse malet i ansigtet, -- Hør, fru Gravesen, udbrød hun, nu
går herrer og damer sammen i bad, hvad skal dog enden blive? – Våd,
tænker jeg, smilede fruen.
Der var en bræddebelagt sti fra hotellet ned til stranden og badehusene; så kunne man spadsere ned til stranden, til badehusene, måske
gå en solnedgangstur uden at få sand i skoene. På stranden regerede i
mange år en bademester, der hed Jørgen – med et tilnavn det ikke går
an at trykke i et sogneblad. Men han var en lun rad. En dag kom en lille
københavnerdame op fra badet og råbte til Jørgen, at hun havde slugt
noget af vandet. Om han troede, det gjorde noget? -- Ork nej, bette
frøken, det skal nok slå til til alle! – En anden spurgte: Nå, Jørgen, hvad
vej blæser vinden i dag? Årh, svarede Jørgen, den er nord nordvest. –
Guud, kan den også blæse fra to sider på én gang! Men det skete, at
man fik ram på Jørgen. Det var strengt forbudt at bade uden tov, og
det var bademesterens job at holde styr på, at det blev overholdt. Jørgen så ikke alt for godt, og pludselig siger en af badegæsterne, der har
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observeret et marsvin boltre
sig ude til havs, til ham: -Se Jørgen, der går en uden
tov! Jørgen var straks fyr
og flamme : Se så at komme herind, det er Søren ryle
mig for galt, at du går uden
tov. Kom så herind og det
straks!!
Med alt det tøj der blev
brugt på hotellet, sengetøj,
håndklæder, viskestykker,
duge (Ikke noget med papir her) var det nødvendigt
med eget vaskeri. Det lå i en
hvidkalket bygning vest for
hotellet. Og gæsternes behov kunne også tilgodeses
– mod betaling naturligvis
– men der var dog grænser.
Det var Karen der regerede
i vaskeriet. En dag spurgte
Hotellets tjenende ånder.
Anton Melbye hende, om
hun kunne vaske en silkeskjorte for ham. Karen så alvorligt på ham. – A befatter mæ æt mæ
trolddom, var det eneste svar han fik.
Nogle af adelsfolket søgte lidt lokalkolorit ved at gå på besøg i klitgårdene. En gårdmandskone fik af og til besøg af grev Schaffalitzky
de Muckadell og baron Bille Brahe. En dag kom greven alene. --- Nå,
goddaw Schaffelitzky, sagde hun, hvor har du Muckadellen i dag? Den
første bil kom til hotellet i 1905 eller 1906 fortæller fru Gravesen. Den
var fra Tyskland, og derfor var dens fører uvidende om, at man ikke
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måtte køre med motorkøretøj på småvejene over Holmsland. Bilisten
fik en bøde af politiet i Ringkøbing, og skulle give møde i retten tre
dage senere. – Åh, udbrød bilens passagerer, da de hørte det, men nu
er vi altså i Søndervig, og her har vi så lov at være i tre dage! 10 år tidligere ville også en cykel have været en seværdighed. Det ses måske
bedst af, at en kendt Ringkøbingborger indskrev sig i gæstebogen som
J. P. Laursen, cyklist.
Helt til 1933 styrede fru Gravesen Søndervig Badehotel med sikker
og venlig hånd – hun var som tidligere nævnt en ypperlig køkkenchef
– men nok så meget var hun det samlende midtpunkt en slags hotelmama, hvor folk ved påsketide ikke begyndte at tale om – Nu skal vi
snart på badehotel, men Nu skal vi snart over til fru Gravesen.
Man kan ikke af annalerne se, at der har været nogen diskussion tidligere af, hvorvidt værten skulle have spiritusbevilling. Sognerådet var
principielt imod bevilling og det kom til en lang debat i amtsrådet ifølge Ringkjøbing Amts Dagblad. Jeg skal kun referere, at Andreas Christiansen slog fast, at han ville under ingen omstændigheder gå med til
at ruinere fru Gravesen. (Hotellet ville være umuligt at sælge hvis den
nye ejer ikke fik bevilling).Vedtagelsen i amtsrådet skete med stemmetallene 6 – 4 ( en undlod at stemme).
Det blev således de nye ejere Lotte og Yngve Olofsson, der holdt en
stor jubilæumsfest den 1. juli 1934 for de første 50 år som badehotel;
en fest som først og fremmest blev en hyldest til fru Gravesen. Der
blev udgivet et fornemt festskrift; det meste af denne artikels enkeltheder er hentet fra en (desværre dårlig) kopi af festskriftet. Olofsson var
en høj atletisk bygget mand, for hvem det var naturligt, hvis føret var
til det, at tage skiene på og løbe til Kloster. Han havde tidligere været
overtjener og havde naturlig sans og omhu for gæsternes ønsker og
velvære. Olofssons var gode venner med mine forældre, så jeg er inhabil i en skildring af deres kvaliteter.
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Så lad det være nok med en annonce, der ganske godt beskriver badehotellet i førkrigstiden. Han havde sans for det man nu om dage kalder events, som spidstegte grise, sågar et par gange okse på
spid, fyrværkeri ved midsommer osv. Tyskerne beslaglagde hotellet
og ødelagde det totalt, så det var en ruin, der blev opkøbt for senere bygning af Hotel Søndervig Vesterhavsbad, der endte som Danland. Da tyskerne tog badehotellet, købte Olofsson Hotel Ringkøbing. Da han senere solgte det, købte han Centralhotellet i Esbjerg.
HN
Kilder: Artikler fra lokalarkivet.
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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: 'HUPnLNNHDÁHYHUHVIDUOLJWDIIDOGSnSODGVHQ
'HUKHQYLVHVWLO5LQJN¡ELQJRJ+YLGH6DQGH
Bogbussen
Kloster børnehave, Klostervej 33

mandage: 14.05 - 14.45

Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.
Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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