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Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger.
Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i august 2014.
Deadline: Mandag den 28. juli 2014

Når næste nummer af sognebladet udkommer, er sommerferien på det nærmeste forbi – forhåbentlig ikke sommeren.
Da vi har deadline allerede den 28. juli, bør vore faste leverandører, HGU,
DEF, Brugsen, Kirken, IM, Sogneforeningen, Centeret og hvem det ellers
måtte være, allerede nu, så vidt det kan lade sig gøre, tænke på stoffet til
augustnummeret, så ikke sommerferien kommer i vejen.
Dette er et lille hjertesuk fra redaktionen, der af erfaring ved, at mange bliver
overrasket over, at tiden løber så stærk, og at man pludselig skal have stoffet afleveret, måske ikke mindst netop til augustnummeret. Vi skal bruge tid
til at ordne og redigere stoffet, inden vi sender det til Meller, Hee Offset, der
også skal bruge tid til at trykke bladet.
Vi vil jo gerne overholde udsendelsestidspunktet, nemlig sidste hele uge i
august.
Redaktionen ønsker alle en god sommer.

2

Efter generalforsamlingen
Sogneforeningens nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet.
Siden generalforsamlingen har Kirsten Nohns trukket sig, og ind i bestyrelsen er trådt 1. suppleanten Sven B. Neess.
Sogneforeningens bestyrelse ser herefter sådan ud:
Formand:
Næstform.
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleanter

Sjoerd Both
Chr. Holm Nielsen
Dorthe Krogsgaard
Bodil Schmidt
Svend B. Neess
Lars Provstgaard
Bjarne Vogt
Henrik Jørgensen og Kirsten Nohns

Se et udførligt referat på sogneforeningens hjemmeside [Om Holmsland
Sogneforening] [Bestyrelse]
De nye medlemmer:
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Adgang fra vandsiden
Anløbsbroen ved Spangen bliver i løbet af maj måned en realitet. Holmsland
Sogneforening har fået 12.500 kr. fra Friluftsrådet til etablering af den ønskede bro. Udgifterne skulle kunne dække materialer, og arbejdet skal derefter udføres af frivillige. Broen, som skal etableres, bliver 3x4 meter og skal
forankres på pæle, som spules ned.
Området omkring Engbroen tiltrækker mange både lokale og turister. Her
opleves roen, og lystfiskerne kan med lidt held få en aborre eller skalle på
krogen. Vi sætter pris på stedet, men det gør råvildtet også. Jægerne sørgede
for i efteråret at plante et læbælte, og det kan nok være, at råvildtet har taget
for sig af retterne.
Med anløbsbroen bliver der adgang fra vandvejen, og vi glæder os til at se,
kanoerne og kajakkerne lægge til ved vores smukke bro.
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Flagalléen
Vores smukke flagallé er igen i år taget i brug. Mens stængerne har ligget i
vinterhi har de gennemgået en renovering og maling. Et stort arbejde, som
vore trofaste flagfolk, Hanne, Ejnar, Esther og John har udført. Der er foretaget en rengøring, nedslibning og maling. Et flot arbejde. Tusind tak til firkløveret.
Nu kan der flages ud forbi Nordmarken, og stængerne fra byskiltet og op til
Søndervig Landevej er rykket væk fra vejbanen for at undgå påkørsel. Tak
til Svend, for at du, som altid, er hjælpsom.
Brug muligheden for at gøre en festdag endnu festligere ved at benytte vores
flagallé. Se i øvrigt herom på www.holmsland.dk og videre ind på sogneforeningens hjemmeside.
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Loppemarked
Guld fra gemmerne
 Holmsland Sogneforening afholder fredag d. 30 maj
kl. 14-17 og lørdag d. 31 maj kl. 10-14 loppemarked
på Bandsbyvej 32.
 Markedet bugner af møbler, cykler, porcelæn, legetøj, bøger og masser af andre fine eﬀekter.
 Begge dagene kan købes kaﬀe og hjemmebagt
kage.
 Overskuddet ved loppemarkedet går til Holmsland
Sogneforenings arbejde med bl.a. vedligeholdelse
af flagallé, reparation af julebelysning og forskønnelse af grønne områder.
 Kom og støt fællesskabet, nyd en kop kaﬀe og gør et
godt køb.
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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
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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Vel mødt!
Samtale med Rune Aigner fredag den 2.maj, specialarbejder ved Ringkøbing Skjern kommune og Kloster genbrugspladsens ansigt siden maj 2013.
Runes svar på, hvor hans efternavn stammer fra overrasker mig lidt. Østrig ..
Foran mig sidder en frisk
og munter ung mand med
klar anden etnisk baggrund
end Holmsland. Han taler
flydende dansk og fortæller, at han blev adopteret
til Danmark fra Sri Lanka,
da han kun var tre måneder
gammel. Han voksede op
i Hvide Sande og er altså
pæredansk!
Rune er butiksuddannet i Superbrugsen i Spjald og har siden arbejdet i
Kvickly i Ringkøbing indtil september 2012. I sin fritid elsker han at dyrke
fitness og styrketræning.
Efter mere end ti år i butiksbranchen ville han gerne prøve noget andet. Et
par af hans venner var glade for deres job på genbrugspladsen i Ringkøbing,
og derfor søgte han job ved Ringkøbing Skjern kommune som specialarbejder ved ”affald og genbrug”. Rune er meget glad for sit arbejde, som giver
ham et selvstændigt job med masser af frisk luft og mange sociale kontakter
både med sine kolleger, som han mødes med hver morgen, og med de mange
folk han møder på genbrugspladsen i Kloster. Rune ser det som sin opgave
at hjælpe folk med at sortere deres affald.
Mens de fleste folk er klar over, at affald skal sorteres, så det kan genbruges,
findes der stadig nogle kunder, som har svært ved at skelne mellem en gammeldags losseplads og en moderne genbrugsplads. Meningen er, at affald
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skal sorteres og genbruges og ikke bare kasseres!
Med smil fortæller Rune, at man sagtens kan se, når nogen prøver at komme
af med usorteret affald, og sommetider bliver de rigtig sure, når han opdager
og kommenterer det. Langt de fleste folk er dog medvirkende og villige til at
sortere affaldet efter reglerne. Det går dog ofte galt med hård plastik, som
ikke skal blandes med brændbart affald, men skal deponeres som genbrugsmateriale i egen container.
Rune har det godt i sit job på Kloster genbrugsplads og glæder sig over at
hjælpe alle holmboere med at kom af med deres affald på ansvarlig måde,
helt efter reglerne. Helst med smil og en lille snak!
Sjoerd Both
Formand Holmsland sogneforening

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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HGUs generalforsamling 2014
Kaj startede med at fortælle om årets gang i HGU. Han fortalte bl.a. om
HGU’s 125 års jubilæum i 2013. Det blev afholdt over 2 gange. En gang for
børn i juni og en gang for voksne i september. Der er sket mange ting i HGU.
Der er gang i rigtig mange aktiviteter. Både i hallen, på boldbanen og på fjorden. Tak til alle frivillige og sponsorer. Med jer er det lettere at klare hverdagen i HGU. Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.
Regnskab blev så gennemgået af Bent Erik. Der har i 2013 været et underskud. Noget af underskuddet skyldes jubilæet. Vi har haft en lille medlemsnedgang. Noget skyldes måske, at vi er ved at få nogle små årgange af børn.
Fyrværkeri gik godt i år. Vi fik et pænt overskud. Tak til alle som gav en
hånd med og tak til alle, som støttede HGU med et køb af fyrværkeri. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Der kom et forslag til HGU om at HGU skal tilbyde familiekontingent og
til en pris, som er på højde med andre klubber. Jens Bøndergaard fremlagde
synspunkter, hvorfor det skal indføres. Vi kan få rigtig meget gang i HGU
og i hallen, hvis det indføres. Da Conventus og Kommunen ikke helt er klar
endnu, blev forslaget ændret til at bestyrelsen skal tilbyde familiekontingent, så alle regler og love overholdes. Bestyrelsen indkalder en arbejdsgruppe efter et møde med kommunen. Efter mødet med kommunen kan vi
se, at hvis forslaget fra kommunen bliver vedtaget i byrådet, og hvis ikke vi
gør noget, vil vi miste mange penge i tilskud hvert år. DGI og kommunen vil
hjælpe os med, hvordan vi kan få alle medlemmer med ved familiekontingent. Forslaget blev vedtaget med 43 stemmer for og 4 imod.
Ved valget til bestyrelsen var der 4 forslag. 3 sagde nej tak. Kaj blev genvalgt til bestyrelsen. 1. sup. Blev Dorthe Krogsgaard.
Maybritt Pugflod blev genvalgt som revisor og Jeanette Lauridsen blev genvalgt som revisor sup.
Under evt. kom der et spørgsmål om, hvorfor vi har mistet 70 medlemmer
i 2013. Kaj fortalte, at vi prøver at lave mange forskellige aktiviteter, men
at udbuddet er meget stort, og hvad er det, der fanger lige nu. Hvad der var
godt i 2012 behøver ikke være godt i 2013.
Til slut blev der takket til alle for en god afvikling af generalforsamlingen.
Ref. Bent Erik Iversen
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Holmsland Krocketklub
Så er sommer-turneringerne i fuld gang. Vi har i år to hold med i turneringen for
DGI Vestjylland og de første kampe er spillet. Vi har et hold i A2-gruppen samt et
hold i C1-gruppen med i år. Der er sket et par småændringer i holdsætningen, men
vi håber på de samme gode eller bedre resultater i år. Turneringsplanerne ser ud
som følger. Tidspunkterne kan dog ændre sig, men holdlederne har altid det rette
tidspunkt.
A2-Rækken:

den 12. maj 2014
den 20. maj 2014
den 27. maj 2014
den 3. juni 2014
den 24. juni 2014
den 1. juli 2014
den 29. juli 2014
den 5.aug 2014

kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

hjemme
ude
hjemme
ude
ude
hjemme
ude
hjemme

den 13. maj 2014
den 20. maj 2014
Holdleder:
den 27. maj 2014
Klara Sørensen den 3. juni 2014
tlf. 9732 1076
den 24. juni 2014
den 1. juli 2014
den 29. juli 2014
den 5.aug 2014

kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

hjemme
ude
hjemme
ude
ude
hjemme
ude
hjemme

Holdleder:
Inger Breum
tlf. 2179 4583

C1-Rækken:

mod Ørnhøj Senior
mod Borbjerg GU
mod Tarm Krocket
mod Harboøre Krocket
mod Ørnhøj Senior
mod Borbjerg GU
mod Tarm Krocket
mod Harboøre Krocket
.
mod Harboøre Krocket
mod Sevel SK
mod Hoven Krocket
mod Vemb KK
mod Harboøre Krocket
mod Sevel SK
mod Hoven Krocket
mod Vemb KK

Hjemmekampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang
ad stien efter Gadegårdsvej 5. Alle er velkommen.
Enkeltmands-turneringen i DGI Krocket er blevet afviklet i løbet af maj måned.
Klubben har haft to deltagere med og anden runde og finale bliver afviklet her i
Kloster søndag den 25. maj.
Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb mere end
30 stævner i Vestjylland. Ved disse stævner deltager der ofte 60 – 80 spillere og
ved flere af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Torsdag den 13. september inviterer Holmsland Krocket til stævne og vi forventer
ca. 60 deltager, der kommer her til Kloster for at få en hyggelig og god dag med
spil og spænding.
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
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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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
5¡MNOLWYHM.ORVWHU
5LQJN¡ELQJ
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Fritidslaug er klar til en ny sæson!
Fredag d. 2. maj var der indkaldt til arbejdsdag i havnen. Vi var en go’ flok
- 15 i alt - der havde arbejdstøj, værktøj og det go’e humør klar til de mange
opgaver. Tak for jeres indsats.
1. Der skulle monteres fenderliste på flydebroen, før den skulle
på plads ude i fjorden.
2. Landgangsbroen der forbinder
flydebro med bredden skulle forlænges med et par sektioner.
3. Holmsland Maskinstation kom
med et læs sand til bredden og
flittige hænder jævnede det ud.
4. Fliser og stensætning blev luget for ukrudt.
5. Reolen i containeren blev udvidet med 5 pladser, så den nu kan rumme
20 kajakker. Mange medlemmer har købt egne kajakker, så en udvidelse var
nødvendig.
6. Flagstangen blev justeret og rettet op.
7. Adgang til vaskeplads blev forbedret.
8. Bålet blev holdt i gang, så der var lidt
lunt omkring bordet, da serviceholdet
sidst på dagen kaldte sammen til en sildemad med tilbehør.
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Nu kan de ugentlige klubaftener begynde. Hver onsdag aften kl. 18 - 21 mødes vi i havnen til en rotur og hyggeligt samvær. Vi udveksler erfaringer og
bliver klogere på os selv og hinanden.
Kig ned - Aase og Dorthe er altid friske med en kop kaffe og en snak.
- og har nogen lyst til en prøvetur, er der mulighed for det.
Holmsland Friluftlaug er jo tænkt som et friluftslaug i ordets bedste betydning. Altså et laug hvor vi samles omkring oplevelser i ”den fri luft”. Hidtil
har fokus været på kajakroning, men nu åbner vi op for andre tilbud. Poul
Lyng, der er medlem af Friluftslauget, byder ind med fugletur, svampetur
og lign.

Hold jer orienterede på HIMS og kalenderen på Holmsland.dk.
Invitationen gælder alle på Holmsland - også ikke medlemmer.
Vel Mødt i Holmsland Friluftslaug.
Arbejdsgruppen
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SANKT HANS FEST
Der bliver igen i år Sankt Hans Fest
den 23. juni
med varme griller kl. 18
Derefter bål.
Der er ikke helt styr på, hvem der
holderbåltalen.
Det kommer senere.
Med venlig hilsen
Henning Mølgård
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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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Centernyt
Så kom foråret! Det er så dejligt at vinduer og døre kan stå åbne, og man kan
lade den friske luft komme helt ind i centeret.
Siden sidste Sogneblad i februar har der ikke været én eneste weekend, hvor
der ikke har været aktiviteter i hallen eller i multisalen. Det er rigtig dejligt
at der er så travlt og at faciliteterne bliver brugt.
Blandt andet har vi haft HopAmok. Hallen blev fyldt med hoppeborge, rodeotyr og rullebrædder mm. 127 børn + en masse forældre fik hoppet og brugt
krudtet på en ellers trist vinterdag. Det er så hyggelig en dag. Børnene får
leget og de voksne hygger sig mindst lige så meget. Lørdag den 17. januar
2015 afholder vi HopAmok igen.
Fastelavnsfesten, som blev arrangereret sammen med kirken var en rigtig
hyggelig dag, hvor der bl.a. var flere Spiderman´s og Pippiér – i forskellige
højder endda. Der blev sunget, slået katten af tønden og fundet kattekonger
og dronninger. Kaffen, saften og fastelavnsbollerne blev indtaget i kantinen
af dem, der kunne løsrive sig fra redskabsbanen i hallen.
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14. marts havde centeret inviteret til hjælperfest. 68 personer!!! deltog. Der
blev serveret 3 retter mad og der var lidt musik i anlægget. Det blev dog hurtigt overdøvet af snakken der lystigt gik blandt gæsterne som var lige fra 1680 år. Det er centerets måde at takke for den store opbakning og hjælp der
ydes af de frivillige.
Omkring tilbygningen så skrider projektet stille og roligt fremad. Flere har
spurgt hvorfor der bygges i gule mursten, og det er fordi at det efter planen
skal vandskures sammen med den røde mur langs de gamle omklædningsrum, så det får samme grå farve som multisalen. Der vil snart blive lagt fliser
rundt om tilbygningen, så vi undgår at børnene går/cykler hen langs Bandsbyvej for at komme i hallen.
Rigtig god sommer til alle og vel mødt i centeret.
Karina - Centerleder

HGU
Til gymnastiksæson 2014/2015
mangler vi stadig trænere:
1 voksen til børnefræs ( 5-6 år)
1 voksen til gymnastik for sjov ( 1 + 2 klasse )
Hvis dette har interesse, kontakt venligst :
Anne Carina tlf. 30 28 81 85 Helle Høy tlf. 28743735
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Dagli’Brugsen - Holmsland
Nyt fra Dagli’Brugsen
Bestyrelsen har holdt sit første møde efter generalforsamlingen. Vi har evalueret den fælles generalforsamling positivt og mener, vi er godt på vej til at
ha fundet en god form sammen med de andre foreninger.
Vi har konstitueret os med samme fordeling, nemlig Thorkild Olesen som
formand, Svend Jensen som næstformand og Esther Larsen som sekretær.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke holder blomstermarked i år. Vi overvejer
lige en ny form. I stedet vil Kirstine løbende have friske udplantningsblomster klar ved indgangen.
Men børnemarkedet holder vi fast ved - nemlig fredag d. 8. august kl. 16 - 19
på Mejlvang-grunden.
Her håber vi på godt vejr, så mange vil benytte sig af lejligheden til at opstille boder. Bestyrelsen rejser teltet og tænder op i grillen. Vi inviterer indenfor til aftensmaden, hvor vi sælger grillpølser med tilbehør og drikkevarer.
Kom og vær med til at skabe sammenhold og god stemning på Holmsland.
Bestyrelsen
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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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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Din Egen Forening

DEF
HOLMSLAND

Tur til TV MIDTVEST
Torsdag den 11. september 2014 kl. 18.45
Mødested er TV MIDTVEST, Søvej 2, Holstebro. Indgang ved
Medietanken, den østlige indgang (ikke ved receptionen) – kl. 18.45.
Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 20.15
Kl. 21.00

Introduktion og TV MIDTVEST film i Multimediesalen
Aftenens udsendelse vises på det store lærred i
Multimediesalen
Dagens studievært i salen
Pause med kaffe, the, kage, frugt og chokolade samt
rundvisning i det nye hus
Om serierne på TV MIDTVEST og film med fraklip.

Under hele arrangementet er der en TV MIDTVEST medarbejder tilstede.
Pris for hele arrangementet er 100 kr. for medlemmer af Din egen Forening,
er man ikke medlem er man også velkommen til at deltage til en billetpris
på 125 kr.
Billetter skal købes i Dagli`Brugsen i Kloster senest den 26. august, så vi
kan overholde tilmeldingsfristen til TV MIDTVEST.
Man sørger selv for transporten, men skulle der være nogen der ikke har
mulighed for det, kan man kontakte Gunver Baarstrøm Jensen på 29276225.

Alle er velkomne
Din egen Forening
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Pigeaften - tur til Agerfeldt gl. Skole
Kom og få inspiration til sommeren
Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19.00 på Agerfeldt gl. Skole,
Toftvej 15, 7500 Holstebro
Om Agerfeldt gl. Skole:
Mos mosh, Carla du Nord, Style Butler er bare nogle af de mange tøjmærker
af høj kvalitet som forhandles ved agerfeldt.dk. Der er også en fint udvalg af
fodtøj og accessories. Vi sætter en ære i at føre moderigtigt og eksklusivt tøj
til kvinder, der vil klæde sig smart – både til hverdag og fest.
Pris for turen inklusiv en forfriskning er 100 kr. for medlemmer – 125 kr. for
ikke-medlemmer – betaling sker på turen.
De der ønsker samkørsel mødes på Brugsens P-plads kl. 18.00
Tilmelding skal ske til Ida på tlf. 51268723 mellem 16 og 19 – senest tirsdag
den 27. maj.
Se evt. www.agerfeldt.dk

Bestyrelsen i Din egen Forening:
Formand:
Berit Pedersen
Næstformand: Gunver B. Jensen
Kasserer:
Lene Rytter Kristensen
Sekretær:
Kathrine Kaspersen
Bibbe Stræde
Connie Riise
Ida-Lill Nilsson
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tlf. 61541210
tlf. 29276225
tlf. 23457406
tlf. 22280468
tlf. 24608248
tlf. 50718797
tlf. 51268723

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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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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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni – August 2014

På Vej …
Sommeren kalder mange af os ud på de lange veje. På
vej til ferielandet. Eller hjem igen. For mange er selve
rejsen en meget vigtig del af selve ferien.
Ja, sommeren byder på mange veje. Det kan være
en anledning til at kaste et blik på vejenes betydning i
kirke og kristendom.
Den gang Det nye Testamente blev skrevet kaldte
apostlene deres fællesskab for ”Vejen”. De henviste til
en lignelse som Jesus havde brugt flere steder:
En gang kaldte han sig selv for ”Vejen”. En anden
gang var det menneskelivet som sådan, han kaldte
veje. Det gælder om at vælge den rigtige vej. Den
som fører til Guds Rige, og den vej vil tit se unormal
ud: Vejen til Guds rige er smal og kringlet.
”Vejen” er altså vigtig lignelse. For det første får vi
at vide, at det altså gælder om at være på vej, i bevægelse og forandre sig. For det andet får vi at vide at
Gud selv er på vej, i bevægelse, under forandring.
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Gud er ikke uforanderlig, men bestandig. Han forandrer sig, men forbliver den samme i alle forandringer.
Det er vigtigt at huske. Vi må nemlig også tit stille
os spørgsmålet: ”Hvem er jeg?” F.eks. når man som
ung skal bruge sommeren til at vælge uddannelse.
Er jeg sygeplejerske eller smed. Er jeg manager eller musiker? Er jeg bioanalytiker eller lærer? Man
træffer et valg, og siger: ”nu er jeg noget”.
Så går tiden og en dag sker der noget, så man igen
må spørge: ”Hvem er jeg?” Så er det at man kan føle
sig forkert. For gælder det ikke om at forblive sig selv,
uforandret? Her lærer lignelsen om ”Vejen” os, at sådan er det ikke nødvendigvis. Når veje møder forhindringer: åer, bjerge, grænser, så kan det blive nødvendigt for dem at slå sving.
Sådan er Guds vej heller ikke en lige landevej, men
snor sig omkring forhindringer, nogle gange snævert
og stejlt, andre gange mod syd, når den burde føre
mod nord.
Men for Gud er det aldrig for sent at se efter en
stikvej, der fører i – ikke nødvendigvis i den rigtige
retning, men mod det rigtige mål. Sådan er det at høre til på ”Vejen”.
Ole Lange

HOLMBOHJEMMET
Gudstjenester torsdag d. 12. juni, d. 10. juli, den 14. august og den 18. september. Hver gang kl. 10.00. Salmer,
evangelium med prædiken og altergang.
Sangeftermiddage: torsdag d. 26. juni kl. 14.30 og torsdag d. 28. august kl. 14.30. Vi synger fra Holmbohjemmets
sangbøger. Besøgende udefra er MEGET velkomne!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
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
15. juni – Trinitatis søndag –
Matt 26,16-20: Dåbsbefalingen
22. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
Luk 14,25-35: Efterfølgelsens pris
29. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
Luk 14,25-35: Efterfølgelsens pris
2. juli – Solnedgangsgudstjeneste i
på stranden i Søndervig
6. juli – 3.sø.e. Trinitatis – Luk
15,11-32: Den fortabte søn
9. juli – Solnedgangsgudstjeneste i
på stranden i Søndervig
13. juli – 4.sø. e. Trinitatis –
Matt 5,43-48:Om kærlighed
20. juli – Solnedgangsgudstjeneste
i på stranden i Søndervig
20. juli – 5. sø. e. Trinitatis –
Matt 16,13-26: Peters bekendelse
27. juli – Solnedgangsgudstjeneste
i på stranden i Søndervig
27. juli – 6. sø. e. Trinitatis –
Matt 19,16-26:Kamelen og nåleøjet
3. aug.– 7. sø. e. Trinitatis –
Matt 10,24-31: Frygt ikke
10. aug.– 8. sø. e. Trinitatis - Matt
7,22-29:De to bygherrer
17. aug. – 9. sø. e. Trinitatis – Luk
18,1-8: Enken og dommeren.
24. aug. – 10. sø. e. Trinitatis –
Matt 11,16-24: Jesus om sin samtid
31. aug. – 11. sø. e. Trinitatis – Luk
7,36-50: Kvinden m. alabasterkrukken
Fredag den 5. september
Kirkekoncert m. Hans Ulrik & band
7. sep. – 12. sø. e. Trinitatis –
Matt 12,31-42: Om bespottelse

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

10.00
Konfirmation
19.00
Th. Kristensen
10.15

9.00

9.00

10.15

9.00

10.15
19.00

10.15

9.00

21.00
9.00

10.15

21.00
10.15

9.00

21.00
Th. Kristensen
8.30
Th. Kristensen
21.00
Daniel Kristiansen
10.15
Steffen Qvortrup
10.15
Erik Paabøl
10.15
Kurt Nielsen
10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

19.00

19.30
Kirkekoncert
9.00
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10.15

KONTAKT:
www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange 9733 70 11 – hokl@km.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 (Ny Sogn)
Peter Nielsen 9732 0617 (Gammel Sogn)

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTER
Her på Holmsland har vi, sagt i al beskedenhed,
provstiets to dejligste kirker: Ved fjorden: Gammel
Sogn kirke med egen strand, i fredelige omgivelser og
med et imødekommende indre. I Kloster: Ny Sogn kirke, stor og vældig med sin smukke akustik og nu også
nyrestaureret så den fremstår elegant og højtidelig.
Hver på sin måde rum hvor man kan slå sig ned og
finde sin andagt, eftertanke og fred. Det samme er
der mange der søger på ture ude i naturen:
Derfor har vi i samarbejde med centerforeningen i
Søndervig for tredje år i træk planlagt en række andagter på stranden i sommerperioden.
Sidste år kom der mellem 50 og 200 deltagere pr.
gudstjeneste. Antallet afhænger bl.a. af vind og vejr.
I år bliver det hver onsdag i Juli kl. 21.00. Solnedgangsgudstjenesten foregår ved nedgangen til stranden. Gudstjenesten varer 15-20 minutter. Der uddeles
sangblade, men tag selv tæppe eller stol med til at
sidde på og evt. lidt aftenskaffe.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Program for:
JUNI 2014
Mandag den 6. kl. 19.30 Bibelkreds.
Fredag den 13. kl. 18.30 Udflugt til Ester og Peter Mosekjær, Grønbjergvej 31, Abildå
Mandag den 23. kl. 19.30 Sankt Hans fest på Voldbjerg. Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod taler.
Juli 2014
18. – 26.

Holmsborg Bibelcamping

August 2014
4. – 8.
Møder i Spjald
Mandag den 11. kl. 19.30 Bibelkreds
Tirsdag den 26. kl. 19.30 Møde v/ adjunkt Erik Dahl, Lem
September 2014
Mandag den 1. kl. 19.30
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Fredag den 26. kl. 19.30
Tirsdag den 30. kl. 19.00

Bibelkreds
Kvindeseminar i Ringkøbing Missionshus v/ Annette Vad, Videbæk.
Høstfest. Børnekonsulent Hanne Pedersen, Herborg, taler.
Oktobermøde i Ny Sogn kirke / Valgmenighedspræst Flemming Mose
Lauridsen, Ølgod. Derefter i Kloster missionshus.

Oktober 2014
Torsdag den 2. kl. 19.30 Oktobermøde i Kloster Missionshus. Lærer Søren Eriksen, Skjern Kristne
Friskole taler.
Mandag den 6. kl. 19.30 Bibelkreds.
Fredag den 24. kl. 19.30 Bazar. Konsulent Bjarne Gertz Olsen, Fredericia taler.
November 2014
Mandag den 3. kl. 19.30
Tirsdag den 11.kl. 19.30

Bibelkreds.
Soldatervenneaften. Tidligere soldaterhjemsleder Leif Sørensen, Skjern, taler.

December 2014
Mandag den 1. kl. 19.30
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Mandag den29. kl. 19.30

Bibelkreds.
Adventsmøde. Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing, taler
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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Ny Sogn Kirke
Endelig åbnede Ny Sogn Kirke igen – og fra menighedsrådet vil vi gerne
takke for tålmodighed og for det store fremmøde ved åbningsarrangementet.
Palmesøndag den 13.4. blev vores kirke åbnet igen med deltagelse af rigtig
mange mennesker. Biskop Elisabeth Dons Christensen stod for gudstjenesten – som en af de sidste tjenester, inden hun går af og provst Lone Hvejsel, og vores egen præst Ole Lange stod for altergangen. Det blev en festlig gudstjeneste, hvor man kunne se, hvordan kirken er blevet renoveret og
igen nyde den fantastiske akustik med korsang af Holmslandkoret og Kloster Kammerkor. Der kom rigtig mange i kirke den dag, og det gjorde det
hele endnu mere festligt.
Det mest synlige er selvfølgelig den nye farve
på bænkene, som nu er
mørkeblå med nye hynder og det nye lyse trægulv under bænkerækkerne samt nyt stengulv i
dobbelt sildebensmønster. Også de nye lysekroner, det nye knæfald, det nye kors foran
alteret, og det nu meget
brugbare tårnrum samt pladsen bagest i kirkerummet, hvor vi nu kan stå
med en kop kaffe, når der er kirke-kaffe efter gudstjenesten. Reparation af
hvælv, vinduesåbninger, maling/kalkning af vægge og loft og reparation af
vægge i våbenhus er noget af det, der var meget nødvendigt; der var mange
skader, som skulle repareres.
Men mindre synlig er varmen under bænkene, den nye dør i østsiden, automatisk dørlås på hoveddøren, de renoverede løse stole (de gamle er blevet
malet og har fået nye sæder), lydanlæg med højtalere, som er lavet sådan,
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at når præsten står på prædikestolen er det på en måtte, der
skal gøre, at lyden også kommer derfra, så det lyder naturligt.
Orglet er blevet rengjort (der
danner sig nemlig svamp o. a.
i orgelpiberne, som skal renses væk en gang imellem),
pudset og genopbygget, og så
har vi fået et ekstra spillebord på hjul. Det vil sige, at organisten kan spille
på orgelet fra et spillebord nede i kirkerummet. Mange gange skal vores organist Else Enggrob akkompagnere f.eks. kor i kirken og det er vanskeligt at
følge en dirigent, når man sidder med ryggen til og langt væk. Spillebordet
fungerer ved hjælp af en elektronisk kabelforbindelse, der kan tilsluttes flere
steder og kan altså benyttes forskellige steder i kirken. Vi mener, at det er
fremadsynet, at indføre sådanne fornyelser i kirken.
Det flotte kors ved alteret (selve alterbordet er også blevet rengjort og pudset
op, så det kan stå uden hvid dug) er et
stykke moseeg, som er fundet i jorden
hos Henning Jørgensen i Bandsby. Han
havde det liggende - først bag staldbygningerne, så rengjort i haven, hvor Carsten Krægpøth købte det og fik det lagt
til tørre hos Birthe i æ Kro. Det vidste
Holger Jensen, og da vi kom til at skulle bestemme, om vi skulle ændre noget ved alteret, kom ideen fra ham, om
at benytte dette flotte stykke eg. Egestammen er blot blevet kløvet og sat
sammen som kors, hvorpå den gamle
Jesus-figur, som er flere hundrede år
gammel, er sat op. Andet er der ikke
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blevet gjort ved det gamle, sorte stykke træ. Vi synes, det er blevet meget
udtryksfuldt og mere markant.
Kirken fik foræret 2 smukke lysestager af arkitekter og håndværkere, (og
de har fået plads på begge sider af alteret), samt en stor Lyngbyvase fra Gl.
Sogn Kirke. Vi har nu to af disse vaser, som kan bruges både i Ny Sogn og i
Gl. Sogn kirke, men vi passer på dem, så de vil ikke stå fremme i kirken til
hverdag.
Efter festgudstjenesten var der middag i Kulturcenteret, hvor ca. 140 deltog.
Her var både fællessang, taler og korsang ved Holmslandkoret under ledelse
af vores kirkesanger Erla Thorolfsdottir; så det blev en meget hyggelig eftermiddag.
Vi er i menighedsrådet meget glade for den store opbakning til åbningsdagen og håber alle vil bruge og nyde den nye udgave af Ny Sogn Kirke. Tak
til alle for interessen, tak til personalet – vi ved, at det har kostet ekstra arbejde, tak til Ole for engagement, til Gl. Sogn Kirke for ”husly” og til Kulturcentret for et fint arrangement. De første arrangementer er allerede løbet af
stablen i Ny Sogn med koncert den 1.5.og igen den 8.5. og flere ting er planlagt i løbet af året. De vil blive omtalt både her i sognebladet og andre steder.
Mange hilsner fra Menighedsrådet
Helle Kaspersen, formand
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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

Der har været talt og skrevet meget
om den nye folkeskolereform gennem den sidste tid.
Fra forskellige sider har man tilkendegivet, at det er en stor opgave at
få reformen gjort til virkelighed ude
på skolerne.
Samtidig med, at reformen skal indføres, skal lærernes nye overenskomst på plads, hvilket bl.a. betyder nye måder at fordele arbejdstiden på.
På Holmsland Skole kan vi gå foråret og 1. august trygt i møde:
Vi er klar!
Den 28. april havde vi på Holmsland Skole en orientering om reformen, og
hvordan dagen kommer til at se ud på vores skole.
Den 28. april var der også et andet vigtigt arrangement – nemlig, opstilling
til skolebestyrelsesvalg.
Der var en god opbakning, og vi glæder os til at samarbejde med den nye
skolebestyrelse efter sommerferien.
Samtidig siger vi tak til den afgående bestyrelse for godt samarbejde.
Den nyvlagte skolebestyrelse på Holmsland Skole er:
Dorit Hansen, Bettina Tvistholm, Nina Årup, Gitte Højbjerg, Torben Mortensen, Ole Lange og Jens Bøndergaard.
Elevrådet har på det sidste arrangeret: ”Gul Dag”.
Talentshow: Her vandt Aksel fra 3.kl. med et nummer,
hvor han fra en position med hovedstand drak saftevand,
alt imens han lavede akrobatiske øvelser og læste i en
bog.
Torsdag den 1. maj gik vi i gang med 3. etape af vores
skoleskov.
Sogneforeningen havde søgt penge fra Nordea til projektet. Disse penge siger vi tak for. Der er købt træer for beløbet.
Vi forventer at afslutte projektet næste skoleår.
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Den 29. april have besøg af forfatteren Jørn Jensen.
Han fortalte 3,4,5 og 6. klasse om sit forfatterskab. Vi har flere af hans bøger
på biblioteket, og børnene syntes, det var interessant at høre og se forfatteren selv.
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Holmsland Jagtforening
Holmsland Jagtforening arrangerer i samarbejde med Søndervig Jagtforening og Hvide Sande Jagtforening en tur til

Stubbergård Sø
der ligger i et fredet, naturskønt område lidt øst for Sevel
(google: Stubbergård Sø).

Turen finder sted torsdag den 14. august 2014.
Vi kører i egne biler og mødes på Æ Pold ved Brugsen i Kloster kl. 17 og
fylder bilerne op.
Medbring selv kaffe og noget spiseligt. Foreningerne serverer øl eller sodavand.
Ved Stubbergård Sø mødes vi med naturvejleder Bo Boysen Larsen, der vil
guide os rundt i området.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest fredag den 1. august
til Bent Erik Enevoldsen, tlf. 97337431 eller mail 97337431@mail.dk,
eller Mogens Tarp, tlf. 97337242 eller mail mogens.tarp@gmail.com
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Køb kortet i
Dagli’Brugsen
i Kloster

Dette flotte forhistoriske kort kan du købe i Dagli’Brugsen i
Kloster. Et udsnit af kortet blev brugt på forsiden af Holmsland
Sogneblad i 2011.

Gammelt kort fra ca. 1650 i nyoptryk.
I ca. 1650 blev der i Holland fremstillet et meget smukt kort med farver,
dækkende området fra Lemvig-Hobro i nord til Ribe-Haderslev i syd.
Dette kort er nu genoptrykt og velegnet til vægdekoration.
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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

42

97 32 22 00
97 33 75 41

Her er vi ved at
gøre klar til
din annonce...

$/'(56/<679$*76(59,&(
Y0LFKDHO/XPE\
6¡QGHUYLJ/DQGHYHM
5LQJN¡ELQJ

• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Hemmeligt kunstværk på vej i havet
I næsten 20 år har der været mystik om et anonymt kunstværk i en bunker på vestkysten. Nu står kunstneren bag det opsigtsvækkende værk,
der skildrer tyskernes jødeudryddelse, frem.
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I 50-året for Danmarks befrielse
malede en ukendt kunstner i 1995
en række billeder, som skulle beskrive holocaust, og af alle steder
valgte han en tysk bunker på den
jyske vestkyst som ramme om sit
værk.
Malerierne blev hurtigt opdaget
og er siden blevet set af mange
tusinde mennesker, men først nu
giver kunstneren sig til kende.
”Nu er bunkeren på vej i havet,
og nu kan jeg godt sige det. Det
var mig, som i 1995 malede den
tyske jødeudryddelse i en bunker
i Hovvig,” siger billedkunstneren Peter Callesen.
Han er internationalt kendt for sine fantastiske papirarbejder, men
har også beskæftiget sig med andre udtryksformer.
Den nu 46-årige
kunstner har i mange år boet og arbejdet i København,
men er født og opvokset i Kideris syd
for Herning og kender den jyske vestkyst fra sin barndom.
”50-året for befrielsen blev blandt andet markeret med
en lysinstallation
langs vestkysten,
og sammen med to
andre kunstnere be45

sluttede jeg at tage ud til kysten og lave installationer. Mit projekt skulle være et
hemmeligt værk, som folk ikke nødvendigvis skulle se. Jeg havde også en ide om
at stille mig selv i baggrunden som kunstner, og derfor blev det heller ikke annonceret eller signeret. Det er lavet i et bælgmørkt rum inde i en bunker. Det skulle
være noget, som man bare kom ind og opdagede, hvis man havde en lygte med,”
forklarer han.
Denne fremgangsmåde skabte hurtigt en aura af mystik.
”Nogle mente, at det var en meget religiøs skolelærer, som havde lavet maleriet,
mens andre holdt på, at det var en tidligere tysk soldat, der havde lavet værket som
en slags soning,” siger tandlæge Bent Anthonisen fra Ringkøbing.
Han har skrevet flere bøger om de tyske fæstningsanlæg på den jyske vestkyst og
har også arrangeret mange rundvisninger i bunkerne.
”Både danske og tyske turister har været meget interesserede. Der har været rundvisninger med 300-400 deltagere, og jeg har altid ladet dem slutte i bunkeren med
billederne af jødeudryddelsen. Så fik vi det hele sat i det rette perspektiv,” forklarer
Bent Baagøe Anthonisen.
Den bunker, som Peter Callesen valgte til sit værk, var en observations- og kommandobunker i Hovvig nord for Hvide Sande. Bunkeren ligger i allerforreste række
og havde en observations-sprække, hvorfra batterikommandøren med en kikkert
kunne spejde efter den allierede invasion, som aldrig kom. Anthonisen har været i
kontakt med ham og kan fortælle, at han hed Kliemann, var østriger og efter krigen
endte som oberst i den østrigske hær.
Det var hans personlige kvarter, som Peter Callesen uden at vide det havde valgt til
sit værk. Der medgik 960 kubikmeter beton til opførelsen af bunkeren, og med et
to meter tykt loft var det i allerhøjeste grad som at komme ind i en hule. Det kom
også til at præge Callesens arbejde.
”Jeg lod mig inspirere og valgte at lave mit værk ligesom et hulemaleri. Jeg havde
nok set hulemalerier på det tidspunkt, og omgivelserne og emnet indbød til det,”
siger han.
På de rå betonvægge i Kliemanns bunker malede Peter Callesen hundredvis af små
røde figurer. Han malede Hitler sammen med heilende undersåtter, kampvogne og
geværer, og han malede jøder i godsvogne og i gaskamre. Der er billeder af koncentrationslejre og krematorier, tøj i bunker, massegrave og døde mennesker. Det er et
rystende og chokerende værk, som på grund af omgivelserne virker meget stærkt,
og alle, som har set det, er blevet grebet. ”Der blev altid meget stille, når vi på vores rundvisninger kom ind i Kliemanns bunker, og jeg har endda været udsat for, at
tyske turister er bristet i gråd,” siger Bent Anthonisen.
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Havde turisterne vidst, hvilke farver Peter Callesen havde brugt, havde reaktionerne måske været endnu stærkere. Alle malerier i den gamle bunker er malet med
blod.
”Det var selvfølgelig symbolsk, men det var også en efterligning af de gamle hulemalerier, som blev malet med blod og jordpigmenter. I virkeligheden er holocaust
så forfærdeligt, at man ikke kan skildre det direkte, og ved at vælge et forhistorisk
sprog fik jeg skabt en vis distance,” siger Peter Callesen.
Han har kun været tilbage i Hovvig et par gange, og ved den ene lejlighed var det
som FDF-leder. Han var med til at arrangere en Via Dolorosa-vandring med forskellige stationer og lod en af dem ligge bag ved bunkeren.
Han er, som han selv siger, vokset op med en glad kristendom i sit hjem og i FDF
og vedkender sig sin kristne tro. Han laver ofte religiøse billeder.
”De er en del af mit univers og mit sprog, men de skal ikke være missionerende.
De handler ofte om et mellemværende eller en tvivl, som jeg selv har, og i virkeligheden er det måske også mest interessant at lave kunst, hvis man har noget at
udforske,” siger han.
Selvom maleriet i bunkeren har været frit tilgængeligt, er der kun begået et enkelt
tilfælde af hærværk. En eller anden har kradset Hitler væk, og det ser Peter Callesen som en interessant kommentar. Nu er hele bunkeren på vej i havet og stort set
umulig at komme ind i.
”Så kan jeg med god samvittighed give mig til kende,” siger han.

Peter Ravn Callesen
Billedkunstner, født 1967 i Kideris ved Herning. Uddannet på Det jyske Kunstakademi i Aarhus (1994-97) og Goldsmith’s College i Londen (1997-2000). Han
bor og arbejder i København og har haft en lang række soloudstillinger både herhjemme og i udlandet. For tiden deltager han i en ud-stilling i EffeArte Galleria i
Milano og i udstillingen ”Drømmeland” på Kunsten i Aalborg.
Ovenstående artikel er bragt i Kristelig Dagblad 26. februar 2014 og bringes her
med tilladelse af artiklens forfatter journalist Knud Jakobsen, Struer. Billederne af
kunstværkerne er taget af Bent Anthonisen, Ringkøbing.
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Hørt i Kloster!!
Hvorfor har den lille
hund så røde ører og
er så ked af det?

Jo, det skal jeg sige dig.
Min ejer samler ikke mine
høm-hømmer op.
Hvor er det flovt!!
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Udstilling med

Kirsten Bank
Det sker i Holmsland Idræts- og Kulturhus, og ferniseringen som er torsdag
den 22. maj kl. 19.00 er sandsynligvis overstået når sognebladet udkommer.
Udstillingen kan ses til og med uge 26, og vi håber mange har lyst til at kigge
indenfor.
Kirsten Bank som er fra Vestjylland, kommer til sin hjemegn og udstiller. Kirsten og hendes mand havde tøjbutik i mange år, og siden hun stoppede i 1996,
har hun malet. Kirsten henter inspiration fra mode, indretning, farver og harmoni. I sine billeder bruger hun akryl, tusch, oliekridt sand m.m. Til dagligt har
Kirsten atelier på Toldbodgade i Silkeborg.
Fra sommerferien starter og indtil september er det vores egne billeder der
hænger i centeret.
Weekenden den 5.-7. september, er der udstilling med forskellige kunstnere i
f. b. m. ”kunsten inviterer indenfor”.
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Fjorden rundt den 3.-4. maj 2014
24 glade cyklister med cykelkurv – ganske få uden – mødtes ved Kulturcenteret lørdag morgen kl. 09.00 i en kold nordvestlig vind og overskyet vejr
med temperatur på den lave side af 10 Co, hvilket ikke var til at få øje på,
idet humøret var højt, og vi så frem til at få medvind fra Søndervig og sydpå.
Turen startede ud til
Søndervig Landevej i
modvind og derefter ad
stien langs kystvejen til
Hvide Sande. Her tog
vi en tur rundt om Anker Fjord og fortsatte til
Tyskerhavnen og om til
lystbådehavnen, hvor
der var formiddagskaffe
med en dejlig stor wienersnegl og en lille en
til halsen til den indre varme. Alle var lidt kolde, så det vindtætte overtøj
blev fundet frem, og den kolde vind var også årsag til flere indløb af vanter
og varme sokker, før turen blev genoptaget.
Så gik turen videre ad Vesterhavsstien mod Nordsø Camping, hvor der var
frokostpause. Her fik Bodil lov til, at vi kunne komme indendørs i deres fælles køkken, hvor vi kunne nyde de medbragte klemmer – stort tak for det
– også deres fine toiletforhold kunne vi benytte.
Med maverne fyldte gik
turen så videre sydpå gennem den meget flotte natur på Vesterhavsstien det var en god sti at cykle
på - til Bjerregård, hvor
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der var pause til lidt at drikke, få lidt frugt, samt til at strække lidt ud efter
den første bjergetape. Næste etape gik gennem den flotte natur til Nymindegab, hvor der var endnu en lille pause. Her blev vi omringet af 60 – 70 store
flotte motorcykler, der var ude på ”luftetur”. Næste stop var ved Vesterluun
(Vesterlund) Camping, hvor der var kaffe og Mariannes hjemmebagte drømmekage.
Så gik turen videre mod Bork Havn.
Der var ikke så meget trafik, så det gik
fint med at køre på
landevejen. Holdet
blev ført an af en
Mountainbike og
en El-cykel, og sikkerhedskontrollen,
som sidste mand var også en Mountainbike. Vi troede, der var en lille ”ølpause” i Bork, men Bodil sagde nej, først i Hemmet! Og så var det her Viggo
blev væk og blev fundet igen! Fra Bork gik det så ad den nye Hjertesti til
Hemmet havn. Den var god at køre på. Den løber langs fjorden helt nede ved
fjorden – en rigtig fin tur. Ved Hemmet var der så den lovede pause. Nu var
næste stop – dagens sidste etape – var Skavenhus.
Efter vores indkvartering og efter at alle var vasket, havde vi sammenkomst
i fællesstuen, hvor turen blev snakket igennem. Nu var vi også klar til en god
middag - og det fik vi! Skavenhus serverede en flot middag med to lækre retter. Drikkevarer blev købt, og så gik snakken – så de andre gæster fortrak fra
lokalet – men vi havde det hyggeligt. Efter middagen samledes vi i fællesstuen igen – der var fuldt hus – med kaffe med Bailey-fløde, et glas vin eller
en godnat-øl. En hyggelig aften med snak og smådrillerier, og alt sluttede
fredeligt i god ro og orden.
Søndag morgen skulle der så laves kaffe og smøres mad til hjemturen. Skavenhus serverede en flot morgenmad i Grillen, og de klarede også oprydningen. Alle var så klar kl. 09.00 – godt med tøj på – og så derudad mod en frisk
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nordvestenvind til Skjern enge og en flot natur, hvor vi kom over med trækfærgerne Rørhønen og Blishønen. Det er altid en god oplevelse. Ved Pumpestation Nords udsigtsplatform blev naturen igen nydt og beundret med den
flotte udsigt, der findes her.

Næste stop var Stauning Havn, hvor der blev drukket kaffe til resten af Mariannes kage samt de små slatter til halsen. Turen bød nu på sidevind til Velling. Man kan nu se, hvor den nye cykelsti kommer – den er måske klar til
næste år – det glæder vi os til. Efter en fin frokost nede bag Velling Kirke
blev Bodil og Lene genvalgt til at arrangere næste års tur. De havde i hvert
fald gjort det godt i år! Da det kolde vejr ikke fristede til is i Ringkøbing,
sagde vi farvel til hinanden, og vi glæder os til næste år. Den sidste etape
til Kloster var så i strid modvind, men alle skulle være kommet godt hjem.
Hele Cykelholdet siger tak til Bodil og Lene samt følgevogn for en god tur
og på gensyn næste år.
Birgit Christoffersen
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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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Højskoledage på Holmsland 2014/15
Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2014/15 på plads. Husk
at tilmelding kun kan ske til LOF og altså ikke til arrangørerne. LOF ser meget gerne, at tilmeldingerne i år foregår via internettet. Der vil dog også være
mulighed for at tilmelde sig pr. post.
De sidste fem år har højskoledagene været overtegnet, så det gælder om at
være hurtig på aftrækkeren, når LOFs kursusprogram kommer med posten
engang i august.
Birgit Christoffersen, Steffen Qvortrup og Mogens Tarp

8. oktober 2014 Tidligere lærer Lillian Nørgaard, Brædstrup:
At være tyskerbarn …… om fortielser og løgne.
Det kan være underligt at opdage, at man er bortadopteret, når ens forældre
er døde. Men finder man så også ud af, at ens far er tysk soldat, så er det for
mange rigtig svært at forholde sig til.
Historieskrivningen har ikke noget særligt nuanceret syn på mødrene og
krigsbørnene, der blev resultatet af deres tyske forbindelse. Hjælpen til at
bearbejde ens tanker kan fås hos ligesindede i Danske Krigsbørns Forening,
som også tæller personer, der har fædre/mødre fra andre lande.
Lillian Nørgaard vidste som 14-årig, at hendes far var tysk, men først i en
alder af 41 år fik hun behov for at vide mere om sit fædrene ophav og sin
mors historie. Det skulle blive til en lang eftersøgning efter brikker til livets
puslespil, en eftersøgning, som førte til, at der dukkede ting op, som hun slet
ikke havde drømt om.

22. oktober 2014 Lektor og tidligere medlem af Etisk Råd Klavs Birkholm, København: Etiske dilemmaer i vor tid.
Vi skal alle træffe moralske valg, men valgene er langt mere komplekse end
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før i tiden. Virkningen af nye teknologier, eksempelvis, spænder vidt over
både tid og rum; det gør valgene vigtigere, men også vanskeligere. Kan vores etiske beredskab overhovedet følge med?

5. november 2014 Sprogforsker Michael Ejstrup, Aarhus:
Dialekter over sø og land – noget om ”rigtigt og forkert dansk”.
Sproglig mangfoldighed trives i Danmark og vil uden tvivl også fremover
være en del af vores hverdag. Skoler og medier har i flere hundrede år brugt
københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert dansk; uden at skelne klart
mellem skrift og tale. Skriftsproget i skoler og offentlige institutioner er underlagt regler som Dansk Sprognævns anvisninger.
Vi har også både smag og fine fornemmelser, når det gælder vores talte
sprog. Tiden er inde til at søge fokus på forskellene mellem skrift og tale,
hvilket bl. a. har stor betydning for vestjyders tro på sig selv og deres sprog.
Måske er vi ved at være klar til at sige fra over for ensretning og i stedet
glæde sig over vores sprudlende sproglige mangfoldighed. Vi må således
have større opmærksomhed på betydning af vestjysk sprog, så vi kan bruge
mangfoldigheden aktivt og konstruktivt.

19. november 2014 Fortæller Birgitte Arendt:
’Det er liv at rejse’ – eller er det?
En kaskade af fortællinger om det at rejse!
Om fascinationen af eventyr: Altid på vej mod det vidunderlige (Knud Rasmussen) – eller det modsatte:”Bliv du helst, hvor du er: Det kender du, det
ved du, hvad er” (Skrubtudsen i H. C. Andersens eventyr af samme navn).
Om at have lyst og længsel efter at indtage verden – eller som fader Holberg
at opfatte rejseiver som en ungdommelig last. Rejs med på en fortællende
odyssé ind i, vidt omkring og ud over det menneskelige univers. Birgitte
Arendt er egentlig uddannet cand. theol., men fortæller af profession. Hun
har rejst mange forskellige steder, og hun elsker sit job som fortæller. Hun
kan om nogen fortælle, så enhver kan forstå og se historien for sig.
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7. januar 2015 Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Børkop:
Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og nød..
Fortællingen handler om syv af bibelens kvindeskikkelser. De er syv som
de syv skabelsesdage: Eva, Sara og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor. Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og to, som i et
had-kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for alle er, at de blev mødre.
Nogle mistede deres børn, andre døde fra dem.
En dramafortælling på ca. 50 minutter, hvor jeg fortæller/er disse kvinder.
Efterfulgt af en kort redegørelse om tilblivelse og inspiration.

21. januar 2015 Højskoleforstander Ole Lauth, Hou:
En fortælling om myndighed, værdighed og solidaritet for mennesker
med handicap, med udgangspunkt i min egen og Egmont Højskolens
historie.
Egmont Højskolen blev i 1956 startet af Oles forældre, Oluf og Lise Lauth.
Ole tager udgangspunkt i sine bedsteforældres og forældres fortælling, som
starter for mere end 100 år siden, og prøver dermed at fremdrage de sociale- og skolepolitiske landvindinger, der har skabt vores nuværende velfærd.
Diagnosen var bærende for forsorgen. Med forsorgens afskaffelse, skulle et
hvert menneske – handicap eller ej – kunne vælge sit eget liv…! Bureaukrati
og økonomi skal til stadighed tilpasses ad demokratisk vej – og det er den
svære opgave. Med fortællinger fra sit eget liv på en højskole med mere end
180 elever, hvoraf næsten halvdelen har et handicap, er der mange situationer, som kan gøre os klogere på, hvordan vores samfund bør prioritere til
gavn for alle.

4. februar 2015 Kunstner og kunsthistoriker Ole Bak Jakobsen,
Aarhus: Lysets maler – et foredrag om Vincent van Gogh.
Historien om van Gogh er en fantastisk fortælling om et lidenskabeligt menneske – en skæv eksistens, der i sit korte liv måtte kæmpe med fattigdom,
sult og sindssygdom, men som brændte så intenst for sit maleri, at han endte
med at brænde sig selv op.
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Vi skal blandt andet høre om hans tid som lægprædikant blandt fattige minearbejdere, om hans passionerede billedskabelse og hans kompromisløse
idealisme og tro. Hans billeder er intense, ekspressive og dybt personlige –
han opfattede dem selv som religiøse billeder.
For van Gogh havde lyset en guddommelig karakter. I dyb respekt for det
skildrede han et sitrende, levende paradis på jord.

18. februar 2015 Højskolelærer Jacob Tybjerg, Uldum:
Sangens fortælling og fortællingens sang – fart over feltet og klaverspil,
der rykker.
En sangformiddag med Jacob Tybjerg tager tilhørerne med på en rundtur i
18. udgave af højskolesangbogen. Jacob Tybjerg ynder at fortælle historier
undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor han synes det er så vigtigt at synge og i særdeleshed at synge sammen. Han tager udgangspunkt i
18. udgave af højskolesangbogen. Han spiller selv på klaver til. Der er fart
over feltet og det siges, at det faktisk også er temmelig underholdende. Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentligt svært at være sur, når
man synger eller hører andre synge. Jacob Tybjerg siger, at han har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang, og det er den glæde han gerne
vil give videre. Udvalget veksler mellem nye og gamle sange. Med 18. udgave af højskolesangbogen er det selvfølgelig oplagt at få lært nogle af de
nye sange.
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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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TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59
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