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Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommerferie.
Vejret har været og er i skrivende stund fantastisk, i hvert fald til at hol-de
sommerferie i. Nogle har nok syntes, at det har været for varmt, og andre, at
det har været for tørt, især på vores egn.
Men nu nærmer efterårs- og vintersæsonen sig med alle de aktiviteter, det indebærer, og i dette nummer af sognebladet kan man læse om en del af disse.
Når næste nummer udkommer (november), er der fuld gang i alle aktiviteter, og ser man efter, er det utroligt mange ting, der er gang i i vores område. Det er godt, og vi må blot håbe, at folk udefra får øjnene op for, de
kvaliteter, der findes her, så de får lyst til at flytte hertil. Det er vigtigt for
vores overlevelse, så husk at fortælle rundt omkring, hvor godt det er at bo
på Holmsland.
Redaktionen
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Som navnet antyder, er Sjoerd (udtales Sjurd) ikke dansker, og selv
om han taler et udmærket dansk
med meget lidt accent, så er han
hollænder.
Sjoerd er født den 1. juli 1955 i
Gouda (en by, hvor man laver en
udmærket ost). Efter endt skolegang sejlede han nogle år i handelsflåden, hvor han i 1975 blev
styrmand, hvilket betød, at han ved
indkaldelse til marinen blev værnepligtig officer (løjtnant). Sjoerd fortsatte
sin karriere i marinen, steg efterhånden i graderne og endte som kommandør. Han havde kommandoen over forskellige skibe, bl. a. minestrygere og
fregatter. Han har bl. a. været med til at jage pirater i Adenbugten.
Under et hollandsk flådebesøg i Århus traf Sjoerd Jeanette, der arbejdede i
SOK (Søværnets operative Kommando). De blev gift og Jeanette, der stammer fra Spjald, flyttede med til Holland, hvor de boede i 18 år. Jeanette arbejdede bl. a. som skolesekretær og buschauffør.
Sjoerd videreuddannede sig på en seniorofficerskole i New Port, USA, hvorefter han fik arbejde i NATO.
Det betød et flyt til Italien, hvor Jeanette og han boede i Napoli i 5 år. Her
var Sjoerd chef for samarbejdet med de nordafrikanske lande, Israel, Rusland og Ukraine.
De sidste 3 år i aktiv tjeneste skete i Holland, hvor Sjoerd underviste på Forsvarsakademiet.
I 2007 flyttede Jeanette og Sjoerd til Danmark. Deres mentalitet er ikke til
byliv, men et stille og roligt sted på landet.
I 2011 gik Sjoerd på efterløn, men er dog stadig aktiv, idet han nu er fartøjsfører og instruktør (løjtnant) i det danske marinehjemmeværn.
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Sjoerds rolle som formand for Holmsland Sogneforening
definerer han således:
•
•
•

Sørge for sammenhæng og struktur i vores projekter og aktiviteter
Kontaktperson
PR

Nogle kernebudskaber:
Holmsland er vandkantsdanmark og et godt sted at bo.
•

•

•

•
•
•

Sogneforeningen støtter og fremmer initiativer og aktiviteter (kultur,
fritid, foreningslivet, idræt), som forhøjer områdets attraktivitet for
dem, som vil bo og arbejde et trygt og aktivt lokalsamfund med
masser af natur og gunstige betingelser for innovative virksomheder
og landbrug, som leverer produkter af høj kvalitet.
Vi har mange frivillige, som beskæftiger sig med konkrete projekter
og aktiviteter til fordel og gavn for hele lokalsamfundet: Grønne hold,
flagallé og juleudsmykning, loppemarked, legeplads, anløbsbro,
opsamling af affald, sognebladomdeling, Holmsland Info Mail
Service (HIMS).
Vi opfordrer lokalpolitikerne til at støtte.
o En omfattende forbedring af IT infrastrukturen.
o Udvikling af naturen og turist infrastrukturen gennem
naturforbedring, cykelstier, (nye) vandveje til lystsejlads og
alt, der skal til for at tiltrække turisterne, som sætter pris på
en aktiv ferie ud i den flotte vestjydske natur.
o Bevaring af områdets særprægede landbrugs- og maritime
karakter.
o Bevaring og forbedring af områdets naturlige stilhed og
skønhed.
Vi udgiver Holmsland Sogneblad, som alle på Holmsland, i Søndervig
og Houvig får i brevkassen fire gange om året.
Vi kan findes på internettet under www.holmsland.dk.
Vi opfordre alle til at støtte Holmsland Sogneforening ved at blive
medlem.
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Det betaler sig!!

Loppemarked
Ryd op i gemmerne og kom med effekter, som egner sig til salg på loppemarkedet d. 5. og d. 6. september begge dage fra kl.14-17.
For det betaler sig! Loppemarkedet i foråret indbragte 16 000 kr. Et dejligt beløb,
som kan anvendes til fælles bedste i lokalområdet.
Loppetingene kan afleveres i containeren
på genbrugspladsen.
Drejer det sig om møbler eller større ting,
kan der afleveres direkte på lageret på
Bandsbyvej 32. Det skal dog ske efter aftale. Ring 97 33 71 09
Og husk så at besøge

loppemarkedet d. 5.-6.september.

Gå på jagt efter ”guldet” og nyd derefter
kaffen med hjemmebagt kage!
Holmsland Sogneforening

Den fandt han på sidste
loppemarked i Kloster
(siden har der været ro i Hee)
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Din Egen Forening
DE F

HOLMSLAND
HUSK
Din egen Forening arrangerer tur til
TV MIDTVEST

Torsdag den 11. september 2014 kl. 18.45

Køb & Salg af nyere biler
og påhængsmotorer

Mødested er TV MIDTVEST, Søvej 2, Holstebro. Indgang ved Medietanken,
den østlige indgang (ikke ved receptionen) – kl. 18.45.
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.

Se bilerne på www.jj-auto.dk
Craftsman®
Havetraktorer

Yamaha
Scootere

Toftvej 4 . Gl. Sogn . Tlf. 97 32 11 58

Billetter skal købes i Dagli`Brugsen i Kloster senest den 27. august, så vi
kan overholde tilmeldingsfristen til TV MIDTVEST.

Herningvej 74
6950 Ringkøbing

Man sørger selv for transporten, men skulle der være nogen der ikke har
mulighed for det, kan man kontakte Gunver Baarstrøm Jensen på 29276225.

Hovedgaden 12
6980 Tim

Alle er velkomne
Din egen Forening

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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Holmslandkoret 2014 / 2015
Så er Holmslandkoret klar til endnu en sæson. Vi starter torsdag
den 4. september, og det foregår som sædvanligt på Holmsland
Skole.
Vi øver derefter hver torsdag fra kl. 19.30 – kl. 21.30, undtagen i skolernes
ferier, indtil slutningen af april.
Vi afholder nogle koncerter, i sæsonen inden jul bliver det en julekoncert i
Ny Sogn Kirke, en koncert på Holmbohjemmet og én på Anker Fjord Hospice. I forbindelse med koncerterne vil der være ekstraøvelser og generalprøver.
Derudover deltager vi i et ”Spil dansk”-arrangement, der falder på en torsdag.
Der kan dukke andet op, men det tager vi hen ad vejen.
Alle er velkomne til at synge med i Holmslandkoret, men der er nogle betingelser for at kunne deltage:
Først og fremmest skal du kunne lide at synge og at deltage i samværet med
andre med samme interesse.
En anden og meget vigtig betingelse er, at du er parat til at lade koraftnerne
torsdag aften have 1. prioritet, således at forsømmelser hører til undtagelserne. Dette er dels af hensyn til dig selv, da man ellers meget hurtigt kan
komme bagud med det, der skal læres, og dels af hensyn til de øvrige deltagere og korlederen, da det er svært at komme videre i programmet, hvis der
er for mange fraværende.
Har du på disse betingelser fået lyst til at deltage, så meld dig til korleder
Erla Thorolsdottir, tlf. 29647455.

Badminton
HGU uddeler badmintonbaner
Igen i år er der uddeling af
badmintonbaner i hallens kantine
mandag d. 1. september kl. 19.00.
Der kan bestilles baner fra tirsdag
d. 2. september pr. telefon på 4020 6859.
Vh. 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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BEMÆRK ALLE BØRNE/UNGDOMS HOLD
STARTER I UGE 43.

Gymnastik sæson 2014-15
Hold

Sted

Tidspunkt

Instruktør

Legestue
0 - 2 år
1 forælder.

Hallen
Starter i uge 40!

Søndag i lige uger
kl. 10.00 - 11.00
Start d. 5. okt.

Anne Louise Poulsen
VI MANGLER EN FORÆLDER
SOM VIL HJÆLPE!!!!!!!!!!!!!!

Puslinge
2 - 4 år

Gymnastiksalen
på skolen

Tirsdag
kl. 16.30-17.30
Start uge 43

Børnefræs
5 - 6 år

Hallen

Tirsdag
16.30-17.30

Kontaktperson: Helle Høy

Tina Stræde
Nina Aarup

Kontaktperson: Helle Høy

Anne Louise Poulsen
Anna Larsen
Cecilie Jensen
Julie Jepsen

Start uge 43
Gymnastik for Sjov
1.- 2. klasse

Hallen

Kontaktperson: Helle Høy

Onsdag
16.00-17.15

Mads Mortensen
Nina Aarup
Maja Lockey
Cecilie Knoth

Start uge 43

Kontaktperson: Anne Carina Kirk

Begynderspring
3. - 5. klasse

Hallen

Onsdag
17.30-19.00

Martin Iversen
Rikke Rose
Nikoline Schack
Jacob Hansen

Start uge 43
Juniorspring
6. klasse og opefter
Stepz
3. kl og opefter

Hallen

Hallen

I form kvinder

Hallen

Kontaktperson: Anders Nohns

Tirsdag

Anders Nohns
Magnus Mortensen
Mathias Hansen

17.30-19.00
Start uge 43
Mandag
18.00-19.30

Kontaktperson: Anders Nohns

Helena Pedersen
Pernille Sandgrav
Sofie Jepsen

Start uge 43
Mandag

Starter i uge 40

Træning med effekt

Gymnastiksalen
på skolen

Linedance
Let øvede

Hallen

Tirsdagstræf i Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 7. oktober 2014 starter vi igen med Tirsdagstræf
- fra kl. 9.00 til kl.11.00.
Vi begynder med morgenkaffe og et par sange.
Derefter er der ca. en ½ times gymnastik/opvarmning, hvor vi hver især
yder efter lyst og evne. Derefter er der, som man har lyst til, mulighed for
forskellige aktiviteter såsom gulvøvelser, seniordans, badminton, ringo, curling, forskellige spil, bob sang eller bare hyggesnak.
Aktivitetsdage:
Tirsdag den 7. oktober.
Tirsdag den 14. oktober lukket, da der er efterårsferien (uge 42)
Tirsdag den 21. oktober til og med tirsdag den 9. december (Juleafslutning)
Juleferie i uge 51, 52 og uge 1.
Tirsdag den 6. januar 2015 starter vi igen.

Kontaktperson: Bettina Larsen

VI MANGLER EN, DER
VIL TRÆNE FX HVER 3. GANG
SÅ KOM GERNE MED FORSLAG

For kvinder + 18 år

Tirsdagstræf

Nina Årup
Jane Gravensgaard
?????????

20.00-21.15
Start uge 40
Tirsdag
19.30-20.45
Start uge 40
Tirsdag
19.00-20.00
Start uge 40

Kontaktperson: Anne Carina

Nanna N. Enevoldsen
Dorte Mathiasen

Kontaktperson: Anne Carina

Jette Kjærgaard
Anette Knudsen

Vi er mellem 25 og 30 deltagere og det koster 35,- kr. pr. gang. Der er ingen
mødepligt, men mød op og få en hyggelig tirsdag formiddag sammen med
glade mennesker.
På udvalgets vegne
Birgit Christoffersen

Kontaktperson: Bettina Larsen

For mere info - Ring til en fra gymnastikudvalget.
Helle Høy:

2874 3735

Anders Nohns: 2214 3748

Bettina Larsen: 2449 7130
Anne C. Kirk:
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3028 8185
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Holmsland Krocket Klub
Nu er sommer-turneringerne slut. Vi har dog vores stævne til gode endnu. Det er torsdag den 11. september 2014, hvor vi inviterer til stævne med
start kl. 10.00, hvor vi forventer ca. 60 deltagere, der kommer her til Kloster
for at få en hyggelig og god dag med spil og spænding.
Holdturneringen, som DGI Vestjylland hvert år arrangerer, og
hvor vi i år har haft 2 hold med,
er nu overstået. Resultaterne
for de enkelte kampe har været
tilfredsstillende, og slutplaceringen viser en placering midt i
gruppen af de deltagende hold.
Stævner: Der er i år inviteret til
Kommunemesterskab i Rækker-Mølle fredag den 29. august
Spænding og spil ved midterbuen.
kl. 17.00 til kl. 21.00. Det er lidt
usædvanligt, men man håber, det vil være lettere for deltagerne at finde
tid en fredag aften frem for en lørdag. Sidste år fik vi både en første og en
anden plads med hjem, så der er i år noget at forsvare og noget at forbedre.

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.

Klub-mesterskabet spilles midt i september på klubbens baner. Se evt.
under kalenderen www.Holmsland.dk hvornår det sker. Klubbens generalforsamling holdes i slutningen af september. Her kan man høre lidt om livet
i klubben og om de aktiviteter, som året har budt på.
Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag eftermiddag
når vejret tillader. Vi starter spillet kl. 13.30, således at der kan spilles en
3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause. Er du interesseret er du altid
velkommen til at kontakte undertegnede eller blot komme ned på krocketbanerne en af vores spilledage, så er der altid plads til en mere.
Viggo Kofod
tlf. 3097 0080
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Holmbohjemmet
Underholdning efteråret 2014
		

08. Oktober Kl. 14:30
		
Kr. Sørensen fra Kloster underholder med violin og klaver.
		Fællessang.
		Alle er velkommen
		
Kaffen koster 20,00 Kr.
12. November Kl. 14:30
		
Videbæk Harmonika Orkester underholder med
		
harmonika og spiller til Fællessang.
		Alle er velkommen
		
Kaffen koster 20,00 Kr.
10. December Kl. 14:30
		
Inger Hartvig og Birgit Borum
		
Disse to sangglade damer underholder med sang og musik.
		
Kom og være med til en dejlig eftermiddag på
		Holmbohjemmet.
		Alle er velkommen.!
		
Kaffen koster 20,00 Kr.

Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk

Hilsen
Vennelauget for
Fjordglimt & Holmbohjemmet.
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Kig forbi hos

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

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

Sogneforeningens
flag-udlejning:

Tind Textil & Kunst

Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Mange nye modeller
i friske farver af
sundheds-skoen
fra Arcopedico.

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

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

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
Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38

Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Holmsland Friluftslaug
På kajaktur Ringkøbing Fjord rundt
Det startede med, at Ole gik og snakkede om at lave en kajakweekendtur
Ringkøbing Fjord rundt. Der var en del, der var interesserede. Hvor længe
ku’ vi sidde i en kajak? Hvor langt ku’ vi ro på en dag? En weekend blev bestemt, fredag d. 11. – søndag d. 13. juli, og Charlotte bookede overnatning i
shelters i Stauning og Nr. Lyngvig. Det skulle prøves.
Det er klubbens første tur med overnatning, så en grundig planlægning fandt
sted i madpakkehuset onsdag d. 9. juli efter klubaften. De vigtigste spørgsmål var: Hvordan får vi kogende vand til kaffe? Hvordan får vi opladet vores elektroniske grej, så Endomondo kan følge os? Hvordan sikrer vi kolde
forsyninger? Serviceholdet i form af Annette, Dorthe og Annette var klar, og
så kunne vi ta’ afsted.
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Fredag d. 11. juli kl. 13.30 stævnede Ole, Erik, Charlotte og John ud fra Røjklit Havn og to timer senere stødte Marianne, Mogens og undertegnede til i
Ringkøbing. 7 kajakker på tur med forrygende vind- og vejrudsigt og med
kurs mod Stauning Havn.
Vi spejdede efter skestorken på Djævleøen. Hvordan har den lille perle af en
fuglekoloni forresten fået sådan et misvisende navn! Hvem ved? Vi så ingen
skestorke, men et mylder af liv var der. Snart kunne vi nyde synet af Ringkøbings røde tage og statelige spir og tårne. Vi søgte et stykke fra land for
at få nok vand under kølen. Ordet kaffe bliver nævnt – hvornår og hvor? Vi
trænger til det og lige nu. Vi vælger at gå ind i Venner Å ved Velling. Meget
idyllisk å og lige pludselig går vi under ”hovedvejen” ved Velling. Men hvor
kan vi gå op? – og kaffen? Vi sidder med følelsen af, at det er spildte kræfter at stikke 1 time af fra kursen – men samtidig er det jo en oplevelsestur,
og endelig kommer vi i land til kaffen på bredden ved åens udmunding. Det
gjorde godt, og det var afstikkeren værd.
Klægbanken viser sig at være et mini-Galapagos. Vi kan både høre og se det.
Kollossale flokke af skarv, måger, ænder der letter, efterhånden som vi nærmer os. Meget fascinerende. Vi skulle vest om Klægbanken; igen for at få
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vand nok. Det er pudsigt som rum / retningssansen kan forstyrres, når man
er på vandet. Jeg havde det, som om Klægbanken havde lagt sig på tværs af
fjorden, og at vi næsten skulle til Hv. S. for at komme fri af den. Men fornuften sagde jo, at vi roede stik syd – og endelig kom vi fri af den og fik landkending. Var det Stauning Kirke?
Fra Klægbankens sydende og ind mod Stauning var der meget lidt vand.
Har I prøvet at cykle på en punkteret slange? – så føles det sådan. Vi arbejder og arbejder og kommer ingen vegne. Selv Marianne var meget tavs. Det
der holdt modet oppe, var Dorthes hjemmelavede energibar. Og endelig kl.
21.30 – mindst – kan vi forcere kajkanten og indrette os på shelterpladsen og
nyde den medbragte madpakke.
Lørdag morgen kører vi (der overnattede hjemme i egen seng) med servicevognen ud med morgenmad. Jetkogerne arbejder på højtryk, kursen udstikkes efter kompas og bedste evne og madpakker smøres. På fjorden igen
med opladte batterier, næsten blank vand og høj høj himmel denne morgen.
Mogens holder kursen mod Tipperne, vi har ikke landkending endnu. Snart
nærmer vi os – bli’r på behørig afstand og nyder en pause på vandet – altså
ingen formiddagskaffe idag. Det med at komme i land for hver anden time
er endnu ikke lykkedes. På himlen er der store penselstrøg af hvide – næsten gennemsigtige skyer. Vi ror længere mod vest og kursen sættes nu mod
Haurvig. Vi ror ud, hvor vi får mere vand under kølen og afsted går det.
Pludselig kommer der små krusninger på fjorden og en vind blæser en lille
byge op – men mere blev det ikke til. Vi vil forsøge at gå tæt på tangen og
finde renden, hvor der er godt med vand. Gad vide om den rende er fra den
tid, hvor der var gennembrud til havet i Nymindegab. Hvem ved? Frokost
og formiddagskaffe slåes sammen. Klokken er næsten 13; men det kommer
vi jo også over.
Godt tilpasse stævner vi nu mod Mamrelund i Hv. S. Ole vil gi’ en is. Det
sammen med frokosten gi’r ny energi, og vi hengi’r os til duftene, der ruller
imod os. Minkfarme, nyslået hø, rørskov….
I Mamrelund får vi en lille bid af Hawfesten, får strukket ben – og is?
Nej, der er lidt for langt at gå, og vi har jo en aftale i Nr. Lyngvig kl. 17.
Afsted igen ud omkring Lang’ Sand’ og så fik vi landkendning og kunne pej20

le mod Lyngvig Kirke. Pejlemærker er der mange af i Ringkøbing Fjord. VA
har fulgt os hele vejen. Vognkærmøllerne langs Vonå har vi også kunnet pejle efter det meste af vejen. Og dertil har vi folk, der kan det der med kompas.
I Lyngvig havn kl. 17 sharp bliver vi mødt af serviceholdet med frisk frugt
og kølig hvidvin - dejligt læskende. Serviceholdet disker også op med grill
og tilbehør og snart kører en tre-retters med højt humør. Ja, vi må knibe os
selv i armen: ”Sover jeg eller er jeg vågen?”
Alt har en ende, og tidligt søndag morgen gør vi os klar til den sidste etape
med en sydvesten vind ind skråt bagfra. Vi nærmede os Gl. Sogn Kirke –
og Mogens og jeg havde en følelse af, yes, vi gjorde det. Ole var ligefrem
rørt over at se sin mor stå i Ringkøbing og vinke med dannebrogsflag til den
hjemvendte søn. Vi kippede alle med pagajen.
På trods af at jeg roede i den langsomste kajak :), følte jeg mig aldrig bagud.
Så var Erik på siden, så var han væk, og pludselig var han der igen. Go’
fornemmelse. Med hensyn til hastighed tog jeg revanche om søndagen, da
jeg kom i min nye kajak.
På turen op i Vonå blev der ikke vekslet mange ord. Det var modstrøms og
vinden var efterhånden hård imod os, men endelig kom vi ud i Stadil Fjord
og vi kunne næsten se hjem. Afsted gik det i bølgegang med Hindø om styrbord, og Charlotte bemærkede, at det ikke var nu, der skulle eksperimenteres, nu skulle den her tur bare køres hjem. Seje piger vi havde med der,
Charlotte og Marianne er 2. års roere, men de sidder bare der og ror og ror
og udstråler overskud og gi’r humør og energi til hele holdet. Det er også
dem, der altid har rigelige depoter af go’e sager. Der er dog èn ting, der kan
slå dem ud af kurs, og det er det med Endomondo’en. Virker den?
Vel hjemme i Røjklit havn får vi vasket kajakker og taget afsked med hinanden efter en rigtig god tur. Den tur skal gøres om – den anden vej rundt. De
mange nye i klubben skal også ha’ den oplevelse.
Esther L.
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Dagli’Brugsen - Holmsland
Fyld frostvarer i fryseren derhjemme
Fra mandag d. 1. september og 4 dage frem - til og med torsdag d. 4. september vil
der være stærke tilbud på frostvarer i Brugsen. Spar her 40 % på al frost. Frysemontrene skal nemlig tømmes, og et evt. restlager af frostvarer vil blive placeret i
lagerrummets fryser.
Kølemontrene skal også tømmes og i en kølecontainer udenfor indrettes en nødafdeling af frugt og grønt. I denne container vil varerne ikke være prismærket, og det
hele vil forekomme lidt primitivt. Kunderne henter varerne i containeren og betaler
ved kassen inde i butikken.
Køle- og frysemontrene skal tømmes og pilles ned i weekenden d. 6. og 7. september, hvorefter nye kan installeres i ugen efter. Vi forventer, det nye anlæg kører
torsdag d. 11. september.
Mandag d. 15. september indsættes nyt hyldeinventar, så vi håber på jeres forståelse for, at der kommer lidt rod i butikken, mens det hele står på. Er der nogen, der
vil hjælpe i butikken i den sidste halvdel af september med at fylde de nye hylder
op, be’r vi jer henvende jer til uddeler Kirstine.
I bestyrelsen har vi altså nu besluttet at investere i nye køle- og frysemontrer og
skifte alt det gamle ud. Vi har store vedligeholdelsesudgifter på det gamle anlæg
samtidig med, det er dyrt i el. I forbindelse med indsætning af det nye anlæg, investerer vi også i nye hyldereoler i en del af butikken plus maling af loft og vægge.
Det bliver altså en mindre renovering, vi gennemfører. Vi har haft indretningskonsulenter fra Coop til at komme med forslag om placering af det nye anlæg. Hele
butikken vil få et løft og fremstå som en lidt friskere og mere moderne butik.
Renoveringen med indsætning af det nye anlæg løber op i 1 mill. kr. I 2013 brugte
vi 40.000 kr. til vedligehold af køle- fryseanlæg, og i 2014 har vi indtil nu brugt
20.000 kr. De nye køle- frysemontre er fremtidssikrede, og vi har forventninger om
at kunne spare på både vedligehold og drift.
Vi glæder os til at kunne byde jer indenfor i en ”nyere udgave” af Holmsland Brugsforening omkring 1. oktober 2014.
Bestyrelsen
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
September - November 2014
I hvalens bug
Under en af sommerens strandgudstjenester fik en
kirkegænger øje på et marsvin ude i bølgerne: Denne
lille danske hval mindede os om hvalen, som slugte
profeten Jonas. Hvalen efterlod sit bytte som halvdød i
vandkanten. Men han rejste sig, og så gjorde han dét,
han havde været bange for at gøre: Prædikede i storbyen Nineve.
En hval er et uhyre stort dyr. Den symboliserer ikke
noget ondt, som en haj f.eks. gør det. Den er bare så
stor, at et menneske er forsvindende lille: en kastebold for de store kræfter.
Jonas i hvalens bug bliver på den måde en lignelse på,
hvordan man kan føle sig udleveret til store kræfter og
som vraggods på en fremmed strand.
Men Jonas havde en bestemmelse. Efter turen i hvalens bug holdt han sig til den. Vi har også en bestemmelse. Den kendes bl.a. som Troen, håbet, kærligheden. Vi skal ikke være bange for den. Hvad har vi at
miste? Vi skal rejse os og gå i gang! Bare gør det!
Ole Lange
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Musik i kirkerne
En sommersøndag var det Ringkøbing Spillemandslaug
til salmerne. Det var meget festligt. I den kommende
tid vil vi prøve med forskellige musikalske indslag til
gudstjenesterne.
Følg med på HIMS, hjemmeside og Facebook.

Jazz-kirkekoncert

Fredag den 5. september kl. 19.30 i Ny Sogn kirke.
Koncert med den anerkendte jazz-musiker Hans Ulrik
og ensemble. Repertoiret består bl.a. af numre bygget
over viser, sange og salmer fra den nordiske sangskat.
Med sig har Hans Ulrik musikerne Janne Mark (vokal),
Esben Eyermann (bas), Henrik Gunde (piano), og Jesper Carlsen (trommer)
Musikeksempler på www.hansulrik.com .
Der opkræves entré ved døre. Se opslag for nærmere
oplysninger. Arrangør: Støttefor. Anker Fjord Hospice,
Kræstens Bekæmpelse og Ny Sogn menighedsråd.

Derfor kan vort hjerte glædes

I den første uge i november går kirkerne i Ringkøbing
Provsti sammen om en kulturfestival med temaet
”derfor kan vort hjerte glædes”. Med et fyrværkeri
af arrangementer tænder kirkerne glædeslys i denne
grå efterårsmåned. Følg med i medierne.
I Ny Sogn kirke er der spillemandsaften torsdag den 6.
november kl. 19.30. Sammen med Holmslandkoret
finder Holmslandspillemændene også en række af de
gode numre fra den danske sangskat frem.
I Gammel Sogn kirke planlægger vi en lille kunstudstilling. Se nærmere oplysninger senere!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
7. sep. – 12.sø. e. Trinitatis Matt 12,31-42: Om Bespottelse
14. sep.– 13. sø.e. Trinitatis–Matt 20,20ff: Tjen hinanden
21. sept.– 14. sø.e. Trinitatis
Joh 5,1ff: Ved Bethesda dam
28. sept.– 15. sø.e. Trinitatis
Luk 10,38ff: Martha og Maria
5. okt.– 16. sø.e. Trinitatis
Joh 11,19ff: Jesus og Lazarus
12. okt. – 17.sø.e. Trin. –
Mark 2,14ff:toldere og syndere
19. oktober– 18. sø.e. Trin.
– Joh 15,1ff: Vintræet
26. okt. – 19. sø.e. Trin. Joh
1,35ff: De første disciple
2. nov. -Alle helgen sø. - Matt
5,13ff Jordens salt og lys
9.nov. – 21. sø.e. Trin. – Luk
13,1ff: Om ulykker
16.nov– 22. sø.e. Trin. – Matt
18,1-14: Størst i Himmeriget
23. nov. Kirkeåret slutter
Matt 11,25ff: Jesu fryderåb
30. nov. – 1.sø. i Advent –
Matt 21,1ff: Indtog i Jerusalem

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

9.00

10.15

10.15

9.00

14.00
Høstgudstj.

10.15
Høstgudstj.

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15
St. Qvortrup
-

19.00

9.00

10.15

10.15

14.00

9.00

10.15

10.15
Th. Kristensen
19.00

10.15

Se opslag

Se opslag

HOLMBOHJEMMET
Gudstjenester torsdag d. 18. sept., d. 2. okt., d. 13. nov.,
11. dec., 24. dec. Hver gang kl. 10.00. Salmer, kort prædiken og altergang.
Sangeftermiddage: tor. 16. okt., ons 26. nov kl. 14.30.
Vi synger fra Holmbohjemmets sangbøger. Besøgende
udefra er MEGET velkomne!
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INDRE MISSION
Dåb, vielser, begravelser i 1. halvår 2014
Det er blevet efterspurgt, at vi i lighed med andre sogne
bringer navnene på døbte, viede og begravede. Denne liste
afspejler at Ny Sogn kirke har været lukket frem til påske.
Døbte
Ny Sogn kirke: Oliver Stampe Jensen, Lærke Lodberg (Herning)
Gammel Sogn kirke: Wilma Gram Laursen (Aarhus), Wilma
Stræde Danielsen, Oliver Rosenkvist (Ringkøbing), Josefine Nørgaard Højmose, (Ringkøbing), Malthe Vestergaard Kølby.
Viede
Ny Sogn kirke: Lea Stampe Jensen og Jesper Jensen, Anne Viftrup Kvist og Claus Kvist (No)
Gammel Sogn kirke: Karin Tordrup og Bent Erik Rosenkvist
(Ringkøbing), Line Biltoft Wormstrup og Anders Wormstrup (Esbjerg), Tinna Brask og Kjeld Juul Brask (Assens)
Begravede
Ny Sogn kirke: Helga Mortensen Lundsgaard,
Jenny Eleonora Ellen C Bagger
Gammel Sogn kirke: Jens Christian Hulgaard Frandsen

KONTAKT:
www.holmsland-kirker.dk
Facebook: Ny Sogn Gammel Sogn
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)

HEE - HOLMSLAND

INDRE MISSION
HEE
- HOLMSLAND
Program
for:

Program for:
September 2014
Mandag den 1. kl. 19.30 Bibelkreds
Tirsdag den 9. kl. 19.30 Kvindeseminar i Ringkøbing Missionshus
v/ Annette Vad, Videbæk.
Fredag den 26. kl. 19.30 Høstfest. Børnekonsulent Hanne Pedersen,
Herborg, taler.
Tirsdag den 30. kl. 19.00 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
December 2014
Mandag den 1. kl. 19.30
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Mandag den29. kl. 19.30

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

Holmsland Jagtforening
Sommerferien er i skrivende stund i fuld
gang med fantastisk vejr og 14 dage,
hvor der ikke rigtig sker noget i centeret.
BORTSET fra de hårdtarbejdende folk,
der er ved at støbe og grave ud til springgraven. De har knoklet det meste af ferien
og man kan se, at der virkelig sker noget
og at det hele begynder at tage form. Har
man lyst er man velkommen til at stikke
hovedet indenfor og se, hvad der sker.

Foråret, hvis vi tager et tilbagekik, har været rigtig travlt med
mange selskaber, møder, generalforsamlinger og kurser i multisalen. Det er dejligt, at vi kan
bruge faciliteterne til så mange
forskellige ting. Og arrangørerne kommer til tider længere fra.
Jeg kan bl.a. nævne Århus Universitet, flere sommerhusgrundejerforeninger og Copenhagen Fur. Det er rigtig positivt, og det er noget vi vil arbejde for at udvikle.
Vi har fået gjort hovedrent i det meste af centeret og er klar til at komme tilbage efter ferien og få rengjort hallen, som er blevet støvet under byggeriet.

Indendørssæsonen for 2014/15 er næsten på plads, og multisalen er fint belagt hen
over resten af året og ind i første halvår af 2015
Vi starter med fællesspisningen igen til efteråret. Hold øje med hjemmesiden og
HIMS
Julefrokosten er evalueret, og der var enighed om at afholde julefrokost igen i år.
Datoen er fastsat til lørdag den 13. dec. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!! I den
forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vi igen i år blandt alle, der indbetaler
medlemskontingent, trækker lod om 2 x 1 billet til julefrokosten. Vinderne offentliggøres i næste nr. af Sognebladet. Medlemskab koster 100 kr. pr. person og kan
indbetales på kontonr. 7650 2439250 (husk at påføre navn ved indbetalingen) eller
til mig i centeret.
Vel mødt i Centeret!

Med venlig hilsen
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Karina, Centerleder.

Den 31. juli havde jagtforeningen sin årlige pokalskydning i engene med 10
deltagere.
I år var der igen lejet en skydevogn, og det kan nok være, at maskinerne i
denne kunne få duerne ud i et for de fleste af skytterne et lidt uvant højt tempo, hvilket også afspejlede sig i resultaterne.
Efter den traditionelle jagtskydning med sideduer, bagduer og spidsduer
sluttedes med andeskydning, hvor duerne kom bagfra, og det var dejligt at
se, at i denne disciplin var træfsikkerheden faktisk stor.
Aftenen sluttede med pokaloverrækkelse. Pokalen blev vundet af Peder Jensen.
Efter pokaloverrækkelsen serveredes der velstegte grillpølser med brød og
(ikke at forglemme) en velfortjent øl.
Tak til Peder og medhjælpere for et godt arrangement
Formanden

Jagtforeningens program for resten af sæsonen ser således ud:
Der afholdes jagter lørdag den 11. oktober, lørdag
den 25. oktober og lørdag den 6. december, alle
dage mødes der kl. 13, og mødestedet er som altid ved Vonå Engbro.
Lørdag den 15. november er der arbejds- og jagtdag. Der mødes kl. 10.
Foreningen sørger for forplejning.
I det nye år er der rævejagter lørdag den 10. januar og lørdag den 24. januar
begge dage kl. 10.
I fortsættelse af jagten den 24. januar afholdes generalforamling med gule
ærter i Hans Kurts garage.
Tilmelding skal ske til Hans Kurt senest mandag den 19. januar
på tlf. 97 33 70 67.
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Velkommen til Naturens Dag

HolmboHolmbo
Kær Digespor
Kær Digespor

Søndag d. 14. september 2014 kl.11-21

Vandretur
fra Spangen til Røjklit Havn
Vandretur fra Spangen til Røjklit Havn

Årets tema: Find vej ud i naturen
Udgangspunktet for alle aktiviteter på Naturens Dag på Holmsland er Røjklit
Havn,Røjklitvej 14
Naturens Dag er mærkedag for oplevelser i naturen, og der lægges op til at både
børn og voksne opdager nye spor i vores område
Dagen starter kl. 11 på festlig vis ved, at vi får besøg af
Martin Keller. Ja det er Martin fra Martin og Ketil!
Martin Keller er kendt fra Naturpatruljen på DR og senere
fra naturudsendelser på TV2, begge steder i et samarbejde med Ketil Teisen.
Fra 2012 har Martin været med til at udvikle Jesperhus
Junglezoo, som er en moderne formidlingszoo , hvor de
tropiske dyr lever frit på ca. 3000m2 jungle.
Martin vil formidle naturglæden til store og små gennem sang, madlavning over
bål, fortælling om dyr ved fjorden, gå en tur i området og udpege spor og skjulesteder efter dyr. Dette spændende indslag er gratis og varer til kl. 12.30, hvor de
øvrige aktiviteter starter.

Program for Naturens Dag
•
•
•
•
•
•
•

Kl. 11
Kl. 13
Kl. 13
Kl. 13
Kl. 17
Kl. 18
Kl. 19.30

Martin Keller og den forunderlige natur.
Holmbo Kær Digespor med busafgang fra havnen.
Sejltur til Hindø med vandretur.
Oplev Marinehjemmeværnet
Mulighed for at prøve en kajaktur.
Udtrækning af præmie på billetterne, fællesspisning
Natten falder på over Røjklit Havn. Stjernekiggeri.

Oplev de blå spejdere på havnen
Røjklit Havn er tilholdsstedet for den nystartede
spejdergruppe ved vand under Blå Spejderkorps. Gruppen vil en del af dagen være til stede på havnen og sørge for snobrødsbagning og
fiskeri.
Ansvarlig: Lis Astrup mob.50 93 43 83
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Oplev Marinehjemmeværnet på Røjklit Havn
Oplev Marinehjemmeværnet på Røjklit Havn
Marinehjemmeværnet stiller med et kommandokøretøj og en gummibåd med
besætning.
Marinehjemmeværnet stiller med et kommandokøretøj og en gummibåd med beDe vil overvåge sikkerheden på vandet under deltagernes transport til Hindø og
sætning.
tilbage igen.
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overvåge
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Kom og kig nærmere på deres grej og udstyr.
Ansvarlig: Sjoerd Both mob.50 41 52 44
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Hindø-turen
Vandretur og eftermiddagskaffe på Hindø
Nu er chancen der -et helt særligt tilbud. Bliv
fragtet pr. båd, sejl selv eller ro over til Hindø Riviera. Kom i land og nyd den smukke natur på
en gåtur rundt på den afmærkede sti- ca.2 km.
Erling Mortensen (ømanden) vil fortælle om
øens historie og dens dyre- og fugleliv. Fra øen
er der storslåede udsigter mod Ringkøbing,
Holmsland, havbjergene og Stadil Kirke.
I forbindelse med gåturen arrangerer vi et fælles kaffebord med små forfriskninger.
Medlemmer af Stadil Fjord Bådelaug vil sørge for sikker transport til og fra øen.
Medlemmer af Holmsland Friluftslaug inviteres til at ro i kajak over til Hindø. Det vil
blive et flot syn på fjorden.
Er der deltagere, der ikke ønsker at blive sejlet derover, men alligevel har lyst til at
deltage i gåturen og eftermiddagskaffen derovre, så er det denne dag muligt- og
tilladt- at køre derover i egen bil. I Hee drejes til venstre ad Agersbækvej, følg vejen
syd om kirken og de ca. 3 km. ud til broen til Hindø. Kør frem til Erlings sommerhus
og parker der. Der kan også cykles.
Hindøturen koster 20 kr.pr.deltager.
Billetter købes i havnen fra kl. 13. Derefter er der afgang til Hindø. Alle deltagere
er herefter med i lodtrækning om fine præmier. Der er udtrækning i havnen kl. 18,
så gem jeres billet.
Ansvarlig: Esther Larsen mob.29 29 97 61
Ansvarlig for transport på fjorden: Henning Mølgaard mob. 22 87 25 10

Natten falder over Røjklit Havn
Solen er lige gået ned, himlens blå
bliver mørkere og efter et stykke tid
begynder stjernerne at vise sig.
Oplev hvordan nattemørke lægger
sig over Røjklit Havn. Se himlens flotte farver, hør om, hvordan de opstår
og få vejledning om, hvordan man finder vej på stjernehimlen.
Fra kl. 19.30 til kl. 22.00 (også i tilfælde af halvskyet vejr)
Alle kikkerter kan bruges som stjernekikkert, så husk at tage din kikkert med!
Ansvarlig: Sjoerd Both mob.50 41 52
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og brød, drikkevarer, kaffe og kage.
Boden på havnen vil have åbnet hele dagen.
Holmsland
HolmslandSogneforening
Sogneforening
Stadil
StadilFjord
FjordBådelaug
Bådelaug
Holmsland
Sogneforening
Søspejderne
DDS, Ringkøbing
Søspejderne DDS, Ringkøbing
Holmsland
Friluftslaug, HGU
Stadil
Fjord Bådelaug
Holmsland Friluftslaug, HGU
Holmsland Jagtforening
Søspejderne
Ringkøbing
HolmslandDDS,
Jagtforening
Assisteret Friluftslaug,
af Marinehjemmeværnet
Holmsland
HGU
Assisteret af Marinehjemmeværnet

Holmsland Jagtforening
Assisteret af Marinehjemmeværnet
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Træflis

Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

af juletræer & pyntegrønt
I/S Ejstrup Plantage
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ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

M.K. Fodpleje

Salg

Sv. Aa. Lunde
Svend S. Jensen

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

97 32 22 00
97 33 75 41

Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00
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CVR nr.: 18 65 1 2 70

Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

- Vognmandskørsel udføres
- Levering af diverse sand og grus
- Udlægning af grus på veje
- Entreprenør arbejde udføres

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
Klima & ac-eftersyn
Alt i forsikringsskader
Auto diagnose
Service & Tryghed til den rigtige pris
Lave priser på dæk
3 års garanti på reservedele
Gratis lånebil

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

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV

- Kloak- og nedsivningsarbejde
- Nedbrydning med sorter grap

Reservedels garanti

HOLMSLAND MASKINSTATION

Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16

Nørbyvej 44 . Holmsland . 6950 Ringkøbing

Tlf.: Fastnet: 9733 7414 . Tlf.: Mobilnet: 2022 0815
mail@holmsland-maskinstation
www.holmsland-maskinstation.dk
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Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Martin Keller
Lidt om Martin Keller, som besøger os på Naturens Dag
den 14. september
Martin Kellers lange vej til en ny ZOO
Da Martin Keller i 96 var i praktik i en
skovbørnehave, udviklede han grundideerne til børneprogrammet ”Naturpatruljen” på DR1, der blev en stor
succes i Danmark og høstede international anerkendelse. Gennem Tv-programmet ville naturpatruljen formidle
den nære danske natur gennem dramatik, ny musik og underspillet humor,
så børnene både ville undres og grine samtidig med, at de fik seriøs, faktuel
information om diverse dyr og planter.
Derefter blev de ca. 400 Tv-programmer ”Martin og Ketils Verden for begyndere” et hit på Tv2, hvor Martin og Ketil fløj rundt i deres hjemmebyggede rumskib og besøgte både mennesker og dyr i Danmark og resten af
verden.
Martin Keller er opvokset ved Frederiksberg Alle hvor både Frederiksberg
Have og Zoologisk Have var vigtige og eventyrlige verdener, der indgik i
Martins hverdag. Martin fangede forskellige vandinsekter og fiskeunger i
Havens kanaler og tog dem med hjem til sin egen mini zoo i den lille have,
hvor der var dyr overalt. For Martin var det altafgørende, at han, som barn,
af og til fik lov til at hjælpe de erfarne dyrepassere ved at gå til hånde og
bl.a. høre og se, hvordan dyrepasserne observerede og kommunikerede med
dyrene.
I 2003 så Martin noget, der ændrede hans opfattelse af dyr i fangenskab. I
Skandinavisk Dyrepark på Djursland viste Frank Vig Larsen, hvordan han
fik sin flok af brune bjørne til at galopere gennem vandhuller og over græsbakker ved at kaste æbler ud til bjørnene. I det sekund de store bjørne kom
løbende ændredes der noget i Martins opfattelse af dyr i fangenskab. Dyr,
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som havde plads ville udvikle sig, lege og helt igennem have en bedre tilværelse. Martin kunne herefter ikke nyde synet at dyr i fangenskab, som kun
havde mulighed for at vandre fra mur til mur.
I 2012 blev det muligt for Martin Keller at udvikle en moderne formidlingszoo med tropiske dyr. I samarbejde med Jesper Overgaard fra Jesperhus
på Mors, lukkede de alle dyrene ud af deres bure og gav dyrene ca. 3.000
m2 jungle at bevæge sig på. Dyrene blev sat sammen, på trods af hvilken
verdensdel de stammede fra, og alle dyrene blev trænet gennem positiv forstærkning. I dag er Jesperhus Junglezoo en succes, og det er tydeligt at se, at
dyrene trives, og det er også tydeligt at se, at zoogæsterne bliver i godt humør af at se, at dyrene har mulighed for at bevæge sig i deres optimale tempo
hen over hovederne på zoogæsterne.
Martin Keller træner både lemurer,
krybdyr og fisk hver dag, men det er
de 10 blågule araer, som Martin bruger mest tid på at træne. Papegøjerne
lærer nu at sætte bogstaver op i felter
og skrive ord, samle farve-puslespil
og indsamle affald.
Det er nu bevist at kloge dyr i fangenskab bliver triste og inaktive, hvis de ikke modtager en træning, der består af
forskellige opgaver og udfordringer. Så selvom fuglene kan være luftakrobater i Junglezoo’en, så trives de også mentalt og socialt, fordi de indgår i
den daglige træning.
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Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19
 Få et uforpligtende

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

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

AP

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

S

ervice

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

 Vi udfører
underleverandørarbejde
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 Bygningsstål

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

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

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

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

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

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Nørbyvej 11 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 70 10 • 23 30 70 10 • MKO@pc.dk

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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De blå spejdere ved Røjklit Havn
I Ringkøbing er
der flere spejderkorps. Igennem to
år har jeg været tilknyttet Det Danske
Spejderkorps, også
kendt som De Blå
Spejdere, hvilket
godt kan forvirre
nogle, da vi bære
grønne tørklæder.
Selvom at vi har
hjemme i Ringkøbing, nærmere betegnet ”Træstubben”, der ligger inde bag ved Rindum
Kjærgaard er vi faktisk en del spejdere her fra Kloster, der er en del af gruppen. Både som spejdere og ledere.

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

adresse

fra 12. august:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk
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De Blå Spejdere er opdelt i grupper alt efter hvilke klassetrin man går i. Hos
mikroerne går man i 0.-1. klasse, Minierne (hvor jeg er leder) går man i 2.3. klasse, hos juniorerne går man i 4.-5. klasse og hos tropspejderne, går det
fra 6. klasse og op. Vi laver rigtig mange spændende ting, alt sammen tilpasset hvilken gruppe man tilhører. Nogle ting er nemme og andre ting er
udfordrende.
Hos mikroerne begynder de at lære at arbejde sammen i patruljer. Det er vigtigt at kende hinanden og hjælpe hinanden. De lærer, at der skal være plads
og rum til alle uanset hvilken baggrund man har. Der er fokus på respekt for
naturen og naturkendskab. Hos minierne begynder vi at arbejde med knob,
vi arbejder fortsat med natur og narturkendskab bl.a. har vi over to gange
slagtet, renset og tilberedt høns over bål. Det var nogle spændende timer
hvor børnene deltog med nysgerrighed og åbenhed.
Junior/trop spejderne afholder deres møder sammen. De er så heldige at høre hjemme på Røjklit Havn, så snart vejret tillader det. Måske I allerede har
hilst på dem dernede en mandag aften? De arbejder sammen om at bygge
tømmerflåder, broer, tårne, laver bålmad og sejler i de to både gruppen har
været så heldige at få sponseret.
I år var vi igen på sommerlejr. Mikroerne/minierne
tog toget sammen til Forlev Spejdercenter ved Skanderborg, hvor vi tilbragte 3 dage sammen. Det var
nogle fantastiske dage, hvor vi byggede lejr op, sov
i telte, lavede mad på bål og sandelig om ikke også
børnene lærte at for at få en lejr til at fungere, skal alle hjælpe til med madlavning, opvask og hente brænde. Junior/tropspejderne var sammen taget på lejr i
Thy og havde også nogle fantastiske dage sammen.
De prøvede kræfter med træklatring m. rapellingudstyr, badede, fiskede, lavede mad over bål, sejlede i
kanoer og sov i telt.
Hvis nogen har interesse i at høre mere, er i velkommen til at kontakte mig på 22 72 34 89. Hvis man er i
tvivl om spejderlivet er noget, er man velkommen til
at være med på vores spejdermøder.
Berit Jensen Mejlvang
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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:

Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

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

mandag - fredag 19.00
søndag & helligdag 17.30

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

NYT: Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Bogbussen
Kloster børnehave, Klostervej 33

Tømning af:

mandage: 14.05 - 14.45

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

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted
Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

ÅBENT

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

NU OGSÅ

frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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

Dejlig lokalt til daglig
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