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Så kom efteråret efter en rigtig dejlig sommer og sensommer, og inden næste sogneblad udkommer, har vi sikkert også fået noget vinter. I hvert fald
passerer vi jul og nytår, og derfor ønsker vi alle vore læsere og annoncører

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
Næste nummer betyder ny årgang, og som vi plejer, skifter vi forsidebilledet ud. Og ligeledes som vi plejer, vil vi gerne have forslag til, hvad vi skal
bruge som forsidebillede.
Kom med nogle forslag, og gerne mange, så vi har noget at vælge imellem
				Redaktionen
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Ja, vi gør noget..!
Ja vi gør noget!

Sådan var ordene på en HIMS fra 13. oktober fra Sogneforeningens bestyrelse vedrørende kommunens planer om at lukke plejehjem - her iblandt
Holmbohjemmet i Kloster.
Sogneforeningens
synspunkter var/er klare: Holmbohjemmet skal bevares, fordi det er et væsentligt element i Holmslands
service-infra-struktur
på
linje med børnepasningen,
skolen, brugsen og idrætsog kulturcenter

Vi vælger udvikling og ikke afvikling.
Og hvad er der sket siden d. 7.okt., hvor byrådet trak punktet med beslutningen om nedlæggelse af plejehjem ud af dagsordenen for at sende sagen
tilbage til Social- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling?
Den 20.oktober havde Vorgod-Barde Borgerforening indkaldt repræsentanter fra Troldhede, Hoven, Stadil, Videbæk og Kloster til krisemøde vedrørende sagen. Fællesmødet resulterede i et åbent fællesbrev, som d. 23.oktober blev sendt til byrådspolitikere, var i Dagbladet, på Holmsland Sogneforenings facebookside, og nu kan læses på sogneforeningens hjemmeside,
holmslandsogneforening.dk.
De truede områder gjorde fælles front mod nedlæggelse af 77 plejehjemspladser. Det gør lige ondt, om man mangler hjælp i Troldhede eller i Kloster.
Den 29. oktober holdt deltagere fra Holmsland Sogneforening og lokale
samarbejdspartnere møde for at lægge en slagplan for argumentationen for
bevarelse af Holmbohjemmet. Argumenterne var mange og tungtvejende og
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gav os fornyet håb. Argumenterne blev så sammenskrevet i løbet af uge 45
og derefter sendt til byrådet og pressen inden Social- og Sundhedsudvalget
ville besøge Holmbohjemmet d. 14.nov.
Social- og Sundhedsudvalget holder et ekstra møde d. 20.nov., hvorefter
indstillingen sendes til Byrådet efter mødet d. 26.nov.
Nogen har ønsket sig underskriftsindsamling eller borgermøde vedr. problemet, men Sogneforeningen mener, det åbne brev til byrådet var vejen frem.
Følg med i dagbladet, på holmslandsogneforening.dk og på Holmsland Sogneforenings facebookside.

”Ny” julebelysning
Det er jo kun få år siden julebelysningen blev renoveret med nye lavenergikæder rundt i kanten og en LED pære inde i det røde hjerte.
De røde hjerter er efterhånden blevet skrøbelige. Og de hårde storme, der
efterhånden - synes julebelysningsudvalget i hvert fald - er blevet en del
af normalbilledet ligeså snart vi er færdige med at hænge op, har gjort
stadig hyppigere reparationer nødvendige.
Sogneforeningens bestyrelse har derfor besluttet at udskifte det røde hjerte til en stjerne med LED pærer.
Den mere åbne konstruktion burde også
være mindre vindpåvirkelig og dermed
forhåbentlig nemmere at vedligeholde.
Hvis ikke der indtræffer uforudsete
forhindringer vil de nye stjerner være
klar til ophængning 1. søndag i advent
2014.
På vegne af julebelysningsudvalget
Christian Holm Nielsen
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PR-gruppen Holmsland
Hvad er nu det for noget?
PR-gruppen er en del af bosætningsudvalget. Vi vil gerne være med til, at
skabe endnu mere interesse for Holmsland, vi vil gerne fortælle ”den gode
historie”.

DET kan I være med til! 		
Jeres opgave er at levere historier, give et hint om arrangementer, fortælle at
I har hørt………….o.s.v.
Så hjælper vi med, at få historierne fortalt, til aviser, Radio og TV, HIMS,
Sognebladet, og ikke mindst til facebook og diverse hjemmesider.
Vi holder øjne og ører åbne, og tager selv aktivt del i at finde de gode historier.
Vi glæder og til at samarbejde med jer.
Enkelte har allerede bemærket, at Holmsland omtales mere, bl.a. i Ringkøbing
Amts Dagblad. Er du én af de få, der mangler at læse de gode historier som
har været med i dagbladet, så klik ind på Holmsland.dk under solstrålehistorier:
Torben Mortensen
Anny Pedersen
Bodil Schmidt
Hannah Mikkelsen
Kaj Pedersen 		
Berit Pedersen

2119 6334
2685 7308
5191 7109
4036 0278
2295 1352
6154 1210

thm@hededanmark.dk
anny.pedersen@hotmail.com
bodil.holmsland@gmail.com
hannah.mikkelsen@rksk.dk
kaj@tibico.dk
roejklit@roejklit.dk
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Din egen forening
Næste arrangement i skrivende stund er Christian Bitz
17.11.2014

DE F

HOLMSLAND

Med en god portion humor og konkrete råd får
du Bitz’ sundhedsrealistiske guide til, hvordan
du holder sundhedsbegejstringen oppe, hvordan
du når dine mål og bliver tilfreds – uden at være
perfekt. Vi skal ikke alle være lige sunde eller
lige slanke. Så hvorfor følge de samme kostråd?
Glæd dig til et (h)ærligt indblik i Bitz’ brogede
hverdag, der byder på alt muligt andet end skyr,
klid og faste rammer.

Derudover deltager vi igen i år julearrangement søndag den 30. november,
med bl.a. bankospil. Vi trækker lod om en julekurv blandt alle jer der fornyer
eller tegner medlemskab for 2015.
I foråret bliver der et arrangement til Sønder Omme Statsfængsel. Vi annoncerer datoen på HIMS når vi har den. Det bliver enten et arrangement sammen med fængselspræsten, eller hvor vi får fortalt om dagligdagen i fængslet ved et arrangement for os.
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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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Det er genialt at handle lokalt
En eftermiddagskaffesamtale med Dagli’Brugsens uddeler Kirstine Aarup
den 10. oktober 2014
Malingens
duft,
flotte nye kølediske, meget mere
plads og lys, er
de i øjefaldende resultater af
Dagli’Brugsens
gennemgående renovering. Kirstine
og hendes medarbejdere er stolte af
den nye butik, som
på en månedstid er
forvandlet til en moderne brugs. Fra 1985 til 2014 som Kirstine siger.
To nye vinduer på sydsiden indfanger det pæne eftermiddagssolskin, mens
vi går gennem butikken, som i øvrigt er blevet meget mere tilgængelig
for gangbesværede. Kirstine fortæller, at hun har nydt hver dag af hendes
38-årige løbebane som uddeler. Hun vil gerne forsætte i nogle år, men er
alligevel glad for, at butikken nu er blevet renoveret, således at det bliver
meget nemmere at finde en efterfølger, når tiden kommer.
Ligesom brugsforeningens bestyrelse, har Kirstine tillid til fremtiden, og
synes at ombygningen er en rigtig fornuftig investering. Kølediskenes driftsog vedligeholdelsesudgifter bliver betydelig lavere, og derfor betaler investeringen sig hurtigt tilbage.
Nu bliver det spændende at se, hvordan kunderne imod tager den ”nye”
Dagli’Brugs og det nogenlunde tilpassede og udvidede udvalg. Udover
COOPs vareudvalg bliver Dagli’Brugsen ved med at sælge lokale kvalitetsprodukter som pølser og pålæg, ost, kartofler og grøntsager.
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SMS og Facebook bruges også i fremtiden til at oplyse kunderne om de
sidste gode tilbud. Desuden arbejder Kirstine på at få flere turister fra sommerhusområdet ind i butikken. En indkøbstur i Dagli’Brugsen kan nemlig
sagtens kombineres med en hyggelig udflugt til Kloster, uanset om det er
sommer- eller juletid. På mit spørgsmål om folks indkøbsvaner har forandret sig de sidste ti år, svarer hun, at det mest iøjefaldende er tendensen
fra hjemmebagt til hjemmebragt, så der bliver nok ved med at være gang i
bageovnen.
Mens vi drikker kaffe med hjemmebagt kage, taler vi om de sidste udviklinger angående den truende lukning af holmbohjemmet og bliver hurtigt enige
om, at Brugsen er et væsentligt element i vores lokalsamfund.
På Holmsland Sogneforenings bestyrelses vegne ønsker jeg brugsforeningen, Kirstine og hendes medarbejdere tillykke med en rigtig flot fornyet
brugs!!
Sjoerd Both

Guld fra Gemmerne
Jeres afbrugte møbler, kopper, lamper, cykler og lignende fylder
blot op derhjemme. Derfor ryd op og kør effekterne til Genbrugspladsen i Kloster og aflever i Holmsland Sogneforenings container.
Vi sørger for tømning og to gange om året afholdes loppemarked
på Bandsbyvej 32.
Overskuddet, omkring 30 000 kr. på årsbasis, går til at vedligeholde
julebelysning, flagallé og mange andre opgaver.
Det er en lettelse for arbejdet,
hvis I henvender jer på 97 33 71
09, hvis I vil aflevere store ting
eller har store mængder af genbrugsting. Ved denne henvendelse er det muligt at køre effekterne direkte ud på lageret.
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Hurra for Holmsland Postbutik
Der er nogen, der tror på os.

Dagli’Brugsen er simpelthen valgt ud til at få etableret en postbutik i
butikken. COOP og Post Danmark har udvalgt os og viser dermed, at
de tror på os som daglivarebutik på Holmsland nu og i fremtiden.
Postbutikken bliver en realitet fra d. 18. nov. 2014. Den bliver indrettet ved
kasse 2, og vil ha’ åbent i alle Brugsens åbningstimer kl. 7 - 19. Den bliver
betjent af Brugsens eget personale. Kirstine og personalet var ikke sene til at
sige ja tak til tilbuddet, selv om det jo vil betyde ekstra arbejdsgange. Men
Kirstine og personalet har den rette indstilling, at vi må følge med tiden og
udviklingen og værne om vores dagligvarebutik. Tak for det.
Når nogen udefra tror på os som velfungerende landsbysamfund, vokser vi –
både indeni og udenpå. Hvorimod det modsatte hurtigt kan få os til at hænge
med næbbet.
Endnu en serviceydelse
indrettes hermed i Dagli’Brugsen, og det er vi
glade for. Det gavner os
alle sammen, at vi nu
uden at køre kan sende og modtage pakker
i butikken og købe de
relevante labels, samtidig med vi gør vores
daglige handel. Hvor tit
har vi ikke været i vores store naboby for at
ordne vores post / pakker. Men nu lysner det. Julepakkerne kan ekspederes
her, hvor vi bor.
Men hvad er der med os på landet – i de små landsbysamfund ? Vil vi ha’ det
samme – det hele – som de har i de større Centerbyer ? Nej, vi er tilfredse
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med meget mindre. Skidt med vi skal køre efter specialbutikker, efter kommunale kontorer, efter tandlæger og læger. Bare vi kan beholde vores basisting som skole, børnepasning, plejehjem og dagligvarebutik.
Vi har et effektivt landsbysamfund, hvor vi har valgt at bo på landet med naturen og stilheden udenfor døren og med højt til stjerneklar himmel. Vi har et
effektivt lokalsamfund, der har tradition for at arbejde sammen og bakke op
om hinanden, når det gælder. Vi har et effektivt erhvervsliv og blomstrende
foreningsliv omkring Holmsland Idræts- og Kulturcenter med plads til alle,
og vi har et godt samarbejde med turisterne i området.
Så vi tror på en dagligvarebutik i vores lokalsamfund – også i fremtiden. Et
naturligt midte i vores sogn. Stedet hvor vi mødes og orienterer os om stort
og småt.
Lad os blive ved med at tro på det, at det nytter at fortælle de gode historier.
Det er tilflytterne et godt bevis på. Sammen skal vi sende de gode historier
langt ud - eller i det mindste ind på rådhusene, så de der også begynder at
fortælle de gode historier om os.
Bestyrelsen for Holmsland Brugsforening

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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HGU sæson 2014/2015
Så er den nye sæson atter i gang, og vi er glade for, at mange igen i år har
valgt at dyrke idræt i foreningen. Der er både nye og ”gamle” ansigter på
trænerposterne og i udvalgene, og der er alle kommet godt i gang med den
nye sæson.
Indendørs fodbold er startet i uge 43, og i skrivende stund ser det ud til,
at alle hold har fået en god opstart - vi håber det bliver en fantastisk sæson.
Mange af gymnastikholdene er også startet op i uge 43, de håber selvfølgelig også på, at mange glade børn vil møde op. Tjek planen på HGU hjemmesiden, hvor der i øvrigt også efterlyses enkelte trænere til nogle hold.
Så kender du nogen, eller har du måske selv lyst til at være træner i HGU,
så kontakt gerne gymnastikudvalget. Badminton og indoor cycling er også
kommet godt i gang, og skulle du have lyst til at prøve en af ovenstående
idrætsgrene, er du altid velkommen i foreningen. Husk at kontingentbetaling
foregår via betalingssystemet Conventus. Se mere på www.h-gu.dk
Fredag den 21. november 2014 kl. 19.00 er der hjælperfest for alle frivillige
i HGU. Festen er for både unge og ældre og vi samles i Holmsland Idrætsog Kulturcenter, hvor der vil være lidt god mad til alle. Tilmelding kan ske
til et af bestyrelsesmedlemmerne i HGU eller via info@h-gu.dk senest 12/11
2014. Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften.
Se opslaget og invitationen på hjemmesiden.
Desværre har HGUs kasserer Bent Erik Iversen valgt at stoppe i foreningen
ved generalforsamlingen til foråret 2015. Vi håber rigtig meget på, at vi kan
finde en ny kasserer fra nærområdet, der vil varetage opgaverne i HGUs
bestyrelse. Er det noget for dig eller kender du en der vil, så kontakt gerne
bestyrelsen.
Når dette blad udkommer, er de nye faciliteter i hallens tilbygning allerede
taget i brug. Rigtig mange af foreningens medlemmer har længe glædet sig
til at kunne komme i gang med at bruge den nye tilbygning, med de muligheder det giver. Efter længere tid med planlægning og indsamling er det
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nu rart endelig at komme
til at bruge bl.a. det nye
springcenter.
I
samarbejde
med
Holmsland Idræts- og
Kulturcenter og Din
Egen Forening arrangerer vi 17/11 2014 kl.
19.00 en aften i selskab
med
ernæringsekspert
Christian Bitz, når han
holder sit nyeste foredrag
«Uperfekt». Vi håber, at rigtig mange vil møde op denne aften for at støtte
arrangementet - husk at tage din nabo med.
Husk at sætte kryds i kalenderen den 30/11, hvor vi i samarbejde med byens
andre foreninger igen i år arrangerer julehygge i Holmsland idræts- og kulturcenter. Nærmere Info og indbydelse følger snarest. Det plejer at være en rigtig
hyggelig dag for hele familien, og det er vi sikre på, det også bliver i år.
Ris, ros, kommentarer og gode ideer til os i HGU er mere end velkomne, og
vi hører meget gerne fra jer.
På bestyrelsens vegne
Kaj D. Pedersen

Glæd jer I friske cyklister
Fjorden Rundt- ja selvfølgelig skal vi fjorden rundt på cykel igen i år.
Turen er planlagt til d. 30-31. maj 2015. ER du interesseret i motion,
samvær og naturoplevelser, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Læs
om turen i 2014 på holmslandsogneforening.dk i Sognebladet fra maj
måned.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Holmsland Krocketklub
Det årlige Kommunemesterskab
i Rækker-Mølle, hvor Holmsland
Krocketklub deltog gav i år et par
stolte mestre i C1 rækken. Ved samme stævne blev Ole Therkildsen,
der spiller både i Tim og Kloster også Kommunemester i sin række.

Kommunemestre 2014 i Krocket række C1
Vita Jensen og Birgit Christoffersen

Torsdag den 11. september 2014,
afholdt vi vores årlige Mix-stævne.
Vi havde rykket tiden til kl. 13.30
og bestilt et flot solskinsvejr, som
de 60 fremmødte spillere nød i fulde drag med en indlagt kaffepause.

Den 23. september havde udvalget
indkaldt til Klubmesterskab, hvor
der blev spillet i fire klasser. Der blev
som sædvanligt startet op kl. 10.00 med
rundstykker sponseret af Dagli’Brugsen
til medbragt kaffe.
Derefter blev kampene startet op og
afbrudt af frokostKlubmestre 2014- Viggo, Christa, Vita, Ole og Eivind
pause blev de nye
klubmestre fundet. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe og præmieoverrækkelse. En rigtig hyggelig dag med flot solskin og lunt vejr.
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Klubhus-udvalget
har i år givet vores
åbne klublokale en
gang grøn Gori, hvilket har pyntet på den.
Der er kommet nye
stole til afløsning af
nogle af de gamle.
Tørklosettet har også fået en gang grøn
maling udvendig og
den er blevet tømt og
frisket op indvendig, så den kan klare endnu en sæson til stor tilfredshed for
alle.
Klub-generalforsamlingen 2014 blev afholdt den 18. september efter kaffepausen. Fra referatet kan man læse:
• Klubben har i 2014 haft 24 betalende medlemmer, hvilket er et enkelt medlem mindre end sidste år. Vi har i år ikke været heldig at få nye medlemmer, men vi er også tilfredse med at holde niveauet. Der er jo også mange
tilbud til efterlønnere og pensionister, men vi tror da også, at vi kan fastholde vores størrelse.
• Der var på sidste års generalforsamling planer fremme om at lave nogle
interne kursus / trænings-dage. Det fik vi vel ikke gjort ret meget ved. Skal
vi forsøge at få det gjort?
• De nedsatte udvalg fungerer fint og tilfredsstillende og skal fortsætte. Nye
ansigter til klub-mesterskabsudvalget blev fundet og der var genvalg til de
øvrige poster.
Vores faste tilbud: kom og spil krocket – her leves livet i medgang og i
modgang - med gode dage og med skæve dage – en fri livsform uden forpligtelser ! ! !
Viggo Kofod
tlf. 3097 0080
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

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

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

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

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Kig forbi hos
Tind Textil & Kunst

Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

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

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
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
Sæsonafslutning i Holmsland Friluftslaug 2014

Onsdag d. 8. oktober 2014 holdt vi sæsonens sidste klubaften. Først en fælles rotur og dernæst fællesspisning i festlokalet, som Madpakkehuset var
blevet forvandlet til. Vi var omkring 20 trofaste roere, der sagde tak for i år
til hinanden. Vi har mange gode minder, og hele tiden vender vi tilbage til
vores super servicehold, der utrætteligt stiller op til hver klubaften med varme drikke og go’e sager. Vi havde en hyggelig og sjov aften med snak om
stort og småt gennem hele sæsonen.

• Der blev fortalt om store, sjove og dramatiske rooplevelser i den svenske
Skærgård. Næste år gennemføres Skærgårdsturen også - i den sidste uge af
september. I år havde vi to deltagere med, måske kan vi blive flere næste
år. Vi havde også to deltagere på Pers tur i Norge tilbage i maj, denne tur
gennemføres også i 2015 – den sidste uge i maj.
• Der blev fortalt mange sjove historier fra vores tur Ringkøbing Fjord
Rundt, 11. – 13. juli. Er der noget vi ikke går ned på, er det udstyr. Vi så
flere udgaver af jetkogere med og uden brintopladning, og efterfølgende
er et kompas installeret i en stævn. Mon ikke det bliver en årligt tilbagevendende tur ?
• Der blev talt om vores Limfjordstur med Per, Venø rundt, d. 21. septem20

ber. På grund af hård vind fra nordvest gik vi øst om øen og tog samme
kystlinje hjemad. På toppen af Venø var mange ude at lege i brændingen –
Limfjorden viste tænder, dog blev det noget roligere op ad dagen. En stor
flok sæler fulgte os på tæt hold. Villy blev frigivet på denne tur. Hvilken
Limfjordsø venter os mon næste år ?
• Der blev talt om den gode tradition med at afholde kurset ”Ka’ du kajak?”
i samarbejde med DGI og Per. Det er altid en hyggelig dag, hvor vi får
mange nye kontakter. I det hele taget har vi et godt samarbejde med DGI
og HGU om driften og udviklingen af klubben. Senest har vi erhvervet to
nye kajakker til klubbrug.
• Vi rundede også Tour de Vonå, hvor indvielsen af vores landgangsbro blev
fejret med maner og mange mennesker. Vi har længe manglet et forum,
hvor vi kunne dele oplevelser og billeder. Vores løsning blev Facebook.
Villy har oprettet en offentlig gruppe : Holmsland Friluftslaug Kajak. Her
udveksler vi billeder og oplevelser. Kig ind !
• - og der blev lagt planer om kommende ture, drøftet muligheder for en
venskabsklub og et tættere samarbejde med Ringkøbing roklub plus meget mere. I skrivende stund er en tur på Storåen gennemført lørdag d. 18.
oktober.
Naturens Dag 2014 blev gennemført for første gang i et tæt samarbejde
mellem 5 lokale foreninger. I Holmsland Friluftslaug var vi glade for samarbejdet, og vi har ytret ønske om at være med til næste år også. Som lokalsamfund står vi stærkt, når mange foreninger arbejder sammen på tværs af
vante skel. Nye muligheder kommer frem, og vi når nemmere ud i krogene
af Holmsland.
I forbindelse med Naturens Dag fik vi også kontakt med kommunens naturvejledere, og vi oplever her et gensidigt ønske om et kommende samarbejde
omkring kajak og natur. Økonomisk blev Naturens Dag på Holmsland støttet fra flere sider, og ønskerne om bl.a. en to’er kajak og en stjernekikkert
kunne indfries.
To’er kajakken har været på vandet ved flere lejligheder. Den er velegnet i
forbindelse med rotur med uerfarne, lidt tøvende roere, der kunne tænke sig
at prøve en tur, men for hvem det er et stort skridt at komme i egen kajak.
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Den er velegnet som tur kajak for et par eller en lille familie, der ønsker at
komme på langfart. Der er plads til to voksne og et barn eller to - plus stuveplads til bagage. To’er kajakken er opstaldet i Holmsland Friluftslaug, men
er selvfølgelig til rådighed for hele Holmsland. Alle foreninger kan rette
henvendelse om brug af kajakken.
Stjernekikkerten er også til rådighed for hele Holmsland. Vi har overdraget
opmagasineringen af den til Holmsland Sogneforening. Før udlån til foreninger tilbydes der kursus i brugen / håndteringen af den.
Naturens Dag 2015 finder sted søndag d. 13. september

Vinteraktiviteter i Holmsland Friluftslaug 2014 / 2015

Onsdag d. 12. november afholdes der Landdistriktsforum i Holmsland
Kulturcenter. I den forbindelse har vi aftalt med arrangørerne, at alle deltagere inviteres til at komme tæt på Holmsland Friluftslaug i Røjklit Havn. Vi
tilbyder om eftermiddagen en kajakprøvetur under kyndig vejledning.
Lørdag d. 22. november holder vi en arbejdsdag, hvor vi tager bro op og
tager forskud på julestemningen med æbleskiver og gløgg.
Torsdag d. 5. februar 2015 kl. 19 afholder vi kursus i kompaslære og navigation + stjernekiggeri, hvis himlen er klar. Sted meldes ud senere.
En aften i marts 2015 vil vi indkalde interesserede til et planlægningsmøde,
hvor vi drøfter og datosætter ture i den kommende sæson - og fordeler ansvarsområder.
En aften i marts 2015 vil vi indkalde interesserede til et planlægningsmøde,
hvor vi drøfter og datosætter ture i den kommende sæson - og fordeler ansvarsområder.
Vintertræning i Hvide Sande Svømmehal. Vi gentager vores tilbud om 4
kurser med vandtilvænning og redningsøvelser i svømmehallen. Der er ændrede åbningstider i Hvide Sande, så det er ikke muligt, at leje hallen på
hverdagsaftener – førend kl. 20, og det synes vi er for sent. Derfor har vi lavet aftale om brug af hallen fredag aften og lørdag formiddag. Se nedenstående 4 datoer og skriv dem i kalenderen.
Lørdag d. 21. februar 2015 kl. 9.00 – 11.00
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Fredag d. 27. februar 2015
Lørdag d. 7. marts 2015
Fredag d. 13. marts 2015

kl. 18.00 – 20.00
kl. 9.00 – 11.00
kl. 18.00 – 20.00

Har du tænkt på eller er du lidt nysgerrig på, om det med kajakroning er noget for dig ? Så kom med i svømmehallen eller kom med i klubben. Vi er
en god flok af alle slags, og der er plads til flere. Vi er mange, der har været
med fra starten, men hele tiden kommer der nye til, og de falder alle godt ind
i klubben og beriger klubben på hver deres måde.
Vel mødt i Holmsland Friluftslaug / Arbejdsgruppen

Fra HGU’s gymnastikudvalg
Gymnastikken er kommet godt i gang med hold til alle, unge som ældre
Det nye gymnastikudvalg har efter små udfordringer nu også godt fod på - næsten - det hele.
Vi håber at I alle - på trods af startvanskeligheder - bakker op om gymnastikken i HGU

Sæt

X

i kalenderen:

Er du til sjov - fed musik og fantastiske gymnaster - så kom til HGU’s forårsopvisning søndag d. 8. marts 2015 kl. 11.00 og se vore egne dygtige gymnaster
samt gæsteholdet fra Dejbjerglund Efterskole.
Efter opvisningen er der forfriskninger og hyggeligt samvær.
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Tank billigt
og støt
Holmsland
Gymnastik og
Ungdomsforening

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Holmsland
Gymnastik- og Ungdomsforening med 6 øre hver gang du tanker benzin
eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Holmsland Gymnastik- og
Ungdomsforening en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det
tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk
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HGU skal have ny kasserer fra 2015
Ved HGU’s næste generalforsamling den 4.april 2015 (hvor jeg er på valg)
har jeg valgt at stoppe i HGU’s bestyrelse og dermed også som kasserer. Der
er absolut ikke tale om, at jeg ”smækker” med døren, men efter 27 år med
frivilligt foreningsarbejde i bl.a. HGU og Ringkøbing Håndbolddommerklub
- er tiden nu inde til at holde en pause.
Jeg vil forsøge at skitsere de arbejdsopgaver, der følger med ”kassererjobbet”:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Deltagelse i bestyrelsesmøder og hvad dertil hører af arbejdsopgaver
Udfyldelse af ansøgningsskemaer om haltilskud 4-5 gange årligt
Udarbejdelse af opgørelse over antal medlemmer til DGI, DBU og kommunen
Betaling af regninger, som kommer pr. mail eller pr. post
Oprettelse af hold i Conventus, således at medlemmerne kan betale kontingent, via hjemmesiden
Holde øje med bankkonti og kontantbeholdning
Fordeling af haltimer sammen med udvalgene og Karina
Udlejning af borde/stole (kalenderstyring, sende ordrebekræftelser og
sætte pengene i banken)
Udarbejde årsregnskab

Styringsprogrammet Conventus er en stor hjælp, da kontingenterne bliver
bogført automatisk. Desuden letter det også arbejdet, når opgørelserne til
DGI, DBU og kommunen skal udarbejdes.
Jeg hjælper meget gerne ”en ny” i gang og står gerne til rådighed ved
de spørgsmål, som naturligvis vil komme det første år. Det vigtigste er
egentlig, at du kan lide at arbejde med tal og regnskaber. Arbejdet er meget
interessant og du kommer helt sikkert i kontakt med mange mennesker i vort
lokalsamfund.
Der stilles en bærbar computer til rådighed.
Jeg har valgt at melde ud i god tid, således at det bliver lettere at finde en ny
til ”posten”. Såfremt du er interesseret i at blive HGU’s næste kasserer og
har spørgsmål dertil, er du velkommen til at kontakte mig.
Bent Erik Iversen
Tlf.: 30 23 72 68
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Centernyt
Efteråret lod vente på sig i år. Det mærker vi også i hallen, da det bare er svært at tage sig sammen til at komme indendørs til aktiviteter, når det er så fint vejr udenfor.
Med et kort tilbageblik på tiden der er gået, så synes jeg at vi kan kigge tilbage på
et travlt år. Der har været travlt med både aktiviteter i multisalen og idræt i hallen.
Byggeriet af springcenteret har også givet ekstra arbejde, men resultatet er blevet
rigtig godt, så det har bestemt været det hele værd. Det har taget rigtig mange frivillige rigtig lang tid at få det til at se ud, som det gør i dag. I skrivende stund mangler
vi kun spinningslokalet, som forventes færdig i januar. Og det er noget jeg praler af,
når jeg mødes med de andre centerledere
i kommunen! Jeg er SÅ pavestolt over, at
vi for det første har fået så mange bidrag i
form af pengebeløb. Samtidig knokler så
mange lokale for, at få bygget tilbygningen på, og på at få det flot med fliser og
ny græs udenfor. Nogle har hjulpet med
forplejning og der er en kæmpe velvilje til
at få det til at fungere. Det har jeg meget
stor respekt for.
Jernpengene, som centeret får for indsamling af jern i området, er en kærkommen
ekstra indtægt. Gulvvaskeren er slidt op, så der er indkøbt en ny til at vaske halgulvet med, der er købt ny projektor og en anden saftkøler til kantinen. Det er alle ting
som jernpengene har betalt, så det betaler sig at aflevere sit gamle jern i containeren
hos Henning Jørgensen på Bandsbyvej.
Lige nu har vi travlt med planlægningen af ”Den store julefrokost” lørdag den
13. december, hvor både private og firmaer kan komme og ”gi den max gas” Der
plejer at være rigtig god stemning og vil du ikke gå glip af årets julefrokost, så kan
tilmeldingen nås endnu
HUSK lørdag den 17. januar fra 10-16, hvor vi ”hopper Amok” i hallen i store
hoppeborge og andet skægt!!
Med ønsket til alle om en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende nytår
Karina
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Indvielse af springcenteret
Lørdag, den 1/11 var en stor dag i idrætsog kulturcenteret.
Da blev det nye springcenter indviet. Det
blev fejret med brask og bram i samarbejde med HGU i form af et alsidigt program.

Ikke sært at stoltheden var til at få øje på.
Der ligger i hundredvis af frivillige arbejdstimer bag.
Ivan
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KIRKESIDER

NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December ’14– Februar 2015

U2 New Years day
Nytårsmorgen går jeg gerne en runde for at se til tingene. Imens spiller en sang sig selv inde i mig. Den
begynder med ordene All is quiet on a New Year’s day.
Min generation voksede op med bandet U2. De
havde sådan en typisk lyd. En pågående bas og aggressive trommer sagde: ”Giv plads, fremad!” Men
forsangerens og guitaren fortalte om en smerte ved
fortiden og nuet.
Nummeret om ”New Year’s Day” var tilegnet den
polske borgerretsbevægelse Solidaritet. Almindelige
arbejdere havde rejst sig mod sovjetisk undertrykkelse. Håbet løb gennem det polske samfund. Men
henover jul og nytår `81/`82 slog militæret til. U2
synger om en skare klædt i sort og hvidt, og om at alt
er stille nytårsdag? Er håbet brudt?
Eller betyder dét, at uanset hvor mange soldater
generalen sender på gaden, så bliver Nytårshåbet ikke
slukket? Menneskemængde, der er samlet i sort og
hvidt: de går ikke hjem. Så råber sangeren: ”It’s true,
we can break through, we can be one ...”
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Der er stadig stille sådan en nytårsmorgen. Nye udfordringer 30 år senere. Andre former for umenneskelighed truer i vores tid. At tænke på dém gør ondt,
som et guitarhvin i øret. Men det får også pulsen til
dunke. Som en rockmelodi.
Måske kan en almindelig mand stadig rejse sig mod
uretten og række hånden ud? Eller finde en stilhed i
larmen? U2 synger: I want to be with you, night and
day - Jeg vil være med dig, nat og dag!
Ja, måske endda indtil verdens ende? Det løfte kender vi i hvert fald! Det lyder ved døbefonten. Godt at
tænke på, at dén ting laver nytåret ikke om på:
Nothing changes on a New Years Day.

HOLMBOHJEMMET

Torsdag d. 11. dec. kl. 14.30: gudstjeneste.
Juleaften d. 24. dec. kl. 10.00: gudstjeneste
Onsdag d. 21. jan. kl. 14.30: gudstjeneste
Onsdag d. 4. feb. kl. 14.30: sangeftermiddag
Onsdag d. 25. feb. kl. 14.30: gudstjeneste
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

40 ÅRS JUBILÆUM

Ved den fælles gudstjeneste Nytårs Dag kl. 14.00 i
Gammel Sogn kirke markerer vi Else Enggrobs 40 års
jubilæum med kirkekaffe i den gamle skolestue.
Søndag den 18. januar indbyder vi menigheden til
fest i Kulturcenteret efter gudstjenesten i Gammel
Sogn kirke, for at fejre både Mogens Tarp og Else Enggrobs trofaste virke ved kirken gennem 40 år.
Nærmere oplysninger om tilmelding følger.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
30. nov - 1.sø. i Advent Matt
21: Palmesøndag
7.december - 2.sø. i Advent
Luk 21: De sidste tider
Mandag d. 8. dec.
Onsdag d. 10. dec.
14. dec. - 3.sø.i Advent Matt 11,2-10:Johannes Døber
21. dec. - 4.sø.i Advent –
Joh 1: Johannes’ vidnesbyrd
24. dec. - Juleaften - Lukas
2: Juleevangeliet
25. dec. - Juledag - Lukas 2:
Juleevangeliet
26. dec. - 2. Juledag - Matt
23: Dom over Jerusalem
28. dec. Julesøndag
1. jan. - Nytårsdag – Luk. 2:
Jesus omskæres
4.jan. Hell. 3 kongers sønd.
11. jan. - 1.sø.e. Hell.3 kg. Luk 2,41-52:Jesus som 12 årig
18. jan. - 2. søn. e. Hell. 3
kg. Joh 2: Brylluppet i Kana
25.jan. - Sidste sø.e.Hell.3 kg.
Matt 17: Forklarelsen på bjerget

1. feb. - Septuagesima Matt 20,1-16: I Vingården
2. feb. Kyndelmisse
8. feb. - Seksagesima–Mark.
4,1-20: Forskellige sædekorn
15. feb. - Fastelavns søndag Matt 3,13-17: Jesu Dåb
22. feb. - 1.sø.i Fasten Matt 4: Jesu fristelse i ørkenen
1.mar. - 2.sø.i Fasten Matt
15: Den kana’anæiske kvinde

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

16.15

10.15

9.00
19.00 Koncert

19.30 koncert
19.30 koncert
Holmslandkoret

10.15
Steffen Qvortrup

10.15

9.00

14.00

15.30

10.15

9.00

9.00

10.15

Vi henviser til
19.30 koncert

Holmsland Klit
14.00
Fælles gudstj.
10.15

10.15

9.00

9.00

10.15
Jubilæumsgdt.

10.15 Paabøl
Andersen

9.00
19.30 Koncert
10.15

9.00
10.15
Esben Lunde

10.15

9.00

9.00

10.15

Kontakt Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk –
www.holmsland-kirker.dk – facebook: Ny Sogn Gammel Sogn
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MUSIK I KIRKERNE

Mandag den 8. december kl. 19.00:
”Vi synger julen ind.” Børn og unge fra Musikskolen og
Holmsland Skole spiller mellem sangene.
Onsdag den 10. december kl. 19.30: Adventskoncert med Harmoniorkester Ringkøbing-Skjern og Ringkøbing Kammerkor v. Johannes Nilsson og Kaj Milter.
Søndag den 14. december kl. 19.30: Holmslandkorets Julekoncert v. Erla Thorolfsdottir.
Hellig tre kongers Søndag den 4. januar kl. 19.30
”Vi runder julen af” med Rindumkoret og Ringkøbing
Spillemandslaug
Kyndelmisse, mandag den 2. februar kl. 19.30
Kvindekoret Ringkøbing v. Lau Laursen synger - og
synger for - på stemningsfulde sange og hymner fra
Danmarks og andre landes traditioner. Lyt og syng
med
Gratis adgang til alle koncerter!

Dåb, vielser, begravelser i 3. kvartal 2014
Dåb i Ny Sogn kirke: Leon Lodberg Stendorf Jensen
Dåb i Gammel Sogn kirke: Arthur Holm Møller(Ringkøbing), Mathilde Sarah Gundersen Hill (England),
Leah Bech Andersen
Viede i Gammel Sogn kirke:
Signe Gundersen og Christopher James Hill
Begravelser og bisættelser
Ny Sogn kirke: Mie Frandsen, Anna Jansen
Gammel Sogn kirke: Ejnar Nørgaard Johansen
FORSIDEBILLEDET: Jomfru Maria i julenatten
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INDRE MISSION

INDRE
MISSION
HEE - HOLMSLAND
HEE - HOLMSLAND

Program
Program for:for:
December 2014
Mandag den 1. kl. 19.30 Bibelkreds hos Jørgen Iversen.
Tirsdag den 9. kl. 19.30 Adventsmøde. Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing, taler.
Mandag den 29. kl. 19.30 Julefest.
Januar 2015
Mandag den
Mandag den
Tirsdag den
Torsdag den
Mandag den
Tirsdag den

5. kl. 19.30
12. kl. 19.30
13. kl. 19.30
15. kl. 19.30
19. kl. 19.30
27. kl. 19.30

Februar 2015
Mandag den 2. kl. 19.30
Mandag den 16. kl. 19.30
Tirsdag den 17. kl. 19.30
Onsdag den 18. kl. 19.30
Lørdag den 28.

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Kredsgeneralforsamling for Ringkøbing og Skjern i Skjern. Program senere.
Kredsmøde. Bibelkursus i Spjald Missionshus v/ Sognepræst Robert
Enevoldsen, Thyborøn.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Missionsuge v/ Missionær Brian Madsen, Vejle.
Missionsuge v/ præst Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Missionsuge v/ rektor Karsten Hauge Mortensen, Ringkøbing.
Kredsmøde. Bibelundervisning. Program senere.

Marts 2015
Mandag den 2. kl. 19.30 Bibelkreds hos Esther og Johannes Nøhr.
Mandag den 23. kl. 19.30 Kredsmøde. Inspirationsaften. Program senere
Tirsdag den 24. kl. 19.30 Generalforsamling. Tale ved missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
April 2015
Mandag den 13. kl. 19.30 Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen
Tirsdag den 21. kl. 19.30 Møde ved fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing.
Maj 2015
Mandag den 4. kl. 19.30 Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Tirsdag den 19. kl. 19.30 Møde ved kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing.
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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Hjælperfest i
HGU
Fredag den 21. november 2014 kl. 19.00, holder HGU
hjælperfest for alle, der yder en indsats i foreningen.
Festen løber af stablen i Holmsland idræts- og
kulturcenter. Vi håber på, at mange vil møde op til en
aften med god mad og hyggeligt samvær med andre
frivillige.
Tilmeld dig på info@h-gu.dk
eller 30237268 ( Bent Erik Iversen )
- 40206859 ( Verner Kristensen)
- 22951352 (Kaj Pedersen)
Su: 12-11-2014
Prisen har I betalt via jeres frivillige arbejde, så vi håber
på at få en hyggelig aften sammen.
Venlig hilsen bestyrelsen
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Aktiviteter på Holmbohjemmet
November.

16. december Kl.16.30
Byrådsmøde.
Skæbnedagen.

29. november kl.14-16.
Julestue.
Holmlandkoret underholder.
Der kan købes gløgg og æbleskiver.
Alle er meget velkommen.

Januar 2015.
7. januar kl. 11.00
Nytårskur 2015.
For beboer, personale, frivillige
og Vennelauget.
Det forventes at alle bære hat.

December.
10.december kl.14.30
Inger Hartvig og Birgit Borum
Hvide Sande underholder med
sang og musik,
Julens sange synges ind.
Alle er velkommen,
Kaffen koster 20 kr.

14. januar kl.14.30
Bodil og Ivan Schmidt kommer
og spiller til fællessang.
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20 kr.

15. december kl. 10.00
Kommer børnehaven med
Luciaoptog for alle beboerne.
Vi andre må gerne kigge forbi.

19. januar kl.14.30
Bankospil i terapien.
Plader koster 8 kr.
60+ er velkommen.

15. december kl.14.30
Bankospil i terapien.
Plader koster 8 kr.
60+ er velkommen.

Februar.
11. februar kl.14.30
kommer Jytte, Ejgild og Bente med
harmonika og sang
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20 kr.

16. december kl.11.00
Julefrokost for beboere og
personale.
Vennelauget serverer.
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16. februar kl.14.30
Bankospil i terapien
Plader koster 8 kr.
60+ er velkommen.
Marts.
11. marts kl.14.30
Vennelauget holder
generalforsamling.
Else Enggrob underholder.
Kaffen er gratis.
Alle er velkommen.
16. marts kl.14.30
Bankospil i terapien.
Plader koster 8 kr.
60+ er velkommen.
Hver tirsdag
fra kl. 13.30 til kl.16.00
har teapien åben
Alle 60+ er velkommen.
Kaffen koster 20.kr.
Hver onsdag
er de frivillige på kørestols tur
med beboerne eller på en tur
om eftermiddagen ud i det blå.

Meddelelser på
byskiltene
Som man måske har lagt mærke
til er Klosters to grønne byskilte
blevet forsynet med en ramme til
annoncering af arrangementer.
Efter en masse begyndervanskeligheder med skriftstørrelse og
kondensvand, som kræver en
laminering, skulle rammerne nu
være funktionsdygtige.
Ønsker I hjælp til at fremstillet
skiltene, kan I henvende jer til
Bodil Schmidt på tlf. 973371
i god tid inden datoen for
skiltning.
Rammerne kan også stadig
påføres en tekstfolio fremstillet
hos Ringkøbing Skilte eller
Sign1. En anden mulighed er
hos Hee Offset.
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Træflis

Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

af juletræer & pyntegrønt
I/S Ejstrup Plantage
Sv. Aa. Lunde
Svend S. Jensen
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97 32 22 00
97 33 75 41

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

ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00
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VARIETÉAFTEN - Cafe’ Snik Snak
Så er vi her igen - Sæt

X i kalenderen

Fredag aften d. 27. Februar 2015 - denne gang kun for voksne.
Tá naboen under armen og mød op i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter til en hyggelig Varietéaften med underholdning
af Lutter, Lystige Lokale
kræfter og let anretning.
Vi glæder os til at se jer.
- Nærmere info følger
Med venlig hilsen

Kulturtrioen - Birgit Vogt, Lise
Kroning og Kirsten Nohns

Holmslandkoret
I Holmslandkoret arbejder vi i øjeblikket på højtryk med vores
juleprogram.
Traditionen tro synger vi forskellige steder i adventstiden.
Første gang på Holmbohjemmet lørdag den 29. november kl.
15, derefter på Anker Fjord Hospice søndag den 30. november
ligeledes kl. 15.
Vi slutter med julekoncert i Ny Sogn Kirke søndag den
14. december kl. 19.30.
Mogens Tarp
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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

Nyt fra Holmsland Skole:
Skolereformen kom fra Ministeriets
side på plads i foråret 2014, og hen
over sommeren har det været ledelsen og personalets opgave at få reformen implementeret i dagligdagen på
Holmsland skole. I dette forløb kan
man hurtigt tænke som Familien Crood i animationsfilmen ”Croods”, der til
nye udfordringer siger: ”Alt nyt er farligt” - men sådan tænkes der ikke på
Holmsland Skole. Alt nyt kan selvfølgelig være farligt - og forvirrende og
frustrerende. Men i det nye gemmer der sig også nye muligheder, spændende løsninger og gode rammer, for at børn såvel som voksne kan få en endnu
mere indholdsrig skoledag.
Reformen handler om nye vaner og
tilvænning - og dette betyder, at reformen er en ”levende organisme”, som
løbende skal evalueres og tilpasses.
I forbindelse med nyt skoleår og alle dets udfordringer skal der lyde en
kæmpe ros til ledelse og personale for
deres arbejdsindsats og måde at møde
det nye på. Vi kan som forældre tydeligt mærke, at de tager skolereformen
til sig og gør den synlig for os alle - og
skaber fundamentet for en skoledag
med bevægelse, læring og trivsel.
I dette skoleår består Skolebestyrelsen af følgende medlemmer: Jens Bøndergaard (formand), Ole Lange (næsteformand), Gitte Højbjerg, Torben
Mortensen, Bettina Tvistholm, Dorit Hansen og Nina Aarup. Der er på de
første møder blevet brainstormet over ”den gode skole” - og ideerne er mange. Det sidst nye tiltag er, at skolen er kommet på Facebook. Ideen med det
er, at vi i Skolebestyrelsen ønsker mere synlighed. Forældre kan følge med
på intra ift. informationer, billeder osv., mens Facebook kan ramme bredere.
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Vi ønsker at vise ung som gammel i lokalområde og opland, hvad vi gør og
kan på Holmsland Skole. Find os på Facebook - og ”like” og ”del” - så vi
kan blive endnu mere synlige. Selvom om de næste fem års børnetal er stabile, så har vi plads til flere…
Denne sensommer har udover den
daglige undervisning budt på fællesarrangementer som:
• Olympiade
• Motionsdag/minitriatlon
• Teatertur og operakoncert
• Surfing på fjorden for de ældste
elever
Vores skønne pedel, Martin, har valgt
at stoppe på arbejdsmarkedet ved udgangen af 2014 og i skrivende stund arbejdes der med at få valgt den helt rigtige afløser ud fra de mange ansøgninger, skolen har fået. Vi ønsker Martin al mulig held og lykke fremover og en
KÆMPE tak for din indsats på Holmsland Skole - du bliver svær at erstatte!
Afslutningsvis skal nævnes, at en arbejdsgruppe forbereder en ”Store Klassefest” for gamle elever og personale i anledning skolens 50 års jubilæum.
(Efter samme mønster som for 10 år siden). Den løber af stabelen den 5/9
2015. Se mere i kalenderen på Holmsland.dk.
Skolens egen fejring af jubilæet er ikke fastlagt endnu.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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HOLMSLAND MASKINSTATION
CVR nr.: 18 65 1 2 70

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

Tlf.: Fastnet: 9733 7414 . Tlf.: Mobilnet: 2022 0815
mail@holmsland-maskinstation
www.holmsland-maskinstation.dk
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

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 – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Holmbohjemmet
Oktoberfest 2014 på Holmbohjemmet
I år blev efterårsfesten
den 23.oktober til en
Oktoberfest. Der var 60
mennesker, der deltog
i festen, beboere, pårørende og personale.
Som altid var der pyntet
smukt op i efterårsfarver. Der blev serveret
en 3-retters menu, kaffe
og hjemmebagte småkager. Køkkenet på Holmbohjemmet havde tilberedt
maden; den var som altid veltillavet, og da det var oktoberfest, blev der serveret øl til maden.
Musikken i år var tyrolermusik- (for år tilbage havde Holmbohjemmet arvet
en del cd-ere med tyrolermusik) – og i øjeblikket er der en mandlig socialog sundhedselev i praktik. I sin fritid er han DJ, så han havde sammensat et
meget fint tyroler-program til denne aften.
Lissi Mikkelsen gav en kort orientering om, hvad der optager os alle i øjeblikket, men intet er vedtaget endnu, fremtiden bliver vedtaget den 16. december 2014. Selv om der hænger en mørk sky over vores plejehjem, var
alle enige om, at vi skulle feste og det gjorde vi, og snakken gik lystigt.
Da oprydningen var færdig, satte serveringsholdet sig og fik en kop øl.
Alle sluttede endnu en god aften på Holmbohjemmet.
Vennelauget.
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Naturens dag 2014
Kender du vandreturen langs Vonå?
Naturens dag viste vejen

Det var søndag, det var smukt vejr og det var naturens dag. Jeg havde set
på HIMS, at lokale kræfter ville arrangere udflugter fra Røjklit Havn, så jeg
begav mig på vej. Havde jeg forventet, at det var et lille arrangement, som
de lokale kræfter havde arrangeret, ja så tog jeg fejl. En flagallé førte mig
ned til havnen, hvor der var gang i den med boder, bål, folk der skulle sejle
mod Hindø, og så os, der skulle med bus ud til træbroen ved Vonå for at gå
tur langs med diget.
Jeg nåede først med den anden bus, men det gjorde ikke noget. Her var lokale i selskabet blandt andet vores præst Ole, tilflytter til området som jeg
selv, og gode sommerhusfolk, som gæster egnen flittigt. Naturvejlederen var
gået med den første busfuld, så vi blev i stedet guidet af en af vores lokale
ildsjæle Bodil. Gåturen gik fra træbroen langs med diget frem til pumpehuset og herfra videre til Røjklit Havn. Der var en gemytlig stemning, selvom
folk ikke kendte hinanden, alt imens der blev trasket igennem på den lidt
ujævne sti, som var slået i dagens anledning. Bodil fortalte om naturen, som
vi passerede forbi. Det var blandt andet overraskende for mig at se, hvordan
vandspejlet på Vonå ligger synligt højere end det landbrugsland, som ligger
bagved diget.
Da vi nåede pumpehuset, var der rygende varm kaffe og nybagt kage. Det
stod helt derude, hvor kragerne vender. En lokal jæger og naturkender Niels
Erik Jørgensen ventede på os her, så nu blev der gået i dybden med forklaringer om det lokale plante og fugleliv, og præsten fortalte spændende lokale
egnshistorier, som jeg ikke har hørt før. Jeg har endnu ikke været oppe på
kirkegården og tjekke, hvor skarnskvinden Kirsten ligger begravet, men det
vil jeg gøre en dag.
Turen endte ved Røjklit Havn, hvor jeg tog mig en velfortjent hot-dog. Efterfølgende har jeg introduceret Holmbo Kær Digespor til min familie.
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Jeg lærte et nyt og smukt område at kende den dag, og jeg håber, at stien bliver slået igen til næste forår, så andre kan få glæde af den smukke tur.
Hanne Kronborg

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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Naturens dag 2014
Sidst i juni måned fik jeg en mail fra Danmarks naturfredningsforening med
en opfordring til at lave et arrangement på Naturens dag, den 14/9 2014. Jeg
tænkte, at det måske var noget for kajakklubben, og sendte det videre til Esther. Jeg skal da lige love for, der så skete noget. Esther kontaktede straks
sogneforeningen. Bodil og Ester lavede hurtig en plan: Ud i naturen!
En lang travetur gennem knæhøjt græs fra Spangen til Røjklit havn, Holmbo
Kær Digespor skulle laves. Der blev kaldt til samling i Havnen, og planlægningen ville ingen ende tage. Der skulle sejles gæster til Hindø, der skulle
lejes bus til Spangen. Der skulle være en pølsevogn, der skulle være stjernekikkeri, Marinehjemmeværn, spejder og underholdning for børn.
Alt sammen noget som kostede penge. Midlerne blev søgt hos Friluftsrådet, der blev givet fra HGU, Holmsland Jagtforeningen bidrog, RingkøbingSkjern Kommune lukkede op for kassen, og Røjklit havn bidrog med en toiletvogn. Landbobanken med annoncering.
På trods af sommerferie blev der lavet et program for dagen, og frivillige
blev hyret.
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Stien fra Spangen blev
slået af Holmsland
Maskinstation. Tak for
det. Jens Kristian Slot
lagde mark til parkering. Erling Mortensen, ”ømanden” gav
lov til, at man kunne
køre til øen den dag.
Den gamle traktor
blev fundet frem, og
var man ikke til traven, kunne man nyde
godt af Erlings transport og fortælling om
øen. Ringkøbing-Skjern Museum stillede også med en guide. Bådejere stillede sig til rådighed med deres både, jo der var gang i den.
Men så kom spørgsmålet hvor mange kommer der? Oplevelserne var mange
og mon ikke også de mange fine sponserede præmier kunne være en fristelse? Der kunne komme alt fra 100 og opefter.
Dagen oprandt, overskyet og blæst fra nordøst. Øv, øv!! Men blæsten gjorde flagalleen
til et flot syn ligesom
flagene ved havnen. Alt
var på plads. Spejderne
med deres telt og bål,
pølsevognen
åbnede.
Marinehjemmeværnet
med deres kommandovogn. En veloplagt Martin Keller ankom og festen kunne begynde..
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Esther-Bodil og Spejder Lis bød velkommen, bilerne kom i en lind strøm, og
gæsterne strømmede til. Vejret havde ikke afskrækket de naturinteresserede
besøgende. Der blev sejlet til Hindø. 5 både deltog. De fleste sejlede flere
gange, bussen til Spangen måtte køre to gange, jo det gik bare derudad, kajakroerne frygtede ikke vinden, og bådene kom i vandet. Blæsevejret kunne
ikke stoppe sejlladsen. Til Hindø skulle man. Nogle stykker af gæsterne fik
senere på dagen lejlighed til at prøve at ro kajak. Et par stykker endog så
grundigt, at de måtte en tur i vandet. Hjælpen var nær, de blev hjulpet i land
og var ved godt mod trods det våde tøj.
Vejret gjorde, at det desværre ikke var muligt at se på stjerner, så den del
blev aflyst. Nogle friske hjælpere gjorde, at der på meget kort tid var ryddet
op, og dagen efter var der ingen, som kunne se, at havnen havde haft besøg
af ca. 400 gæster.
Jeg kan kun glæde mig over den planlægning og deyt sammenhold, der blev
vist. Det er fantastisk, hvad der kan præsteres, når bare der er nogen, som
har overblikket og det må siges, at det havde Esther og Bodil. Uden de to
var det ikke blevet til noget, jeg tror, der allerede er tanker i gang med 2015.
Det bliver den 13/9. Så glæd jer kære læsere. Jeg vil benytte lejligheden til
at takke for det gode samarbejde.
Henning Mølgård
Røjklit havn
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Naturens dag 2014
Naturens Dag søndag den 14. september 2014 bød på vejrmæssige udfordringer – men vi tog alligevel udfordringen op – vi ville gerne besøge Hindø
fra Vandsiden.
Da vi mødte op var turen allerede overtegnet – men det var åbenbart kun en
udfordring for arrangørerne – der blev trods vejret sejlet hel eftermiddagen,
og rigtig mange fik oplevelsen over fjorden med hjælp fra mange frivillige
bådejere.
Gad vide hvor mange, der var kommet, hvis det havde været godt vejr.
Sikkerheden var i top, og alle kunne føle sig trygge trods vejret.
På Hindø var der naturvejledere med information om naturen og øen.
En stor tak til arrangører og hjælpere – det kunne ikke gøres bedre – og bør
gentages. Mange har endnu ikke fundet frem til Røjklit Havn.
Et forslag til forbedringer – nogle ville måske også med på vandreturen fra
Vonå – man kunne måske lave vandreturen om formiddagen eller omvendt?
Med venlig hilsen
Thue Amstrup-Jørgensen

52

Naturens dag 2015
Vi var 5 foreninger, der med assistance af Marinehjemmeværnet, var sammen om at planlægge og gennemføre Naturens Dag 2014. Vi har alle tilkendegivet, at vi var glade for samarbejdet og oplevede, hvordan dagens indhold blev meget afvekslende. Der sker noget, når nye og forskelligartede
samarbejdsgrupper træder sammen. Vi er parate igen.
De 5 foreninger var Sogneforeningen, Blå Spejdre, Stadil Fjord Bådelaug,
Holmsland Jagtforening og HGU / Holmsland Friluftslaug.
Er der flere, der vil være med næste år ? I december starter vi så småt med
den grove planlægning af Naturens Dag 2015, der finder sted søndag d. 13.
september. Derfor denne tidlige forespørgsel, om der er andre foreninger, interessegrupper, skole / institution, der kunne tænke sig at være medarrangør
af dagen og dermed bidrage med gode ideer og andet.
Vi vil gerne høre fra jer inden 15. december 2014.
Venlig hilsen
på vegne af de 5 foreninger
Holmsland Friluftslaug
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Holmsland lokalhistoriske arkiv
Holmsland lokalhistoriske Arkiv, der har til huse på 1. sal på Holmbohjemmet, Klostervej 39, dækker den gamle Holmsland Kommune.
I arkivet findes mange arkivalier, bl. a. om slægter på Holmsland og Klitten + meget andet.
I øjeblikket er vi i fuld gang med at registrere arkivalierne digitalt, hvilket i fremtiden skal gøre det lettere at finde frem til det, man søger efter.
Hver mandag formiddag sidder 7 mennesker på arkivet og arbejder, og da vil det
være muligt at træffe os. Der er også åbent i arkivet den sidste torsdag i hver måned kl. 14 – 16.
Det vil også være muligt at komme i arkivet på andre tidspunkter. Ring til Mogens
Tarp på 97 33 72 42 eller 22 97 72 42, så finder vi en tid.
Vi hjælper gerne med at lede efter det, man søger efter.
Vi er meget interesserede i, at der tilflyder arkivet nye arkivalier, så hvis I derhjemme har noget liggende, som I tror, vi kan være interesserede i, så lad os se det, hvis
I da vil af med det. Lad i hvert fald være med at smide det væk.
Når man arbejder på arkivet, dukker der ofte interessante eller morsomme historier
op. Nedenfor én af de morsomme, som kunne læses i ”Vestjydske fortællere 1993”:
”Det er med beundring, man til tider konstaterer, hvad vestjyder med begrænsede
midler kan præstere. I Klegod ligger en lille gammel ejendom nær ved landevejen.
Tidligere prydede navnet ”Poul Degns Hus” i store bogstaver den store gule mur.
Poul Degn var far til Kræ Degn, der nu er død, men tidligere var klitfoged der på
stedet. Huset var gået over på fremmede hænder og navnet fjernet.
Der skulle være bryllup på ejendommen, og man ventede gæster fra byen. Altså
måtte der gøres noget af hensyn til aftrædelsesmuligheder. Byfolk kunne jo ikke
bare sætte sig bag kreaturerne i stalden. Og da tiden nærmede sig, pressede konen
på for at få Poul til at indrette et rigtigt lokum.
Forbavsende hurtigt erklærede han sagen for ordnet, og han betroede sin kone,
at stedet var så elegant indrettet, at de besøgende kunne tilpasse hullet efter deres
bagdeles størrelse. Poul havde anbragt en gammel komfurplade på et par bukke og
sat en spand under et af grydehullerne. Og det var jo rigtigt, at man med ringene
kunne variere hullets størrelse.
Lad mig tilføje, at Kræ Degn selv har bekræftet historiens rigtighed.”
Mogens Tarp
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Holmsland og Klittens Historie Bind 3
er nu klar til at blive

årets julegave!
Bogen, som er på 264 sider, kan her i området købes hos de lokale boghandlere
og hos Helle Skarregaard, Juelsmindevej 12 i Kloster. Der er rigtig mange farvebilleder i bogen, men prisen er alligevel holdt nede på 248 kr.
Bag udgivelsen står Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten, som siden foreningens start for snart 7 år siden, har haft som mål at udgive bind 3 i
serien om vores lokale historie. I samarbejde med mange andre frivillige, har en
erfaren og ihærdig redaktionsgruppe samlet oplysninger om ca. 60 emner, der
knytter sig til det geografiske område, som indtil 2007 hed Holmsland Kommune.
Et lille udpluk af de emner, som nok kan have særlig interesse for folk, her i den
nordlige del af den gamle kommune, hvor Sognebladet omdeles, skal lige nævnes:
”Flytning af den kommunale administration fra Kloster til Hvide Sande”, ”Forbindelser over Vonå”, ”Holmsland Sogneforening”, Søndervigs udvikling”,
”Detailhandel på Holmsland”, ”Søndervig detailhandels historie”, ”Holmsland
Kommune og strandfogderne”, ”Holmbohjemmet”, ”Kloster Børnehave”, ”Skolerne i Holmsland Kommune”, ”Ny præstebolig på Holmsland”, ”Holmsland
Indre Mission”, ”Vejnavne på Holmsland” og ”Tvangssammenlægningen med
fire andre kommuner”.
Også de mange andre emner, kan være af stor interesse for holmboere og andet
godtfolk, - eksempelvis vil det være en god idé, at sommerhusejere har et eksemplar af bogen liggende i sommerhuset.
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten takker alle, som på den ene
eller anden måde har bidraget til tilblivelsen af denne bog – og ønsker god fornøjelse med læsningen! – Skulle det evt. føre til at du ønsker at blive medlem,
da kontakt:
kasserer Grete Holt Winther på lokhist@mail.dk eller tlf.: 97 31 17 97.
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

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

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

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

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

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Siden med tiden
For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen og
bogbussens ophold i Kloster m.m.
Postkassen i Kloster
På Dagli’Brugsens østmur: mandag - fredag kl. 15.30
Postkasserne i Søndervig
På Søndervigs Supermarkeds østmur: dagligt
Ved stoppestedet øst for Beach Bowl: Postkassen er nedtaget!
Postkassen Ringkøbing
Det gamle posthus Nørredige 1:

mandag - fredag 19.00
søndag & helligdag 17.30

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

NYT: Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Bogbussen
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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Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

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

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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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

60

