HOLMSLAND SOGNEBLAD

FEBRUAR 2015

17. ÅRGANG
www.holmsland.dk
1

NR. 1

HOLMSLAND SOGNEBLAD
17. ÅRGANG

NR. 1

FEBRUAR 2015

Udgives af:

HOLMSLAND SOGNEFORENING

www.holmsland.dk

Bladudvalg:
Sjoerd Both, Røjklitvej 11, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.)
		
97 32 13 69 - mail: holmsland.sogneblad@gmail.com
		
Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster - 97 33 72 42
		
Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster - 97 33 71 09
		
Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger.
Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i maj2015.
Deadline: Mandag den 4. maj 2015.

Ny årgang betyder nyt forsidebillede. Denne gang har vi valgt et billede af
vores plejehjem, Holmbohjemmet, som vi til stor glæde for mange fik lov
til at beholde.
Derudover indeholder dette nummer af Holmsland Sogneblad, nr. 65 i rækken, beretninger og regnskaber fra Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening, Holmsland Sogneforeningen, Din Egen Forening, Holmsland Idrætsog Kulturcenter og Dagli’Brugsen, der holder fælles generalforsamling fredag den 10. april 2015. Se opslaget andetsteds i bladet.
Vedlagt bladet er der et giroindbetalingskort, som Holmsland Sogneforening håber, at alle, der modtager dette blad vil benytte. Se også om kontingentindbetalingen inde i bladet.
			Redaktionen
2

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

Fælles Generalforsamling

Fredag den 10. april 2015 kl. 17.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster

Dagsorden:
For alle generalforsamlinger:
Valg af Dirigent og stemmetællere
For hver enkel forening:
Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Indkomne forslag
Kontingent for næste år (hvis det kræves)
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Valg af revisor og suppleanter
Eventuelt
Midt under generalforsamlingen bliver der serveret mad.
OBS!
Ved

indgangen udleveres stemmesedler til de/den forening, man er medlem af.
kan mod kontant betaling blive medlem i en forening ved indgangen før
generalforsamlingen og få stemmeret.
Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af de
nævnte foreninger.
Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje
Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden
(HIK dog 6 uger)
Man

Alle er velkomne – også de yngre og børnefamilier
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Holmsland Sogneforening
Beretning til Holmsland Sogneforenings
generalforsamling.
2014 har været et begivenhedsrigt år, og det ser ud som 2015 vil blive lige
så travlt.
Sogneforeningens mål er at bidrage til, at Holmsland bliver ved med at være
et godt sted at bo.
Inden jeg begynder med årsoverblikket, vil jeg gerne sige TUSIND TAK til
bestyrelsen og de rigtig mange frivillige, som har organiseret og udført de
aktiviteter, sogneforeningen har været involveret i.
Ingen sogneforening uden ildsjæle og heldigvis er der rigtigt mange af
dem!
Ligeledes tak til centeret og de andre foreninger for et godt samarbejde.
Så hvad er det, vi har bidraget til, og hvad fik vi opnået i 2014?
Afsluttede eller løbende aktiviteter og projekter
•
•
•
•
•
•
•
•

anlæggelse af anløbsbroen ved Spangen,
praktisk arbejde omkring de grønne pladser,
oprydning af affald
flagalle
julebelysning
nyopsætning af hjemmesiden, Holmsland.dk
rammer til annoncering på byskiltene,
anskaffelse af informationsskærme i Brugsen og centeret

Arrangementer
•
•
•
•

loppemarked i maj og september
Sankt Hans fest ved Røjklit Havn i samarbejde med Lodbjerg Hede
Grundejerforening,
folkedanserarrangement på Ragna Tang Pladsen 26.august,
Naturens Dag 2014
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Holmsland Sogneforening
Bidrag til livskvaliteten og fælleskabet på Holmsland
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosætning og temagruppernes arbejde, (Svend )
udvikling af området omkring Spangen,
udvikling af stiforløbet ( her har Svend et indslag)
samarbejde med andre sogne og borgerforeninger i kommunen
kampen for Holmbohjemmet
kampen for udvikling af landsbyområder med fokus på Holmsland
LAG og Landsdistriktsrådets virke/arbejde
kampen for kvalitativ vækst
Holmboernes sag i medierne

Sogneforenings bestyrelse:
Sjoerd Both
Christian Holm Nielsen (ikke til genvalg)
Bodil Schmidt (villig til genvalg)
Dorthe Krogsgaard
Svend B. Neess
Lars Provstgaard (villig til genvalg)
Bjarne Vogt
Kirsten Nohns - suppleant
Henrik Jørgensen - suppleant
Sogneforeningens Finansielle Situation
Se årsregnskab næste side.
Kloster den 20.jan 2015
Sjoerd J.J. Both
Formand for Holmsland Sogneforening
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Holmsland Sogneforening
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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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HGU
Årsberetning HGU 2015
Året i HGU har budt på masser af idræt, både fodbold, gymnastik, badminton, spinning, kajak og meget mere har været på programmet i år.
Vi fik i år også mulighed for at være med til at indvie den nye springgrav
i hallens nye tilbygning, som vi alle havde ventet på med spænding. Vi er
sikre på, at vores gymnaster får stor glæde af de nye moderne forhold. Desuden er vi i HGU stolte af, at vi i et lille sogn kan tilbyde springfaciliteter på
et så højt niveau, og vi håber, at gymnasterne i Kloster vil få glæde af det i
mange år fremover.
På nuværende tidspunkt ser vi i HGU meget frem til gymnastikopvisningen
i marts. Det er altid en stor oplevelse for både udøvere og tilskuere, og vi
håber at se mange mennesker i hallen søndag den 8. marts 2015 kl. 11.00.
Det har også været et år, hvor vi har skullet tage afsked med Karina i hallen. Vi vil gerne sige mange tak for det gode samarbejde, og samtidig ønske hende held og lykke i Folkeskolen. Heldigvis er der allerede fundet en
ny centerleder i hallen, og fra HGU skal lyde et stort tillykke med jobbet til
Charlotte Lundgaard – vi ser frem til det kommende samarbejde.
Igen i år har HGU solgt nytårsfyrværkeri, og salget er gået godt. Vi er glade
for, at så mange vælger at støtte foreningen ved at handle årets nytårsfyrværkeri lokalt.
I november holdt foreningen hjælperfest for alle, der yder en frivillig indsats
i forbindelse med idrætten i Kloster. I år var der mødt en god flok mennesker op, og vi havde en hyggelig aften alle sammen. Sidder der nogen derude med en god idé til, hvordan vi ellers kan ”sige tak” til alle de frivillige i
foreningen, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen - vi hører gerne
fra jer.
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HGU
VIGTIGT:
Som tidligere nævnt trækker Bent-Erik Iversen sig fra posten som kasserer i
HGU i forbindelse med generalforsamlingen i april. På nuværende tidspunkt
har ingen meldt sig som ny kasserer, og vi, i bestyrelsen, har desværre heller
ikke haft held med at finde en anden til posten. Så lige nu står vi med lidt af
et dilemma – Hvad gør vi? Vi ser umiddelbart 3 muligheder: Da det både er
en vigtig post i foreningen og nok også en lidt tidskrævende post, ser vi det
som en mulighed, at 2 personer kan deles om opgaverne. Vi håber meget, at
dette kan være løsningen. Det er også en mulighed, at vi som forening køber os til professionel hjælp evt. uden for sognet, men dette er desværre nok
ikke en rentabel løsning på længere sigt. Den sidste og nok også den mest
dystre løsning er, at foreningen må dreje nøglen om. Dette håber vi selvfølgelig ikke er løsningen, men vi er i bestyrelsen kommet til et punkt, hvor vi
har brug for nye idéer og indspark fra Klosterfolk, så ring eller skriv, hvis du
sidder med løsningen.
Mht. det omdiskuterede familiekontingent, som kom på banen under sidste
års generalforsamling, så har vi i bestyrelsen desværre ikke fundet en rentabel løsning. Vi arbejder på at nedsætte et udvalg, som skal hjælpe os til en
fremtidig løsning. Som kompensation har vi indført en rabatordning ved tilmelding til flere idrætsgrene. Vi håber på jeres forståelse, men vi ønsker den
bedste økonomiske løsning for foreningen.
Til slut vil vi gerne sige en stor tak til alle sponsorer og frivillige hænder,
som gør det muligt at drive en idrætsforening.
På bestyrelsens vegne / Kaj D. Pedersen
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HGU
HGU

Samlet Oversigt

Indtægter

2014

2013

2012

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

131.156,84
209.079,35
0,00
63.269,10
256.709,90
0,00
52.718,10
16.637,00
14.127,55
7.065,00
151.634,11
0,00
0,00
18.711,00
921.107,95

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

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

Udgifter

2014

2013

2012

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

128.573,91
203.358,54
1.768,00
59.568,00
249.044,05
0,00
42.019,68
15.720,00
16.861,75
3.952,32
61.583,35
0,00
0,00
15.194,14
797.643,74

82.839,79
294.866,87
1.725,00
45.161,00
259.088,31
1.425,00
61.065,13
12.150,00
18.704,29
2.807,30
85.146,38
88.633,66
534,00
24.461,85
978.608,58

139.478,46
179.633,57
1.675,00
45.670,00
253.925,26
240,00
140.017,88
8.415,00
28.720,05
8.053,44
85.195,15
0,00
0,00
18.882,41
909.906,22

Overskud
Underskud

123.464,21

-39.718,18

-60.673,45
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HGU
Balance pr. 31-12-14
Aktiver
Kontant
Vestjysk Bank
Landbobanken
Udestående fordringer
2433 Bankinv. Kort obli.
15 Vestas aktier

4.227,00
94.852,76
251.035,40
33.118,80
235.463,90
3.397,50

Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Skyldige omkostninger

I alt

Passiver

486.001,25
123.464,11
609.465,36
12.630,00

622.095,36

Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden
bemærkninger.
Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger
er udenfor revisionens påtegning.
Dato: 01. Februar 2015

Kasserer: Bent Erik Iversen

Revisor: Anne Margrethe Nielsen

Revisor: Maybritt Pugflod
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622.095,36

HGU
Regnskab HGU 2014.

Vi kom ud af 2014 med et overskud på godt 123.000 kr., men derfra skal trækkes 50.000
kr., som er LAG midler, som vi har fået udbetalt i år, men retmæssigt hører under 2013 - det
var til den nye bro i Røjklit Havn. Ligeledes er der 20.000 kr., som vi skal betale tilbage til
RKSK Kommune, da vi i 2014 har fået for meget hallejetilskud, som er bogført i 2014, men
først bliver tilbagebetalt i 2015.
I forbindelse med fyrværkerisalget i 2014 sendte vi overskydende krudt tilbage på
fyrværkerifirmaets varelager. Det står lige nu som et aktivt varelager. Sagen omkring
fyrværkerisalget er nemlig ikke afsluttet endnu, da der en tvist om, hvorvidt fyrværkerifirmaet
skal udstede en kreditnota på ”restfyrværkeri”, eller om de skal opbevare ”krudtet” til
nytårssalget 2015.
Ser man samlet på sportsaktiviteterne, så har de givet overskud i år. Det er rigtigt positivt,
da man så kan se, at kontingentets størrelse passer til omkostningerne ved de forskellige
aktiviteter.
I 2014 har vi bl.a. investeret i nye kajakker og givet tilskud til nye klubdragter.
Vel mødt på generalforsamlingen den 10. april 2015, hvor jeg vil gennemgå hele regnskabet.
Bent Erik Iversen
HGU’s kasserer

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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DEF

DEF

HOLMSLAND

Din Egen Forening
Vi startede året med et spændende foredrag med Rasmus Tantholdt, næsten
200 havde købt billet. Desværre blev han lige på det tidspunkt kaldt ud til et
brændpunkt. Vi valgte at lade være med at booke ham en anden aften, p.g.a
af økonomien.
Vores wellnessaften var godt besøgt, alle stande var booket stort set hele aftenen, og vi fik mange positive tilbagemeldinger, så det er et arrangement vi
har lyst til at prøve igen.
I juni var vi på besøg på Agerfeld Gl. Skole. Det var en god og hyggelig aften, med et lækkert traktement. Vi fik set alle de nye ting, og fik både gode
ideer, og brugt lidt af opsparingen.
I september var vi på besøg på TV Midt Vest, vi blev vist rundt, og fik vist
film over de 25 år TV Midt Vest har været på skærmen. Det var meget interessant, og vi havde pæn tilslutning til arrangementet. Hvis nogen af jer har
lyst til at opleve TV Midt Vest indefra, kan I tilmelde jer hos TV Midt Vest,
når det passer ind i jeres program.
Sidst på året var der julearrangement med banko i hallen, og efterfølgende
kirkegang. Det var igen en stor succes med mange mennesker.
Vores kreative klub blev startet op lidt sent på sæsonen, men deltagerne hygger sig, og vi vil prøve, at få flere muligheder med i programmet til næste år.
Lige nu arbejder vi på arrangement til Sdr. Omme Statsfængsel sidst i marts,
med foredrag, og mulig deltagelse af én af de indsatte. Hvad vi ellers har på
programmet hører I nærmere om.
Vi vil gerne sige tak til vores medlemmer, og alle I andre som bakker op om
vores arrangementer.
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DEF Regnskab

HOLMSLAND
DEF Regnskab

Resultatopgørelse 1.1. 2014 - 31.12. 2014

Regnskab

Indtægter
Kontingent medlemmer
Sponsorater
Nettoindtægter arrangementer
Arrangement nr. 1 Wellness 23/1
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

9.675,00
-

(4.000,00)
4.055,25
-

Arrangement nr. 3 Chr. Bitz 17.11.14
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse sponsorat

20.840,00
30.104,98
776,25
(2.100,00)

Andre indtægter
Renter
Andre indtægter Agerfeld Gl.Skole
Indtægter i alt

2.375,00
3.000,00
13,41
50,00

Kasse

(245,20)

Regnskab
(750,00)

Ringkøbing Landbobank

8.354,39

Aktiver i alt

7.604,39

Passiver
Egenkapital primo

(55,25)

20.673,33

Årets resultat

(13.068,94)

Egenkapital ultimo

7.604,39

Skyldige omkostninger

(7.941,23)

Passiver i alt

63,41
871,73
4.443,07
2.275,00
16,00
7.206,60

Omkostninger i alt

13.940,67
(13.068,94)
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7.604,39

(625,00)

Administration
Generalforsamling
Annonce
Kontorhold
Gebyrer
Diverse udgifter

Årets Resultat

Aktiver
Forudbetalte omkostninger

6.450,00
4.505,20
2.000,00
190,00

Arrangement nr. 2 Rasmus Tantholdt
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

Arrangement nr. 4 TV Midtvest 11.9.14
Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Lokaleleje
Annoncering
Diverse

Balance pr 31.12 2014

15-02-2015

DEF

DEF

HOLMSLAND

Bestyrelse Din Egen Forening:

OBS

Ida-Lill Nilsson
Lene Rytter
Gunver Jensen		
Connie Riese		
Bibbe Stræde
Kathrine Kaspersen
Berit K. Pedersen

Hvis ikke du har fornyet dit medlemskab, kan det gøres ved at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved at indsætte pengene på vores konto 7670-1517437.
Husk at oplyse navn og adresse.

på valg
på valg
på valg
på valg

Revisorer:
Gunhild Oehlenschlæger
Maybritt Pugflod

Kontingent for 2015 er 75 kr.

på valg

Holmslandkoret
Forårskoncert torsdag den 23. april kl. 19.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Kom og vær med til at synge foråret ind.
I pausen vil der være en lille forfriskning.
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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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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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Idræts- og Kulturcenter
Vi har haft et spændende år i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Vi er næsten
færdige med byggeriet, og det er blevet rigtig godt. Vi har stor glæde af alle de
frivillige, som træder til så snart der er behov for det. Det er en fantastisk mulighed,
det giver os i forhold til arbejdet, og i forhold til i det hele taget at have sådan et
flot center.
Karina valgte at stoppe den 31. december for at vende tilbage til sin læreruddannelse.
Karina fik job på Tarm Skole, og er nu godt i gang. Karina har været hos os i centeret
i 6½ år. Hvor er de blevet af? Til dig Karina skal lyde en stor tak for din indsats.
Du har taget imod alle med et stort smil, godt humør, og altid meget hjælpsom, når
nogen havde brug for det. Vi vil gerne fra centeret ønske dig held og lykke med
dit nye job, og håber du bliver glad for din beslutning. Vi holder en goddag- og
farvelreception for Karina og Charlotte den 20. februar kl. 16 i centeret, vi håber at
mange har lyst til at komme og hilse på.
Vi skulle have ansat en ny centerleder og var så heldige, at få Charlotte Lundgaard
Christensen ansat allerede den 15.1. Vi vil gerne byde dig hjertelig velkommen som
ny centerleder, og glæder os til samarbejdet med dig. Du er allerede godt i gang,
og der er mange ting du skal sætte dig ind i. Vi vil også gerne sige tak til Dorthe
Krogsgaard, som overtog Karinas plads i overgangsperioden.
Vi har haft mange arrangementer. Vi gentog Hop Amok i januar, med mange
deltagere både forældre og børn, som hyggede sig sammen hele dagen.
Sammen med DEF havde vi foredrag med Christian Bitz i november, en rigtig
underholdende aften med fokus på sundhed.
Vores aftener med fællesspisning er en stor succes. Vi havde en lille pause i januar,
fordi Karina var stoppet, og vi skulle have ansat en ny. I den periode var der mange,
der ringede og ønskede at vi skulle fortsætte med fællesspisning.
Kunstgruppen sørger fortsat for, at vi har flotte billeder og farver på væggene.
Udstillingen bliver skiftet ud ca. hver anden måned. Anna Bech Hansen fra Galleri
Mikkel i Ringkøbing udstiller lige nu, og indtil først i marts. Vi synes det er dejligt,
at I vil bruge tiden på, at få kunst på væggene, det er jo et kulturhus, og den del er
også vigtig at få vist.
Fredag den 27. februar kl. 19.30 har vi lagt op til en underholdende aften med
”Cafe snik snak.” Det er en revy, som bliver opført med cafèstemning. Det er
mange lokale ting, der bliver nævnt i revyen, og holdet bag har lagt mange timer
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Idræts- og Kulturcenter
i forberedelserne. Vi håber at mange har lyst til at være med. Billetter kan købes i
Brugsen til 150 kr. incl. traktement.
Vores sponsorforening, som samler penge ind til HGU og Centeret, er i gang med
at gentegne aftalerne, og vi håber, at I vil tage godt imod dem og fortsat være en del
af foreningen. Vi vil gerne sige en stor tak til alle, det har meget stor betydning, at
I bakker op.
Indvielse af vores nye multisal den 1.11. hvor Christian Ahle klippede snoren,
var en hyggelig eftermiddag, og mange havde valgt at være med. Der var mange
forskellige aktiviteter den dag, hvor dygtige gymnaster fra HGU og repholdet
var med til at vise, hvordan de nye trampoliner skal bruges. Springgraven er helt
færdig, og p.t. er vi godt på vej i spinningslokalet, som vi forventer vil være færdig
den 1. april. Vi forventer at være helt færdige omkring 1. maj. Det er et flot syn, når
vi kører forbi, og kan se aktiviteten gennem vinduerne i gavlen.
Vi er kommet ud med et overskud i 2014, som ser rigtig godt ud. Det er meget lovende for fremtiden, og det giver mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang.
Vi holder snart hjælpefest igen, det bliver når det hele er færdig. Nærmere information kommer snarest. Vi vil gerne holde en fest for alle der har hjulpet til med
byggeriet. Det er en fantastisk opbakning, vi har fået alle steder fra, vi er meget imponerede over den velvilje, vi har mødt. Og også for alle, der hjælper til med at få
centeret til at køre i hverdagen. Der er faktisk mange, der bruger en del tid i centeret
gennem ugen, og gør et stort stykke arbejde. Vi skal lige ha’ nævnt Linda også. Hun
laver rigtig god mad, og det er jo også med til at trække folk til.
Mange tak til bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde. Der har været mange
udfordringer i år, men det har været meget positivt.
På vegne af bestyrelsen
Kjeld Pedersen
Jette Aarup		
Svend Jensen		
Nina Mortensen
Holger Jensen
Kjeld Pedersen		

på valg - modtager genvalg
på valg - modtager genvalg
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Idræts- og Kulturcenter
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Idræts- og Kulturcenter
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Idræts- og Kulturcenter
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Spændende forår hos
Tind Textil & Kunst

Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på
Caféstrik:
26/2
26/3

19 - 21.30
19 - 21.30

30/3

Kursus i
dominostrik.
Tilmelding
nødvendig

30/4
28/5

19 - 21.30
19 - 21.30

Kom og vær med til
strik, hygge, nyheder
og inspiration!

Bliv klædt på til forårets fester i smarte kjoler fra
firmaet »duMilde«
Find inspiration i butikken og information
om vores strikkekurser på:
www.tind-textilkunst.blogspot.dk
Kosmetolog Pia Wennike er flyttet til større lokale på Herningvej
23 i Ringkøbing.Vi takker Pia for et fantastisk samarbejde i de
fire år hun har været i huset!
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

Modeshow

mandag d. 9. marts
kl. 18 - 20
Billetpris: 100 kr.
reservering af billet
nødvendigt på:
post@tind-textilkunst.dk


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Holmsland Brugsforening
Beretning Holmsland Brugsforening for 2014
Fra DGI ved vi, at 45 procent af alle danskere ville sige ja, hvis de blev spurgt om
at være frivillig.
Hvad nu hvis 45 procent af alle husstande i Holmsland ville sige ja, hvis de blev
spurgt, om de ville handle for 100 kr. mere pr. uge i Brugsen ?
Holmsland har godt 600 husstande og er en samlet betegnelse for Gammel Sogn
og Nysogn.
Lad os sige, at 45 % af husstandene (270 husstande) siger ja til handle for 100
kr. mere pr. uge i Brugsen resten af dette år. Det vil betyde en meromsætning på
1.350.000 kr. Det er dog alligevel noget !
Vi tror på en fremtidig lokal dagligvarebutik i bestyrelsen, men vi må stå sammen
om det. Vi kan det ikke alene. Al udvikling lige fra personlig udvikling til udvikling
af en butik sker i et samspil med mennesker omkring os.
Krav til den lokale dagligvarebutik
Vi forventer som kunde venlighed og imødekommenhed. Vi forventer at blive hilst
på, når vi kommer ind i butikken, og vi forventer friske varer til en konkurrencedygtig
pris. Butikken skal kunne tilbyde service og god kvalitet og gerne have flere
funktioner udover salg af dagligvarer – senest har vi fået en PostButik. Butikken
skal være synlig i lokalsamfundet, personalet skal være synlige i butikken, så vi kan
mødes i en rar atmosfære. Store krav til lokalsamfundets butik, men personalet og
bestyrelsen forsøger hele tiden at leve op til det og hele tiden blive bedre. Lad os få
en snak om på generalforsamlingen, hvordan vi bliver endnu bedre.
Investeringer i butikken
Som sagt før her i beretningen så tror vi på en god fremtid for vores Dagli’Brugs.
Derfor investerede vi også knap 1.500.000 kr . på renovering af butikken i en tid,
hvor der ellers er mange historier om landsbyer, hvor den sidste butik bukker under
for konkurrencen fra centerbyerne og drejer nøglen. Men det sker ikke i Kloster.
Vi valgte at investere i en modernisering af køle- frysafdelingen, af frugt- og
grøntafdelingen og en generel ansigtsløftning af hele butikken. De nyindkøbte
montrer kan alle reinstalleres et andet sted, hvis det nogensinde bliver aktuelt.
Pengene er ikke spildt.
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Holmsland Brugsforening
- Og hvem ville ha’ troet, at nyt inventar i den grad kunne ændre helhedssynet på
butikken? Butikken fremstår nu ny, moderne og indbydende og faktisk også meget
større. Det hele blev indviet på festlig vis fredag d. 7. november 2014.
Med den nye butik forventer vi færre kassationer, mindre svind, store besparelser på
vedligehold og en nedgang på 40 % i energiforbrug. Vi følger spændt udviklingen.
Årets resultat
Omsætning: kr. 11.665.100
Underskud: kr. 237.536
Underskuddet skyldes hovedsageligt omkostninger vedr. ombygning i butikken.
Bestyrelsens arbejde i Brugsen
Bestyrelsen har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. Vi konstituerede os
i april måned med Thorkild Olesen som formand, Svend Jensen som næstformand
og Esther Larsen som sekretær.
Debat om fremtiden, vilkår for at drive dagligvarebutik tæt på centerbyerne,
omfattende investering, og den praktiske del af ombygningen har fyldt en del på
vores møder.
Desuden har vi afholdt flg. arrangementer:
1. Sommermarked: d. 8. august kl. 16 – 19
2. Indvielse af ny butik: d. 7. november
Dejligt at se så mange mennesker til indvielsen. Tak til dagplejen, børnehaven, skolen og alle der kiggede ind. Tak til musikken.
3. Adventshygge i Kloster: d. 30. november
Tak til uddeler og personale og andre hjælpere
Uddeler og personale har trukket et stort læs i forbindelse med ombygningen og
reetableringen af butik. I har gjort en kæmpeindsats – tak for det. Mange frivillige
var også i sving i mange timer. Vi siger også tak til jer.
På valg:
Mette Krøldrup Rasmussen, modtager genvalg
Thorkild Olesen, modtager ikke genvalg
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Cykeltur Ringkøbing Fjord rundt d. 30.-31. maj

Naturoplevelser Motion Samvær
Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i vores lokale Fjorden Rundt.
Turen strækker sig over to dage med overnatning på Skavenhus. Der cykles fortrinsvis på
cykelstier, tempoet bliver moderat, og der bliver mange pauser.
For at kunne få hjælp ved punktering og anden uheld vil en følgebil være til rådighed. Samme bil
kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage.
Alle, både børn og voksne, som har lyst til
naturoplevelser, motion og samvær, er
velkommen til at deltage. Dog skal børn have
følgeskab af en voksen.

Nu er det tiden, hvor
jeg får fat i følgebilen!!

Cyklen og arbejdet skal man selv levere, men for
en pris af ca. 450 kr. serveres aftensmad og
morgenmad på Skavenhus. Desuden arrangeres
til den pris overnatning samme sted i lejligheder
og sommerhuse.
Mange ting er ikke på plads endnu, men har
dette tilbud din interesse, så tilmeld dig til enten
Lene Rytter på tlf. 23 45 74 06 el. til Bodil
Schmidt på tlf. 97 33 71 09 el.
bodil.holmsland@gmail.com inden 14.marts
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Kloakering
● Kørsel med lastbil
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Vej vedligehold

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Entreprenør
● Flisearbejde
● Salg af grus o.s.v.

●

●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Stiplanen på Holmsland
Velbegrundede og inspirerende forslag!
Hvordan udfolder vi også det gode liv i naturen og på landet.
Holmsland Sogneforening efterlyser forslag til rekreative stier,
der kan etableres for beskedne
omkostninger, og som samtidig
kan bidrage til en videre udbygning af et sammenhængende stinet på Holmsland til glæde for
fastboende og for de turister, der
aflægger besøg i området.
Konkrete forslag, skitser og ideer
kan med begrundelser fremsendes via holmsland.sogneblad@gmail.com eller afleveres i Dagli`Brugsen med et att. Holmsland Sogneforening.
Anledningen er, at der for tiden arbejdes med en revision af den overordnede
kommunale stiplan, hvorfor det vil være nyttigt, at vi – foreninger, der har
interesse i en aktiv kultur- og naturoplevelse – kan forberede os på og udnytte mulighederne, når de dukker op, og projekterne, også de mindre, kan
vise sig realisable.
Tænk lidt nærmere over områdets muligheder, interessante lokaliteter og
nye fixpunkter, som det vil være interessant at kunne besøge for gående,
cyklende eller sejlende, i et sammenhængende stisystem.
Hvis du har brug for et baggrundskort til at illustrere dit forslag, kan du på
vores hjemmeside www.Holmsland.dk under bjælken ”se kort” finde adgangen til at downloade et kortbilag i A4-format.
Hvis denne løsning ikke er tilgængelig kan du afhente kortbilaget hos
Dagli´Brugsen. Noter under alle omstændigheder dit navn på forslaget, så vi
kan komme i kontakt med dig, hvis vi kan udnytte forslaget.
Svend B. Neess
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts -Maj 2015
ÆSELKORSET
I skrivende stund husker vi alle mottoet: Jeg er
Charlie. Det bredte sig som en løbeild i januar, da
nogle terrorister angreb et fransk magasin, som
havde bragt satiretegninger af Islam.
Det er ikke rart at blive gjort grin med, men i
kristendommen lærer vi, at det hører med. Man
henrettede Jesus med et kors for at håne ham.
Det var en del af straffen, at han skulle bære
”Korsets skam”, som vi synger i salmen ”O, du
Guds lam”.
Det ældste billede, der viser, at korset blev
brugt som et kristent symbol, er faktisk en satiretegning, som man har fundet i en ruin i Rom. Ca.
år 200 var det en vagtstue for soldater. En af soldaterne, Alexamenos, var kristen. Det syntes en
anden var så dumt, at han tegnede en karikatur af
en person, der tilbeder et korsfæstet æsel: En
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sammenblanding af palmesøndag og langfredag.
Men det, der var ment som en hån, tog man i kirken siden til sig som et hæderstegn.
Vi mennesker har det stadigvæk med at skamme os over mange ting: Vores udseende, svagheder på krop og forstand, vores historie. Der er et
krav i tiden om, at man både skal være interessant og ikke må stikke for meget af fra normen.
Så bliver vi tit bange for, vi ikke finder den rette
balance, så man kan gøre nar ad os.
Men Æselkorset fortæller, at Gud kender til alt
hvad vi har at skamme os over og kan blive hånet
for, og at han ikke gør nar. I bund og grund hos
Gud er der ikke noget at skamme sig over, undtagen skammen selv. For han kender selv til skammen, men skammen kunne ikke tage guddommeligheden fra ham, som den heller ikke kan tage
herligheden fra dig. I Guds øjne. Glædelig Påske.
Ole Lange

HOLMBOHJEMMET

Onsdag den 25. marts kl. 14.30: Påskegudstj.
Tirsdag d. 7. april kl. 10.00: gudstjeneste.
Tirsdag d. 28. april kl. 14.30: sangeftermiddag
Tirsdag d. 5. maj kl. 10.00: gudstjeneste
Tirsdag d. 26. maj kl. 14.30: sangeftermiddag
Tirsdag d. 9. juni kl. 10.00: gudstjeneste
Besøgende udefra er MEGET velkomne!
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GUDSTJENESTELISTE

Dato og evangelium
1.mar. - 2.sø.i Fasten Matt
15: Den kana’anæiske kvinde

Ny Sogn kirke
9.00

Gl. Sogn kirke
10.15

8. marts 3. sø.i Fasten Lukas
14.00
10.15
11,14-28:Jesus helbreder en stum
Forårsmøde
15. marts – Midfaste – Johs 6,19.00
10.15
15: Bespisningen af de fem tusind.
22. marts – Mariae Bebudelse –
10.15
Luk 1,26-38: Jesus undfanges
Th. Kristensen
29. marts – Palmesøndag – Matt
19.30
10.15
21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem.
Koncert gudstj.
19.30
2.april – Skærtorsdag –
10.15
Matt 26,17-30: Den sidste nadver
Nadver gudstj.
3. april– Langfredag
9.00
10.15
5. april– Påskedag – Mark 16,110.15
9.00
8: Jesus opstår fra de døde.
6. april – 2. Påskedag – Luk
9.00
10.15
24,13-35: Vandringen til Emmaus
12. april– 1. sø.e. Påske – Johs
9.00
Lars Christoffersen
20,19-31: Den vantro Thomas.
Torsdag 16. apr. se artikel
19.00 - Foredrag
19. april – 2.s.e. Påske –
10.15
9.00
Johs 10,11-16: Den gode hyrde
26. april – 3.s.e.Påske –
10.15
Johs 16,16-22: Jesu bortgang
Kurt L. Nielsen
1. maj– Bededag
10.15
3. maj - 4.S.e Påske
10.15
Joh 16,5-15:Talsmandens komme
Tirsdag d. 5. maj – se artikel
19.30 - Koncert
10. maj - 5.S.e Påske
10.00
Joh 16,23-28: At bede i Jesu navn
Konf
Tirsdag d. 12.maj – se artikel
19.30 - Eventyr
14. maj– Kristi Himmelfarts dag
21.00
10.00
Mk 16,14-20: Himmelfarten
Strandgudstj.
Konf
17. maj - 6.S.e Påske
10.15
Joh 15,26-16,4: Om forfølgelser
24. maj Pinsedag
9.00
10.15
Joh 14,22-21: Talsmanden
25. maj – 2. Pinsedag: Joh 3,1610.15
21: Således elskede Gud verden
31. maj– Trinitatis søndag Joh
9.00
10.15
3,1-15: Jesus og Nikodemus
Kontakt Præsten: Ole Lange 97337011 – hokl@km.dk
– www.holmsland-kirker.dk – facebook: Ny Sogn Gammel Sogn
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Forårsmøde i Gammel Sogn

8. marts kl. 14.00. Efter gudstjenesten kaffe i skolestuen: Karsten Filsø fra No fortæller om sit virke på og
livet på et Bosted for børn og unge.

Palmesøndag koncertgudstj.

Kloster Kammerkor medvirker ved gudstjenesten i Ny
Sogn kirke Palmesøndag kl. 19.30.

Hverdagsudstj. Ny Sogn d. 16.apr.

Kort gudstjeneste i kirken kl.19.00. Derefter foredrag
og kaffe i Kulturcenteret.
Sjoerd Both taler om: ”Krigens ændrede ansigt – krigens væsen og nuværende udseende” Fokus er på de
seneste års konflikter i Mellemøsten og Europa. Arr.
Grænseforeningen & Forening Norden

Koncert i anledning af 5. maj

Ny Sogn kirke markerer 70 årsdagen for Danmarks
befrielse 5. maj kl. 19.30 med en debutkoncert på
klaver og orgel v. Asbjørn Rosendal. Alle er velkomne!

Eventyraften d. 12. maj

Gammel Sogn kirke lukker tirsdag den 12. maj kl.
19.30 op for en underholdende og tankevækkende aften, når fortæller Helle Slottved, Hovedgaard, genfortæller eventyr af H.C. Andersen, Grimm og af sig selv.
Alle er velkomne!

Dåb, vielser, begravelser
4. kvartal 2014

Viede i Gammel Sogn kirke:
Lise Høgsberg-Davidsen og Kasper Høgsberg-Davidsen
Begravelser og bisættelser
Ny Sogn kirke: Hans Pedersen, Knud Søegaard Christensen, Arne Nielsen, Lis Johanne Meyer
Gammel Sogn kirke: Christen Jørgensen
FORSIDEBILLEDET: Æsel-krucifikset fra Rom
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INDRE MISSION
INDRE
MISSION
HEE
- HOLMSLAND
HEE - HOLMSLAND
Program
for:
Program for:
Februar 2015
Lørdag

den 28.

Kredsmøde. Aflyst

Marts 2015
Mandag den 2. kl. 19.30 Bibelkreds hos Esther og Johannes Nøhr.
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.
Juni 2015
Mandag den 1. kl. 19.30
Fredag den 12.

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen
Udflugt

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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Kunstgruppen Kloster
Vi har haft fornøjelsen af forskellige udstillere gennem året, her i
blandt også lokale udstillere.
Vi hygger os hver gang vi holder fernisering, får en rigtig god
snak, og får fortalt om kunstværkerne.
Vi glæder os også over, at der
også dukker nye gæster op. Har
I bare lidt lyst til at se og høre om
kunsten, er I meget velkommen.
Det er helt uforpligtende at deltage.
Hvis vi har været i tvivl om vi
skulle fortsætte med at udstille
eller ej, skal vi bare lade væggene være ”hvide” i en kortere periode, så får vi efterspørgsler, og bliver klar
over, at vores arbejde er noget værd.
P.t. har vi udstilling af Anna Bech Hansens værker. Anna har ”Galleri Mikkel” i Ringkøbing, hvor billederne også kan ses efterfølgende. Anna Bech
Hansens billeder er udstillede indtil først i marts.
Næste udstiller er Hanne Lassen. En frisk dame på 80 år med masser af energi (også mor til Connie Riese som lavede fotoudstillingen).
Vi har flere udstillere på ventelisten, og er du interesseret i at udstille, hører
vi gerne fra dig. Du kan følge os på Facebook, hvor arrangementerne bliver
annonceret.
Lizzi Bøggild, 6071 4534
Lene Pedersen, 2924 3217
Berit K. Pedersen, 6154 1210
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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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Bosætning
Holmsland og Kloster – hvad nu?

Lidt om baggrunden for arbejdet i temagruppen for udvikling og bosætning
En udviklingsplan skal afspejle byens
muligheder på baggrund af beliggenhed,
det omgivende landskab, byens kulturhistoriske og særegne karaktertræk.
Udviklingen skal ske med fokus på de lokale styrker og de nævnte rammevilkår,
derved øges interessen for landsbyens
fremtid blandt egne indbyggere og ikke
mindst blandt de kommende tilflyttere. Et
selvstændigt bæredygtigt samfund er en
afgørende forudsætning for at kunne modstå de mange centraliseringsbestræbelser.
Bosætningsinitiativet, som nu er iværksat af Holmsland Sogneforening, skal med
de skitser der nu er på bordet indgå som et konkret bidrag til næste revision af kommuneplanen 2017-29.
De hensyn, der skal afvejes og drøftes, knytter sig til realistiske ønsker og behov
for flere bolig- og erhvervsområder set i sammenhænge med adgangen til offentlig
transport, gode vejforbindelser, skole, butikker og udstykningernes attraktive beliggenhed.
Lidt mere jordnært vil jeg erindre om, at der efter den fælles generalforsamling i
april blev nedsat 4 temagrupper med særskilte arbejdsfunktioner:
PRESSEGRUPPEN:		
Den gode historie / lokalpressen
UDVIKLINGSGRUPPEN:
Udstykninger / bosætningstilbud
MARKETINGGRUPPEN:
Branding / lokalturisme og beskæftigelse
CENTERGRUPPEN:		
Sammenhæng / netværksudbygning
Grupperne mødes snart til et koordinerende møde med Sogneforeningen for at udveksle erfaringer, drøfte løsninger og relevante nye initiativer.
I forbindelse med den fælles generalforsamling den 10. april vil vi præsentere en
opdatering med mulighed for spørgsmål og uddybning.
Svend B. Neess
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Kontingentbetaling
Så er et nyt år godt i gang og det betyder bl. a. at der igen meget gerne må
indbetales kontingent til Holmsland Sogneforening.
Vi har også i år vedlagt et indbetalingskort i dette Sogneblad, men muligheden
er der også for at kontingentet kan betales på flg. måder:
• I Brugsen
• Via mobilepay til: 23 29 97 91
• Eller direkte til undertegnede
Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer som
muligt, når der skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen udfører.
Betal venligst med det samme – og du er klar til at stemme til vores
generalforsamling d. 10. april.
Dorthe Krogsgaard (kasserer)

Ryd op i gemmerne
aflever brugbare effekter i Holmsland Sogneforenings
container på Kloster Genbrugsplads.
Der kan også afleveres direkte til vores lager ved at henvende sig
til tlf. 97 33 71 09.
Tingene, vi modtager, bliver solgt på 2 årlige loppemarkeder og
overskuddet går bl. a. til vedligeholdelse af flagallé
og udgivelse af Sognebladet.
Næste loppemarked bliver fredag
d. 15.maj og lørdag d. 16.maj
begge dage kl. 14-17
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Gang i Holmsland
Her midt i den grå og regnfulde vinter, er der brug for drømme om forår og solskinJ
Og i Gangudvalget i HGU længes vi efter lyse aftner og nyudsprunget løv, så vi er
allerede klar med gåture igen hver tirsdag i foråret 2015.
Gangmotion er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses,
så alle kan være med, men også, så der er udfordringer for alle. Vi kommer rundt i
naturen på vores egn, og nogle gange kører vi ud, og går ”nye veje”. Vi får snakket
en masse med dem vi kender og lærer nye at kende. Vi har en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter – fordi vi får os rørt og bruger kroppen på en go’ måde.
Vil du være med – så snør traveskoene og mød op
på terrassen ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 7. APRIL KL 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem - en på 1,5 – 2 km. og en på 6-8 km. Husk godt
fodtøj og godt humørJ. Det koster 100 kr. at være med hele sæsonen eller 10 kr. pr.
aften.
Den 18. maj er der ”Ladywalk i Agger” – læs mere på www.ladywalk.dk. Sidste år
var vi en flok afsted, og vi havde en fantastisk tur og en kæmpe oplevelse sammen
med 5300 andre kvinder. Vi planlægger at lave en tur til Agger igen i 2015.
Har du spørgsmål omkring gangmotion så kontakt en i gangudvalget eller ring til Nanna på tlf.
97 33 94 38 / 25 17 05 99.
På gensyn fra Gangudvalget
Anne Margrethe Nielsen,
Birthe Eskildsen,
Mette Kristensen
og Nanna Nygaard
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Nyt fra HGU - Gymnastikudvalget
En gymnastik sæson er igen ved at være til ende,
og vil blive afløst af udendørs aktiviteter
Inden det sker vil vi gerne se jer til vores

Gymnastikopvisning
Søndag d. 8. marts 2015 kl. 11.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Opvisningen vil starte med eleverne fra

Dejbjerglund Efterskole
hvorefter vores egne hold vil vise hvad de har arbejdet med i vinterens løb.
Opvisningen vil slutte af med mulighed for at købe lidt mad og drikke i cafeteriet.
I weekenden d. 21.-22. marts har HGU begge vores springhold med til Forårsopvisningen i Ringkøbing/ROFI
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vores gymnaster og trænere både til
vores lokale opvisning og i ROFI
Hvis der blandt jer læsere af Sognebladet sidder en og tænker at JEG gerne
vil bidrage til, at gymnastikken kører videre på Holmsland og har lidt tid til
at gå ind i det spændende arbejde det er at være med i HGU, enten som aktiv
gymnastiktræner, eller du har lyst til at være med i gymnastikudvalget, så
hører vi meget gerne fra dig
Gymnastiske hilsner
Anders Nohns (22143748)
Anne Carina Kirk Mikkelsen (30288185)
Dorthe Krogsgaard (23299791)
Helle Høy (28743735)
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Lodbergsvej 22 | 9731 2602

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Den store klassefest
Den store klassefest nærmer sig.
Det er den 5. september det foregår.
Centeret er bestilt – musikken er bestilt – og menuen er på plads.
Nu er det tid til at spekulere i hvordan vi får kontakt til alle, der skal inviteres. Ligesom for 10 år siden vælger vi et par stykker ud fra hver klasse til at
skaffe navne, adresser og mailadresser på gamle klassekammerater.
Der er mulighed for at følge med på Holmsland.dk, på skolens hjemmeside
og på facebooksiden Den Store klassefest Holmsland Skole.
Arbejdsgruppens computere gløder. Det er en alvorlig opgave vi har påtaget
os.

Forhåbentlig når vi ud til alle. I hvert fald er der i løbet af 4 dage 242, der
har set facebooksiden og de meldinger, vi hører rundt om går klart på, at det
er noget rigtig mange gerne vil deltage i.
Hvis I ikke har gået på skolen, er der jo nok en mulighed for at snige sig med
som frivillig hjælper. Dem bliver der brug for rigtig mange af.
Vi glæder os til at arbejde videre med projektet.
For arbejdsgruppen
Ivan
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Vinter-nyt fra Holmsland Krocket Klub
Efter et flot efterår med rigtig mange solskinsdage har vi i denne vinter oplevet
en våd og regnfuld periode uden vintertegn. Det skulle fortsætte indtil julen, hvor
en lidt forsinket frostperiode med lidt sne kom til at påvirke det årlige julestævne,
der de sidste sæsoner har været afholdt i Tim på 5. juledagen. Den blev i denne jul
aflyst på grund af sne og frost, så banerne ikke var brugbare.
Her i klubben har der været spillet uanset om det var blæsevejr eller regnvejr. Antal spillere har dog varieret lidt afhængig af vejret, men der har hver spilledag altid
været mulighed for at få et spil krocket. Fra november har vi som tidligere rykket
starttidspunktet frem til kl. 13.00, således at der var mulighed for at få et antal kampe, medens det var muligt at se baner og buer.
Turneringen i 2015 står nu for døren. Vi vil jo gerne deltage med samme antal hold
som sidste år, og hvis det er muligt med endnu et hold, så vi kommer op på 3 hold
i Holdturneringen. Vi vil også se, om vi kan stille hold til Enkeltmands-turneringen
og der er også Par-turneringen, som vi endnu ikke har
deltaget i. Disse to turneringer afvikles over 2 – 3 weekDu kan godt begynde at
løbe, for om lidt knalder
ender i starten af perioden og i slutningen af perioden,
jeg din kugle helt ud midt
som ligger fra maj og til september.
i Stadil Fjord

Vi håber på en god sæson 2015 og håber,
der er mange, der vil komme og være med i
klubben. Der er altid plads til nye spillere og
vi byder alle både nuværende og nye spillere velkommen i klubben. Vi holder åbent hus
torsdag den 9. april fra kl. 13.30
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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DEF - Kreativ Klub

DEF

HOLMSLAND

Fra DIN EGEN FORENING:
Vi har startet en Kreativ klub. Det er en ny ide. Det er for alle, både damer
og herrer, unge og ældre. Det foregår på Holmsland skole, hver anden onsdag kl. 19.00 - 21.00 – i lige uger.
Medbring sy- og strikketøj, håndarbejde, kort, (det kan også være et spil kort
eller lignende), eller hvad I har lyst til at arbejde med. Målet er at ha’ det
hyggeligt mens vi arbejder.
Vi tænker, at vi kan hjælpe hinanden og måske lære andre om de ting, vi selv
er gode til. Et fælles projekt kan også være en mulighed. Vi vil også gerne
tage gæsteundervisere ind, som f.eks. en aften hvor vi maler sammen med
Joan fra Kloster Galleri, noget med smykker og lignende. Det kan også være
en aften, hvor der arbejdes i træsløjd. Alle muligheder er åbne.
Connie Riise tager lidt forskellige materialer med, som kan købes til indkøbspris. Hun vil prøve at finde nogle forskellige ting. Har I nogle ideer
modtager vi dem gerne.
Kom og vær med til at skabe ideerne og formen.
Vi fortsætter til og med uge 12. Alle er velkomne, også selvom man ikke
har været med fra starten.
Det koster ikke noget at deltage – kaffe og the medbringer man selv.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Connie på 50 71 87 97.
Venlig hilsen
Din egen Forening
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Så er første halve år gået af dette skoleår - og det næste skoleår er i støbeskeen, hvor vi har en stigning med 10
% i elevtallet, hvilket vi glæder os meget over. Der er i skrivende stund åben
for indskrivning til kommende 0. klasse, så vi håber lokale
så vel som udefrakommende børn/familier finder vej til vores skole. Vi forsøger
fra skolens og Skolebestyrelsens side at gøre os synlige i
Vestjylland bl.a. med skolens facebookprofil. Bliv endelig
ved med at ”dele” og ”like” - og sig endelig til, hvis der er
opslag/billeder som skal oploades til siden.
Dagligdagen på skolen går sin aktive gang
med bl.a. store og små projekter, daglig
træning af faglighed og fokus på udvikling af sociale kompetencer. Det sidste nye
er, at der er kommet balletundervisning på
skemaet - dejligt at børnene har mulighed
for at prøve lidt mere ukendte bevægelsesmåder.
På personalesiden har
der været udskiftning:
Lige før jul startede
Marcel som pedel på
skolen - og vi glæder os til samarbejdet. Kirstine er gået
på barsel, og det er ikke lykkes at finde den
rette afløser, så vi har
fået Esther Larsen ind
som vikar i 5.-6. klasse - og med al hendes
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erfaring og overblik, så kommer det til at køre godt, indtil vi finder den rette til vores
skole. Barselsvikarstillingen
vil blive slået op senere i foråret.
Skolereformen er jo stadig ny
og under udvikling - og på
skolen laves der løbende evaluering for at finde den form,
der passer godt til både børn
og voksne. Stor ros til vores lærere - og resten af personalet for tage skolereformen til sig og følge med udviklingen.
Af kommende arrangementer kan nævnes skolens sommerfest den 11. juni
og 50 års jubilæum i september.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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Nytårskur på Holmbohjemmet
Så blev det 2015, hvor
beboere, personale og de
frivillige var inviteret til
Nytårskur på Holmbohjemmet.
Det var en af beboerne,
der havde givet et Stjerneskud til os alle, tak
for det. Det, at det var et
Stjerneskud kan jo tolkes
på mange måder. Forud
var der gået mange måneder og møder om Holmbohjemmet skulle have lov til at forblive som plejehjem. Det fik det lov til i denne
omgang. Det er godt for beboerne, og der forbliver arbejdspladser i Kloster.
Tilbage til Nytårskuren. Alle mødte op
med meget fantasifulde hatte, og det blev
en meget hyggelig eftermiddag. Vi kunne
tage det nye år i brug. Vi glæder os alle til
at gentage det næste år.
Nyt fra Vennelauget:
Vennelauget vil gerne sige tak for den opbakning, som gæster og beboer har vist
til eftermiddagsunderholdningen, det er
godt at se så mange komme og deltage.
Vennelauget har generalforsamling den 11. marts 2015 kl.14.30 på Holmbohjemmet - alle er velkommen. Efter generalforsamlingen spiller Else Enggrob til fællessang.
Eftermiddagsunderholdningen holder ferie til september.
Banko er altid den 3. mandag i hver mdr. Alle +60’er er velkomne til at være med.
Venlig hilsen
Vennelauget
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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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00

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

Lokalhistoriske arkiv
Nedenstående er fundet i Holmsland lokalhistoriske Arkiv. – Ak, ja, mon
det hjalp!

O p r a a b.
Efter at Undertegnede nu i 40 Aar har virket som Læge her paa Egnen
blandt Høje og Lave, Gamle og Unge har jeg haft Lejlighed til at glæde mig
over at ældre Tiders Hang til Umaadelighed i Nydelsen af Brændevin med
alle dettes Følger i høj Grad er aftaget.
Jeg har overbevist mig om, at unge Karle og Piger her paa Egnen kunde
være for-samlede til Dans og Lystighed en hel Nat, uden at der er nydt en
Draabe Brændevin af nogen Deltager; jeg har set flere Hundrede unge Karle
forsamlede til Skyttelag eller anden alvorlig Idræt, uden at Mødet er blevet
skæmmet ved Synet af nogen Beruset blandt Deltagerne; men jeg har ogsaa
set Samlinger af unge Mænd, hvor en usalig Overlevering af ældre Tiders
Skik har gjort næsten alle Deltagerne til en Hob af ravende, skraalende og
skrigende Individer, og disse Samlinger ere de a a r l i g e S e s s i o n e r.
Opfyldt af Kjærlighed til den Befolkning, blandt hvilken mit Liv og min
Virksomhed med Tilfredshed er hengaaet, og fuldt ud anerkjendende denne
Befolknings naturlige Bega-velse, dens Arbejdsomhed og Tarvelighed,
henvender jeg mig nu til Ungdommen, vor Frem-tids Haab og Bærer, med
indtrængende Opfordring til at aflægge denne gamle, overleverede Skik, at
benytte den Dag, da de Unge indvies til, om saa skal være, med væbnet Haand
at værne om vort fælles Fædrelands Selvstændighed, til nedværdigende og
usømmeligt Drikkeri.
Jeg retter denne Opfordring til de Unge for vort Fædrelands Skyld,
for deres egen Skyld, og fremfor alt for deres Forældres Skyld. Ingen brav
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Karl vil gjøre sin Moder, der om Morgenen ser sin unge, raske Søn drage
til Sessionen, den Hjertesorg og Skam at se ham om Aftenen komme hjem
beruset af Brændevin, uden at være Herre over sine Lemmer og sin Mund,
og uden at kan undskylde sig med slet Selskab eller med at han som uvant
med at drikke Brændevin ikke af Erfaring har vidst hvor meget han kunde
taale.
Gid dette velmente Opraab fra en gammel Mand til de Unge maatte
blive hørt! Ophøret eller Indskrænkningen af den omhandlede Uskik vil
have større Betydning end man skulde tro.

Ringkjøbing, i august 1898.
				

				

E. Holst, Dr. Med.
Stiftsfysikus.

Gang i Holmsland
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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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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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Ungdomsklubben
Der er igen fuld gang i ungdomsklubben.
Hver onsdag aften fra 19 – 21.30 i perioden oktober til 1. april er der gang
i den, i skolens gymnastiksal og klublokalet over de to omklædningsrum.
Klubben er åben for elever i 4. – 5. – 6. klasse. Elever i 7. og 8. har også adgang, men benytter den ikke meget.
Det er som tidligere en kommunal ungdomsklub med formand og bestyrelse. Formanden er Christian Susgaard.
Christian og Jesper Nielsen leder slaget de fleste aftener, men
nogle aftener er det forældre,
der tager tørnen. Alt arbejde er
ulønnet.
De allerfleste aftener møder
der ca. 30 børn op.
”Det er egentlig en trivselsaften med frit valg,” siger Christian.
Den aften jeg var på besøg var der drøn på med fodbold i gymnastiksalen,
og i klublokalet blev der set håndbold i fjernsynet, sanset med mobiltelefon,
spillet bordtennis og billiard m. m.
En stor del af børnene kommer lige fra gymnastik i hallen, så ikke sært, at
det tynder ud i skaren omkring en halv time før lukketid.
Et rigtig godt og vigtigt initiativ.
Ivan
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Centernyt
Så er det blevet den kolde tid på året, og i centeret er der jo sket det, at Karina er
stoppet for at bruge sin uddannelse som lærer. Vi vil ønske Karina al mulig held og
lykke i hendes nye job.
Jeg har den glæde at være blevet ansat i stedet for Karina som ny centerleder. Det
er et job, som jeg længe har ønsket at prøve kræfter med.
RECEPTION
FREDAG D. 20. FEBRUAR kl. 16:00
vil bestyrelsen gerne invitere til goddag- og farvelfest for centerlederne.
Der vil være et let traktement. Vi håber mange vil kigge forbi.
Der er godt gang i centeret i denne tid. Vi har glæde af en masse glade mennesker i
hallen, og multisalen er også godt belagt.
HOP AMOK var igen i år en succes. Der var godt 100 børn inde i hallen med deres
forældre. Der blev hoppet på alt fra giraf, hoppepude med rør til en hoppe-fodboldbane. Børnene hyggede sig, og det gjorde forældrene også ved det opstillede bord i
midten. VI HÅBER AT GENTAGE SUCCEN TIL NÆSTE ÅR.
Vores fælles spisning er der god opbakning til. Der kommer mange glade dejlige
mennesker hver tirsdag aften. Vi har menuen planlagt frem til vinterferien. I uge 7
er der ingen fælles spisning, men vi er klar igen i uge 8.
Vi håber snart at blive færdige i vores flotte tilbygning, så spinning kan komme på
plads og få luft under hjulene. Det bliver super godt, og kan blive til glæde for alle.
Det er et kæmpe arbejde, der er ved at være færdigt.
Vi vil gerne sige et stort tak til alle der har hjulpet, så vi nu kan have så fine faciliteter til rådighed og glæde.
Vi glæder os til foråret slår i gang og solen kommer mere frem, så vi rigtig kan nyde
det indendørs og udendørs aktivitet.
Vi ses i centeret vel mødt.
M.v.h. Charlotte
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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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Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19

Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

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

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

ÅBENT
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
Trykt på genbrugspapir
• meller.dk
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Dejlig lokalt til daglig

