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Som medlem af Holmsland Sogneblads redaktion er tiden op til deadline altid en smule nervepirrende. Når vi er tæt på deadline, og der ikke rigtig er
kommet nogle indlæg, begynder vi at spekulere på, om der bliver stof nok
til et blad.
Og så pludselig – som regel – begynder indlæggene at rulle ind, måske er der
nogle, der lige har fået et lille puf, og måske er der nogle, der skal have et par
dages udsættelse, men efterhåndcn lykkes det at få stoffet samlet, så trykkeriet kan få bladet så betids, at det kan komme ud i den sidste uge af måneden.
Næste blad har deadline 3. august, altså i sommerferien, så de, der skal aflevere stof til bladet, måske skal tænke på det, inden de tager på som-merferie.
Redaktionen ønsker alle en god sommer.
				Mogens Tarp
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Grundlovsfest i Kloster
Fredag d. 5. juni kl. 19 afholdes
grundlovsfest i Sogneparken i Kloster
Vær denne dag med til at fejre Grundloven fra 1849, men måske især
100årsdagen for at Fruentimmere,
Fæhoveder, Folkehold, Fattige og
Forbrydere fik valgret.

Flagene vil hele dagen vaje gennem byen, og aftenen byder på fællessang og
grundlovstale ved Ole Lange.
Medbring selv kaffe, te og sodavand. Sogneforeningen sørger for brød og
siddepladser.
Kloster Børnehave har denne aften
stillet legepladsen til rådighed, så de
yngste også kan være med til festlighederne.
Venlig hilsen
Holmsland Sogneforening
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Udbyggelse af Flagalléen
Gennem flere år har der været et ønske om at kunne sætte flag på hele vejen fra Søndervig Landevej til Gl. Sogn Kirke. Det er nu blevet en realitet.
Sogneforeningen har indkøbt 4 nye flagstænger med flag, som opstilles ved
indkørslen til og starten af Gl. Sogn Kirkevej.
Vi glæder os, hver gang flagene vajer i Kloster og Gl. Sogn, og vil opfordre
til, at tilbuddet om leje benyttes ved festlige lejligheder. - se mere på Holmsland Sogneforenings hjemmeside.

Sankt Hans Fest
Der bliver igen i år Sank Hans Fest
den 23. juni.
med varme griller kl. 18

Senere kan du se mere i kalenderen på
holmsland.dk
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Projekt Spangen ved Vonå Engbro
Dejligt at bo i et område med en brugbar natur lige uden for døren. Holmsland er således omgivet af vand til alle sider. Vesterhavet, Ringkøbing Fjord,
Stadil Fjord og Vonå..
Her ved Vonå, nærmere bestemt ved Vonå Engbro, arbejdes der i øjeblikket
på at skabe et fristed for det sejlende folk, cyklister, folk med fiskestang eller madkurv, fugleinteresserede, ja for alle, som søger og gerne vil benytte
vores skønne natur.
Projektet går under navnet PROJEKT SPANGEN. Hvad projektet præcist
kommer til at rumme er ikke afklaret endnu, men der er indledt et samarbejde med Sommerlyst, Ringkøbing Roklub, Hee Sogneforening, Holmsland Jagtforening, Holmsland Friluftslaug (HGU), lodsejerne, Ringkøbing
og Omegns Sportsfiskeforening og Holmsland Sogneforening om etablering
af et madpakkehus, shelters og et toilethus. Desuden arbejdes på bedre cykelforhold, gang- og cykelsti over Vesterhede til Ringkøbing.
Asger Krogsgaard er projektets tovholder, og midlerne til finansiering af
PROJEKT SPANGEN skal skaffes via VE-midler, som kan søges efter julen
2015, når møllerne i engen er etableret.
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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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Byggegrund i Kloster sælges
I samarbejde mellem tidl. gårdejere Rigmor og Jens Galsgaard og Holmsland Idræts- og Kulturcenter sælges Juelsmindevej 23 i Kloster.
Info: Grunden er 900 m2. Kloakering er tilsluttet.
Pris: 80.000 kr.
Kloster er en aktiv landsby på Holmsland, 8 km vest for Ringkøbing. I Kloster finder du et godt netværk og naboskab. Dagpleje, børnehave og skole fra
0.-6. klasse er indenfor gå/cykelafstand. Ligeledes er der fine indkøbsmuligheder, et aktivt idræts- og kulturliv samt et stærkt, lokalt erhvervsliv.
For mere info kontakt formand Kjeld Pedersen tlf. 51294060.
Se mere om Kloster på holmsland.dk
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Centernyt
Foråret er kommet med alle sine luner. I centret har vi haft Fælles Generalforsamling
med spisning, det var en succes. Der var ca. 80 fremmødte, og alle havde en hyggelig aften. Det var også en aften, der gav rigtig god omtale i Dagbladet, og det er vi jo glade for.
På valg var Jette Aarup og Svend Jensen. De blev begge genvalgt.
Der blev leveret et flot regnskab. Det er vi glade for.
Konfirmationerne og diverse
fester er også godt i gang. De
giver en masse glade og feststemte mennesker igennem
huset.
Vi har fra centret lavet en
sommeraktivitet i centeret,
som vi selvfølgelig håber bliver en succes både for de lokale og for turister. Det bliver i ugerne 27-28 & 31-32, i
tidsrummet tirsdag & torsdag fra kl. 10:00 – 14:00. Prisen vil være 50 kr. pr. person,
og så kan man benytte alle aktiviteterne i de 4 timer. Man må gerne medbringe en
madpakke, som kan spises i kantinen. Drikkevarer kan købes i cafeteriet og må ikke
medbringes.
Man kan komme og få lavet et 8 turs kort for 250 kr. Så giver vi lidt mængderabat.

Sund Kantine

Vi har i centret bestemt, at der ved alle arrangementer, hvor der er salg fra cafeteriet, vil være nogle sunde alternativer, så de, der ikke er til pommes frites og pølser,
også har muligheden for at få noget at spise. Vi håber derved at kunne bespise alle
vores gæster, og at man ikke ser sig nødtaget til at tage en madpakke med. Vi vil
også tænke på de helt små, der nyder en leverpostejmad.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber mange vil melde sig til grillaftenen.
M.v.h. Charlotte Centerleder
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TÆNDER VI GRILLEN TIL EN FÆLLES HYGGEAFTEN.
PRISEN ER 65 KR. PR. VOKSEN OG HALV PRIS FOR
BØRN UNDER 12 ÅR.

TILMELDING SENEST FREDAG D. 29. MAJ PÅ
MAIL CENTER@HOLMSLAND.DK ELLER PÅ
TELEFON 97337266 / 40461680.
VI HÅBER
EN ER MED OS, OG AT MANGE VIL
STØTTE OP OM ARRANGENENTET.
VI SLUTTER AF MED LIDT KOLDT TIL GANEN.
VI SES TIL HYGGE.
CHARLOTTE
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Holmsland Friluftslaug
Vi tænker sommetider tilbage på første sæson på fjorden i vores lille roklub i
Røjklit Havn. Det er tre år siden. Det var maj 2012. Vi startede med 6 lånte DGI
– kajakker anbragt på en trailer plus 4 ”private” kajakker. Interessen var stor, og vi
stod i kø til de få kajakker. Kajakkerne var opstaldet hos Berit og Keld og blev kørt
frem og tilbage hver onsdag aften. Så fik vi de første medlemmer med egen kajak;
så købte Mogens en kajak; så kom Erik trillende med et lånt grønt ”badekar” på
traileren og således tog det hele fart.
Vi organiserede os under HGU, og det har vi ikke fortrudt. Vi har mødt opbakning
og velvilje hele vejen – HGU har troet på os, tak for det.
Vores håb dengang var, at kunne vi komme så langt, at vi kunne ro til Hindø og
drikke morgenkaffe en søndag, så ville vi være nået langt. Men i dag er en almindelig søndagstur på 10 – 20 km!
Et andet håb dengang var,
at kunne vi samle medlemmerne til en hyggelig stund
efter roning og oprydning,
så ville det være en god afslutning med tid til kaffe
og fælles snak om aftenens
oplevelser. Nu er vores varemærke en sildemad og
snak om store ting og ikke
mindst udstyr. Hvad er der
kommet af nyt ? Hvad må vi
simpelthen eje? Hvem kender noget til en jetboiler?
Nu tager vi hul på vores 4. sæson. Vores klubcontainer, indrettet (og fyldt op) med
15 kajakker plus redningsudstyr / sikkerhedsudstyr, er blevet for lille. Vi har fået
tilladelse til at opstille klubcontainer nr. 2, og den er klar til levering. Den bliver
placeret syd for den eksisterende container og parallelt med den. Den indrettes ligeledes til 15 kajakker, så kan det forhåbentlig dække behovet det næste år. Vi har
i øjeblikket ca. 50 medlemmer, hvoraf de 15 har deres egen kajak. Klubben har stadig de 6 DGI-kajakker plus 5 klubkajakker.
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Onsdag d. 6. maj 2015, hvor solen stod op 05.17 og gik ned 20.57, og hvor dagen
var tiltaget med 8t.39m. – og vandet var 8 gr. - var der Standerhejsning i Holmsland Friluftslaug.
Vi holder klubaften hver onsdag kl. 18.00 – 21.00. Alle er velkomne til at kigge
ned. Det er også her, man uforpligtende kan få en tur – alene i en kajak eller i to’er
kajakken sammen med en erfaren roer.
Der er kaffe på kanden. Vi forsøger os også med mandagsroning med lidt længere
ture hver mandag kl. 17.30 – men denne aften uden serviceholdet.
Stadil Fjord som udgangspunkt, men…….
Stadil Fjord danner udgangspunkt for mange skønne roture. Vi er tæt på vejrets luner og oplever, at en sky kan trække en regnbyge med sig, og at at vinden kan have
een retning og bølgerne en anden. Der er ikke to dage, der er ens på fjorden.
På Tambjerg Odde letter en sværm af viber hen over hovedet på en skestork, og svanerne kommer ud fra rørene og siger, de ikke ønsker at blive forstyrret for meget.
Vi ved hvor rørdrummen er. Vi har
hørt dens karakteristiske fagotstemme mange gange; men aldrig set
den. Vi har iagttaget oddere i åen
plus en enlig sæl. En dag kom en fiskeørn svævende over en kajakroer.
Et fantastisk syn. For ikke at nævne
andetrækket og de mere almindelige
svømmefugle.
Og så er der solnedgangene, så røde, så orange, så lokkende. Sådan
nogen aftener kan det være svært at
komme i havn. Det er sket, at serviceholdet må stå med lygter på broen, så vi kan se, hvor vi skal ind.
Onsdag d. 18. marts havde vi en planlægningsaften, hvor medlemmerne kom
med ønsker til roture i andet vand. Flg. plan blev bestemt:
14. / 15. maj: Tur fra Nymindegab til Røjklit Havn med en overnatning i Hvide
Sande. Vi kan også starte i Røjklit Havn, hvis vind og vejr foreskriver dette.
10. / 11. / 12. juli: Ringkøbing Fjord rundt med overnatning i shelters eller
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hjemme.
15. aug. : Tur på Storåen fra Vandkraftsøen i Holstebro til Kloster Havn i Nissum
Fjord.
13. sept.: Deltagelse i Naturens Dag
Medlemmerne er på skift turledere. Udover disse ture er der også plads til
spontane madpakketure til nabofjordenes små hyggelige havne. Vi ønsker også et
tættere samarbejde med Ringkøbing Roklub.
Medlemsskaren
Vi har en homogen medlemsskare. Det betyder, at vi er mange forskellige mennesker, at vi kommer fra nær og fjern, men vi holder sammen og nyder samværet på
vand og på land. I år har der igen været nye medlemmer med i Hvide Sande Svømmehal. Vi ser frem til, at de blever en del af holdet i denne sæson. Vi er også glade,
når medlemmernes familier dukker op og er lidt nysgerrige på, hvad det her handler
om. Alle er velkomne.
Når medlemsskaren er bred er der også stor forskel på, hvor meget tid, vi bruger
på vandet og hvor mange km vi får tilbagelagt. Ror vi for motionens skyld ? Ror
vi for at være tæt på naturoplevelserne ? Ror vi stærkt eller glider vi stille fremad ?
Kommer vi til hver klubaften ? Uanset hvad - har det vist sig, at der er plads til alle.
Serviceholdet
-er enestående og er på
pletten hver onsdag aften.
Der gøres rent på toilettet,
laves forefaldende arbejde
og sidst men ikke mindst
sørger de for, at kaffen eller den varme chokolade er
klar, når vi har ryddet op
efter aftenens rotur. Bag
enhver klub står et godt
servicehold. Røjklit Havn
er også et godt udgangspunkt for en klub. Der kommer mange mennesker, fiskere,
turister, spejdere, lokale folk, der lige skal ned og runde. Familier og venner på
madpakketur, unge mennesker, der skal ud en tur i båden og overnattende folk i
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tippierne. Vi er blevet en naturlig del af miljøet i havnen, og vi siger tak for godt
samarbejde til Henning Mølgaard og Bådelauget.
Udvikling ved Spangen ved Vonå.
Mange lokale foreninger er gået sammen om at lave en udviklingsplan for Spangen
ved Vonå. Vi er også med som en underafdeling af HGU. En ny møllepark er under
forberedelse øst for åen og vil give et afkast på godt 1 mill. kr. til lokale initiativer
– i en radius af 4,5 km.
Der har været afholdt flere møder med interesserede foreninger, og et gennemgående ønske for området er, at der bliver etableret en god cykelsti til Spangen både
fra Holmslandsiden og Hee-siden, at der etableres et madpakkehus, et toilethus og
et fugletårn. Vi forestiller os også shelters bygget på pæle eller som en integreret
del af taget på madpakkehuset. På ønskesedlen er også en større anlægsbro, hvor
handicappede med kørestol kan få direkte adgang til en sikker fiskeplads i vandspejlets højde.
Ønskerne konkretiseres og detajlplanlægges i samarbejde med en arkitekt i 2015
og ansøgningen sendes til kommunen i starten af 2016. Når vi kender til en evt.
bevilling, kan projektet iværksættes.
Vel mødt i Røjklit Havn, en perle indenfor rækkeviddde.
Holmsland Friluftslaug

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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Det er noget ganske særligt
Det er noget ganske særligt, når
flaget bliver hejst ved vores flydebro i Røjklit Havn. Sæsonen er officielt begyndt og vi kan ikke vente
med at få kajakkerne på vandet.
8 roere var i kajakken - og endelig
kunne pagajen komme i sving.
Stadil fjord er aldrig kedelig at ro
på. Der kan være hyggekrusninger
på vandet det ene øjeblik, og næste øjeblik er der regn, vindstød på
15-20 m/s og bølger et godt stykke
over knæhøjde.
Det oplevede vi på årets første klubaften, hvor vi fik en ufrivillig træning i makkerredning, indfangning af kajak og kamp mod bølger og vind.
Det bedste er, at det sker i stort samarbejde, og bagefter er der tid til en snak om,
hvad der skete og hvad vi kan gøre anderledes næste gang.
Vel tilbage i havn stod landholdet klar med grillede pølser, kaffe og kage.
Det var en fantastisk aften.
Og så fik vi jo også lige et par emner til de næste træningsaftner med vind og bølger.
Vi er nogle stykker, der skal træne
kajak-bugsering
og makkerredninger i vind og bølgegang.
Charlotte Juncker
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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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Gymnastik sæson 2015-16

Gymnastiksæson 2015-16

Det er med glæde at vi allerede nu kan komme med en næsten færdig plan
Det
med glæde holdene
at vi allerede
nu kan
komme
forergymnastik
næste
vinter
. med en næsten færdig plan for gymnastikholdene næste vinter!
OBS OBS OBS!!! Opstart i uge 38.
Vi prøver i år med
opstart iOpstart
gymnastik.
Vi er38
selvfølgelig OBS på de
OBS”rullende”
OBS OBS!!!
i uge
børn/unge, der ikke er færdige med udendørssæsonen i uge 38, og forventer
Viatprøver
i år
med ”rullende”
i gymnastik.
er selvfølgelig OBS på de
de gør
sæsonen
færdig opstart
inden de
starter til Vi
gymnastik.
børn/unge, der ikke er færdige med udendørssæsonen i uge 38, og forventer at de
Der
vil i augustnummeret
af Sognebladet
gør
sæsonen
færdig inden de starter
til gymnastik.komme en beskrivelse af de hold
dervilikke
er beskrivelseafpå
her, menkomme
allerede
kan I seafhvad
nogle
af
Der
i augustnummeret
Sognebladet
en nu
beskrivelse
de hold
der ikke
holdene
kan
byde
på:
er beskrivelse på her, men allerede nu kan I se hvad nogle af holdene kan byde på:
Hold:

Alder:

Sted:

Tidspunkt:

Puslinge m/forældre

Dagpleje + lille gruppe
i børnehaven 1-3 år

Hallen

Tirsdage kl. 16.30-17.30

”Spillopperne”

Mellemgruppen +
Solsikke gruppen i
Børnehaven

Hallen

Onsdage kl. 16.30-17-30

Gymnastik for sjov

0.-1.-2. klasse

Hallen

Tirsdage kl. 15.15-16.30

Mini Spring

3.-5. klasse

Hallen

Onsdage kl. 17.30-19.00

Junior Mix

6. klasse og opefter

Hallen

Tirsdage kl. 18.30-20.00

Kloster Springere

16 +

Hallen

Tirsdage kl. 20.00-21.30

Træning m/effekt

Voksenhold for ALLE

Skolen

Tirsdage kl. 19.30-20.45

Hallen

Tirsdage kl. 19.00-20.00

Hallen

Torsdage kl. 19.30-20.30

Hallen

Tirsdage kl. 17.30-18.30

Linedance
???

18+

Specialhold (lukket hold)

Vi MANGLER en voksen træner til at hjælpe Anna Larsen på ”Spillopperne”
Vi MANGLER en voksen træner til at hjælpe Anna Larsen på ”Spillopperne”
Kan
du afse en times tid hver uge, måske har du selv et barn med på holdet - og har
Kan du afse en times tid hver uge – måske har du selv et barn med på holdet - og har du lysten, så
dukontakt
lysten,enså
kontakt udvalget
en i gymnastik
eller Anna (26797368)
i gymnastik
eller Annaudvalget
(26797368)
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Sæt X i kalenderen søndag d. 13. marts 2016,
hvor vi holder forårsopvisning

Mange hilsner HGU Gymnastikudvalg:
Anders Nohns Jensen (22143748)		
Anne Louise Poulsen (23459548)
Anna Carina Kirk Mikkelsen (30288185)
Helle Høy (28743735)
Beskrivelse af Mini Spring:
Er du til spring og rytme, så er Mini Spring noget
for dig!
Træningerne skal være sjove og udfordrende. Vores
mål er at få pulsen op og sved på panden. Det vil vi
gøre i form af lege, lettere styrketræning, rytme og
ikke mindst spring. Vi ønsker at benytte os, så meget af de nye store trampoliner som muligt i vores
træning. Vi ønsker også at sætte mere fokus på rytme for de som hellere vil lave rytmegymnastik end
springe, så der bliver noget for alle på holdet.
Vi vil gøre vores bedste for at alle får en god sæson. Ses vi?
Martin Iversen, Rikke Rose, Nikoline Schack, Sofie Jepsen og Jacob Hansen
Beskrivelse af Junior Mix:
I år på Junior Mix, vil der være to dele. Der vil være springdelen, som vil sætte fokus på grundteknikker i springene. Det gør vi, da vi finder det vigtigt, at man har al
den grundlæggende teknik med fra bunden. På den måde kan man få bygget ekstra
på de øvede springere, og de nyere springere vil få de grundlæggende spring lært.
Den anden del af holdet vil være rytme. Vælger man rytme, lærer man også her de
grundlæggende rytmeøvelser. Målet med træningen vil være at få pulsen op og lære
flere forskellige serier, som skal bruges i opvisning. Målet med dette Junior Mix
hold, er at få en fælles opvisning
Anders Nohns, Magnus Mortensen, Christopher Knoth, Mathias Hansen, Rikke
Rose
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Skolereformens muligheder er mange..
Samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger
”Brobygningen mellem den enkelte folkeskole og foreningslivet er et afgørende element i den nye folkeskolereform. Hver enkelt skole er nu forpligtet
til at søge samarbejde med foreningerne, og kommunerne skal sikre, at det
sker. Samarbejdet skal nødvendigvis baseres på en gensidig respekt for og
anerkendelse af de forskellige kulturer, det frivillige foreningsliv og Folkeskolen repræsenterer”.
Kilde: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/8-modeller-til-samarbejde-mellem-skole-og-forening
HGU og Holmsland Skoles SFO forsøger i år et samarbejde:
Gymnastik for sjov (0.-2. klasse) vil i år ligge i SFO-tiden. Det bliver enten tirsdage eller onsdage fra kl. 15.00-16.30 (effektiv træningstid fra 15.1016.20). Det endelige tidspunkt meldes ud senere på sommeren.
Konceptet:
•
•
•
•
•
•
•

Børnene bliver fulgt til og fra hallen af SFO-personalet. Børnene kan også
afhentes i hallen 16.30.
Det er HGU’s instruktører, der i samarbejde med SFO-personalet står for
træningen.
Holdet indgår på lige fod med foreningens andre hold ift. opvisning og
andre arrangementer.
Der betales kontingent på h-gu.dk.
SFOen giver økonomisk tilskud til holdet til fx afslutning/dragt/udstyr
eller lignende.
Hvis barnet går i SFO, men ikke ønsker at gå til Gymnastik for sjov, så er
der SFO-personale på skolen.

Den største gevinst ved dette er:
• Mere bevægelse i skoletiden - og mindre ”ulvetime” derhjemme, fordi
børnene har været til fritidsaktivitet, når de kommer hjem.
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Indoor Cycling
Vi startede som sædvanligt lidt stille op i det skønne efterårsvejr, men da vores nyuddannede spinningsinstruktør havde færdiggjort sit sidste kursus, kom der rigtig
gang i cyklerne. Vi var så heldige at få fat i en ung energisk sportsmand fra Ringkøbing, som var villig til at bruge en masse frivillig tid og krudt på os her i Kloster, og
derfor skal der lyde en kæmpe stor tak til Mads B. Jørgensen for hans store indsats,
og vi glæder os til at se ham på cyklen igen til efteråret.
Samtidig vil jeg endnu engang rette en stor tak til alle vores trofaste medlemmer for
jeres opbakning, for uden jer var intet jo muligt. Også stor tak til de flittige seniorer,
som har fyldt cyklerne hver onsdag morgen.
Vi håber at se jer alle - og gerne flere - igen til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan
tage det nye flotte Spinningsrum i brug.
RIGTIG GOD OG VARM SOMMER TIL JER ALLE

Marlene
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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:
Line Knoth
51 80 71 91 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.

21

Nyt fra Holmsland Krocket Klub
Sommer-turneringerne i fuld gang. Vi har i år tre hold med i turneringen for DGI
Nyt fra Holmsland Krocket klub
Vestjylland
og de første kampe er spillet. Vi har et hold i A2-gruppen, et hold i Bgruppen
samt
et hold i C1-gruppen med i år. Der er et par nye med i holdsætningen,
Sommer-turneringerne i fuld gang. Vi har i år tre hold med i turneringen for DGI Vestjylland og de første
kampe
er
spillet.
har et hold i til
A2-gruppen,
et hold iTurneringsplanerne
B-gruppen samt et hold i ser
C1-gruppen
i år. Der er et
så vi håber på Vioprykning
næste sæson.
ud sommed
følger.
par nye med i holdsætningen, så vi håber på oprykning til næste sæson. Turneringsplanerne ser ud som følTidspunkterne
kan dog ændre sig, men holdlederne har altid det rette tidspunkt.
ger. Tidspunkterne kan dog ændre sig, men holdlederne har altid det rette tidspunkt.
A2-Rækken:
Holdleder:
Inger Breum
tlf. 2179 4583

B1-Rækken:
Holdleder:
Mogens Christiansen
tlf. 2449 9794

C1-Rækken:
Holdleder:
Birgit Christoffersen
tlf. 2140 2429

den 5. maj 2015
den 12. maj 2015
den 19. maj 2015
den 2. juni 2015
den 9. juni 2015
den 16. juni 2015
den 23. juni 2015
den 30. juni 2015
den 4. aug 2015

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

ude
hjemme
hjemme
hjemme
ude
ude
ude
hjemme
hjemme

mod Tarm Krocket
mod Bork FK
mod Borris Krocket
mod Tarm Krocket
mod Bork FK
mod Borris Krocket
mod Tarm Krocket
mod Bork FK
mod Borris Krocket

den 4. maj 2015
den 11. maj 2015
den 18. maj 2015
den 1. juni 2015
den 8. juni 2015
den 15. juni 2015
den 22. juni 2015
den 29. juni 2015
den 6. juli 2015
den 3 aug 2015

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

hjemme
hjemme
ude
hjemme
ude
ude
ude
hjemme
ude
hjemme

den 5. maj 2015
den 12. maj 2015
den 19. maj 2015
den 2. juni 2015
den 9. juni 2015
den 16. juni 2015
den 23. juni 2015
den 30. juni 2015
den 4.aug 2015

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

ude
hjemme
hjemme
hjemme
ude
ude
ude
hjemme
hjemme

mod Troldhede GIF
mod Vemb krocket
mod Videbæk
mod Spjald UF
mod Holstebro
mod Troldhede GIF
mod Vemb Krocket
mod Videbæk
mod Spjald UF
mod Holstebro
.
mod Spjald UF
mod Rækker Mølle
mod Thyborøn
mod Spjald UF
mod Rækker Mølle
mod Thyborøn
mod Spjald UF
mod Rækker Mølle
mod Thyborøn

Hjemmekampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien efter Gadegårdsvej
5. Alle er velkommen.

Hjemmekampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad
Enkeltmands-turneringen i DGI Krocket afvikles i løbet af juni måned. Klubben deltager også i år.
stien
efter Gadegårdsvej 5. Alle er velkommen.

Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb mere end 30 stævner i Vestjylland.
Ved disse stævner deltager der ofte 60 – 80 spillere og ved flere af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Enkeltmands-turneringen
i DGI
Krocket
afvikles
i løbet
juni måned.
Torsdag den 17. september inviterer
Holmsland
Krocket
til stævne
og viafforventer
ca. 60 Klubben
deltager, der kommer
her
til
Kloster
for
at
få
en
hyggelig
og
god
dag
med
spil
og
spænding.
deltager også i år.
Hele stævneoversigten kan findes på www.dgi.dk,
Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.30, og der kan spilles en 3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause og vi vil i år også lave et aftenhold. Ring til undertegnede og få tidspunkterne.

Viggo Kofod
3097 0080
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Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb mere end
30 stævner i Vestjylland. Ved disse stævner deltager der ofte 60 – 80 spillere og ved
flere af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Torsdag den 17. september inviterer Holmsland Krocket til stævne og vi forventer ca. 60 deltager, der kommer her til Kloster for at få en hyggelig og god dag
med spil og spænding.
Hele stævneoversigten kan findes på www.dgi.dk,
Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.30, og der
kan spilles en 3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause og vi vil i år også lave
et aftenhold. Ring til undertegnede og få tidspunkterne.
Viggo Kofod
3097 0080

23

HGU’s generalforsamling 2015
Kaj startede generalforsamlingen med en kort gennemgang af årets gang i HGU og
sluttede af med at takke trænere, frivillige og sponsorer og han takkede også Bent
Erik, der havde valgt at forlade posten som kasserer gennem mange år.
Bent Erik fremlagde årets regnskab, som i 2014 havde givet et overskud, bl.a. fordi
der var kommet et forsinket LAK-tilskud hjem.
Der skulle findes en ny kasserer, og valgt blev Line Knoth, der før har været i
HGU´s bestyrrelse.
På valg var Verner Kristensen, der blev genvalgt, og som suppleant blev Steen
Thomsen valgt.
Som Revisor blev Maybritt Pugflod genvalgt, og Jeanette Lauridsen blev suppleant.
Under eventuelt var der fra kroket ønske om en plæneklipper, da kommunen ikke
længere klipper krokketbanen og på HGU´s ønskeliste stod der en container til omklædning ved Røjklit Havn og træningsmaskiner til det nye fitnesslokale, der ifølge
Holger Jensen snart står færdig.
Til sidst var der en stor tak til sponsorudvalget, der gør det er mulig for HGU at
indkøbe netop disse ting.
Verner
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Holmsland Brugsforening
- byder velkommen til foråret med gode grill-tilbud
Grill-sæsonen nærmer sig, og det betyder, at der er indkøbt gode råvarer til grillen.
Der er et stort udvalg både i grill-pølser og i kød i al almindelighed. Kom forbi og
se nærmere på sagerne.
Dagli’Brugsen har også stort udvalg af udplantningsblomster til haven og krukkerne. Plant roligt ud nu
da frosten er lidt på afstand.
På Generalforsamlingen blev der
spurgt, om det var muligt, at få varer hjem i udvalg. Det er det. Skal I
ha’ fest, skal der være kursus eller
firmaudflugt, eller ved større arrangementer i det hele taget, kan Brugsen levere ”varen” og bagefter kan det tiloversblevne returneres og modregnes. Det kan være uåbnede flasker, kolonialvarer, servietter, engangsservice, lys m.m. Deciderede køle- og frostvarer kan desværre ikke
tages retur af hensyn til fødevarekontrollen.
I august holder vi vores traditionelle markedsdag. Her er en god lejlighed til at få
ryddet op på børneværelserne og i gemmerne. Lad børnene indrette små boder på
græsplænen overfor Brugsen, hvorfra de så kan sælge deres gode brugte sager –
hvis de kan nænne det. Hjemmelavede syltesager m.m. er også velegnede til salg.
Det er også til markedsdagen bestyrelsen griller pølser, så det er muligt at købe aftensmaden på pladsen. En god anledning til at mødes med venner og bekendte og
hilse på de nye tilflyttere.
Mere herom senere.
På et bestyrelsesmøde mandag d. 18. maj kl. 17.00 bliver bestyrelsen konstitueret.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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
Svend S. Jensen
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97 33 75 41

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni – August – 2015
VALG
Mens jeg skriver disse linjer, tales der meget
om, hvornår der bliver udskrevet folketingsvalg.
Måske er det udskrevet og afholdt, inden sommeren er gået? Man drøfter også om kristendommens betydning for folkestyret. Har vi fået
demokrati på grund af eller på trods af kristendommen? Det er en kompliceret diskussion,
men én ting er sikkert: Kristendommen lærer, at
alle mennesker har et valg. Vend om fra det
forkerte og søg efter det rigtige, hedder det i Ny
Testamente. Det er ikke kun fyrster og rigmænd, der kan vælge, også folk fra små kår,
som du og jeg, har muligheden for at vælge. På
den måde er én af de grundtanker, som findes i
kristendommen, en forudsætning for demokrati
og folkestyre. God valgdag.
Ole Lange
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Per Ardua ad Astra
Forsidebilledet er et udsnit af den canadiske
Flight Sergeant M.I. Petrinas gravsten på Ny
Sogn kirkegård. I år er det 70 år siden Danmark
blev befriet, bl.a. takket være soldater som
ham. På fotoet kan man se det motto som Royal
Canadian Air Force havde: Per Ardua ad Astra.
Det er latin og betyder: Gennem hårde vanskeligheder til stjernerne. Et nødvendigt motto for
piloterne dengang at tænke på. For ellers havde
de sikkert givet op ved starten.
Men måske kan det være et nyttigt motto for
os alle sammen. Livet byder på mange hårde
tider, men det er ved at udholde dem, at vi når
frem til det der virkelig stråler, som stjernerne.

Kirkelige handlinger: januar til april
Dåb
Ny Sogn: Lea Johanne Gejl Pedersen, Ringkøbing Gammel Sogn: Naja Huus Willadsen,
Ringkøbing -Asta Vanghøj Faudel, Vojens –
Willum Høvinghoff Johannesen, Rindum –
Gry Spanggaard, Norge
Begravelser
Ny Sogn: Anna Kathrine Enevoldsen,
Kresten Bundgaard
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
7. juni – 1.S.e Trinitatis Luk
16,19-31:Den rige og Lazarus
14. juni – 2.S.eTrinitatis
Luk 14,16-24:Det store gæstebud
21. juni – 3.S.e Trinitatis Luk
15,1-10: Det tabte og fundne
28. juni – 4.S.e Trinitatis
Luk 6,36-42: Splinten og bjælken
5. juli – 5.S.e Trinitatis
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
Onsdag den 8. juli
Solnedgangsgudstjeneste
12. juli – 6.S.e Trinitatis
Matt 5,20-26: Om vrede
Onsdag den 15. juli
Solnedgangsgudstjeneste
19. juli – 7.S.e Trinitatis
Luk 19,1-10: Tolderen Zakæus
Onsdag den 22. juli
Solnedgangsgudstjeneste
26. juli – 8. S.e Trinitatis
Mt 7,15-21: Falske profeter
Onsdag den 29.juli
Solnedgangsgudstjeneste
2. august – 9.S.e Trinitatis
Luk 16,1-9: Uærlig godsforvalter
5. august
Solnedgangsgudstjeneste
9. august – 10.S.e Trinitatis
Luk 19,41-48: Tempelrensningen
12. august
Solnedgangsgudstjeneste
16. august – 11. Sø.e.Trinitatis
Luk 18,9-14:Om selvretfærdighed
23. august – 12. sø.e.Trinitatis
Mark 7,31-37: Helbredelsen af døv
30. aug. – 13. Sø.e.Trin. Luk
10,23-37:Barmhjertig samaritaner

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

9.00

10.15
Kurt L. Nielsen
21.00 Strandgudstj.
Mogens Thams
21.00 Strandgudstj.
Randi Sandal
10.15
Th. Kristensen

10.15
Kurt L. Nielsen

10.15
Th. Kristensen

21.00 Strandgudstj.
19.30
Michala Petri-koncert

10.15

21.00 Strandgudstj.
9.00
21.00 Strandgudstj.
10.15

19.00

21.00 Strandgudstj.

www.holmsland-kirker.dk

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

Ny Sogn Gammel Sogn
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Strandgudstjenester
For 4. år i træk er der denne sommer planlagt
en række gudstjenester i solnedgangen ved
stranden i Søndervig. Sidste år var der 50 – 200
deltager pr gang alt efter vejret. Kom og vær
med til en stemningsfuld afslutning på dejlige
sommerdage.

PETRI/HANNIBAL-DUO –
Koncert d. 26. juni kl. 19.30
Der venter en koncertoplevelse af de ganske
særlige, når de to danske verdensnavne Michala
Petri og Lars Hannibal giver koncert på fløjte og
guitar i Ny Sogn kirke. Entré. Pris og Forsalg
oplyses senere

HOLMBOHJEMMET
Et par gange om måneden står kirken for et arrangement på Holmbohjemmet. Se opslag på
Holmbohjemmet mm. Besøgende udefra er
MEGET velkomne!

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24 48 43 40 eller
Christian Iversen 23425187
e-mail: holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd:
Helle Kaspersen 97337188 - Peter Nielsen 97320617
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Program for:
Juni

Mandag
den 1. kl. 19.30		
Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian 		
					Christensen
Fredag		
den 12. kl. 18.30
Udflugt. Turen går til Marie Bjerregaards
					
mindestue hos Inga og Thorkild Schmidt,
					Hugvej 5, Vedersø.
			
Tirsdag
den 23. kl. 19.30
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Ander-		
					sen. Fyrrekrat 14, Søndervig.
					Jørgen Andersen, Videbæk, taler.

Juli

		

den 17. – 25. 		

Holmsborg Bibelcamping.

August

Mandag
den 10. kl. 19.30
Bibelkreds hos Birgit og Iver
Tirsdag
den 25. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Peder Henning
					Søderstjerne, Lønborg.

September

Mandag
den 7. kl. 19.30		
Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Tirsdag
den 8. kl. 14.00
Kvindeseminar i Lyngvig Missionshus
					
ved Ruth Brik Christensen, Brande.
Fredag 		
den 25. kl. 19.30
Høstfest. Børnekonsulent Jens Kristian
					Plougmann, Videbæk, taler.
			
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus.

Alle er hjertelig velkomne.
31

Ny og Gammel sogn Menighedsråds
årlige udflugt
For pensionister og efterlønnere
Tirsdag den 25. august 2014 klokken 08.00
Rundstykker bliver sponsoreret af Dagli’Brugsen Kloster
Kaffe og the medbringer I selv

Turen går i år til Horsens Statsfængsel
og Jellingstenene
Vi starter i bus fra Holmsland Idræts- og Kulturcenter
og kører derfra mod Horsens,
Vi indtager vores medbragte rundstykker og kaffe / the undervejs
Efter pausen fortsætte bussen mod Statsfængsel i Horsens.
Når vi kommer til fængslet, vil der være lokal guide til rundvisning,
vi bliverdelt op i flere hold

Middagsmaden indtages på Oasen
Drikkevarer købes på egen regning
Efter middagen går turen til Jellingstenene
Eftermiddagskaffen indtages på hjemturen.
Forventet hjemkomst ca. kl.19,00
Der er plads til 50 pers. Prisen 150,00 pr. pers.
Tilmelding og betaling efter først til mølle i Dagli’Brugsen i Kloster.
Senest mandag den 10. august 2015.
Med venlig hilsen
Ny og Gammel sogns menighedsråd
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Den store klassefest 5/9

I skrivende stund er arbejdet med at forsøge at skaffe emailadresser på alle
tidligere elever og ansatte på Holmsland skole afsluttet. Det drejer sig om
mere end 1000 personer. Det er lykkedes at skaffe langt de fleste. Vi siger tak
til alle de, der har medvirket. Så er det spændende om indbydelserne også
når frem. De personer, vi ikke har kunnet få mailadresser på, vil vi forsøge
at nå via brev.
Vi regner med at invitationerne er sendt, når sognebladet udkommer. Det er
vigtigt at hvis tidligere elever eller ansatte, ikke får indbydelse, så henvender
de sig til en af os i udvalget.
Invitationen vil også kunne ses på nettet, på skolens hjemmeside, på Facebooksiden ”Den store Klassefest Holmsland Skole” og i kalenderen på
Holmsland.dk, ligesom det kan følges, hvem der har tilmeldt sig.
Vi håber på stor tilslutning.
Kirsten Nohns, Sebastian Schaper, Kjeld Pedersen, Arne Nielsen, Ivan Schmidt, Hannah Mikkelsen, Christian Holm Nielsen
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Nyt fra Holmbohjemmet
Så er det forår, og vi er i fuld gang med aktiviteter, og jeg vil fortælle lidt om, hvad vi har gang i.
I april lejede vi et sommerhus ved Husby sø i en
uge. Først havde vi et arrangement for personalet
med familier, hvor vi spiste aftensmad sammen,
børnene legede og alle hyggede sig.
Dernæst tre dage, hvor beboerne havde mulighed
for at komme lidt på ferie. Nogle sov der, andre
kom på besøg. Vi er jo så heldige at have vores
egen bus, så det var ikke noget problem at komme
frem og tilbage. En dejlig køretur op langs klitvejen og så en god frokost i sommerhusets store køkken/alrum. Vi havde også tændt op i grillen en aften.
Vejret var med os det meste af tiden, så der var også plads til eftermiddagskaffe i
havemøblerne med udsigt over søen og deraf følgende røde kinder. Nogle dejlige
dage som vi påtænker at gentage til næste år.
Nu hvor dagene bliver lyse og varme, skal vi også til at have mere gang i ”Hwolmboen”. Den har stået stille i garagen det meste af vinteren, men nu skal vi ud og se
kornmarker, vindmøller og bøgetræer. Og nyde kaffen i det fri.
Ligeledes har vi planer om at gentage sidste års succes med en tur til Haunstrup
dyrepark.
Vi har efterhånden fået en god tradition op at stå onsdag formiddag. Kl.10 mødes
personale, beboere og frivillige i dagligstuen til kaffe og køkkenets nybagte boller.
Vi synger et par sange eller tre og så er det ellers ud på gader og stræder med rollator og kørestol. Tit går turen om i sogneparken. Enkelte gange er vi blevet indenfor
p. g. a. vejret (ikke mange). Så bliver det til et spil ludo, en snak eller et kig i vores
efterhånden store fotosamling.
Alt dette - det være sig gåture, busture og udflugter, kan selvfølgelig kun lade sig
gøre, fordi vi har så godt et korps af frivillige. Det er altid rart, når I kigger indenfor
og bidrager til det gode samvær. En stor tak for indsatsen, og vi vil også fremover
trække på jer.
Jytte Jensen
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Nyt fra Vennelauget
I uge 18 var der nogle beboere, der havde været i sommerhus i Husby. De beboere,
der havde været med, vil gerne, at der bliver noget næste år. Man vil se at få sommerhuset i uge 19 næste år.
Vi skulle være hjemme igen onsdag middag, da der var forårsfest om aftenen.
Det blev en rigtig god aften med underholdning af 2 harmonikaspillere fra Skjern.
Det var sidste gang at Lillian stod for maden til forårsfesten, Lillian gik på efterløn
den 30. april, men der er fundet en ny, som startede mandag den 4. maj.
Den grønne stue har fået et nyt gulv, det er blevet flot og nemmere at holde. Taget
på den gamle fløj er gået i udbud.
De frivillige om onsdagen - ”skubbeholdet” - holder ikke ferie.
Terapien er åben tirsdag eftermiddag, alle er velkommen. Kaffen koster 20 kr.
Vennelaugets underholdning starter igen onsdag den 9. september kl. 14.30.
Programmet kommer i næste nummer af Sognebladet.
God sommer
Vennelauget
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Det er blevet forår! Solen skinner, græsplænen er slået første gang, og markerne
bliver i skrivende stund sået til. Foråret
kan også ses på Holmsland Skole, hvor
rulleskøjter og waveboards er fundet frem
- det er slut med flyverdragter og overtræksbukser - og de mest hårdføre drenge
møder dagligt iført shorts…
Dagligdagen har sin gode rytme på skolen
- og er en skøn blanding af det faste skema, hvor børnene ved, hvad de skal, men
også uger med anderledes dage, emner, ture ud af huset, hvor børnene udfordres af
det mere ukendte, og hvor strukturen er en anden.
Som bekendt holdt digteren, Dan Turell, af hverdagen:
”Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt.
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen”
og det gør vi også på Holmsland Skole. Men i hverdagen er vi også udfordret i at
få den til at hænge sammen, når vi er ”ramt af” kurser, eftervidereuddannelser, sygdom osv.
- Skolebestyrelsen vil gerne rose personalet på skolen og i SFO’en - og de forældre,
der har givet en hånd med - for at være fleksible og hjælpsomme, så hverdagen kan
hænge sammen.
Flere klassetrin har de sidste uger gennemført de obligatoriske, nationale tests i
dansk og matematik - og det er med glæde og stolthed, at vi i Skolebestyrelsen konstaterer, at Holmsland Skole ligger langt over landsgennemsnittet i både matematik og dansk i alle de klasser, der lige er blevet testet. Godt gået, elever og lærere!
Kommende arrangementer:
Den 29.5 er der åben skole - og alle er velkomne til at se, hvad eleverne arbejder
36

med. Denne dag kommer en gruppe fra Børnenes Trafikskole og laver ”trafikdag”
med hele skolen - et arrangement, som Holmsland Skole har været så heldige at
vinde.
Vores årlige Sommerfest for skolens elever og forældre er den 11.6.
Sæt x i kalenderen.
Eleverne har sidste skoledag den 26.juni
I øjeblikket arbejder vi på at få et samarbejde mellem HGU og SFO’en op at køre
vedr. gymnastik for 0.-2. klasse - læs mere om dette initiativ andetsteds i denne udgave af sognebladet. (Under HGU. Red.)
Foråret afløses om et par måneder af sommeren - og så nærmer vi os efteråret og
skolens 50 års jubilæum. På skolen skal det naturligvis fejres. Holmsland Skole vil i
samarbejde med sangskriver
Hans Holm opføre et musikalsk teaterstykke - mere info om det kommer senere på
holmslandskole.dk eller på
skolens facebookprofil.
”Den store klassefest” for
tidligere elever foregår i hallen den 5.9.15.

Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!
Benny Andersen

På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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Sommer hos

Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Nye smarte sommerkjoler i butikken!

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

Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

Rustikke
skindtasker
i mange flotte farver!

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


 Kloster


Søndervig

38



Ringkøbing

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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Referat fra fælles generalforsamling
Fem foreninger- 100 holmboer
Således var Poul Osmundsens overskrift i Dagbladet dagen efter afholdelse af
fælles generalforsamling i centeret d. 10.april. Se i øvrigt hele artiklen under
Solstrålehistorier på holmsland.dk
Denne overskrift dækker over en aften med dejlig mad lavet af Linda og Charlotte,
hvor man mødtes på tværs af foreningerne, lærte hinanden lidt bedre at kende
og ikke mindst oplevede et festligt samvær. Et samvær, som er med til at styrke
fællesskabet, med til at styrke vores Holmsland-fornemmelse. Tak til de øvrige
foreninger for godt samarbejde
Det er fjerde gang der blev afholdt fælles generalforsamling og i lighed med de
andre år ledte Asger Krogsgaard os med humor og en ”sikker hånd” gennem de
mange punkter.
Fra Holmsland Sogneforening udtrykte Sjoerd en tak til alle de frivillige, som
er med til at tegne sogneforeningens arbejde. Der lød en opfordring til at bevare
stedets værdier og bibeholde vort smukke og velfungerende område.
Derefter blev nævnt mærkesager fra 2014-2015
• Bosætningsarbejdet
• Indvielse af anløbsbroen
• Udbygning og vedligeholdelse af flagalléen
• Arbejdet med informationsskærme.
• Succes med de to årlige loppemarkeder
• Velbesøgt Skt. Hans i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening
• Danseaften på Ragna Tang Pladsen
• Kamp for bevarelse af Holmbohjemmet.
Sjoerd rettede en tak til Christian Nielsen, som efter 8 år, har valgt at træde ud af
bestyrelsen, hvorefter Dorthe fremlagde foreningens regnskab.
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Holmsland Sogneforenings nye bestyrelse er for perioden 2015-16.
Formand:
Sjoerd Both
Næstformand: Svend Neess
Kasserer:
Dorthe Krogsgaard
Medlem:
Bjarne Vogt
Medlem:
Hans Jørn Sørensen
Medlem:
Lars Provstgaard
Sekretær:
Bodil Schmidt
Holmsland og Kloster – en fælles platform!
Med udgangspunkt i den gennemførte fælles generalforsamling, kan det nu være
tid til at se fremad. På generalforsamlingen fik vi også præsenteret nogle af de nye
initiativer omkring hjemmesiden ”Holmsland.dk” Den udvikles og forbedres stadig
og åbner derved muligheder for, at også nye brugere lettere kan finde vej til de søgte
informationer.
Der er således sket en markant udbygning vedrørende aktivitetssøgningen, hvor den
fælles kalender gerne skulle sikre, at vi får et optimalt udbytte af vores bestræbelser
for en bedre koordinering af de planlagte arrangementer. Det er i øvrigt et område,
hvor Sogneforeningen nu har indkaldt til et møde i det fælles aktivitetsudvalg.
Et andet initiativ, der også har været på trapperne et stykke tid, drejer sig om
anskaffelsen af et antal infoskærme til opstilling i Brugsen, Centret og eventuelt på
skolen, i børnehaven og på Holmbohjemmet. Sogneforeningen afsøger forskellige
muligheder, herunder økonomien og balancen mellem det lokale informationsbehov
og hensynet til turisterne.
Som det også blev annonceret på generalforsamlingen, har vi i Sogneforeningen
stadig et ønske om at inddrage nye lokaltinteresserede og aktive medborgere i det
arbejde, der foregår i vores temagrupper, der er forankret i Bosætningsudvalget,
som et særskilt initiativ under Holmsland Sogneforening.
Konkret drejer sig om grupperne:
PR- gruppen

Den gode lokale historie og kontakten til
lokalpressen om de kommende aktiviteter og de
efterfølgende resultater.

Marketinggruppen

Synliggørelsen af Holmsland med fokus på den
sociale kapacitet og modtagelsen af de nye beboere.
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Udviklingsgruppen

Nye erhvervs- og bosætningsmuligheder i
den kommende km.plan som modvægt til de
centraliseringsbestræbelser, vi stadig møder fra
planmyndighederne.

Til inspiration har vi særskilt oplistet en oversigt med deltagerne i disse 3 grupper:
Deltagerne i Bosætningsudvalgets temagrupper – maj 2015
Til din orientering, hvis du ønsker at indtræde i en af grupperne, kan du kontakte
tovholderen eller tilmelde dig på: holmsland.sogneblad.@gmail.com
PR-gruppen:
Torben H. Mortensen / tovholderen
Bodil Schmidt
Anny Pedersen
Berit K. Pedersen
Hannah Mikkelsen
Marketing-gruppen:
Tina Berger Jeppesen / tovholderen
Tina Stage Jeppesen
Bjarne Hansen
Erik Dideriksen
Frode V. Thomsen
Udviklings-gruppen:
Svend B. Neess / tovholderen
Holger Jensen
Brian Jeppesen
Jesper Aarup
Jens Bøndergaard
/ Svend B. Neess
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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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Lodbergsvej 22 | 9731 2602

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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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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Højskoledage på Holmsland 2015/16
Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2015/16 på plads.
Husk at tilmelding kun kan ske til LOF og altså ikke til arrangørerne.
I det program, der i august kommer ud fra LOF, er der ingen tilmeldingsblanketter,
så tilmelding kan kun ske via LOFs hjemmeside: rksk.lof.dk, eller ved at sende en
e-mail til risk@lof.dk. Der kan i år betales med dankort. Tilmelding kan ske fra 1.
august, hvor programmet bliver lagt på LOFs hjemmeside. Senere i august kommer
programmet med posten.
De sidste 5-6 år har højskoledagene været overtegnet (tilbuddet er jo til alle i Ringkøbing-Skjern Kommune), så det gælder om at være hurtig på aftrækkeren.
Vi håber på endnu en god sæson.
Birgit Christoffersen, Steffen Qvortrup og Mogens Tarp

7. oktober 2015 Tidligere sygeplejelærer Vibeke Frimodt, København:
Livskvalitet som psykisk og åndeligt velvære.
Formålet med mit foredrag:
a. at præsentere begrebet Livskvalitet.
b. at uddybe samfundspsykolog Sigrid Næss’ tilgang til Livskvalitet som psykisk
velvære.
c. at præsentere kilder til sundhed, psykisk og åndeligt velvære.
d. at komme ind på menneskets relation til naturen.
e. skovens betydning for menneskets mentale sundhed.
f. inspireret af forskellig litteratur om Kunst, Kultur og Natur.
g. at komme ind på, hvorledes Tro og Helbred kan berige hinanden.
h. at fortælle om, hvorledes salmer kan bringe håb, trøst og åndeligt velvære.
i. afslutning med et digt om håb.
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21. oktober 2015 Hans Laurits Pedersen, Ådum
Den folkelige idræt/eliteidræt.
Hans Laurits Pedersen har et indgående kendskab til frivilligt foreningsarbejde i
alle aktiviteter og et solidt politisk netværk i alle fire kommuner her i Vestjylland.
Foredraget vil komme ind på forholdet til den professionelle sportsverden og underholdningsindustri, som vi jo alle bliver bekendtgjort med gennem radio og TV.

4. november 2015 Medlem af Folketinget Søren Espersen, Lundby
Danskhed – det umulige begreb.
”Da jeg var barn og ung var der absolut ingen i dagligdagen, der gik rundt og talte
om danskhed. Og når nogen endelig gjorde det, blev vedkommende betragtet som
lidt snurrig – eller som én, der vist havde lidt for meget tid til overs og burde beskæftige sig med noget fornuftigt.
Hvorfor er begrebet så pludselig blevet et samtaleemne? Årsagen kunne være, at i
dag er danskheden truet …..”

11. november 2015 Tidligere sognepræst Leise Christensen, Højmark:
Arbejdets ansigter – fra forbandelse til velsignelse!
Vi kender alle ordsprog som ”Arbejdet adler” eller ”Lediggang er roden til alt
ondt”, hvor det bliver helt tydeligt, at arbejdet er vigtigt og centralt for menneskelivet. Imidlertid er det ikke altid sådan, man har set på arbejdet. Både i Bibelen og
hos de gamle grækere er der et mere behersket syn på arbejdets velsignelser, ja, det
var vel nærmest at anse som en forbandelse i stedet. Hvordan kan det nu være? Og
hvornår skete dette skift fra forbandelse til velsignelse? Foredraget vil trække nogle
tråde fra fortid til nutid, fra egne hverdagsoplevelser til samfundets syn på arbejdet.
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13. januar 2016 Biskop Elof Vestergaard, Ribe:
Drømmen og kampen.
Med udgangspunkt i den bibelske fortælling om patriarken Jakob og de billeder,
som kunstnere har gjort sig ad Jakobs drøm i Betel og hans kamp med Gud ved Jabboks vadested, vil foredraget handle om kristentro og eksistens i dag.
27. januar 2016 Skoleleder Margit Plougmann, Ringkøbing:
Hvad ”Bedste” ikke ved om skolereformen.
Margit Plougmann vil føre os gennem skolereformens indhold og praksis.
Undervejs i foredraget vil deltagerne blive udfordrede til aktiv deltagelse via øvelser og eksempler.
Deltagerne kan se frem til en oplevelse, hvor folkeskolens målsætning opleves via
ord og handlinger.
10. februar 2016 Tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Both,
Kloster: Krigens ændrede ansigt – krigens væsen og nuværende udseende.
Efter en kort introduktion om sin baggrund og sit liv og sine oplevelser som søofficer holder Sjoerd Both sit foredrag, hvis formål er at fremlægge et nogenlunde
anderledes syn på verdens aktuelle tilstand med hensyn til krig og fred. Fokus er
på USA’s, Ruslands og EU’s og nationalstatens rolle i verden, det arabiske forår og
truslen, der udgår fra yderliggående ikke-statslige aktører og grupperinger.
24. februar 2016 Talepædagog Helge Teglgård, Odder:
Hvad er det du siger?
Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog med en talepædagog ved roret. Hvorfor
kan vi ikke forstå, hvad de siger i TV? Hvorfor taler vores børn og unge så utydeligt? Kan vi gøre noget ved det? Alle har en mening om vores brug af sproget. Hér
vil vi diskutere sprogstil og dialekter, historie og individuelle forskelligheder for at
få både større forståelse og større fornøjelse af vores godt brugte modersmål. Med
indlagte remser, recitation og sang.
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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 var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten af og til mindre indlæg af historisk interesse for Holmsland-området.
Denne gang vises en afskrift af side 78 i hefte nr. 13 fra serien ”Vaabenførende Slægter i Danmark”, udgivet ”paa Foranledning af Det danske Selskab
for Heraldik og Sfragistik” i 1946:
LODBERG
fra Lodberggaard
Skjoldet rødt, deri et Sølv-Bjærg paa hvis
hvis Spids et kugleformet Guld-Vægtlod.
Hjælmmærke: En sølv-harniskklædt
Arm holdende en sort Vægt med to
Skaale, paa hver et Guld-Lod som i Skjoldet
Hjælmeklæde: Indvendig Guld, udvendig rødt.
Vaabenet er gengivet efter Tegning efter Motiver i den gejstlige – nu uddøde – Slægt Lodbergs Vaaben. Hjælmmærket er gengivet efter Motiv af
et Bomærke, der findes paa Slægten Bay (Langelandslinien) tidlige Slægtsgaard i Rudkøbing, hvortil nedennævnte Johanne Jensens Moder hører. Det
er optaget i Heraldisk Selskabs Vaabenrulle som Nr. 31 for Agnaterne af
Vinkyper Peder Lodberg (1859 – 1895) og Hustru Johanne Jensen (1857
– 1936). Slægtens første kendte Mand er Fæstehusmand Christen Jensen
Bjerre (1671 – 1745) i Bjerre, Nysogn, hvis Sønnesøn Selvejergaardmand
Christen Jensen Lodberg (1750 – 1824) paa Lodbjerggaard, Nysogn, antog
Navn efter Gaarden. Hans Sønnesønnesøn er ovennævnte Vinkyper Peder
Lodberg.
Af Slægtens nulevende Medlemmer kan nævnes:
Fru Ellen Karen Marie Hansen (f. 1883), København.
Skomager Julius Lodberg (f. 1885), København
Genealog Thorvald Severin Lodberg (f. 1891), København
Handelsmedhjælper Torben Lodberg (f. 1929), København
ER DU INTERESSERET I VOR LOKALE HISTORIE,
så er et medlemskab af Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten sikkert
lige noget for dig.
Kontakt kasserer Grete Holt Winther, Pallasvej 24, Hvide Sande på 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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DEF

DEF

HOLMSLAND

Nyt fra Din egen Forening.
Der blev på generalforsamlingen skiftet en del ud i bestyrelsen.
Ud trådte 4 medlemmer efter at de havde arbejdet en del år i foreningen.
Medlemmerne af den nye bestyrelse er:
Tina Jeppesen,
Helle Skarregaard,
Anita Sandgrav,
Dorit Hansen,
Ida-Lill Nilsson,
Bibbe Stræde
Lene Rytter.
Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu.

K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?
Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk
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Fy, Henning og Laurits m.fl.

Tænk engang. Før 1965 var der meget uartige drenge på Holmsland.
De listede sig ud af skolegården, rundt om gymnastiksalsmuren, hen hvor
læreren ikke kunne se dem.
Og der ridsede de deres navne ind i murstene.
De gjorde det så grundigt, at de kan ses den dag i dag!
Det vil sige nu er murstenene væk.
Da Torben Vogt, der bor på Røjklit Skole ville udvide sit værksted og derfor brød en del af værkstedets østmur ned (der hvor der før var gymnastiksal), så opdagede han at der var ridset nogle navne ind i muren i en bestemt,
passende drengehøjde.
Torben har gemt et par af murstenene. Jeg er sikker på, at de formastelige
drenge/mænd kan købe sig aflad hos Torben for et passende beløb.
Ivan
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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

