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I sidste nummer af Holmsland Sogneblad ønskede vi alle en god sommer.
Vi håber, at det, trods det ikke særligt gode sommervejr, alligevel har været
en god sommer, og i skrivende stund her først i august kan vi stadig håbe på
godt sommervejr både i august og også i september.
Men ellers må vi se i øjnene, at det er efteråret, der nærmer sig, og dermed
også de mange indendørsaktiviteter, hvilket dette nummer også vil bære
præg af.
Et af de store arrangementer finder allerede sted lørdag den 5. september,
nemlig ”Den store klassefest”. På nuværende tidspunkt er ca. 400 tilmeldt.
Et andet stort arrangement finder sted søndag den 13. september. Det er Naturens dag. Lad os håbe på godt sommervejr den dag. Se nærmere om arrangementet inde i bladet.
				Mogens Tarp
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Har du ikke modtaget HIMS i længere tid?
Så skyldes det sikkert overgangen til nyt mail-system – og eneste mulighed
er at du genopretter dig som bruger ved at sende et ”HIMS ja tak” + dit navn
og din adresse (også gerne tlf.- /mobil-nr.) til HIMS@pc.dk
DET KAN også være fordi du har skiftet mail-adresse. – Fremgangsmåden
er den samme.
HAR du aldrig tilmeldt dig, - så kan det gøres på samme måde.
VIL DU VIDE MERE OM HIMS? Så kig
på Sogneforeningens hjemmeside på www.
holmsland.dk
Venlig hilsen HIMS /
Holmsland Sogneforening

Tænk lige hvad der skete i går!
Da dukkede en person op,
som smed husholdningsaffald i mig.
Det lugtede, og jeg følte mig aldeles
proppet.
Puh ha hvem kan rumme den slags!
Heldigvis kom de rare mennesker, som
tømmer mig en gang om ugen.
Åh det lettede, og hvor ville jeg ønske at
undgå kartoffelskræller, kødbakker og
kaffegrums.
Hilsen skraldespanden i
Sogneparken
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Søndervig Landevej - livline og pestilens

Søndervig Landevej har gennem årene flere gange været til debat og genstand for
spekulationer omkring en evt. udvidelse.
Har man fulgt med i Dagbladet de seneste år, har man kunnet læse om ønsker fra
politisk side om en udvidelse af Hovedvej 15 mellem Herning og Ringkøbing til en
såkaldt 2+1 vej. Der er lavet forundersøgelse for projektet, som har til formål at få
trafikken på strækningen til at glide bedre (Rapport 451 fra 2013 på Vejdirektoratets hjemmeside).
På det seneste er der bragt et nyt projekt på banen i forlængelse af ovenstående,
nemlig en tilsvarende opgradering af vejen mellem Ringkøbing og Hvide Sande.
En 2+1 vej er kort fortalt en vej, hvor der er 2 spor i den ene retning og 1 i modsat
retning. Dette skifter med intervaller på ca. 1½ km. De modsatrettede spor kan adskilles vha. dobbelt optrukne streger eller en smal midterrabat. Nogle 2+1 veje har
hastighedsbegrænsning på 90 km/t. og der er næppe tvivl om, at en opgradering vil
lette trafikgennemstrømningen. Til gengæld giver det problemer med at sikre tilkørsel til vejen.
Mange forhold kan tale for en sådan opgradering af Søndervig Landevej: Etableringen af Søndervig Feriepark - Ønsket om udvikling af Hvide Sande havn og
erhverv – samt den forhåbentlig kommende oplevelsespark ”Kraft”. Alle sammen
projekter, der vil kunne tilføre vores egn flere arbejdspladser og hurra for det, men
som samtidig vil udgøre en trafikmæssig udfordring. Allerede i dag er trafikbelastningen meget voldsom især i feriesæsonen og i forbindelse med skæve helligdage.
På et lille nabomøde har vi her på adressen Søndervig Landevej 14, diskuteret, hvilke problemer det giver at bo op ad landevejen.
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Flere gav udtryk for, at støjproblemet er vokset meget de senere år – måske pga.
øget trafik – måske som følge af slitage på vejbelægningen – eller en kombination
af begge.
Ligeledes er der stigende problemer med opkørsel til vejen og omvendt, når der fra
Landevejen skal svinges til venstre til en nedkørsel. Det er ikke lige trafiksikkerheden, der er i højsædet her.
Også mange borgere i Kloster oplever problemer ved tilslutningen til Søndervig
Landevej. Der er brug for en god del tålmodighed, hvis man ikke skal gøre noget
hasarderet.
Endelig er der ”udfordringer” for landmænd, der bruger landevejen for at komme
frem og tilbage med maskiner og produkter. Det er vanskelligt at komme ind på vejen og der skabes kødannelser til fare for trafiksikkerheden.
Man tør næsten ikke tænke på, hvor store problemerne kan nå at blive, hvis trafikmængden øges med fx 20 %!
Iflg. Vejdirektoratet kører der gennemsnitligt i forvejen 6500 biler på Søndervig
Landevej om dagen – omregnet til årsnorm knap 2,4 mil.
Vi, der bor i området, ved jo godt, at tallet dækker over endog meget store sæsonudsving. Når man derfor fra myndighedernes side ved fremtidige vejprojekter skal
vurdere de miljømæssige belastninger, må vi bede om, at der benyttes andre normer
– det være sig en sæsonnorm, månedsnorm el. lign.
Under alle omstændigheder vil vi i Sogneforeningen følge udviklingen tæt, så vi
ikke misser nogen mulighed for at få indflydelse på det færdige projekt.
I første omgang er der som nævnt lavet forundersøgelse vedr. strækningen Herning
– Ringkøbing, og søgt midler til en tilsvarende for resten af strækningen til Hvide
Sande.
Hovedvej 15 er en statsvej, hvorimod Ringkøbing – Hvide Sande indtil videre er
kommunal. Med Hvide Sande Havns igangværende udvidelse til også at være trafikhavn, vil det være oplagt, at Ringkøbing – Hvide sande vejen også overgår til
statsligt regi. Det er dog i sidste ende et politisk spørgsmål, der imidlertid har afgørende økonomisk betydning.
Det skal slås fast, at intet er besluttet på nuværende tidspunkt. Det er derfor umuligt
at sige noget som helst om tidshorisont, men hvis udviklingen i vores del af ”GuldkantsDanmark” går, som vi kunne håbe, er der ikke tvivl om, at der bliver behov
for en løsning i fremtiden.
Hans Jørn Sørensen på vegne af Sogneforeningen
Ps. Skulle nogle af bladets læser have bemærkninger til ovenstående eller oplysninger, vi kunne drage nytte af, vil vi meget gerne høre fra jer.
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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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Kunstgruppen Kloster
I perioden 12. august til ca. 1. oktober er vores udstiller

Jonas Gejl fra Skovlund
Jonas er 26 år, han begyndte at male som 19-årig. Jonas har studeret
kunsthistorie på Århus Universitet.
Jonas skriver bl.a. om sig selv:
I mine historier arbejder jeg især med det lette smil, om så det er en fjollet
historie, en trist historie eller måske uhyggelig.
For jeg mener, man tænker godt med et lille smil på ansigtet, måske mere
objektivt, end ellers.
Kig indenfor i centeret og se billederne.
Er du interesseret i at udstille, eller har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte os.
Med venlig hilsen
Lene Pedersen
Lizzi Bøggild 		
Berit K. Pedersen

29243217
60714534
6154121
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Centernyt
Sommerferien er ved at være slut for mange. Det har været en sommer, hvor
vi har set mange sider af vejret. Det har til tider givet visse udfordringer.
Vi havde i starten af juni arrangeret grillfest i centret. Der var stor tilslutning
med 111 tilmeldte - flot.
Men vejrguderne syntes ikke at være med os denne dag. Med den store opbakning var det ærgerligt at skulle aflyse, så det gjaldt om at finde på noget
sjovt og hyggeligt til en indendørs aften. Vi pyntede kantinen med balloner,
serpentiner og flag. Det blev en rigtig hyggelig og festlig aften. Al maden
blev lavet inde i køkkenet. Det blev en stor succes. Vi vil helt sikkert gentage
det på et tidspunkt.
Vi har som noget nyt i år prøvet at holde åbent for aktivitet i hallen nogle
bestemte dage i sommerferien, det har ikke været nogen succes. Ud af de 6
gange, der har været, er der kun 1 af dagene, det har været nogenlunde, med
7 besøgende.
Vi vil evaluere på det og se, om det vil komme igen til næste år.
Til efteråret har vi arrangeret foredrag med Lindy fra rigtige mænd.
Det bliver fredag d. 6. november, og det vil blive med spisning for dem der
har lyst til det, og er der nogen, der kun har lyst til at høre foredraget, bliver
det også muligt.
Der kommer mere info senere. Så hold øje med hjemmesiden, kalenderen på
holmsland.dk og Hims. Der kommer også opslag op i centret.
Juli måned har været meget stille i centret, men kalenderen ser godt ud for
august og september. Vi er ved at have styr på indendørssæsonen for 2015/16.
Så husk at kigge inde på hjemmesiden. Der vil der være opdateringer på,
hvad der sker i de kommende måneder.
Vi håber på dejligt vejr og hyggelige timer - vi ses.
M.v.h. Charlotte
Centerleder
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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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Holmsland Brugsforening
Holmsland Brugsforening har ordet
I maj måned samledes den nye bestyrelse. Vi byder Erik Dideriksen velkommen i
bestyrelsen og samtidig siger vi tak til Thorkild Olesen, for den tørn du tog i Brugsens bestyrelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand Esther Larsen, næstformand Svend Jensen, sekretær Mette Rasmussen.
Desuden består bestyrelsen af Henriette Kristensen og Erik Dideriksen.
I april/maj gennemførte vi en kundeundersøgelse, hvor I som medlemmer blev inviteret til at komme med jeres mening om JERES BRUGS. Tak til alle jer der deltog i undersøgelsen.
Det er altid spændende og lærerigt at se, hvordan I synes, vi gør det.
Heldigvis synes I, vi gør det godt. Vi får en høj score på ”venlig betjening”, ”godt
udvalg” og ”lys og flot butik”. Vi har mange positive kommentarer på butikken og
vareudbud, nu den lige er nyrenoveret, men ligesåmange positive kommentarer er
der til personalet og deres kundeservice. Det er noget, vi i bestyrelsen prioriterer
højt og er derfor meget glade for, at det bliver værdsat.
I undersøgelsen har vi også fået anbefalinger til, hvad der kan blive bedre.
Det nærlæser vi også og vil bruge som indsatsområder i vores handleplan. F.eks.
har flere efterspurgt mere økologi, flere specialvarer, endnu bedre grøntafdeling,
flere slagtilbud på almindelige dagligvarer og lavere priser m.m. Alle anbefalinger
vil vi medtænke i vores bestyrelsesarbejde – hvad der kommer ud af det, kan I høre
om til næste generalforsamling.
En lignende undersøgelse vil blive gennemført i 2016, men har I løbende ønsker eller ris /ros, så læg dem endelig i kassen i Brugsen.
Lidt info om et nyt ansigt i Brugsen: Måske har I mødt Rodi Hamo. Han er i arbejdsprøve og samtidig sprogpraktikant. Han kommer fra Syrien, hvor han har været herrefrisør i 18 år. Han har været et år i Danmark, bor i Ringkøbing og i næste måned kommer hans kone og 2 små børn, så hele familien igen bliver samlet. Det glæder han sig
til. Rodi føler sig godt taget imod i Kloster og nyder cykelturen hver dag til Brugsen.
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Infoskærme i Kloster
Ja, der er ikke meget info over den skærm, vi har fået sat op over ostekøleren. Men
startvanskeligheder driller os. Det er i samarbejde med Sogneforeningen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter og HGU, at vi har besluttet at opsætte infoskærme på
centrale steder i byen. Foreløbig i Dagli’Brugsen og i Centeret. Flere følger formodentlig efter - i skole eller børnehave.
På infoskærmen vil man i fremtiden løbende kunne orientere sig. Der vil være fælles info for hele sognet – og særlig info fra det sted, hvor den aktuelle skærm sidder.
I Dagli’Brugsen kan man således udover opslag over aktiviteter i sognet nu også få
informationer om vores butik i form af svar på f.eks. disse spørgsmål:
Hvad har vi fokus på lige nu?
Hvad foreslår vi til aftensmad jf. tilbud ?
Hvordan ser omsætningen ud?
Hvem er den nye medarbejder? – og hvilket område er hun / han særlig ansvarlig for?
Vi har store forventninger til skærmen og glæder os til at kunne tage den i brug.
Mette fra bestyrelsen har sammen med Kirstine været på kursus i bruge brugen af
den.
Venlig hilsen
Holmsland Brugsforening

HJÆLP

Vi mangler hjælp. Er der nogen der kan hjælpe?
Vi kører varetur på frivillig basis for at holde alle omkostninger nede.
Vi har kontakt og aftale med et par stykker. De pakker bilen og kører
til Ringkøbing med varer – de har hver en tur om ugen. Men vi kunne
godt bruge et par mere.
Så er der 2 – 3 folk, der vil hjælpe med at køre varetur nogle timer en
dag i ugen, så vil Kirstine blive glad for en henvendelse. Vi er også interesserede i frivillige til afløsere. På forhånd tak.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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Dagli’Brugsens Sommermarked
Dagli’Brugsen si’r tak for flot deltagelse i vores sommermarked.
Tak for spændende boder. Tak for
spændende smagsprøver. Tak til store og små og særlig tak til alle fra vores internationale familier på Holmsland.
Det var dejligt at se mangfoldigheden og den stolthed, hvormed I viste
jeres ”hjemland” frem. Alle var med
til at lave en god stemning i vores lille perle af et lokalsamfund.
Der kan ses flere billeder fra markeRusland, Storbritannien, Litauen og Ukraine
det på holmsland.dk under
ved samme bord.
”Billeder og video.”

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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Holmsland Krocket klub
Årets turneringer synger på sidste vers, de afsluttende kampe spilles i september. Der er i efteråret endnu nogle stævner, hvor vi også inviterer til
stævne den 17. september med start kl. 10.00 og hvor vi forventer ca. 60
deltagere, der kommer her til Kloster for at få en hyggelig og god dag med
spil og spænding.

En god krocket-dag i Kloster med sol og spænding.

Vi har i år deltaget i DGI Vestjyllands turneringer for hold, enkeltmand samt
par. Resultaterne fra disse kampe er her ved redaktionens slutning ikke endeligt på plads, men holdene ligger i øverste halvdel af skalaen. Se evt. resultaterne under www.holmsland.dk hvor HGU s hjemmesidde har nyt fra
krocketudvalget.
Stævner: Også i år er vi inviteret til Kommunemesterskab i Rækker-Mølle
fredag den 28. august kl. 16.00 til kl. 21.00. Sidste år fik vi en førsteplads
med hjem, så der er i år noget at forsvare og noget at forbedre.
Klub-mesterskabet spilles midt i september på klubbens baner. Se evt. under
kalenderen www.Holmsland.dk hvornår det sker. Klubbens generalforsamling holdes i slutningen af september. Her kan man høre lidt om livet i klubben og om de aktiviteter, som året har budt på.
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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
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Ringkøbing

Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag eftermiddag når
vejret tillader. Vi starter spillet kl. 13.30, så der kan spilles en 3 – 4 timer
inklusive den ½ times kaffepause. Er du interesseret er du altid velkommen
til at kontakte undertegnede eller blot komme ned på krocketbanerne en af
vores spilledage, så er der altid plads til en mere.
Nye medlemmer er altid meget velkomne. Har man mulighed for at komme
formiddag eller eftermiddag kan vi lave et lille introduktionskursus, hvor
vi gennemgår regler, spillemønstre, baner og udstyr. Det nødvendige udstyr
kan man låne i klubben, man skal blot komme i almindelig udendørs påklædning. Kontakt undertegnede for tidspunkter og øvrige spørgsmål.
Viggo Kofod

tlf. 3097 0080

Den Store Klassefest
Så er vi næsten klar – sådan da – til at tage imod ”gamle” elever
og ansatte fra Holmsland Skole den 5. september.
Vi er næsten i land med frivillige hjælpere til at få alt til at fungere.
Der har meldt sig ca. 400 deltagere, nok lidt mindre end vi havde
håbet på, men uden tvivl nok til, at vi kan få en god fest.
Dagen starter på skolen mellem 15 og 17.30, hvor der er mulighed
for at se, hvor godt en halvtredsårig kan se ud.
Skulle der være en eller anden, der ikke har fået sig meldt, kan det
nok stadig lade sig gøre.
På arbejdsgruppens vegne
Ivan
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Gymnastiksæson 2015-16
Gymnastik sæson 2015-16

Så er den endelige plan over gymnastiksæsonen 2015- 2016 klar. Vi vælger som sagt allerede at starte i uge 38, hvilket vi håber
der bakkes op om.
OBS OBS OBS!!! Opstart i uge 38.
Vi prøver i år med ”rullende” opstart i gymnastik. Vi er selvfølgelig OBS på de børn/unge der ikke er færdige med udendørs
fodbold i uge 38, og forventer at de gør sæsonen færdig inden de starter til gymnastik.
Hold/alder
Puslinge
med forældre
Dagpleje + lillegruppen i
børnehaven

Sted/ opstart
Hallen

Spilopperne
Mellemgruppen + Solsikke
gruppen i børnehaven

Hallen

Gymnastik for sjov
0.– 2. klasse

Hallen

Mini spring/rytme
3. – 5. klasse

Hallen

Junior mix
6. klasse og opefter

Hallen

Klosterspringerne
16 år +

Hallen

Træning med effekt
Voksenhold for alle
Linedance

Opstart uge 38

Opstart uge 38

Opstart uge 38

Opstart uge 38

Opstart uge 38

Opstart uge 43
Skolen
Opstart uge 40
Hallen
Opstart uge 38

Sved på panden
20 +
Specialhold (Lukket)
Ved spørgsmål ring til Jeanette.

Hallen
Opstart uge 43
Hallen

Tidspunkt
Tirsdag
kl. 16.30- 17.30

Onsdag
Kl. 16.30 – 17.30

Onsdag
Kl. 15.00 – 16.30

Onsdag
Kl. 17.30 – 19.00

Tirsdag
Kl. 18.30 – 20.00

Tirsdag
Kl. 20.00 – 21.30

Ansvarlig: Anne Louise
Mette Plauborg
Anna Larsen
Julie Jepsen
Ansvarlig: Anne Louise
Nina Aarup
Anna Larsen
Signe Hansen
Christina Sandgrav
(I samarbejde med SFO/skolen)
Ansvarlig: Helle
Martin Iversen
Rikke Rose
Sofie Jepsen
Nikoline Schack
Jakob Hansen
Ansvarlig: Anne Carina
Anders Nohns
Magnus Mortensen
Rikke Rose
Christoffer Knoth
Mathias Hansen
Ansvarlig: Anne Carina
Anders Nohns m.fl.

Tirsdag
Kl. 19.30 – 20.30

Ansvarlig: Anders Nohns
Nanna Nygaard Enevoldsen
Dorte Mathiasen

Tirsdag
Kl. 19.30 – 20.30

Ansvarlig: Helle
Jette Kjærgaard
Anette Knudsen

Torsdag
Kl. 19.30 – 20.30

Ansvarlig: Helle
Holdet aflyses hvis ikke træner findes
inden!!

Tirsdag
Kl. 17.30 – 18.30

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)

Trænere
Anne Louise Poulsen
Anne Carina Kirk Mikkelsen
Cecilie Jensen
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Jeanette Bækdal m.fl.
Ansvarlig: Helle

Sæt X i kalenderen søndag d. 13. marts 2016,
hvor vi holder forårsopvisning
Mange hilsner HGU Gymnastikudvalg:
Anders Nohns Jensen (22143748)		
Anna Carina Kirk Mikkelsen (30288185)

Anne Louise Poulsen (23459548)
Helle Høy (28743735)

Beskrivelse af Puslinge med forældre:
Børnenes forskellige sanser vil blive udfordret gennem stille stunder og
masser af fart. Der vil være udfordringer for både de yngste og ældste, gennem bl.a. redskabsbaner og sanglege.
Beskrivelse af Spilopperne:
Vi vil på spilopperne lave en masse spændende aktiviteter bl.a. redskabsbane, rim & remser, lege og måske en flyvetur til Afrika? Så hop du i gymnastiktøjet, og kom til masser af sjov gymnastik, hvor humøret vil være højt.
Beskrivelse af Gymnastik for sjov:
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 basseres 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 ons17

dag fra kl. 15.00- 16.30 (effektiv træningstid fra 15.15-16.20). Det endelige
tidspunkt meldes ud senere på sommeren.
Koncept:
- Børnene bliver fulgt til og fra hallen af SFO-personalet. Børnene 		
kan også afhentes i hallen kl. 16.30.
- Det er HGU´s instruktører der i samarbejde med SFO-personalet 		
står for træning.
- Holdet indgår på lige fod med foreningens andre hold ift. opvisning
og andre arrangementer.
- Der betales kontingent på h-gu.dk.
- SFO´en 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 hare været til fritidsaktivitet, når de kommer hjem.
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
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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
Træning med effekt:
Holdet hedder Træning med EFFEKT, dels fordi vi arbejder meget med
grundtræning og får arbejdet hele kroppen igennem og laver mange gentagelser, så der gerne skulle kunne mærkes effekt af den træning vi laver, og
dels fordi vi arbejder meget med en træningsform der hedder EFFEKT.
EFFEKT er funktionelle og holdningskorrigerende muskeltræningsøvelser,
der udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre belastning. Herudover er
Træning med EFFEKT bygget op af elementer fra den traditionelle gymnastik, fra aerobic, pilates og flere andre træningsformer.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med på holdet, man skal
bare have lyst til at bevæge sig og få sved på panden.
Vi har kaffeaften efter træning 4 gange i løbet af sæsonen, og godt humør og
bevægelsesglæde kendetegner holdet.

HGU UDDELER BADMINTONBANER
Igen i år er der uddeling af badmintonbaner i hallens kantine
Tirsdag d. 1. september kl. 19.00.
Der kan bestilles baner fra onsdag d. 2. september
pr. telefon på 40206859.
Vh. Verner Kristensen
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Tirsdagstræf
Tirsdagstræf i Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 6. oktober 2016 starter vi igen med Tirsdagstræf
- fra kl. 9.00 til kl. 11.00.
Vi begynder med morgenkaffe og et par sange.
Derefter er der ca. en ½ times gymnastik/opvarmning, hvor vi hver især
yder efter lyst og evne. Derefter er der, som man har lyst til, mulighed for
forskellige aktiviteter såsom gulvøvelser, badminton, forskellige spil, sang
eller bare hyggesnak.
Aktivitetsdage:
Tirsdag den 6. oktober.
Tirsdag den 13. oktober lukket, da det er i efterårsferien (uge 42)
Tirsdag den 20.oktober til og med tirsdag den15. december (Juleafslutning)
Juleferie i uge 52, 53.
Tirsdag den 5. januar 2016 starter vi igen.
Det koster 35,- kr. pr. gang. Der er ingen mødepligt, men mød op og få en
hyggelig tirsdag formiddag sammen med glade mennesker.
Vi har mulighed for at deltage i forårsopvisningen den 13. marts 2016. Vi var
med her i 2015 for første gang, det var rigtig hyggelig og viste vores kunnen.
På udvalgets vegne
Birgit Christoffersen

20

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.
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Friluftslaug ruller med luftarm og vandben.
Klubaftenerne i Røjklit Havn er godt i gang - trods blæst, hård vind og masser af
vand. Ikke det bedste vejr for nybegyndere, men vi håber på lun sensommer med
gode aftener. Uanset vind og vejr er vi altid en go’ flok bænket omkring aftenskaffen i madpakkehuset. Det er rigtig hyggeligt, når andre lige kigger forbi til en lille
snak. Bliv ved med det.
I starten af august havde vi
10 på rullekursus. Det viser sig, der er et helt særligt sprog knyttet til rul
– og en masse teknik. Vi
havde besøg af de dygtige
instruktører fra Gilleleje,
Lise og Axel, til et tredages kursus. På grund af truende tordenvejr lånte vi skolens gymnastiksal den første
dag – for det grønlandske rul starter med gulvøvelser! Gulvøvelser med træning i
luftskulder, vandben, hoftekip, bøjning af ribben, bænkebidder, butterfly og go’e
grin og lidt kramper. Det var befriende, at alle de begyndervanskeligheder vi gjorde
– ja, dem havde Lise og Axel jo selv været igennem. Rulleøvelser starter også med
indstilling af kajakken. Sidder lårstøtten, hvor den skal? – og hvad med ryg og bagdel ? Gaffatape og liggeunderlag er nødvendigt udstyr til det brug.
Hvorfor skal man egentlig lære at rulle? For det første er det en hurtig og sikker
måde at kunne komme op på ret køl igen efter kæntring - uden at skulle ud af kajakken. Desuden er rulleøvelser også vandtilvænning. Jo mere man bliver et med sig
selv i sin kajak og vandet – jo bedre manøvredygtighed, jo bedre styr på vind- og
vejrforhold. Jo sikrere vi føler os, jo sjovere bliver det.
Pludselig var de tre dage gået, og vi var en hel del klogere. Ved rul er det kajakken,
der arbejder. Gør kroppen det rigtige, arbejder kajakken for os. Men hvor var det
svært med al den teknik, der skulle omsættes til praksis. En hel del af flokken kom
efter det. Fælles for os alle er, at vi nu kender teknikken og ved, hvad og hvordan
vi skal hjælpe hinanden med at øve.
Torsdag aften kunne vi samles i Røjklit Havn og se tilbage på 3 begivenhedsrige
dage. Et rigtig godt kursus rigere – og samtidig glæde os over, at vores kajakhotel
nr. 2 nu er på plads ved siden af den anden container.
Vel mødt i havnen.
Holmsland Friluftslaug
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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
September – November 2015
VONÅ KIRKETEAM
Det lille forsidebillede viser udsigten over Vonå.
Jeg tog det, en dag i sommer, hvor jeg skulle
afløse i Hee. Gennem århundreder har vi i kirkerne på Holmsland arbejdet sammen med
Holmsland Klit sogne. Men fremover skal samarbejdet gå østover til Hee og No og Rindum
sogne. Og gennem vores område ligger Vonå
som naturens pulsåre. Måske kunne man kalde
det Vonå kirketeam?
Fremover skal jeg altså også prædike i Hee, No
og Rindum kirker, og omvendt vil man kunne
møde Lars Christoffersen og Mogens Thams i
vore kirker. Jeg vil komme med den bedste anbefaling af dem, som forkyndere af Guds ord om
søndagen og ved livets store begivenheder.
Ole Lange
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Kirkelige handlinger: april - juni

Dåb. Ny Sogn: Melia Lystbæk Pedersen.
Gammel Sogn: Storm Vaaben Bojsen,
Mikas Alexander Hedegaard Pedersen.
Vielser - Ny Sogn: Charlotte Bøggild og Jørgen
Mølgaard Jensen - Kathrine Vadgaard Kaspersen
og Kaj Dalsgaard Pedersen.
Gammel Sogn: Maria Gulbrandsen og Jon André
Adsersen - Karin Christensen og Mogens Kirkgaard - Ane Kirstine Asstrup Madsen og Anders
Rasmussen - Karen Nielsen og Christoph Lauper.
Begravelser - Ny Sogn: Nanny Alice Brown,
Karen Jensen, Elin Kirstine Handrup, Jørgen
Pedersen.
Gammel Sogn: Kristian Møller Nielsen,
Gerda Albæk Flytkjær

KONTAKT

Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk
Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24 48 43 40 og Chr.
Iversen 23425187
holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen 97320617

Alle Helgen

Ved gudstjenesterne 1. søndag i november mindes vi årets døde. Navnene på de begravede bliver nævnt i kirkebønnen. Alle er velkomne.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn

Gl. Sogn

6. sep.– 14. Sø.e.Trinitatis
10.15
Luk 17,11-19: 10 spedalske
Erik Paabøl
13. sep. – 15. Sø.e. Trinitatis
10.30
Matt 6,24-34: Markens liljer
20. sep. – 16. Sø.e.Trinitatis
14.00
10.30
Luk 7,11-17:Enkens søn
27. sep.– 17. Sø.e.Trinitatis
10.30
9.00
Luk 14,1-11: Om ydmyge pladser
4. okt. – 18. Sø.e.Trinitatis
9.00
10.30
Matt 22,34-46: Det største bud
11. okt. – 19. Sø.e.Trinitatis
10.30
9.00
Mark 2,1-12:”Tag din båre og gå!”
18.okt. – 20. Søn.e.Trinitatis
10.30
Matt 22,1ff: Kongesønnens bryllup
Eilschou Holm
25. okt. – 21.sø. e. Trinitatis
9.00
19.00
Joh 4.46ff: Kgl. Embedsmands søn
Koncertgudst.
10.30
9.00
1.nov. – Alle Helgen - Matt 5,112: Saligprisningerne
8. nov. 23.sø.e.Trinitatis –
9.00
10.30
Matt 22,15-22: Skattens mønt
15. nov. - – 24.sø.e.Trinitatis –
9:00
Matt 9,18ff: 2 helbredelser
Christoffersen
22. nov. Sidste sø.i Kirkeåret –
10.30
9.00
Matt 25,31:Dom - barmhjertighed
29. nov. – 1.sø.i Advent – Luk
16.15
10.30
4,16-30: Jesus i Nazaret
Julelys tændes

www.holmsland-kirker.dk

Ny Sogn Gammel Sogn

HOLMBOHJEMMET
Et par gange om måneden står kirken for et
arrangement på Holmbohjemmet. Se opslag på
Holmbohjemmet mm.
Besøgende udefra er MEGET velkomne!
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"MED HJERTE OG STOK"
– AT LEVE MED ET SYNSTAB
SØNDAG D. 20. SEPT. KL. 14.00
Efter høstgudstjenesten i Ny Sogn kirke er alle
velkomne i konfirmandstuen. Efter kaffe og brød
er der foredrag med Lene Friis Thorkildsen, Sdr.
Felding. Hun er tidligere konsulent i Dansk Blindesamfund og formand for ”Kristeligt Arbejde Blandt
Blinde”. Med fortællinger og digte byder hun os
indenfor i sin verden og løfter en flig af, hvordan
det er at leve med et synstab. Alle er velkomne.

KONCERT-GUDSTJENESTE MED
ANDREA OEHLENSCHLÆGER
Søndag d. 25 oktober kl. 19.00 fyldes kirken med
moderne toner, når Andrea Oehlenschlæger lægger vejen forbi og synger en række populære
sange. Aftenen indledes og afrundes med en kort
andagt og en aftensalme.
Alle er velkomne.

1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 29. november ligger gudstjenesten
i Ny Sogn i forlængelse af Adventshygge i Idrætsog Kulturcenteret. Efter en kort gudstjeneste
tænder vi juletræ og julebelysning i Kloster.
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INDRE MISSION
INDRE
MISSION
HEE - HOLMSLAND
HEE - HOLMSLAND

Program
for:
Program for
August 2015
Tirsdag den 25.

Møde ved sognepræst Peder Henning Søderstjerne, Lønborg.

September 2015
Mandag den 7.
Tirsdag den 8.
Fredag den 25.

Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Kl. 14.00 Kvindeseminar i Lyngvig Missionshus ved Ruth Brik Christensen,
Brande
Høstfest. Børnekonsulent Jens Kristian Plougmann, Videbæk, taler.

Oktober 2015
Mandag den 5.
Tirsdag den 6.
Torsdag den 8.
Fredag den 23.
27. – 30.

Bibelkreds hos Jette og Per.
Oktobermøde ved Preben Skov Jensen i Fiskbæk Missionshus.
Oktobermøde ved Nicki Andersen i Astrup Missionshus.
Bazar. Generalsekretær for SAT 7, Kurt Johansen, taler og fortæller om at
forkynde det kristne budskab til Mellemøsten og Nordafrika via satellit TV.
Halmøder i Skjern kulturcenter. Særskilt program

November 2015
Mandag den 2.
Tirsdag den 17.
Mandag den 30.

Bibelkreds hos Lillian og Peter.
Soldatervenneaften ved Landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm
Bibelkreds hos Ester og Johannes.

December 2015
Tirsdag den 8.
Tirsdag den 29.

Adventsmøde med Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Bogsalg
Julefest. Præst Thomas Kristensen, Hvide Sande taler

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Alle er hjertelig velkomne.
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Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

Vi er nu kommet godt i gang i den nye bestyrelse og har flere forskellige ting
i støbeskeen. Følgende arrangementer er klar:

Onsdag d. 30. september 2015 kl. 18.45

Biograftur hvor vi ser Klovn 2
Vi starter med et glas vin og snacks – filmen starter kl. 19.30
Pris 100 kr. incl. et glas vin og snacks
Tilmelding og betaling senest d. 23. september
på tlf. 2031 3428 (Dorit) eller 2444 2587 (Anita)
Betaling kan ske via Mobilpay eller kontant.

Lørdag d. 21. november 2015
Juletur til København
Se indbydelse næste side.

Er der nogen som har andre gode forslag til arrangementer, er I meget
velkomne til at kontakte en af os i bestyrelsen.
Formand:		
Næstformand:
Sekretær:		
Kasserer
		
		
		

Dorit Hansen		
Anita Sandgrav
Tina Jeppesen
Helle Skarregaard
Ida-Lil. Nilson
Lene Rytter		
Bibbe Stræde		
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2031 3428
2444 2587
4071 7365
4075 7031
5126 8723		
2345 7406
2460 8248

Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

JULEMARKED I KØBENHAVN
Har du lyst til at opleve Tivolis julemarked
samt en tur på Strøget???
Så har du muligheden NU!
Ta´nabokonen, veninderne eller hvem du har lyst til, med

Lørdag d. 21. november

når Din egen forening arrangerer bustur til København
		
		
		
		

Program:
Kl. 7.00 Afgang fra Holmsland Kulturcenter
Kl. 9.00 Kaffe og rundstykker i bussen
Kl. 12.00(ca.)Ankomst København
Kl. 19.00Afgang København

Prisen for denne tur er 490 kr.
incl. Kaffe, rundstykker og entre til Tivoli
Tilmelding skal ske på www.billetto.dk senest d. 1. november.
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Nyt fra Holmbohjemmet
Sct. Hans på Holmbohjemmet er lig med besøg fra børnehaven. Det gjaldt
selvfølgelig også i år. Den 23. juni kl. 10.30 troppede børnene op medbringende en hjemmelavet heks.
Niels ( vores pedel ) havde lavet et bål og så sad beboere, personale og børn
klar til Sct. Hans fest. Efter heksens rejse til Bloksbjerg nød alle en grillpølse
med kartoffelsalat.
Vi har stor fornøjelse af samarbejdet med børnehaven. Vi var således inviteret til generalprøve på teaterforestillingen ” Tante Andante.”
En masse frivillige troppede op og kørte beboerne over i børnehaven en formiddag i juni. Der var gjort rigtig meget ud af kulisser og optræden. Dejligt,
når generationerne kan mødes på tværs.
Vores tur til Haunstrup dyrepark
lod vente på sig. Det skulle være godt vejr, og det drillede lidt.
Men endelig i begyndelsen af juli tog vi afsted. Og så var det lige
før, at det var for varmt. Ja - det
er ikke nemt. Vi kørte midt formiddag, og efter at have spist vores medbragte frokost omgivet
af en masse skolebørn, fandt vi
et skyggefuldt sted under nogle
træer og slog os ned. Så kunne vi derfra tage nogle afstikkere ud i parken og
se på giraffer, aber og hvad der ellers var. En dejlig tur, som alle nød.
Vores onsdagsaktivitet med kaffe, sang og gåtur har vi holdt fast i, selvom
det selvfølgelig p.g.a. af sommerferie har kørt lidt på lavt blus. Og det er altid rart, når nogen ude fra byen kigger ind. Vores næste tur går til Søndervig,
hvor vi skal se sandskulpturer. Og så ellers små ture ud i området.
Venlig hilsen
Jytte Jensen
32

Nyt fra Vennelauget
Vennelaugets onsdags-underholdning
Efteråret 2015 på Holmbohjemmet
Onsdag den. 9. september kl. 14.30. Kresten Sørensen fra Kloster.
Underholder med violin og klaver samt fællessang.
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den. 7. oktober kl. 14.30. Bodil og Ivan Schmidt fra Kloster.
Underholder med sang og musik.
Der vil naturligvis også være fællessang.
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den.11. november kl. 14.30.
Film af Sigfred Aagaard ” Havet og mennesker”.
En meget omtalt skildring om livet for de mennesker der havde havet
som deres arbejdsplads.
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den. 9. december kl. 14.30. Peter Hell fra Kloster.
Kommer og spiller. Vi synger julen ind.
Alle er velkommen.
Kaffen koster 20,00 kr.
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Holmsland Jagtforening
Selv om det ikke lige er jagtsæson i øjeblikket, er der alligevel lidt aktiviteter i jagtforeningen.
Torsdag den 23. juli havde vi træning til pokalskydning i engene, og selv om
der kun var mødt 9 medlemmer, blev der gået til sagen med de sædvanlige
drillerier. Aftenen afsluttedes med ristede pølser og en pilsner.
Torsdag den 30. juli var det så mere ”alvorligt”, her var det pokalen, der
skulle skydes om. 14 medlemmer var mødt op til en skydning af væsentlig større sværhedsgrad. Ud over de normale sideduer, som kom ud med en
gevaldig fart, skulle der skydes spidsduer og bagduer, andeskydning, hvor
de kom bagfra i uventede vinkler, samt en serie, hvor skytten skulle side på
bagdelen i en medbragt skydepram.
Vinden var en stiv kuling fra nordvest, hamrende kold og særdeles kraftig.
De lerduer, der ikke blev ramt, havde en tendens til at komme retur med vinden med risiko for skytterne.
Aftenen afsluttedes med de traditionelle varme ristede pølser. Hans Kurt
havde medbragt en større Webergrill, og de unge mennesker har dog en beundringsværdig appetit.
Pokalen så længe ud til at være en kamp mellem Jens Bukholt og Torben
Sandgrav, men en gentagen optælling førte til, at pokalvinderen blev Niels
Erik Jørgensen.
Mandag den 3. august er der riffelskydning på hjortebanen i Ulfborg, deltagerantallet kendes ikke i skrivende stund.
Lørdag den 19. september afholdes der lodsejerfest for de lodsejere (med
deltager), som vi har lejet jagten i engene af. Også jagtforeningens medlemmer, ligeledes med ledsager, kan deltage for en rimelig betaling.
HUSK tilmelding senest den 1. september.
Gå ikke glip af festen over alle fester!
Karsten Krægpøth, formand
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Lodbergsvej 22 | 9731 2602

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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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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Nyt fra Skolebestyrelsen på
Holmsland Skole:
Så har skolereformen været igennem
sit første år – og på alle landets skoler har både elever, forældre, lærere og
ledere mærket, hvordan reformen har
ændret på skolens form – til både det
bedre, men også et farvel til ting, der nok fungerede helt fint.
Men sådan er livet – i evig forandring!
På Holmsland Skole er der naturligvis blevet evalueret på reformen, og vi er
klar til skolereformen version 2.0. Dette betyder bl.a. at der indføres ”bobletimer”, som ligger i et bånd over hele ugen fra 9.45-11.25 og vil indeholde
alt fra leg og bevægelse, faglig fordybelse, social færdighedstræning og meget andet.
Nye ansigter er at finde på skolen – og vi byder velkommen til Stine Ejsing
(musiklærer fra Musikskolen), Helle Vibeke Nielsen (barselsvikar), Trine
Mortensen (medhjælper i SFOen).
Den første måned af det nye skoleår bliver helt specielt, da elever og lærere
skal arbejde med det kommende jubilæum. Eleverne skal opføre musicalen
”På gloende pæle” den 3. september i forbindelse med jubilæet i samarbejde
med Hans Holm, der har mange års erfaring som komponist, tekstforfatter
og arrangør af musicals.
Sæt

x i kalenderen den 3.9.15. Vi glæder os meget til at se resultatet.

Den 18.9 har kommunen arrangeret en DR-koncert i København, som eleverne fra 2. klasse og opefter deltager i. Turen bliver en heldagstur med koncert og andre oplevelser i hovedstaden.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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Bobletime

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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Cykelturen fjorden rundt den 30.- 31. maj
Efter grundig forberedelse og planlægning kunne Bodil og Lene tage imod
deltagerne oppe foran Idræts- og Kulturcenteret lørdag morgen. Der var et
par afmeldinger, og turen blev som foreslået ad landsiden ned sydpå, hvilket
betød, at deltagerne fra Jagtvej og Ringkøbing kunne slutte sig til her, med
første stop ved Ringkøbing havn. Hele holdet
på 18 deltagere og følgebil med Ivan fortsatte
efter en morgendram ad
fjordstien mod Velling
og ad den nye cykelsti til
Stauning (den blev først
indviet søndag), men den
var rigtig fin at køre på.
Vejret var overskyet, køligt og let blæsende fra NV, hvilket betød en delvis medvind helt til Bork, hvis vejret ellers ville holde. Der blev serveret
morgenkaffe på Stauning havn på den nylig renoverede rasteplads ude ved
havneindløbet. Dagli’Brugsen i Kloster havde sponseret kanelsnegle til alle
– Tak for det!
Turen fortsatte ned over Skjern enge og det passede lige til frokostpause
ved Provstgaards hus ved pumpestationen, og solen var fremme. Veltilpasse fortsatte vi turen ned til trækfærgerne. Alle kom med, og vi fortsatte ned
mod stien til Hemmet. Her var der pause til diverse fornødenheder, inden
der var tid til eftermiddagskaffen i solskin ved Bork Havn.
Herfra ned forbi Fahl
Kro og vestpå mod
Vesterlund Camping.
Denne del af turen
var med en del mod40

vind, men da der blev bestilt kaffe og pandekage med is ved Vesterlund
Camping, så var det en fin afveksling på turen i samlet flok.
Vi ankom nu til Nymindegab Danhostel ved halvfemtiden og fik her udleveret nøgle til nogle flotte værelser til overnatning. Der var nu tid til lidt afslapning og Erik nåede også frem efter at have fået nyt bagdæk på i Bork.
Middagen blev serveret kl. 19.00 – en tre-rets menu – 3. ret kunne man selv
købe i iskiosken.
Efter en hyggelig aften med snak og gamle historier samt en god nats søvn,
var der morgenmad og madpakkesmøring inden turen fortsatte nordover
gennem Nymindegab og ad klitstien.
Vinden havde i nattens løb vendt sig, og vi fik nu igen medvind op og ned ad
bakkerne i letskyet vejr med sol og SV-lig vind. Der blev gjort holdt til formiddagskaffen ude i klitterne, og næste stop var i det nye madpakkehus ved
slusens nordvestlige hjørne i Hvide Sande, hvor frokosten - de sidste kageog slikbeholdninger og øvrige fornødenheder - blev klaret.

Efter en kort afstemning blev turen til Søndervig valgt til stien mellem klitterne og det var så aftalt at slutte af med en stor is i Søndervig med tak for
en fin tur, hyggelige fæller og en god planlægning. Bodil fik her Hanne som
afløser til næste års planlægning sammen med Lene.
Tak for en god tur
Birgit og Viggo
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Grænsen ligger ved Vonåen
Samtale med Marcel Thut

Først når man krydser Vonåen - fra øst til vest vel at forstå - er man hjemme.
Det er nok en fornemmelse mange af os kender, og det gælder ikke bare de
indfødte, men også tilflyttede Holmboer uanset om de stammer fra Sjælland
eller Schweiz, som Marcel Thut gør.
Uddannet tømrer og med stor erfaring
som forhenværende selvstændig erhvervsdrivende blev Marcel for nylig ansat som pedel på Holmsland skole.
Jobbet viste sig at være meget mere omfattende end han i første omgang havde
forestillet sig, og udover sit regulære pedelarbejde installerer og reparerer Marcel skolens computere, og en gang imellem underviser han sågar børnene.
I hvert fald er det ikke spor kedeligt at
være pedel!
Marcel kom til Danmark for tolv år siden. Han stammer fra byen Biel i det NVlige Schweiz, hvor der tales tysk (Schwyzerdütsch) og fransk. Mens det tysktalende Schweiz helt afgjort kan betragtes som nærkultur, findes der nogle
væsentlige forskelle mellem de to lande.
Det Danske sprog bruges for eksempel meget mere direkte og her i landet
er svaret tit bare »ja« eller »nej«, mens Schwyzerdütsch-talende folk bruger
mere forbehold og nuancer. I det hele taget havde Marcel det ikke særligt
svært med at tilpasse sig og tale flydende dansk med en let og charmerede
accent, som klart ikke stammer direkte fra omegnen.
Når man som udlænding bosætter sig i Danmark, bliver man snart klar over
at danskerne faktisk udover at være et samfund faktisk danner en »stamme«,
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som en forhenværende amerikansk ambassadør i Danmark udtrykte det for
mange år siden. Sandt eller ej, Marcel er helt klart blevet del af samfundet
og har for eksempel oplevet, at den danske måde at arbejde på er betydelig
mere afslappet end i Schweiz, hvor der arbejdes flere timer, og som regel
også mere organiseret og effektivt end herhjemme. Fordelen med denne lidt
mere afslappede holdning er, at danskerne er gode til det sociale og nyder
tilværelsen i de mange ferier og fritidstimer, de har til rådighed.
Marcel har også oplevet, at nogle danskere har svært ved at tro, at folk fra
andre lande sagtens kan være mindst lige så dygtige som dem selv. Faktisk
har han på et andet arbejdssted oplevet, at kolleger og chefer betragtede flid
og dygtighed som en trussel for de eksisterende arbejdsforhold. »Måden vi
arbejder på kan næppe forbedres så lad være med at prøve at forandre og gør
bare som vi siger«, var budskabet.
I det store hele synes Marcel dog, at man bliver taget rigtigt godt imod som
tilflytter på Holmsland. Selvfølelig skal man vise, at man vil og kan og gør
en indsats for at lære folk at kende og selv åbne op.
En anden i øjnefaldende forskel mellem Schweiz og Danmark er måden demokratiet fungerer på. Nærdemokrati trives stort i Schweiz og omstridte projekter, besparelser og omprioriteringer i det offentlige budget af den slags vi
fornylig oplevede i RKSK kommune, kan ikke gennemføres i Schweiz uden
folkeafstemning.
Selvfølelig tilbyder den Danske velfærdsstat også mange gode faciliteter
som for eksempel børnepasning, som man i Schweiz selv skal betale dyrt
for. En anden rigtig god ting i Danmark er, at der er stadig plads nok til både
mennesker og naturen. Og det med »tæt ved hav, fjord, strand, natur og nattehimlens mange stjerner« er noget Marcel rigtig synes om.
Marcel, hans kone Eveline og sønnen Gian bor i skovens mørke på Lodbjerghede og Marcels helt specielle gule varevogn med TUT kan sagtens genkendes, når han kommer kørende forbi!
Sjoerd.
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Holmsland Sogneforening 2015
Status over projektforslag fra Temamødet 2011 – med en aktuel
opdatering!
Projekter der er realiseret siden 2011 eller sat på skinner og således forventes afsluttet inden for et kortere tidsrum:
Surfpladsen ved Baggersvej – med toiletfaciliteter
Cykelstien over Baggers dæmning

Det varer ikke længe før man ikke
behøver en vandcykel for at komme tværs over.

Skoleskoven
Ragna Tangs Plads –
Elektroniske Info-skærme
PR- og markedsføringsinitiativer
Udbygningen af hallen, HIK
Projekter der er i spil i forhold til Spangen / Rindum Enge, med mulighed
for en realisering i 2016:
Madpakkehus og toiletter
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Shelters evt. placeret på pæle
Handicapvenlig anløbsbro m. fiskeplads
Stien til Vesterhede – Verdens Ende!
Nyanlæg eller forbedring af egentlige cykelveje
Projekter der stadig er relevante eventuelt i en justeret form:
Trafikale problemer ved Søndervig landevej – 2+1!
Forbedrer skiltning eksempelvis til Sogneskoven/-parken
Cykelsti langs Røjklitvej
Stiprojekter langs Vonåen og Stadil Fjord
Nye boligområder i tilknytning til kommuneplanrevisionen // Svend

Velbegrundede og inspirerende forslag!
Stisystemer
Sogneforeningen efterlyste i sognebladet nr. 1 fra februar 2015 forslag til rekreative stier, der kan bidrage til en udbygning af et sammenhængende stinet
på Holmsland til glæde for såvel fastboende som områdets turister.
Vi har ikke modtaget konkrete forslag i den anledning, men muligheden står
stadig åben. Du kan finde supplerende information i ovennævnte blad og på
hjemmesiden Holmsland.dk. herunder om kortmaterialet.
Hundeskov

I samme forbindelse efterlyser Sogneforeningen konstruktive forslag til placering af en hundeskov på
Holmsland.
Har du et godt forslag til en passende lokalitet, hvor
der allerede er et skovafsnit eller hvor det for rimelige
midler vil være muligt at etablere et sådan indhegnet
område på 1- 2 ha hører vi gerne fra dig.
Vi tror der kan være et behov for en sådan udfoldelsesmulighed, som både dyrene og deres ejere kan have interesse i, og det gælder ikke mindst turisterne.

Holmsland Sogneforening
www.holmsland.dk
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

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

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

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

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Holmslandkoret 2015 / 2016
Så er Holmslandkoret klar til endnu en sæson. Vi starter torsdag den 10. september,
og det foregår som sædvanligt på Holmsland Skole. Vi øver derefter hver torsdag
fra kl. 19.30 – kl. 21.30, undtagen i skolernes ferier, indtil slutningen af april.
Vi afholder nogle koncerter, i sæsonen. Inden jul ligger det fast, at der bliver en julekoncert i Ny Sogn Kirke, en koncert på Holmbohjemmet og én på Anker Fjord
Hospice. I forbindelse med koncerterne vil der være ekstraøvelser og generalprøver.
Der kan dukke andet op, men det tager vi hen ad vejen.
Alle er velkomne til at synge med i Holmslandkoret, men der er nogle betingelser
for at kunne deltage:
Først og fremmest skal du kunne lide at synge og at deltage i samværet med andre
med samme interesse.
En anden og meget vigtig betingelse er, at du er parat til at lade koraftnerne torsdag
aften have 1. prioritet, således at forsømmelser hører til undtagelserne. Dette er dels
af hensyn til dig selv, da man ellers meget hurtigt kan komme bagud med det, der
skal læres, og dels af hensyn til de øvrige deltagere og korlederen, da det er svært
at komme videre i programmet, hvis der er for mange fraværende.
Har du på disse betingelser fået lyst til at deltage, så meld dig til korleder Erla
Thorolsdottir, tlf. 2964 7455.

Flagallé
Vi glæder os over hver gang flagalléen er i brug. Flagene har i år vajet både på
Klostervej, på Gl. Sogn kirkevej og på private tilkørselsveje både lokalt, men
også udenbys.
Arbejdet med opsætning og nedtagning af stænger og flag udføres af Svend
Jensen, Esther og John Larsen og Hanne og Ejner Christensen. Tak for jeres
store indsats.
Flagholdet har også mange andre gøremål og engang imellem har de brug for
vikarer til at tage over.
Skulle der mellem læserne være nogen, som har overskud til at afløse, så ring
gerne til Svend Jensen mob. 40 44 75 41
47

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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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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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.
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

