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Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger.
Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i februar 2014.
Deadline: mandag den 3. februar 2014.

Efter en fantastisk sommer og langt hen ad vejen et pragtfuldt efterår er vi,
mens det stormer og regnen pisker ned, ved at færdiggøre sidste nummer af
Holmsland Sogneblad i 2013.
Når næste nummer udkommer, er vi i februar 2014, og det betyder bl. a., at
vi skal have et nyt forsidebillede, og hvad skal det så være? Som tidligere
år beder vi læserne komme med forslag. Eventuelle forslag kan mailes på
ovennævnte mailadresse eller ringes ind til et af bladudvalgsmedlemmerne.
Næste nummer skal indeholde beretninger og regnskaber fra de foreninger,
der deltager i den fælles generalforsamling den den 4. april 2014, så når juleog nytårsfestivitaserne er overstået, må formænd og kasserere i gang, så vi
kan få materialet inden deadline, som altså er:
Mandag den 3. februar 2014.
Glædelig jul og godt nytår
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Centerlegepladsen
Vedligeholdelse og udbygning af legepladsen ved centeret
Kære unge familie.
Vi mangler unge fædre og mødre, som
vil være en del af et udvalg, som sørger for at vedligeholde og udbygge legepladsen ved centeret.
Legepladsen benyttes af dagplejen,
børnehaven, centerets gæster, bedsteforældre med børn og ikke mindst af
stedets børn i alle aldre.
Sogneforeningen står som ansvarlige for pladsen, kommunen slår græsset sammen
med centerets plæneklipperhold, men det er nødvendigt med jeres hjælp til at vedligeholde og udbygge pladsen og legeredskaberne.
Ved udbygning og afholdelse af udgifter i forbindelse med reparationer vil
Sogneforeningen sørge for at opsøge
de forskellige muligheder for finansiering.
Gør det muligt at give børnene her
på stedet de bedste legemuligheder
og meld dig til at være en del af samarbejdet omkring legepladsen ved
at sende en besked til bodil.kloster@
gmail.com eller ring på 97 33 71 09,
og jeg sørger for at arbejdet bliver sat
i gang.
Venlig hilsen Bodil Schmidt
Holmsland Sogneforening
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En festdag i Kloster
Alt var med os lørdag d. 28.september, hvor den gamle forsamlingshusgrund fik navnet Ragna
Tangs Plads. Vejret, gamle og
forhenværende dansere, stedets
beboere, Ragnas familie, musikken, dansen, kaffebordet, taler og
fællessange gjorde dagen til den
festdag, vi havde håbet på.
Rosenvalsen blev på smukkeste vis sunget af Ragnas svigersøn Thor og barnebarn, Ole Tang fortalte om opvæksten i Sønderby. Arne Bach ledede både
de dygtige opvisningsdansere og os almindelige stivbenede. Spillemændene fremførte Mie Dalgaards melodier, og minder fra et fællesskab omkring
gymnastik og folkedans, med Ragna som
midtpunktet, svirrede i
luften dagen igennem.
Tak til alle jer, som har
bidraget til en glad og
festlig dag.
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Spil dansk caféaften
Musikken og sangen blomstrer.
Torsdag d. 10.oktober var inviteret til Spil Dansk Caféaften i centeret. Mange havde takket ja til dette tilbud og alle stole var i brug, da elever fra skolen som de første
på gulvet fremførte
Kim Larsen-sange
på bedste vis. Tusind tak til Kristine
og alle de dygtige og
glade børn, som med
glimt i øjet og sjove
indslag viste glæde
ved sang og musik.
Dejligt vi har en skole, hvor musikken
bliver vægtet, hvad vi også oplevede ved KO-Koncerten senere på måneden.
Imponerende at området huser både et Kammerkor og det store Holmslandkor, om også denne efterårsaften glædede os med deres kunnen. Sangene, de
bød ind med blev på smukkeste vis fremført under ledelse af Erla.
Alle bidrog til fællessangene under akkompagnement af Klosterspillemændene
Dejligt at kunne mødes denne aften med dansk sang og musik på tværs af
skel og alder.
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Spangen
I 10 år har vi kunnet nyde
at færdes i området omkring
Spangen. Mange har cyklet
over, stået på Engbroen og
måske brugt broen, som udgangspunkt for fisketuren.
Stedet bliver brugt, men kan
blive endnu bedre udnyttet,
hvis det lykkes for driftige
kræfter at få etableret en anløbsbro og skabt læ for vestenvinden.
Og mon ikke det lykkes at forbedre dette rekreative område?
Med hensyn til beplantningen vil Holmsland Jagtforening på plantedagen
midt i november sørge for at etablere et læbælte mod syd og vest rundt om
parkeringspladsen. Udgifterne hertil bliver afholdt af Holmsland Sogneforening, ligesom det senere er Det Grønne Hold under sogneforeningen, som
skal stå for vedligeholdelse og renholdelse af læbæltet.

Fra Holmsland Friluftslaug under HGU er der et stort ønske om at få anlagt en anløbsbro ved foden af Engbroen.
Lauget, som har hjemsted i Røjklit Havn, ønsker sig at kunne lægge til ved
rastepladsen med kano og kajak, hvilket er umuligt i dag, fordi der ikke er
nogen fast bred, og fordi landgang på anden vis ikke er mulig, da åen er for
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Her ønskes bygget en anløbsbro

dyb på dette sted. Ringkøbing Roklub slutter sig ligeledes til ønsket om
etableringen af denne anløbsbro på ca. 12m2 (3x4m) i træ.
I øjeblikket søges Friluftsrådet om finansiering af materialer til broen. Selve opbygningen skal derefter udføres af lokale kræfter.
I arbejdet med udbedringen af Spangen har vi mødt stor interesse fra mange
sider for at gøre rastepladsen omkring Engbroen til et sted, hvor det er muligt at stoppe op og nyde den smukke natur, både når man kommer fra vandsiden og fra landsiden.
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Julehygge i Kloster søndag d. 1.december

Så fint var der dækket op til julehygge i Kloster i 2012.
Det samme vil ske i år. Sæt derfor allerede nu denne eftermiddag af til dette fællesarrangement.
Program:
Kl. 14

Kl. 14.45
Kl.15.15
Kl. 16
Kl. 16.30

Julebanko i centeret.
x Der spilles 6 spil af 2 omgange. I hvert spil er der både børne- og
voksenvindere på rækker og fuld plade.
x Der trækkes lod om et weekendophold i poolhus for 12 pers. (fre.-søn.) inkl.
forbrug. Værdi 4000 kr. Sponseret af Elite Somerhusudlejning.
x Derudover kan vindes bl.a. flotte julekurve, legetøj, bilplejesæt, chokolade
og meget mere.
x Dørene åbnes kl. 13.
x Bankoplader kan købes for 15 kr. pr. stk. og 4 for 50kr.
I pausen er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, sodavand og æbleskiver. Der
udloddes præmier på kaffebilletten
Bankospillet fortsætter
Fakkeloptog til Æ Pold, hvor lyset på juletræet tændes. Hvis vejret tillader, vil vi
samles om et par julesange.
Brugsen er vært ved kaffe og småkager.
Venlig hilsen Din Egen Forening, HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli`Brugsen, Holmsland
Idræts- og Kulturcenter og Holmsland Sogneforening.
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Sønderbyvej 19
Søndervig
6950 Ringkøbing
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dk
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KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Sogneforeningens
flag-udlejning:

Skal der være fest
Så kan du leje borde og stole af HGU
Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej 48
3023 7268 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.
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Friluftslauget
Sæsonafslutning i Holmsland Friluftslaug
Onsdag d. 2. oktober sluttede vi
denne rosæson af med en fælles
rotur, derefter fællesspisning med
højt humør – og dog også en vis vemodighed. Vi har haft mange skønne timer på vandet og i havnen, og
set så røde solnedgange, at det har
været svært at komme ind igen. Men alt har en ende. De sidste klubaftener
skulle vi skynde os ind ved 19 – tiden, inden det blev for mørkt. Vi vænnede
os til at vaske kajakker i mørket og under kaffen kunne vi kende hinanden på
stemmerne! Men kaffe skulle vi ha’, ingen klubaften uden fælles afslutning.
Torsdag d. 22. august havde vi frigivelse. 11 roere stillede op til prøve ved Per Henriksen fra Vestjysk
Kajak og alle 11 gennemførte. Forinden var der trænet godt og grundigt i selvredning, makkerredning,
sideforflytning, kantning og meget
mere. Frigivelsen betyder, at de 11 Fra venstre: Lissen Knutzen, Hanne Kronborg,
Knudsen, Mogens Christiansen, Harald
roere har erhvervet EPP2 kajakbe- Erik
Mortensen, Ole Rasmussen, Berit Pedersen,
vis (European Paddle Pass), der er Marianne Dideriksen, John Larsen, Niels Lind
gyldig og gældende i alle roklubber og Instruktør Per Henriksen. Carlo Madsen blev
også frigivet, men er ikke på billedet.
her i Danmark og i Europa. Udover
det formelle med sådan et kajakbevis giver det også roeren en følelse af sikkerhed og tilfredshed at vide, at det nu er roeren, der tager styringen af kajakken – og ikke omvendt.
Søndag d. 15. september havde vi vores fælles rotur i fremmed farvand. Vi
skulle prøve kræfter med Limfjordens friske vande og samtidig ha’ et kursus
i navigation efter søkort og pejlemærker og gennemgå nødvendige forholdsregler i forbindelse med vind, vejr og sikkerked. Det var igen med Per som
instruktør.
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Det blev en forrygende tur – ikke rundt om
Venø som planlagt, men rundt om Jegindø,
der lå mere i læ for dagens vind / kuling /
vindstyrke 10 – 12 ! På HGU’s hjemmeside (www.h-gu.dk) under bjælken Kajak
finder I en turbeskrivelse, som Marianne
Diderichsen har skrevet.
Vi har deltaget i WATERZ 2013 igen i år.
Turister og andre interesserede har kunnet
købe vandsportspakker til 5 vandsportsaktiviteter – herunder en kajaktur med instruktør
i Holmsland Friluftslaug. 18 turister, mestendels tyskere, og 10 fra lokalområdet har taget imod dette tilbud og har været en del af
det almindelige klubliv onsdag aften.
Har du tænkt på eller har du lyst til at blive kajakroer, så kom og vær med i
svømmehallen i Hvide Sande til vinter. Vi starter i februar måned med kurser
i de elementære og grundlæggende sikkerhedsøvelser. Spændvidden i medlemsskaren er mellem 15 og godt 75, så der er plads til alle.
Broen skal tages op inden vinter, og det gør vi i forbindelse med vores juleafslutning. Vi ”plejer” at samles i havnen til lidt æbleskiver og gløgg. Alle
medlemmer inviteres på mail senere.
Tak til ”sponsorer”. Tilsidst skal
der lyde en tak til vores ”sponsorer” – altså alle jer, der bidrager med naturalier til fællesskabet
omkring kajakken, kaffen eller aftensmaden . Det er altid dejligt og
overraskende med kage, godbidder,
pulled pork, en lille skarp til sildemaden og meget mere.
Arbejdsgruppen
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Krocketklubben
Så er efteråret over os på krocket banen. Vi har deltaget i Kommunemesterskabet i Rækker Mølle, vi har afholdt vores Mix-stævne med 64 deltagere og klubmesterskabet er afviklet. Klubben har desuden afholdt sin generalforsamling, og som fortalt i sidste nummer af Sognebladet, så har vi nu
fået anskaffet et tørkloset, således man nu kan klare et lille ærinde uden at
skulle ud og gå en længere tur.
Kommunemesterskabet i Rækker Mølle blev afholdt den 31. august. Stævnet startede med lidt regnvejr, men det klarede op, og der var solskin resten af
dagen. Vi deltog med Vita Jensen & Birthe Jensen på et B-2 hold samt med
Inger Breum & Tove Nielsen, Eivind Klokkerholm & Sven Lauridsen og Anni
Sørensen & Viggo Kofod på A2-hold. Dette gav et pænt resultat med en førsteplads til Anni og Viggo samt en andenplads til Eivind og Sven.

Holmsland Krocket afholdt sit stævne torsdag den 12. september 2013.
Vi havde besøg af 12 klubber og kunne med egne spillere sætte i alt 16 baner
op til lige så mange Mix-hold. Vi havde i år også heldet med os rent vejrmæssigt, idet vi havde solskin hele dagen.
Klubmesterskabet blev afholdt torsdag den 19. september. Her blev der
som sædvanligt startet med morgenkaffe med efterfølgende holdsætning,
hvorefter der blev spillet tre kampe og afsluttet med præmieuddelingen. Udvalget for klubmesterskabet havde fået sat et godt arrangementet op, og det
blev en fornøjelig dag.
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Generalforsamling i klubben var indvarslet til afholdelse den 24. september. Formandens beretning samt forholdene omkring økonomien for klubben blev drøftet. Der var derefter genvalg til både formand og næstformand
og ifølge dagsordenen, blev bestyrelsens forslag til nedsættelse af en række
udvalg godkendt. Der blev fundet personer til alle udvalg, og det betyder så
en bredere fordeling af opgaverne i klubben.
Som sædvanligt spilles der krocket hver tirsdag og torsdag eftermiddag når
vejret tillader. Her i den mørke periode starter spillet kl. 13.00, således at der
kan spilles en 3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause.
Viggo Kofod
Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes Bogbus ændrer holdeplads
Efter 21. oktober holder vi ved Kloster Børnehave, Klostervej 33
mandag kl. 14.05 - 14.45.
Bogbussen er hver dag fyldt med spændende materialer til hele familien.
Alle kan benytte bogbussen, og vi glæder os til at se nye som gamle lånere.
Bogbussen: tlf. 9974 2610 e-mail: bogbussen@rksk.dk

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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Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

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

HGU Booking
Booking og Betaling til Indoor Cycling i HGU.
Nyt medlem af HGU. Dvs. du har ikke betalt for noget i HGU. Derfor har du intet
brugernavn og kode til Conventus. Gå ind på www.h-gu.dk. I venstre side er der et
felt, der hedder tilmelding. Når du trykker på det, finder du et hold, der hedder nyt
medlem, manglende kode til Conventus. Det tilmelder du dig og betaler 5 kr. Så får
du et brugernavn og en kode, som kan bruges ved Conventus, samt til at booke en
cykel på HGU’s hjemmeside.
Har brugernavn og kode til booking. Gå ind på www.conventus.dk medlemslogin, her trykkes brugernavn og kode ind. Under profil kan man ændre adgangskoden.
Under fanen økonomi, er der et felt, der hedder Tank OP. Tryk på det, og nu kan der
sættes penge ind på en konto, fra 100 kr. og opefter.
Nu er der penge på kontoen, og du kan booke en cykel på HGU’s hjemmeside.
Når dette kommer i sognebladet, vil der nok være et medlemslogin på vores hjemmeside, så man ikke skal ind to steder.
Booking af cykel til Indoor Cycling. Gå ind på www.h-gu.dk. Øverst trykkes på
Indoor Cycling. Nyt billede. I venstre side trykkes booking. Nyt billede. Nu trykkes på den tid, som du ønsker at booke til. Nyt billede. Her trykkes brugernavn og
kode ind, og man kan nu booke en cykel. Skulle man komme på venteliste får man
en SMS, hvis en person melder fra. Vil du booke flere dage, behøver du ikke logge
ud. Du skal bare fjerne vindue, så trykke på ny tid.
Saldo til booking. Den kan ses, hvis man går ind på conventus.dk, under økonomi
og tank op. Den kan også ses, når man er inde og booke en tid på HGU’s hjemmeside. Når man har booket, trækkes automatisk et beløb fra saldoen. Melder du fra
inden 3 timer før din bookede tid, får du penge tilbage på saldoen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe. Husk at tjekke vores hjemmeside
nu og da.
Mvh.
Bent Erik Iversen 30237268
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Her er vi ved at
gøre klar til
din annonce...
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• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Lune julegaver
hos Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på
Traditionen tro tilbyder vi filthjemmesko fra
Glerups incl. et par varme mohairstrømper
flot indpakket!
Lagerføres i forskellige farver
og modeller fra str. 36-47.
Børnestøvle fra 20-34.

Vi tilbyder et
kæmpe udvalg
af lune og eksklusive julegaver!
Kik forbi i butikken
og lad os hjælpe
med at finde
gaven til hende
du holder af!

Ekstra åbent i december:
Søndag den 15. dec. kl. 11-16
Søndag den 22. dec. kl. 11-16
Lukket d. 23. - 26. dec.

Åbningstider mellem jul og nytår:
Fredag den 27. dec. kl. 11-16
Lørdag den 28. dec kl. 11-16

Find inspiration til julegaverne på www.tind-textilkunst.blogspot.dk

Klinik Pure Care

Kosmetolog Pia Wennike er i butikken onsdag kl. 15 - 17 for
personlig rådgivning. Bestilling af behandling, varer og gavekort alle hverdage fra 8-9 på 2041 6971
Flotte gaveæsker med Decleór's rene naturbaserede hudplejeprodukter!
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HGU’s 125 års jubilæumsfest

Her ca. 2 måneder efter HGU’s store 125-års Jubilæumsfest, ser vi med glæde tilbage på en af årets markante begivenheder i Kloster. Der var tilmeldt
175 personer til den store fest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter den 14.
september 2013. Hallen var pyntet festligt op og i foyeren var der lavet en
udstilling med billeder og udklip fra HGU igennem tiden. Her kunne man så
lige stoppe op og få en snak om ”gamle” dage,
HGU’s bestyrelse: Kaj Pedersen, Bent Erik Iversen og Verner Kristensen
”sparkede” aftenen i gang med en tale, der berettede om HGU’s virke gennem de sidste 125 år tilført spøjse anekdoter gennem tiden. Preben Susgaard
havde tryllet en lækker menu frem, som blev serveret af HGU’s frivillige
hjælpere. Uden de mange frivillige hjælpere, som stod på pinde for
festdeltagerne, kunne sådan en fest
ikke lade sig gøre.
Helle og Cathrine Kaspersen, Kloster havde kreeret en fantastisk
HGU-sang, der bl.a. handlede om
alle de idrætsgrene man finder i
HGU. Hans Ruby, som i mange år
20

har været aktiv fodboldspiller i HGU og i bestyrelsen, fortalte sjove historier fra sin ”karriere”. Hans
gamle fodboldtrøjer var udstillet i hallen og netop
den trøje som Hans Ruby blev Jysk Mester i 1981
blev solgt for højeste bud, trøjesponsor i 1981 var
for resten HD Radio i Hvide Sande.
Sognepræst Ole Lange holdt også et festligt og
historisk indslag om, hvordan og hvorfor gymnastikforeninger startede for 125 år siden. Sidste indslag var Holmsland Idræts- og Kulturcenters formand Kjeld Pedersen, der takkede for et godt samarbejde med HGU – og betonede bl.a. at hallen ikke kan undvære HGU og omvendt. Han overrakte
herefter et emblem til HGU’s fane.

Herefter leverede de
musikalske Hvide Sande-folk: De tre søskende
Mette, Søren og Knud
Vejrup, Jørgen Iversen,
Christian Estrup og ”Røde John” en fantastisk
John Mogensen Kabaret, som næsten fik hallens tag til at lette af begejstring. En times underholdning, hvor man fik John Mogensens bedste sange
og historie præsenteret på skønneste vis. JP Sound tog sig af lyden, så alt
fungerede optimalt. Herefter var det tid til at svinge dansebenene til det gode 3-mands-orkester DEVITO, som sørgede for at både de unge og de ældre
kunne ”gi’ den gas” på dansegulvet.
HGU’s Festudvalg
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Mit liv som krigsrapporter
Foredrag med Rasmus Tantholdt
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Journalist Rasmus Tantholdt er Danmarks yngste krigskorrespondent. Han har specialiseret sig i at rejse i kriseområder som Irak og mellemøsten for TV2. Når han er i
marken, koster det op mod 25.000 kroner om dagen at beskytte ham. Hør ham i dette
foredrag fortælle om sit farlige, men spændende arbejde, som han brænder mere for
end noget andet.
Foredraget fortæller om de situationer, hvor han troede, at han skulle dø, om hans venskaber med muslimerne, og om de mange etiske overvejelser og svære dilemma, han
står over for hver gang, han er af sted.

Billetter kan købes på www.billetto.dk fra 1. december 2013.
Pris: 195 kr. incl. forfriskning – ved indgangen 225 kr.
Øl, vin og vand kan købes
En oplagt julegaveide!
Rasmus Tantholdt har været TV2’s korrespondent i konfliktområder – primært i Mellemøsten – i en årrække. Har blandt andet rejst i Irak over 30 gange.
Rasmus Tantholdt blev uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i juni 2000. Han begyndte på TV2 Nyhedernes indlandsredaktion i juni 2000 og på TV2 Nyhedernes udlandsredaktion fra 2003. Han er pt. på TV2 News.
Arrangørere: Holmslands Idræts- og Kulturcenter og Din egen Forening
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December 2013 IHEUXDU 2014
En plads i herberget …
To gange i Ny Testamente er der omtalt et ”herberg”.
Det betyder et sted, hvor man kan overnatte. Ikke et
fint hotel, men en slags kro eller vandrehjem.
I juleevangeliet hedder det, at der ikke var plads til
Maria og Josef herberget. Så Maria må føde i en slags
stald i stedet for. Tænk engang: at afvise en fødende!
Anderledes i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Han finder en mand, som røvere har slået fordærvet, og bringer ham til et herberg. Denne gang er
der både plads og pleje.
Lignelsen handler om, at dét, som det virkelig
handler om, er at have hjertet med. Så gør det ikke
noget, at man er fra Samaria – det var et foragtet udkantsområde. Det budskab passer godt til juletiden,
som er hjerternes fest.
Af et herberg må man forvente gæstfrihed. I mange julesalmer hedder det, at vi skal gøre dét som herberget IKKE gjorde: Bruge vores hjerte som et herberg, hvor vi kan byde Maria, Josef, Jesusbarnet og
den fred, han havde med sig, indenfor. Ja, i det hele
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taget vise gæstfrihed i vintermørket. Sådan kan vi fejre en ægte julefest!
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
O Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
At jeg din kærlighed må se!
Ole Lange

JULEMUSIK
Mandag den 9. december kl. 19.00 i Gammel Sogn
kirke: Vi Synger julen ind. Elever fra Musikskolen og
Holmsland Skole medvirker.
Søndag den 15. december kl. 10.15 i Gammel
Sogn kirke: Holmslandkoret medvirker.
Hellig tre kongers Aften den 5. januar kl. 19.00 i
Gammel Sogn kirke: Vi runder Julen af i ord og toner. Koret ”Vokal Vest” fra Ringkøbing medvirker.

JULEAFTEN
Gudstjenesterne Juleaften
Gammel Sogn kirke kl. 14.30
Ny Sogn kirke kl. 16.00: Kirken åbnes for en kort
Gudstjeneste i et råt kirkerum. Vi står op under gudstjenesten. Der er ingen bænke. Enkelte stole til ældre.
Ingen orgel. Musikledsagelse til lejligheden.

NYTÅR
Efter gudstjenesten i Gammel Sogn kirke, nytårs dag
kl. 15.00 ønsker vi hinanden godt nyt år i den gamle
skolestue over et lille glas.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
1.dec. – 1.sø.i Advent – Luk
4,16-30: Jesus i Nazaret
8. dec. - 2.sø. i Advent: Matt.
25,1-13: De 10 brudepiger
9. dec. Adventskoncert m. Musikskolen og Holmsland Skole
15. dec. - 3.s.i Advent Luk 1,6780: Zakarias’ lovprisning
22. dec. – 4.s.i AdventJoh 3,1536: Brudgommens ven
24. dec. Juleaften Luk 2,1-14:
Juleevangeliet
25. dec. Juledag Joh 1,1-14: I
begyndelsen var Ordet
26. dec. 2. Juledag Matt 10,3242: At tage imod Kristus
29. dec Julesøndag Matt2,13ff
Barnemordet i Bethlehem
1.jan. Nytårs Matt 6,5-13: Fadervor
5. jan. Hellig tre kongers Aften
”Vi runder julen af”
12.januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.:
Lukas 2,41-52: Jesus som 12 årig
19. januar - 2. søn. e. Hell. 3
kg.:Joh 2,1-11: Brylluppet i Kana
26. jan. - 3. søn. e. Hell. 3 kg.:
Luk 17,5-10: ”tabt og fundet…”
2. feb. – 4.søn.e.Hell.3 kg. Matt
14.22ff. Vandringen på søen
9. feb. – Sidste sø.eft.Hell.3 kg.
– Joh 12,23-33: Om Jesu død
16. feb. - Septuagesima søndag
– Matt 25,14-30: Betroede talenter
23. febr. – Seksagesima søndag
– Mark 4,26-32: Sennepsfrøet
2. mar. – Fastelavn – Luk 18,3143: Jesus helbreder en blind

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke
10.15
10.15
19.00

16.00

10.15 med
Holmslandkoret
10.15
Steffen Qvortrup
14.30
10.15
10.15
10.15
15.00
Nytår i skolestuen
19.00
Musikgudstj.
10.15
J. Eilschou Holm

9.00
Konfirmandst.gdt

10.15
19.00
10.15
10.15
19.00
Th. Kristensen
10.15

14.00
Fastelavn

10.15

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk www.holmsland-kirker.dk
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Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24 48 43 40 eller Stephan
Stræde 61 20 44 37
e-mail: holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd:
Helle Kaspersen 9733 7188 Peter Nielsen 9732 0617

HOLMBOHJEMMET
Gudstjeneste: 24. december kl. 10.15, torsdag d. 9.
januar og d. 6. februar kl. 14.30 Sangtimer: torsdag d. 5. december, d. 23. januar og
d. 27. februar kl. 14.30.
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

MORGENSANG
P.g.a. restaurering er Ny Sogn kirke lukket indtil Palmesøndag. Men enkelte søndage holder morgensang i
konfirmandstuen. En lille andagt over søndagens tekster, morgensalmer og en kop formiddagskaffe.
Søndag den 19.januar kl. 9 - ca. 9.50

FASTELAVN
Børnegudstjeneste kl. 14.00 fastelavns søndag. Se
nærmere oplysninger senere.

FORSIDEBILLEDET
Jomfru Maria i julenatten - fra kalkmaleri i Gl. Sogn
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Program for:
DECEMBER 2013
Torsdag den 5. kl. 19.30 Adventsmøde v/ sognemedhjælper Marianne Ravn Olesen, Rindum.
Mandag den 9. kl. 19.30 Bibelkreds.
Søndag den 29. kl. 19.30 Julefest.
JANUAR 2014
Mandag den 6. kl. 19.30
Tirsdag den 7. kl. 19.30
Torsdag den 9. kl. 19.30
Mandag den 13. kl. 19.30
Mandag den 20. kl. 19.30
Tirsdag den 21. kl. 19.30
Tirsdag den 28. kl. 19.30

Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Bibelkreds
Bibelkursus i Spjald v/ kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing.
Bibelkursus i Spjald v/ forstander Kristian Andersen, Blåkilde.
Møde v/ missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde.

FEBRUAR 2014
Mandag den 3. kl. 19.30
Mandag den 17. kl. 19.30
Tirsdag den 18. kl. 19.30
Torsdag den 20. kl. 19.30
Mandag den 24. kl. 19.30

Bibelkreds.
Missionsuge v/ fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande.
Missionsuge v/ provst Poul Ivan Madsen, Skjern.
Missionsuge v/ pastor Erik Lunde, Struer.
Kredsgeneralforsamling i Hvide Sande. Missionær Bjarne Lindgren taler.

MARTS 2014
Tirsdag den 4. kl. 19.30 Bibelkursus i Kloster v/ sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Esbjerg.
Mandag den 10. kl. 19.30 Bibelkreds
Tirsdag den 25. kl. 19.30 Generalforsamling. Missionær Bjarne Lindgren Christensen Ringkøbing taler.
APRIL 2014
Mandag den 4. kl. 19.30 Bibelkreds.
Tirsdag den 29. kl. 19.30 Møde v/ missionær Heri Elttør, Aulum.
MAJ 2014
Mandag den 5. kl. 19.30 Bibelkreds.
Tirsdag den 20. kl. 19.30 Møde v/ sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande.
JUNI 2014
Mandag den 6. kl. 19.30 Bibelkreds.
Fredag den 13.
Udflugt.
Mandag den 23. kl. 19.30 Sankt Hans fest på Voldbjerg. Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod 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.
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Centernyt november
Det har været et efterår med rigtig travlt i centeret. Det har været med mange forskellige arrangementer som kurser, sangaftener, højskoledage, møder,
ålegilde for vores sponsorere, ”Kardemommefesten”, private fester osv. osv.
Derud over kommer alle HGUs idrætsaktiviteter, som også er kommet i
gang på trods af det gode sensommervejr. Det har betydet, at vi er lidt bagud
med nogle praktiske gøremål, som at få havemøblerne ind og skifte nogle
pærer osv. Det arbejder vi på at få indhentet hurtigst muligt, men jeg ser det
som et luksusproblem. Vi bestræber os selvfølgelig på, at alt ser ordentligt
ud, men jeg ser hellere et fyldt center med lidt mangler, end et perfekt rungende tomt center!
Lige nu har vi travlt med planlægningen af ”Den store julefrokost” lørdag
den 14. dec. og vi glæder os rigtig meget til dagen, som bliver med et max.
antal på 150 personer, da vi holder det i multisalen. Tilmelding kan nås endnu, se andet steds i Sognebladet.
Udgravningen til springcenteret er gået i gang og det er spændende om vejret arter sig som ønsket, så vi kan få lukket tilbygningen inden alt for længe. Flere børnegymnaster har allerede sagt, hvor meget de glæder sig til, at
springgraven skal indvies.
1. dec. afholder vi sammen med de lokale foreninger og Dagli Brugsen som
sidste år julehygge. Se opslaget andetsteds i Sognebladet.
En stor TAK til alle der har deres gang i centeret – både frivillige, sponsorer,
samarbejdspartnere og brugere af centeret. Tak for jeres altid velvilje og positive indstilling til det hele. Det er det, der holder arbejdsmoralen høj.
Til sidst som altid; hvis man har ideer, ris/ros, forslag til forandring eller
ting, der synes uforståelige, så ring til mig eller vend forbi kontoret. Med ønsket til alle om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår,
vel mødt i centeret
Mvh Karina
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y Få et uforpligtende

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

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

y Vi udfører
underleverandørarbejde

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

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

S

ervice

AP

y Svejsearbejde
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y Bygningsstål

Den 12. august blev skoleåret skudt
i gang med mange forventninger,
og måske for nogen med lidt sommerfugle i maven. Hvad mon dette
år ville bringe?
Skolen har allerede sidste år med
stor succes taget lidt hul på at få
mere motion ind i hverdagen, som
den nye skolereform forlanger. Der
veksles mellem 14 dage med morgenlæsning og 14 dage med morgenløb,
og efter sådan en lille tur, er der igen ny energi til og klare de sidste timer.
Ligeledes er der blevet afholdt OL, hvor klasserne bliver blandet på kryds
og tværs, og her dyster de mod hinanden i mange forskellige aktiviteter. En
rigtig god dag, hvor alle får snakket med dem, de ikke lige er sammen med
til hverdag.
Traditionen tro er sidste dag inden efterårsferien også i motionens tegn. Her
cykler alle børn ad forskellige ruter til surfpladsen ved Baggersvej, og herfra løber de en afmærket rute. Igen i år blev der i storteam kæmpet om vandrepokalen ”den gyldne sko.” Det var en meget tæt kamp, og det var kun på
decimaler, at 6. klasse hev sejren hjem.
Torsdag d. 10. oktober var 3. – 6. klasserne med til ”syng dansk aften” i kulturcentret. Sammen med Kristine havde de øvet 4 Kim Larsen sange, som
blev krydret med forskellige rytmer og flerstemmig sang. De bestod med
bravuor... en rigtig flot ”minikoncert”.
Tirsdag d. 22. oktober var 0. – 4. klasse inviteret til ”KO-KONCERT” hos
Keld og Svend Pedersen. Her gav
de den hele armen med sange som :
”Jens Petersen`s ko den har horn” og
”Bondemanden han har altid travlt”
m.fl. Og bagefter fik de varm cacao
og æbleskiver, som blev nydt rundt i
stalden på halmballerne. En dag alle
nød i fulde drag, og flere af børnene
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mente også, at de kunne se,
at køerne nød at blive sunget for. Og det forlyder også,
at køerne gav mere mælk af
det....
Som en afsluttende bemærkning kan jeg fortælle, at skolen er rigtig glad for deres
nyindkøbte Ipads, som bliver
brugt flittigt i undervisningen. Og indtil jul er en lærer
på matematikvejlederkursus.
På skolebestyrelsens vegne
Dorit Hansen.

Prøv det
Det er den rene vellyd, ja, det er kakaomælk
for øregangen.
http://youtu.be/iWsJdsXbPwc?hd=1

Nyt medlem i skolebestyrelsen
Holmsland Skole har fået nyt medlem i skolebestyrelsen. Det er Dorit Hansen, som har 2 børn på skolen.
Hun afløser Krestine Laas, der holder, fordi hendes barn nu går i 7. klasse på
Ringkøbing Skole.
Vi siger tak til Krestine for hendes arbejde i skolebestyrelsen og velkommen
til Dorit.
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Roser
Kære Karina og Linda.
Som medlem af bladudvalget har jeg mulighed for at se, hvilke indlæg,
der sendes til bladet.
Jeg har netop læst det indlæg, Karina har sendt til dette nummer, hvor
hun bl. a. skriver, at hvis man har ris/ros, kan man henvende sig til
hende.
Det gør jeg så her, og det bliver ikke med ris, men ros.
Karina skriver også: ”Vi bestræber os selvfølgelig på, at alt skal se ordentlig ud ….. ”, og jeg må sige, at jeres bestræbelser lykkes. Når jeg møder op hver anden
onsdag morgen for at forberede højskoledagene, mødes man i forgangen af blomster og fyrfadslys på bordene. Det ser godt ud og gør én i godt humør, og endnu bedre bliver det, når
man kommer ud i køkkenet og møder et par veloplagte piger, med smil på læben og en frisk
bemærkning, ja, endog sommetider med en sang på læben, til trods for, at der skal laves
kaffe med rundstykker og hvad dertil hører. Der mærkes ingen stress og ses ingen sure miner, hvad der måske somme tider kunne være grund til. 170 mennesker til formiddagskaffe
er dog noget af en udfordring!
De fleste af de 170 kommer udenbys fra, og jeg kan hilse og sige, at mange af dem også har
bemærket hvor rart et sted, det er at komme. I gør en god reklame for Holmsland Idrætsog Kultur-center, og derfor skal I have en kæmpebuket ROS(er) for jeres måde at være på.
Mogens Tarp

En tilflytter fra Søndervig
Han kommer fra Søndervig og han
har slået sig ned i den tætte skov ved
indgangen til Centeret.
Han hedder Hugo Skovtrold og er en
donation fra Reimar Wiese.
I et tidligere liv var han bænk på en
parkeringsplads. Til alt held var der netop
et hul i hovedet, hvor der, da han var
bænk, havde siddet et ben. Det var lige
der, hvor der skulle sidde en tunge.
En stor tak til Reimar.
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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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Dagli’Brugsen
Hverdagen er blevet billigere i Dagli’brugsen.
For anden gang i år gennemfører COOP omfattende sænkninger af priserne i
serien X-tra. I januar blev prisen på 230 varer sat ned, og nu sættes priserne
ned på yderligere 1800 varer.
Fjernelsen af lukkeloven 1. oktober har været dyr for Dagli’Brugskæden,
fordi mange er begyndt at køre til de større varehuse om søndagen. COOP
ønsker med prissænkningen at ændre Dagli’Brugsens image, således at priserne på X-tra varerne kommer ned på niveau med discountbutikkerne.
Vi følger udviklingen tæt og ser, om det har den ønskede effekt i Dagli’Brugsen Holmsland.
Ikke bare lukkeloven har gjort en forskel. Selve dagligvaremarkedet er under pres, forandring – ja, det hedder vel også udvikling. Vi bliver mødt med
tilbud om billige dagligvarer i byggemarkeder, så som toiletpapir, kaffe og
deodorant, billig maling i møbelbutikker, længe har vi kunnet handle det
nødvendige på tanken – og hvem ved; måske kan vi efter jul købe mælk i
Matas.
Alt dette skal vi i Dagli’Brugsen hamle op med – og den udfordring ta’r vi
gerne. Vi tror på, at Dagli’Brugsen er med hele vejen.
Men vi må hele tiden være på tæerne og se, hvordan vi kan gøre noget anderledes / bedre, så indtjeningen sikres.
Vores servicetilbud om udbringning af varer har vist sig at være en succes – stadig flere kommer til, både private og virksomheder; men også store
institutioner som skoler og daginstitutioner i Ringkøbing er blevet kunder
i butikken. Det har betydet en god stigning i omsætning; en stigning i indtjening lader dog vente på sig – nok fordi der i starten har været øgede omkostninger med etablering af en kasse 3 på lageret, større kølekapacitet m.m.
Prisen for udbringning har hele tiden ligget på 30 kr. Dette beløb sættes nu
op til 50 kr. – fælles for alle kunder, der får leveret varerne. Det er altid træls
at sættet prisen op på en udvidet service, men vi erkender, at de 30 kr. ikke
står mål med de arbejdsgange, der er forbundet med opgaven. Varelisten skal
personligt modtages, findes, scannes, tjekkes, leveres – og sommetider sæt36

tes på plads helt ud i kundens køleskab. Derfor sættes prisen op med virkning fra 1. januar 2014.
Der tages mange skridt i Dagli’Brugsen. I har nok bemærket, at gulvet er
slidt; ja, enkelte steder er det endda grelt med buler og huller, så kunder og
personale er i fare for at snuble. Det rådes der nu bod på. Gulvet udskiftes
inden jul med nye baner, hvor det er værst.
Børnemarkedet druknede – men vi siger tak til de standhaftige, der trodsede regnen og satte boder op. Det lunede midt i alt det våde. Vi håber på
bedre vejr næste år, når vi inviterer til marked.
Jul i Holmsland Brugsforening.
Sogneforeningen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Kirken og Holmsland
Brugsforening inviterer hele sognet til et arrangement den første søndag i
advent, søndag d. 1. dec., hvor julen synges ind og juletræet tændes sammen
med hovedstrøgets julebelysning.
I Dagli’Brugsen inviterer vi alle til at deltage i butikkens julelotteri.
og det foregår således: For hver gang man handler for 100 kr. i Dagli’Brugsen i ugen op til denne søndag (mandag d. 25. november til søndag d. 1. december kl. 15), får man et lod og er på denne måde med i udtrækningen af
mange fine gevinster. Søndag d. 1. dec. kl. 16 inviterer bestyrelsen indenfor
i butikken til kaffe og kage og kl. 16.30 udtrækker de heldige vindere.
Kirstine, personalet og bestyrelsen
ønsker alle en glædelig jul

Opslagsskabet ved Dagli`Brugsen
Selvom den elektroniske verden breder sig mere og mere, så benyt stadig
muligheden for at fortælle om stedets arrangementer i opslagsskabet ved brugsen.
Efter flytningen af skabet har vi erfaret, at langt flere bruger denne mulighed for
at orientere sig om planlagte tiltag.
Opslagskassen kan benyttes af alle foreninger, og nøglen til skabet kan lånes i
Dagli`Brugsen.
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Holmbohjemmet
Aktiviteter på Holmbohjemmet
Efterår / Vinter 2013 /-14
Onsdag den 11. december kl. 14.30
underholder ”De grå Toner” med sang og musik.
Kom og vær med til en dejlig eftermiddag på Holmbohjemmet
Alle er velkommen.
Kaffen koster kr. 20,00
Onsdag den 22. januar kl. 14.30
Jytte, Bente og Eigil underholder med harmonika, banjo og
sang samt fællessang.
Alle er velkommen.
Kaffen koster kr. 20,00
Onsdag den 19. februar kl. 14.30
Else Enggrob spiller til sange fra højskolesangbogen.
Alle er velkommen.
Kaffen koster kr. 20,00

Hilsen Vennelauget for Fjordglimt & Holmbohjemmet

Sæt X i kalenderen
Torsdag den 23 januar 2014

Afholder Din egen Forening wellnessaften i
Holmslands Idræts- og Kulturcenter.
Nærmere information følger på opslagstavlen ved
Brugsen samt HIMS
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HOLMSLAND

Kunstgruppen Kloster
Forårsudstilling
Vi vil prøve noget nyt. Alle der har lyst til at udstille billeder,
får mulighed for, at være med her.
Kunstgruppen Kloster planlægger en forårsudstilling i weekenden 12.-13. april på
Holmsland Skole.
Har du også lyst til at være med, kan du allerede nu kontakte én af os.
I december og efter jul holder vi to foredrag. De to arrangementer er med lokale
kræfter, se annoncen næste side. Datoen for det andet foredrag kommer senere.
Vi holder jævnligt fernisering i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Vi kunne ønske, at flere kunne få lyst til, at deltage. Det er et uhøjtideligt og fantastisk hyggeligt
arrangement, hvor vi får lidt til ganen og ikke mindst er det en god mulighed for at
komme ud og møde andre mennesker og få lejlighed til en snak med de forskellige
kunstnere.
Vi arbejder hen imod, at starte en kunstforening. Vi håber I vil bakke os op, så vi
har noget at arbejde videre med.
HUSK at se vores udstilling med Olav Martinsen i Kulturcenter.
Udstillingen kan ses indtil den 31.12.2013.
Næste fernisering er den 26. januar.
Med venlig hilsen
Kunstgruppen Kloster
David Saks 6160 7797
Inge Ehlig 5119 5141

Lizzi Bøggild 9733 8055
Lene Pedersen 2924 3217
Berit K. Pedersen 6154 1210

Holmslandkoret med spillemænd
afholder julekoncert i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
torsdag den 12. december kl. 19.30.
Entré 50 kr. incl. forfriskning i pausen.
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Hvorfor?
Berit K. Pedersen vover sig ud på slap line og stiller spørgsmål til
livet. ”Først når vi giver slip, giver vi os selv lov til at leve”.
Kriterier som jeg ønsker at opfylde før jeg holder foredrag:
”Det skal være bevægende, det skal være sjovt, det skal være underholdende, det bliver uden manuskript, og I skal ha’ noget med
hjem”.
Mød op og hør med tirsdag den 3.12. kl. 19.30 på Holmsland Skole
Entreen er gratis, kaffen koster 75 kr.
Overskuddet går til Kunstgruppens forårsudstilling.

Kunstgruppen Kloster
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Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

& $#% !" % &
  % %  

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Folk og røvere i Kardemommeby
Da Kardemommeby kom til Kloster.
Vi kom lidt tidligt, der var god plads ved billetsalget. Løven
var klar til at hilse velkommen til børnene og alle os andre.
Vi fik os også forsynet med slikposer, og så ind og få en god
plads. Der var masser af plads, men snart begyndte mylderet, et forventningsfuldt mylder – lange køer ved billetsalget og løven havde travlt. Klokken nærmede sig 17, men
der var stadig lange køer. Der blev kørt ekstra stole ind, der
blev lagt måtter ud til børnene, folk og fæ var kommet af
huse. Det var næsten en forestillling i sig selv, at se den tilstrømning.
Så begyndte sagte klaverspil, men hvor var
klaveret, hvor kom lyden fra?
Endelig gik tæppet og vi gjorde store øjne. Det var virkelig Kardemommeby med
slagter, bager, købmand, barber, Tante Sofies hus, Røverhulen, fyrtårn, sporvogn og
panserbassefængslet – med alle de kendte
personer og løven ja, ikke at forglemme.
Hele orkesteret bestod af et klaver og et
børnekor, godt tænkt! Og det fungerede
rigtig godt.
Det var forrygende dillettant
af lutter, lystige lokale kræfter. Et genkendeligt stykke,
hvor det lyste ud af aktørerne,
at de havde det sjovt – og at
de tænkte, det er bare os der
står her!
Handlingen skred godt med
alle de folkekære personer og
sange, og mange børn kunne
synge med. Et barnebarn på
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skødet blev ved at sige, når løven
kom snigende over gulvet: ”Er det
godt nok præsten?” – og samme barnebarn spurgte: ”Hvornår kommer
Papegøjesangen ?” – og hurra, vi fik
den som ekstranummer.
Der var kræset for hver eneste detalje
i kostumerne. Mange var uigenkendelige, alle spillede godt. Der var noget for alle sanser. Ivan styrede det tekniske og børnene på måtten – i fin stil. Skulle
der være noget til smagssansen, kunne vi
da komme i tanker om salg af kardemommekager til en lille forfriskning.
Der var på forhånd solgt 210 spisebilletter,
hvor mange måtte gå forgæves. Derudover
var rigtig mange mødt frem udelukkende
for at se stykket. Vi skyder
på, vi var i nærheden af 500 mennesker i hallen.
Det var originalt lavet og modigt, at sætte et stykke op beregnet til børn og børnefamilier. Men det
fungerede godt med en familieforestilling. Det
var nyt og spændende for Kloster og omegn, og
alle fra nær og fjern måtte lige afsted, for at se,
hvad det var for noget –
og alle gik derfra i opløftet stemning. Det var
li’godt godt gjort.
Tak skal I ha’, alle I ”lutter, lystige lokale kræfter”. Vi kommer igen.
Tilflyttere på 9. og 6. år
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
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Christian
Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker

Holmsland - 24 27 08 19
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

Peder Slot
Søndervig Landevej 17

Tlf. 97 33 71 76
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Murer- og Entreprenørforretning A/S
Aut. Kloakfirma
Hvide Sande
Numitvej 16
9731 1066
Kloster
Klostervej 16B
Ole Aarup 2016 9078
www.pjpbyg.dk

info@pjpbyg.dk

-Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg,
gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse,
vognmandskørsel, containerudlejning
samt levering af alt i sand, grus m.m.
Der kan som hidtil afhentes sand, stabilgrus m.m.
fra vores plads i Kloster
Bemærk ny adresse Klostervej 16B
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Mindesten på Holmsland
Ved et storstilet arrangement den 28. september blev
RAGNA TANGS PLADS i Kloster indviet, og samtidig blev der afsløret en sten. Hvem Ragna Tang var, og
hvad hun betød for Holmsland, kan der læses om i det
særtryk af Holmsland Sogneblad, der udsendtes sammen med augustnummeret.

Ragna Tangs sten er ikke den eneste, der rejst i vores
område. I det allerførste nummer (1. årg. nr.1 februar 1999) af sognebladet, bragte vi en artikel om N. J.
Fjord. Han var lærersøn fra Gl. Sogn, voksede op i den
gamle skole ved Gl. Sogn Kirke. Han blev docent ved
Veterinær- og Land-bohøjskolen, og gennem en omfattende forsøgsvirksomhed fik han stor betydning for
landbruget, især mejeribruget i den tid, hvor man oprettede andelsmejerier. I 1895 rejste man en sten for N. J.
Fjord. Den stod oprindelig på hjørnet af N. J. Fjordsvej
og Gl. Sogn Kirkevej, blev senere flyttet til den trekant,
der dannedes, hvor N. J. Fjordsvej deler sig fra Søndervig Landevej. For få
år siden er den flyttet op til Gl. Sogn Kirke og den gamle skole.
I 5. årg. nr. 4 november 2003 bragte vi en artikel om
Martin Nyrop. Han var præstesøn fra Holmsland, blev
uddannet som tømrer og siden arkitekt. Han blev kendt
for sine mange bygningsværker, hvoraf det mest kendte
vel nok er Københavns Rådhus. Der blev også rejst en
sten for Martin Nyrop. Den stod oprindelig, hvor præstegården lå, indtil den brændte i 1903 (i dag Nyropsvej
12). Stenen blev senere flyttet til hjørnet af Nyropsvej
og Klostervej (over for autoværkstedet). I dag ses stenen som en del af anlægget på Æ Pold – pladsen foran Brugsen. Et lille kuriosum: Teksten på stenen begynder ”Der hvor ..” . Den oprindelige tekst var
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”Her hvor ..”, men blev ændret, da man første gang flyttede stenen. Man kan
tydelig se ændringen.
Også ved Brugsen, men på den anden side af
Klostervej finder vi en lille hyggelig plads med
en navnesten, hvorpå der står JOHANNE HØKERS PLADS. I sognebladets augustnummer
1999 (1. årg. nr. 3) finder vi et billede og en lille
omtale af indvielsen af pladsen. På stedet lå der
et lille hus, der blev revet ned efter Johanne Høkers død. Johanne Høker hed egentlig Johanne Christensen, hendes far var
købmand, Høker, og havde sin forretning, hvor i dag Brugsen ligger. Johanne var et specielt menneske, velbegavet og velorienteret. Samtidig var hun
et meget hjælpsomt og selvopofrende menneske. Man kan læse om hende på
den planche, der er opstillet på pladsen.
En sten, som nok ikke bemærkes af ret mange, finder vi
ved Nordsøvej i Søndervig. Den blev rejst af nogle af
kunstmaler N. P. Mols’ venner. N. P. Mols boede nogle
år i Søndervig. Han døde i 1921. En omtale af ham og
hans billeder finder vi i sognebladets majnummer 2006
(8. årg. nr. 2). Mange af hans dejlige billeder fra området
findes i Vestjysk Bank, Ringkøbing, og nogle særdeles
gode reproduktioner kan ses på Holmbohjemmet i Kloster.

I denne årgang af sognebladet (15. årg. 2013) har vi
som forsidebillede brugt mindestenen for Krylegaarden i Houvig, der blev beslaglagt af tyskerne under besættelsen i foråret 1944. Den 4. marts 1945 nedbrændte
gården. Der kan læses om det i februarnummeret og i
”Holmslands og Klittens Historie II”.
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Når vi taler om mindesten på Holmsland, er der en helt bestemt sten, der
bør omtales. Den findes på Nysogn
Kirkegård – et gravsted øst for kirken
med en lille, ubetydelig gravsten. På
stenen står der: Skarnskvinden Anne Marie Seier og årstallet for hendes død: 1733. Anne Marie Seier var
hushjælp på Søgaard Hovedgaard (lå
lidt vest for, hvor St. Søgaard, Søgårdevej 3, i dag ligger). Da hun efter nogle dages sygdom døde den 5. januar
fandt man i hendes gemmer et dødt, nyfødt barn og ydermere to mumificerede spædbørn. Hun blev ved en retssag dømt for mordet på de tre børn. Som
morderske kunne hun ikke begraves i indviet jord.
Herremanden skulle begrave hende et eller andet sted på sin jord. 180 år senere i 1953 stødte en karl, der var i gang med at efterårspløje, på nogle knoglerester, der viste sig at være fra Anne Marie og hendes tre børn. Resterne
blev lagt i en kasse og begravet, og Anne Marie fik ved en lille højtidelighed
en begravelse på Ny Sogn Kirkegaard. Hele historien kan læses i Holmsland
Sogneblad 1. årg. nr. 4 november 1999 og i ”Holmsland og Klittens Historie I”.
Mogens Tarp

Skulle nogen, måske på grund af de mange henvisninger i ovenstående, være
interesserede i gamle numre af Holmsland Sogneblad, kan man få dem ved
henvendelse til Mogens Tarp, tlf 97 33 72 42.
Der henvises også et par gange til Holmsland og Klittens Historie I og II.
I-eren kan stadigvæk købes hos Historisk Forening for Holmsland og Klitten
ved henvendelse til Jonna Larsen, Fiskeriets Hus, Hvide Sande. Endvidere
har Bollerups Boghandel, Ringkøbing, ét enkelt eksemplar af I-eren, og
Franks Boghandel i Hvide Sande har enkelte eksemplarer af I-eren og ét
enkelt eksemplar af II-eren.
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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: 'HUPnLNNHDÁHYHUHVIDUOLJWDIIDOGSnSODGVHQ
'HUKHQYLVHVWLO5LQJN¡ELQJRJ+YLGH6DQGH
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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Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!
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frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost
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