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Så er vi nået ind i efteråret efter en sommer, som vel ikke var noget at skrive
hjem om, selv om august og september rettede lidt op på det.
Til gengæld har vi nu et efteråret, som i skrivende stund har budt på en
lang periode med meget smukt vejr, hvor man har kunnet nyde efterårets farvepragt, som i år er særdeles flot, velsagtens fordi vi indtil nu har und-gået
meget blæsevejr og nattefrost.
Om vi så skal have en ”grøn” vinter, ja, det ved vi mere om, når næste nummer af Holmsland Sogneblad udkommer i februar 2016.
2016 betyder ny årgang, og det betyder også, at vi skal have et nyt forsidebillede. Som sædvanlig efterlyser vi forslag til dette.
Bladudvalget ønsker alle vore læsere og annoncører en glædelig jul og et
godt nytår.
				Mogens Tarp
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Hvad sker der på Holmsland?
Har I noget på hjertet, som I ønsker
at dele med omverdenen, så har I
nu mulighed for at få jeres info formidlet rundt til omverdenen via to
infoskærme opstillet i Brugsen og i
Centeret.
Opslaget skal selvfølgelig være relevant for alle i sognet og videre ud!
Der formidles ikke køb og salg, og
vi forbeholder os retten til at sortere
i, hvad, vi mener, er relevant at bringe.

holmsland.kalender@gmail.com.
Mailboksen tømmes min. en gang
om ugen. Hastesager til
schmidt.ivan@gmail.com

Annoncer

Sogneforeningen har førhen brugt
en del tid omkring nytår på at ringe
rundt og høre, om I annoncører vil
fortsætte med at annoncere i bladet
det kommende år.
Dette har vi i bestyrelsen besluttet at
lave lidt om på.
Så fra 2016 kører annoncer automatisk videre, hvis vi ikke hører andet
fra annoncørerne.

Lav et opslag (Word-dokument/
A4/liggende format) og send det til
holmslandinfo@gmail.com
Har I spørgsmål er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os via
samme email eller på 23 29 97 91
Holmsland.dk
Og husk også at få jeres arrangementer på holmsland.dk. på aktivitetskalenderen. Ved at have samling
på, hvad de forskellige foreninger,
institutioner og klubber byder på af
aktiviteter, er det muligt at tage hensyn til hinandens gøremål og valg af
datoer.
Lad os endelig vide, hvis der allerede nu er planlagt arrangementer i det
kommende år.
Kalenderindlæg sendes til

I tilfælde af ændring af udseendet
af annoncen, er det nemmeste, at
I henvender jer til Hee Offset, som
kan kontaktes på:
meller@meller.dk
eller tlf. 9733 5130/2943 4583.
På vegne af Sogneforeningen
Dorthe Krogsgaard
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Nye skilte
Længe har der været efterspurgt et
skilt, som viser ind til Sogneparken. I samarbejde med Ringkøbing
Skjern Kommune er der nu etableret
en sådan skiltning.
Desuden har kommunen efterkommet et ønske om et skilt, som fortæller det cyklende folk, som cykler i
retningen mod vest, at der findes en
tunnel under Søndervig Landevej.
Ofte ser man turister krydse Søndervig Landevej, når de ved Baggesvej
ser kørevejen ned mod Kloster.
Nu fortæller skiltene, at der er mulighed for at komme under den i perioder meget trafikerede Søndervig
Landevej.
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Arbejdsdag i Sogneparken
Motorsavene brummede, hækkeklipperne kværnede og kaffen med
den dejligste smørkage, bagt af Helle Skarregaard, blev nydt, da der fredag d. 23. oktober var indkaldt til arbejdsdag i Sogneparken.

En hyggelig arbejdsdag i Sogneparken, som var et skridt videre i vedligeholdelsen dette grønne område.
Til næste år vil der igen blive indkaldt til en sådan dag, hvor vi løfter
opgaven i fællesskab.

Hans Jørn havde inden dagen været
rundt sammen med Torben Mortensen for at afmærke, hvor der skulle
udtyndes og fældes træer.
Borde/bænkesættene på ”torvet” er
i sommerens løb blevet istandsat
og malet af Kompetencecenteret i
Ringkøbing og efter en gang hakning af bedene og nedskæring af de
ranglede gedebladbuske, så pladsen
rigtig fin ud.
Fangstgaranti hedder en udsendelse
som i øjeblikket kører over TVMV.
Har de mon været i Sogneparken?
Det vides ikke med sikkerhed, men
da Hans Jørn og Sjoerd på arbejdsdagen fjernede piletræer fra det, som
i våde perioder er en sø, fandt de en
kæp med sejlgarn fastbundet og for
enden af sejlgarnet et bøjet søm. Ja
hvad har man ikke gjort for at få en
gedde på krogen?
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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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Broerne over Bagges Dæmning

Arbejdet med etableringen af broer,
som fremover vil gøre det muligt at
gå og cykle over Bagges Dæmning
er i fuld gang.
Vejret er den afgørende faktor med
hensyn til at kunne bestemme tidspunktet for færdiggørelsen, men meget tyder på, at byggeriet er tilendebragt ved udgangen af 2015.

”En 150-årig afvandingsdæmning,
som aldrig kom til at fungere.”
I forbindelse med indvielsen af denne cykel- og gåvej over dæmningen planlægges et Bagges Dæmning
Løb. Vi håber på et nytårsløb, men
datoen for løbet vil blive offentliggjort, så snart kommunen giver grønt
lys. Og måske var det en ide allerede
nu at få pudset formen af, så I er klar
til at være med over dæmningen.

I øvrigt henvises der til holmsland.dk under Nyheder, hvor Poul
Osmundsen har artiklen ”Cykelsti
over Bagges Dæmning inden årsskiftet ”og Kristian Sand beretter om
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Tanker omkring Naturens Dag 2015

”Vi er blevet klogere på vores område, men hvad var langt vigtigere, vi
blev klogere på hinanden”, blev der
sagt under evalueringen af Naturens
Dag 2015 i madpakkehuset på Røjklit Havn.
Vi tænker med glæde tilbage på en
dag, som bød på spændende oplevelser og lærerige ture, men noget, som
fulgte med de forskellige tiltag, var
et samarbejde mellem vidt forskellige foreninger. Vidt forskellige foreninger, som har en fælles interesse.

logerne, fiskerne, vandrerne, naturvejlederne og alle vi andre naturen
på meget forskellig vis. En forskellig brug, som ofte har været grobund
for voldsomme uenigheder.
Uenighederne vil være der fremover, men vi, der var en del af Naturens Dag, vil stå tilbage med en respekt for en flok ”naturens brugere”,
som også kan trække på fælles hammel. Jægerne havde sørget for i god
tid at have vildt på lager til rygning,
fiskerne havde skrubbet bådene i sæbevand og masser af timer er for alle
andre gået forud for selve dagen.
Denne positivitet og dette engagement smittede af på de 350-400
mennesker, som i dagens løb deltog i
Naturens Dag på en eller anden må-

Naturen.
Naturen er omdrejningspunktet for
de deltagende foreningernes aktiviteter. I det daglige bruger jægerne,
sejlerne, spejderne, rytterne, ornito8

de. Der blev åbnet og vist nye muligheder for at benytte naturens rigdomme, som vi har lige uden for vores dør.
Selv den meget sky og sjældne rørdrum ville samarbejde og viste sig
fra den bedste side, da den på Naturens Dag gik mannequin på broen
over til Hindø.

havde vist sig glimtvis i løbet af dagen, sunget ned.
Tak til jer og alle andre, som var
medvirkende til en god dag under
åben himmel.
Hvad bringer næste års Naturens
Dag?
Planerne er mange, viste det sig ved
evalueringsmødet mellem de forskellige foreninger og hjælpere, men
et står fast!
Man ønsker Røjklit Havn som udgangspunkt.
Og lad os håbe, at stærehotellerne til
den tid har været udklækningsstedet
for en masse stæreunger, som på den
første søndag i september 2016 vil
give flyveopvisning ved rørskoven.

Som noget nyt sagde vi
farvel til Naturens Dag
2015 med fællesspisning,
og sammen med
Holmsland Koret og Ole
Lange blev solen, som

Se mere på holmsland.dk
under ”Solstrålehistorier”
og ”Billeder og Video”
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Holmsland Brugsforening
Sidste nyt fra Holmsland
Brugsforening

middagsret til 65 kr. pr. voksen og
35 kr. pr. barn mellem 4 og 12 år.
Billeter til fællesspisning købes – og
betales samtidig - fra fredag d. 13.
november, hvor Slagter Kirkeby netop er i butikken og uddeler smagsprøver på julespecialiteter.

Fællesspisning i Brugsens
Dagligstue
Den første søndag i advent er hele
byen fælles om at byde adventstiden
velkommen. Dagen starter som sædvanlig i Kulturcenteret med julehygge, dernæst går vi i kirken og synger
julen ind. Juletræet på Pollen tændes
samtidig med at mørket falder på –
og derefter byder Brugsen indenfor
til varme lokaler og gode tilbud.

Billetter kan købes i butikken indtil mandag d. 23. nov. – og der er
plads til mange i dagligstuen.
I ugen op til - fra søndag d. 22. nov.
til søndag d. 29. november uddeles
lodder ved kassen for hver gang
man handler for 100 kr.
Medbring disse lodder i butikken,
så trækker vi lod om fine gevinster
kl. 17.15 lige før fællesspisning.

I år inviterer vi til fællesspisning i
Brugsens Daligstue. Det er jo lige
ved aftensmadstid vi samles i butikken, og så synes vi, det kunne være
rart at spise sammen inden vi skilles.
Vi indretter den tidligere uddelerbolig på 1. sal til hyggelig dagligstue
og indretter også en lille dagligstue
på lageret. Nu har I chancen for at
se, hvordan Brugsen ser ud på loftet.
Ret hyggeligt med tapeter, gardiner
og køkkenskabe fra tidligere uddeler
Koldsgårds tid.

Vi håber på en hyggelig afslutning
på denne første søndag i advent.
og nu til noget helt andet…..

Kundemeter

I foråret blev der afviklet en lille tilfredshedsundersøgelse af Holmsland Brugsforening. Et såkaldt
”kundemeter”. Her blev der udgivet mange roser, men også ting, der
kunne forbedres. I bestyrelsen har vi
prioriteret disse forbedringsforslag
og foreløbig taget fat på to af dem.

Slagter Kirkeby, der til daglig leverer go’e slagtervarer til videresalg
i butikken, laver denne søndag en
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Frugt og grønt: Kirstine og personalet har haft fokus på afdelingen.
De har trimmet den og sørget for et
bredt sortiment af friske varer incl.
økologiske. Når det er muligt vælges danskproducerede råvarer. I september måned har vi haft index 110
– det betyder, at der er solgt for 10
% mere i frugt og grønt i forhold til
september sidste år.

butikken. Opskrifterne er afprøvet
af bestyrelsen. Der vil som forsøgsordning komme et forslag om ugen.
Måske kan det udvikle sig til, at I
som kunder afleverer gode gennemprøvede forslag.
Til sidst vil vi sige tak til kunderne.
Det går rigtig godt i Brugsen. Der
er en lind strøm af ekspeditioner, og
personalet har travlt med at fylde op,
så hylderne kan fremstå fyldte og friske. I løbet af en dag har vi mellem
350 og 400 ekspeditioner. Vi følger
også udviklingen i de enkelte afdelinger tæt og snart håber vi, at kunne
præsentere denne udvikling på infoskærmen, så alle kan følge med.
Vi ses i Brugsen
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ideer til aftensmad: Flere har efterspurgt inspiration til aftensmaden. Hvad finder vi lige på der kl.
17, når vi går langs køledisken. Vi
har lavet nogle forslag udfra princippet, at det skal være enkelt at gå til
og at råvarerne skal kunne købes i
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Lune julegaver
hos Tind Textil & Kunst

Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på
Køb julegaver hos TIND

og bliv klædt varmt på til vinterens kulde

Traditionen tro har vi et par gratis mohairstrømper
med i pakken, ved køb af filthjemmesko fra Glerups.

Lange vinterstøvler fra Arcopedico
- 20 %
Alle mohairstrømper - 20 %

Ekstra åbent i december:
Søndag den 13. dec. kl. 11-15
Søndag den 20. dec. kl. 11-15
Mandag den 21. dec. kl. 10-17

Stort udvalg af
lækre skindhansker
- 20%

Lukket den 24. - 28. dec
Tirsdag den 29. dec. kl. 10-17
Onsdag den 30. dec kl. 10-17

Tilbuddene
gælder til onsdag
den 23. december

Find inspiration til julegaverne på www.tind-textilkunst.dk
Vi laver flotte GAVEKORT med en lille overraskelse!

Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

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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Centernyt
Så er den kolde tid ved at være godt
i gang. Vi har stillet urene og havemøblerne tilbage. I centret er alle
aktiviteter kommet godt i gang igen.

bænkarrangement, der er ved indgangen til spinningslokalet.

Hallen og springcenteret er pænt belagt, det er skønt, der er folk i huset.
Det nye Spinnigslokale er blevet
færdigt og cyklerne er kommet til at
køre igen.
Det er blevet rigtig godt, men det har
jo givet lidt bump på vejen, inden vi
kunne melde færdig, sådan er det tit.
Der skal ikke meget til for at tiden
skrider.
Jernpenge fra indsamling af jern hos
Henning Jørgensen, har vi denne
gang brugt nogle af til det fine bord/
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Vi er startet igen med ”Spis og gå
hjem.” Det er stadig hver tirsdag
fra kl. 17:00 – 19:00, så kom op og
være med til fællesspisning. Det
er en dejlig aften med god mad.
Prisen er 65 kr. for voksne og ½ pris
for børn mellem 4 - 12

samt DagliBrugsen, så hold øje med
hjemmesiden og infoskærmene for
yderlige informationer.
JULEFROKOSTEN er fastlagt til
d. 19. december kl. 18:00. Vi har i
år valgt at lave lidt om på konceptet,
det bliver en traditionel julemenu,
med musik og natmad - alt dette for
kun 195 kr. pr person.
Der ligger et opslag på hjemmesiden
(SÅ KIG IND)

Info skærmen i centret er blevet et
super redskab i dagligdagen. Mange
stopper op for at se de sidste nyheder
om hvad der sker i centret og i byen.
En STOR TAK skal lyde til Dorthe
Krogsgaard, som er den, der opdaterer skærmen og holder alt ajourført,
et arbejde som vi sætter stor pris på.

Så husk at kigge inde på hjemmesiden. Der vil være opdateringer på,
hvad der sker i de kommende måneder.

1.søndag i advent, d. 29. november,
vil der igen i år være hyggelige timer i centret. Vi vil igen samarbejde
med kirken og de lokale foreninger

Vi ses i centret
M.v.h. Charlotte Centerleder

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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Holmbohjemmet
Vennelaugets
onsdags-underholdning
Vinteren 2016
på Holmbohjemmet
Onsdag den. 13 januar kl. 14.30
Iver Smed Nielsen og Frede Allerslev.
					
Underholder med sang og musik samt
					fællessang.
					Alle er velkommen.
					Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den. 10 februar kl. 14.30.
Fjordglimtkoret.
					Underholder med sang og musik.
					Der vil naturligvis også være
					fællessang.
					Alle er velkommen.
					Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den.9 marts kl. 14.30.
Ikke endelig programlagt.
					Se opslag på Holmbohjemmet.
					Alle er velkommen.
					Kaffen koster 20,00 kr.
Onsdag den. 16 marts kl. 14.30
Vennelaugets.
					Generalforsamling afholdes på
					Fjordglimt.
					
Else Enggrob spiller op til fællessang.
					Vennelauget giver kaffen.
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU
						
Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.
Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.			

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

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

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Kreative aftener

Betonfigurer ved Anette Pedersen
De kreative aftener er begyndt, og den
første aften var d. 7. oktober, hvor man
fik lært hvordan man kan lave betonfigurer. Det var en god aften, hvor deltagerne fik mange ting med hjem.
Det var Anette Pedersen fra Fru Pedersens Have, som gav tips og gode ideer
til, hvordan man kunne gøre det. Hun
fortalte, at når vi var færdig med denne
aften, kunne vi se muligheder for betonfigurer alle steder.
Anette havde det hele med, så vi fik lavet betonæg, betongræskar og padde-

Julebagning/konfektaften
v/ Annette Håkonsen
Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Få inspiration til julebagningen og få en
lille smagsprøve på, hvordan man kan
lave konfekt.
Sted:
Skolekøkkenet – Holmsland Skole
Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage
Sidste tilmelding på tlf. 20313428 (Dorit) eller 24442587 (Anita)
senest d. 30. november.
Hudpleje v/ Pia Wennike
Onsdag d. 20. januar kl. 19.30
Få gode råd til at pleje din “vinterhud,”
så den er frisk og klar til foråret.
Medbring et håndklæde og et spejl.
Sted:
Musiklokalet Holmsland Skole
Pris for en hyggelig aften 75 kr. incl.
materialer, kaffe og kage.

hatte af beton. Derudover var der også
tid til, at man kunne prøve sine egne
ideer af. Der blev bl.a. brugt gummistøvler, mælkekartoner, gummiænder
og julekugler. Nogle ideer var gode,
mens andre ikke gav det bedste resultat.
Oversigt over kreative aftener:
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Madlavning for mænd

Tilmelding på tlf. 20313428 (Dorit) eller 24442587 (Anita)
senest d. 13. januar.

Din egen forening og AOF samarbejder
om et madlavningshold for mænd på
Holmsland Skole.

Kvinde kend din bil
Onsdag d. 17. februar kl. 19,00
Torben Voigt vil gennemgå de mest almindelige ting, som sprinklervæske, olietjek, pære- og dækskift m.m - Torben
vil svare på alle vores spørgsmål.
Sted: Røjklit Auto – Røjklitvej 1
Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage
Sidste tilmelding på tlf. 20313428 (Dorit) eller 24442587 (Anita) senest d. 10.
februar.

Kurset omhandler tilberedning af hverdagsmad, og du vil få ny inspiration samt nye
ideer til tilberedning af forskellige retter. Vi
vil både lave retter, der er hurtige at tilberede, og andre retter, som er mere tidskrævende. Hovedsagen er, at det skal smage godt,
og det må også gerne være en fryd for øjet.
Den første mødegang er mandag den 14. december 2015, hvor vi vil tilberede juleinspireret hverdagsmad.
Efter hver gang planlægger deltagerne i fællesskab hvilken menu, der skal laves næste
mødegang.

Din Egen Forening er også ved at lave
et program for 2016, og her vil der bl.a.
være:
- Biograftur
- Førstehjælp, både til voksne og
børn
- Foredrag

Kursuspris: 24 timer 720 kr. Maden afregner deltagerne med Grethe Nisgaard efter
hver mødegang. Du skal selv medbringe
eventuelle drikkevarer til maden.
Underviser: Kostvejleder Grethe Nisgaard.

Husk at

Mødegange:
2015
14. december klokken 17.30 – 21.00
2016
4. januar – 1. februar 17.30 – 21.00
5 gange.

sætte kryds i kalenderen
mandag d. 14.11.2016
Her vil Din Egen Forening sammen med Sogneforeningen,
Hallen og HGU arrangere foredrag med Mikkel Beha Erichsen, kendt bl.a. fra tv-programmet ”Kurs mod fjerne kyster”
og ”Go´ morgen Danmark” på
TV2.

Undervisningen gennemføres på Holmsland Skole, Klostervej 85, 6950 Ringkøbing.
Tilmelding og yderligere oplysninger ved
kontakt til Erik Dideriksen på 3042 0458.
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Køb & Salg af nyere biler
og påhængsmotorer
Se bilerne på www.jj-auto.dk
Craftsman®
Havetraktorer

Yamaha
Scootere

Toftvej 4 . Gl. Sogn . Tlf. 97 32 11 58
Herningvej 74
6950 Ringkøbing
Hovedgaden 12
6980 Tim
Konsultation efter aftale
tlf: 70 22 44 42
Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8 - 17
fredag kl. 8 -16

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Holmsland Krocketklub
Nu står vinteren for døren. Det får dog
ikke krocketspillerne til at gå i dvale.
Der spilles fortsat både tirsdag og torsdag eftermiddage, hvor vi starter kl.
13.00 og spiller indtil mørket falder på.
Som altid, så gælder det jo også i vinterperioden, at man er klædt godt og varmt
på og regntøjet kan jo beskytte mod både vind og regn. Der kan dog være perioder, hvor spillet foregår oppe på fodboldbanerne, men stadigvæk mødes vi
ved klubbens ”kontor” hvor der også
holdes kaffepause ca. kl. 14.30.

nye bestyrer lovet hjemmelavet suppe
til en meget fordelagtig pris. Det plejer
at være et velbesøgt stævne med mange spillere fra hele Vestjylland. Vi håber
vejret tillader, at der kan stilles baner op
uden at sneen dækker snorene. Kom og
deltag, hvis du har brug for lidt julemotion og alligevel ikke har fået en invitation til en sen julefrokost.
Klubben har i år deltaget i mange klubstævner og turneringer arrangeret af
DGI Vestjylland. Resultaterne fra mange af disse kampe kan ses under www.
holmsland.dk hvor HGU s hjemmesidde har nyt fra krocketudvalget. Her kan
du også finde noget om klubbens generalforsamling og økonomi samt formandens beretning for året.

Årets turneringer er slut, men sædvanen
tro, så holder DGI Vestjylland jo Julestævne i Tim 5. Juledag, hvor vi mødes
kl. 10.00, og hvor der serveres suppe
i Tim-hallens cafeteria og i år har den

Årets Klubmestre i Holmsland Krocketklub.
Fra venstre: Birthe, Frode og Inger.
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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

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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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December ’15 - Februar ‘16
VANDSKRÆK
Nytår. Man gør status. Over året og måske livet. Hvorfor gik det, som det gik?
Jeg blev nok præst pga. vandskræk. I 5. klasse fik
vi svømning. Jeg bad aftenbøn og lovede at gå i kirke,
hvis svømning blev aflyst. I juleferien 1975-76 gik
svømmehallens teknik i stykker. Vi slap for svømning i
8 uger! Så jeg fulgte troligt min far til gudstjeneste.
Han spillede til salmerne. Jeg begyndte at kunne lide
det: At være sammen med min far. At undre sig over
de uforståelige ord. Gentagelserne. Det uforanderlige.
I dag fortæller mange, at gudstjenester er for mærkelige. Så vi laver om. Ændringer i bønner og bibeltekster, anden musik og andre sange. Nye klokkeslæt og
samvær bagefter. Vi prøver os frem. Kom og se.
Men stadigvæk holder jeg selv mest af den almindelige gudstjeneste. En psykolog, som behandler præster med stress, har fortalt, at han ordinerer dem
gudstjenester. 3-4 søndage som kirkegænger på kirkebænken plejer at hjælpe. Ifølge ham. Godt nyt år!
Ole Lange
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Kirkelige handlinger: juli-september

Dåb. Ny Sogn: Carl Emil Brask Jeppesen, Carla Brogaard. Gammel Sogn: Nethe Gudrun Rindom Bendixen, Thilde Hedegaard Tordrup, Lilje Maria Skovhuus
Håkonsen, Henry Bøndergaard Enggrob, Holger Bøndergaard Enggrob, Maja Kæthe Marie Adsersen.
Vielser. Gammel Sogn: Camilla Rindom Jensen og
Danny Bendixen, Tina Stræde og Niels Danielsen,
Mette Nørgaard Christiansen og Jens Christiansen,
Anne Sophie Bay Jørgensen og Kristian Thorstein Juul
Pedersen.
Begravelser. Ny Sogn: Sinne Bang, Kirstine Søe Kristensen, Aksel Strandsbjerg Pedersen, Torben Dyrby.

KONTAKT

Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk
Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24484340 og Chr.
Iversen 23425187
Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen 97320617
www.holmsland-kirker.dk

Ny Sogn Gammel Sogn

holmslandkirkegaarde@gmail.com

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

FORSIDEN
Udsnit af en gravsten på Ny Sogn kirkegård med
fredens engel. Måske én af julens engle?
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn

Gl. Sogn

29. nov. – 1.sø.i Advent – Luk 4,1616.15
10.30
30: Jesus i Nazaret
Julelys tændes
6. dec. - 2.sø. i Advent: Matt. 25,110.30
9.00
13: De 10 brudepiger
7. dec. Adventskoncert m. Musikskolen
19.00
og Holmsland Skole
13. dec. - 3.s.i Advent Luk 1,67-80:
19.30
10.30
Zakarias’ lovprisning
Koncert
20. dec. – 4.s.i Advent Joh 3,15-36:
Se: No Kirke
Se: No Kirke
Brudgommens ven
10.30
10.30
24. dec. Juleaften Luk 2,1-14: Jule15.00
13.30
evangeliet
25. dec. Juledag Joh 1,1-14: I begyn9.00
10.30
delsen var Ordet
26. dec. 2. Juledag Matt 10,32-42: At
10.30
9.00
tage imod Kristus
27. dec Julesøndag Matt2,13ff Barne- Se Rindum kirke Se Rindum kirke
mordet i Bethlehem
kl. 16.30
kl. 16.30
31.12. Nytårsaftens dag
14:00
Fællessangs-gudstjeneste
Vi runder året af
1.jan. Nytår Matt 6,5-13:Fadervor
14.00
Bagefter samvær i den gamle skole!
Godt nytår!
3. jan. Hellig tre kongers Aften ”Vi
19.30
10.30
runder julen af”
Lørdag 9. januar – Gudstj. v. tidl. bi13.30
skop Karsten Nissen
10. januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.: Lukas
Se Hee kirke
Se Hee kirke
2,41-52: Jesus som 12 årig
Kl. 10.30
Kl. 10.30
17. januar – Sidste sø.eft.Hell.3 kg. –
9.00
10.30
Joh 12,23-33: Om Jesu død
24. januar - Septuagesima – Matt
9.00
25,14-30: Betroede talenter
31. januar – Seksagesima – Mark
9.00
10.30
4,26-32: Sennepsfrøet
7. februar – Fastelavn – Luk 18,3110.30
43:Jesus helbreder en blind
Th. Kristensen
14. februar – 1.s.i Fasten - Luk
9.00
22,24-32: størst i Himmeriget?
21. februar – 2.s.i Fasten – Mark
10.30
9,14-29: den stumme ånd
M. Thams
28. februar – 3.s.i Fasten – Johs
9.00
10.30
8,42-51: Jesus er udgået fra Gud
14.00
6. marts – Midfaste – Johs 6,24-37:
10.30
Om mad til evigt liv
Kirkekaffe
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JULEMUSIK
Søndag den 29. november: Efter Adventshygge i
Idræts- & Kulturcenteret er der en kort gudstjeneste i
Ny Sogn. Vi tænder juletræ og julebelysning i Kloster.
Mandag den 7. december kl. 19.00 i Gammel Sogn
kirke: Vi Synger julen ind. Elever fra Musikskolen
medvirker.
Søndag den 13. december kl. 19.30 i Ny Sogn
kirke: Holmslandkorets Julekoncert.
Hellig tre kongers Aften den 3. januar kl. 19.00 i
Ny Sogn kirke: Vi runder Julen af. ”Vellingkoret” medvirker.

NYTÅR
Nytårsaftens dag runder vi det gamle år af i Ny
Sogn kirke med fællessang kl. 14 og byder på en kop
kaffe bagefter. Alle er meget velkomne!
Nytårs dag byder vi så det nye år velkommen med
gustjeneste i Gammel Sogn kirke kl. 14.00. Bagefter
hilser vi på hinanden i skolestuen over et glas og et
stykke kransekage. Alle er meget velkomne!

LØRDAGS-GUDSTJENESTE
Lørdag den 9. januar får vi besøg af tidligere biskop Karsten Nissen. Han prædiker i Ny Sogn
kirke kl. 13.30, og holder foredrag i Kulturcenteret: "De stærkeste rødder har træer i blæst".
Arrangør: DGI Vestjylland.

FÆLLES GUDSTJENESTER
En række søn- og helligdage i julen henviser vi til
kirkerne i Hee, No og Rindum, som vi nu arbejder
sammen med. Kom og vær med.
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INDRE MISSION
INDRE
MISSION
HEE - HOLMSLAND
HEE - HOLMSLAND

Program for:
Program for

December 2015
Tirsdag den 8.
Tirsdag den 29.

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

Januar 2016
Mandag d. 4.
Mandag d. 11.
Tirsdag d. 12.
Onsdag d. 13.
Mandag d. 18.
Tirsdag d. 26.

Bibelkreds hos Jette og Per.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Kredsgeneralforsamling i Fjelstervang.
En aften med Gidionitterne, der fortæller om deres arbejde.

Februar 2016
Mandag d. 1.
Mandag d. 22.
Tirsdag d. 23.
Onsdag d. 24.
Lørdag d. 27.

Bibelkreds hos Lillian og Peter.
Missionsuge. Regionsleder Thorkild Vad, Videbæk.
Missionsuge. Sognepræst Daniel Kristiansen.
Missionsuge. Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg.
Kredsmøde med bibelundervisning i Troldhede. Særskilt program.

Marts 2016
Tirsdag d. 1.
Mandag d. 7.
Tirsdag d. 15.

Møde med Dansk Bibelinstitut.
Bibelkreds hos Ester og Johannes.
Generalforsamling. Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing, taler.

April 2016
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 12.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen.
Møde v/ Pens. Missionær Simon Overgaard, Lemvig.

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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Holmsland Friluftslaug
Onsdag d. 7. oktober 2015 havde vi
Standerstrygning i Friluftslauget og afsluttede dermed vores 4. sæson. Vi tog
broen op og fik en lille rotur på sæsonens sidste klubaften. Aase-Dorthe-hol-

De faste klubaftener er centrale i klubbens aktiviteter, og det er fantastisk med
vores Aase-Dorthe-hold, der hver onsdag aften disker op med frisk kaffe og
varm cacao og sørger for en rar stemning efter en rotur på
fjorden. Vi har ofte
gæster, og det er rigtig
hyggeligt, at forbipasserende dumper forbi
til kaffe og en snak.
Den første fælles
klubtur gik Stadil
Fjord rundt – ind i
hver en vig og rundt
i alle små havne. Det
blev 35 km. i alt. Andre fællesture er gået til Mariager Fjord, Venø Rundt, Fur
Rundt og Tour de Storåen fra Holstebro
til Kloster Havn i Feldsted Kog / Nis-

det sørgede for hyggelige rammer i Børsen, hvor ca. 25 var bænket omkring en
sildemad og varm leverpostej. En dejlig
afslutning i rovenners lag, hvor snakken
gik om årets oplevelser.
Vi kan se tilbage på en aktiv sæson
med udvidelse af medlemsskaren. Vi
er efterhånden mange med egen kajak i
klubben, og heldigvis kunne det lykkes
at få kajakhotel nr. 2 stillet op på pladsen ved siden af Kajakhotel 1. Hver kajakhotel kan rumme 15 kajakker.
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sum Fjord. Tur på Ringkøbing Fjord fra
Nymindegab og til Hvide Sande, hvor
nogle stod af og resten fortsatte i kajakken hjem til Røjklit Havn. Senest var vi
på en rotur med instruktør Per Henriksen rundt i Lem Vig med kajaksurf sidst
på dagen fra Thyborøn Havn.

Men meget sjovt at være med til – på sidelinjen. Vores opgave var at stille med
sikkerhedsflåde, da deltagerne skulle svømme over havneindsejlingen. Vi
havde tre roere på pletten, der for øvrigt syntes, de lige så godt kunne ro fra
Røjklit Havn og ned til Hvide Sande –
og retur igen! Det var nemmere end at
skulle læsse kajakkerne på taget. Sådan!

Udover fælles roture på fremmed
vand og roture i hjemlige farvande på
vores klubaftener deltager vi også i andre arrangementer.
Søndag d. 13. september var vi med til
Naturens Dag i Røjklit Havn. Mange
af klubbens medlemmer var aktive denne dag med sejlads, kajakroning, prøveture i kajak, kaffehold på Hindø, billetsalg og meget andet.

Først på aftenen skulle de første deltagere ankomme til Røjklit Havn – i kajak fra Lyngvig Havn. Det regnede, det
blæste 10 s/m, og det var mørkt. Det
var ikke en ideel aften / nat til fysiske
strabadser. Men lige pludselig dukkede de første roere op ude i horisonten
mod Ringkøbing ved ”æ Svellerbusk.”
Det var fascinerende at stå og stirre ud
i mørket for så pludselig at få øje på en
pandelygte, der kommer ud af ingenting, så to, så tre. Dem kunne vi så følge op og ned og ud og ind, helt til de
lagde til i havnen – godt forkomne – og
hvor blev de glade for at se bålet og dufte grillpølserne. Vi var post i havnen og
havde forberedt en lille overraskelse til
deltagerne: en grillet pølse med varmt
brød og lidt varmt at drikke. Stor glæde blandt deltagerne, der rystende og
tænderklaprende kravlede på land. De
første hold havde travlt med at komme
videre – det var jo en DM-konkurrence. En hurtig pølse og omklædning, så
skulle cyklen samles og rigges til og så
afsted mod Husby Klitplantage, hvor

Lørdag d. 19. september havde vi sagt
ja til at være med til afvikling af DM
i Adventure Race, arrangeret af Henrik
Juhl, DGI Videbæk.
Adventure Race er et løb for motionsentusiaster. Løbet er på 240 km med
start lørdag kl. 8.00 i Videbæk og slut
samme sted søndag middag. Deltagerne
er tilmeldt i hold a 3 deltagere – både
mænd og kvinder. De skal undervejs
udfordres i rulleskøjteløb, svømning
over havneindsejlingen i Hvide Sande,
klatring i Lyngvig Fyr, vandskisport,
løb, cykling, kajakroning m.m. Grænseoverskridende for mange – når aktiviteterne foregår i bælgmørke, i regnvejr og
i 10 s/m høje bølger.
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næste post ventede. De efterfølgende
hold havde bedre tid og nød et lille hvil
i havnen, hvor de kunne få lidt varme og
styr på adrenalinen. De sidste hold var
i havn ved 23-tiden.
Vi var mange fra klubben, der var med
denne aften i Røjklit Havn. Det var en
stor oplevelse at være med.

nye medlemmer en særlig chance for at
blive dus med kajakken i og under vandet – og øvede kan genopfriske øvelserne.
Børnefamilierne er velkomne til at tage
hele familien med – i badedragt.
Vi har aftale flg. dage:
Mandag d. 15. februar 2016
kl. 18.00 – 20.00

Vinterprogram
Søndag d. 6. dec. kl. 10.30
inviterer HGU / Holmsland Friluftslaug
til en spadseretur på Lodbjerg Hede
med efterfølgende æbleskiver og gløgg
i havnen.
Kl. 10.30 mødes vi på P. pladsen ved
den gamle købmand på Klevevej. Herfra går vi rundt i området ad stier, gennem hede og skov og forbi små søer.
Der er også indlagt en lille forfriskning.
Turen er på 5 – 6 km. og kan også klares
med klapvogn / barnevogn. Vi følges ad
alle sammen og efter endt gåtur, kører
vi til havnen og nyder julens komme –
med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding: Ikke nødvendig
Alle er velkomne. Hvis der er vejrmæssige behov for ændringer i programmet:
se HIMS’en

Lørdag d. 27. februar 2016
kl. 9.00 – 12.00
Onsdag d. 9. marts 2016
kl. 19.00 – 21.00
Lørdag d. 19. marts 2016
kl. 9.00 – 12.00
Turplanlægning af sæson 2016/-17 onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.00 på Ahornalle 19, Lodbjerg Hede.
Når vi planlægger ture, har vi altid en
blind makker, der hedder vejret. Altså kan ture aflyses eller flyttes. Sådan
har det også været i denne sæson. Men
vi oplever alligevel, at det er rart at få
plottet nogle ture ind i klubbens ro-kalender. Vores mål er at få fastlagt nogle
datoer / weekender, så kan det aktuelle vejr senere afgøre, om den planlagte
tur kan gennemføres – eller om roturen
skal forlægges til andet vand. Tag kalender og ønsker med.

Vandtilvænning og redningsøvelser i
Hvide Sande svømmehal.
Vi har aftalt med svømmehallen, at vi
som tidligere år kan komme i bassinet
med vores kajakker for at øve vandtilvænning og redningsøvelser. Her har

Vel mødt til en ny sæson i 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

HGU Gymnastik
Så er gymnastiksæsonen kommet godt i gang, selvom den
havde en lidt anderledes start
i år. En masse af trænerne har
været på kurser, hvilket vi håber har givet en masse gode
ideer til resten af sæsonen.
Vi håber meget på, at vi bliver kontaktet, hvis nogle har
spørgsmål eller ris/ros.
Ellers glæder vi os meget til
at se en masse spændende opvisninger søndag d. 13. marts
2016.
Venlig hilsen gymnastikudvalget

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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Lodbergsvej 22 | 9731 2602
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min gode vilje, at jeg vælger at stoppe som lærer, men jeg blev ramt af
stress i vinter og må erkende, at det
tager lang tid at komme helt på højkant igen.”
Lone vil i den grad blive savnet på
skolen - vi ønsker al mulig held og
lykke på hendes videre vej i arbejdslivet.

Nyt fra Holmsland Skole:

Stillingen blev slået op – og vi hørte
fra mange kvalificerede ansøgere. Vi
er glade for kunne byde velkommen
til Nanna Bak Winther, som startede
i uge 43. Vi håber, at du hurtigt finder dig godt tilrette på skolen. Læs
mere om Nanna på skolens facebookside.

Et gammelt, kinesisk ordsprog siger:
”Når forandringens vinde blæser, er
der nogen, der bygger læhegn – andre bygger vindmøller”
– I dette efterår har det blæst fra
mange forskellige retninger og med
forskellige styrker, men ens for alle
forandringer og udfordringer er, at
der på Holmsland Skole altid bygges
vindmøller frem for læhegn!

Endvidere skal vi også sige velkommen til Martin Backs, som er vikar
indtil foråret samt Anders Tarpgaard, der er ansat som pædagogmedhjælper i SFO’en i stedet for Trine,
der inden længe drager ned til kulden som skiguide.

Skoleåret startede med et farvel til
Lone, som sendte denne hilsen rundt
til alle forældre:
”Da jeg stopper som lærer på
Holmsland Skole, vil jeg gerne sige
farvel og tak for samarbejdet til jer
forældre! Efter 12 år på skolen har
jeg gennem årene samarbejdet med
de fleste af jer i kortere eller længere perioder af jeres børns skolegang.
Jeg tager mange gode minder med
mig fra tiden på Holmsland Skole
og takker for samarbejdet også til
jer forældre! Det er ikke helt med

Og så til skolens dagligdag:
August måned stod i musicalens
tegn – og alle mand knoklede på
med at få skabt ”På gloende pæle”.
Et kæmpe projekt, hvor børnene har
øvet på sange, danse og replikker til
den store guldmedalje. Personalet
har lagt enormt mange timer i træning med elever, scenebyggeri, ko34

Dette efterår har også budt på:
Kommunens Københavnertur/koncert med Hr. Skæg

stumesyning samt et stort koordineringsarbejde – flere af lærerne og
Marcel ”boede” nærmest i ugen op
til præmieren i hallen – tusind tak
for jeres kæmpe indsats. Og resultatet var fremragende. Det var så de
små hår rejste sig – og man bliver
stolt og glad over at være en del af
en skole, hvor fællesskabet og stærke kræfter kan få skabt sådan en musical. Tak til forældre og bedsteforældre fordi I altid møder talstærkt op
til skolens arrangementer.

Opstilling af nye legeredskaber på
legepladsen – tak til alle frivilligere,
der hjalp

Få dage efter musicalen stod den på
Den store klassefest, hvor ca. 400
tidligere elever mødtes til fest og en
masse snak. Mange vendte et smut
over på skolen for at se, hvordan
her nu ser ud – og få genopfrisket
en masse minder. Et kæmpe arbejde
at få kontaktet alle tidligere elever,
så et stort skuldreklap til styregruppen for Den store klassefest for deres indsats.

En ændring i skoleskemaet med 1 times undervisning mindre om dagen
+ 2 lærere på i en time om dagen
Motionsdag med fællesspisning
Et samarbejde mellem skolen og
HGU, da der ligger gymnastik for
0-2 kl. i SFO-tiden. Ca. 30 børn benytter sig af dette tilbud – og både
for børnene, personalet og instruktørerne fungerer det godt. Det er så
også vores håb og ønske, at det også
fungerer godt i hjemmene.
Hannah meddelte i oktober Skolebestyrelsen, at hun vælger at stoppe som skoleleder. Hannah skrev:
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”Jeg er utrolig glad og stolt af
Holmsland Skole, og det arbejde
Skolebestyrelsen og medarbejdere
gør hver dag. Sammen med en positiv forældreopbakning har dette
gjort, at Holmsland Skole placerer
sig så fint i brugertilfredshed, nationale tests og trivselsmålinger, som
tilfældet er. Nu er jeg selv nået en alder, hvor jeg overvejer fremtiden, og
om jeg fortsat kan putte al den energi i skoleledelse, som alle fortjener.
Jeg har besluttet at stoppe som skoleleder, mens tid er, selvom det har
været en tung og svær beslutning”.

vinde blæser, men vi håber også på,
at stormstyrken fremover ikke er så
kraftig, så det giver arbejdsro for
både eleverne og personalet – også
selvom ”de stærkeste rødder har
træer i blæst”…
På Skolebestyrelsen vegne
Nina Aarup

Fjorden Rundt for
friske cyklister.
Få allerede nu sat kryds i kalenderen d. 28.-29. maj 2016, hvis
du vil med på en tur med motion,
samvær og naturoplevelser.

Det er med både vemod og respekt,
at vi 1.1.16 skal sige farvel til Hannah, der har været den stabile og
dygtige leder i de sidste mange år.
Hun bliver savnet – men vi respekterer naturligvis også, at Hannah synes, tiden til et stop er nu.
Skolebestyrelsen er i samarbejde
med kommunen og Klosters andre
institutioner i fuld gang med at finde
en ny leder, og stillingsopslaget er i
skrivende stund lige på trapperne.

Turen er på godt 100 km. Men alt
foregår i ”passende” tempo med
mange velfortjente ophold.
Læs om turen i 2015 på
www.holmslandsogneforening.dk
i Sognebladet fra august måned
2015.

Gruppen ”Venter på far” synger:
”Der er altid noget at gøre for en
husmor….” – der er vist også altid noget at gøre for en folkeskolelærer… og vi glæder os over, at
der fortsat bygges vindmøller på
Holmsland Skole, når forandringens
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Julehygge i Kloster søndag d. 29. november

Igen i år indbyder vi alle til julebanko i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen denne dag.
Program:
 Kl. 14.00 Julebanko i centeret. Der spilles 6 spil af 2 omgange. I hvert spil er
der både børne- og voksenvindere på rækker og fuld plade.
Der trækkes lod om rigtig gode præmier for enhver smag.
Bankoplader kan købes for 15 kr. pr. stk. og 4 for 50 kr. Dørene åbnes kl. 13.
 Kl. 14.45 pause. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, sodavand
og æbleskiver. Der udloddes præmier på kaffebilletten
 Kl.15.15 Bankospillet fortsætter
 Kl. 16.00 går alle til kirke.
 Kl. 16.15 kirke. Vi samles i Nysogn kirke til en kort fejring af 1. søndag i
advent, vi skal også sammen synge nogle af julens salmer.
Koret vil være en del af kirkens arrangement
 Kl. 16.45 tændes juletræet på ’æ pold’.
 Kl. 17.00 Har Dagligbrugsen lavet fællesspisning med tilmelding. Prisen er 65
kr. pr. voksen, 35 kr. Børn mellem 4-12 år, og har desuden gode tilbud.

Vi håber, at vi sammen får en fed dag til julehygge i Kloster.
Venlig hilsen
Din Egen Forening, HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli`Brugsen, Holmsland Idræts- og
Kulturcenter og Holmsland Sogneforening.
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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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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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Den store klassefest

stor

Den blev efter vores mening
!!!!
Lige fra de første ankom til skolen gik snakken, og den lod sig ikke standse hverken af
fællessang eller dansemusik med drøn på.
Der blev fremkaldt mange minder fra ”dengang du ved nok.”
Arbejdsgruppen bag festen føler, at vi fik en
rigtig god oplevelse.
Det skylder vi ikke mindst de mange frivillige hjælpere, der puklede både før, under
og efter festen, en stor tak for. Sammen kan
vi!
Bortset fra den lange kø ved indgangen til
centeret, fungerede det efter vores opfattelse rigtig godt. Selv da dankort-automaterne i hele landet gik ned midt under festen,
fandt man løsninger.
Og efter en lidt tøvende start kom der rigtig
gang i dansen.
PS. Vi har en tyk drejebog, hvis den nye
skolebestyrelse ønsker at tage over om 10
år, efter os, der sad der for 10 år siden.
Ivan

Dynastiet Jørgensen. Lutter kusiner og fætre. Og så var der endda 2 mere.
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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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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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Flygtninge på Lodbjerg Hede
I disse tider, hvor flygtninge vælter ind
over Europas grænser, og hvor også
Danmark får sin del, med kæmpestore
og måske uløselige problemer til følge,
er det måske værd at erindre sig, at
det ikke er første gang, vi er udsat for
flygtningestrømme.

Det er verdenshistoriens største skibskatastrofe
De flygtninge, der nåede til Danmark,
var ikke særligt velkomne. De kom
jo fra det Tyskland, der havde besat
Danmark. De blev anbragt i lejre rundt
omkring i landet, og det var den tyske
besættelsesmagt, der skulle tage sig af
dem. Men efter befrielsen den 5. maj
1945 blev det de danske myndigheder,
der overtog dette meget store arbejde.
Der var ikke tale om, at flygtningene
skulle blive i Danmark. Målet var, at de
skulle tilbage, hvor de kom fra. Det var
dog ikke muligt lige med det samme, da
forholdene i Tyskland var kaotiske lige
efter krigen, men efterhånden lykkedes
det dog at få de fleste hjem. De sidste
flygtninge forlod Danmark i 1949.

I de sidste måneder af 2. verdenskrig
strømmede ca. ¼ million flygtninge ind
over vore grænser. Det var især folk fra
det daværende Østpreussen, der flygtede
fra russernes fremrykning. Tyskland
forsøgte at evakuere befolkningen ved at
flytte den længere vestpå og til Danmark.
Det skete i stor udstrækning med skibe,
hvilket var forbundet med stor fare, idet
risikoen for at blive minesprængt eller
torpederet af russiske ubåde var stor.
Mange tusinde flygtninge omkom under
disse forhold. Det mest katastrofale
forlis fandt sted den 30. januar 1945,
da luksuslineren Wilhelm Gustloff,
fyldt med flygtninge, blev torpederet.
Omkring 9000 mennesker, hovedparten
kvinder og børn, mistede livet.

Også til Holmsland kom der flygtninge.
Under krigen havde tyskerne jo bygget
det store fæst-ningsanlæg i Houvig, og
på Lodbjerg Hede, hvor der dengang
ingen sommerhuse var, havde man
oprettet en militærlejr. Der blev bygget
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Endvidere maa der udleveres Kaal,
Grønkaal og Gulerødder i mindre
Portioner.
Hver dag må udleveres til hver 4.
Flygtning 1 Stk. Haandsæbe samt
1 Pakke Imi (= et datidigt vaskepulver(forf. anm.)).
Paa hvert Rum maa bruges pr. Maaned
1 Kwt.
					
Bykommandoen
Ringkøbing

en række barakker, og området blev
gennemskåret af løbegrave, lige som
der fandtes en række flammekasterog maskingeværstillinger. Det hele
var omgivet af minefelter og pigtrådsspærringer.
Foruden de soldater, der boede her, blev
der også indkvarteret soldater i skolerne
på Holmsland, i Forsamlingshuset og
Missionshuset, og i en del private hjem
blev der indkvarteret officerer.
Da besættelsestiden ophørte og
tyskerne havde forladt området, blev
lejren på Lodbjerg Hede og de andre
indkvarteringssteder brugt til flygtninge,
hvoraf der kom ca. 500 til Holmsland.
Der fandt også indkvartering sted i
Søndervig og Houvig. Flygtningene var
som før nævnt ikke meget velkomne
og blev ikke alle steder behandlet godt.
Det blev også en økonomisk belastning
for det danske samfund, der nu skulle
sørge for deres ophold og forplejning.
Alligevel ser det ud til, at flygtningene
på Holmsland blev behandlet rimeligt
godt, bl. a. med hensyn til forplejning.
Den daglige ration så således ud:

De plejemæssige forhold var også
gode. Foruden egen læge var der
også tandlægehjælp, idet der kom en
tandlæge fra den store flygtningelejr i
Rom syd for Lemvig. Når der var brug
for det, trådte de lokale læger til, hvilket
fremgår af nedenstående skrivelse fra
den tyske lejrlæge i Lodbjerg Hede (her
oversat):
					
Ringkjøbing. Den 26.9.1945
Til De Herrer Læger i Ringkjøbing.
I de 4 Maaneder, hvor De beredvilligt
har overtaget Omsorgen for os, har De
gjort meget mere for os end Deres Pligt.

Til Flygtningene udleveres pro persona
pr. Dag:
250 g Rugbrød, 80 g Pølse eller bajerske
Pølse, 300 g Kartofler eller 500 g Roer,
35 g Smør, ½ Liter Sødmælk til Børn
under 10 Aar samt svangre Kvinder, ½
Liter skummet Mælk eller Kærnemælk
til øvrige, 25 g Havre- eller Byggryn.
Pr. Uge udleveres: 12 g Salt og 70 g
Sigtemel.

For alt deres Besvær og Hjælp vil vi
hermed udtrykke vores hjerteligste Tak.
					
Med Højagtelse
				
Paa Opfordring sign. Wiegert
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Til trods for den rimelige behandling
har det været en stor belastning,
både fysisk og psykisk, at være
flygtning. Først at have været udsat for
voldsomme krigshandlinger, derefter
under forfærdelige forhold flugt til en
ukendt fremtid og derefter at leve i
uvished om familiens skæbne. Mange
har været uvidende om deres mænds
og fædres skæbne, og selv om de fleste
sikkert gerne ville vende hjem, hvad var
der så at vende hjem til?

I løbet af 1946-47 blev flygtningene
sendt tilbage til Tyskland, og dermed
var et trist kapitel i Holmslands historie
slut.
				
Mogens Tarp
Kilde: Bent Anthonisens private arkiv.

Billedet er tegnet af P. Bluhm, der var flygtning i Lodbjerg Hede lejren. Vejen på
billedet er den nuværende Lodbjerg Hede Vej. P. Bluhm var en ældre herre, der
sikkert har taget sig af nogle administrative sager i lejren. Han har foræret tegningen
til købmand Breum, i hvis forretning i Kloster han ofte kom. En dag skulle han låne
telefonen for at ringe til Holmslands daværende præst, pastor Kinch, måske for at
melde en fødsel eller et dødsfald. Han sluttede samtalen med et ’Heil Hitler’, hvilket
han dog bagefter fortrød. Gamle vaner er svære at udrydde!
Billedet er venligst udlånt af købmand Breums søn, Ove Breum.
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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 - lørdag: Dagligt
Postkasserne i Søndervig
På Søndervigs Supermarkeds østmur: mandag - fredag: Dagligt
Ved stoppestedet øst for Beach Bowl: Postkassen er nedtaget!
Postkassen Ringkøbing
Det gamle posthus Nørredige 1:

mandag - fredag 17.00
lørdag: tømmes ikke
søndag & helligdag 14.30

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

