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Så gik den vinter – eller gjorde den? I skrivende stund har vi en stiv ku-ling,
nærmest storm, og ikke noget, der ligner vinter.
Lidt sne og frost har vi dog haft og vel også så meget, at man kunne få rørt
både ski og skøjter.
Men lad os nu se – hvad er det står i sangen: ”Dagene længes og vinte-ren
strænges”, så vi kan godt nå at få en omgang vinter endnu.
Inden næste sogneblad udkommer, maj 2016, er det blevet forår. Be-mærk
deadline ovenfor. Den ser bladudvalget gerne blive overholdt.
Dette nummer indeholder beretninger og regnskaber fra de foreninger, der
holder fælles generalforsamlinger den 1. april. Lad os slutte op om det-te
gode initiativ. Mange er medlem af flere af foreningerne, så det er udmærket
at kunne slå to fluer (eller flere) med et slag.
				Mogens Tarp
Forsidebilledet er fra broen til Bagges Dæmning en dag med ”fjordblik.”
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Holmsland og Kloster - hvad nu?
Bosætningsudvalgets og temagruppernes fælles mål:
Hvordan kan vi bedst synliggøre: Holmsland og Kloster?
Informationen varetages af PR-gruppen, der holder en effektiv kontakt om
de gode historier med den lokale presse, der har vist os stor interesse og meget gerne følger op på begivenhederne.
Resultaterne kan også ses på hjemmesiden www.holmsland.dk
Satsningen på det gode brand er en opgave som iscenesættes af Markedsføringsgruppen. Ejendomsmæglere og repræsentanter fra banker og kreditforeninger har med et positivt udbytte været omkring Røjklit Havn og institutioner og foreninger i Kloster, afslutningsvis med fællesspisning i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Der arbejdes videre på projektet omkring de forskellige former for informationsmateriale og en velkomstpakke til de nye beboere og de potentielt interesserede.
Udviklingsgruppen har arbejdet med de gældende rammebestemmelser og
regler for bosætningen omkring Kloster. Blandt flere initiativer er der drøftet
skitser og forslag med planmyndighederne. Disse forslag har konkret dannet grundlaget for det bidrag til Planstrategien 2015, der er fremsendt til byrådet i forbindelse med den offentlighedsfase, der går forud for revisionen af
kommuneplanen 2017-29.
Vores bemærkninger kan ses på hjemmesiden
www.rksk.dk/planstrategi2015
Svend B. Neess
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Her er der plads til

din annonce
Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

Nørbyvej 11 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 70 10 • 23 30 70 10 • MKO@pc.dk
4

Nyt fra Din Egen ForeningDin
Egen
Forening
_______________________________________________________________________________
DEF
HOLMSLAND

Medlemskab af Din Egen Forening
Det er igen tid til at forny eller blive medlem af Din Egen Forening
Der er i år 3 muligheder I kan gøre brug af ved betaling:
Mobile Pay til 4075 7031 – Helle Skarregaard (Husk navn)
Indbetal på konto 7670 – 1517437 (Husk navn)
Afleverer 75kr. i en kuvert med navn – på Juelsmindevej 12
Vi trækker lod om 2x1 fl. Vin blandt alle som fornyer eller tegner et medlemskab
inden 1. marts.

Foredrag med Mikkel Beha Erichsen

HUSK sæt allerede nu KRYDS i kalenderen mandag d. 14. november. Der
arrangerer DEF i samarbejde med Hallen, HGU & Sogneforeningen
foredrag med Mikkel Beha Erichsen. Han er kendt fra God morgen
Danmark og ikke mindst TV udsendelserne hvor vi følger ham og hans
familie på Havanna når de sejler jorden rundt og oplevet al verdens ting.
Her i foråret vil der komme en række nye afsnit med Mikkel og hans
familie, samtidig med at han udgiver en bog.
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Aktiviteter på Holmsland
I forbindelse med informationsdagen, hvor alle kommunens 75 årige og derover er inviteret til fest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, har Sundhedscenter Vest bedt Holmsland Sogneforening lave en beskrivelse og sammenfatning af, hvad vi lokalt tilbyder af aktiviteter for seniorer.
Det har resulteret i en folder, som uddeles til alle deltagerne på infodagen,
og der vises en video med små klip fra en del af aktiviteterne på storskærm.
Desuden vil man, hvis det er muligt levendegøre aktiviteterne, så de både
kan ses og prøves.
Denne sammenskrivning af vore lokale aktiviteter kan også have interesse
for andre i vores område, og folderens indhold bliver her gengivet.
Vær aktiv, nysgerrig og få oplevelser.
Spis sundt, udskift sofaen med sjov motion og kom ud til samvær med andre
mennesker. Råd, som Ældresagen prøver at give videre til deres medlemmer.
Nogen har let ved at følge disse råd. Andre har brug for et ekstra puf for at udnytte de mange forskelligartede tilbud, som tilbydes af klubber og foreninger.
Kortlægning af aktiviteter i Holmslandområdet
Denne skrivelse/folder for at skubbe lidt og for at gøre bekendt med hvilke
muligheder og tilbud, som tilbydes i Holmslandområdet.
Forskellige dårligdomme og uønskede stopklodser kan ramme os alle i alle
aldre. Derfor tages der på alle de nævnte aktivitetshold individuelle hensyn,
og alle holdene vil byde nye medlemmer velkommen uanset alder og formåen.

Aktiviteter på og omkring Holmbohjemmet

Beboere ude fra byen er meget velkomne til alle Holmbohjemmets aktiviteter.
Nørkleklubben
Nørkleklubben mødes hver tirsdag kl. 13.30 til hygge med håndarbejde og
kaffe i kælderen på Holmbohjemmet.
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Skubbeholdet
Onsdag formiddag kl. 10 er ”skubbeholdet” klar til en fælles tur med rollator, stok og kørestol. I tilfælde af dårligt vejr nøjes med en kop kaffe og
hyggeligt samvær.
Sangeftermiddage
Sangen bringer glæde, og alle kan være med til sangeftermiddagene, som
ledes af sognepræst Ole Lange. Dato og tidspunkt oplyses på Holmbohjemmets opslagstavle.
Bob- og skakspil
På Holmbohjemmet er der desuden mulighed for at spille skak og bob.
Kig indenfor og hør nærmere eller ring 99 74 23 50, hvis det har interesse.
Bankospil
Er du til bankospil, så inviterer Holmbohjemmet en gang hver måned. Dato
og tidspunkt oplyses på Holmbohjemmets opslagstavle.
Billard:
Billard er mere end et værtshusspil.
Hver torsdag kl. 9.30 – 12 spilles
billard i kælderen på Holmbohjemmet.
Har det interesse, så mød op og lær
spillets regler og nyd et hyggeligt
samvær.
Aktiviteten er gratis.

Vennelaugets aktiviteter på Holmbohjemmet

Sang, musik, fortælling og festlighed.
Vennelauget står bag onsdagsunderholdning
og en munter fest i ny og næ. Hjemmets beboere kan deltage, men alle andre er meget
velkommen til at være med.
Pris for kaffen 20 kr.
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Programmet for
arrangementerne
kan ses i Sognebladet eller på
aktivitetskalenderen på holmsland.dk

Aktiviteter ude i sognet
Holmslandkoret:
Glæden ved at synge sammen.
Holmslandkoret bliver ledet af Erla Thorolfsdottir og har i øjeblikket 30-35

medlemmer i alderen fra 50 til 80 år.
Koret synger i 4 stemmer og øver hver torsdag kl. 19.30 til 21.30 på Holmsland skole. Alle sangglade kan være med i koret, og prisen for at deltage er
600 kr. om året
Tilmelding til Mogens Tarp tlf. 97 33 72 42 eller på mogens.tarp@gmail.com
Tirsdagstræf:
En vitaminindsprøjtning til kroppen sammen med socialt samvær.
10 tirsdage før jul og 10 tirsdage efter jul mødes alle interesserede til TirsdagsTræf i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
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Træffet starter kl.9 med en kop kaffe og fællessang.
Derefter er der en ½ times fælles gymnastik i hallen. Efter gymnastikken
veksles der mellem sang, gulvøvelser og forskellige spil.
Prisen for at deltage er 35.kr. pr. gang incl.kaffe
Tirsdagstræf er en aktivitet under HGU.
Tilmeldingen kan ske til Birthe Eskildsen
tlf.97 33 72 93 eller på m.eskildsen@mail.dk
Spinning:
En cykeltur uden modvind på en cykel, som ikke vælter.

Der spinnes/cykles i Holmsland Idræts- og Kulturcenter hver onsdag fra oktober til påske kl. 8.30.
Cyklerne snurrer i 35minutter, og prisen for deltagelse er 30 kr. pr gang. Heri
er også leje af sko.
Spinning er en aktivitet under HGU.
Kontaktperson: Dorthe Krogsgaard tlf. 23 29 97 91
eller asgerkrogsgaard@mail.dk
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Skydning:
Sprællebasser og pensionister finder ro ved skydning!
Holmsland Skytteforening har til huse i kælderen i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
I øjeblikket er der skydning for børn
hver tirsdag kl. 18.30, men det er
foreningens store håb at kunne starte
skydning for voksne i dagtimerne.
Der kan skydes med gevær og pistol
på 15 meter bane. 5 prøveskud og
20 gældende skud og en serie inkl.
skiver vil koste 30 kr.
Det er muligt at komme i skydekælderen med rollator og kørestol.
Henvendelse til Karsten Krægpøth tlf. 40 44 73 97
eller kraegpoeth@mail.tele.dk
Gangmotion:
Frisk luft, motion og
hyggeligt samvær.
Har du lyst til en rask travetur, så mød op ved Holmsland
Idræts- og Kulturcenter tirsdag
d. 5.april kl. 19.00.
Hver tirsdag herefter er der lejlighed til at deltage i ture på
veje og stier rundt på Holmsland og nogle gange også
”udenbys”.
Der er 2 ruter at vælge imellem
– en på 1,5 – 2 km og en på 6 – 8 km.
Det koster 100 kr. at være med hele sæsonen eller 10 kr. pr. aften.
Henvendelse til Nanna Nygaard tlf. 97 33 94 38/25 17 05 99
eller nnygaard@post.tele.dk
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Krocket:
Spil krocket i Kloster.

Krocketklubben hører under HGU og
har hjemme sydøst
for boldbanerne. Der
spilles krocket hver
tirsdag og torsdag fra
kl. 13.30. Der spilles
et par timer med ½ times kaffepause.
Krocketklubben hører
under HGU.
Prisen for at deltage
er 300 kr., og klubben
udlåner det nødvendige udstyr.
Henvendelse til Viggo Kofod tlf. 30 97 00
80 eller viggo.kofod@
privat.dk

Fællesspisning:
Lækker mad og hyggesnak i centeret
Vinteren igennem tilbyder køkkenet i Holmsland Idræts og Kulturcenter
varm mad til en pris af 65 kr. Børn under 12 år halv pris.
Kom selv eller inviter dine venner eller familie til en god oplevelse i centerets kantine.
Se menuen på aktivitetskalenderen på holmsland.dk
Der skal tilmeldes senest dagen forinden til Charlotte på 40 46 16 80 eller
center@holmsland.dk
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Holmsland Friluftslaug.
Naturen byder på motion og fællesskab
Holmsland Friluftslaug tilbyder kajakroning og ved bestemte lejligheder andre friluftsaktiviteter som traveture, cykelture m.m. Der er klubaften hver
onsdag i Røjklit Havn kl. 18-21 i perioden maj til oktober.
Vi starter med en rotur for dem, som ønsker det. Dernæst samles man i klubhuset, hvor der serveres en lille forfriskning.
Alle uanset alder er meget velkomne – også ”bare” til kaffe
Friluftslauget hører under HGU, og et medlemskab koster 400 kr. om året.
Yderligere oplysninger hos Esther Larsen på mob. 29 29 97 61

Højskoledage på Holmsland
Vitaminer til hjernen
Er man til foredrag er der mulighed for at melde sig til 8 højskoleonsdage.
Tre seniorer fra Kloster sørger for i samarbejde med LOF at hente spændende mennesker ind til disse eftertragtede formiddage.
Der startes med kaffe og rundstykker kl. 9.30. Man synger sammen, hvorefter de forskellige foredragsholdere tager over.
Man melder sig til alle 8 foredrag og prisen er 550 kr. for hele sæsonen. Desuden betales 35 kr. pr gang for kaffe og rundstykker.
Tilmelding gennem LOF på hjemmesiden rksk.lof.dk
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Ikke en aktivitet, men et godt tilbud fra Dagli`Brugsen i Kloster.
Du ringer, - Brugsen bringer.

Dagli’Brugsen er en nyrenoveret butik beliggende midt i Kloster. Vi har udover de gængse dagligvarer frisk ost fra køler, lune leverpostej i weekenden,
friskbagt brød, tips- og lottoafdeling, håndkøbsudsalg og postafdeling – alt
sammen med fin service.
Og så har vi også vareudbringning – også af lun leverpostej. Alle kan få
varer bragt ud. Ring til butikken tlf. 97 33 70 04 dagen før ønsket levering
senest kl. 15.00 eller samme dag senest kl. 9.30.
Pris for udbringning: 30 kr. i Kloster; 50 kr. udenfor Kloster
Der kan betales ved levering, eller du kan modtage regning.
Dagli’brugsen har åbent hver dag fra 7.00 – 19.00.
Vel mødt i Brugsen.
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Dyrene i Hakkebakkeskoven
Sæt kryds i kalenderen fredag
den 4.11 (aften) eller lørdag 5.11
(eftermiddag). Sted: Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Glæd dig til familieforestillingen “Dyrene i Hakkebakkeskoven” opført af lutter lystige
lokale kræfter :-)
Nærmere information følger.
Lise Kroning
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Spændende forår med mange nyheder

Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Stort udvalg i smarte og sjove kjoler fra firmaet "duMilde".

Aldrig kolde fødder!
Stort udvalg i
slidstærke og varme
mohairstrømper!

Find inspiration i butikken
og information
om vores strikkekurser på:
www.tind-textilkunst.blogspot.dk
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

Ved køb af 3 par
gives 10% rabat!

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 kalenderåret 2016 godt i gang. I centret er der god aktivitet og i vores
nye spinningslokale er der kommet flere motionsmaskiner. Vi håber rigtig
mange vil tage godt imod det nye tiltag, så vi kan få en superstart.
Vi havde i november arrangeret foredrag med Lindy Aldahl fra RigtigeMænd.
Det blev dog hurtigt bestemt, at hjælperfesten skulle være
sammen med. Det var en fantastisk god og vellykket aften.
Vi kunne samle 140 personer. Der blev serveret lækker
mad og hyggen spredte sig hurtigt. Vi havde valgt at gøre
noget ekstra ud af hjælperfesten denne gang. Det var for at
markere den store hjælp, der har været i centret både med
den nye tilbygning og de andre gøremål - store som små, hvor alle de mange
frivillige har ydet en fantastisk indsats. Det er noget vi sætter stor pris på, for
uden de frivillige kan vi ikke drive et så flot center. SÅ STOR TAK TIL ALLE.
Årets første store dag HOP AMOK er afholdt. Der var 114 børn med forældre og bedsteforældre. Det var en rigtig hyggelig dag med megen aktivitet. Vi havde Anders til at åbne springcentret et par timer med stor
succes. Det er dejligt med så stor opbakning, og at alle hygger sig.
Vi har jo bestemt at prøve med nogle sunde alternativer i kantinen, dels
så vi har noget andet at byde på, også så de forældre og børn, der ikke har lyst til pølser og pommes frites kan få noget andet. Vi håber med
dette tiltag at undgå, man selv medbringer mad og drikkevarer i hallen.
Vi ses i centret
M.v.h. Charlotte
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Loppemarked
Holmsland Sogneforening holder
fredag d. 6. maj og lørdag d. 7. maj
loppemarked.
Begge dage fra kl. 14 til kl. 17.
Markedet bugner allerede nu med fine loppefund,
men vi har brug for endnu mere. Derfor: Ryd op
i gemmerne og støt vores fælles forening ved at
aflevere tingene i containeren på Kloster Genbrugsplads eller ring på 97 33 71 09 og aftal levering.
Hvad der ikke bliver solgt på de to markedsdage
bliver tilbudt Red Barnet og Kirkens Korshær.
Venlig hilsen ”Loppegruppen”
under Holmsland Sogneforening.

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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Fjorden Rundt
Cykeltur Ringkøbing Fjord rundt d. 28.-29. maj 2016
Naturoplevelser Motion Samvær
Alle interesserede inviteres hermed til at deltage
i vores lokale Fjorden Rundt.
Turen strækker sig over to dage med overnatning
på Nymindegab Danhostel (det tidligere Lønne
Højskole) Der cykles fortrinsvis på cykelstier,
tempoet bliver moderat, og der bliver mange pauser.
For at kunne få hjælp ved punktering og andet uheld, vil en følgebil være til
rådighed. Samme bil kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage.
Alle, både børn og voksne, som har lyst til naturoplevelser, motion og samvær, er velkomne til at deltage. Dog skal børn have følgeskab af en voksen.
Cyklen og arbejdet skal man selv levere,
men for en pris af ca. 475 kr. serveres
aftensmad og morgenmad på Nymindegab Danhostel. Desuden arrangeres til den
pris overnatning samme sted i lejligheder.
Mange ting er ikke på plads endnu, men har
dette tilbud din interesse, så tilmeld dig til
enten Lene Rytter på tlf. 23 45 74 06 el. til
Hanne Bjerg på tlf. 40 14 41 65
Hannembjerg@gmail.com
inden den 6.marts 2016.
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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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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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Fælles generalforsamling
Foreningerne HGU, Dagli’Brugsen, Din Egen Forening, Holmsland
Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter indkalder til

Fælles Generalforsamling

Fredag den 1. april 2016 kl. 17.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden:
For alle generalforsamlinger:
 Valg af Dirigent og stemmetællere
For hver enkel forening:
 Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
 Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
 Indkomne forslag
 Kontingent for næste år (hvis det kræves)
 Valg til bestyrelsen og suppleanter
 Valg af revisor og suppleanter
 Eventuelt
Midt under generalforsamlingen bliver der serveret mad.

OBS!

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

Alle er velkomne – også de yngre og børnefamilier
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HGU
HGU – året der gik
Det har været et godt år i HGU hvor langt det meste går sin vante gang. Bl.a.
nærmer vi os nu gymnastikopvisningen i marts, hvor Holmslands gymnaster
viser, hvad de har lært i årets løb. Nogle ting må også ændres, for at finde en
bedre løsning på noget af alt det, HGU skal kunne rumme. Bl.a. har vi i år
startet en ny og bedre hjemmeside, så det skal være nemmere at være HGUmedlem og få et overblik over foreningens tilbud. Derudover er Line Knoth,
efter sidste års generalforsamling, startet som kasserer i foreningen. Line har
virkelig givet den gas på den nye post, og HGU er stolte og glade for at have
hende på holdet.
Men HGU står også overfor udfordringer, og derfor kommer følgende opråb:
HGU - er du frivillig i dit nærområde? WE NEED YOU
I dag er foreningslivet afhængigt af at kunne tiltrække frivillige til at lægge
et stykke arbejde i div. foreninger, ellers kan det ikke køre rundt. Det opleves
generelt som en tung opgave at løfte.
For at foreninger kan køre rundt i dag, er det uhyre vigtigt, at foreningens
medlemmer og andet godtfolk deltager i det frivillige arbejde. Det gælder
alle uden undtagelse.
Alt ”arbejde” er forskelligt men vigtigt, og der er altid en rolle til den enkelte.
I vores sogns forening indenfor sporten har vi oplevet en nedadgående tendens til at deltage i foreningslivet på udvalgs- og bestyrelsesniveau – endda
på trænerniveau, herunder specielt på de små børnehold. Det er nogle svære
poster at finde folk til, men ikke desto mindre er det vildt nødvendigt, for at
vores børn og unge kan opleve samme glæde ved lokal idræt, som vi selv
har. Vi er ikke en forening, der har som målsætning at skulle føde OL-atleter
eller professionelle foldboldspillere, men vi vil gerne opretholde foreningens muligheder for sundhed, aktivitet og fælleskab, hvor vi bor. Derfor mener vi, at stort set alle vil kunne byde ind med deres kompetencer, og skulle
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de frivillige mene, at der er behov for udvikling af kompetencerne, og lysten
er til det, så tilbyder vi alle de kurser, et medlem kan komme i tanker om. Vi
opfordrer folk til at benytte sig af tilbuddet.
I skrivende stund arbejder vores gymnastikudvalg på at finde et medlem til
deres udvalg, og vores fodboldudvalg arbejder på at finde en formand eller
tovholder til det administrative.
Derudover har vi 2 sæder i bestyrelsen, som skal besættes. Vi er pt 2 medlemmer til den kommende sæson, da vores 3. medlem trækker sig fra bestyrelsesarbejde. Vi har indset, at der må ændringer til, og vi har derfor besluttet, at en bestyrelse på 5 medlemmer er nødvendig for at kunne få fordelt
opgaver bedre og deraf bedre komme omkring dem.
Det kræver en vedtægtsændring og derfor stiller den nuværende bestyrelse dette forslag til generalforsamlingen, som vil blive afholdt d. 1.4.2016 i
Holmsland idræts- og kulturcenter.
Vi er samtidig nødt til at lave et opråb vedrørende frivilligt arbejde i foreningen, og komme med budskabet der hedder, at hvis ikke alle løfter i flok, så
kan det ikke hænge sammen i foreningsregi. I et lille sogn som vores, er det
medlemmerne og deres relationer, der tegner det frivillige arbejde. Desværre
er der de sidste år flere, der har valgt det fra end til. Men vi ser til gengæld
også et glædeligt billede af, at folk rykker videre til de mange andre foreninger, der også eksisterer på baggrund af samme.
Men ikke desto mindre vil vi gerne appellere til alle relationer i sportens
tegn og specielt til de, der har børn eller selv er aktive i foreningen om at
melde sig på banen. Hvis du eller dine familiemedlemmer er en del af foreningen, så vil vi meget gerne invitere dig til at løfte sammen med os. Vi har
brug for din hjælp til at køre foreningen videre, og du har hermed fået en
personlig invitation til vores generalforsamling!
Har du, eller nogen du kender lyst til at være en del af holdet bag en lokal
idrætsforening, så ring eller skriv endelig til bestyrelsen, så vi kan få dig på
holdet
På bestyrelsens vegne
Kaj D. Pedersen
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HGU

Samlet Oversigt

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

2015

2014

2013

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

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

2014

2013

184679,94
176822,06
0
44215,93
215700,42
0
41615,87
25557,43
1138,23
22440,14
6207,44
567,6
0
50161
769.106,06

130.449,01
203.358,54
1.768,00
59.568,00
249.044,05
0,00
42.019,68
15.720,00
16.861,75
3.952,32
61.583,35
0,00
0,00
15.194,14
799.518,84

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

48.369,41

121.589,11

168401,55
159671,59
0
46650,99
240094,85
0
45701,05
26768,52
0
7775,2
106872,1
0
0
15539,62
817.475,47

Udgifter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Sportsfest/ koncert
Fitness boksning
Kano/ kajak
I alt
Overskud
Underskud
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-39.718,18

Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

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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Dagli’ Brugsen
Holmsland Brugsforenings generalforsamling 1. april 2016
Bestyrelsens beretning for 2015
Det hele startede for 150 år siden. En kreds af borgere i Thisted besluttede at stifte
Danmarks første brugsforening. Herefter vokser ideen om, at forbrugere i fællesskab får flere fordele. Brugsforeningerne blev til FDB og siden til Coop. Det gamle
navn Brugsen har dog holdt ved, og Brugsen fejrer altså i år 150 års jubilæum. Hver
lille brugs havde sit særkende. Brugsen i nærheden af en havn havde tov i lange baner. Brugsen i landbrugslandet havde frø og gødning i lange baner. En uddeler var
en uddeler og ikke en købmand. En uddeler uddeler varer fra foreningen og er ansat
af foreningen. Sådan er det også i dag.
Tiderne har ændret sig, men Brugsen varer ved - også her på Holmsland.
2015 blev et godt år for Brugsen. Vi kan se tilbage på et år med godt regnskab med
stabil omsætning, og vi kan se tilbage på et år, hvor vi har fået stor opbakning ved
de arrangementer, Brugsen har inviteret til.
Vi har 506 medlemmer, hvoraf de 281 er på SMS-linjen.
I bestyrelsen arbejder vi med tre hovedområder.
For det første arbejder vi med indtjening, at trimme arbejdsgange, indkøb, kassationer og svind. Jo færre omkostninger, jo bedre indtjening. Jo mindre madspild,
jo bedre indtjening. Går efter at finde den lille ændring, der har stor virkning. Endelig, i september måned var der plus på kontoen. September måned viste et overskud
på 10.659 kr. Så var vi på rette vej. Oktober måned viste et overskud på 37.500 kr.
og endelig december måned er der også et pænt overskud. Det luner i regnskabet.
Årets endelige resultat foreligger ikke endnu, men mere herom på generalforsamlingen.
Regnskabet vil være lagt frem i butikken, så snart vi har modtaget det endelige fra
COOP.
Alt peger dog på et resultat, vi kan være godt tilfredse med. Vi er fulde af fortrøstning.
Samtidig er vores fødevarehåndtering i orden: Mandag i uge 1 kom veterinærmyndighederne på uanmeldt besøg. Efter gennemgang af procedurer udtrykte de fuld
tilfredshed med alle resultater incl. håndtering af den lune leverpostej.
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For det andet arbejder vi med kundetilfredshed.
Vi kan kun tjene penge, hvis kunderne oplever tilfredshed. Det gør de, hvis de bliver præsenteret for gode og friske råvarer, hvis de mødes af en god stemning og et
smil i butikken. Det er som om, det er gået op for os alle sammen i Kloster, at vil
du ha’ en dagligvarebutik i morgen, så brug den i dag. Som vi også kunne læse i
Dagbladet forleden dag.
Vores kundetilfredshedsundersøgelse er positiv: 56 Dagli’Brugser har gennemført
undersøgelsen i 2015 og resultatet viser, at vi ligger på en flot 10. plads, når det gælder kundetilfredshed. Undersøgelsen foregår på nettet, og kunderne bliver blandt
andet spurgt, om de oplever butikken som ren og ryddelig, om ventetiden ved kassen er rimelig og om medarbejderne er hjælpsomme og smilende. Vi bruger bedømmelserne til at forbedre butikken. For selv om vi scorer højt, ja, kunderne er godt
tilfredse med Brugsen, så er der altid ting, der kan kan blive bedre, og som vi kan
gøre noget ved. De forhold kunderne peger på til forbedringer drøfter vi på bestyrelsesmøder, og sammen med Kirstine lægger vi en plan for, hvordan forholdene
kan blive bedre. Senest har vi arbejdet med frugt og grøntafd. Frugt og grøntafdelingen er alfa og omega for en succesfuld butik.
Når ellers tilfredse kunder gør opmærksom på forhold, der kan blive bedre, ved vi,
at vi skal lytte og gøre noget.
Vi har hos Coop tilmeldt os ”hemmelig butiksvurdering”. Det betyder, at vi tre gange får uanmeldt besøg af ”butiksvurderingskunder”.
Kunderne, der ikke skal give sig til kende, går rundt og handler i butikken og vurderer stemningen, helheden, og spørger tilfældigt medarbejderne om råd og vejledning. Når de har dannet sig et indtryk, er de forpligtet til at give feedback til butikken – en tilbagemelding der skal indeholde en vurdering af, hvad der var godt og
hvad der ikke var godt. Vi afventer resultatet. Vi er parate. Vi kan alle lære noget.
Ja, vi har stor fokus på, at kunder skal ha’ en god oplevelse i butikken, at der er friske varer på hylderne, at der er fyldte hylder og kølediske, at kunden mærker den
gode stemning og bliver fulgt helt til døren med et farvel og tak fra kassen.
Men vi har også fokus på, at mange unge mennesker starter deres arbejdsliv i Brugsen. At Brugsen er det sted, hvor de sluses ind til et forpligtende arbejdsliv med
forventninger om præcision, imødekommenhed, påklædning, arbejdsindsats, samarbejde m.m. Vores mål er at blive en endnu bedre arbejdsplads til gavn for både
medarbejdere og kunder.
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For det tredje arbejder vi med synlighed i lokalsamfundet.
Vi har i 2015 inviteret til flg. arrangementer:
1 . Fælles generalforsamling.
Vi vurderer det stadig positivt, at være en del af den fælles generalforsamling i Kloster. Det er en aften, hvor der gives et ganske godt billede af, hvad der er gang i på
Holmsland, og hvor der også kan blive snakket lidt med sidemanden.
2 . Fredag d. 7. august 2015 inviterede vi til Sommermarked. Der bor rigtig
mange nationaliteter på Holmsland, og det ønskede vi at sætte fokus på. Derfor
blev markedet et internationalt marked - også med plads til børnene. Vi var glade
for, at så mange nationaliteter sagde ja tak til at være med, og sikke forberedelser
alle havde gjort. Det grønne område summede af liv, og mange nye kontakter blev
skabt. Det blev en fin dag, som vi i en eller anden form vil gentage til august.
3 . Søndag d. 29. november var vi en naturlig del af julearrangementet i Kloster. Hele sognet var inviteret til adventshygge. Først i Centeret, så i kirken før juletræet blev tændt på Pollen og til sidst ind i Brugsen. I butikken startede vi med at
udtrække de heldige vindere blandt ugens julekunder. Dernæst havde vi inviteret
til fællesspisning på loftet, i Dagli’Stuen, der i dagens anledning var indrettet til
90 gæster. Det var overvældende mange, der havde taget imod invitationen. Vi var
glade for at kunne beværte så mange gæster. Vi havde en hyggelig stund og laver
nok noget lignenede til næste jul.
Tilsidst skal lyde en tak til alle i butikken, uddeler såvel som personale for det store
arbejde, I lægger for dagen. Tak for godt samarbejde - også til jer i bestyrelsen. Tak
for opbakning fra medlemmerne.
Vil du ha’ en dagligvarebutik i morgen, så brug den i dag.
Holmsland Brugsforening
/ på bestyrelsens vegne
Esther Larsen
På valg er:
Henriette Kristensen – modtager ikke genvalg
Svend Jensen – modtager genvalg.
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Lodbergsvej 22 | 9731 2602
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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

KIRKE
SIDER

NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts - Maj 2016

LIV OG ÅND – PÅSKE OG PINSE
Påskens symbol er et æg. Æggets skal ligner sten. Den
er faktisk lavet af kalksten. Men om foråret knækker
skallen af sten og liv bryder frem. Påskens æg fortæller, at højtiden handler om livet.
Livet er ikke en selvfølge. Det kommer ud af mørket
til lyset. Sådan kommer en fugleunge til verden. Sådan
ser et menneskebarn dagens lys. Det kalder på forundring og taknemmelighed. Det må vi ikke glemme. Ellers bliver vore sind hårde.
Døden er heller ikke en selvfølge: Et mørke, der
standser alle ord. Tænker vi sådan, bliver vore sind flade. Der er mere at sige.
Derfor fejrer vi, at Jesus opstod til livet efter at være
død. Og derfor fortæller vi om håbet om det evige liv.
For livets skyld. Allerede her i tiden.
Pinsen handler om Ånd: Følelser, tanker, vilje, sprog,
fællesskab, frihed, samvittighed og meget mere. Det er
alt sammen ånd. Det er dét, der gør, at vi mennesker
er andet og mere end avancerede maskiner. Vi er skabt
til at være levende.
Heller ikke ånden må vi tage for givet. Der er meget,
der frister os til at handle automatisk, per refleks, uden
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omtanke. Pinsen handler om det mirakel: At vi alle kan
tage stilling og gøre en forskel. Gøre kærlighedens gerninger med Guds hjælp.
Ole Lange

Kirkelige handlinger: okt.-dec. 2015

Dåb. Ny Sogn: Valdemar Sejr Ulvbjerg Stage, Ea Poyner-Kristoffersen, Dennis Rysgaard Nielsen. Gammel
Sogn: William Johan Larsen, Karla Vejgaard, Thea Lykke Bøgh-Dahl, Sarah McGhee Fyrsterling, Svend Hans
Midtgaard Forsom, Emil Spåbæk Sundgaard, Ida Ebdrup Lundorff Skole.
Vielser. Gammel Sogn: Birgitte Siim Vistisen & Jesper
Vistisen. Britta Döhler & Thomas Christian Döhler
Begravelser. Ny Sogn: Gudrun Margaret Christiansen,
Nelly Madsen, Jørgen Hedegaard Pedersen, Rita Kirstine
Sand Thomsen, Kjeld Søegaard Christensen. Gammel
Sogn: Ingeborg Madsen, Poul Erik Bolvig Hansen, Villy
August Petersen Hougaard

KONTAKT

Præst: Ole Lange 97337011 – hokl@km.dk
Kirkegård: Elise Ebdrup 24484340 og Chr. Iversen
61204437 holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen 97320617
www.holmsland-kirker.dk

HOLMBOHJEMMET

Ny Sogn Gammel Sogn

Gudstjeneste: 23/3 kl. 10.00, 26/4 kl. 14.30
Sangeftermiddag: 12/4 kl. 14.30
Besøgende udefra er MEGET velkomne!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

6. marts – Midfaste – Johs 6,24-37:
Om mad til evigt liv
13. marts – Mariæ Bebudelsesdag –
Luk 1,46-55: Mariæ lovsang
20. marts – Palmesøndag – Johs
12,1-6: Jesus kommer til Jerusalem
24. marts – Skærtorsdag – Johs
13,1-15: Fodvaskningen
25. marts – Langfredag –Jesu lidelse
27. marts – Påskedag – Matt 28,1-8:
Kvinderne og englen ved graven
28. marts - 2.påskedag – Joh 20,118: Maria og den opstandne
3.april- 1.s.e.Påske – Joh 21,15 -19:
Jesus: ”Har du mig kær, Simon?”
10. april- 2.s.e.Påske - Joh 10,22 30: Jesus: ”Jeg og faderen er ét.”
17. april– 3.s.e.Påske – Joh 14,1-11:
I Guds hus er der mange boliger
22. april – Bededag – Matt 7,714:Bøn
24. april – 4.s.e.Påske – Joh 8,28-36:
Den virkelige frihed
1. maj - 5. s.e.Påske – Joh 17,1-11:
Jesus beder for sine venner
5.maj – Kristi Himmelfartsdag – Luk
24,46-53: Jesu endelige afsked
8. maj - 6.s.e.Påske – Joh 17,20-26:
Om at blive ét.
15. maj- Pinsedag –
Joh 14,15-21: Helligåndens komme
16. maj– 2. Pinsedag –
Johs 6,44-51: Livets brød
22. maj – Trinitatis søndag –
Matt 26,16-20: Dåbsbefalingen
29. maj – 1.sø.e. Trinitatis – Luk
12,13-21: Lignelsen om en rige bonde

Ny Sogn

Gl. Sogn

10.30

14.00
Forårsmøde

9.00

10.30

10.30
Kammerkor
19.00
Nadver
10.30

10.30

9.00

10.30

10.30

14.00
Påske for børn

*

9.00

9.00 Thams
10.30

9.00

*

10.30

10.30
9.00

10.30

10.00
Konfirmation

10.00
Konfirmation
21.00
Strand v.Sdr.vig
10.30
Lone Hvejsel

*
10.30

9.00

Fælles friluftsgudstjeneste

14.00 i
Alkjær Lukke

10.30

*

19.30
Koncert

9.00 Lars
Christoffersen

* Ole Lange står for gudstjeneste i Rindum 20.3. kl. 9.00,
i No d. 17.4. kl. 9.00, i Ringkøbing d. 8.5. kl. 10.00 (konfirmation)
og i Rindum d.22.5 kl. 9.00 og i Hee d. 22.5. kl. 19.00
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BOSNIEN TIL VESTJYLLAND

Søndag den 6. marts kl. 14.00: Forårsmøde i Gammel Sogn. Efter gudstjenesten fortæller Enes Bekovic
om sin vej fra borgerkrig i Bosnien til et liv i Ringkøbing. Alle er velkomne.

PÅSKEKONCERT - 20. MARTS

Ved gudstjenesten Palmesøndag kl. 10.30 i Ny Sogn
kirke synger Kloster Kammerkor en lille påskekoncert. Alle er velkomne.

BEAT-SALMER - 29. MAJ

Støttekoncert for Hospicet i Ny Sogn kirke kl. 19.30.
Konceptet Beat-salmer bringer bibeltekster og Beatles-sange i dialog. Velkommen til en stemningsfuld og
tankevækkende aften. Arrangør: Støtteforeningen for
Anker Fjord Hospice og Ny Sogn menighedsråd. Entré

GOSPELKONCERT - 9. JUNI

Gospelkoret Lydiah opfører koncert i Gammel Sogn
kirke torsdag den 9. juni kl. 19.30. Entré

FRILUFTSGUDSTJENESTER

Kristi Himmelfartsdag den 5. maj kl 21.00. Vi
runder dagen af med årets første Solnedgangsgudstjeneste på stranden ved Søndervig. Find
strandtæppet frem.
2. Pinsedag d. 16. maj kl. 14.00 fejrer sognene
omkring Ringkøbing fælles gudstjeneste under
åben himmel i Alkjær Lukke i Ringkøbing. Tag
picknick-kurven med til en tur i det grønne!
FOTO PÅ FORSIDEN:
Over våbenhuset i Ny Sogn kirke ser man to stenhoveder, som næsten har form som æg. Klosters ældste
portrætter. Kirkens
36 grundlæggere?

Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

I Din egen forening havde vi et stille og roligt forår, med en ny bestyrelse, som
skulle lære hinanden at kende og finde ud af, hvad vi ville med DEF…Skulle vi bare overleve?? eller skulle vi kaste en masse bolde i luften??? . Vi valgte det sidste..
Så hen over efteråret og vinteren har vi arrangeret nogle forskellige ting, f. eks. en
biograftur i september, hvor vi så Klovn Forever.. der var ikke så stor tilslutning..
I oktober havde vi allieret os med Anette bedre kendt som Fru Pedersen ( fra Fru
Pedersens Have), hvor vi lavede forskellige ting af beton. Det blev en stor succes
hvor holdet var overbooket, og flere af de som var med, kom udenbys fra. Dejligt
vi når udover bygrænsen også..
I november lavede vi en bustur til Tivoli/København. Rigtig mange tilkendegav, at
de gerne ville med, men der skete ikke så meget på tilmeldingslisten… men vi kom
24 afsted med Follmans busser fra Skjern. Og vi havde en rigtig god og hyggelig
tur, og flere af de, som var med opfordrede os til og gentage det i 2016.
1. søndag i advent var vi også med til og arrangere banko her i Centeret. En rigtig
god eftermiddag, hvor folk i alle aldre hyggede sig sammen.
I december havde vi en bage/konfekt-aften, hvor vi ikke fik gjort opmærksom på,
at der også ville være noget Tupperware demo. Dette var der nogen utilfredshed
med, men vi håber den landede, så alle blev tilfredse og på trods af det syntes vi, vi
havde en god aften.
I januar tænkte vi, der var mange, som gerne ville have lidt gode råd fra Pia Gøttrup til, hvad vi skulle gøre med vores blege/tørre vinterhud.. men denne aften var
vi nødt til og aflyse, da der kun var nogle få tilmeldte..
I skrivende stund har vi et enkelt arrangement på tapetet her i foråret, nemlig endnu
en biograftur d. 4. marts, hvor vi skal ind og se ”Flaskepost fra P” en efterfølger til
”Kvinden i Buret” og ”Fasandræberen.”Hold øje med HIMS og skærmene i brugsen eller hallen.
HUSK sæt allerede nu KRYDS i kalenderen d. 14. nov. 2016, hvor vi er flere foreninger, der er gået sammen om at arrangere et foredrag med MIKKEL BEHA
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ERIKSEN. Han er kendt fra God Morgen Danmark og ikke mindst TV udsendelserne hvor vi følger ham og hans familie på Havana, når de sejler jorden rundt og
oplevet alverdens ting.
Din egen forenings bestyrelse.
Ida-Lill Nilsson ønsker ikke genvalg
Bibbe Stræde		
ønsker ikke genvalg
Lene Rytter		
på valg
Tina Jeppesen
Helle Skarregaard
Anita Sandgrav
Dorit Hansen
Revisorer:					
Suppleanter:
Majbrit Pugflod ønsker genvalg
Kirsten Nohns
Gunhild Oehenschlæger
Jeanette Skårup

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Resultatopgørelse Din Egen Forening 1.1. 2015 - 31.12. 2015
Indtægter
Regnskab
Kontingent medlemmer
Sponsorater
Nettoindtægter arrangementer
Beton aften ved Fru. Pedersen Have.

Julemarked i Tivoli Kbh.

Bageaften med tupperware.

Julebanko

Andre indtægter

7725
350,00

Billetindtægter
Honorarer
Diverse

5.225,00
5.068,00

Billetindtægter
Honorarer
Fortæring
Diverse

10.525,00
10.780,00
186,10
-

-441,10

Billetindtægter
Diverse

350,00
245,95

104,00

Billetindtægter
Diverse

1.056,00
312,80

743,20

Renter

2.383,00

2.383,00

Andre indtægter

Indtægter i alt

-

157,00

11.021,00

Udgifter
Administration

Generalforsamling
Annoncering
Repræsentation
Gebyrer

Diverse udgifter

4.217,00
1.790,00
424,00
106,00
2.754,01

Omkostninger i alt

9.291,01

Årets Resultat

1.730,00

Balance pr 31.12 2015
Aktiver

Forudbetalte omkostninger
Kasse
Ringkøbing Landbobank

Aktiver i alt
Passiver

750,00
9.335,32
10.085,32

Egenkapital primo
Årets resultat

8.354,39
1.730,00

Egenkapital ultimo

10.085,00

Skyldige omkostninger
Passiver i alt

10.085,00
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Holmsland Sogneforening
Beretning
Først og fremmest en stor tak til bestyrelsen og de rigtig mange frivillige, for
deres uundværlige indsats i 2015. Det har været et godt og travlt år, og jeg
tror at HSF sammen med de andre foreninger, kirken og centeret har bidraget væsentligt til livskvaliteten mellem Vesterhav og Vonå.
Så hvad fik vi gjort i 2015?
Afsluttede eller løbende aktiviteter og projekter
 Informationsskærme i brugsen og centeret
 Løbende opdatering Holmsland.dk
 Grønt arbejde med indbegreb af vedligeholdelse af sogneparken
 Oprydning af affald
 Flagalle
 Julebelysning
 Sognebladet
 Kloster legeplads, vedligeholdelse og budget til forbedring (2016)
 Skiltning til sogneparken og ved cykelstien til Kloster (Søndervig landevej)
Arrangementer
 Loppemarked i maj og september
 Fejring af grundlovsdag med tale og fest i sogneparken
 Sankt Hansfest ved Røjklit Havn i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening,
 Naturens Dag 2014
Livskvaliteten og fælleskabet på Holmsland
 Bosætningsudvalgets arbejde - adskillige aktiviteter for at fremme den
gode historie, kontakter med medierne, mæglerne, bankerne og
kommunen
 Udvikling af området omkring Spangen,
 Holmboernes sag i forhold til Planstrategien 2015
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Sogneforenings bestyrelse
 Sjoerd Both (villig til genvalg)
 Svend Neess (ikke til genvalg)
 Bodil Schmidt
 Dorthe Krogsgaard (villig til genvalg)
 Lars Provstgaard
 Bjarne Vogt (ikke til genvalg)
 Hans Jørn Sørensen
 Kirsten Nohns – suppleant
 Henrik Jørgensen - suppleant
 Bent Poulsen – suppleant
Sogneforeningens Finansielle Situation
Se årsregnskab næste side:
Vedtægter
Bestyrelsen har modtaget et ændringsforslag, som drøftes på bestyrelsesmøde den 22. februar.
HSF søger nye bestyrelesmedlemmer!
Kandidater bedes melde sig til mig på mail: sjjsboth@holmsland.dk
Kloster den 27. jan 2016
Sjoerd J.J. Both
Formand for Holmsland Sogneforening
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Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Vi har haft et rigtig godt år i 2015. Vi er blevet færdige med tilbygningen.
Både udenfor og indenfor står det hele bare så flot.
Sidste år overtog Charlotte pladsen som leder af centeret. Der var mange nye
ting at komme ind i, men Charlotte havde lysten og gåpåmodet, så det hele
kom til at køre igen.
Springgraven fungerer som den skal, og den bliver flittigt brugt. Det er en
fornøjelse. Vi har også et hold, som kommer fra Ringkøbing for at springe.
Vores spinningslokale er også blevet indviet, det kører bare derudaf, vi håber
det vil blive flittigt brugt. Lokalet er så stort, at vi sammen med HGU besluttede at investere i fitnessmaskiner. Der er blevet købt forskellige maskiner
plus løbebånd m.v. Maskinerne skal vi have i gang så hurtigt som muligt, og
så håber vi, at vi kan få nogle instruktører til at hjælpe folk i gang, så de kan
lære at bruge maskinerne rigtigt, så vi undgår at nogen kommer galt af sted.
Fredag den 27.2. havde vi revyaften med ”Cafe Sniksnak”. Det var et rigtig
godt arrangement, 150 deltagere, det betød udsolgt. Det var en fornøjelse at
se de lokale aktører, der satte godt gang i lattermusklerne hos tilskuerne. En
stor tak til alle jer, der var med til det.
Skolens 50- års jubilæum blev afholdt i september. Det var igen en stor fornøjelse at
se så mange ildsjæle bakke op om sådan et arrangement, så det kunne lade sig gøre.
Den frivillighed, som bliver udvist til vores arrangementer er bare fantastisk.
Hjælpefesten 2015: Der har været rigtig mange hjælpende hænder i 2015,
vi skulle jo have tilbygningen og udenomsarealerne gjort helt færdige.
Der er mange andre opgaver end tilbygningen. Vi har meget stor glæde af
frivillige hjælpere i hverdagen, dem kan vi slet ikke undvære. De frivillige
hjælpere er med til at få det hele til at gå op i en højere enhed. Hver opgave
har en stor betydning. Det betyder også meget, at det er med stort engagement opgaverne bliver udført. Vi syntes derfor, der skulle noget ekstra til, da
vi skulle holde hjælpefest. Vi valgte derfor at holde foredrag med Lindy fra
”Rigtige Mænd”. Vi var meget tilfredse med den aften, bare Lindys gavtyveagtige udtryk siger det hele. Han var en rigtig humørspreder, og gjorde sit
til at aftenen blev så vellykket.
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Vedr. kunstgruppen, synes jeg det er dejligt at komme op i hallen og nyde de
mange flotte billeder. Der er meget stor variation i udstillingerne, og derfor
lidt for enhver smag. Lene Pedersen stopper i gruppen, vi vil gerne sige hende mange tak for den indsats hun har leveret. Lizzi og Berit fortsætter, de vil
gerne have et par stykker mere med i gruppen. Hvis nogen er interesseret, er
de meget velkommen til at henvende sig til kunstgruppen. Lige nu og indtil
påske er det Anna Jensen fra Holstebro der udstiller sine farverige billeder.
Er der nogen af jer der har gode ideer til arrangementer af forskellig art, vil
vi meget gerne høre fra jer, så vi kan få dem ført ud i livet. Det er med til at
gøre det hele lidt sjovere.
Sponsorafdelingen har igen gjort et stort arbejde, og samlet mange penge
ind. Vi prøver i samarbejde med HGU, at sætte nogle nye tiltag i gang. Det
er jo det sponsorpengene skal gå til. Tak til jer for det store arbejde I udfører der.
Resultatet for 2015 ser rigtig godt ud igen, det er dejligt. Det betyder meget
for vores sogn, at have Idræts- og Kulturcenteret.
Linda har valgt at stoppe hos os. Vi vil meget gerne på centerets vegne sige
dig en stor tak for de år du har været her. Og mange tak for al den gode mad
du har lavet, det har været super godt. Held og lykke med dit nye job.
Vi har i stedet ansat Linda Tøt Thomsen til at overtage Lindas plads. Vi håber vi får et godt samarbejde, velkommen til dig.
Til bestyrelsen skal der lyde en stor tak. I har hver især været rigtig gode til
at påtage jer at løse forskellige opgaver. I er positive og konstruktive, det er
en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Pedersen
Nina Mortensen
på valg – modtager genvalg
Holger Jensen		
på valg – modtager genvalg
Kjeld Pedersen
på valg - modtager genvalg
Jette Aarup
Svend Jensen
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Ny Sogn Kirke 29. maj kl. 19.30

Arrangør: Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice,
Kræftens Bekæmpelse og Ny Sogn Menighedsråd.
Entre: 100 kr.
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SALMER FRA EN BEAT-TID
- en collage bestående af sang og oplæsning
med musik af bl.a. Bob Dylan, Paul Simon,
Cat Stevens og The Beatles.
Du vil helt sikkert blive overrasket og
overvældet af denne koncert,
hvor kirkeorgel og flygel spiller rock-musik.
Samtidig bliver der sunget og læst op fra
Bibelen på en ny måde.
Koncerten fremføres af et fremadstormende,
ungt tenortalent, en professionel skuespiller
- samt far og søn ved henholdsvis kirkeorgel
og flygel.

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Program for

Program for:
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.

Maj 2016
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 10.

Bibelkreds hos Svala og Christian.
Møde v/ fritidsforkynder Sv. Erik Petersen, Ringkøbing.

Juni 2016
Mandag d. 6.
Fredag d. 10.
Torsdag d. 23.

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian.
Udflugt til Keld Hansens jagthytte i Vemb. Særskilt program.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer, Fyrrekrat 14, Søndervig.
Tale v/ Sognepræst Ole Lange.

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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»Gang i Holmsland«
Så er HGU’s Gangudvalget igen klar med gåture hver tirsdag i foråret 2016.
Gangmotion er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men også så der er udfordringer for alle. Vi
går på veje og stier rundt på Holmsland, og nogle gange kører vi ud, og går
ad ”nye veje”. Vi får snakket en masse med dem, vi kender og lærer nye at
kende. Vi har en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter, da vi får os rørt
og bruger kroppen på en go’ måde
Vil du være med – så snør traveskoene og mød op
på terrassen ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter

TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem en på 1,5 – 2 km. og en på 6-8 km.
Husk godt fodtøj og godt humørJ.
Det koster 100 kr. at være med hele sæsonen eller 10 kr. pr. aften.
Den 30. maj er der ”Ladywalk” –
læs mere på www.ladywalk.dk .
De sidste 3 år har vi været en flok
til Ladywalk i Agger, og vi har
haft nogle fantastisk hyggelige ture og mange oplevelser sammen med 5300
andre kvinder. Ladywalk 2016 arrangeres også med startsted i Tarm, og vi
planlægger at arrangere en tur hertil i 2016.
Har du spørgsmål omkring gangmotion så kontakt en i gangudvalget eller
ring til Nanna på tlf. 9733 9438/2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget
Anne Margrethe Nielsen, Birthe Eskildsen, Mette Kristensen
og Nanna Nygaard
50

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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Holmsland Krocketklub
Nyt fra Holmsland Krocket klub
Efter en travl 2015 sæson med mange gode spilledage med pæne resultater
for turneringsspillere,(som vundne kampe ved deltagelse i mange af de afholdte stævner i regionen), så er der nu en helt ny sæson klar til at blive taget i brug.
Vinteren er i skrivende stund ikke forbi, men der har været spillet næsten
alle tirsdage og torsdage hele efterår og vinter igennem. Som tidligere har
vi også i år rykket banerne op på fodboldbanerne på grund af meget fugtige
baner på vores eget område.
Det årlige julestævne i Tim den 29. december har vi også deltaget i, og det
var et godt og velbesøgt stævne med 84 spillere.
Her i klubben har der været spillet uanset om det var blæsevejr eller regnvejr. Antal spillere har dog varieret lidt afhængig af vejret, men der har hver
spilledag altid været mulighed for at få et spil krocket. Fra november har vi
som tidligere rykket starttidspunktet frem til kl. 13.00 således der var mulighed for at få et antal kampe medens det var muligt at se baner og buer. Her
fra 1. marts 2016 starter vi igen kl. 13.30.
Turneringen i 2016 starter i uge 17, så vi skal inden udgangen af uge 9 have
meldt vores hold til holdturneringen via DGI’s on-linesystem.
Vi vil også i år se om vi kan stille hold til Enkeltmands-turneringen og så er
der også Par-turneringen, som vi deltog i sidste år med 2 par. Disse to turneringer afvikles over en dag i starten af perioden og i slutningen af perioden,
som ligger fra april og til september.
Vi håber på en god sæson 2016 og håber der er mange, der vil komme og
være med i klubben. Der er altid plads til nye spillere og vi byder alle både
nuværende og nye spillere velkommen i klubben. Vi holder åbent hus den 9.
april fra kl. 13.30
Vores faste tilbud: kom og spil krocket – her leves livet i medgang og i mod52

gang - med gode dage og med skæve dage – en fri livsform uden forpligtelser ! ! !
Viggo Kofod
tlf. 3097 0080

Frivilligt arbejde
Tæmning af lopper i forbindelse med de to årlige loppemarkeder
eller grønt arbejde på friområderne i Kloster(et)!!
Skulle du have lyst og tid til at deltage i frivilligt arbejde, så er der
altid brug for en hjælpende hånd.
Omkring opgaverne mødes vi i et arbejdsfællesskab, hvor der
knokles, men der er også altid plads til et
godt samvær omkring en kop kaffe.
Har det interesse så ring på 97 33 71 09
eller skriv til bodil.holmsland@gmail.com
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Forårsopvisning 2016
Så er det snart tid til forårsopvisning i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Sæt kryds i kalenderen
søndag d. 13. marts kl. 11.00
og kom op og se vores fantastiske gymnastikhold.
I år afslutter Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Entré: 50 kr.
børn under 12 år er gratis.
Mad og drikkevarer
kan købes i kantinen.
Vi håber at se mange tilskuere, til
en hyggelig dag i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Hilsen Gymnastikudvalget
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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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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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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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Kloster Børnehus
Ja, du læste rigtigt, børnehaven har skiftet navn fra d. 1. januar og er nu en
integreret institution med børn i alderen 0 – 6 år. Den største grund er, at det
politisk er blevet besluttet, at der i nogle af de mindre samfund med faldende børnetal skulle oprettes vuggestuer, og de kommunale dagplejere skulle
fyres. Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med både de private og de
kommunale dagplejere, men har valgt at tage ”ja-hatten” på, og på den måde
være med til at sikre, at vi også fremover har en institution for børn i Kloster!
Vi er kommet rigtig godt fra start med 5 vuggestuebørn, som er på Blå Stue
sammen med de børn, som er omkring 3 år. På den måde, kan vi flytte dem
op på grøn stue, når vi vurderer
de er klar, og ikke når deres cprnummer bestemmer det.
Vi er i gang med at få bygget et
krybberum til barnevogne m. m.
hvis nogle af jer har været forbi
og opdaget, at der sker forandringer udvendigt. Det er til stor glæde for børnene at følge håndværkerne, se maskiner, der graver,
flytter gyngestativ m. m.
På det personalemæssige område, er vi for første gang i mange år, så heldige
at have fået ansat 2 nye medarbejdere, så vi tror på lysere tider, hvor vi kan
være med til at sikre husets fremtid!
De overordnede mål er de samme som hidtil, nemlig at:
For os er hvert barn noget helt unikt, og børnene vil blive mødt af voksne
som er anerkendende, positive, ærlige og tydelige. Vi er der med en støttende hånd, et knæ at sidde på, et lille skub fremad, opmuntring og trøst.
Vores mål er, at medvirke til at børnene udvikler sig til hele, selvstændige og
glade børn med en positiv selvopfattelse og evnen til at indgå i sociale sammenhænge / relationer.
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Siden sidste Sogneblad udkom har det
været en ”goddag og farvel-periode”
på Holmsland Skole:
Farvel til:
Hannah, der valgte at stoppe som
skoleleder efter mange år på posten.
Hannahs afskedsreception blev både
smuk og rørende – og både børn, personale, forældre og tidligere personale sendte hilsner, sang, gaver og flotte
ord med Hannah på vejen.
Stine, vores musiklærer, der har fået job tættere på bopælen i Skive. Held
og lykke i det nye job.
Goddag til:
Kristine Mikkelsen, fra musikskolen, der varetager musikundervisningen,
indtil Kirstine Backs kommer tilbage fra barsel.
Mevlida, som er i praktik, indtil hun skal videreuddanne sig.
Laura Poyner-Rasmussen, som er ansat som lærervikar.
Malene Nielsen, der er i praktik fra lærerseminariet.
Kenneth Bilgrav, der starter som pædagogmedhjælper i SFO’en 1.2.16 –
Kenneth har haft sin daglige gang i børnehaven det sidste halve år, så er for
mange et kendt ansigt.
Mange nye ansigter og navne at lære at kende – håber I hurtigt falder til i
dagligdagen på skolen.
I efteråret planlagde Elevrådet et ”Nisseløb” for børn, forældre og bedsteforældre med ruter og poster rundt i Kloster og afslutningsvis æbleskiver på
skolen. Elevrådet skal have den største ros for at være idérige, modige og arbejdssomme. Seje unger! Hvis bare en brøkdel af Danmarks ungdom er som
dem, så er der kun grund til at se lyst på fremtiden ;-). Ud over en skøn aften
med motion, snak og samvær på kryds og tværs, så fik Elevrådet også tjent
penge til nye boards til frikvartersleg.
Forældrerådet i Børnehuset og Skolebestyrelsen arrangerede en lørdag i december i samarbejde ”Skovtur og træfældning” – den årlige tur med gåtur
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i skoven, finde det rette juletræ og efterfølgende snak og hygge over æbleskive-bordet og den varme kakao. Tak
for opbakningen til de deltagende familier.
Regnbuen inviterede forleden til forældrekaffe inkl. sønderjysk kaffebord
– what’s not to like? Altid en fornøjelse at komme i SFO’en og få en snak med personalet og de andre forældre.
Der er mange forældre, der har ytret ønske om, at dette gerne må blive en
tilbagevænnende begivenhed!
I efteråret 2015 har den i Skolebestyrelsen stået på at få fundet en ny skoleleder – eller som det fremgik i jobopslaget: en helhedsleder. Og hvad mon
det nu er?? Vi søgte efter en helhedsleder, da denne leder er øverste leder for
både skolen, børnehaven og vuggestuen (Kloster Børnehus). En leder, der
vil kunne få bragt sammenhæng i vores institutioner og få skabt en rød tråd
sammen med det øvrige personale. Vi modtog mange fine ansøgninger fra
kvalificerede ansøgere – og det er med stor glæde, vi kan byde velkommen
til Dorthe Thomsen, vores nye leder, der starter 1.2.16. Vi glæder os meget
til samarbejdet og har store forventninger til Dorthe ud fra det, vi allerede
har hørt og set fra hende. En dybere præsentation af Dorthe kommer i næste
Sogneblad og på skolens facebookside.
Så endnu en milepæl sættes i Holmsland
Skoles historie, når Dorthe starter – og
vi er klar på de ændringer, der naturligt
vil komme med en ”ny kaptajn ved roret” – og vi vil undgå at tænke: ”ALT
NYT ER FARLIGT” - som Familien
Crood i animationsfilmen ”Croods” gør,
når de møder nye udfordringer!
Inden længe er der valg til Skolebestyrelsen – hold øje med datoen på skolens hjemmeside/facebookside, og i år er der 3 på valg – vi håber så mange
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som muligt har lyst til at komme og høre om Skolebestyrelsens arbejde og evt.
ønsker at stille op til valget. På Holmsland Skole har Skolebestyrelsen mange
muligheder for at sætte sit præg på børnenes hverdag.
I januar har viceleder og lærer Lars Husted været stedfortræder for skolelederen og har sammen med Marianne, leder af Regnbuen, været synlige og skarpe i overgangsperioden mellem to
ledere – tak for jeres indsats og energi. Og resten af personalet skal have et
stort skulderklap for at holde tungen lige i munden – for det er jo kun til at
blive rundtosset i sådan en periode.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup

Dorthe Thomsen, ny leder af Holmsland Helhed, hilser på børn og voksne
og sætter hårdt ind på at lære navne og ansigter at kende!
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Årets Holmbo 2016
Som tidligere har vi i Holmsland Sogneforening et ønske om at fremhæve en af de
mange holmslandske ildsjæle ved at udvælge Årets Holmbo.
Foreninger, bestyrelser og enkeltpersoner, som kender én der fortjener dette ekstra
skulderklap, anmodes om at indstille kandidatens navn ledsaget med kort begrundelse. Udvalget, som udnævner ”Årets Holmbo”, består af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Holmsland Sogneforening.
Kriterier for udnævnelse.
Personen skal være fra lokalområdet (Gl. Sogn eller Ny Sogn) og have udført en
ekstraordinær frivillig/ulønnet indsats til gavn for stedets beboere inden for:
• Foreningsarbejde
• Stedets udvikling
 Forskønnelse af området
 Igangsætning af nye projekter/ideer
Ud over æren, vil personen få overrakt et diplom, et gavekort på 500 kr. og en buket
blomster ved den fælles generalforsamling 1. april 2016
Kåringen bliver sponseret af Ringkøbing Landbobank.
Indstillingerne sendes til sjjsboth@hotmail.com inden den 18. marts 2016 eller ved
kontakt til udvalget, som består af Bjarne Vogt, Hans Jørn Sørensen og Sjoerd Both.

Det er tid til at forny dit medlemskab af

Sogneforeningen

Kontingentet er 100 kr. pr. person og skal fornyes hvert år.
Du kan betale på 5 måder:
 Ved bankoverførsel til konto 7670 1308787 (Husk at oplyse navn)
 På vedlagte girokort
 Swipp mobilnummer: 2 3 2 9 9 7 9 1
 MobilePay mobilnummer: 2 3 2 99 7 9 1
 I Brugsen
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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
63

Holmsland Jagtforening
Generalforsamling den 23/1-2016.
Dagen startede som vanligt med en rævejagt i engene. 13 mand var mødt
op, men da starten gik, forsvandt formanden hjem til den sidste afpudsning
af de gule ærter.
Jagten foregik i godt vejr endda med en smule snedække. Der blev set ræv,
men ingen leveret.
Klokken 13 mødtes de vejrbidte jægere med 4 suppejægere hos Hans
Kurt til de traditionelle hjemmelavede gule ærter med rigeligt ferskt og røget
flæsk samt pølse og ikke at forglemme: Kogte grisehaler, som nok ikke lige
er hofretten for alle deltagere, men de skal være der!
Spisningen afsluttedes med kaffe og småkager (vanen tro: Rutebiler, eller
som en vittig sjæl kalder dem: Busteholder/bus der holder!), og generalforsamlingen kunne begynde.
Til ordstyrer valgtes den siddende formand.
Formanden aflagde beretning med en gennemgang af årets aktiviteter.
Årets vildtudbytte var 3 stykker råvildt, 4 ræve, 2 fasaner og 2 snepper.
Pokalvinder ved flugtskydningen blev Niels Erik Jørgensen. Pokalen er
graveret fuld, og Torben Sandgrav skænkede en ny pokal.
De øvrige aktiviteter, som foreningen og dens bestyrelse har deltaget i,
blev gennemgået.
Derefter fremlagde kassereren regnskabet, som ser nydeligt ud. Vi er ikke
truet af fallit. Regnskabet blev godkendt.
Som sædvanligt er det svært helt at holde fokus på de enkelte punkter i
dagsordenen, så af og til bevæger deltagerne sig ud i debat om andre emner,
men det må tilskrives en svag ordstyrer!
Så nåede vi frem til valg til de enkelte poster. Formanden blev genvalgt –
var han nødt til, ellers ville kassereren ikke modtage genvalg. Til bestyrelsen var Mogens Tarp (kasserer) og Hans Kurt Jørgensen på valg. Hans Kurt
slog sig lidt i tøjret, idet han synes, han havde siddet der længe nok (valgt
ind 7/8-79), men dog kun et år længere end formanden (valgt ind 6/8-80).
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Begge blev genvalgt. Der var genvalg af
revisor (Chr. Iversen) og bestyrelsessuppleant (Bjarne Lauridsen).
Generalforsamlingen var ved at være
overstået, naturligvis i god ro og orden,
OG så blev formanden ellers taget på
sengen! Kassereren rejste sig op og kom
med en længere gang bragesnak om formandens kvaliteter og meritter, hvorefter
han kunne meddele, at den øvrige bestyrelse havde besluttet at udnævne den siddende formand til æresmedlem. Se, det
havde han ikke lige set komme, og han var da en smule rørt i sin takketale
for den store ære og påskønnelse for det årelange arbejde som formand (siden 27/8-84).
Hvordan skal vi så lige takle, at formanden er æresmedlem. Er det ikke én,
der blot skal nyde og ikke yde?
Karsten Krægpøth

Holmsland Jagtforening
arrangerer i samarbejde med Søndervig Jagtforening en
guidet tur til Jagtmuseet,
Strandgaarden, Husby Klit, mandag den 4. juli 2016 kl. 19.00.
På museet vil der være en udstilling om hjortevildtet.
Turen er for alle og koster kun kr. 50 inkl. entre og kaffe.
Reserver allerede nu datoen, hvis I har lyst til at deltage. Nærmere
om tilmelding i maj-nummeret af Holmsland Sogneblad.
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Det var dengang
Et billede fra valglokalet i det gamle forsamlingshus. Det er fra folketingsvalget 1975. Der var ikke just trængsel i valglokalet.
Personerne er fra venstre: Laust Nørtoft, Peder ”Snejker” ”Vejmand” Lodberg Nielsen, Jenny Kjærgaard, Jens Chr. Frandsen, Thomas Iversen, og
Henry Christensen.
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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

