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RETTELSE
I Holmsland Sogneblad nr. 1 Februar 2016 bragte vi et billede på side 66
”Det var dengang”. I teksten nævnes navnene på de tilstedeværende, bl. a.
Peder ”Snejker” ”Vejmand” Lodberg Nielsen. En opmærksom læser har
gjort os opmærksom på, at det rettelig skal være Niels Peder ”Snejker” ”Vejmand” Nielsen.
Samme læser mener, at billedet må være taget lige før valghandlingen gik
i gang, idet Laust Nørtoft satte en ære i at være den første, der afgav sin
stemme.
HUSK AT
indlæg til næste sogneblad skal være redaktionen i hænde senest 1. august,
så man er måske nødt til at være i god tid, hvis sommerferien kommer i vejen.
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Fælles generalforsamling - referat
Så oplevede vi det igen:
Fem foreninger og 100 holmboere.
Den fælles generalforsamling fredag d. 1. april 2016 kl. 17.00 startede med
besøg af en konsulent fra Fibernet, RAH. Hun orienterede om udrulningen
af Fibernet i området. Det var en god lejlighed til at orientere sig, før tilbuddet kommer til Holmsland.
Kl. 17.10 kunne den egentlige generalforsamling starte. De 100 medlemmer
fra de 5 foreninger havde ved indgangen fået udleveret stemmesedler i de
respektive farver. Sjoerd Both bød velkommen og efter en fællessang blev
Asger Krogsgaard hurtigt valgt til dirigent for generalforsamlingerne.
Vi har nu holdt fælles generalforsamling i fire år. Det er foreningerne Sogneforeningen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Holmsland Gymnastik og
Ungdom, Din Egen Forening og Holmsland Brugsforening.
Rækkefølgen går efter tur, og midt i det hele sørger Charlotte for god mad
til fællesspisningen.
Her skal ikke være en grundig gennemgang af indholdet fra de enkelte foreninger. Det kan læses andetsteds. Dog kan nævnes, at Sogneforeningen i år
uddelte prisen Årets Holmboer til Bodil og Ivan Schmidt. Et godt valg og
stort bifald til dem, selvom de var på skiferie.
Sogneforeningen har fokus på udviklingsgrupperne. Torben Mortensen gav
en kort redegørelse for de lokale initiativer.
Din Egen Forening har ved større arrangementer et godt samarbejde med
Sogneforeningen, HGU og Centeret. Det er dog svært at finde en selvstændig plads i foreningslivet.
HGU oplevede kampvalg til bestyrelsen. Det er vist ikke sket før. Det blev
besluttet, at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer, og der var run på for
at få en plads der. Det er et positivt signal om, at vi vil HGU, at vi tror på
positiv udvikling.
Dagli’Brugsen kunne spore en optimisme her i 150 året for Brugsens tilbli3

velse. Centeret vil prøve nye tiltag for at få flere børn og unge mennesker i
Hallen.
De fem foreninger startede samarbejdet for fire år siden, og på et evalueringsmøde d. 25. april var alle enige om, at det havde været en god og positiv
aften med en god stemning. Den fælles generalforsamling styrker fællesskabet på Holmsland. På én aften får vi indtryk og små historier om, hvad der
rører sig i sognet.
Alle fem foreninger gav tilsagn om fortsat at holde fælles generalforsamling. Vi er også enige om, at der skal småjusteringer til, og at formen hele
tiden skal udvikles, så generalforforsamlingerne fortsat virker dynamiske
med plads til medlemmernes engagement.
Til sidst skal lyde en stor tak til Viggo Kofod, der igennem alle år har været
IT-ansvarlig for den tekniske side af arrangementet. Viggo finder altid en
løsning.
Fælles generalforsamling afholdes næste gang fredag d. 31. marts 2017 kl.
17.00.
På vegne af alle foreninger
/ Dagli’Brugsen, Esther L.

Indvielse af Bagges Dæmning.
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Genbrugsdillen eksisterer stadig
Kr. Himmelfartsferien bød på strandvejr. Alligevel afsatte mange tid til at
besøge Sogneforeningens loppemarked fredag og lørdag på Bandsbyvej.
Her havde en flok ukuelige hjælpere gennem det sidste halve år samlet rigtig
mange brugbare ting, som blev solgt til rimelige penge.
Oprydningen er nu også overstået, og Dorthe har været i banken med et
overskud på over 20 000 kr.
Tak fordi I afleverer effekter i vores container på genbrugspladsen. Bliv endelig ved med det. Vi modtager kun brugbare ting, og det er en stor hjælp,
hvis der inden afleveringen i containeren er sket en sortering.
Der er også mulighed for at aflevere direkte ved først at henvende sig til Bodil Schmidt på 97 33 71 09.
Loppetæmmerne.

Sankt Hans Fest på Røjklit Havn
I lighed med de senere år går Friluftslauget, Stadil Fjord Bådelaug,
Lodbjerg Hede Grundejerforening og Holmsland Sogneforening
sammen om at arrangere Sankt Hans Fest.
Grillen er klar kl. 18.00. Man medbringer
selv mad og drikkevarer.
Senere på aftenen holdes båltale,
og bålet tændes.
De 4 foreninger.
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Hurtigt internet til Klosterområdet
Men det kommer ikke af sig selv - der er brug for lokal opbakning!
Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en aftale med det lokale selskab,
RAH EnergiMidt, om udrulning af fibernet. Det betyder, at alle borgere inden for de næste fem år får tilbudt adgang til fremtidens internet: Internet
med maksimal hastighed og stabilitet
Men tilslutningen sker ikke af sig selv.
Vi har brug for lokal opbakning fra hvert enkelt område, hvis vi skal rulle
fibernettet ud, hvor du bor. Helt konkret skal vi have positive tilkendegivelser fra mindst 3050% af husstandene i
dit område, før vi begynder udrulningen.
Er du interesseret, er
der fornuft i at melde
det ud allerede nu. For
jo flere I melder jer til,
jo hurtigere får I glæde
af fremtidens internet.
Du kan give din positive tilkendegivelse på:
rah-energimidt.dk
eller 70 20 50 12
Fibergruppen består af Laurids Graversen og Frode V. Thomsen.
Med venlig Hilsen
Frode Viisholm Thomsen
mobil 40335002
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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
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Legepladsen i Kloster

Ved hjælp af midler fra Nordea og i samarbejde med HGU og Holmsland
Idræts- og Kulturcenter er det lykkedes at få udvidet legemulighederne på
Kloster Legeplads.
Tak til Nordea, fordi de har gjort det muligt at anskaffe en vippe, et koldbøttestativ og en rutsjebane. Nu har børn i alle aldre en mulighed for at få sig
rørt.
Kompetencecenteret fra Ringkøbing-Skjern Kommune har lovet at efterse
og male borde/bænke og det lille rutsjetårn. Når dette er sket, vil der blive
lavet sikkerhedstjek, så vi trygt kan lade vore børn lege på pladsen.
Værn om stedet og være med til at sørge for at affald, flasker og ikke mindst
cigaretskod kommer i skraldespanden.
Holmsland Sogneforening

8

Information om arrangementer

På kalenderen på holmsland.dk og på infoskærmene er der mulighed for at
annoncere med arrangementer. Velvidende, at budskaberne udbredes via andre kanaler såsom facebook, så ser vi stadig et behov for at have et informationsområde, som kommer ud til den brede befolkning. Derfor vær påpasselig med i god tid at informere holmsland.dk ved at sende oplysningerne til
holmsland.kalender@gmail.com
Gerne længe før arrangementet løber af stabelen. Derved informerer I alle
andre om, at der sker noget på den dato.
Kalenderen på holmsland.dk har kommunens og pressens bevågenhed. Endnu en grund til at annoncere her.
På byskiltene kan annonceres med arrangementer. Til brug ved fremstillingen af skiltene har sogneforeningen anskaffet en lamineringsmaskine, som
kan betjenes i centeret. Her forefindes ligeledes lamineringslommer. Ved
henvendelse til Charlotte er det muligt at få hjælp til at skrive ud i A3, som
er den papirstørrelse, som passer til rammerne.
Holmsland Sogneforening
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Møde med Dorthe Thomsen
Leder af Holmsland Helhed: Holmsland Skole –Skolefritidsordningen Regnbuen og Kloster Børnehus.
Genkendelsen af den særprægede ”duft
af skole” får mig til at smile, da jeg kommer ind på Holmsland Skole. Ikke alt i
verden forandrer sig lige hurtigt.
Jeg har aftalt at mødes med Dorthe Thomsen for at skrive en kort artikel om hende
i sognebladet. Dorthe er leder af ”Holmsland Helhed” dvs. Holmsland Skole, SFO
og Kloster Børnehus. Dorthes kontor er
enkelt og deles med tre medarbejdere.
Hun fortæller, at hun har været underviser i mange år og skoleleder i 5 år, men
det er første gang hun bestrider et job som
helhedsleder.
Første dag på hendes nye arbejdssted var en rigtig god oplevelse. Måden hun
blev modtaget på af elever, forældre, kollegaer og skolebestyrelse var fantastisk. Alligevel tager det et godt stykke tid, før man har vænnet sig til de
nye arbejdsomgivelser og selve jobbet. Faktisk minder det hele lidt om dén
oplevelse, eleverne har på deres første skoledag; spændende men også lidt
fremmed og ny!
Så hvad er Dorthes visioner og synspunkter på undervisningen i Folkeskolen
- og hvad betragter hun som sine hovedopgaver? Først og fremmest synes
hun, at det er vigtigt at eleverne får bibragt fornøden faglig viden som læsning, matematik og skrivning. Lige så vigtigt er det dog, at de udvikler deres
evner til at samarbejde og at være kreative, når det drejer sig om at løse praktiske problemer. Idræt, motion og naturoplevelser er også vigtige elementer
i undervisningen på Holmsland Skole. Skolens mål og formål er jo at hjælpe
de unge til at udvikle deres fulde potentiale som fritænkende, selvstændige,
sociale og dannede mennesker med respekt for naturen.
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Dorthes kerneopgaver som helhedsleder er at lede og koordinere, fremme
og lette undervisningen og andre opgaver i de tre afdelinger. Der er ikke
meget rutine i dagligdagen, men hun forsøger at holde kontakt med alle
medarbejdere, så hun har en god og klar fornemmelse af, hvad der foregår
i helheden. Samarbejdet med Ringkøbing Skjern Kommune er indtil videre
fremragende, og Dorthe roser de administrativt ansatte, hun jævnligt samarbejder med - både for deres professionalitet og deres fleksibilitet. Hun er dog
en smule bekymret over Christiansborgs detaljestyring med regler og paragraffer, som kommer oppefra. At skrue det kommende skoleår godt sammen
jævnfør skolereformens krav og andre forhold, skolen slet ingen indflydelse
har på, som for eksempel bustider, betragter hun dog som den største udfordring lige for tiden.
Med hensyn til samarbejdet med det lokale samfund vil Dorthe meget gerne
samarbejde endnu mere med de mange lokale foreninger og de mange frivillige ildsjæle, der findes på Holmsland og i Kloster. For eksempel ville det
være dejligt hvis nogle frivillige ville kaste deres kærlighed på skoleskoven
– det kunne være ved at klippe, vedligeholde og trimme området, men det
kunne også være, at nogen havde lyst til at bygge en bænk til området. Er
der et par frivillige, der kan tilbyde et skakkursus på skolen, har det også interesse. Så kære læser: bare ring eller mail til Dorthe eller sogneforeningen,
hvis du har tiden og lysten!
Dorthe ser lyst på skolens fremtid. Skolen skal nok overleve som folkeskole.
Med den ånd og indstilling, der er i området, KAN der kun være flere, der
vil flytte til Kloster.
Dorthe bor med sin mand, Charles, der er folkeskolelærer, på et nedlagt
landbrug i Ådum ved Tarm. Parret har to sønner. Hun elsker natur, hund,
høns og havearbejde.
For Holmsland Sogneforening
Sjoerd Both
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Naturens Dag
Sæt allerede nu kryds i kalenderne
den 11. september, som bliver
Naturens Dag i 2016.
Temaet for dagen er i år:
Natur uden alder.
Det er tredje år, at en hel række af foreninger går sammen om at arrangere
naturoplevelser for små og store.
Udgangspunktet vil også i år blive
Røjklit Havn.
Programmet for dagen vil senere være at se på holmsland.dk og i
augustnummeret af Sognebladet.
Bosætningsarbejdet med hensyn til
stære har båret frugt.
Sidste år på Naturens Dag byggede
børn og voksne to stærehoteller på
Røjklit Havn. Disse to hoteller er nu
beboet af masser af fornøjede stære,
som bygger rede, ruger og henter
mad til forslugne unger.
Esther Larsen og Bodil Schmidt

Hvis udbuddet af ledige boliger er stort nok,
så kommer der også tilflyttere! 
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Se Solstrålehistorierne på holmsland.dk
”Husk på, det vi har - klag ikke over det, vi ikke har” blev der sagt ved den
fælles generalforsamling. Skulle I en gang imellem glemme alle de goder vi
har, så gå ind på Solstrålehistorierne på holmsland.dk.
Her fremgår mange af de muligheder området byder på, og man kan med
stolthed opleve et levende samfund, hvor der er initiativ og udvikling for alle
aldersgrupper.

Foredrag med
Mikkel Beha Erichsen
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
mandag d. 14. november 2016 kl. 19.00
Forfriskninger kan købes i pausen
Billetter købes via billetto.dk eller i Dagli´ Brugsen, Kloster

Priser: 6. apr.-31. juli kr. 175,- / 1. aug-13.nov. kr. 200,- /ved indgangen kr. 250,-

Arrangør: Foreningerne på Holmsland
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Sommer hos

Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Sejr Copenhagen

"du Milde"

Strikkecafé!

Stort udvalg i slidstærke og
varme mohairstrømper.
Ved køb á 3 par gives 10% rabat

Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

Glerup filtsko

Torsdag den 26. maj kl. 19-21.30
afholder vi forårets sidste.
Alle er velkommen.
Tilmelding ikke nødvendig.
Åbningstider:
tirsdag - fredag 10 -17
lørdag 10 -16
søndag og mandag
lukket


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

Vi har i Din Egen Forening konstitueret os således:
Sekretær: Tina Jeppesen
Kassere: Helle Skarregaard
Næstformand: Anita Sandgrav
Formand: Dorit Hansen
Yderligere medlem: Eva Provstgaard.
Vi har ikke det store på programmet her i foråret og sommeren. Vi har dog snakket
om en cykeltur/ gåtur over Bagges Dæmning her engang når det bliver lidt bedre
vejr.. så det også er vejr til og nyde den medbragte kaffe/kage.. men det er lidt svært
og planlægge, så hold øje med hims og facebook gruppen ”alle os i Kloster,” hvis
du har lyst til og komme med.
Ellers ser vi frem til foredraget med Mikkel Beha d. 14 november 2016, som vi er
med til og arrangere sammen med andre foreninger her på Holmsland. Husk… det
er billigst og købe inden d. 1 august. Der får du billetten til den nette sum af 175,- kr.
På vegne af din egen forening.
Dorit Hansen

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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Centernyt
Kalenderen siger det er forår, men når vi kigger ud af vinduerne er det ikke
helt det syn der møder os. Vi har siden sidst haft fastelavnsfest i centret. Det
var en stor succes. Der var ca. 100 i alt med børn, forældre og bedsteforældre.
Alle havde gjort noget ud af udklædningen, og de var super flotte alle sammen.
Der er også afholdt den årlige generalforsamling. Det blev igen i år til en
fællesgeneralforsamling og endnu en succes. Der var ca. 100 fremmødte. De
fik alle en hyggelig aften med lidt godt at spise og drikke. På valg i centret
var Kjeld Pedersen, Holger Jensen og Nina Mortensen. De blev alle genvalgt. Jeg vil godt sige bestyrelsen, en stor TAK for det gode samarbejde vi
har, jeg håber, vi alle har mange år endnu i vores smukke center.

Det har været en travl vinter med mange aktiviteter i
alle grene af huset. Det er
skønt at se så mange glade
brugere af huset. Nu hvor
indesæsonen er slut, er det
godt vi har multisalen til
at holde gang i os alle. Det
er jo den store festtid med
konfirmationer, bryllupper
og alle de andre fester, der
holdes i salen.

HUSK tilmelding til AKTIVE FERIEDAGE. Det er d 27. og 28. juni fra
9:00 – 15:00
Vi håber rigtig mange børn vil melde sig til, for succeser er sjove at videreudvikle.
Det er for børn fra 6 – 13 år. Tilmelding ved DGI.
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HGU og centret er begyndt et nyt
lidt anderledes samarbejde. Vi håber på et super godt initiativrigt
samarbejde, der vil komme alle de
aktive holmboer til gode og gerne
få flere brugere udefra til at benytte
vores flotte omgivelser.
Vi håber sommeren snart kommer,
så vi kan få døre og vinduer åbnet.
Vi ses i centret.
M.v.h.Charlotte
centerleder

Udstilling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Denne gang med Ellen Munk.
Ellen har malet akrylbilleder i efterhånden mange år, og glæden ved at
male bliver bare større med årene.
Ellen håber, at kunne formidle positive oplevelser til dem, der skal kigge på billederne.
Ellen har været lektor i engelsk og
har bl.a. undervist på Ringkøbing
Handelsskole. Nu helliger hun sig
billederne i stedet for.
Ellen har udstillet billeder på Kulturspinderiet i Silkeborg, Ringkøbing Amtsrådhus, Sønderborg Sygehus Kunstforening, Sct. Olaf
Centeret Højbjerg, Ny Carlsbergfondets Kunstforening m. fl.
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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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Friluftslauget
Flinke folk forærer Friluftslaug fliser fra forhaven.
For nogen tid siden efterlyste vi i Holmsland Friluftslaug overskydende fliser fra for- og baghaver. Vi havde brug for fliser, da vi bl.a. skulle etablere
nyt kajakhus (indkøbt af HGU), udvide vaskepladsen og indrette fast holdeplads til kajakvogn.
- og vi fik mange henvendelser. Tak for jeres opbakning. Vi fik aftale om rigtig mange fliser. Ja, flere end vi kunne bruge.
Niels Lind har ansøgt ”Medarbejdefonden for VKR-gruppen” om en
donation til vores lille klub. Fonden er stiftet af grundlæggeren for
det oprindelige Velux-firma, og idet Niels har været ansat som revisor i Velux Østbirk i en årrække, var det muligt for ham at søge.
- og han gjorde det! - og han fik positiv tilbagemelding.
Niels modtog 15.000 kr. til klubben, og efter hans anbefaling er pengene
brugt således:
- indkøb af kajakvogn
- indkøb af 2 stk. solpaneler til udluftning i kajakhusene
- indkøb af 2 stk. vaskestativer til udvidelse af vaskepladsen
- indkøb af træklås
Tak for stor indsats på vores arbejdsdage				
Vi har holdt flere arbejdsdage i klubben, hvor rigtig mange har givet et nap
med for at få nyerhvervelserne etableret og for at få det hele til at hænge
sammen – stor tak for det.
Nu fremstår vores lille afdeling af Røjklit Havn som
et hele og venter bare på
en god og lun sæson med
gode klubaftener, med alt
hvad dette indebærer. Vi
siger mange tak til Niels
for arbejdet med ansøgningen og for pengene.
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Planlagte ture i Holmsland Friluftslaug
På et møde d. 13. april var vi 13 medlemmer, der var samlet for at få overblik over forslag og interesse for fællesture i den kommende sæson. Vi havde mange forslag - om længere ture med overnatning, om endagsture og om
madpakketure.
Madpakketure er tænkt som en aftenrotur, hvor vi kører til nærliggende rovand (f.eks. Vorgod Å, Thorsminde, Sunds Sø, Vandkraftssøen i Holstebro,
Ringkøbing Fjord m.m.), ror en tur og nyder vores medbragte madpakker.
Madpakketurene er ikke datosat, men arrangeres spontant bl.a. efter vejret.
I rokalenderen er flg. ture datosat:
Lørdag d. 7. maj 2016: Ribe Å med byrundtur, turleder Aase og Niels Lind
Lørdag d. 2. juli 2016: Silkeborg fra søside, turleder Jeanette Fyhn
Lørdag d. 16. juli / Søndag d. 17. juli 2016: Mariager Fjord, turleder Charlotte Junker
Lørdag d. 13. august 2016 Open Water
Vores lokale ”Open Water” svømmeklub skal denne dag svømme
tværs over Ringkøbing Fjord. Holmsland Friluftslaug stiller med
kajakroere, der skal agere ”følgebåd”.
Lørdag d. 20. august 2016 Rotur på Gudenåen, turleder Margot Jacobsen
Weekenden d. 2. – 4. september 2016 Læsø rundt, turleder Esther og John
Larsen
Søndag d. 11. september 2016 Naturens Dag
Vi holder åbent hus i kajakklubben i forbindelse med Naturens Dag. Der bliver rotur til Hindø og erfarne roere vil desuden guide interesserede gæster,
der har lyst til at prøve en tur i kajakken på småture på fjorden. Måske får vi
besøg af den nye SUP-klub i Ringkøbing (Stand Up Paddling) – så kan vi jo
også prøve det.
Lørdag d. 9. april indledte vi vores 5. rosæson med standerhejsning og arbejdsdag. Efter 4 lærerige dage i Hvide Sande Svømmehal er vi nu klar til
det rigtige vand. Vi byder vores nye medlemmer velkommen. Flere af vores
nye medlemmer mødte vi netop i Røjklit Havn til Naturens Dag 2015. Vi ser
frem til en god rosæson med store og små oplevelser. Vores faste klubaftener
er stadig onsdag. Vi mødes på vandet kl. 18, og Aase/Dorthe-holdet er parat
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med lune drikke
efter roturen. Alle er velkomne
til at kigge forbi
til en tår kaffe,
og I, der har doneret fliser, kan
jo så se resultatet.

Holmsland Skole’s 5. klasser på kajaktur.
I forbindelse med kommunens Sundhedsuge i uge 17 arrangerede vi - på opfordring fra Holmsland Skole - en dag på Ringkøbing Fjord for skolens 5. kl.
Det var torsdag d. 28. april, solen stod højt på himlen, vinden var let fra nord
– dog stadig meget koldt. Vi havde aftalt at mødes i læsiden ved Gl. Sogn
kirke i et lånt sommerhus. Elever og lærer cyklede til Gl. Sogn, hoppede af
cyklerne og helt uopfordret gik de rundt og gav hånd og hilste pænt på os.
Hurtigt i våddragter og redningsveste. Alle var parate og spændte. Vi var
en lille flok fra klubben, der fortalte børnene lidt om kajakroning, udstyr og
sikkerhed på vandet. Vi roede ud i tre hold. Pludselig skulle de selv holde
balancen i deres egen kajak. De skulle holde kajakken på ret køl og dreje og
vende, og de skulle undgå at ro ind i en kammerat. Ja, egentlig skulle de jo
også fremad. Alle klarede bølgerne og oplevede at få vind og vandsprøjt i
ansigtet. Det var en overraskelse og en oplevelse for børnene at sidde så tæt
på vandoverfladen og se det hele fra ”søsiden”.
Efter en frisk tur på fjorden var Aase/Dorthe holdet klar med varm cacao til
de medbragte madpakker. Nu skulle turen gå videre til spinning i Centeret,
men inden da var børnene igen rundt og gi’ hånd med pænt tak for i dag.
Vi er glade for på sådan en dag at kunne introducere kajaksporten til sognets
unge mennesker. De oplever muligheder på og ved vandet – og har de lyst til
en tur mere, er de velkomne i Røjklit Havn en onsdag aften kl. 18. Fredag d.
27. maj arrangerer vi en lignende dag for elever fra Sdr. Bork Efterskole.		
			
Vel mødt i Holmsland Friluftslaug.
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Holmsland Krocket Klub
Nu er foråret så kommet efter en lang og kold start. Klubben holdt Åbent Hus den
9. april, og der var et pænt fremmøde af bådel nye interesserede og af klubbens spillere, som også vil spille krocket i den kommende sæson.
Lige nu har vi fået tre nye spillere, som er kommet godt i gang med kølle og kugler.

Nyt fra Holmsland Krocket klub
Nu er foråret så kommet efter en lang og kold start. Klubben holdt Åbent Hus den 9. april, og der var et pænt
Sommerens
turneringer og stævner er i fuld gang. Klubben har deltaget i DGI’s
fremmøde af bådel nye interesserede og af klubbens spillere, som også vil spille krocket i den kommende
Enkelmandsturnering,
kvalificere
DM.
Holdturneringen
startede
sæson. Lige nu har vi fået tredog
nye uden
spillere,atsom
er kommet sig
godttil
i gang
med
kølle og kugler.
Billede 1 og 2
i slutningen af april måned og fortsætter
som vist på oversigten nedenfor. Vi har i
årSommerens
to hold tilmeldt
DGI’s
Holdturnering,
og etEnkelmandsturnering,
B2.hold. Begge dog
turneringer
og stævner
er i fuld gang.nemlig
Klubben et
harA1-hold
deltaget i DGI’s
uden vandt
at kvalificere
sig
til DM.sidste
Holdturneringen
startede
i slutningen
af række,
april måned
og der
fortsætter
vist på
hold
deres
puljer
år
og
er
nu
rykket
op
i
en
hvor
skal som
kæmoversigten nedenfor. Vi har i år to hold tilmeldt DGI’s Holdturnering, nemlig et A1-hold og et B2.hold. Begge
pes
for atpuljer
vinde
kampene.
holdmere
vandt deres
sidste
år og er nu rykket op i en række, hvor der skal kæmpes mere for at vinde kampene.
Hold-turneringens hjemmekampe spilles som det fremgår her:
Dato
Tidspunkt
A1 - Rækken:
Holdleder:
Inger Breum

den 26. april 2016
den 04. maj 2016
den 31. maj 2016
den 14. juni 2016
den 28. juni 2016

kl. 18.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

Sted

Modstander hold

hjemme
hjemme
hjemme
hjemme
hjemme

Rækker Mølle Krocket
Videbæk Krocket
Sørvad Krocket
Holstebro Krocket
Faster Krocket

Mellem hjemmekampene møder holdene deres modstandere på deres hjemmebaner. Der spilles i alt
10 kampe og den klub, der opnår flest points har vundet puljen og retten til at spille om DM mesterskabet.

B2 - Rækken:
Holdleder:
Birgit Christoffersen

den 25. april 2016
den 23. maj 2016
den 13. juni 2016
den 4. juli 2016

kl. 13.30
kl. 18.30
kl. 13.30
kl. 13.30

hjemme
hjemme
hjemme
hjemme

Sevel IF
Rækker Mølle krocket
Humørklubben 2
Videbæk

Mellem hjemmekampene møder holdene deres modstandere på deres hjemmebaner. Der spilles i alt
8 kampe og den klub, der opnår flest points har vundet puljen og retten til at spille om DM mesterskabet.
.
Hjemmekampene spilles på vores baner syd for Hallens
22 fodboldbaner – indgang ad stien ved Gadegårdsvej
5. Alle er velkommen.
Par-turneringen i DGI Krocket afvikles i løbet af august måned. Klubben deltager også i år. Tilmeldingen

Hjemme kampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien ved Gadegårdsvej 5. Alle er velkommen.
Par-turneringen i DGI Krocket afvikles i løbet af august måned. Klubben
deltager også i år. Tilmeldingen skal dog først sendes ind i begyndelsen af
august.

Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb
mere end 30 stævner i Vestjylland. Ved disse stævner deltager der ofte 60 –
80 spillere og ved flere af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Torsdag den 15. september inviterer Holmsland Krocket til stævne og vi forventer ca. 60 deltager, der kommer her til Kloster for at få en hyggelig og
god dag med spil og spænding.
Hele stævneoversigten kan findes på www.dgi.dk
Som sædvanligt spiller vi krocket på vores baner hver tirsdag og torsdag fra
kl. 13.30, og der kan spilles en 3 – 4 timer inklusive den ½ times kaffepause.
Ring til undertegnede hvis du kunne tænke dig at prøve spillet, det er gratis
og uforpligtende.
Viggo Kofod
3097 0080
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

• Bruder, Siko, Rolly Toys legetøj
• Arbejdstøj, handsker, træsko, støvler m.m.
• Kompressorer
• Værktøj

Holmsland Maskinforretning A/S
Bandsbyvej 11, Kloster – 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

Holmsland Tømrer- og Maskinsnedkeri A/S
Klostervej 82 6950 Ringkøbing

97 33 70 24
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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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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Dagli’ Brugsen
Sidste nyt fra Dagli’Brugsen.
Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og vi har budt velkommen til vores nye
medlem Elise Vaaben Bojsen:
Formand: Esther Larsen
Næstformand: Svend Jensen
Sekretær: Mette K. Rasmussen
Medlem: Erik Dideriksen
Medlem: Elise V. Bojsen
Smag på Dagli’Dagen: Fredag d. 3. juni kl. 15 - 17 inviteres alle til en
mini madfestival i Brugsen. I skal prøve smagen af sommerens lille lette,
smagen af lidt godt fra Italien, en lille forret, lidt til madpakken, tapas, sunde
snacks, spændede knækbrød til oste og vin og så selvfølgelig lidt til den søde
tand. Mange af varerne er nye i butikken. Nærmere info følger.
Internationalt Marked: Fredag d. 19. august kl. 16 – 19. Vi inviterer som
sidste år til internationalt marked. I år også med fokus på de egne af Danmark, der er repræsenteret på Holmsland. Ja, selve Holmsland skal også være med. Vi gør plads til børnene, til lidt gøgl, til lidt stump og kreil. Vi glæder
os til liv på markedspladsen. Nærmere info følger.
Bestyrelsen
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Hvordan kan vi gøre Dagli’Brugsen mere
attraktiv som indkøbssted?
Et spørgsmål, der var i fokus på et nyligt afholdt møde i
Dagli’Brugsens Dagli’Stue.
Onsdag d. 20. april 2016 kl. 17.30 – 20.00 holdt vi et kundeinvolveringsmøde. Det
var salgschef Kjeld Kirkedal fra Coop, der sammen med uddeler og bestyrelse havde inviteret til denne aften.
Vi havde inviteret bredt: unge og ældre - fra by og fra land. 14 kunder sagde ja tak
til at være med.
Kjeld Kirkedal ledede mødet. Uddeler og de to repræsentanter fra bestyrelsen var
henvist til en lytteposition. På mødet skulle kunderne sammen finde frem til ønsker
og behov for forandringer og forbedringer.
Efter en kort indledning blev deltagerne inddelt i tre hold og udstyret med kuglepen
og gule post-it lapper.
Grupperne skulle nu i tre kvarter gå rundt i butikkens afdelinger, på lageret, i personalerummet, på loftet (fjernlageret), udenfor – ja, alle steder. Når de fandt noget
at bemærke, skulle de skrive det på en gul lap. De skulle selvfølgelig snakke sammen i grupen, men de behøvede ikke være enige om, hvad der skulle skrives ned.
Alt var tilladt.
Kjeld gik rundt i butikken og var rundt ved alle grupper. Vi andre måtte ikke vise
os i butikken.
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Efter gruppearbejdet mødtes alle i Dagli’Stuen igen til en sandwich. Stemningen
var høj, snakken gik godt.
Nu skulle der fremlægges. En fra hver gruppe fortalte om, hvad de havde fundet på
deres vej, ris og ros og ønsker til forbedringer. Gruppens gule lapper blev sat op på
væggen til stor opmærksomhed fra os alle sammen. Alle havde noget at byde ind
med – både stort og småt.
Kirstine klarede opgaven godt, kun at sidde og lytte og notere. Kirstine sagde bagefter, at det havde været svært – men lærerigt.
Den lange væg i Dagli’Stuen var nu fyldt med gule lapper, og der var en rigtig god
energi i kundegruppen. Alle gav udtryk for deres mening og ville Brugsen det bedste.
Aftenen sluttede af med at Kjeld sagde tak for kundernes engagement og bidrag.
Han fortalte om, hvordan vi nu i bestyrelsen vil arbejde videre med ”lapperne”.
Alle i gruppen udtrykte tilfredshed med at have fået lov til at komme på banen og
direkte komme med ris og ros og gode forslag.
Vi har siden holdt et bestyrelsesmøde, hvor vi har samlet alle gule lapper. Drøftet
dem, sorteret dem i hovedkategorier; efter indhold, efter det, der umiddelbart kan
ændres og efter det, der skal indgå i en investeringsplan.
Vi synes, det er godt og værdifuldt stof til vores videre arbejde med udvikling af
Brugsen.
Her får I små bidder af, hvad der allerede er forbedret.
Øko-mælk er sat ned i pris. Sælges nu til 8,25 pr. l.
Det første vi møder i Brugsen er nu friske farver i form af frugt. Den mere grå køddisk er rykket mod venstre.
Sortimentet er udvidet med tørrede dadler 
Vinduerne mod syd har fået vores opmærksomhed
Ny tagrende over indgang er bestilt hos blikkenslager
Antallet af forskellige rugbrød på hylden er minimeret. 5 varenumre udgået
Vi vil løbende berette i Sognebladet om arbejdet med ”lapperne”.
- og uddeler og bestyrelse vil gerne sige tak her i Sognebladet. Tak fordi I brugte en
aften på Brugsen, tak fordi I ville bidrage med konstrutive forslag til forbedringer.
Selv om aftenen havde drejet sig om, hvad der kunne være bedre i Brugsen, kunne
vi hele vejen rundt fornemme en positiv holdning til Brugsen, en glæde ved at have
en daglivarebutik i byen.
Bestyrelsen
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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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Lodbergsvej 22 | 9731 2602
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KIRKE
SIDER

Ny Sogn og
Gammel Sogn
Juni-August
2016
AT SYNGE TAK
Når man går ud af kirkedøren i Ny Sogn kirke ser man
billedet af to engle, som hver holder et skriftsted frem:
”Gå ind ad Herrens Hus’ porte med taksigelse.” og ”Og
til hans forgårde med lov.” Taksigelse betyder at synge
takkesange. ”Lov” betyder: Lovprisning, eller sange der
lovpriser.
Man kan undre sig over hvorfor man skal læse om at gå
ind i Herrens Hus, kirken, når man går ud. Har dørene
på et tidspunkt vendt omvendt?
Men egentlig passer det meget godt at blive mindet om
taknemmeligheden, når man går fra kirken ud i verden. I en salme af den vestjyske salmedigter K.L. Aastrup, synger vi, at ”vi véd, hans ord må bæres med
lovsang ud.”
Kirkerne er bygget til sang. Det særlige ved sang er, at
den er et sprog for følelserne. Både de mørke: sorg,
frygt og fortvivlelse. Og de lyse følelser: Jubel, tillid og
tak.
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Derfor minder englene på døren os om, hvor vigtigt det
er at synge af taknemmelighed og om taknemmelighed.
For det, man ikke har ord for, glemmer man.
I George Orwell’s uhyggelige romanklassiker ”1984”
har diktaturet et kontor, der har til opgave at fjerne
ord. For jo færre ord, jo færre følelser, og jo mindre
oprørstrang. Hvis man ikke har ordet retfærdighed, har
man heller ikke længslen efter den.
Men i Guds øjne kan mennesker slet ikke have ord eller
toner nok. Især lovsange og taksigelse skal der til. For
de minder os om, at der er meget at være glad for.
Det kan man let glemme i strømmen af dårligt nyt. En
psykologisk tommelfingerregel siger, at der skal 7 smil
til for at opveje synet at ét surt ansigt.
Nu er det så sommer. I en gammel sommervise hedder
det, at ”Nu er dagen fuld af sang”: Naturen synger jubelsange og takkesange.
Englen på kirkedøren kan fortælle os at suge sommerdagenes jubel til os, som toner af taksigelse, og gemme
dem som lovsang og glæde i hjertet. Glædelig Sommer!
Ole Lange

FRILUFTSGUDSTJENESTER

Igen i denne sommer vil der være en række små gudstjenester på stranden i Søndervig ved solnedgangstid.
Det bliver den 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli, 3. august og 10. august. Alle gange kl. 21.00. Ved meget
dårligt vejr aflyses. Se kirkernes og Søndervigs hjemmeside og facebookside.

Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen 97320617
www.holmsland-kirker.dk

Ny Sogn Gammel Sogn
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
5. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
Luk 14,25-35: Efterfølgelse
12. juni – 3.sø.e. Trinitatis –
Luk 15,11-32: Den fortabte søn
19. juni – 4.sø. e. Trinitatis –
Matt 5,43-48:Om kærlighed
26. juni – 5. sø. e. Trinitatis –
Matt 16,13ff: Peters bekendelse
3. juli – 6. sø. e. Trinitatis –
Matt 19,16ff.:Kamel og nåleøje
6. juli– Solnedgangsgudstj.
10. juli– 7. sø. e. Trinitatis –
Matt 10,24-31: Frygt ikke
13. juli– Solnedgangsgudstj.
17. juli – 8. sø. e. Trinitatis Matt 7,22-29:De to bygherrer
20. juli– Solnedgangsgudstj.
24. juli – 9. sø. e. Trinitatis –
Luk 18,1-8: Enken og dommeren.
27. juli– Solnedgangsgudstj.
31. juli – 10. sø. e. Trinitatis
Matt 11,16ff: Jesus om samtiden
3. aug. – Solnedgangsgudstj.
7. aug. – 11. sø. e. Trin.– Luk
7,36ff: Kvinde m.alabast-krukke
10. aug.– Solnedgangsgudstj.
14. aug. – 12. sø. e. Trin. –
Matt 12,31-42: Om bespottelse
21. aug.– 13. sø.e. Trinitatis–
Matt 20,20ff: Tjen hinanden
28. aug– 14. sø.e. Trinitatis
Joh 5,1ff: Ved Bethesda dam
4. sept.– 15. sø.e. Trinitatis
Luk 10,38ff: Martha og Maria

Ny Sogn
kirke

Gl. Sogn
kirke

10.30

*

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00 Mogens
Thams

10.30 Lars
Christoffersen

10.30 - Th.
Kristensen
10.30 - Kurt
L. Nielsen
*

Sdr.vig

21.00
21.00
21.00

10.30
21.00

10.30

9.00
21.00

*

10.30
21.00

10.30

9.00

9.00 Mogens
Thams
9.00

10.30

10.30

9.00

* Ole Lange står for gudstjeneste i Rindum kirke den
5.juni kl. 9.00, 24.juli. kl. 9.00, 7.august kl. 9.00 samt i
No Kirke d. 24. juli kl. 19.00
33

GOSPELKONCERT - 9. JUNI

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

HOLMBOHJEMMET

Gudstjeneste: 4/8 kl. 14.30
Sangeftermiddag: 2/6, 21/7, 18/8 kl. 14.30
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

Kirkelige handlinger: Jan.- mar. 2016

Dåb. Ny Sogn: Emil Grubbe Andersen Gammel Sogn:
Dicte Søgård Elkjær, Molly Baarstrøm Poulsgård
Vielser. Gammel Sogn:
Siff Vanghøj & Morten Vanghøj Faudel
Begravelser. Ny Sogn: Karl August Johansen.

KONTAKT

Præst: Ole Lange
97337011 –
hokl@km.dk
Kirkegård:
Elise Ebdrup 24484340
Chr. Iversen 61204437

holmslandkirkegaarde@gmail.com
Hjemmeside: www.holmsland-kirker.dk
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Program forfor:
Program
Juni 2016
Mandag d. 6.
Fredag d. 10.
Torsdag d. 23.

Juli 2016
August 2016
Mandag d. 1.
Tirsdag d. 16.

September 2016
Mandag d. 5.
Fredag d. 23.
Oktober 2016
Tirsdag d. 4.
Torsdag d. 6.
Mandag d. 10.
Fredag d. 28.

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian.
Udflugt til Keld Hansens jagthytte i Vemb. Særskilt program.
Tilmelding til Poul Rossander, tlf. 97 33 72 17.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer, Fyrrekrat 14, Søndervig.
Tale v/ Sognepræst Ole Lange.
22. – 30. juli. Holmsborg Bibelcamping.

Bibelkreds hos Birgit og Iver
Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro. Mit møde med Jesustroende muslimer på
Vestbredden. Der indsamles en gave til de forfulgte kristne på Vestbredden.

Bibelkreds hos Jørgen
Høstfest. Leif Nielsen, Skjern. Om IM genbrug og restaurering af missionshuse.

Kredsmøde. Kl. 19.30 gudstjeneste i Borris kirke og efterfølgende møde i Borris
Missionshus ved sognepræst Simon Møller.
Kredsmøde i Spjald Missionshus. Thomas Kristensen, Hvide Sande taler.
Bibelkreds hos Jette og Per.
Basar. Informationssekretær Maria Serner-Pedersen fra ”Åbne døre” taler.

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

Alle er hjertelig velkomne.
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Menighedsrådenes årlige udflugt 2016
For pensionister og efterlønnere
Turen i år går til Gl. Estrup Landbrugsmuseum m. guidet rundvisning

Fredag, den 26. august 2016
kl. 8.00 fra kulturcenteret
Rundstykker bliver sponsoreret af Dagli’Brugsen Kloster
Kaffe og the medbringes selv
Middagsmaden bliver serveret i Den Gamle Stald
Drikkevarer på egen regning
Eftermiddagskaffen indtages på Mønsted Kro
Der er plads til 50 personer
Pris pr. person er 175,00 kr.
som betales ved tilmelding i Dagli’Brugsen Kloster

Tilmelding senest den 12. august 2016
Med venlig hilsen
Menighedsrådene
Ny og Gammel Sogn
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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

Holmbohjemmet
Foråret og sommeren står for døren på Holmbohjemmet, og lige som alle
andre længes vi efter sol og varme, så vi kan komme noget mere udendørs.
Vi har dog trods de lave temperaturer holdt fast i vores onsdagsgåture sammen med skubbeholdet. Turen går for det meste om i Sogneparken, hvor der
er god læ for vinden. Der har dog været enkelte dage med regn, hvor vi har
udfyldt tiden med andre aktiviteter. Bl.a. har Poul Rossander vist billeder og
fortalt om ture til udlandet. Hvis der er nogle blandt bladets læsere, som vil
bidrage med lignende, hører vi gerne fra jer. Det behøver ikke være det helt
store, men det er altid spændende at se og høre fra fjerne himmelstrøg.
I forbindelse med, at Ringkøbing-Skjern Kommune
havde sundhedsuge i uge
17, arrangerede Holmbohjemmet en ”frisk” gåtur
over Bagges dæmning.
Der deltog beboere, frivillige og personale. Vi kørte
i, ”Hwolmboen”altså vores bus. Det var en meget
kold og blæsende tur, men
alle tog det med mod og
et smil på læben. Gåturens længde varierede hos deltagerne. Nogle gik ud
til den første bro, for at se nærmere på den fine brokonstruktion. Andre gik
halvejs ud til broen, hvor de, på afstand, kunne se broen og den fine natur,
medens andre nøjedes med at finde et nogenlunde læsted.
Alle havde fået masser af frisk luft og en god oplevelse. Da vi igen var kommet ind i en dejlig varm bus, kørte vi en lille tur gennem Søndervig, og hjem
over Røjklit. Alle var godt trætte, da vi kom hjem og havde fået varmen og
noget at drikke, frugt og en myslibar. Aftenvagterne på Holmbohjemmet
syntes, der var sådan en dejlig ro omkring aftensmadsbordet. Måske vi dagligt skal tage på en frisk tur til dæmningen. Det er i hvert fald en god sovemedicin.
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En gang om måneden afholder vi gudstjeneste sammen med vores præst Ole
Lange. Af og til flytter vi arrangementet hen i kirken en onsdag formiddag,
hvor vi i forvejen har besøg af de frivillige. Så er der mange hjælpere, og
der er gode adgangsforhold, især efter at der er lagt fliser lige til kirkedøren.
Alle har stor glæde af at opholde sig i det smukke rum, hvor også organisten
deltager. Senere på året vil vi også besøge Gammelsogn kirke - gøre en tur
ud af det og tage kaffekurven med.
Vi besøger også hinandens hjem. I starten af april var vi inviteret ind på
Ringkøbing plejehjem. Vi fik eftermiddagskaffe sammen med stedets beboere, blev underholdt af et dygtigt harmonikaorkester fra Skjern og fik rørt
sangstemmerne. Her i maj går turen til Fjordparken i Ringkøbing. Sjovt at
komme ud og besøge ”de store”, men vi synes nu altid, at det er rart at komme hjem til vores egen lille dagligstue bagefter.
Hvad sommeren ellers byder på vil tiden vise, men vi skal da i hvert fald ud
og se hav og fjord, køer på græs og skibe i Hvide Sande. Vi lytter til beboernes ønsker, og beslutter ud fra det.
På vegne af Holmbohjemmet
Jytte Jensen og Mette Førrisdahl
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Holmsland Jagtforening
Genforhandlingsmøde med lodsejerne om jagten i Engene.
Mødet afholdtes torsdag den 10. marts i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
7 af lodsejerne var forhindret i deltagelse, men de øvrige 13 fik, efter en god bespisning bestående af Dansk bøf med løg (fremstillet af Linda) og passende drikkevarer, en beretning om de forgangne 10 år.
Mange ting blev drøftet og mange sidespor blev efterprøvet. En enkelt stillede et
ændringsforslag til de vanlige betingelser, nemlig en fest hvert andet år i stedet for
hvert femte år, men accepterede dog at lade forslaget falde.
Alle de deltagende kunne tilslutte sig, at Holmsland Jagtforening
fortsatte med jagten på de sædvanlige vilkår de næste 10 år. De ikke
deltagende lodsejere havde på forhånd accepteret dette, afhængigt af
afgørelsen på mødet.
Et hyggeligt møde med rigtig god snak.
Holmsland Jagtforening
v/formand Karsten Krægpøth

Holmsland Jagtforening
arrangerer i samarbejde med Søndervig Jagtforening
aftentur til Jagtmuseet, Strandgaarden, Husby Klit,
mandag den 4. juli 2016 kl. 19.00.
På museet vil der bl. a. være en udstilling om hjortevildtet.
Turen er for alle og koster kun 50 kr. incl. entré og kaffe.
Vi mødes ved museet, hvor vi vil blive guidet rundt.
Tilmelding til Karsten Krægpøth, 40443797, eller Bent Erik
Enevoldsen, 97337431, senest mandag den 27. juni 2016.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Forår = farvel til flyvedragter og vinterstøvler og goddag til endnu mere
udeleg og aktivitet. Der er kommet
godt gang i mooncars, sandkasseleg,
fodboldkampe og hoppepude – og ikke mindst er det lidt lettere at flytte undervisningen udenfor – også selvom
man i år lige skal huske at have regntøj på!!! Men vi ved jo, at maj kommer og gør skoven atter grøn og lader ved
bæk og kilde, violen blomstre skøn…
Fællesspisning og skolebestyrelsesvalg:
I Skolebestyrelsen inviterede vi til fællesspisning og skolebestyrelsesvalg
i april – 75 børn og voksne deltog i en meget hyggelig aften, hvor der blev
snakket og spist på kryds og tværs. Aftenen fortsatte med leg og aktivitet
for børnene i gymnastiksalen, mens forældrene lyttede til beretning fra Skolebestyrelsen ved formand Jens Bøndergaard, som fortalte om de seneste 2
års arbejde. Perioden blev indledt i en turbulent periode med skolereform.
Udfordringerne er blevet løftet i kraft af loyale medarbejdere. Man har i høj
grad taget hul på de muligheder, reformen har åbnet for. At der nu bl.a. er
surf-undervisning for 4-6. klasse på skemaet er udtryk for målsætningen om
at tilpasse skolen til at bruge lokale muligheder.
I perioden har skolebestyrelsen været inddraget i ”goddag-og-farvel-periode”, der var været udskiftning i lærergruppen, ny pedel og ny leder. I alle
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tilfælde var der flere kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Vi er meget glade for Nanna, Marcel og Dorthe, som er med til at tegne et dynamisk
team.
I forbindelse med ansættelsen af ny leder, blev stillingen omdefineret til en
leder for ”Holmsland Helhed”, som er betegnelsen for de 4 institutioner på
Holmsland, som har med børn at gøre: Skole, SFO, Børnehave og Vuggestue. Det prægede også ansættelsesforløbet med et særligt udvalg, hvor det i
forvejen gode samarbejde mellem institutionerne og forældregrupperne var
en stor fordel.
Af andre tiltag kan nævnes:
- udfærdigelsen af en forældrebank med muligheder for hjælp til skolen.
- fokus på årsplaner set fra et forældreperspektiv.
- oprettelse af en Facebook-profil og synliggørelse af skolen over for offent
lighed og politikere.
- arbejdet med busplaner, så vores børn kan komme til og fra skole
- brobygning med Ringkøbing Skole
- 20 % af børnene er aktive i Musikskolen, dermed flyttes nogle af holdene
ud på skolen
Og meget andet. Jens slog på, at arbejdet bærer frugt. Vi har netop igen fået
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elevtallet op over 100. Prognoserne for den kommende 7 års periode ser
gode ud.
Dernæst var der valg til skolebestyrelsen. Ole Lange, Dorit Hansen og Torben Mortensen var på valg – og det er meget glædeligt, at vi kan byde velkommen i Skolebestyrelsen til Jesper Hillebrandt, Robert Kroning og Torben Mortensen (genvalgt) – og med Berit Jensen og Henrik Jørgensen som
suppleanter. Vi glæder os meget til samarbejdet. Tak til Ole og Dorit for indsatsen i Skolebestyrelsen de sidste år.
Vi vil gerne takke alle de forældre, der mødte op til arrangementet og viste
interesse for Skolebestyrelsens arbejde – og dermed også for deres børns
skoleliv: For hvad er i grunden mere vigtigt end det??
Dagligdagen:
Grundskemaet brydes ind i mellem op, hvilket giver mulighed for andre oplevelser og udvikling af forskellige kompetencer – og eleverne elsker det:
• Gallafest i Store team: Skøn og stilfuld aften..
• Sæbekassebilsræs: Der er blevet hamret og banket rundt omkring i garagerne, og smukke, skøre, seje og nogle lidt skrøbelige biler dystede mod
hinanden.
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• SFO-lejrtur for 2.-3. kl. til Oksbøl, hvor den stod på leg og aktiviteter, bålhygge og fælles madlavning.
• Sundhedsuge med cykleture (i både med- og modvind) rundt i det vestjyske, idrætsaktiviteter, dans, sund mad i køkkenet, løbeture og opgaveløsning
osv. Tak til alle de forældre, der gav en hånd med i ugen.
Nyhed:
Malene Nielsen, som var i praktik hos os, er nu fastansat. Velkommen til –
sådan for alvor - vi glæder os til samarbejdet.
På Skolebestyrelses vegne
Nina Aarup

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten,
blev afholdt onsdag den 6. april kl. 19.30 på Hotel Strandkroen i Søndervig.
Hans Krogsgaard fortalte: Bestyrelsen fik i 2015 et nyt medlem: Erling Christensen
trådte ind i stedet for Jonna Juhl Larsen. Helle Skarregaard blev kasserer i stedet for
Grete Holt Winther, som valgte at blive sekretær. Henning Jørgensen blev næstformand i stedet for Helle Skarregaard. Vi har stadig bøger af Holmsland og Klittens
Historie b. 3 tilbage.
Der arbejdes i øjeblikket på at få lavet en pjece om Kulturcenteret m.m. på Holmsland.
Sommerturen i 2015 gik til Vedersø Præstegård. Vi viste film senest ”Thorvald og
Linda” i Hvide Sande den 11. nov. Vi er med ved Lokalarkivernes Åben Hus dag
i november, denne dag blev desværre aflyst i 2015 på grund af ombygningen af
Holmbohjemmet. Julemarkedet i Hvide Sande var vi som tidligere år også med i.
Derefter kom formanden ind på arrangementer i 2016. Allerede afholdt er en billedaften i Kloster, ”Danmark set fra luften”, hvor Laurids Graversen via Nettet viste luftfotos fra vores område. Der blev solgt bøger ved Søndervig Beboerforenings
generalforsamling i marts. Vi planlægger lige nu en sommertur til Fahl Kro og viser
desuden en ”ny” film fra ” de gode gamle dage” igen til efteråret.
Efter generalforsamlingen viste Søren Christian Vibe Larsen et PowerPoint program og fortalte om sit arbejde ved redningsvæsnet i Hvide Sande.
Et fantastisk spændende foredrag, som blev modtaget med stor begejstring.
Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten ønsker alle en
god sommer, håber vi ses til et kommende arrangement.
Med venlig hilsen
Formand: Hans Krogsgaard. Næstformand: Henning Jørgensen.
Kasserer: Helle Skarregaard. Sekretær: Grete Holt Winther.
Menigt medlem Erling Christensen.
e-mail: lokhist@mail.dk
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Kloakering
● Kørsel med lastbil
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Vej vedligehold

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Entreprenør
● Flisearbejde
● Salg af grus o.s.v.

●

●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Højskoledage på Holmsland 2016/17
Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2016/17 på plads.
LOFs program kommer ud først i uge 34, og tilmeldingerne, som skal ske
via LOFs hjemmeside, kan ske fra torsdag den 25. august.
De sidste seks år har højskoledagene været overtegnet, så det gælder om at
være hurtig på aftrækkeren.
				
Birgit Christoffersen, Steffen Qvortrup og Mogens Tarp

12. oktober 2016

Friskolelærer Kirsten Pedersen, Velling:

Fra min oldemors tid.
En kærlighedshistorie og et stykke Danmarkshistorie fra tiden mellem 1891
og 1894.
Kirsten vil fortælle om sine oldeforældre Kirsten og Poul. Efter et højskoleophold var Poul bl.a. vinterlærer i Vestjylland, og Kirsten var pige på en
gård i Østjylland.
Gennem deres breve hører vi om deres tanker, følelser og dagligdag. Fortællingen vil blive krydret med sange fra højskolesangbogen.

26. oktober 2016

Fhv. biskop Karsten Nissen, Aabenraa:

De stærkeste rødder har træer i blæst.
Foredraget tager udgangspunkt i Kære Linedanser, en sang fra højskolesangbogen, nr.145. Denne sang blev skrevet som en konfirmationssang og
sunget første gang i 1998. Siden er denne sang sunget ved mange forskellige
lejligheder.

9. november 2016 Journalist og forfatter Jørgen Johansen,
			 København:
I pilgrimmenes fodspor.
Som hukommelsens landeveje løber pilgrimsruterne igennem Europa med
Rom, Santiago de Compostella og Nidaros som nogle af de vigtige mål.
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Langs pilgrimsvejene, hvor ideen om Europa blev til, mødes fortid og nutid,
og den moderne pilgrim rejser i selskab med den europæiske histories talrige pilgrimme.

23. november 2016
			

Kunstner og kunsthistoriker
Ole Bak Jakobsen, Aarhus:

Maleren Frida Kahlo, Mexico.
Frida Kahlo var allerede i levende live en legende. Inspireret af mexicansk
folkekunst og surrealistisk maleri skabte hun ekstraordinært personlige og
hudløse billeder. Igennem dem får vi indsigt i hendes farverige, dramatiske
og smertelige liv, som ikke mindst var præget af en invaliderende trafikulykke og det stormfulde forhold til mur-maleren Diego Rivera.

11. januar 2017

Forfatter Dorthe Nors, Vedersø:

Historien om det hylende pindsvin.
Med udgangspunkt i historien om sangforeningen Det hylende pindsvin fortæller Dorthe Nors om sangenes betydning for hendes litterære dannelse, og
hvordan temaer i forfatterskabet spejler sig i de sange, som vi naturligvis
synger i fællesskab. Et festligt, levende foredrag med masser af sang, fortælling – og litteratur..

25. januar 2017

Lektor, professor Jørgen Kjærgaard, Vestervig:

Du blandt vore lovsange bor.
Med Grundtvigs salmedigtning som udgangs- og omdrejningspunkt vil foredraget forfølge nogle virkningslinier i såvel kirkesang som dansk sangkultur.
Der bliver lejlighed til – i fortælling og fællessang og gamle bøger – at møde Grundtvig som salmefornyer, teolog, historiker, politiker, skolefilosof og
præst gennem et udvalg af de henved 2000 sange og salmer, han digtede,
gendigtede og omskrev hele livet igennem.
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8. februar 2017

Sygehuspræst Preben Kok, Vejle:

Menneskelig afmagt.
I 40 år (fra 1968 til 2008) har vi her i landet haft et motto, der sagde:”Alting
kan blive bedre”. Derved kom vi til at tillægge mennesker for megen magt
og gøre os urealistiske over for, hvad vi har ansvar for, og hvad vi ikke har
ansvar for. Her ligger kilden til stress. Samfundet er ved at ændre sig på dette
område. Kom og hør hvordan.

22. februar 2015

Korshærspræst Morten Aagaard, Aarhus:

Ti år for de Hellige, ti år for de Rige og ti år for de Fattige.
Morten Aagaard fortæller om sit arbejdsliv som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, som direktør i LEGO Fondene og som leder af Kirkens
Korshær i Aarhus.

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.
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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.

51

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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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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Hotel Klitten

Søndervig Badehotel startede som et af de første i landet sin virksomhed i
1887. Det var efter en start i det meget små blevet en veletableret og solid
virksomhed under fru Gravesens dygtige ledelse. Den væsentligste årsag til
badehotellernes succes og fremkomsten af flere og flere sommerhuse var,
at tuberkulosen stadig var en trussel, og at flere sygdomme som lungebetændelse blev dødelige i mangel af egnede mediciner – det var længe før
penicillinen blev opdaget. Så i mangel af bedre anbefalede lægerne frisk
luft – noget hovedparten af befolkningen ikke kunne bruge til noget, men
de, der havde råd, vidste hvordan. I 1887 var der kun et enkelt sommerhus i
Søndervig; nu her i begyndelsen af det tyvende århundrede var de begyndt
at dukke op flere steder. En af de flittigste bygmestre var tømrermester Sofus
Nielsen i Kloster
Set i børnehøjde.
I 1936 var jeg 5 år. Det samme var min fætter og bedste ven Arne, der boede
som nabo mod syd. Af en eller anden grund var vi gået ind hos Sofuses, der
boede som vores nabo mod nord. Alle deres børn var voksne eller teenagere.
Gemen nysgerrighed må det have været. Radioen spillede musik – en fin ra54

dio med nøddetræskabinet, så det var ikke en, der var købt for billige penge
hos byens geni Kræ Nielsen Høker, der selv fremstillede radioer. Pludselig
holdt musikken op og en stemme sagde:
Vi afbryder transmissionen med en efterlysning: To små drenge i landsbyen
Kloster er blevet borte fra deres forældre. De hedder Arne og Henning. Alle
bedes sørge for de kommer hjem. Så fire små drengeben myldrede ned ad
trappen og hjem: Moah, moah …. Jo, de havde radio og altså også en mikrofon, der passede til.
Sofus havde bygget en gynge på midten af deres græsplæne. En sindrig konstruktion sørgede for, at et gulv på 2 x 4 meter gyngede vandret mellem 4
stolper, og på gulvet var placeret en topersoners sofa (af træ) i hver ende. Så
kunne de unge herrer vise deres maskulinitet ved at holde gyngen i kraftige
svingninger, mens yndighederne passede på at være betagede og først og
fremmest yndige. Små drengeøjne kikkede gennem buskadset, forstod ikke
så meget, men spændende var det.
Sofus havde sit værksted på den anden side af vejen. På et kvadratisk fundament og i to etager, som der kunne siges meget om. Men det er børneøjne,
der ser. Så vi tager det vigtigste. I kælderen var Olgas slikbutik, hvor man
kunne købe en rund vaniljeis for 10 ører og med chokoladeovertræk for 15
ører. Isbilen kom fra Trekløver mejeri i Heager. Og det VAR flødeis.
Det andet der var vigtigt – meget vigtigt – var, at der var storke på taget. De
gamle hilste på hinanden med en imponerende knebren, hvor de lagde næbbet tilbage over ryggen og så førte det op i luften med denne imponerende
lyd. Men det bedste var, når de fodrede ungerne. Frøerne var ikke så lette at
se, men ålene, der sprællede, når de gamle gylpede dem over i ungernes ivrige opspilede næb, var spændende. Det kunne jo også være, at det var hugorme eller snoge. Det kunne det jo.
Jo, Sofus var en spændende nabo. Og han havde tænkt over den succes, som
Badehotellet havde. Han havde også bygget sommerhus til sig selv og sin
familie. Soltoppen. Men han havde også bygget mange andre sommerhuse
af vekslende kvalitet, afspejlende hvilke finansielle muligheder, bygherren
havde.
Soltoppen lå med front mod Søndervigs flotteste klit. Den købte Sofus!
55

Vi nærmer os 1920. Så begyndte han at bygge sit drømmeslot, Hotel Klitten. Han samarbejdede med sin sædvanlige kompagnon, murermester Otto
Pe’r (dialektnavn), og hyrede adskillige fremmede svende – måske navere, der
var ivrige efter at komme i gang igen, efter at 1. verdenskrig var slut. Da jeg
genså billedet af hotellet, var min første tanke, at her måtte en habil arkitekt
have været på spil, så smukt og helstøbt det lå og dominerede omverdenen
helt til kimingen i 360 grader.
Men nej, det synes veldokumenteret, at det var Sofus Nielsen selv, der tegnede, hvad der skulle tegnes. Vi er jo i en tid uden krav om byggetilladelser og
reguleringer, og hvad skulle også sogneråd eller for den sags skyld amtsråd
stille op, de havde jo ingen ekspertise. Der er ingen oplysninger om finansieringen. Sofus siges ikke at have været formuende, så der må have været en
investor, der så muligheden for at tjene penge og ikke ønskede at træde frem.
Sofus’ hovedide var de to tårne, og med det in mente forstår man, at resten
af byggeriet kommer til at forme sig i en art symmetri i forhold til dem. Der
blev 13 værelser på 1. sal og 9 på 2. sal. I stueetagen restauranten, og uden
for denne en terrasse med havemøbler – no plastic – og en strålende udsigt.
Det gav en helt speciel stemning lidt a la fortovscafe.
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Til sommersæsonen 1921 var byggeriet så afsluttet, at man kunne modtage gæster. Det blev i sæsonerne 21 og 22 med Sofus Nielsen som vært og
passende lejet personale. Det her hotelhalløj huede ikke rigtig Sofus’ kone,
Margrethe, hun kunne ikke stå mål med, at der forsvandt ting fra huset i Kloster, fordi de manglede det på hotellet. Og hun kunne slet ikke se sig selv
som hotelværtinde. Så hun blev glad, da Sofus fortalte, hotellet var solgt.
Det var nu en købsaftale med betingelser både til køber og sælger. Sælger
betingede sig, at køber hvert år ansøgte om spiritusbevilling, og køber betingede sig, at handelen gik tilbage, dersom køber efter 10 år IKKE havde
fået denne bevilling. Det må derfor have været en lettelse for Sofus og ikke
mindst Margrethe, da den 9. ansøgning gav bonus. Men det var ikke et letfærdigt sogneråd, der gav denne bevilling. Man krævede nemlig, at der ikke
skænkedes alkoholiske drikke for sognets beboere, med mindre de var ifølge
med udensogns gæster. Det har nu nok ikke været så svært for værten at finde nogen, der ikke boede på Holmsland, som de kunne være ifølge med. Så
meget for sognerådets omhu for sine egne borgeres ve og vel.
Den 12. januar 1933 kunne det så offentliggøres, at ”Hotel Klitten” i Søndervig er af Tømrerm. S. Nielsen, Kloster, solgt til Overtjener Zacho ”Hotel
Ringkjøbing”. Men noget må være gået galt med betalingerne, for den 1. november 1935 kan man i avisen læse: ”Hotel Klitten” i Søndervig er af Sofus
Nielsen, Kloster, solgt til nuværende Forpagter O. Christensen, Kolding, for
60.000 Kr. (Vel et sted mellem 3 og 5 mio. kr. i nutidens mønt). Den eventuelle investor har sikkert været tilfreds.
Hvem var så kunderne?
For Badehotellet var det ved skæbnens spil blevet Københavnere – med
overvægt af kunstnere, tilskyndet af hr. Gravesen på Casino, og da man bestilte plads fra år til år, var der ikke megen udskiftning.
Hotel Klitten blev Vestjyllands badehotel. Dagbladets flittige referent skriver om hotellets gæster: I går og i dag ankom Rentier, fru J. L. Holm, Ringkøbing. – Fru isenkræmmer Vald. Lange jun., Ringkøbing. – Politibetjent
Jacobsen med familie, Ringkøbing. – Frichmann med familie, Kredit
foreningen, Ringkøbing. – Fru fabrikant Sloth med søn, Lem. – H. Bank
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med familie, Skjern Tømmerhandel. – Redaktionssekretær Madsen med familie, Holstebro. – Pator Hübertz Knudsen med familie, Gjessing. – Fru organist Kaspersen, Skjern. – Lokomotivfører Damgaard med familie, Struer.
– Lrs. Møller med familie, lrs. Tage Christensen med frue, lrs. Boll med
familie, Stationsarbejder Pingel med frue, fru købmand H. Jensen med datter, alle Herning. – Violinist frk. Gudrun Jespersen, Tivolis Koncertsal, København. – Bispinde Baun med søn, Viborg. – Manufakturhandler Frøsig
med frue, Lem. – Frøken Oldager, frk. Sørensen, frk. Ibsen, frk. Johnsen,
lærerinde frk. Pedersen, fru Kaj Lykke og fabrikant Horskjær, alle Skjern.
– Lærer Korntved med familie, Lyngby, - Fru landsretsdommer Holger Jensen med datter, København. – Fru bankfuldmægtig Bennedsen, Ringkøbing.
– Sygeplejerske frk. Bach, København. – Winkler Mikkelsen med familie,
Kolding. – Hr. Haugaard med frue, Holstebro. – Seminarielærer Toft med
frue, Silkeborg. – Bankfuldmægtig Fomsgaard med familie, Ringkøbing. –
Tandlæge Harpøth med famile, Brørup. – Porcelænsmaler M. Kjøbmand og
tandtekniker frk. Gerda Kjøbmand, Kolding. – A. Mogensen med familie,
Hee. – Fru lrs. Smedegaard Andersen, Herning. – Sygeplejerske frk. Jensen
og ekspeditrice frk. Jensen, Skjern. – Manufakturhandler M. Christensen,
Hemmet. – Fru K. Nielsen, Skjern.
(Py Ha, det var en lang smøre. Der må vist være smuttet et par sommerhusfolk med).
Den 12. december 1939 blev Hotel Klitten overtaget af dets mangeårige forpagter P. Lustrup for en købesum af 55.000 kr. Altså få måneder før Danmark blev besat af tyskerne. Det må på alle måder have været en vanskelig
tid at være hotelejer, dels alt bøvlet med rationeringsmærker, dels balan
ceakten med besættelsesmagten, der skulle have adgang, og så de almindelige gæster. Men det er en periode, jeg ikke har kunnet finde oplysninger om,
bortset fra at ejerskabet på et eller andet tidspunkt overgår til en anden fra
samme familie. Den 21. maj 1954 kan man nemlig i R. A. Dagblad læse, at
værten i Haandværkerforeningen i Ringkøbing, F. V. A. Melms, af hotelejer
A. Lustrup har købt Hotel Klitten for en købesum på 136.000 kr. med overtagelse 3. juni 1954.
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Fritz Melms var oprindelig københavner inden han i 1945 flyttede til Ringkøbing; var overtjener på hotel Ringkøbing inden han og hans franskfødte
hustru, Odette, blev værtspar på Ringkøbing Haandværkerforening. Vækst
og fremgang, godt hjulpet af Marshallhjælpen, prægede denne periode i
Danmark. I et interview med R. A. Dagblad fortæller værtsparrets datter
langt senere om hotellets storhedstid, hvor Hotel Klitten var Søndervigs fornemme badehotel for velhavende danske og udenlandske gæster, som værdsatte stil og takt og tone. Man indlogerede sig på hotellet med fuld pension
og med et dagsprogram nogenlunde som dette:
”Efter et solidt morgenmåltid kunne gæsterne bevæge sig til stranden – men
ikke for længe. Der var frokost kl. halv et, og så måtte gæsterne skifte strandtøjet ud med det fine frokost-dress. Så kunne de slappe af i salonen eller tage
en ny badetur, indtil der atter blev dækket op til middag kl. halv syv med 3
retter mad og kaffe. Gæsterne naturligvis i deres stiveste puds.
Efter veloverstået middag var der dansant med det faste orkester med refrainsangerinde. Dansanten var ikke udelukkende for pensionærerne, men
også for lokalbefolkningen, specielt de unge, der bestilte bord til en aftenanretning for at kunne deltage i dansen. Det var meget populært, så folk stod
ofte i kø langt ned ad trappen. Der var strenge regler for dansegæsterne.
Rækken af unge piger, som kunne nøjes med en enkelt sodavand en hel aften, var ikke velset. Derfor var man tvangsindlagt til aftenanretningen.
Sommersæsonen gik fra maj til 8. september, så der var god tid til at restaurere og forny hotellet uden for sæsonen. Mine forældre gjorde meget for at
øge standarden. Der blev indlagt varmt vand på alle værelser, der kom nye
gardiner og springmadrasser på alle værelser, og også køkkenet blev fornyet.”
Ved stormen den 17. februar 1962 mistede Hotel Klitten fuldstændig taget,
som dog blev repareret inden sommersæsonen. Der blev brugt grønt tagpap
– ikke helt i overensstemmelse med hotellets gennemførte sort-hvide look.
I 1967 solgte Fritz Melms hotellet til Carl Emanuel Sørensen og kok Knud
Weiss for 435.000 kr. De udvidede i 1970 hotellet med 12 nye værelser i en
tilbygning, og der blev lavet swimmingpool i kælderen.
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I 1975 blev hotellet overtaget af en koncern af tandlæger, der udvidede og
moderniserede for 1,2 mio. kr. Bl.a. etableredes spillestedet Maries Lyst.
Koncernens forretningsfører, revisor Henning Bang Jensen, blev dømt for
millionbedrageri. Koncernen gik i betalingsstandsning i 1979.
I 1980 købte Jørgen og Søren Bro hotellet. Jørgen og Charlotte Bro stod for
den daglige ledelse af hotellet og Maries Lyst.
Den senere ejer, ingeniør Stoltenberg, Aarhus, lejede i 1986 hotellet ud til
Røde Kors, der husede flygtninge i bygningen, der i forvejen ikke var i for
god stand, og derefter lå som en stedse større torn i øjet på Søndervigs beboere. Byggeplaner og konkurser afløste hinanden i det næste tiår. Alle pla
nerne indeholdt et nyt Hotel Klitten, men det syntes ikke tilstrækkeligt tiltrækkende på investorerne, så det blev rene ferieboliger, der blev bygget.
Dog med den honnør for det gamle hotel, at der blev bygget en kontur, der
mindede om hoteltårnene. Den medicinske tilskyndelse til badehoteller eksisterer heldigvis ikke længere, og datidens formelle omgangstone er nu utænkelig. I sommerhuset trives man efter egen lyst; måske i et af dem Sofus
byggede.
Henning Nielsen
					Kilder: Oplysninger fra Sofus’ barnebarn
						
Ringkøbing årbøger
						
Lokalarkivet
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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

