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Så er det ved at være slut med 18. årgang af Holmsland Sogneblad. Når vi
skifter om til en ny årgang, plejer vi også at skifte forsidebillede, og ofte har
det været efter forslag fra læsere.
Sådan bliver det ikke nødvendigvis ved skiftet denne gang. Bestyrelsen for
Holmsland Sogneforening overvejer i øjeblikket at gå over til farvetryk af
hele sognebladet. I øjeblikket er det kun nogle af siderne, der har farvetryk.
Hvis det bliver en realitet, vil vi nok også ændre på bladets forside, hvad angår papirets farve og udseendet i øvrigt. Vi får se, hvad der sker.
Her ved årets slutning vil sognebladet gerne ønske alle læsere og annoncører
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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Lopper
Lopper mig her og lopper mig der!
Ja, hvor er der ikke loppemarked, men de mange markeder til trods, lykkes
det i løbet af 2016 at lave en indtjening til Holmsland Sogneforenings kasse
på denne aktivitet på ca. 32.000 kr.
Det kan lade sig gøre takket været jer, som er gode til at aflevere afbrugte
effekter i containeren på genbrugspladsen og takket været et loppehold, som
udfører et stort arbejde med afhentning, sortering, opstilling og salg på de to
loppemarkeder, der afholdes i løbet af året.
Timelønnen skal ikke figurere nogen steder, men så længe loppeholdet går
til opgaven med samme gejst og gode humør, så fortsætter vi
trods stor konkurrence på området.
Derfor - aflever brugbare effekter, gerne sorteret og
rengjorte i Holmsland Sogneforenings container på
genbrugspladsen. Containeren tømmes regelmæssigt,
og tingene opbevares på lageret på Bandsbyvej indtil
loppemarkedet i maj måned.
Der kan også afleveres direkte, ved først at
henvende sig på tlf. 97 33 71 09
eller 51 91 71 09.
Sogneforeningen
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Velkommen her
Velkommen her er navnet på et projekt, som i august blev tilbudt til alle
udenlandske tilflyttere, som har valgt at arbejde og bo på Holmsland.
Landbruget på Holmsland får flere og flere udenlandske arbejdere især fra
de østeuropæiske lande. Nogle af arbejderne er her i kort tid, men en stor del
af disse unge mennesker bosætter sig, stifter familie og bliver en del af vores dagligdag. Tilflytterne har en fremtid her på egnen, og det er vigtigt, at
der bliver sagt Velkommen her til alle nationaliteter, som søger Holmsland.
Velkommen her skal gerne være et projekt, som åbner nogle ubrugte muligheder for at udvikle tilflytternes danske sprog, at udvide tilflytternes kendskab til området og de muligheder, området rummer og ikke mindst, at tilflytterne skal kende os, og at de skal blive kendt af alle.
Hvordan har tilflytterne så taget imod invitationen? Mange har vist interesse og resultatet er, at den frivillige gruppe, som er tilknyttet projektet under Holmsland Sogneforening, hver tirsdag mødes med 20-25 oplagte unge østeuropæere. Møderne/undervisningen finder sted på Holmsland skole.
Ud over undervisning i det danske sprog, har der siden opstarten været besøg i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, besøg hos Friluftslauget på Røjklit
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Havn, besøg i Brugsen, fisketur ved Put and Takesøen på Lodbjerg Hede og
fællesspisning i centeret.
”Kursisterne” møder op til disse aftener efter en lang arbejdsdag; men trods det
arbejdes der ihærdigt med det danske sprog. Intentionerne er, at der skal
kommunikeres på dansk, men hurtigt flyver engelske, litauiske, rumænske,
russiske, ukrainske og vestjyske gloser gennem luften.
Hvem lærer mest? Sagen er i hvert fald, at dette møde mellem nationaliteter ikke bare giver tilflytterne gode oplevelser og bedre danskkundskaber,
det giver også os frivillige en lyst til at lære tilflytterne og deres hjemlande
bedre at kende.
Inden jul skal Velkommen her besøge kirken, vi skal stifte bekendtskab
med danske juletraditioner og deltage i centerets julefrokost.
Velkommen her fortsætter til april, og foråret byder på bl. a. et besøg på
rådhuset i Ringkøbing og en rundvisningstur til Hvide Sande.
Ringkøbing-Skjern kommune har set med stor velvilje på projektet og
Ildsjælepuljen har bevilget 28.600 kr. til projektet, Sogneforeningen tilfører
6000 kr. og hver deltager betaler 300 kr. for forløbet. Denne økonomiske afklaring har givet nogle muligheder for spændende aktiviteter, og vi ser meget frem til et forår sammen med disse veloplagte unge tilflyttere.
Sogneforeningen

Holmslandkoret
Julekoncert i Ny Sogn Kirke

søndag den 18. december kl. 19.30.
Kom og hør julens salmer og sange.
Alle er velkomne.
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Naturens Dag på Røjklit Havn
Op til den 11. september tjekkede vi vejrudsigten flere gange om dagen.
Ville DMI få ret i, at det ville regne over Vestjylland, eller ville YRs varsel
om solskin holde?
Heldigvis fik YR ret, og søndag d. 11. september vågnede vi op til en herlig
solbeskinnet sensommerdag og forventningsfulde, var vi meget klar til at afvikle Naturens Dag på Røjklit Havn.
Flagene vajede, mange fra
nær og fjern fandt udetøjet
frem, gjorde sig klar til en
dag i naturen, og snart lignede Kjeld og Svends mark
Bilkas parkeringsplads.
Glade mennesker i alle aldre
strømmede dagen igennem
til havnen og tog del i tilbuddene, som spændte vidt. En
forskellighed i arrangørflokken gjorde det muligt at tilbyde naturoplevelser
for enhver smag, naturoplevelse på havnen eller på en af turene, hvor man
med båd eller bus bevægede sig videre ud i området.
Dagen rummede en glæde
ved at mødes i naturen i et
fællesskab, som kan bære
os langt. Alene kan vi ikke
skabe en vellykket Naturens Dag på Røjklit havn,
men det kan over 400 glade og positive gæster, 8
aktive foreninger, en rummelig kirke, en velvillig
kommune, rundhåndede
sponsorer, når det gælder
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råvarer, træ og gaver, og
ikke mindst alle de frivillige, som har trukket et
stort læs.
Lad dette fællesskab omkring vores smukke natur udmønte sig i en kommende vellykket Naturens Dag d. 10. september
2017.
Sogneforeningen

Så er det lige før.
Men julebelysningen
er klar.
Den er så klar.
Martin har, med gode
råd fra Lars, ført
udsmykningen tilbage
til det gamle, så de røde
hjerter igen er midtpunkt,
og han har givet det hele
en ansigtsløftning.
Stormvejret har været
hårdt ved især hjerterne.
Sogneforeningen
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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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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

Elise
Det er ikke så nemt at sætte ord på det specielle ved Gammelsogn kirkens
beliggenhed. Kirken blev opført i 1170 og danner en helhed med kirkegården og Gammelsogns skole, som i dag er et lille hyggeligt museum med graverens tjenestebolig under samme stråtag. Alligevel vil mange være enige i,
at stedet indbyder til overtænkning og nogle gange fremmer en næsten spirituel oplevelse. Her er stilhed, ro og fred. Her er verden som den skal være,
og man fornemmer at tidens hast sænker sig en smule.
Jeg har en aftale med Elise på en rigtig skøn
sommerdag, og mens mine to hunde snuser
rundt i Elise og Palle Ebdrups flotte have,
sætter vi os i skyggen og snakker om hendes job som graver og kirketjener.
Det er det her skønne sted Elise Ebdrup bor
og har sit arbejde. Elise har været ansat som
graver og kirketjener for Gammel og Ny
Sogn siden 2012. Hun stammer fra Viborg
og er bankuddannet. I 1998 flyttede hun til
Ringkøbing og drev værtshuset ”Slippen”
indtil hun blev ansat ved Ringkøbing Amts
budget- og økonomiafdeling i 2003. Stillingen udgik dog ved den store kommunale
omstilling i 2007, og i den forbindelse skete
der en omfordeling af medarbejdere, hvilket førte til et spændende job på en børneinstitution i Herning som resultat. Det var i
en brydningstid, hvor de tidligere amtsdrevne institutioner overgik til kommunerne, så det handlede om, at være med til at sikre, at kvaliteten i institutionerne kunne opretholdes indenfor de økonomiske rammer.
Imens havde Elise overvejet at lave noget helt andet, og hun overvejede på
det tidspunkt at søge en stilling som kirkegraver i Gammel Sogn. Desværre
var stillingen allerede besat.
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I 2012 opstår der igen et ledig job som graver og kirketjener i Gammel og
Ny Sogn. Gravere og kirketjenere bliver ansat af Gammel og Ny Sogns fælles menighedsråd og Elise fik sit ønskejob. Som graver er hun del af et hold
på fire, hvoraf to arbejder på deltid. Elise arbejder mest ved Gammel Sogn
kirke, mens hendes fuldtidskollega Christian Iversen tilbringer det meste af
sin arbejdstid i Kloster ved Ny Sogn kirke. Udover det afspejler arbejdsfordelingen mellem de to Elises administrative og Christians tekniske kompetencer.
Som kirketjener har Elise også ansvar for at hjælpe præsten med de praktiske
forberedelser til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Elise synes, hun
har verdens dejligste job, og hun elsker Gammel Sogns betagende næsten magiske blanding af Vestjysk kultur og natur. Det bedste ved jobbet er at man er
ude i Guds frie natur, men også, at man har kontakt med rigtig mange mennesker, kirkegængere såvel som dem man møder, når der skal planlægges og
udføres såvel bryllup som begravelse. Med et smil bekræfter hun, at der ikke
er nogen pladsmangel på Gammel og Ny Sogns flotte kirkegårde.
Elise håber på at kunne blive der i mange år endnu. Jeg siger tak for en hyggelig samtale og går min vej i det dejlige vestjyske fjordland.
Sjoerd

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 Idrætsog Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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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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Holmbohjemmet

Torsdag den 1.september afholdt vi her på stedet et offentligt dialogmøde, hvor temaet var ”et aktivt liv for beboerne på Holmbohjemmet”. Over et kaffebord kom
der mange forslag frem, og der bliver arbejdet videre med nogle af dem. Vi vil gerne have folk ude fra byen herind for at være en del af dagligdagen.
Det første tiltag er et samarbejde med børnehaven. De manglede plads, og den
havde vi. Det førte så til at de ældste børn (solsikkerne) bruger vores kælderafdeling fire formiddage om ugen. Vi kan så besøge hinanden, og kan allerede nu se, at
begge parter har stor glæde af det.
På sigt vil vi også gerne have besøg af de helt små. Det kan være en mødregruppe,
som kan kigge ind til formiddagskaffe.
Midt i september havde vi lejet et sommerhus på Husby klit. Det er jo altid spændende at se, hvordan vejret arter sig til sådan et arrangement. Det viste sig så, at vi
ramte sommerens bedste uge. Vejret var helt fantastisk, sol og varme (en af dagene
næsten for meget). Så beboere, personale og frivillige nød det i fulde drag. Nogen
sov derude, andre kom på besøg til samvær og et godt måltid mad. Det blev også til
en udflugt, hvor frokosten blev indtaget under de store møllevinger i Tvind. Dejligt
at komme lidt væk fra de sædvanlige rutiner.
Vi har gode arrangementer, som Vennelauget står for. Sidst besøg af Bodil og Ivan,
som altid samler mange folk omkring sig. Der var godt fyldt op i dagligstuen af gæster udefra, og det giver liv herinde – bliv endelig ved med det.
Julestue er i år lørdag d.26.november kl.14-16. En hyggeeftermiddag med gløgg og
æbleskiver. Holmslandkoret kigger også indenfor. Så hermed en opfordring til at
møde op og være med.
Med venlig hilsen Jytte Jensen
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Lune julegaver
hos Tind Textil & Kunst

Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på
Årets julegave
Et par varme filthjemmesko fra Glerups incl. et par
luksusmohairstrømper. Gælder til og med den 23. dec.

Glerup filtsko

Ekstra åbent i december:
Søndag den 12. dec. kl. 11-15
Søndag den 18. dec. kl. 11-15
Mandag den 19. dec. kl. 10-17

Stort udvalg af lækkert og varmt strik i eksklusivt uld/silke

Lukket den 24. - 28. dec

Søde trænisser, der
pynter i alle hjem

Julegaven til hende der elsker at strikke.
Håndlavet garnvinder og strikkeskål i rosentræ.

Find inspiration til julegaverne på www.tind-textilkunst.dk
Vi laver flotte GAVEKORT med en lille overraskelse!
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

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

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Julehygge i Kloster søndag d. 27. november

Igen i år indbyder vi alle til julebanko i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen denne dag.
Program:
 Kl. 14.00 Julebanko i centeret. Der spilles 6 spil af 2 omgange. I hvert spil er
der både børne- og voksenvindere på rækker og fuld plade.
Der trækkes lod om rigtig gode præmier for enhver smag.
Bankoplader kan købes for 15 kr. pr. stk. og 4 for 50 kr. Dørene åbnes kl. 13.
 Kl. 14.45 pause. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, sodavand
og æbleskiver. Der udloddes præmier på kaffebilletten
 Kl.15.15 Bankospillet fortsætter
 Kl. 16.00 går alle til kirke.
 Kl. 16.15 kirke. Vi samles i Nysogn kirke til en kort fejring af 1. søndag i advent,
vi skal også sammen synge nogle af julens salmer.
Koret vil være en del af kirkens arrangement
 Kl. 16.45 tændes juletræet på ’æ pold’.
 Kl. 17.00 Aktiviteter i Dagli´Brugsen: udtrækning af gevinster på julelodder –
herefter fællesspisning – se nærmere omkring priser og tilmelding på andet
opslag.
Vi håber, at vi sammen får en god dag til julehygge i Kloster.
Venlig hilsen
Din Egen Forening, HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli`Brugsen, Holmsland Idræts- og
Kulturcenter og Holmsland Sogneforening.
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Centernyt
Så er den kolde tid ved at være godt i gang. Vi har stillet urene tilbage. I centret er alle aktiviteter kommet i gang igen.
Der er travlhed, vi har en del fester i huset.
Der afholdes også mange kurser, møder og generalforsamlinger. I den forbindelse har vi opgraderet med bedre internetdækning i hele huset, vi har
også købt nye mikrofoner.
En del af jernpengene er i år gået til indkøb af en bærbar computer, der vil
kunne lånes, i tilfælde af man har problemer med at få egen computer til at
virke. Dette er altsammen gjort, for at vores brugere af faciliteterne får den
bedste oplevelse.

Spis og gå hjem

er igen startet op om tirsdagen fra kl. 17:00 – 19:00
Den første aften med fællesspisning var der 56 tilmeldte - en rigtig hyggelig
aften.
Prisen er 65 kr. for voksne og ½ pris for børn mellem 4 – 12
Husk at melde til senest mandag.
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1. søndag i advent
d. 27. november vil der igen i år være hyggelige timer i centret. Vi vil igen samarbejde med kirken og de lokale foreninger samt Dagli’Brugsen. Så hold øje med hjemmesiden og
infoskærmene for yderlige informationer.

Julefrokost / Jubilæum
Lørdag d. 17. december kl. 18:00.
I december er det 10 år siden,
den første fest og julefrokost
blev afholdt i de nye lokaler.
Det fejrer vi med et brag af en
fest. Vi har Let´s dance Band til
at spille op til dans og god musik til de, der vil stå i baren.
Menuen er traditionel julemad.
Så tag familie, venner eller naboer under armen og vær med til
at gøre dette til årets fest.
Husk at kigge inde på hjemmesiden. Der vil være opdateringer
på, hvad der sker i de kommende måneder.
Vi ses i centret.
M.v.h. Charlotte Centerleder
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

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

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

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

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

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Brevforsendelse fra Holmsland
Vi er blevet gjort opmærksom på, at oplysningerne på »siden med tiden«
om tømning af postkasser, ikke længere passer.
Jeg har derfor forsøgt at finde ud af hvordan det hænger sammen.
På postkassen ved Brugsen og ved Menu Søndervig sidder dette skilt:

Postkassen tømmes 2 gange om ugen.

Lægges i
Tømmes kl. 9		
Fremme senest
Mandag
onsdag			fredag
Tirsdag
onsdag			fredag
Onsdag før 9 onsdag			
fredag
Torsdag
lørdag			onsdag
Fredag		lørdag			onsdag
Lørdag før 9 lørdag			
onsdag
Søndag
onsdag			fredag

Men: Brugsen Kloster og Menu Søndervig kan gøre det bedre sammen
med postbudet.
Postbudet tager breve og pakker med alle hverdage. Man skal regne med, at
de er der ved 10-tiden.
Her er der også mulighed for at købe et specielt frimærke til at sætte på
Quickbreve. Så er brevet fremme hverdagen efter.
Så hvorfor ikke aflevere i Brugsen eller i Menu i stedet for i postkassen.
Ivan
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Nyt fra HGU
I foråret 2016 blev der på generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse. Efter
at have arbejdet sammen i nu snart 6 måneder, synes vi at det er på tide med
en præsentation af os selv og vores arbejde.
Formand Bjarne Hansen, 50 år bosiddende på Nordmarken
i Kloster. Arbejder til dagligt som salgskonsulent. Gift med
Dorit og har 3 børn, Mathias, Jacob og Signe, som også er
aktive i HGU bl.a. som trænere. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet og familien.
Næstformand og kasserer Line Knoth, 39 år bosiddende
på Kløvermarken 4 i Kloster. Arbejder til dagligt som erhvervsrådgiver. Kæreste med Morten. Har 3 børn, hvor de
2 er hjemmeboende og aktive i fodbolden og gymnastikken. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet og aktiviteter indenfor triatlonsporten.
Sekretær Mads Jørgensen, 25 år bosiddende på Nygade i
Ringkøbing. Arbejder til dagligt som elektriker. Kæreste
med Randi. Ingen børn. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet og at være fitness- og spinninginstruktør i foreningen
og aktiv udøvende.
Markedsføringsansvarlig Marian Jeppesen 39 år, bosiddende på Nyropsvej. Arbejder til dagligt med salg og administration. Gift med Steen. Har to drenge som også er aktive
i foreningen. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet, familie
og lidt løb/fitness.
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Sportskoordinator Verner Kristensen, 49 år bosiddende på
Søndervig Landevej i Kloster. Gift med Henriette har 4
børn og 2 børnebørn. Arbejder til dagligt som Afdelingsleder. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet, badminton og
jagt.
Bestyrelsen blev konstitueret 1. april 2016. Vi er en bestyrelse som fra 1. dag
har haft en god dialog, en harmoni og en positiv opfattelse af foreningsarbejdet. Vi er meget forskellige på holdninger, på alder og på indgangsvinkler,
men med stor respekt for at alles holdninger bliver hørt og at demokratiet
præger vores beslutninger. Ikke kun internt i bestyrelsen men med inddragelse af udvalg, frivillige og samarbejdspartnere.
Vi har taget oplægget fra den tidligere bestyrelse om et aktivt samarbejde
med centeret og ført videre i den forstand, at vi stadig har et medlem repræsenteret i hinandens bestyrelser. Vores repræsentant er Verner Kristensen,
som deltager i bestyrelsesmøderne med centeret.
Vi vægter samarbejdet højt og har i den forbindelse en tæt dialog. Vi har i
bestyrelserne givet håndslag til hinanden om at bakke op om beslutninger
og involvere hinanden i arbejdsgrupper. Her kan nævnes opstart af motionscenter samt sponsor- og frivillighedsaktiviteter. Derfor foregår flest mulige
aktiviteter også med udgangspunkt fra centeret – herunder møder osv.
Derudover sætter vi stor pris på et nærværende samarbejde med centerlederen, som er den der deltager i vores udvalgsmøder.
Siden konstitueringen har vi i bestyrelsen inddraget alle udvalg i 5 år-lige
udvalgsmøder som kører sideløbende med 5 årlige bestyrelsesmø¬der. Vi
har dog som ny bestyrelse for længst allerede opbrugt vores kvote, men det
forhindrer os ikke i at klø på.
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Ved sidste generalforsamling blev der bl.a. stillet spørgsmål til afgå-ende bestyrelse om økonomien i foreningen og det har været et oplagt emne for os
at arbejde med, da der også er en forholdsvis ny kasserer.
Vi havde en tæt dialog med alle udvalg, som alle har budt ind med forslag
til kontingentændringer og holdning til trænerhonorar. Det kom der mange
gode forslag på bordet af, og vores opgave i bestyrelsen var at koordinere
de forskellige forslag og lægge dem til afstemning. Bestyrelsen drøftede de
forskellige indspark og tog fællesnævneren for dem alle og sendte til afstemning i udvalgene. Der var stor opbakning fra de forskellige udvalg og vi vedtog følgende holdning:
Kontingentet kom til at ligge på et niveau, hvor man som voksen medlem
betaler hvad der svarer til 30 kr. pr. time. Som barn er prisen 25 kr. pr. time.
Denne beslutning blev taget ud fra en ansvarlighed overfor de udgifter der
løbende har været stigende de sidste mange år, men hvor kontingentet har
stået stille.
Vi er glade for at vi har medlemmernes opbakning og specielt vores sponsorer, hvor sponsorudvalget har givet en tilbagemelding om, at kontingentet i
vores forening er billigt, bl.a. takket være deres opbakning.
Derudover har der været mange holdningsspørgsmål vedr. hvordan man er
aktiv i foreningen som medlem med respekt for det sted vi har.
Holdningen omkring, at arbejdet i foreningen ikke bliver mindre, men at vi
skal udnytte og udvikle alle de muligheder vi har for at imødekomme den
elektroniske fremtid. Herunder fx. betalingerne fra medlemmerne på vores
hjemmeside.
Det sidste vi har arbejdet med, og som stadig er aktuelt, er ved et samarbejde med DGI; at få fastslået fremtiden for HGU og det at være en forening.
Vi har fået konsulenttimer, hvor vi har drøftet vigtige punkter som anerkendelse af frivillige og deres indsats og hvordan vi i bestyrelsen bliver mere
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synlige. Dette er et igangværende tiltag som vi forventer os meget af – både
i den nærmeste fremtid, hvor vi kan præsentere oplæg til udvalgene, men
også mere på lang sigt, hvor vi bl.a. drøfter muligheden for at udvide bestyrelsen med to nye medlemmer. I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra
potentielle kandidater.
HGU er en bredstrenget forening med forskellige aktiviteter, som berører
mange aldersgrupper. Dette kræver alsidighed, og at man ikke kun ser ind i
sin egen aktivitet eller det hold man er aktiv på. Men at man ser foreningen
som en stor forening, hvor der skal være plads til alle.
Vi vil fra bestyrelsens side arbejde på, at HGU forbliver et godt sted at være
og hvor det er fedt at være frivillig.
Frivillige er en uundværlig del af en forening. Mange medlemmer er ikke
kun medlemmer, men ligger et stort stykke arbejde som frivillig ved siden
af. Det er alt fra trænerjobbet som er den oplagte og vel nok mest sete opgave, men også til de frivillige som stiller op hver gang der skal løftes tunge
ting, sælges fyrværkeri, klippes græs, bage den famøse ”plade-kage” osv. Vi
kunne fristes til at skrive ”ingen nævnt – ingen glemt” men alle fortjener at
blive nævnt!
HGU skal også i fremtiden kunne rumme alle medlemmer og deres initiativer, så arbejdet som frivillig i foreningen bliver ikke mindre – og derfor er
alle naturligvis velkomne og vel også forpligtede til at give en hånd med, så
vi kan løfte opgaven i fællesskab.
Mange bække små gør en stor å.
Mange hilsner fra HGUs Bestyrelse.
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Holmsland Friluftslaug
Lørdag d. 8. okt. 2016 havde vi standerstrygning i Friluftslauget og afsluttede dermed vores 5. sæson. Vi kombinerede standerstrygning med en arbejdsdag og startede dagen med kaffe og rundstykker. Vi tog broen op, og
blev kloge på, hvad der skulle repareres af løsdele, vi installerede en solcelleventilator på det gamle kajakhotel, så redningsveste og sprayskirts kan
holde sig tørre, vi reparerede et par kajakker, der skulle ha udskiftet rorwire
og endelig trimmede vi det grønne område. Nu var området klar til nedlukning, og vi kunne sige ja tak til Aase-Dorthe holdet, der kaldte til sildemad
og varm leverpostej. En dejlig afslutning på endnu en god sæson.
- og hvad bød sæson 2016 så på ?
Vi oplever stor interesse for vores
kajakklub, måske fordi vores faste
medlemsskare er gode og positive
ambassadører, der beredvilligt
tegner og fortæller, når nysgerrige
kigger ned i havnen, når arbejdskammerater spørger ind til det med
kajak. Vi får mange forespørgsler,
om det er muligt at får en prøvetur,
om det er muligt at en gruppe kan
komme på vandet, og så er der jo
altid Charlottes familietur. Herligt at så mange har øjne for go’e oplevelser i
Røjklit Havn og på Stadil Fjord.
Vi har faste forbindelser til Staby Efterskole og Brejninggård Efterskole.
Forbindelser der går begge veje, så roture f.eks. byttes med kage til Naturens
Dag. Hele tiden har vi sikkerheden i fokus både på land og på vand.
”Velkommen her” er en lille gruppe på ca. 20 af udenlandske tilflyttere –
især dem, der arbejder på de lokale farme. Sogneforeningen har taget initiativ til at samle dem og lave et lille forløb for dem, hvor de både bliver
præsenteret for mulighederne på Holmsland, og hvor de bliver undervist i
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dansk. En tirsdag aften havde vi besøg af denne flok, hvor vi fortalte om havnen og klubben og enkelte fik en prøvetur. Det er en god flok, der er meget
interesseret i at blive en større og tydeligere del af Holmsland.
Naturens Dag var efterårets højdepunkt og gav travlhed også i Holmsland
Friluftslaug. Dagen blev afviklet i høj sol og med gode succesfulde naturaktiviteter, så det var al travlheden værd. Vi vender frygtelig tilbage til Naturens Dag 2017. Varm tak til alle i Holmsland Friluftslaug, der gav en stor
hånd med.
Rigtig mange af medlemmerne har investeret i egne kajakker. Alligevel har
det været nødvendigt at låne 4 kajakker i Pagaj, Holstebro Kajakklub, for at
kunne matche efterspørgslen. Vi har lagt billet ind hos HGU om indkøb af to
nye kajakker, så måske kan vi næste sæson udvide egen beholdning.
De faste klubaftener er centrale i klubbens aktiviteter, og så skal AaseDorthe holdet fremhæves og have tak. Der er en indforstået holdning imellem os, at klubaftenerne er til fælles roture – kortere og længere. På de andre
dage er der frit slaw til lange ture/mange timer i kajakken. Vi følges altid ud
– på de goe dage omkring 20 roere - og kommer hjem i måske to hold. Efter
rengøring, hvor alle hjælper til med at slæbe kajakker – også koner, mænd,
kærester og fiskere - samles alle i Børsen til fælles afslutning om stort og
småt. Der bliver sagt mange kloge ord sådan en onsdag aften, faktisk!
- nye oplevelser på fremmed vand
Vores medlemmer har på skift været turledere og arrangeret roture til vand,
de hver især har haft gode oplevelser med. Vi startede med en tur til Ribe
Å. Niels er barnefødt i Ribe og han bød på rotur til Kammerslusen plus en
byvandring i den gamle kulturstad. Meget interessant dag og selv om det er
mange år siden, Niels har boet i Ribe, mødte vi da en gammel skolekammerat og en gammel, ja, var det ikke en kæreste?
Næste tur var en invitation til at ro Silkeborg Rundt. Jeanette havde opdaget
en god vandvej, hvor vi kom igennem meget afvekslende terræn og vand. Vi
kom ud på landet ad slyngede åer, og vi var inde midt i byen igennem sluser
og kanaler. Meget spændende tur med madpakkespisning ved den gamle pa25

pirfabrik. Selvfølgelig var der en flok i kano, der spurgte, om vi kunne lave
en grønlændervending, men til det sagde kvikke Erik K.: Hvad dag er det i
dag? Jo, det var da lørdag. Ærgerligt, sagde Erik, det laver vi kun om fredagen! Samme flok mødte vi lige efter slusen, dyngvåde og knap så kæphøje:)
Turen sluttede af med en tur gennem en odder-passage – spændende roning.
Margot inviterede dernæst til en tur på Gudenåen, hvor hun færdes hjemmevant. Vi startede som sædvanlig med rundstykker før dagens strabadser.
Denne dag blev også rigtig god. Det er en fornøjelse at komme ud i fremmede vandområder. Vi roede til Mossø og ind til Klostermølle ad kanalen,
som munkene i sin tid byggede for derved at skabe tilpas fald til at kornmøllen kunne køre. Siden blev kornmøllen ombygget til papirmølle. I dag er
Klostermølle et naturcenter og det er muligt at komme ind og se den 90 m.
lange velbevarede tørrelade bygget i træ. På hjemturen erfarede vi, at også
på vand, kan vi miste orienteringen. Vi var på vej Mossø rundt, men Margot
ventede ved bredden og tænkte, vi finder nok ud af, vi er på vildveje….
Så kom turen til Mariager Fjord. Charlotte var turleder og har gode kontakter på de kanter, så det var muligt at låne en roklub til overnatning. Charlotte
har tidligere inviteret på rotur på Mariager Fjord, og da kom roerne hjem og
fortalte om grusom høje sidebølger i hård vind. Denne gang var det knap så
slemt, og alle fik en god og oplevelsesrig tur. Det blev omkring 25 km. hver
dag i meget flot natur.
Sæsonens sidste tur gik til Læsø. John inviterede til en tur Læsø Rundt, en
gammel drøm han har, men sådan skulle det ikke gå. Mindre kunne også
gøre det, og vi havde oplevelser med vand og bølger, vi aldrig glemmer. Vi
havde lokal guide med på alle rodage, så vi følte os i sikre hænder – både
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når bølgerne gik højt og på det flade vand langt ude i havet. Peter har skrevet
mere om det andetsteds i Sognebladet.
Vinteraktiviteter
1. Vi lægger igen ud med redningsøvelser og vandtilvænning i Hvide Sande
Svømmehal. Alle er velkomne. Følgende tider er aftalte:
Mandag d. 30. januar kl. 18 – 20
Lørdag d. 11. februar kl. 9 – 11
Lørdag d. 4. marts kl. 9 – 11
Lørdag d. 11. marts kl. 9 - 11
2. – at snitte pind. Se kursus andet sted i Sognebladet. Kurset er for alle.
3. Planlægningsaften, hvor kommende fælles roture i 2017 planlægges. Det
er fastsat til onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 på Ahornalle 19, Lodbjerg
Hede.
4. Fælles generalforsamling: fredag d. 31. marts 2017 i Holmsland Idrætsog Kulturcenter kl. 17.00
Vel mødt til en ny sæson 2017 i Holmsland Friluftslaug
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Friluftslaugets kajaktur til Læsø
En flok naturgale, eventyrlystne kajakroere fra Holmsland Friluftslaug har
igen været på farten. Denne gang var det Læsø, som skulle opleves – både
fra land og vand. Vejrudsigten var lidt ”skummel” – men hvad kan skræmme
sådan en flok.
Med et dejligt sommerhus som
base var planen at komme rundt
om øen – Læsø rundt. Ikke altid
går det som præsten prædiker,
og for en gangs skyld var der
hold i vejrudsigten. Hård vind
– 9 m/sek. – høj søgang. Kajakvejr for de mest hårdføre, men
dem er der også nogen af. For de
mere forsigtige blev der tid til
oplevelser på landjorden – Læsø
Sydesalt, kurbad og garn. Medbragt kage og mad blev nydt i
store mængder.
Så oprandt da sidstedagen – en søndag i september. Himlen var blå, der var
havblik og humøret højt. Med en lokal kajakguide i front stævnede vi ud af
havnen i Vesterø og satte kursen mod Nordre Rønner – en lille ø med dertil hørende forladt fyrtårn og fyrmesterbolig. Vi roede 7 km ud i det rolige
Kattegat og ventede i spænding på første melding om sæler. For ved Nordre
Rønner findes der en koloni af gråsæler og spættede sæler. Vi så dem på lang
afstand – nogle kunne flyve. Det viste sig at være Skarver.
Men nu var de der. Der blev talt omkring 130 sæler. Nysgerrige – det er de,
og med pagajen lagt op på kajakken oplevede vi de nysgerrige sæler tæt på.
En stærk oplevelse.
Vi gik i land – fik en rundvisning i fyrtårnet og fyrmesterboligen og besig28

tigede den lille ø. Snart gik turen videre over mod Læsø – stadigvæk roligt vand. Tør man bruge ordet ”lykkelig” efter sådan en oplevelse? På Læsø
ventede der frokost – vi var høje. Vi
havde oplevet noget ganske særligt.
Vi fik pakket grejet sammen, sagt tak
til vores fantastiske guide og Esther
og John – og nåede så lige den sidste
færge. Se – det var en oplevelse af de
store. Er der andre, som nu skulle få
lyst til at lære ”kajakken” at kende?
Ja, så starter vi op til foråret.
					
Peter Hell – roer
PS: Se vinteraktiviteterne i artiklen Holmsland Friluftslaug. (RED.)
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Friluftslauget - at snitte pind
Nu skal der laves grønlænderpagajer.
Der er to hovedretninger. Man laver sin pagaj af ét bræt,
eller man limer/laminerer den af flere stykker træ. Man
saver, høvler, regner, limer, falder i staver, høvler, sveder og prøver at regne den ud. Alt imens man hygger
sig sammen i Holmsland Skoles sløjdlokale.
Vi er så heldige, at have folk i vores klub, der har taget
initiativ til at lave et kursus i ”- at snitte en pagaj” her
i vinter.
Kurset, der foregår om onsdagen kl. 19.00 – 21.00, er for alle interesserede,
for mænd og for kvinder og starter efter jul. Første kursusgang er onsdag d.
4. januar 2017 kl. 19.00 – 21.00. Foreløbig løber kurset over 8 onsdage med
sidste kursusgang d. 1. marts (minus uge 7).
Altså vel mødt i sløjdlokalet efter jul. Der er ingen kursusgebyr for deltagerne, kun betaling for materialer.
Tilmelding til Erik Dideriksen, mobil 30420458.
Her kan I også ringe og få yderligere information.
Venlig hilsen
Holmsland Friluftslaug
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KIRKESIDER
Ny Sogn og Gl. Sogn
Dec. – Feb. 2017

KØD
Kød er et tema i julen. Der er tradition for at spise alt
for meget kød, men også i kirken handler julen om
kød. Johannesevangeliet fortæller om Jesu fødsel at
”Guds ord blev kød”. Med et fremmedord: Inkarnation. Det lyder teoretisk, men har en praktisk betydning. Vores samfund bygger på en kristen tro på, at
alle mennesker låner lidt af Jesus’ inkarnation. I alle
mennesker sker der en forening af ”Ånd” og ”Kød”.
Med ”ånd” følger både pligter og rettig-hed. Se en bøf
for dig: Den kan hverken lyve eller blive snydt. Hvis
vi kun var kød, kunne man ikkeforvente f.eks. retfærdighed af os og vi kunne ikke kræve hensyn. I
disse år er et kødeligt menneskesyn på fremmarch.
Man ser på mennesker, som om vi kun var ”kød” –
f.eks. ”arbejdskraft”, ”kunder” eller tal i digitale statistikker. En filosof taler om ”nøgent liv”, når vi indretter samfundet kun med logik som i produktion. Både
den enkeltes ansvarlighed og vores fælles tro på
menneskeværd bliver svagere. Mit juleønske er, at
der må komme ”ånd” i vores ”kød” igen. Som det
hedder i en julesalme: ”at menneskets adel på ny
(bliver) erkendt”. Guds ånd kom ind i kød og blod for,
at alle mennesker skal leve ædelt. Det kræver bare,
at man tror på det. Bare en lille smule. Glædelig jul!
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Musik i kirkerne

Mandag den 5. dec. kl. 19.00 i Gammel Sogn
Vi synger julen ind i. Fællessang og julekoncert. Musikskolen medvirker.
Søndag den 18. december kl. 19.30 Ny Sogn
Holmslandkorets Julekoncert.
Nytårsaften 31.dec. kl. 14.00 i Ny Sogn
International Gudstjeneste - Spillemænd spiller.
Bøn og forkyndelse på flere sprog.
Nytårsdag 1. jan. kl. 14.00 i Gl. Sogn – Vi ønsker
”Godt Nytår” m. kransekage og et glas i skolestuen
Søndag den 8. januar kl. 19.30 Ny Sogn
Vi runder julen af ved Helligtrekongerstide - Koncert med Vildbjergkoret og julens læsninger.
Torsdag d. 9.februar kl. 19.30 i Ny Sogn kirke
Bastians Ballader. Koncert med Peter Bastian og
orkester. Entré – se hjemmesiden

De nye menighedsråd:

Menighedsrådenes medlemmer i de næste 4 år er:
Ny Sogn: Elisabeth Smith Christensen, Helle Kaspersen, Holger Jensen, Kirsten Pettersson, Peter Johansen, Poul Rossander Nielsen Gammel Sogn: Dorte
Midtgaard Hansen, Jens K. Nielsen, Joan K. Poulsen,
Karen Riis Jensen, Peter H. Nielsen
Tak
Efter 28 år som medlem af Gl. Sogn Menighedsråd
udtræder Hans Krogsgaard efter eget ønske ved afslutningen af nuværende valgperiode. Hans har været formand de første 24 år og kasserer de sidste 4
år. I alle årene har Hans været meget engageret og
interesseret i arbejdet. Tak for den store indsats!
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GUDSTJENESTELISTE
Ny Sogn
Gl. Sogn
Dato og evangelium
kirke
kirke
27. nov. 1. sø. i Advent –
16:15 Julelys
10:30
Matt. 21: Indtog i Jerusalem
tændes
4.december - 2.sø. i Advent
10.30
9.00
Luk 21: De sidste tider
19.00
5. dec.: Vi synger julen ind
11. dec. - 3.sø.i Advent 9.00 Lars ChriMatt 11,2-10:Johannes Døber
stoffersen
18. dec. - 4.sø.i Advent –
19.30
10.30
Joh 1: Johannes’ vidnesbyrd
Julekoncert
24. dec. - Juleaften - Lukas
13.30
15.00
2: Juleevangeliet
25. dec. - Juledag - Lukas 2:
10.30
9.00
Juleevangeliet
26. dec. - 2. Juledag - Matt
9.00
10.30
23: Dom over Jerusalem
31. dec- Nytårsaften. For14.00 Interkyndelse på flere sprog
national gudstj
1. jan. - Nytårsdag – Luk. 2:
14.00
Jesus omskæres
8. jan.– Hellig tre kongers
19.30
*
gudstj.: Vi runder julen af.
Musik-gudstj
15. jan. - 2. søn. e. Hell. 3
10.30 J. Eilkg. Joh 2: Brylluppet i Kana
schou Holm
22.jan. – 3. søn. e. Hell. 3
10.30
9.00
kg. -Matt. 8: 2 helbredelser
29. jan – 4. sø. e. Hell. 3 kg.
9.00
10.30
Matt. 8: Stormen på søen
5. feb. - Sidste s.e.Hell.3 kg.
10.30
9.00
Matt 17: Forklarelse på bjerget
9. feb Peter Bastian-koncert
19.30
12. feb. - Septuagesima 10:30
Matt 20,1-16: I vingården
Kurt Nielsen
19. feb. - Seksagesima–
10.30
*
Mark. 4: Forskellige sædekorn
26. feb. - Fastelavns søndag
14.00
10.30
Matt 3,13-17: Jesu Dåb
Familiegudstj.
* Ole Lange står for gudstjeneste i Rindum, Hee el. No kirke
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PÅ HOLMBOHJEMMET

Gudstjeneste: juleaften d. 24/12 kl. 10.30, fredag
6/1 kl. 14.30, tir.7/2 kl. 14.30
Sangeftermiddag: tir.24/1 kl. 14.30
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

Kirkelige handlinger: juli – sept. ’16

Dåb. Gammel Sogn: Lilli Termøhlen Christensen,
Bille Guldager Spanggaard, Leander Kehlet Knipp,
Agnes Stræde Adsersen.
Vielser. Ny Sogn: Sofie Blom Friis og Rune Blom
Friis. Katrine Stouby Jensen og Steen Schmidt Jensen
Gammel Sogn: Jenny Margrethe Ørris Serup og Troels Østergaard Ørris Serup, Annelouise Faurskov
Poulsen og Dan Faurskov Poulsen.
Begravelser. Ny Sogn: Sven Lauridsen, Knud Erik
Olesen.

KONTAKT

Præst: Ole Lange 97337011 – hokl@km.dk
Kirkegård: Elise Ebdrup 24484340
Christian Iversen 61204437 –
holmslandkirkegaarde@gmail.com
www.holmsland-kirker.dk & Facebook
FORSIDEBILLEDE: Maleri af Peter Bastian, én af
de mange musikere som kommer i vinterens løb
Aurum: Guld - Thus: Røgelse - Myrrha: Myrra.
Indskrift på den gl. altertavle i Ny Sogn henviser til de gaver som de
vise mænd bragte Jesus.
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INDRE MISSION

INDRE MISSION

HEE -- HOLMSLAND
HOLMSLAND
HEE
Program for

Program for:

December 2016
Mandag d. 5.
Tirsdag d. 6.
Torsdag d. 29.
Januar 2017
Mandag d. 2.
Mandag d. 9.
Tirsdag d. 10.
Onsdag d. 11.
Mandag d. 16.
Tirsdag d. 17.
Torsdag d. 26.
Februar 2017
Mandag d. 6.
Mandag d. 20.
Tirsdag d. 21.
Onsdag d. 22.
Lørdag d. 25.
Marts 2017
Mandag d. 6.
Mandag d. 20.
Tirsdag d. 21.
Tirsdag d. 28.

Bibelkreds hos Ester og Johannes.
Adventsmøde ved Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. - Bogsalg
Julefest. - Ib Gravesen, Ringkøbing, taler.
Bibelkreds Birgit og Iver Poulsen
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Kredsgeneralforsamling i Tarm.
Møde v. Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Bibelkursus i Ringkøbing. Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg.
Emne: ”Et nådeår fra herren”.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen.
Misionsuge. Thue Thomsen, Hvide Sande
Missionsuge. Leif Mortensen, Aulum.
Bjarne Hvidbjerg, Tistrup.
Kredsmøde i Hvide Sande. Tid: Kl. 09.30 – 15.30
Bibelundervisning v. Henrik Nymann Eriksen, Hillerød
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Kredsmøde. Inspirationsaften i Lønborg ved missionær Brian Madsen, Vejle.
Generalforsamling. Missionær Bjarne Lindgren taler.
Møde med Marianne Hedegaard Sørensen, Sønderfelding. Leder af Østbækhjemmet i
Ølgod, Kristelig Handikapforening. Emne: Mit liv med Jesus.

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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Her er der plads til

din annonce

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Holmsland Krocketklub
Sommeren er gået og vi har måttet sige farvel til en dygtig og altid munter
og hjælpsom spiller, der trofast stillede op uanset vejret - Sven Lauridsen –
Ære være hans minde.
Her fra 1. november mødes vi kl. 13.00 på krocketbanerne, så vi kan få god
spilletid nu, hvor dagene er blevet lidt kortere. Som vi skrev sidste år, så står
vinteren for døren. Det får dog ikke krocketspillerne til at gå i dvale. Der
spilles fortsat både tirsdag og torsdag eftermiddage, hvor vi starter kl. 13.00
og spiller indtil mørket falder på. Som altid, så gælder det jo også i vinterperioden, at man er klædt godt og varmt på og regntøjet kan jo beskytte mod
både vind og regn. Der kan dog være perioder, hvor spillet foregår oppe på
Fodboldbanerne, men stadigvæk mødes vi ved klubbens ”kontor” hvor der
også holdes kaffepause ca. kl. 14.30.
Vi har i den forløbne periode deltaget i Kommunemesterskabet i Rækker
Mølle den 26. august samt afviklet klubmesterskabet den 1. september og
krocketstævne den 15. september.
Kommunemesterskabet gik fint og klubben hjemtog tre mesterskaber,
Knud Jørgensen og Ole Therkildsen i pulje 2, Inger Breum og Viggo Kofod
i pulje 4 samt Klara og Arne Sørensen i pulje 7.
Klubmesterskabet stod Mette Grønberg og Birgit Christoffersen for. Det
var med fint vejr og godt humør vi mødtes kl. 13.00, hvor holdopdelingen
blev foretaget. Kampene blev afbrudt af kaffepausen, og da alle hold var
færdigspillet, var der præmieuddeling til alle. En rigtig hyggelig eftermiddag.
Klubbens krocket stævne blev afviklet i flot sommervejr med sol fra morgen til aften. Vi havde i alt 48 spillere på banerne syd for Centeret med start
kl. 10.00 afbrudt af frokostpause kl. 12.
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Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb
indbudt til mere end 30 stævner i Vestjylland. Her i vinterperioden er der julestævnet i Tim tilbage, idet det sidste efterårsstævne blev afholdt i Borbjerg.
Viggo Kofod
3097 0080
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HGU håndbold
Vi er kommet godt i gang med håndbold i hallen hver torsdag aften.
I starten var vi 23, men en del er faldet fra grundet gamle skader mv. så det
er lidt ærgerligt.
Pt. er vi dog stadig 12 aktivt spillende og er dermed også startet i turnering,
hvor de første kampe er spillet.
Den første sejr har vi stadig tilgode, men vi har det rigtig sjovt og godt med
hinanden og klør på for at blive bedre og mere sammenspillede.
Vi har endnu to hjemmekampe inden jul:
den 27. november og 4. december - begge dage kl. 16.00 i hallen.
Så har du/I tid og overskud, er alle velkomne som tilskurere. Måske det kunne hjælpe på vej til den første sejr.
Og har du stadig en lille drøm om at prøve sportsgrenene af, er det stadig
ikke for sent. Så er du meget velkommen torsdag aften kl. 20.00 i hallen.
Med sportslige hilsner
Lene Lauridsen
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Kloster Børnehus
Her i vores hus går det godt. Vi har rigtig mange børn både i vuggestuegruppen og børnehavegruppen, det er dejligt og godt for området, at der flytter
nye børnefamilier til. Velkommen.
Vi ser hvert enkelt barn som noget helt unikt og forsøger at fylde barndommens rygsæk op med, hvad de hver især har brug for.
Det lille barn har brug for:
• øjenkontakt
• at lære at pludre
• hjælp til de første skridt
• eksperimenter med f. eks. hvad sker der, når jeg
giver slip på en træklods - ja så falder den på gulvet
• at lære at sidde pænt og spise.
Når barnet bliver større bliver kravene også større:
• tale pænt til hinanden
• vise omsorg
• være med i dialogisk læsning
• lære selv at tage tøj på
ja og meget, meget mere skal der fyldes i rygsækken.
Vi har den kommende tid fokus på sociale kompetencer og Fri for mobberi.
Vi vil gøre vores til at mindske mobberi her i vores børnehus.
Efter jul vil vi ha fokus på sproget, bl. a. højtlæsning, rim og remser,
sproglege, at fortælle små historier for hinanden m.m. Dette tiltag for at styrke børnenes evne til senere livet, at blive gode til at kommunikere og bruge
skriftsproget. Det er NU grundstenene skal lægges. Et spændende samarbejde med forældrene. Vi vil alle det bedste for vores ”fælles børn”

Nyt
Nyt Nyt
Vi var i den situation at vi skulle finde andre lokaler til vores SOLSIKKER

(ældste børn i børnehuset). Hvor går man så hen, ja selvfølgelig til naboen
Holmbohjemmet, som har nogle fantastiske lokaler i kælderen, de ville være
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særdeles egnede til formålet. Et samarbejde blev indledt mellem Holmbohjemmet og børnehuset.
Det har åbnet nye døre for SAMSKABELSE mellem børn – ældre – frivillige – forældre – personalet på plejehjem og børnehus.
Vi har været i gang med mange forskellige opgaver. Bl.a. at lære Holmbohjemmet og dets beboere at kende. Nogle af de ældre har været på besøg
hos os i kælderen - så livsbekræftende at se glæden hos de ældre, når de er
sammen med Solsikkerne, og se den forståelse hos børnene - at være sammen med ældre.
Børnene har forberedt forældrekaffe
dag, med hjemmebag og flot efterårspyntede borde. Eftermiddagens program
var, at de skulle servere kaffe for deres
familie, derefter selv vise deres forældre
rundt på Holmbohjemmet. Det gjorde
de hver især godt og til stor glæde for
deres forældre (mange havde aldrig været på Holmbohjemmet), samt for beboere og personale.
Vi tror på et fantastisk samarbejde, som virkelig bygger bro mellem børn og
ældre, giver glæde og forståelse for hinanden, at der dannes venskaber, og vi
gør en forskel for hinanden.
Forsættelse følger
Anny
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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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Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

Til medlemmer af Din egen forening

Du indkaldes til
ekstra ordinær generalforsamling
I Holmsland idræt- og kulturcenter
mandag d. 5 december kl. 19.00
Dagsorden:

Nedlæggelse af Din egen forening
Tilmelding senest den 1-12 2016
Da vi er vært ved et par stykker smørrebrød
Til Helle Skarregaard hs@ryk.dk tlf. 4075 7031
Med venlig hilsen
Din egen forening
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Nyt fra Holmsland Skole:
Efteråret banker på med kulde og
blæst, snotnæser og mørke aftener –
og på skolen betyder det leg og aktiviteter i gummistøvler, overtræksbusker, hue og handsker… (Mon
mor eller far fik skrevet navn i de
handsker, så de ikke forsvinder i ”handske-Bermudatrekanten” eller personalet skal bruge unødig tid på at finde den rette ejermand??:) – men en smule regn og rusk hindrer ikke elever og personale i stadig at køre på med en
masse leg og læring i naturen. Natur og udeliv er en integreret del af vores
skolehverdag:
• Store team har igen igen fået surfet en masse v. fjorden
• Hinkeruder til tabeltræning er etableret i skolegården
• Alle elever deltog i september i ”Alle børn cykler” – og cyklede
Vestjylland tynd
• Daglige løbetur på små og større ruter rundt om skolen og hallen
• De udendørs musikinstrumenter bliver flittigt brugt
• Eleverne har netop gennemført Skolernes Motionsdag med masse af løb,
bike and run – og ikke mindst kampen om ”Den gyldne løbesko”, som
blev vundet af 3. klasse – hvilket de stadig lever højt på!
Skolebestyrelsen startede i august op efter ferien med at konstituere sig:
Formand Nina Aarup, næstformand Jens Bøndergaard og referent Gitte Højbjerg – og de øvrige medlemmer er Torben Mortensen, Jesper Hillebrandt,
Betina Tvistholm og Robert Kroning – og vi er klar til endnu en periode på
skolen og ønsker et dynamisk og godt samarbejde med skolens ledelse, personale og forældre. Vi kan ikke opfordre nok til at gribe fat i os med ris, ros
og forslag til nye tiltag. Sammen er vi stærkest…
Velkommen til – og på gensyn: Vores pædagog Anna er gået på barsel, og
vi håber, hun får en skøn barsel, og vi glæder os til, at hun kommer tilbage. Som erstatning for Anna er Dorthea Rasmussen ansat – Velkommen til
Holmsland Skole, vi glæder os til samarbejdet.
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Over hele verdenen er det den 5.10 ”Lærerens Dag” – på Holmsland Skole blev dette også fejret, da ”ukendte gerningsmænd og kvinder” i nattens
mulm og mørke pyntede skolen op med flag og serpentiner - og rullede den
røde løber ud, som bød hele personalegruppen velkommen til endnu en arbejdsdag. Hele personalegruppen burde modtages sådan hver morgen – for
at holde af, holde ud, holde med, holde om – om det så er spændende undervisning, en trøstende skulder efter en konflikt eller skarpe græskanter, så er
hele vores personalegruppe fantastisk!
Den kommende tid:
Åben skole og SFO d. 8.11
Fællesspisning for familierne den 18.11 kl 17.30
Juletræstur for Holmsland Helhed (skole og børnehus) 17.12 kl. 10 – info
følger senere
Åben skole og SFO d. 14.12
”Skolefest for voksne” 11.3.17 – Skolebestyrelsen synes, at det er forældrenes tur til at have en hyggelig aften sammen i centeret med middag, dans og
masser af snak. Info kommer senere, men sæt X i kalenderen nu
På skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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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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Lodbergsvej 22 | 9731 2602
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Nyt fra Dagli’Brugsen
Den ene dag går med den anden i Dagli’Brugsen, og lige pludselig er julevarerne kommet frem. I Brugsen skal det mærkes, at det snart er jul. Vi skal
have julelotteri, og vi skal have fællesspisning i Dagli’stuen. Alt imens butikken vil emme af julestemning og goe tilbud til juleforberedelserne.
Søndag d. 27. november, første søndag i advent, er Brugsen med, når hele Holmsland er fælles om at byde adventstiden velkommen. Dagen starter
med banko og adventshygge i Centeret. Dernæst er der en stemningsfuld adventsstund i kirken, før juletræ og julebelysning tændes i Kloster.
Indenfor i butikken venter der nu varme, goe tilbud og en hyggelig sluddder
med måske din nabo. Kl. 17.00 udtrækkes de heldige vindere fra julelotteriet, og dernæst samles vi om fællesspisningen i Dagli’stuen – på loftet. Der
sælges madbilletter i butikken, og de første 85 gæster, der køber billet, er
sikret en plads.
Vedr. julelotteriet gør vi, som vi tidligere har gjort. I ugen op til første søndag i advent uddeles julelodder. Et lod for hver 100 kr. man handler for – og
der er rigtig fine gevinster.

Papirløse tilbudsaviser – nu en realitet.

Hele Coop-koncernen arbejder hårdt for at vinde kundernes gunst. Der udvikles hele tiden nye tiltag, så vi kunder knyttes tættere til vores butik. Senest er der lanceret en ny app, der lover mange gode ting.
Med denne app får vi nemlig nem adgang til ideer til aftensmaden – plus opskrifter, nem adgang til de go’e tilbud og en nem måde at holde styr på sine
points og dermed sin opsparing.
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Knyttes app’en til et betalingskort, kan vi betale direkte fra denne app og
pointene tikker ind automatisk. Vi bestemmer også selv, hvorvidt vi vælger
at betale med opsparede point. App’en installeres gratis og der er en grundig
vejledning i butikken. I er også velkommen til at få en snak med Kirstine og
bestyrelsen om det.
Tilbudsaviserne i papirform vil dog stadig eksistere en stund endnu ligesom
det gamle medlemskort.

Velkommen her

Gruppen ”Velkommen her” er også på spil i Brugsen. Det er Sogneforeningen, der har taget initiativ til at samle gruppen af udenlandske tilflyttere –
fortrinsvis folk, der arbejder på de lokale farme. De præsenteres for muligheder på Holmsland og får lært lidt dansk. En tirsdag aften var gruppen på
besøg i Brugsen. De blev introduceret til butikken og et evt. medlemskab.
Vi viste rundt i butikken og havde danskundervisning knyttet til. Affødt af
”Velkommen her” har Rusty taget initiativ til at danne en International Klub.
Måske hører vi mere om det en anden gang.

Dagli’Brugsens Internationale Marked

En strålende augustdag 2016 holdt vi markedsdag. Vejret var med os. 20
forskellige flag vajede gennem byen og omkransede pladsen. Humøret var
i top, og de lokale boder var fint pyntede og fyldt med mange go’e sager.
Der blev snakket på kryds og tværs og pladsen emmede netop af den internationale kultur vi har her på Holmsland. Tak til alle jer, der troppede op og
gjorde dagen festlig og fornøjelig på hver jeres måde.
I bestyrelsen snakker vi hele tiden om, hvordan vi udvikler vores engagement i lokalsamfundet bedst muligt. Vi tror på, at Brugsen spiller en særlig
rolle her på Holmsland, og derfor gør vi os umage med at lave aktiviteter,
der kan være samlende for hele Kloster og Holmsland. Først havde vi Børnemarked i flere år, der så udviklede sig til Internatinalt Marked. Nu har vi
haft Internationalt Marked i et par år, og hvad udvikler det sig til ? Ja, hvad
bliver det næste? Det er vi begyndt at drøfte i bestyrelsen, og det hører I nærmere om til generalforsamlingen.
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Generalforsamling

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 31. marts 2017. Vores fælles generalforsamling er nemlig fastsat til denne dag. Her kan I høre meget mere
om, hvordan det går i Holmsland Brugsforening og hvordan fremtiden tegner sig i Brugsen.

Saftige æbler og Glædelig Jul

På sidste bestyrelsesmøde overraskede Erik Dideriksen os ved at servere
iskold friskpresset æblesaft. En herlig forfriskning uden nogen tilsætningsstoffer. Erik havde samlet æblerne op på Johanne Høkers Plads, og vi kom
til at snakke om, at alle de dejlige æbler egentlig burde uddeles rundt i de
små hjem. Det gør vi nu ikke, men vi vil gerne opfordre hele Holmsland til at
forsyne sig og glæde sig over, at nogen i sin tid plantede æbletræer. Æblerne
er ”vores allesammens” og kan hentes med god samvittighed – og der er
mange af dem.

Mens vore tanker her til sidst går til æbleflæsk, æblemarmelade, æblesaft og æblekage og flødeskum og …. vil vi ønske alle vore kunder og
samarbejdspartere en rigtig glædelig jul med en fredfyldt julemåned – og på
forhånd tak for go’ julehandel.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Madlavning for mænd
Det er tid til at melde sig til kurset ”Madlavning for mænd”.
Det afholdes igen i år på Holmsland Skole hver mandag fra
17.15 – 21.00. Første gang er mandag d. 5. dec. 2016 kl. 17.15.
Kurset henvender sig til mænd i alle aldre, - med og uden forkundskaber!
Maden smager godt og vi har et hyggeligt fællesskab i skolekøkkenet.
Kurset kom godt fra start sidste år. Vi havde 15 mænd i alderen 25 år til plus pensionsalderen. Vi tilbereder hverdagsmad,
enkle retter og også mere tidskrævende retter. Hver aften afsluttes med buffet af de forskellige retter, holdet har tilberedt.
Råvarerne til maden koster ca. 100 kr. pr. gang, og der afregnes med underviser Grethe Nisgaard efter hver mødeaften.
Tilmelding på AOF’s hjemmeside, og har I spørgsmål er I velkommen til at
kontakte Erik Dideriksen, mob. 30420458.
Undertegnede kan også tage imod tilmelding.
Venlig hilsen
Holdleder Erik Dideriksen
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Siden med tiden

For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen m.m.
Postkasserne i :
Kloster: Dagli´Brugsen
Søndervig: Menu:
Postkasserne tømmes 2 gange om ugen.
Lægges i
Mandag
Tirsdag
Onsdag før 9
Torsdag
Fredag
Lørdag før 9
Søndag

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Fremme senest
fredag
fredag
fredag
onsdag
onsdag
onsdag
fredag

NB NB NB!!!!!!!! Brugsen Kloster og Menu i Søndervig:
Postbudet tager breve og pakker med alle hverdage.
Man skal regne med, at de er der ved 10-tiden.
Her er der også mulighed for at købe et specielt frimærke til at sætte
på Quickbreve. Så er brevet fremme hverdagen efter.
Genbrugspladsen Kloster
Mandag og onsdag
15.00 - 17.00
Fredag
14.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 16.00
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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Kom til julehygge lørdag, den 26.11.2016 fra kl. 10.00 - 15.00.
Støb jeres egne julelys i selvdypafdelingen, gør en god julehandel i
butikken eller nyd 3 stk. æbleskiver med valgfri drikkelse
til kr. 39,00 i Caféen!
Der er sjove konkurrencer og flotte præmier!
Holmsland Koret kommer og synger kl. 14.00.

Omkring 400
til foredrag med
Mikkel Beha Erichsen
i Kloster
den 14. november.
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Brev til Tante Stine efter
Hjemkomsten fra Ferierejsen (1907)
Nedenstående godt 100-årige rejsebeskrivelse er fundet i Holmsland lokalhistoriske Arkiv. Hvem der har skrevet den, vides ikke, men det kunne tænkes at være en dame med familie fra København, som har været på ferie i
Jylland og bl.a. har besøgt Silkeborg, Ringkøbing og Holmsland Klit. Vi
kommer ind i beskrivelsen, da familien er på vej med toget fra Silkeborg til
Ringkøbing. Beskrivelsen giver et glimrende indtryk af Holmsland og Klitten, som det tog sig ud i 1907.
Brevet er naturligvis skrevet efter datidens retskrivningsregler. Alle navneord skrives med stort begyndelsesbogstav, å skrives aa, og kunne skulle og
ville staves kunde, skulde og vilde. Ændringerne til nutidens retskrivningsregler kom i 1948.
Der var jo en lang Strækning til Heden; men jeg blev ikke saa overvældet
af dens Storhed, som jeg havde tænkt mig, maaske var det fordi det gik for
raskt, jeg tror nok man har mest ud af Heden, naar man møjsommelig bevandrer den på sine egne Ben – man skal ogsaa helst se Heden i forskellige
Belysninger og Stemninger.
Ringkøbing naaede vi hen paa Eftermiddagen og vi kiggede jo saa efter Kristensens Hotel, som I havde anbefalet os; men vi fandt det ikke og blev enige
om at gaa ind paa Højskolehjemmet, og der blev vi, vi fik et meget pænt Værelse med to nydelige Senge og til Sara blev der redt paa Chaiselongen. Her
fik vi at vide, at der gik Vogn ud til Havet hver Morgen, og den samme Vogn
kom tilbage til Ringkøbing om Eftermiddagen, og vi bestemte da at tage med
ud til Havet næste Morgen og blive der ude de Timer, til Vognen kørte tilbage
og tage med ind igen til Ringkøbing, for saa dagen efter at rejse til Esbjerg, se
Fanø o.s.v.
Vi stillede altsaa om Morgenen parat til Dagens Udflugt og af en lille Pige,
som skulde vise os hen til Postvognen, fik vi tilfældig at høre, at der var et
Pensionat derude. Hurtig besluttede vi at tage Kufferten med paa Lykke og
Fromme og se om vi ikke kunde blive der om Natten i Stedet for at jage ind
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til Ringkøbing samme Dag. Du kan nok tænke dig, at vi følte os fristede ved
den Tanke at sove en Nat ved Vesterhavet. Vi foer altsaa tilbage til Højskolehjemmet, pakkede sammen i Huj og Hast, tog Hattene i Haanden og hjalp
os som vi kunde bedst for at komme af Sted og komme Tids nok til at naa
Postvognen, inden den satte sig i Bevægelse.
Det gik alt sammen, Postvognen var en stor Charabang, den var saa belæsset med Pakker at det for os var en Gaade, hvorledes 9 Mennesker foruden
Kusken skulde faa Plads, men det utænkelige skete, vi sad ganske vist oven
paa hinanden omtrent, men da vi blev lidt rystet sammen blev det helt muntert, og det kunde nok behøves thi det var en langsom Køretur. Vognen holdt
nemlig ved hvert Hus eller Gaard, hvor der saa blev læsset en eller anden
Pakke eller Dunk af og gjort Regnskab for Varerne. Kusken kendte Befolkningen ud og ind og lod til at besørge hele Egnens Indkøb i Byen.
Ved samme langsomme Fart fik vi rig Lejlighed til at betragte det skønne
frodige Landskab vi kørte gennem, nemlig Holmens Land, og senere det
mere tarvelige paa den anden Side af Fjorden. Paa Vognen befandt sig bl.
a. to norske Damer, som stod af ved Søndervig, de skulde nemlig med Vog
nen tilbage samme Dag. Vi andre kørte videre til Nørre Lyngvig. Der var en
Dame med sin Datter, som havde bestilt Værelse paa Pensionatet og skønt
hun vidste af Erfaring, at der var overfyldt med Gæster, trøstede hun os dog
med at Frøken Smidt var uovertræffelig i den Evne at kunde skaffe Plads.
Vi blev derfor meget nedslaaede, da Frøken Smidt erklærede, at hun kunde
ikke. Dog efter at have tænkt sig lidt om sagde hun, at hun kunde nok skaffe
os et Værelse, men det vilde hun ikke byde os, men saa brød vi jo ind og
var saa henne og bese det, lavloftet Bondestue med to store dobbelte Senge,
rødmalet Bord og Bænke og saa en rigtig gammel Bilæggerovn, der var hele
Møblementet, ja og saa var der sat en Servante ind. Vi tog med Glæde det
Værelse og allerede samme Dag bestemte vi os til at slaa en Streg over hele
den planlagte Rejse og blev der til Ferien var udløbet.
Hvorledes vi tilbragte Dagene, ja alle Pensionærerne var indlogerede i 4
Bøndergaarde hvis Beboelseslejligheder Frøken Smidt lagde Beslag paa i
Ferietiden. I den ene Gaard var der saa Spisestue og fælles Dagligstue og der
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samledes vi alle til Maaltiderne. I Spisestuen stod et langt Bord og for Enden
af det et andet langt Bord på Tværs. Der havde Børnene Plads i en lang Række sad de der langs Væggen, 12 Stykker tror jeg der var, det var helt malerisk
med alle disse Barneansigter. Af Voksne var der lige saa mange eller flere.
Stemningen ved Bordet var livlig og tvangfri, og Frøken Smidt præsiderede
selv ved Middagen, hvor der serveredes de dejligste Retter. Kaffen nød vi
ude i Haven under nogle skyggefulde Træer, jeg havde nær sagt de var de
eneste derude, men det var for meget sagt, men der er sparsomt med Træer.
For resten havde jeg slet ikke tænkt mig Egnen som den var med Agre og
Græsmarker lige ind til Klitterne, men det er flittige Folk derude, som arbejder og kæler for den fattige Jord og faar et virkeligt godt Resultat.
Vi gik et Par Gange om Dagen til Havet, hvortil der var 20 Minutters Gang
gennem Klitterne, skønt der ikke var stærk Blæst i de Dage vi var der, kunde
vi høre Havet længe før vi kom til det. Det var et meget betagende Syn, der
mødte os naar vi stod oppe paa de yderste Klitter og Havet laa der udbredt i
hele sin Storhed for os tilsyneladende saa roligt, men inde ved Stranden brødes de vældige Bølger, og der var altid meget stærk Brænding og stadig Bulder som Torden. Nogle Dage før vi kom til Nørre Lyngvig havde der været
et slemt Uvejr en Nat og et Skib var strandet, der flød hver Dag Brædder og
Skibsinventar ind paa Strandbredden, mens vi var der, og Folk mente at hele
Besætningen var druknet. Redningsbaaden havde været nede paa Stranden;
men skibet blev borte for dem, og der var saa ikke noget at gøre. Den Nat
havde alle Frk. Smidts Gæster ogsaa været paa Benene og nede ved Havet.
Anton badede hver Dag mens vi var der; men med Toug om Livet, han prøvede en Dag, da der var særlig stille at gå uden Toug, men han kunde mærke,
at havde han været længere ude, da vilde Bølgerne havde taget Magten fra
ham, saa voldsom er Brændingen, saa det prøvede han ikke oftere.
Sara var ogsaa en Dag i Vandet, men hun er jo ikke søvant, og hun nøjedes
ellers med at gaa og vade med bare Ben saa langt ud hun kunde, for hvert
Øjeblik at springe tilbage, naar der kom en Bølge.
Børnene gik tit for sig selv uden Voksne ud i Klitterne som de sagde ”paa
Opdagelser”, og de morede sig kosteligt. Solen stegede og der var saa dejligt
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derude i Klitterne, det er ikke saa bart som jeg havde tænkt mig, nej de forreste Rækker Klitter ind mod Markerne var bevoksede med Lyng og mange
slags Bær, Blaabær, Rævlinger, Tyttebær, og tænk med de yndigste smaa bitte gule Roser, ”Klitroser” kaldes de. De hængende Lyngklokker opredte et
rødligt Skær over det hele og Lærken sang oppe mod den dirrende Sol. Ellen
kunde ikke slæbe sig gennem Sandet, hende maatte vi skiftes til at bære paa
Ryggen, og naar hun kom ned til Havet satte hun sig straks ned paa Stranden
mellem de Tusinde af dejlige Sten, og saa var hun rigtig glad, for hun er lidt
af en Samler, hun samlede nu Masser af Stene sammen og fyldte sin Lomme
hver Gang vi var dernede, og det samme gjorde jeg. Jeg har flere smukke
Sten med hjem virkelig sjældne Eksemplarer; men nu har jeg kun en nævneværdig tilbage, nemlig en lille blegrød, som jeg maaske vil have til en Brosche. Resten er foræret bort. Anton har ogsaa en Sten med fra Vesterhavet
nemlig en stor rund, som han benytter paa Skrivebordet som Brevpresser.
Sara og Ellen bragte jo ogsaa en hel Del af de sjældne Sten med hjem, som
de legede med, foruden en Mængde andre Mærkværdigheder saasom Rokkeæg, Søstjerner og lignende, som hun ville have med hen paa Skolen til
Forevisning. Anton var jo altid tidlig paa Benene; men vi andre stod ikke
op før ved den Tid der var serveret Kaffe ovre i Spisestuen, det var ligesom
paa Ludvigslyst Frokost med det samme, Æg og andet Paalæg samt Mælk
foruden Kaffe, og vi tog saa et rigtig solidt Maaltid til at begynde med før
vi skulde begive os af Sted til ”æ Hauv”. Kl. 1 blev der kaldt sammen til
Middag, og Gæsterne kom saa frem fra de forskellige Gaarde og samledes i
Spisestuen, hvor Frøken Smidt som sagt præsiderede rund og hyggelig. Om
Søndagen fik vi foruden de sædvanlige to Retter tillige Dessert, som bestod
af Jordbær. Hver Aften fik vi en varm Ret foruden det Kolde Bord, og i det
hele taget fik vi en ypperlig Forplejning og Appetitten var glimrende over
hele Linien.
Om Søndagen var der Gudstjeneste i et lille Kapel i Nærheden, der var Anton henne, jeg var imedens hjemme med Ellen, og Sara var med de andre
Børn ved Havet.
Nogle af Gæsterne var med en Sejlbaad taget over Fjorden til Ringkøbing,
deriblandt Komponisten Carl Nielsen, som maatte tage til Byen, naar han
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vilde spille, da der ikke fandtes Klaver i hele Egnen. Hans Frue, den bekendte Billedhuggerinde Marie Carl-Nielsen, var ogsaa der på Frk. Smidts
Pensionat, de havde deres tre Børn med, og Sara fandt sig meget tiltrukken
af den ene af Smaapigerne, som kaldtes ”Sys”, de to gik ud paa egen Haand
i Klitterne og havde ”saa meget at tale om”. En Dag blev Himlen pludselig overtrukken med mørke Skyer, og Anton, Sara og flere af Gæsterne blev
overfaldet af en voldsom Regnbyge ude i Klitterne paa Vejen hjem fra Havet, de var aldeles gennemblødte, da de naaede hjem, saa de maatte skifte
alt, selv Linned og Uldtøj med og gaa i Seng midt paa Dagen. Anton havde
jo kun taget det ene Sæt Tøj med, og det fik jeg nu hængt ud paa Havestakittet til Tørring, og tænk dig paa et par Timer var det tørt, saadan blæste og tørrede det. De ville jo nødig gaa Glip af Aftensmaden og det muntre Selskab,
og det fik de da ogsaa med. Jeg var til alt Held bleven hjemme med Ellen den
Dag, saa vi fik ikke noget af Skyllen.
Den ene Dag gik ellers som den anden, og naar vi var hjemme ved Nørre
Lyngvig behøvede vi kun at gaa udenfor Døren for at nyde den skønneste
Udsigt over Ringkøbing Fjord, hvor Byen laa ovre paa den anden Bred langt
borte, og paa Fjorden krydsede smaa Sejlere. Engen duftede af nyslaaet Hø
som netop blev kørt hjem i de Dage, vi var der, saa Sara var da ogsaa med
paa Hølæsset. En Dag fik hun ogsaa Lov til at ride paa en Hest, hvad der jo
var en stor Begivenhed. En Aften var vi ogsaa nede hos Købmanden som
boede længere ude bag de forreste Klitter, paa Vejen derud kom vi forbi det
Hus hvor Redningsbaaden opbevares.
Endelig slog Afskedens Time og vi besteg Postvognen for at gøre den samme langsomme, men yderst interessante Tur tilbage til Ringøbing. Ud fra
hvert Hus kom en Mand eller Kone og bad Kusken besørge forskellige Ting
i Byen, én drev det endda saa vidt, at han bad Kusken om selv at sætte
Adressen paa et Brev, der skulle med. Den ene Dunk efter den anden blev
læsset på Vognen, og Kusken kendte dem alle og vidste hvad der skulde i
dem. Så kom vi igennem ”Ny Sogn” og ”Gammel Sogn” og endelig var vi i
Ringkøbing igen, hvorfra vi næste Morgen rejste hjem med de bedste Minder fra Vesterhavsturen og Ferien i det hele taget.
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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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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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Fyrværkerisalg
Igen i år afholder HGU
fyrværkerisalg
I år har vi valgt at flytte vores udsalgssted. Vi har igennem et samarbejde med Søndervig Centerforening fået en fantastisk mulighed for at have fyrværkerisalg på torvet i Søndervig (Badevej 1).
Vi håber og regner med at flytningen vil tiltrække en masse nye
kunder og at vores trofaste lokale kunder vil støtte op om denne
mulighed for mersalg.
Sælgerne er stadig frivillige fra HGU og alt overskud fra salget
går ubeskåret til HGU.

Åbningstider:

Torsdag d. 29/12 kl. 12.00-18.00
Fredag d. 30/12 kl. 12.00-19.00
Lørdag d. 31/12 kl. 12.00-15.00
Vi glæder os til at se jer alle.
HGU
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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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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.

ÅBENT

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

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

Dejlig lokalt til daglig
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