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Ny årgang betyder også nyt forsidebillede.
Vi har denne gang valgt et udsnit af et gammelt kort over det nordlige af
Ribe Stift og Aarhus Stift. Kortet er fra omkring år 1650, og originalen er
ophængt i Herning Kongrescenter.
Kortet er genoptrykt i 2007 af Rostrups Forlag v/Frits Rostrup, Herning,
som har givet sin tilladelse til, at vi må bruge det.
Som det ses, var Holmsland en ø, hvilket navnet jo også antyder. På kortet
står der ”Holmen landt”. Ud over de to sognenavne, Nysogn og Gammelsogn, og Synderviig er nævnt to gårdnavne, nemlig herregården Søgaard og
Proustgaard, som på den tid må have været en betydelig gård på Holmsland
Husk at Holmsland Sogneblad nu også kan læses digitalt på www.holmsland.dk – dette vil nok især glæde fraflyttere, som gerne vil følge med i, hvad
der sker på deres tidligere hjemegn.
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Nyt fra Sogneforeningen
Kommuneplan
Kommuneplanen er vedtaget, der er ikke så meget nyt omkring landsbyerne.
På Holmsland har vi et befolkningstal, hvor børnetallet er nogenlunde stabilt over de næste 10 år. Ser vi på nogle af vore nabo- landsbyer kan vi se
at børnetallet falder markant. I Sogneforeningen vil vi gøre en indsats for
at det ikke sker på Holmsland. Vi vil prøve at finde ud af, hvad det er, der
gør at os, der bor her, er glade for det, og hvad det er, der skal til, for at andre får lyst til at flytte hertil. Vi har velfungerende skole, børnehave , kulturcenter og brugs. Skal vi bevare disse institutioner, er det afgørende, at
befolkningstallet ikke falder, vi skal have nogle forskellige bomuligheder,
så vi kan øge befolkningstallet. Det vil Sogneforeningen prøve at få undersøgt, så vi kan lave en god udviklingsplan, input hertil modtages med tak.
Med venlig hilsen
Iver Poulsen
Formand for Sogneforeningen

Kontingentbetaling
Igen i år er der vedlagt dette nummer af sognebladet et indbetalingskort
til betaling af kontingent til Holmsland Sogneforening.
Kontingentet er 75 kr. pr. person. – og der må gerne betales for flere personer på samme kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til Sogneforeningen, hvis man har lyst. Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer som muligt, når der skal lægges vægt
bag det arbejde, foreningen udfører.
Betal venligst med det samme, så indbetalingskortet ikke bliver væk
sammen med alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen.
Tage Rasmussen (kasserer)
3

Holmsland Sogneforening
Indkalder til:

Ordinær generalforsamling
onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00
I Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster.

Dagsorden
Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetæller(e)
Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.
Drøftelse og godkendelse.
Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i
fremtiden. Drøftelse og godkendelse.
Behandling af rettidigt indkomne forslag (til formanden senest 23. februar).
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende medlemsår.
Valg til bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Tage Rasmussen, Marianne Dideriksen*, Kresten Bundgaard*
		
(*modtager ikke genvalg)
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.
BEMÆRK: ingen vælges mod deres vilje!
Formand for Landdistriktsrådet Erik Poulsen
Efter generalforsamlingen kl. 20.30. besøg af Landdistriktsrådsformand
Erik Poulsen med følgende emner:
Landdistriktsrådets opgaver!
Hvordan udvikler vi vore landsbyer?
Struktur omkring skoler og daginstitutioner!
Venlig hilsen Bestyrelsen
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Centernyt
Det herrens år 2010 blev i centeret afsluttet med en julefrokost for private,
virksomheder og andet godtfolk. Antallet af gæster var faldet til 250 personer, men stemningen
steg til gengæld med
min. 50 %. Det var
en rigtig god aften,
og efter evalueringen på arrangementet har vi besluttet at
afholde en julefrokost igen til december.
2011 er allerede godt
i gang, og der er
travlhed i centeret.
Aktiviteterne i hallen er på det højeste
lige nu og festlokalerne er godt belagt.
Uge 4 havde Ringkøbingegnens Pelsdyravlerforening lejet multisalen og afholdt skindudstilling
med afsluttende fest lørdag aften. Det er altid spændende at se lokalerne
brugt til anderledes tiltag. Dog frygtede jeg lidt, at vi aldrig fik lugten af
pelsdyr ud af lokalet igen, men der var heldigvis ingen problemer i det.
I år har vi selv lavet nye tiltag i centeret. Vi er startet med fællesspisning
hver tirsdag med håbet om, at vi måske kunne bespise 25-30 mand. Vi blev
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klogere – meget klogere! Der har været mellem 73 og 108 tilmeldte hver
gang, og det er helt fantastisk og tak for opbakningen! Vi fortsætter med
fællesspisningerne til udgangen af marts, hvorefter vi vil evaluere på, om vi
skal forsøge igen til efteråret.
Den 1. februar havde HGU og centeret indkaldt til borgermøde omkring facilitets- aktivitets og foreningsudvikling. Det var en rigtig god aften, der resulterede i mange gode forslag til, hvad vi kan gøre af nye tiltag for at få flere
aktiviteter og mere socialt samvær i centeret. HGU og centeret har i skrivende stund haft det første fælles møde omkring projektet, og vi tror på, at vi i
fællesskab og tæt samarbejde kan give vores center og forening et frisk pust.
Referat fra mødet kan læses andetsteds i bladet.
I løbet af foråret afholder gymnastikafdelingen og centeret en ”store hoppedag” Datoen bliver onsdag, den 16. marts. Der vil komme plakater op,
så snart vi ved mere, så hold øje med HIMS og på opslagstavlen i hallen og
Brugsen.
Vi har også endelig datopå et Sankt Hans aften-arrangement med bål osv.
som centeret afholder sammen med vores præst, Ole Lange. Det er selvfølgelig d. 23. juni og vi forventer at have et program klar til næste Sogneblad,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Herrefrokosten for – ja, herrer selvfølgelig – afholdes lørdag den 15. oktober
2011, men det vil også blive annonceret, når vi kommer tættere på. Husk X
i kalenderen.
Til sidst vil jeg opfordre jer alle til, hvis I har gode ideer, ris eller ros, at ringe
til mig på tlf: 40 46 16 80 eller maile til center@holmsland.dk
Vel mødt i centeret
Vh
Karina
centerleder
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Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk
Rep. af alle bilmærker
Auto opretning
Aircon - klima
Autoskader
Auto diagnose
Bremsetest
Dæk - Fælge
Autohjælp
Autoglas
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.

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16

Frisøren i søndervig
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

Online booking

Frisøren i Søndervig

på www.frisorenisondervig.dk
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Lodbergsvej 159
6950 Ringkøbing
Telefon: 97 31 26 02

Sønderbyve
mikael@tv

Borgermøde
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter d. 1. februar 2011.
Arrangeret af Holmsland GU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Referent: Kirsten Nohns

Borgermødets emne:
Forenings- aktivitets- og
facilitetsudvikling
Fremtidens foreningsliv
og fremtidens idrætscenter
Aftenens program:
Fællesspisning
Vi startede med fælles spisning, hvor folk hyggede sig med hinanden, og
snakken gik lystigt, inden vi gik i gang med aftenens program. 100 mennesker var mødt op for at være med denne i aften, og det var dejligt at se en så
stor lokal opbakning!
Aftenens oplæg. – Fremtiden starter nu!
Herefter fik vi et spændende og humoristisk oplæg af konsulent Ole Brændgaard, som er både Forenings- og kommunekonsulent i DGI Østjylland og
DGI Vestjylland.
Vi blev præsenteret for Tanja Taulov, som netop er nyansat DGI kommunikations konsulent og har til opgave at styrke samarbejdet/netværker foreningerne imellem..
Deltagerne fik rusket lidt op i vanetænkning om, hvordan vi kan gøre tingene anderledes med det formål at få flere idrætsudøvere/folk såvel i hallen
som kulturdelen.
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●Hvordan bruge stedets faciliteter mere optimalt? Få en større udnyttelse
af lokalerne i hallen og kulturcentret og dermed undgå, at der er for meget
spildplads og spildtid af lokalerne. Her kunne det være en ide med online
booking af f. eks badminton- baner, men det kunne også gælde andre sportsgrene.
●Vigtigt at der er mange aktiviteter forskellige steder på samme tid, hvilket
kan være med til at skabe mere liv og på den måde trække endnu flere til.
●Turister – ide/forslag at turister på regnvejrsdage i sommerferien evt. kan
gøre brug af hal faciliteterne /udendørs faciliteterne, så hallen ikke står ubenyttet hen?
●Hvordan får vi medlemstallet op og flere mennesker til at gøre brug af Hallen og Centrets faciliteter og cafeteriet – hvad skal der til?
●Flere tilbud til de unge mennesker, så de bliver lokalt i foreningen – hvordan holder vi på de unge mennesker? Børn i 10/11 års alderen forsvinder
andet steds.
●50 % af alle idrætsudøvere dyrker sport i foreningen, og 80 % dyrker sport
udenfor foreningen. Vi tilbyder altså ikke det folk vil have? De får det, vi
giver dem og ikke det, de ønsker.
●De kommercielle tilbud, der er andre steder i kommunen bliver den største
konkurrent for foreningen. Hvordan kan vi konkurrere med fitnesscentrene?
●Kommunale økonomiske besparelser fremover, medfører at aktiviteterne
bliver dyrere, og vi må hver især betale mere.
●En idé at idrætsudøvere børn /voksne kunne gøre brug af et klippekort, der
giver adgang til at bruge flere af stedets faciliteter for en engangssum?
●Indføre en anden organisering af foreningen med en 3 pers bestyrelse bestående af Formand for centret, økonomiformand og aktivitetsformand.
●Mange aktiviteter kører ofte efter, at det skal være billigst muligt og ikke
bedst muligt!
●Yderligere info – læs mere på: www.dgi.dk/vestjylland
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Gruppearbejde på tværs af salen.
Her fik vi til opgave, at drøfte flg. spørgsmål: Hvad er det, vi er glade for?
Hvilke aktiviteter går bedst? Hvad kunne du tænke dig, at der skulle være af
aktiviteter i hallen og kulturcentret?
Til slut en prioritering af de 5 vigtigste ting – Hvad skal startes op?
Der var over alt en rigtig god stemning, og i grupperne blev der drøftet mange gode ideer, og der blev kastet mange bolde i luften, som blev nedfældet
på plancher.
Efterfølgende vil HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter samle op på
en endelig prioritering. Nærmere information følger på HIMS.
Alt i alt en rigtig god aften, hvor alle fik noget med hjem, og nu gælder det
så om at få grebet boldene i luften.
FREMTIDEN STARTER NU!
Tak for den store opbakning, men også en stor tak til arrangørerne for et godt
arrangement!

TV Midt-Vest –
udsendelse fra Kloster.
TV Midt-Vest har optaget en udsendelse med
Alex Szinay, Kloster.
Ifølge planen bliver programmet sendt på TVMV den 21. april –
skærtorsdag – kl. 19.30 og senere i en dobbelt så lang version på
TVMV MOKKA (ca. 28 minutter).
Den lange version er endnu ikke programlagt, men
hvis vi kan få det oplyst, bliver tidspunktet
sendt ud på HIMS.
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Dagli’Brugsen Kloster
Dagli’Brugsen Holmsland
indkalder til

Generalforsamling
onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30

i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden iflg. vedtægterne
Dagli’Brugsen inviterer som noget nyt til fællesspisning som indledning
til årsmødet; derfor det tidlige tidspunkt.
Der vil i løbet af aftenen være musikalske indslag.
Gratis spisebilletter skal afhentes i butikken. Se opslag senere.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Holmslandkoret
Holmslandkoret er i fuld sving med at øve forårets program, som blandt
andet skal afleveres ved vores forårskoncert

torsdag den 5. maj 2011.
Ud over at koret skal synge, vil der være andet arrangement – hvilket, skal
ikke afsløres her, så sæt allerede nu X i kalenderen og vær med til en hyggelig aften i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
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Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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HGU gymnastik
Et nyt år har taget sin begyndelse, og det betyder at gymnastikopvisningerne snart
står for døren. I år deltager holdene Begynderspring, JuniorSpring samt Rytme/
funk i Ringkøbingegnens forårsopvisning den 19. og 20. marts 2011, som afholdes
i Roficenteret.
Omkring 250 gymnaster og trænere har gennem vinteren fået motioneret hver uge,
og der er et højt aktivitetsniveau på alle hold.
I efteråret startede vi op med Zumba/Fysisk træning, hvor der kom ca. 85 gymnaster til. En rigtig succesoplevelse at være så mange i hallen hver mandag aften.
HGU’s engagerede trænere gør en stor indsats, så alle får sig en sjov og svedig oplevelse, og der øves så alle er klar til vores lokale

Gymnastikopvisning fredag d. 4. marts kl. 19.00.
hvor gæsteholdet i år er fra Vedersø Idrætsefterskole
Entré kr. 30,- uden kaffe – kr. 60,- incl. kaffe.
Børn under 14 år gratis
Cafeteriet vil være åbent.

Sæsonens afslutning nærmer sig, og gymnastikudvalget vil hermed benytte lejligheden til at takke trænere og hjælpetrænere for indsatsen i denne sæson. Vi håber
naturligvis at se jer som trænere igen til efteråret.
Du vil gerne være træner
og derved få en udfordring og en oplevelse med en flok børn/unge fra Kloster og
omegn.
Det er nemt. Kontakt Dorthe Krogsgaard 9732 5511
Du vil gerne være en del af gymnastikudvalget
og derved få udfordringer og indflydelse på gymnasikken i HGU.
Det er nemt. Kontakt Dorthe Krogsgaard 9732 5511

Gymnastikudvalget i HGU
Dorit Hansen, Marianne Jørgensen og Dorthe Krogsgaard
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Højskoledage på Holmsland
Højskolesæsonen 2010-2011 er ved at være slut. Som sidste år har der været
150 deltagere og derudover nogle stykker på venteliste.
I denne sæson har vi bedt deltagerne om at meddele os, hvis de ikke kan
komme til et foredrag, og det har de været flinke til.
Det har betydet, at vi har kunnet tilbyde dem, der er på venteliste, en plads
til de enkelte foredrag, hvilket en del har benyttet sig af.
Som arrangører har vi været tilfredse med foredragene, og det har deltagerne
stort set også været, så vidt vi kan skønne. Det er klart, at der ind imellem vil
være forskellige meninger om nogle af foredragene, men sådan må det være
i så stor en forsamling.
Vi er så småt ved at være i gang med planlægningen af næste sæson, og i
den forbindelse er det dejligt, at deltagerne er kommet med input til os om
foredragsholdere.
Vi håber at have programmet færdigt, når sognebladets majnummer udkommer, men ellers skal man jo holde øje med LOFs program, der kommer i
august måned.
					
Steffen Qvortrup
					
Mogens Tarp

Kloster Legeplads
Så nærmer foråret sig med hastige skridt, og vi er i fuld gang med planlægningen og forberedelser til at lave den nye legeplads ved Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de 3.430 kr.,
som er blevet givet af jer borgere. Vi synes, det er utroligt flot, og vi er
glade for den store opbakning og interesse, I har vist.
Vi vil også gerne sige tak til LAG, som har valgt at give os en økonomisk støtte. Ligeledes tak til Brdr. Nielsen og Sogneforeningen, som vil
hjælpe os.
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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

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24

Træflis

Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

”Gang i Holmsland”
De seneste år har vi været en go’ flok friske gangmotionister i HGU, som
har gået en aften hver uge i foråret. Det gør vi igen i 2011 – og vil du være
med - så læs videre 
Nogle går med stave, andre uden. Nogle er 10 år – andre over 60. Nogle har
gået stærkt, andre i moderat tempo. Nogle gange har det regnet og vinden
pisket i ansigtet, andre gange har solen skinnet og fuglene sunget. Vi har oplevet naturen på vores egn – og været på stier og veje, vi ikke kendte i forvejen. Nogle gange har vi drukket kaffe bagefter – andre gange bare vand.
Vi har fået snakket en masse med dem vi kendte og lært nye at kende. Vi har
haft en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter – fordi vi har fået os rørt
og brugt kroppen på en go’ måde.
Har du lyst til at dyrke gangmotion i HGU og få del i de gode oplevelser – så
mød op på terrassen ved Holmsland Idræts og Kulturcenter

TIRSDAG DEN 5. APRIL KL 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem - en
på 1,5 –2 km. og en på 6-8 km. Husk
godt fodtøj og godt humør J.
Har du spørgsmål omkring gangmotion, så kontakt Nanna Nygaard (tlf.
97 33 94 38 eller ved HGU ’s gymnastikopvisning i Kulturcenteret den
4. marts).
På Gymnastikudvalgets vegne
/Nanna Nygaard
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Aut. El-installatør

Jørgen Vad
Biltlf: 40 26 86 76
Tlf: 97 33 76 76

• Installationsarbejde udføres
Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

• Vedligeholdelse af spa & pool

Tlf. 97 33 79 87
Sønderbyvej 27 • Holmsland
6950 Ringkøbing

Christian M. Iversen
Baggersvej 1 • Holmsland
97 33 79 87 • 23 42 51 87

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46

Peder Slot

Søndervig Landevej 17

Tlf. 97 33 71 76
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En arbejdsplads på Holmsland
Kirkegården i Kloster
Siden middelalderen har den ligget der, så at sige midt i Kloster. Ny Sogn
Kirke og den omliggende kirkegård, som ikke bare er en begravelsesplads
og en mindeplads, men også en arbejdsplads.
Mange kommer der ofte, nogle lidt sjældnere og mange så at sige aldrig. En
enkelt kommer der næsten dagligt, - nemlig graveren, kirkegårdens gartner
og altmuligmand, som i de sidste år har været Frank Christiansen, der har sin
bopæl syd for Hvide Sande.
Kirkegårdens areal er opmålt til ca. 10.000 kvadratmeter og antallet af gravpladser er ca. 400 samt et halvt hundrede urnegrave. Dertil kommer materialeplads og parkeringsplads m.m., som udgør ca. 1200 kvadratmeter. Kirkens
bygninger (kirke, kapel, kontor og redskabsrum m.m.) er tilsammen ca. 475
kvadratmeter.
Frank er den eneste fast ansatte, men i sommerhalvåret assisteres han af en
gravermedhjælper. For ganske nylig er kirkens arbejdspladser blevet ligestillet med de fleste andre arbejdspladser. Graveren har således 5-dages uge
og afspadseringsregler m.v. som andre. Det er i øvrigt en af grundene til at
der nu er indført automatisk klokkeringning i Kloster.
Hvad arbejdsopgaver angår, så spænder de temmelig vidt og kan lettest beskrives sådan:
Helårs-arbejde: Indkøb af materialer, vedligehold af maskiner, værktøj og
redskaber. Administration (udskrive regninger, føre protokoller, deltage i
møder m.v.). Rengøring og vedligehold af bygninger og inventar. Deltagelse
i kirkelige handlinger – med forudgående pyntning og anden forberedelse i
kirken. Ved bryllupper og begravelser på lørdage eller andre fridage, møder
graveren ind og får efterfølgende kompensation. En begravelse ”koster” ca.
1½ arbejdsdag, når alle forberedelser regnes med - og da der er ca. 15 pr. år i
Kloster, er det sammenlagt næsten en måneds arbejdstid. Så er der de øvrige
arrangementer, som graveren også deltager i – og forbereder til.
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Graver Frank Christiansen udenfor kirkegårdens kontor.

Vinter (ca. december – marts): Her er det højsæson for arrangementer som
f.eks. forestillinger (koncerter m.m.) og juleafslutninger for skole-, dagplejeog børnehavebørn, hvor graveren er medvirkende – i hvert fald ”i kulissen”.
Det er også ”kirkens kontortid” – altså tiden, hvor der opgøres og udsendes
regninger og foretages planlægning. Desuden er der rengøring i kirke- og
øvrige bygninger, evt. snerydning og saltning/grusning, vinterbeskæring af
træer og buske, afkantning af græsarealer, afrensning af gravsten, grandækning fjernes, der plantes forårsblomster – og klipning af hække påbegyndes.

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Forår (ca. marts-maj): Lugning påbegyndes, der klippes fortsat hække,
skæve gravsten og sammensunkne grave rettes op. Udgåede grave sløjfes.
Desuden almindelig vedligehold inde og ude. Foruden kirke- og andre lokaler samt gravsteder gælder det også fællesarealer som plæner, stier og kirkegårdsdigerne.
Sommer (ca. maj – august): Almindelig vedligeholdelse, sommerblomster
plantes sommerferie afvikles – og der er således kun 1 arbejder på kirkegården i 5 uger.
Efterår (ca. september – december): De resterende hække klippes, nedfaldne blade fjernes og der foretages grandækning på ca. 300 grave, hvilket
tager ca. 6 uger for 2 mand.
Måske har du lagt mærke til – og måske undret dig over, at der står små skilte i forskellige farver på gravstederne? Hver farve har sin betydning og angiver hvem der skal passe gravstedet og hvad der er betalt for. Rød = ”legataftale” (et gravsted, der er betalt for vedligeholdelse i et længere åremål).
Blå betyder at pårørende selv passer gravstedet. Grøn angiver at der skal
grandækkes. Sort viser at graveren passer gravstedet og der betales for et år
af gangen. Gul betyder at der skal plantes
forårs- og sommerblomster. Alle gravsteder har desuden et nummer, som er registreret i graverens protokol med angivelse
af diverse oplysninger.
Som det ses, er kirkegården en stor arbejdsplads med mange opgaver. Førhen
har stillingen som graver og ringer, som
det hed, ofte været et ”familiejob”, som
hele husstanden hjalp til med at udføre.
Som sagt, er ringer – eller klokker-funktionen nu udgået (der kan dog stadig ringes
manuelt ved særlige lejligheder) og jobbet
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er stort set et job som så mange andre. Men stadig et arbejde hvor knapt to
dage er ens. Foråret ikke altid lige smukt, sommeren ikke altid lige tør (eller
våd), efteråret ikke altid lige blæsende og vinteren ikke altid lige kold eller
snehvid. Vejret er i høj grad medbestemmende for de opgaver, der skal udføres – hvornår det sker og hvor tidskrævende de er.
Øverste ansvarlige for kirkegården er menighedsrådet, som har ansat en såkaldt kirkeværge til at føre det løbende tilsyn og føre kirkegårdens protokol.
Det er for tiden Poul Erik Jørgensen, Bandsbyvej, som har denne opgave.
Poul Erik er også den, man skal kontakte når man vil oprette en legataftale i
forbindelse med et nyt gravsted.
Priser for anlæg og vedligeholdelse af gravsteder fastsættes af provstiet og
ligger altså udenfor lokal indflydelse. Menighedsrådet har netop fået lavet
en lille folder, som giver oplysninger om priser m.m. – den kan afhentes i
kontoret på Klostervej 74.
Graveren træffes i øvrigt på tlf.: 97 33 70 82, som viderestiller til mobiltelefon.
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Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
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Lokalhistorisk Forening
for Holmsland og Klitten
Gamle billeder fra
Holmsland, Houvig, Søndervig, Lyngvig:
Kom til en festlig sammenkomst i Holmsland Idræts- og Kulturcenter den
15. marts kl. 19.30
Find nogle gamle billeder frem, som vi i fællesskab kan forsøge at få skabt
klarhed over. Gerne et gammelt album (eller flere), som er gået i arv i familien – men også enkelte billeder, som (måske) er her fra egnen. Måske kan
nogle genkende personer, bygninger eller landskab og måske fortælle cirka
hvornår billedet er taget?
Vi har haft et lignende arrangement i Hvide Sande, som var rigtig vellykket.
Nu håber vi at kunne gentage succes´en i Kloster!
Kontakt straks Helle Skarregaard på tlf.: 97 33 78 31, hvis du har billeder,
hun må kopiere, så vi kan vise dem på stor skærm i Centeret.
Vi håber at MANGE vil deltage i arrangementet – ALLE er velkomne!
Deltagelse incl. kaffe med brød: kr. 60,GENERALFORSAMLING holdes inden udgangen af april. Medlemmer får
direkte besked.
Ønsker du at blive medlem (kontingent kun kr. 75,- for 2011), så kontakt
kasserer Grete Holt Winter, Pallasvej 24, 6960 Hvide Sande - evt. på:
lokhist@mail.dk – eller indsæt beløbet på konto nr. 26 11 478 i Landbobanken - reg. nr. 7670 (HUSK at oplyse dit navn og din adresse / evt. e-mailadresse).
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Holmsland Jagtforening
Lørdag den 8. januar afholdt Holmsland Jagtforening generalforsamling i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter. 13 medlemmer var mødt.
Efter en gang skipperlabskovs, som var hårdt tiltrængt for de, der først havde
været på rævejagt, aflagde formanden, Karsten Krægpøth, beretning.
Der har været afholdt de traditionelle jagter, som har haft pæn tilslutning.
Der er blevet skudt 3 rådyr, 2 ræve, 2 fasaner og 2 skovsnepper, hvilket må
siges at være et rimeligt udbytte.
Ved den årlige flugtskydning vandt Torben Sandgrav pokalen.
Vildtaftenen, som i år stod på fisk, havde ikke så stor en tilslutning som de
foregående år, så det er besluttet, at vi holder en pause med dette arrangement.
I 2010 blev den lodsejerfest, der skal finde sted hvert 5. år, afholdt. Det blev
en festlig aften.
Alle valg genvalg så bestyrelsen består af
Karsten Krægpøth, formand
Hans Kurt Jørgensen, næstforman
Mogens Tarp, kasserer
Peder Jensen
Niels Erik Jørgensen

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Marianne
Dideriksen
97 33 73 05
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TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK
Klinik Pure Care
åbner hos Tind textil & kunst
Vi byder Pia Wennike velkommen fredag d. 1. april
fra kl. 13-17. Der vil være mulighed for at se Pia's
nye lokale samt få informationer om produkterne
og hvad Pia kan gøre for dig!
Hver onsdag fra 13 - 17 vil Pia være i butikken med personlig rådgivning i Decleors rene
plantebaserede produkter samt makeuppen bareMinerals.

Tidsbestilling for behandling alle hverdage fra 8-9 på 2041 6971
Smykkemager Anna Maxen er i butikken:
torsdage og fredage kl. 14 - 17
1. lørdag i måneden kl. 13 - 16
Kom og se et kæmpe udvalg af håndlavede smykker. Få frisket dine gamle smykker op
eller omformet til nye. Hvis du ønsker det, få fremstillet til eget personligt smykke.
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing
9733 7778
post@tind-mohair.dk
www.tind-mohair.dk

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Afslag på renovering af Ny Sogn Kirke
Vi har været nødsaget til at udsætte renoveringen
af kirken, som jeg tidligere har skrevet om. Desværre var de relevante myndigheder ikke enige
med os, og vi skal nu, sammen med arkitekten,
tilpasse planen og derefter igen søge om godkendelse.
Man er fra Den kongelige bygningsinspektør meget betaget af vore cementgulve, da disse viser meget om egnen, og så er man bange for, at vi ved renoveringen skal ødelægge bænkene i sideskibene, da disse er både historiske
og bevaringsværdige. Ligeså har man ønske om, at det store gamle alter, der
er sat i sideskibet, kunne blive brugt igen,(efter en stor renovering!), og så
er man også bekymret for, at vi skulle fjerne den store jerndør mellem kirkerum og tårn, da den er af stor værdi.
Det var med i planen, at de forskellige gulvtyper skulle samles til bare 2
forskellige slags og dermed at betongulvene skulle fjernes, og det ønsker vi
stadig. Bænkene i sideskibene var vi godt klar over, at vi ikke kunne røre og
det var heller ikke meningen. Det store, gamle alter ønsker vi ikke op foran
vinduerne ud mod kastanjetræet og synes nok heller ikke, der er grund til at
renovere det. Jerndøren ud til tårnrummet har vi ikke tænkt os at røre ved.
Endvidere kan kirkeministeriets varmekonsulent ikke anbefale den ønskede
ændring af varmeanlægget.
De øvrige ting i projektet var alle enige i – reparation af hvælv, hængsler/
mur v. indgangsdør, maling/kalkning, belysning, knæfald, men de førnævnte
dele gjorde altså, at vi fik et afslag fra Stiftet.
Det bliver altså ikke i år, vi kommer i gang med restaureringen og jeg beklager, at der blev offentliggjort noget inden vi havde tilladelsen, men efter
mange samtaler og megen kontakt med de kirkelige myndigheder havde vi
nok forventet, at det var en formsag at få tilladelsen.
Helle Kaspersen
Menighedsrådsformand
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ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
97 32 48 46 • 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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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts 2010 –Maj 2011
VINDRUEJUICE
I efteråret indførte vi alkoholfri
altervin i vore kirker. Det gjorde
vi både af hensyn til de børn,
der kommer til alters, og af hensyn til dem, der har problemer
med alkohol. Konkret er der tale
om juice lavet af røde vindruer.
Det sidste har for mig været vigtigt af to symbolske grunde:
For det første spiller druer,
vinplanter og vinmarker en stor
rolle i Bibelen. De står som
symbol på frugtbarhed, kærlighed, fest og glæde. Derfor er de
også symbol på Guds rige og
Guds kraft.
F.eks. siger Jesus, at han og
Guds rige er ligesom et vintræ,
og vi mennesker er bestemt til at
være som grene og kviste.

Vi kan podes ind på træet
og blive ét med det. Når det
sker får livet mening og fylde.
Vi kan også skæres af, så sygner vi hen.
Der er også en anden grund
til, at det skulle være juice lavet
af vindruer og ikke bare saft, vi
bruger til altergangen. Den sidste gang Jesus og disciplene
spiste sammen, taler Jesus udtrykkeligt om at det er vintræets
frugt, som de deler.
Så også efter ændringen er
altergangen en fuldgyldig nadver i Jesu ånd: Et tegn fra Gud
om at han vil have fællesskab
med hver eneste af os og ønsker, at intet skal skille os fra
hans kærlighed.
Ole Lange
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dens tale om, at dåben er en god
samvittigheds pagt.
Evangelielæsningen handler
om Jesu dåb. Den er let at forstå, men måske kender vi den så
godt, at den næsten ikke gør
indtryk.
Så faldt talen på gudstjenestens form. Der var en samtale
om trosbekendelsen og Fadervor. Nogen synes, det lyder pænest, at præsten fremsiger bønnen og bekendelsen, så kirkegængerne får ro til at bede med
i det indre. Nogen er generte
ved at sige det højt og synes,
det virker lidt udvendigt. Andre
synes tværtimod, at det udtrykker fællesskab at fremsige fadervor og trosbekendelsen sammen. Fastelavns søndag prøver
vi at synge trosbekendelsen og
bede fadervor højt.
Så talte vi om klokkeslettet.
Der blev både efterlyst eftermiddags- og aftengudstjenester,
og gjort gældende at formiddagstjenesterne er udmærket besøgt. Samtidig syntes man det
var en god ide med mulighed
for at mødes efter gudstjenesten. Så Fastelavns søndag vil
der være en lille frokost i konfirmandstuen omkring kl. 11.30
– også for kirkegængerne fra
gudstjenesten i Gl.Sogn kl. 9!

FASTELAVNS
SØNDAG

En aften i januar mødtes et par
håndfulde fra menigheden til en
aften om gudstjenestens ”Hvem,
hvad og hvorfor”.
Efter et kort oplæg om gudstjenestens baggrund samlede vi
opmærksomheden om gudstjenesten fastelavns søndag. Vi var
rundt om læsningerne og gudstjenestens form. Det er tanker,
som blivet inddraget i fastelavns
søndag.
Der var bred enighed om, at
læsningerne er svære at forstå.
Man kan godt lide, når præsten
indleder læsningerne med nogle
få bemærkninger om deres bibelske sammenhæng.
Fastelavns søndag virker læsningen fra GT, Salmernes Bog
kap. 2, meget voldsom. Den
taler om rædsel og hævn over
ulydige konger, der skal knuses
som lerkar. Hvor er den kærlige
Gud henne? Omvendt taler læsningen også om, at folkeslagene
er i oprør. Sådan spørger vi jo
også i vore dage: Hvorfor er der
så megen uro i verden?
Læsningen fra epistlen er
også svær at få hold på. Men
måske kan man knytte til ved
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

6. marts. - Fastelavns søndag Matt.3,13-17: Johannes døber Jesus
13. marts 1.sø.i Fasten - Matthæus
4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
20. marts. 2.sø.i Fasten Matt 15,2128: Den kana’anæiske kvinde
27. marts. 3. sø.i Fasten Lukas 11,1428: Jesus uddriver en stum ånd
3. april – Midfaste –Johs 6,1-15:
Bespisningen af de fem tusind.
10. april– Mariae Bebudelse – Luk
1,26-38: Englen og jomfru Maria.
17. april – Palmesøndag –
Matt 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem.
21. april – Skærtorsdag –
Matt 26,17-30: Den sidste nadver ...
22. april – Langfredag
24. april – Påskedag –Mark 16,1-8:
Jesu opstandelse fra de døde.
25. april – 2. Påskedag –Luk 24,1335: Vandringen til Emmaus
1.maj– 1. sø.e. Påske –
Johs 20,19-31: Den vantro Thomas.
8. maj – 2.s.e. Påske –
Johs 10,11-16: Den gode hyrde
15. maj – 3.s.e.Påske –
Johs 16,16-22: Jesu bortgang
20. maj – Bededag – Matt 3,1-10:
Johannes Døberen
22. maj - 4.S.e Påske
Joh 16,5-15:Talsmandens komme
29. maj - 5.S.e Påske
Joh 16,23-28: At bede i Jesu navn
2. juni – Kristi Himmelfarts dag
Mk 16,14-20: Himmelfarten
5.juni - 6.S.e Påske
Joh 15,26-16,4: Om forfølgelser
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10,30
Kirkefrokost

9.00
Se artikel

9.00

10.15

Ingen

14.00
Kirkekaffe

10.15

9.00

8.30
Th.Kristensen

ingen

14.00

10.15

10.15

9.00

10.15

19.00

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

19.00

10.15

10.15

9.00

Strandgudstj.
Se annoncer
10.15
10.00
Konfirmation
9.00

10.15
Eilschou Holm

9.00

10.00
Konfirmation
10.15

HOLMBOHJEMMET

STRANDGUDSTJ.

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet. Gæster fra sognet er også meget
velkomne!
Torsdagd.10. marts. kl. 14.15
Torsdag d.14. april kl. 14.15
Torsdag d. 12. maj kl.14.15
Forbehold for ændringer

Store Bededag den 20. maj
planlægger vi en gudstjeneste
på stranden i Søndervig. De
nærmere detaljer er ikke på
plads. Vi informerer nærmere i
pressen, på hjemmesiden og
med HIMS.

NY SOGN KIRKE

KIRKEKAFFE

I forbindelse med gudstjenesten
i Gammel Sogn kirke den 20.
marts kl. 14.00 byder vi bagefter
på eftermiddagskaffe i den gamle skolestue. Alle er velkomne.

I sidste nr. af sognebladet skrev
vi om en restaurering af Ny
Sogn kirke. Siden da har Ribe
Stift krævet en række ændringer, som desværre ser ud til at
udskyde projektet mindst et år.

MENIGHEDRÅDENE

SJÆLESORG

Næste møder i Ny Sogn menighedsråd bliver
8. marts, 12. april,
10. maj (budget),
16. juni (kirkesyn kl. 17),
23. august, 27. september,
25. oktober, 22. november.
Normalt kl. 19 i Præstegården

Sjælesorg er samtaler mellem et
enkelt menneske og en præst.
Hvis du trænger til en fortrolig
samtale, kan du besøge mig i
præstegården eller aftale et besøg hjemme!

KONTAKT

Præsten: Ole Lange
97337011 og hokl@km.dk
Graver v. Ny Sogn kirke
Frank Kristiansen 97 33 70 82
Graver v. Gammel Sogn
Karen Jensen 50 57 23 14
Hjemmeside:www.holmslandkirker.dk. Her kan du bl.a. læse
prædikenerne og finde en række
praktiske oplysninger.

Næste møder i Gammel Sogn
menighedsråd:
16. marts. Kl. 17 (budget og
regnskab) i Præstegården,
25. maj kl. 17 ved kirken (kirkesyn).
Alle er velkomne til at overvære
møderne.
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
Marts 2011
Onsdag d. 2. kl. 19.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Fredag d. 18. kl. 19.00
Torsdag d. 24. kl. 19.30
Onsdag d. 30. kl. 19.30

Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr
Bibelkursus v./ Daniel Kristiansen, Hvide Sande
Basar v./ Tuja Berg, Danmission*
Møde i Hee v/ Thomas Kristensen, Hvide Sande
Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen

April 2011
Torsdag d. 7. kl. 19.30
				
Torsdag d.14. kl. 19.30

Generalforsamling v./ Bjarne Lindgren 			
Christensen, Ringkøbing
Møde v/ Jens Chr. Holmgaard, Rækker Møller*

Maj 2011
Onsdag d. 4. kl. 19.30
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Torsdag d. 26. kl. 19.30

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Møde i Hee v./ Birger Nielsen, Tarm		
Møde v./ Johannes Esmarch, Videbæk*

Henvendelse vedr. IM´arbejde til Iver Poulsen 9733 7034
*Møder fælles med IM i Hee
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne
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Holmbohjemmet
Mandage 14. marts 4. april 2. maj 6. juni
Missionæren kl. 14.15
Missionær Bjarne Christensen afholder møde i kælderen
– der er kaffe bagefter.
Tirsdage
Aktivstue kl. 13.30-16.00
Kom og nyd en eftermiddag i Terapien i selskab med en flok positive damer.
Vi er kreative, strikker, syr, maler, synger, snakker og hygger os rigtig i hinandens samvær
Mandegruppe kl. 13.30-16.00
Vi en flok glade mænd, der mødes i billardrummet til et spil billard og hyggelig samvær.
Onsdage 16. marts 6. april
Filmeftermiddag kl. 14.00 – 16.00
Kom og se en god dansk film i samvær med andre. Vi hygger os i den grønne
stue.
Bankospil kl. 13.45 – 15.45 30. marts 27. april
For alle der gerne vil have en hyggelig eftermiddag i kælderen i samvær med
andre. Spillet begynder kl. 14.00. – Plader 8,- kr. pr. stk.
Torsdage 10. marts 14. april 12. maj
Gudstjeneste kl. 14.15
Gudstjeneste afholdes af vores lokale præst og organist i grøn stue.
Mandegruppe kl. 9.30 – 11.00
Vi en flok glade mænd, der mødes til et spil billard og hyggelig samvær i
billardrummet.
Alle dage
Avislæsning kl. 16
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Har du problemer med at læse Dagbladet, så kan du hver dag komme i den
grønne stue og høre den her. – Avisen læses op af frivillige.
Udlevering af batterier i kælderen
Mandag: 13.00 - 16.00
Tirsdag: 13.00 - 16.00
Onsdag: 13.00 - 16.00
Torsdag: 13.00 - 16.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Vennelauget
Generalforsamling på Holmbohjemmet tirsdag den 22. februar kl. 19.00.
Inger Hartvig og Birgit Borum kommer og synger og spiller.
Bruger-pårørende rådet
består af Tove Jørgensen (Anna Bollerups datter)
Søren Frandsen (Mie og J. Chr. Frandsens søn)
Karen Andersen (Laurids Didriksens datter)
Niels Jørgen Jensen (Ninna Jensens søn)
Ingrid Madsen (beboerrepræsentant)
Sigrid Larsen (personalerepræsentant)
Lissi Mikkelsen (leder)
Der er referater fra møderne i Bruger-pårørende rådet på opslagstavlen ved
hovedindgangen.
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Ringkøbing Jukeboxudlejning
Prøv den nye digitale jukebox med mere end 25.000 titler

NYT

Christian Holm Nielsen
Jagtvej 10  Gl. Sogn
9732 1225  5124 6925

NYT

www.ringkøbing-jukeboxudlejning.dk

Herretøj i Søndervig
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Skolen februar 2011
Vinduerne er næsten ikke til at se
igennem efter stormvejret. Udenfor
skinner solen alligevel dejligt, og varmer det hele op. Sneen er langt væk
lige nu, det håber vi den bliver ved
med, for vi har allerede fået forårsfornemmelser.
På skolen er der som altid liv og glade dage. Der er aktivitet overalt. 3.
klasse laver cirkus i denne uge, de er
meget optaget af det, og har sommerfugle i maven over, at skulle optræde
for forældre, bedsteforældre m.fl. og
ikke mindst for kammeraterne, som
skal se generalprøven.
En af de første dage i det nye år fik de i 6. klasse mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige måder
at sammensætte morgenmad på. Den sunde, den engelske, den kontinentale og den tunge amerikanske.
Der blev gået til vaflerne, som dog i dette tilfælde
var pandekager.
Kreativiteten er også stor. Også i sløjd.
Denne kapselåbner er designet af Tommy
i 5. klasse.
6. klasse har fået en stor oplevelse, som
efterhånden er sjælden. Som et led i at lave gammeldags suppe fra bunden, skulle
de gøre 5 høns rene. Det betyder både, at plukke dem, brænde hår af (det giver en dejlig duft), tage indmad og indvolde ud. Nogen syntes, det var klamt,
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andre at det var spændende.
Eleverne fandt også ud af, at hønsefødder kan bruges som legetøj. Sidst men
ikke mindst skulle hønsene tilberedes
og spises.
Sidst i februar holder storteam skolefest. Der er lagt op til en meget festlig
aften. Temaet i år er farver. 5. klasse
står for arrangementet. Først en præsentation af de udklædte, med kåring af
”den mest farverige”, så underholder de 3 klasser, og herefter fællesspisning
med en lækker menu. Så skal eleverne under kosten? Der er konkurrence i
kostedans og limborock og endelig diskotek.
Fastelavn er mit navn……
I marts holder lilleteam fastelavnsfest sammen med SFO’en. Alle elever skal
klædes ud, og fantasien er stor. Og så bliver der selvfølgelig kamp om at slå
tønden ned.
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Vindmøller på Holmsland
Vindenergi før og nu.
Mennesker har altid på en eller anden måde forstået
at udnytte vinden. Blandt andet har små og store sejlskibe bragt fragt og mennesker rundt i verden gennem
århundreder. Vinden er en gratis resurse.
Før i tiden havde mange gårde mølle på taget til at
trække tærskeværket og male korn. Egnsvis samledes
man efterhånden om større møller til at male korn for
bønderne. Her på Holmsland har der været mølle både
i Ny Sogn og Gl. Sogn. Møller var synonym med foderstof.
Med indførelse af elektricitet opstod en ny type møller, der producerede strøm via en generator.
De første møller var mest på forsøgsstadiet med en meget lille effekt på 10 kW eller
mindre, udviklet af private personer.
Industrien så nogle muligheder, og flere firmaer, bl. a. Vestas, begyndte at producere og udvikle vindmøller. Møllerne blev efterhånden større og mere effektive. De
første var vel på 50-75 kW. – I 2010 er de fleste mellem 2000 og 3000 kW, men der
planlægges for tiden møller med en kapacitet på op til 6000 kW.
Den første af de nye møller på Holmsland blev rejst i december 1981 på Jagtvej i
Gl. Sogn af læge K. Boye Jensen ikke langt fra, hvor den gamle mølle stod. Snart
kom flere til i området, og flere lokale gik sammen om en eller flere møller. Da der
var flest, var der i alt 24 møller.
I 1991blev et projekt med i alt 13 møller færdigt. De 7 af møllerne var ejet af Vognkær Møllelaug I/S. Det var ”folkemøller”, d.v.s. at de var ejet af mange personer
i lokalområdet med forholdsvis få andele. De øvrige var ejet af forskellige aktieselskaber. Alle møllerne var fra Vestas og af typen 225 kw V27 og en højde på 43
meter til vingespids.
Boye Jensen så flere muligheder for at udnytte det flade og åbne Holmsland, der
vindmæssigt hø-rer til nogle af de bedste i Danmark. I år 2000 omkom K. Boye
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Jensen ved en tragisk ulykke og planerne lå stille, indtil Jørgen Jensen tog ideen op
og arbejdede videre med planerne.
De nye møller.
At opstille møller er en lang proces, 5-6 år med planlægning, ansøgning og høringer
kan der nemt gå. Der blev etableret kontakt og samarbejde mellem Jørgen Jensen,
Vognkær Vindudvikling I/S og bestyrelsen for Vognkær Møllelaug I/S med henblik
på at sælge de gamle møller til opstilling og videre drift andre steder og dermed
give plads til større og mere effektive møller.
I 2009 blev et projekt godkendt med 5 møller, og en max højde på 130 meter til top
af vingespids. Der blev derefter skrevet kontrakt med Vestas om levering af 5 stk.
møller af typen V90-3.0 MW på et 80 meter højt rørtårn.
Mølletypen er meget populær, der er installeret mere end 1100 over hele verden.
Max ydelse er 3000 kW i timen, en familie i et parcelhus bruger ca. 4500 kW om
året. D.v.s. at i 1,5 time kan en mølle, når det blæser godt, producere den mængde
strøm en familie bruger på et helt år.
Hver mølle producerer i gennemsnit 9.500.000 kW timer om året. Bare 2 møller
kan, når det blæser, dække mere end el-forbruget i Ringkøbing området, oplyser
RAH.
Hver vinge er 44 m lang og vejer 6.700 kg. Tårnet er 80 m højt og vejer 145 t.
Nacellen, mølle-hatten, vejer 70 t og vingenavet 22 t.
Når møllen er på fuld ydelse, har vingespidserne en hastighed på mere end 250 km
i timen.
I foråret 2010 blev de gamle møller taget ned, og de nye kunne rejses. Det var et
spændende projekt, som blev fulgt af mange interesserede. I begyndelsen af juli
kom den sidste mølle i gang, og den 14. august blev der holdt rejsegilde og åben
mølle. Mange tog imod indbydelsen, fik et kik ind i en mølle og deltog i indvielsesfesten.
Ejerforholdet til de 5 møller er: Vonå Møllelaug I/S, Vognkær Ny Møllelaug I/S,
Lodsejergruppen, Jens Petri Pedersen og Jørgen Jensen.
Oktober 2010
Poul Rossander Nielsen
39

Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19

Alt
murerarbejde
udføres

61 66 41 23

Ring og få
et godt
tilbud

Sønderbyvej 17 • Holmsland
6950 Ringkøbing
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61 66 41 23

Hilsen fra Norge
Lisbeth Andersen, som mange af bladets læsere sikkert husker, var i mange år lærer på Holmsland Skole, dengang Holmsland Centralskole. Hun flyttede siden til
det nordlige Norge, hvor hun har boet siden. Lisbeth hat sendt os nedenstående
skildring af sin tilværelse i det høje nord.
Oktober 2010

Kære gamle kendte på Holmsland!

Mon nogen husker mig – Lisbeth – der var lærer
på skolen fra 1969–82, hvor jeg flyttede til NordNorge. Hermed sender jeg et lille livstegn til Sognebladet.
Efter at jeg blev gift i DK i sommeren 82, flyttede jeg med norske Ole til Balsfjord kommune lidt
syd for Tromsø. Her boede vi i 6 år, men så flyttede vi ”teltpælene” længere mod nord-øst til Lyngen ca. 2 timers køren øst for Tromsø. Lyngen er
kendt for sin flotte natur med Lyngsalperne, men
vi flyttede nu mest for at være nærmere en del af
famlien.
I 1984 fik vi vores Karen Eline, som dermed nu er en ung dame på 26, og som studerer på handelshøjskolen i Oslo på 3. året. Det er selvfølgelig lidt langt væk, men
vi har været vant til, at hun boede hjemmefra siden hun var 15, hvor hun flyttede til
gymnasiet i Tromsø.
Vi gamle er begge pensionister, og har det jo, som alle pensionister, ganske så
travlt. Jeg mest med have om sommeren og sy patchwork om vinteren. Og gemalen
har sin historie + slægtsforskning. Og så har vi 2 huse at se til. Om sommeren har
vi nemlig vort kære fristed på Meiland, en fraflyttet plads, hvor Ole kommer fra i
Nord-Troms – et dejligt sted med midnatssol (hvis vi er heldige 23 timer i døgnet,
den sidste time er den bag fjeldet).
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Og hvordan er det så her?
Ja, for et par dage siden
kom den første sne, så gik
det over i regn. Men jeg
var da ude i dag at finde et
af de sidste jordbær, og det
var godt og sødt. Sæsonen
var ellers i september. Og
nogle gode stikkelsbær
fandt jeg også. Men sommerblomsterne, jeg satte
ud i juni, har så vidt nået at
blomstre, og stokroserne
nåede det ikke denne gang. Nå, sådan er det bare – vi har haft en kold sommer med
bare et par dage over 20 gr. Andre somre har vi jo lange perioden med 25-30 gr.
Ellers er elgjagten i gang. Vi jagter nu ikke – men sørger for, de kan have et fristed
i vores have. I hvert fald kommer de somme tider en tur ind om. Og renerne kan jo
også finde ind mellem husene til tider.
Vi bor i en bygd med høje fjelde rundt, så at der kan gå sneskred vinter og vår, det
er vi vant til. Somme tider er vejene afskåret både i den ene og den anden retning.
Og oppe i fjeldsiden på den anden side af fjorden ligger en stor klippeblok usikkert
til. De siger, at hvis den falder, så får vi en flodbølge, der vil overskylle Lyngseidet
med 45 m, og vi bor ca. 30 m oppe! Nå, det sker måske ikke de første 100 år.
Men så i begyndelsen af september fik vi pludselig en stor overraskelse, da der gikk
et stort jord/lerskred, som startede nede i fjorden og bredte sig op i området og tog
først 2 huse og vejen og senere et par huse til. Det var skummelt. Heldigvis gik ingen mennesker til – men én blev reddet ud af sit drivende hus, han sad i loftsvinduet. Jeg var kommet kørende ad den vej en times tid før, og havde ikke drømt om,
at der kunne gå skred der.
Nå, det var sådan lidt løst og fast fra nord. Sender mange hjertelige hilsener til alle
kendte på Holmsland.
Lisbeth Andersen – nu Johansen.

42

Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

a/s

Køb & Salg af nyere biler
Se bilerne på www.jj-auto.dk
Craftsman®
Havetraktorer

Yamaha
Scootere

Toftvej 4 . Gl. Sogn . Tlf. 97 32 11 58
Døgnvagt:
Tidsbestilling: Alle hverdage 7.00 - 14.30

70 22 44 42

Åbne konsultationstider:
Mandag:
16.00 - 17.00
Tirdsdag:
16.00 - 18.00
Onsdag: kun efter tidsbestilling
Torsdag:
16.00 - 17.00
Fredag:
16.00 - 17.00

Dyrlæge Center Vest
Herningvej 74
6950 Ringkøbing

Fodersalg alle hverdage 8.30 - 17.00
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På ski i de norske fjelde
”I er altid velkomne med eleverne fra Holmsland skole,
hvis de opfører sig ordentligt.” Det var Tones ord for
30 år siden, og eleverne må
have lært, hvordan man begår sig ude i den store verden,
eftersom traditionen med at
tage på skitur i Raulandområdet og bo på Austbø Hotel
har været en tilbagevendende
begivenhed for skolens 7. klasse fra 1980 til 2010. Dog skal der her nævnes, at Lisbeth Johansen (Andersen) og Mogens Tarp allerede i 1977 og Ivan i 1978 var på
skitur til Vinje, som ligger 20 km. fra Rauland. Desuden var der et enkelt år, 1984,
hvor Anne Marie var med klassen til Vrådal.
Tanken om at tage til Norge i vintertiden i stedet for som sædvanligt om sommeren
var blevet diskuteret på lærerværelset, og efter en masse betænkeligheder blev det
som tidligere nævnt i 1977 besluttet at 7a og 7b, (Holmsland skole havde dengang
parallelklasser), skulle på skitur til Norge. Turen blev
tilrettelagt sammen med Thinggaards rejser og for en
pris på 575 kr. pr elev, heraf gav kommunen et tilskud
på 125 kr., drog man nordpå i sneen.
Nu er denne epoke slut. En epoke, som fortjener at
blive rundet af med at fremdrage og genopfriske episoder og oplevelser fra turene.
”Når man èn gang har prøvet at have et par ski på fødderne, glemmer man ikke den
dejlige fornemmelse, det er, at suse ned ad bakkerne med vinden pibende i ører,
næse og andre fremstående dele af hovedet”, sådan skrev Hans Pedersen, også
kaldet Hans Degn (nu Velling Friskole) efter at have været med 7. klasse på første
skitur til Rauland i 1980. Samme Hans fortæller videre om turen: ”Efter en lang betagende køretur gennem de norske fjelde ankom vi til Rauland Fjeldstoga (nu Austbø Hotel), hvor vores søde værtinde Tone bød velkommen og viste os vore værel44

CVR nr.: 267 212 10

Det mulige

klarer vi omgående
Det umulige

tager ”lidt” længere tid

Vi udfører:

Vi leverer:

Vognmandskørsel
Entreprenørarbejde
Arbejde med gummiged
Arbejde med minimaskiner
Udlejning af containere
Nedbrydning

Sand
Grus
Jord
Flis
Knust granit
Champignonmuld m.m.

Tilbud gives gerne
Klostervej 110, Kloster, 6950 Ringkøbing
Jesper tlf.: 4042 7949 . Thomas tlf.: 2025 3099
mail@holmsland-vognmandsforretning.dk
www.holmsland-vogmandsforretning.dk
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ser. Hyggelige værelser, lidt
gammeldags, men med dejlige senge. Straks efter indkvarteringen gik vi i skistalden i kælderen, hvor Sverre,
skiinstruktør og tusindkunstner på hotellet, udleverede
ski, støvler og stave. Kl. 13
skulle vi spise frokost- et
overdådigt tagselvbord og
så……. Endelig skulle det
prøves. Kunne man holde
balancen på ski? Og hvad man ikke havde i øvelse og talent, det opvejedes rigeligt af det dødsforagtende gå-på-mod, der blev lagt for dagen. Danskerbakken, den
smule knold. Skulle det være noget? Ned gik det, på hovedet, på maven på ryggen,
på en, på to, på tre på alle fire. Nordmændene på bakken sendte en stille bøn opad,
holdt hænderne for øjnene og vendte hovedet bort. Det her var en gyser. Men allerede om onsdagen kunne Hans fortælle om stor fremgang: ”På bakken går det fint.
Sverres instruktion giver sig udslag i bedre bremse- og svingteknik, og selvtilliden
er hos nogen lige så stor, som fjeldene omkring os. Vi begynder at løbe slalom mellem nogle skistave, vi har sat op, og vi synes selv, at vi er mægtig dygtige.”
Hvordan oplevede en elev så denne første skitur til Rauland Fjeldstoga. Det har Asger Krogsgaard sat ord på:
”Jeg var med på turen i marts 1980, og for næsten alle efterfølgere, tror jeg, at turen til Norge har været ”toppen af kransekagen” på skolegangen i Kloster. Det man
skal huske på, var jo ikke
bare enden på skolegangen
i Kloster, men også flere
års arbejde forinden med at
tjene pengene til turen. Det
var strandrensning og indsamling af papir og gammelt
jern, hvilket ikke var sjovt,
da det stod på, men det gav
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en god fornemmelse, da vi sad i
bussen på vej til
Norge: Dette var
velfortjent!
Vi var i gode hænder med vores
”mor” gennem syv
år, vores klasselærer Thyra Tarp
og den yngre og
nyuddannet lærer
Hans
Pedersen.
Thyra kendte os
alle til mindste detalje og havde styr på tingene, hvor Hans levede sig rimeligt ind i rollen som lærer,
men var også med på det festlige og fornøjelige - og den, der vidste alt om skiløb.
For mange af os var det den første tur til Norge, og sejlturen med Peder Wessel var
stort. Ikke bare skibet, men ombord var der mulighed for køb af fornødenheder og
mange stiftede bekendtskab med de tiltrækkende spilleautomater.
På busturen til Rauland, fik vi bekræftet, hvad vi havde lært i geografitimerne. Norge var et meget kuperet land, helt anderledes end Danmark. Trægrænsen vakte også
opsigt. Det, at grænsen for at noget kan gro, var så skarp.
Det, der står helt klart fra turen, var opholdet på Rauland Fjeldstoga. Her levede
vi som grever og baroner, fik maden serveret til alle måltider, ja og vi skulle heller
ikke vaske op – det var stort. Eneste negative kommentar, der hørtes omkring bordet, var: ”Det er nøj tønd såws, di hår.”
Værtsparret på hotellet var et yngre par Tone og Geir, og de gjorde alt for at vi
skulle føle os godt tilpas.
Hos dem lejede vi skiene, og der var stort postyr, da vi skulle have dem monteret og
ned ad bakken nedenfor hotellet. Hans var instruktør og gjorde en ihærdig indsats
for at få os alle på benene og dernæst lære de vigtigste teknikker bl.a. at bremse. Vi
morede os, og det gjorde de lokale også. Efter den første dag blev der tilkøbt skiundervisning en enkelt time. Senere på ugen tog vi bussen længere op i fjeldene og på
ski tilbage til hotellet. Alle havde mere eller mindre succes på skiene. Den eneste,
der var uheldig, var den, der skulle passe på os. Thyra faldt på skiene og forstrakte
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et ledbånd i sit knæ.
Om aftenen hyggede vi os med spil og underholdning og gik tidligt i seng! Den sidste aften, inden vi skulle hjem, havde vi en rigtig god oplevelse. Der blev arrangeret
fakkeltog på søen nedenfor hotellet. Vi gik i en lang række med fakler ud på isen og
kunne se hotellet og husene oppe på land.
Busturen dagen efter og færgeoverfarten fik os godt til Holmsland igen og med et
minde, som vi tit har tænkt tilbage på.”
Igennem de 30 år var der på Holmsland skole lærere, som brændte for at give eleverne disse oplevelser i sneen. Men ikke alene lærerne brændte for at være med. Efterhånden udviklede turen sig til også at omfatte forældregruppen. Hvert år meldte
en god flok forældre sig til at være med. Og sikke et plus for alle. Nogle forældre
var ”Bambi på glatis”, andre forældre var stabile og rutinerede skiløbere, men for
alle forældres vedkommende, tog de med for at støtte, more og give børnene de allerbedste oplevelser. En af de forældre, som satte sit præg på en af turene var vores
lokale dyrlæge Karsten Krægpøth. Sammen med Kim Spanggaard, som gennem
mange år trak i skitøjet, havde han planlagt en speciel oplevelse. Der skulle laves
mad i fjeldet. Ja på søen oppe i fjeldet. Kviste, ja hele træer blev skovet,
alle var i sving. Bålet blev bygget, nu
var det tid til at nyde godt at det store indledende arbejde. Træet brændte
upåklageligt, varmen bredte sig til kinderne, men hvad Karsten ikke havde
tænkt på, var, at bålet var bygget over
sne med en dybde på over 1 meter, og
nedenunder var isen. Og hvad skete?
Bålet forsvandt stille og roligt ned i
dybet og dermed chancerne for at stege pølser.
Silkedalen, ”Pensionistruten”, løjpen ned gennem Ådalen til Krossen, Danskerbakken er navne, der er fløjet gennem fjeldluften gennem årene, men hjemme på
hotellet har ”kælderen” spillet en stor rolle. Her måtte vi tumle, støje og ikke mindst
tage et slag bordtennis. Store kampe er udkæmpet. Hvem bliver stormester i ”rundt
om bordet”, hvor man i mangel af bordtennisbat har måttet bruge de forhåndværende badesandaler. Om aftenen blev kælderen brugt til hygge, dans og konkurrencer.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing

Tlf: 97 33 74 11 • Fax: 97 33 74 50

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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Sverre mødte op med harmonikaen, spillede til forskellige sanglege både uden og
med skiluffer. Der blev kåret en mester i ”rævekrog”, og hvem havde styrke til at
ligge udstrakt mellem to stole og samtidig føre en pude rundt om kroppen? Hvad
Sverre startede af lege, fortsatte vi senere selv, og her har forældrene ligeledes været med til at udbygge repertoiret.
Transporten til Rauland sørgede Thinggaards rejser for indtil 2007, hvor selskabet
måtte dreje nøglen rundt. De tre sidste år måtte skolen selv sørge for transporten
med dansk bus til Hirtshals og en norsk bus, som stod klar i Larvik til at fragte os
videre. Behageligt og komfortabelt var det i 2010, da Karsten Nohns som forælder
var med på turen og samtidig tilbød at leje bus og sørge for transport på hele turen.
Meget har ikke ændret sig med årene. 600 - 700 elever, forældre og lærere har haft
den samme oplevelse, og alle kan snakke med om det fantastiske tagselvbord og
hotellets gamle knirkende træsenge. Men selvfølgelig har sneens beskaffenhed og
nogle år manglende sne sat sit præg på opholdet. Ikke at vi har været nødt til at
droppe skiløbet, men mulighederne har været meget forskellige. ”Vi tager til Rauland for at stå langrend!” Dette har været grundlaget, men ønsker fra både børn og
forældre har de sidste år åbnet mulighed for også at prøve de alpine muligheder.
Kælketrækket ved Vierli har fået mange til at hvine af fryd eller skræk, og turene
med snescooter længere ind i fjeldet har været på programmet, hvis klassekassebeholdningen har kunnet strække. De tidligere ture med fakkeloptog på søen eller
turene i kane, varmt indpakket i ren- og fåreskind, er desværre faldet væk. Højtidsstemning, er ikke for stort et ord, når man skal beskrive fornemmelsen af at bevæge
sig ude i mørket med sneen oplyst af fakler,og ved hjemkomsten ventede varm kakao eller gløgg.
For ikke at spilde kostbar tid på at leje/låne skiudstyr havde vi i 1992 held
til, selv at anskaffe et lager af gode ski
og skistøvler. Skistalden blev oprettet. Det, at skolen selv havde udstyret,
gav os en mulighed for at starte træningen herhjemme, og ved ankomsten
til Rauland kunne vi gå den direkte vej
ned til Danskerbakken, og ingen var i
tvivl om, hvordan skiene skulle monteres på fødderne. Var bindingen løs
eller var der andre tekniske problemer,
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så stod Martin Pedel om aftenen klar
med førstehjælp.
Som en selvfølge
og til stor hjælp deltog han gennem 10
år i skolens skiture.
Hvem er Tone og
Geir, og hvad var
det for et dejligt hotel, vi gennem årene besøgte?
Tone og Geir overtog hotellet i 1977, og i 1985 blev stedet renoveret og det tidligere navn Rauland
Fjeldstoga blev byttet om med Austbø Hotel.
I en skiftende verden har Tone og Geir bevaret en kontinuitet i driften i alle årene,
og konceptet har været den samme. Dette gør,at hotellet har oparbejdet sig et godt
renomme, de samme gæster kommer igen og igen. Der er varme, og den hjemmekoselige atmosfære har år efter år glædet både voksne og børn. De første år, vi besøgte Rauland Fjeldstoga, kørte Geir egenhændig landrendsløjperne op med snescooter. Tone sørgede for transport til højfjeldet og til lysløjpen. Når hun startede
firehjulstrækkeren var det bare med at holde på hat og briller, for nu skulle vi til
fjelds. Nu har Rauland et flot bearbejdet langrendsløjpe og gratis skibus.
Der er lunt og triveligt på
Austbø, atmosfæren sidder i væggene og Tone
er altid klar med en hjælpende hånd eller trøstende ord. Mange har gennem årene følt hendes
omsorg med te på værelset til en dårlig hals, eller
som Thyra oplevede det
i 1980, hvor hun havde
beskadiget et ledbånd,
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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

Besøg det lille lysstøberi og
brugskunstforretning.
Mulighed for selvdryp af lys.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Lukket søn- og helligdage.
.L2STER9E- 9  .L2STER  90 RING.BING
Tlf 97 33 70   )a[ 97 33 7 0
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at blive anbragt i stedets bedste stol med en
klokke i hånden, så der altid kunne kaldes
hjælp. Tones minkpels hang bare i skabet, og
da rygning skal foregå udendørs, stillede Tone pelsen sammen med en stak uldne tæpper
til rådighed for rygerne, som måtte stå ude i
kulden.
Kunstværker til mange millioner hænger på
væggene på Austbø hotel, stuerne er fyldt
med antikviteter og gamle redskaber. Denne
kontrast mellem det nye og de gamle skaber
en særegen atmosfære, som giver stedet en
charme, som ikke findes andetsteds.
Asger var med som elev i 1980, og i 2007
blev han som forælder inviteret med, da sønnen Mogens skulle til Rauland på skitur.
Han fortæller om en tur som til forveksling lignede turen i 1980. Rauland Fjeldstoga lignede sig selv, Tone og Geir sprang rundt som altid, dog spores enkelte forandringer på billedet af værtsparet fra dengang. Lærerne, Bodil og Ivan var kendinge
fra fortiden på skolen, og som klasselærer deltog Kaj Danielsen. I fællesskab med
børnene oplevede Asger og de øvrige forældre en vellykket tur med sunde oplevelser og sammenhold. Belønningen, efter flere års arbejde og opsparing, blev høstet.
Nu er det slut med skolens skitur til Rauland, men os, der har været en del af det
gennem årene, ser tilbage på oplevelser som gang på gang kalder glæden frem.
Skoleskituren er slut, men Austbø Hotel og skiløjperne ligger heldigvis stadig og
venter i de norske fjelde.
Sidste nyt!!!!
Hotellet er blevet solgt til en lokal. Så når sommeren er ovre, er
det nye folk, der driver hotellet.
Bodil
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Kranio Sakral Terapi
Kranio Sakral Terapi (KST) handler om at fjerne spændinger i kroppen, det er en
meget blid form for behandling. Med KST kan man bl.a afhjælpe nogle af følgende
symptomer og forbedre livskvalitet.

 hovedpine (spænding, migræne)
 ømme nakke-/skuldermuskler
 stress
 rygsmerter
 kæbespænding
 kolde hænder/fødder
 fordøjelsesproblemer
 koncentrationsbesvær

 depression
 søvnproblemer
 skæren tænder
 spændte/ømme muskler
 manglende energi, overskud
 tinnitus
 indlæringsproblemer
 vejrtrækningsbesvær

Har du lyst til at prøve, hvad KST kan gøre for dig, så ring og bestil tid.
Fra marts behandler jeg også børn 0-2 år og fra maj børn 3-14år.

Berit


61 54 12 10 / 97 33 75 25
Tidsbestilling 17.00-17.30

Berit K. Pedersen, Røjklitvej 14, Holmsland, 6950 Ringkøbing
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted

ÅBENT

Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

mandag - søndag

7.30 - 19.00
Fra 1. april og sommeren
igennem udvides åbninstiden forsøgsvis til kl. 20.00
hver dag.

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

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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