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Der er to indlæg i dette nummer af Holmsland Sogneblad, som især angår
os alle.
Det ene er invitationen fra sogneforeningens formand, Iver Poulsen, til en
temaaften den 20. september i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Her skal
drøftes alle mulige ideer og forslag til, hvad sogneforeningen skal arbejde
med i de kommende år, så det er vigtigt, at så mange som muligt deltager og
giver deres besyv med.
Det andet indlæg er Bodils artikel om ”Kunsten i bevægelse”. Det perspektiv, der her tegner sig, giver en unik mulighed for at profilere ikke bare Kloster, men hele Holmsland, så også her er det vigtigt, at mange bakker op om
projektet ved at vise interesse og følge med i, hvad der sker.
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Temaaften
Holmsland Sogneforening indbyder til temaaften

tirsdag d. 20. september kl.19.00-22.00 i Holmsland Kulturcenter
Da Sogneforeningen blev startet for over 10 år siden, kom der en masse ønsker frem om Holmslands udvikling. Mange af disse ønsker er nu gennemført, derfor vil Sogneforeningen gerne have sat fokus på, hvad vi skal arbejde med i de næste år. For eksempel hvor der skal udstykkes og hvad type
grunde der skal være? Hvad mangler vi på Holmsland?
Sogneforeningen vil gerne, at så mange som mulig møder op og giver udtryk
for deres ideer - også de fuldstændige skøre.
Vi ser frem til en god, inspirerende aften.
Med venlig hilsen
Holmsland Sogneforening
Iver Poulsen

HGU badminton



HUSK

I KALENDEREN FOR BADMINTON

BADMINTON BANER 2011-2012
Der vil blive uddelt baner til badminton i hallens kantine onsdag d.31/8 kl.
19.00. Er du forhindret i at møde op om onsdagen, så ring 97 33 73 11 og giv
besked om ønsket spilletid (baner bliver fordelt ved lodtrækning).
Der vil kunne spilles: onsdage fra kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00 + 21.0022.00 og torsdage fra kl. 20.00-21.00.
Badminton for børn vil blive fredage, men der vil blive sat en seddel op på
skolen senere.
Mvh.
Verner Kristensen
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HGU gymnastik
Håber I alle har haft en god sommer. Vi er i fuld gang med og planlægge
gymnastik sæsonen. Der har været ønske om og starte op lidt før, så i år starter gymnastik i uge 38 og der vil være bindende tilmelding som der plejer
efter efterårsferien. I skemaet herunder kan I se hvilke hold der starter.( der
kan evt. ske ændringer så hold øje med skemaer der kommer op og hænge
forskellige steder i byen.)
HOLD

TIDSPUNKT

INSTRUKTØR

Leg og bevægelse 1½ – Hallen
2½ år

STED

Tirsdag 16.00 – 17.00

Susanne Larsen

Puslinge m. forældre 2½ Hallen
– 4 år

Onsdag 16.30 – 17.30

Nina Aarup

Børnefræs 4 – 6 år

Hallen

Torsdag 16.00 – 17.00

Lise Kroning og
Henriette Olesen
Matilde M. Rasmussen
Sofie Klokker
Emil Iversen
Kasper Pedersen

Gymnastik for sjov 1.2. klasse

Hallen

Tirsdag 17.00 – 18.30

Majbrit P. Pedersen
Mette P. Pedersen
Mette Krogsgaard
Nicoline S. Nielsen
Markus Pedersen
Mathias Hansen

Begynderspring 3. - 5.
klasse

Hallen

Torsdag 18.30 – 20.00

Mads Mortensen
Mikkel Enevoldsen

Rytme/Funk 4/5. kl.->

????

????

????

Juniorspring 6. kl. →

Hallen

Tirsdag 18.30 – 20.00

Jacob Nohns
Jonas Nohns
Karl Kristian

Træning med effekt

Gym. salen

Tirsdag 19.30 – 20.45

Nanna N. Enevoldsen

Yoga
Line Dance voksne
fortsætter

Louise Krægpøth
Salen

Tirsdag 19.00 – 20.00
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Jette Kjærgaard Jensen
Anette Knudsen

Her er en lille præsentation af holdene:
Leg og bevægelse: Vi skal hoppe, danse og meget mere sammen med vores
mor/ far kom og vær med til en hyggelig time hver tirsdag. Vi ses.
Puslinge med forældre: Er du mellem 2½ og 4 år og kan lokke en mor
eller far (eller bedsteforældre, søskende, barnepige, nabo osv.) med – så
kom til ”Puslinge med forældre” hver onsdag fra 16.30 til 17.30 i hallen.
Her bydes på en times gymnastik, hvor fokus er på:
� Børn og voksne i bevægelse
� Sved på panden og sug i maven
� Musik, sang og leg
� Fra legende bevægelser til motoriske færdigheder
� Sansemotorisk stimulation
� Samvær, sjov og god energi
Instruktører: Nina Aarup m.fl. Vi ses….
Til ”Gymnastik for sjov” skal vi hele vinteren, lege, grine, synge, hoppe, danse, springe, lave serier, dyrke børnefitness og meget meget mere.
Vi skal bruge en masse energi på en rigtig sjov måde og vi vil arbejde os frem til en rigtig flot opvisning til foråret. Vi glæder os til at se jer.
Kærlig hilsen Mette og Majbrit Plauborg. + hjælpetræner.

Velkommen til BØRNEFRÆS i sæsonen 2011 / 2012.

B åde for piger og drenge der har
Ø nske om at gå til gymnastik i
R olige og hyggelige omgivelser.
N ogle gange skal vi hoppe og springe
E ller lege
F lyve rundt i hallen
R åbe lidt engang imellem
Æ rteposer vi skal prøve
S es vi i uge 38
Det håber vi.
Hilsen dine trænere på BØRNEFRÆS
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Begynderspring: Kom og vær med.... vi skal lave/ lære forskellige spring
og lave lidt serie og have det rigtig sjovt. Håber vi ses.
Juniorspring: Vi skal hen over vinteren have det rigtig sjovt med forskellige spring og lidt styrketræning, serie m.m i det hele taget have sved på
panden. Vi ses.
”Træning med Effekt” - hed tidligere ”Motion for alle”. Navnet er nyt,
men trænerne er de samme og indholdet er der ikke ændret ret meget ved holdet er stadig for alle voksne, der kan lide at få sved på panden!
Vi kommer igennem hele kroppen via effektiv grundtræning, konditions- og
styrketræning. Træningen er bygget op omkring elementer fra traditionel
motionsgymnastik, Effekt, aerobic, pilates og funktionel træning.
Eneste krav er lysten til at bevæge sig
- her er plads til ALLE uanset erfaring og træningstilstand.”
Hilsen Dorte og Nanna

EFTERLYSNING...
Som du/I kan se har vi ingen træner til rytme/ funk og til begynderspring. Vi vil gerne have en træner mere, så tænker du det lige
var noget for dig, må du endelig kontakte mig hurtigst muligt på
97337042 el. 20313428 eller send en mail:
Nordmarken33@mail.dk
		
		

På gymnastikudvalgets vegne
Dorit Hansen
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HGU fodboldafdelingen
Indendørs fodbold starter i uge 43
Tid

Hold

Træner

Mandag 15.30-17.00

U-6 U-7 U-8 U-9

ikke fundet endnu

Mandag 17.00-18.30

U-10 U-11

Mandag 18.30-20.00

U-12 U-13 U-14

Mandag 20.00-21.00

Senior

Mandag 21.00-22.00

Oldboys

Fredag 17.00-18.00

U-10 til U-13 Piger

Ikke fundet endnu

Fredag 19.00-20.00

Senior

Torben Pedersen

Martin og Tom
Ikke fundet endnu
Morten Hansen

Når vi har de sidste trænere på plads vil jeg sende det ud på HIMS og hjemmesiden.
Har I spørgsmål, kan I altid henvender jer til udvalget.
På udvalgets vegne
Kaj Ove Iversen tlf. 23307439
Mail. kaj.ove@mail.tele.dk
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HGU løbeskole
Følgende hold tilbydes:
lær at løbe
4-7 km. med interval
10 km. med interval
Halvmaraton
Løbedage:
Tirsdage kl. 19:00 (ingen træner garanteret)
Torsdage kl. 19:00
Søndage kl. 9:00
Pris:
Voksne 300,Børn under 14 år ifølge voksne GRATIS
BEMÆRK: prisen er for et helt år (aug. - aug.)

Evt. spørgsmål rettes til Karina på tlf.: 40 46 16 80
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
HGU’s løbetrænere
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Den Store Herrefrokost
Vi gentager succesen!

Lørdag den 15. oktober 2011 kl. 12.30
Der vil blive serveret en rigtig herrefrokost
og baren er åben med alt, hvad ganen
lyster - så hank op i nabomanden, venner
og bekendte og deltag i en hyggelig
eftermiddag.

Pris 200 kr.
Tilmelding til Karina i centeret på
telefon 40 46 16 80 eller mail
center@holmsland.dk
senest d. 7. okt. 2011
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Bogbussen
Husk Bogbussen er på vejen igen fra den 15. august.
I bogbussen kan du gratis låne bøger, blade, musik, DVD film og spil til både
computer, Wii og playstation.
Med i bogbussen er en bibliotekar og en chauffør. De hjælper gerne med at
finde, det du ønsker eller anbefale ”en god bog” til hyggelæsningen.
Har bogbussen ikke det du ønsker med, skaffes det gratis til dig.
Dit sygesikringskort/ sundhedskort gælder som lånerkort i bogbussen.
Lånetiden for bøger, blade og musik er 30 dage. For øvrige materialer er lånetiden 14 dage.
Du kan ringe til Tarm bibliotek 97 37 16 11 og bestille, hvad du ønsker.
Du kan også bestille på bogbussens e-mail: bogbussen@rksk.dk eller via
bibliotekets hjemmeside: www.riskbib.dk. Husk at vælge afhentningssted i
Kloster.
Bogbussen kommer til din holdeplads hver uge, dog ikke på helligdage eller i skoleferier
Åbningstid i bogbussen i Kloster:
Mandag kl. 14.05-14.45
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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

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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Centernyt
Sommerferien er veloverstået og i centeret har vi påbegyndt årets hovedrengøring. Stille og roligt starter hverdagen op igen. Multisalen er rigtig pænt
belagt med selskaber resten af året, Ringkøbing Håndbold har ønsket at få
1½ time hver torsdag for 4. år i træk – og med hjælp fra HGU har dette kunne lade sig gøre.
Arkitekterne fra DGI har sendt et meget spændende bud på tilbygningen af
springcenteret, som bliver multifunktionelt. Målet er at få det integreret i det
eksisterende center. Bestyrelsen og HGU arbejder videre projektet som vi i
skrivende stund er i gang med at søge penge til.
Vi har modtaget mange ønsker om fortsættelse af fællesarrangementet spis
og gå hjem, så Linda og jeg er blevet enige om at vi igen til vinter tilbyder
fællesspisning for alle tirsdage ml. 17.00 og 19.00 – Mere information herom vil snarest komme på vores hjemmeside.
Vi gentager succesen Den Store Herrefrokost lørdag den 15. okt. Kl. 12.30.
Tag en fridag fra pligter, have og børn og deltag i en herregod eftermiddag.
Se indbydelsen side 9.
Årets julefrokost er også på plads.
Lørdag den 17. december kl. 18.30 afholder vi stor julefest med alt hvad der
hører julen til. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!! I den forbindelse vil jeg
gøre opmærksom på, at vi igen i år blandt alle der indbetaler medlemskontingent, trækker lod om 5 x 1 billet til julefrokosten. Vinderne offentliggøres
i næste nr. af Sognebladet. Medlemskab koster 100 kr. pr. person og kan indbetales på kontonr. 7650 2439250 (husk at påføre navn ved indbetalingen)
eller til mig i centeret.
Vel mødt i centeret
Med venlig hilsen
Karina
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Din egen forening
Vi har arrangeret et aftenbesøg hos
Tind Tekstil & Kunst og Pure Care
Onsdag den 28. september 2011 kl. 19.00
Jette Tind fortæller om butikken, produkterne og de aktiviteter der foregår.
Kosmetolog Pia Wennike laver en præsentation af sine produkter.
Der vil blive serveret et lettere traktement.
Prisen for deltagelse er 100 kr. for medlemmer – 125 kr. for ikke-medlemmer. Der er plads til max. 30 deltagere.
Vi gør opmærksom på at en del af arrangementet foregår på 1. sal og at der
ikke er elevator på stedet.
Tilmelding skal ske senest den 23. september til
Lene Rytter tlf. 97-337359 – email: kljs@post.tele.dk
Gunver Jensen tlf. 97-337541 – email:gunver.jensen@mail.dk
Hvis du har behov for transport, kan det aftales ved tilmeldingen.

HUSK
Pensionistudflugten

tirsdag den 30. august
Se annonce i aviserne

14

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

Kloster legeplads
Kunne du tænke dig, at være med til at videreudvikle Kloster Legeplads?
Vi har brug for ekstra hænder i udvalget, til alt lige fra de gode ideer,
søgning af midler, den fysiske opstilling og fremtidige vedligeholdelse.
Ring til Susanne på 2517 1689 eller skriv til Susanne@Go2UK.dk hvis
det har din interesse eller ved evt. spørgsmål.
Som I kan se af ovenstående, så arbejdes der fortsat på at gøre Kloster
Legeplads endnu mere spændende.
Senest er der opsat en kasse til opbevaring af sandkasselegetøj, skulle du
have noget i fin stand som ikke bruges længere, vil vi meget gerne have
det.
Endnu engang stor tak for den store lokale opbakning både i form af
midler, samt jer som har givet en hånd med når dette har været nødvendigt
– det betyder utroligt meget for os.
Mvh. Legepladsudvalget.
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Kano- og kajakklub
Kano- og Kajakklub i Stadilfjord! – Noget for dig?
Der er noget nyt under opsejling i Røjklit Havn. På forhånd har omkring 20
personer vist interesse for at få mulighed for at sejle kano og kajak med fast
base i den lille havn i Røjklit.
Tanken er, at alle – altså også interesserede fra andre sogne nær Stadil Fjord
– skal kunne tilslutte sig klubben, som forventes at blive oprettet af HGU i
løbet af efteråret.
Røjklit Havn drives af Lodbjerg Hede Grundejerforening, som hilser det nye
initiativ velkomment.
Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening står bag initiativet, der har
Poul Lyng som ”tovholder”.
Orienteringsmøde med deltagelse af udviklingskonsulent Dorthe Hansen
fra Dansk Kano og Kajak Forbund holdes i

Holmsland Idræts- og Kulturcenter
mandag den 5. september kl. 19.00
Alle er velkomne - men HUSK tilmelding på tlf.: 20 41 73 25 (Poul Lyng)
senest samme dag kl. 10.00

Højskoledagene
på Holmsland
Se LOFs program, der måske allerede er kommet!
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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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Fodboldgolf i Kloster
Et nyt initiativ har på kort tid ændret Klosters ansigt mod syd. En 18-hullers golfbane af den slags, som er beregnet til fodbolde i stedet for de små
golfbolde, vil være det syn, som viber, stære og hjejler møder når de til efteråret ankommer til deres traditionelle rasteplads på det nord-østlige hjørne
af Søndervig Landevej og Klostervej.
Fodboldgolf er en forholdsvis ny sport i Danmark – og det lader til at være
en populær leg, for nye baner dukker op overalt i landet. Her er det ”den nye
lysestøber” (direktøren for Kloster Design), Lars Mernild og Martin Schougaard, der har taget initiativet.
De er glade for den meget positive modtagelse og den opbakning, de har fået
fra lokale beboere. De forventer at holde banen åben indtil oktober – så der
skal nu nok blive plads til at fuglene kan finde føde på deres efterårstræk.
Læs mere om fodboldgolf på Dansk Fodboldgolf Unions hjemmeside: www.
dfgu.dk - hvor du bl.a. kan læse om regler, turneringer og du kan se, hvor
der ellers er baner!

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Efter en god sommer i Dagli’Brugsen forbereder vi os nu på
kortere åbningstider igen.
Forsøgsvis holder vi jo i sommerperioden indtil 1. oktober åbent fra 7.30
til kl. 20.00 hver dag, og det er der mange, der benytter sig af. Nye kunder
er kommet til og andre har ændret indkøbsvaner.
Men fra 1. oktober indskrænker vi åbningstiden igen. Vi holder i vinterhalvåret frem til 1. april 2012 åbent hver dag fra 7.30 - 18.00.
Vaner - også indkøbsvaner - er svære at bryde; men vi håber, alle hurtigt
kan tilpasse sig de nye åbningstider efter 1. oktober 2011.
Vel mødt i Dagli’Brugsen.

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU
						
Borde og stole lejes ved henvendelse
til Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej 48
3023 7268 eller info@hgu-holmsland.dk
						
NYT: Nu kan der også lejes hynder til stolene
Vor mailadresse i HGU: info@hgu-holmsland.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål
til/om HGU.			
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Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
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Tirsdagstræf
Tirsdagstræf i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag, den 4. oktober starter vi igen med Tirsdagstræf kl. 09.00 og har fælles afslutning kl. 11.00. For de, som ikke tidligere har deltaget i Tirsdagstræf, kan jeg oplyse, at vi har været ca. 30 deltagere hver gang. Vi starter
altid med morgenkaffe og 1 eller 2 sange.
Hver gang starter vi med ½ times fællesgymnastik, hvor vi hver især yder
efter evne. Derefter er der mulighed for gulvøvelser, seniordans, skydning i
skydekælder, badminton, ringo, curling, kortspil, bob eller terningespil.
Aktivitetsdage:
Tirsdag, den 4. oktober til tirsdag, den 11. oktober
Lukket i efterårsferien (uge 42)
Tirsdag, den 25. oktober til tirsdag, den 13. december
Juleferie (uge 51 og 52)
Tirsdag den 3. januar starter vi igen.
Se resten af programmet i november nr. af Sognebladet.
Det hele koster 35,- kroner pr. gang. I dette beløb er der til betaling af kaffe
og afslutningsgaver til instruktører. Der er ingen mødepligt, men mød op og
få en hyggelig tirsdag formiddag sammen med glade mennesker.
På udvalgets vegne
Tage Rasmussen

www.holmsland.dk
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En lokal virksomhed
Kloster Galleri & Kunstnerartikler
Kom indenfor og hils på Joan Birgit Larsen i hendes lille butik!
Joan var DSBs første kvindelige
maskinlærling for 35 år siden. De
mange år med hårdt arbejde har
ført til at Joan for et par år siden
måtte opgive jobbet i Århus, hvor
hun bl.a. drejede vognhjul og det
har betydet starten på et nyt liv
her på Holmsland. Hun og hendes
mand (tømrer Jan E. Larsen) har
adresse på Klostervej 20, hvor der også er blevet plads til et lille galleri og
butik med forhandling af akrylmaling til kunstmalere og kunstnerartikler,
som er for både professionelle og glade amatører.
Butikken og Joans malerier er en hobby - og altså ikke en levevej. I øjeblikket venter Joan på afklaring vedr. sine fremtidige jobmuligheder, som
er yderst begrænsede på grund af de arbejdsrelaterede skader, som har ramt
hende.
Joan satser på at holde åbent året rundt, men åbningstiderne kan variere noget, så hvis der er lukket, kan man bare ringe og aftale besøgstid på tlf. 23 31
37 17 – maile til j.jobila@gmail.com eller kontakte Joan via hendes hjemmeside: www.joansgalleri.dk
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Kunsten i bevægelse
Vi sætter Kloster på verdenskortet!!
Kloster er i den heldige situation at
være blevet udvalgt til at deltage i et
kunstprojekt i september 2012.
Den 21. januar 2011 underskrev kulturminister Per Stig Møller og 6 borgmestre fra Midtog Vestjylland den regionale kulturaftale.
Denne kulturaftale havde til formål at formidle kunsten ud i hele regionen.
Gennem samarbejde skal kunsten formidles, opleves og udøves.
Kulturaftalen rummer 18 projekter forskellige steder i Midt- og Vestjylland.
Projekter, der skal afvikles over de næste 3 år. Midlerne til disse projekter kommer fra Kulturministeriet, Region Midtjylland og forskellige fonde.
Landsbyerne har desuden derudover en egenbetaling på 20000kr. Disse penge forsøges skaffet via forskellige fonde.
Allerede på nuværende tidspunkt er forberedelsen til arrangementet gået i
gang. I maj måned blev indkaldt til et indledende møde. De indkaldte var repræsentanter fra institutioner, foreninger og andre interesserede. På mødet
fik vi en orientering om projektforløbet og økonomien omkring projektet, og
der blev udpeget en landsbygruppe.
4 professionelle kunstnere (2 danske og 2 internationale) og 6 kunststuderende vil en uge sammen med lokalbefolkningen skabe kvalitativ kunst. ”Det
internationale i det lokale og det lokale i det internationale” er arbejdstitlen
for projektet. Gæsterne kommer som de professionelle, men kunstværkerne
skal skabes i samarbejde med os, sammen med lokalbefolkningen.
Derfor er vi i landsbygruppen allerede nu gået i gang med at give en beskrivelse af Kloster og Holmsland. Vi skal dykke ned i de gode historier, fortælle om dagligdagen, beskrive naturen, fortælle om foreningslivet, befolkningssammensætningen, og hvad der er Klosters særlige kendetegn.
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Denne kortlægning, som skal lede kunstnerne på sporet af livet i Kloster,
gennemføres i løbet af efteråret af landsbygruppen sammen med den kunstneriske leder af projektet, Steen Rasmussen. Steen Rasmussen er billedkunstner, uddannet på Det jyske Kunstakademi i 1987. Han vil gennem hele
forløbet have det kunstneriske ansvar for projektet, og allerede nu har vi et
indtryk af stort engagement og dygtighed.
Kunsten skulle gerne involvere og ramme børn, unge og voksne, og mødet
mellem professionelle kunstnere og lokalbefolkningen vil uden tvivl åbne
døre og give både gæster og os indsigt i en fremmed og ny verden.
Har I kommentarer eller spørgsmål vil landsbygruppen, som består af David
Saks, Berit Pedersen, Lizzi Bøggild, Bernhard Bøggild, Karina Susgaard,
Lene Pedersen, Dorthe Krogsgaard, Ole Lange og Bodil Schmidt, hører vi
gerne fra jer.
Yderlige oplysninger om projektet kan ses på www.kunsten-i-bevaegelse.dk
og www.kulturaftalen.dk
f. landsbygruppen
Bodil

Holmslandkoret

starter torsdag den 1. september kl. 19.30
på Holmsland Skole
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TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK
Vi har et stort udvalg i garn, strik, eksklusivt og klassisk tøj, tørklæder,
skindtasker, hornsmykker, sko og støvler fra Arcopedico og Arche,
filtstøvler, alpaka plaider og puder, natursæber m.m.

Klinik Pure Care

Kosmetolog Pia Wennike er i butikken
onsdag kl. 13 - 17 for personlig rådgivning.
Tidsbestilling for behandling alle hverdage
fra 8-9 på 2041 6971

Smykkemager Anna Maxen er i butikken:

Torsdage og fredage kl. 14 - 17. - Eller ring for aftale!
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 dit eget personligt smykke.
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

KIRKESIDER

NY SOGN OG GAMMEL SOGN
September – November 2011

SALIGPRISNINGER
Alle Helgen Søndag er helliget mindet om de døde. De, der har
lidt et tab i årets løb er særligt indbudt. Måske kan gudstjenesten lindre lidt, når savnet og sorg trækker kræfterne ud af ens
krop og sjæl. Da dukker der let tanker op som: Jeg duer ikke til
noget. Jeg er ikke noget værd.
Alle Helgens søndag består evangeliet af det, der måske er
smukkeste af alt, hvad Jesus har sagt. Jesus står på et bjerg og 9
gange råber han ud over jorden, hvem Gud vil være nær. Han
siger:
Salige er de fattige i ånden: Det er os, som kender til at sukke: Jeg kan ikke finde ud af det.
Salige er de, som sørger: Det er alle os, som føler den store
afmagt som døden efterlader hos mennesket.
Salige er de sagtmodige: Det er os, der er generte og helst vil
falde i ét med omgivelserne.
Salige er de, som længes efter retfærdighed! Det er os, der
længes efter lidt anerkendelse.
Salige er de barmhjertige: Det er os, som kender til medfølelse og en gang imellem handler derefter.
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Salige er de rene af hjertet: Det er os som en gang imellem
… bare er, uden bagtanker og snedige hensigter.
Salige er de, som stifter fred. Det er os, når vi prøver at glatte ud og forsone.
Salige er de, som bliver forfulgt på grund af retfærdighed:
Det er, når vi taler et retfærdighedens ord for andre end os selv.
Salige er I, når man håner Jer på grund af mig. Med Jesus
har vi en Gud, som er korsfæstet, død og begravet. Mange kalder det: afmægtigt. Men vi ser for os en Gud, der både giver og
kræver håb og kærlighed. De er den skikkelse troen skal have.
På den måde viser saligprisningerne at det ikke handler om
teori. Om skabelsen engang i urtiden og historiens gang.
Nej saligprisningerne er svar på spørgsmål, som nager i hjertet: mismod, selvbebrejdelser og selvforagt. Guds svar er: Du er
mit barn. Du duer til at være præcis dét, Gud har skabt dig til at
være: dig selv!
Kom som du er, du som intet forstår; som sørger og savner;
du som er frygtsom og forsagt; du som længes efter fred, retfærdighed og venlighed; du, som forfølges – i menneskenes
verden eller af tanker og ord i de mørke nattetimer.
Kom til Gud som du er.
Ole Lange, uddrag af prædiken Allehelgens Søndag 2009

HOLMBOHJEMMET
Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet.
Torsdag d. 8. september – udflugt til Lyngvig Kirke 09.30;
Torsdag d. 13. oktober 14.15; torsdag d. 3. november kl.14.15
Forbehold for ændringer
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke
10.15
9.00
4. september – 11. Sø.e.Trinitatis
Luk 18,9-14:Om selvretfærdighed
10.15
11.september– 12. sø.e.Trinitatis 14.00 Familie
Mark 7,31-37: Helbredelsen af døv
Høstg.
Høstg.
18. sep.– 13. Sø.e.Trin. Luk 10,2310.15
9.00
37:Den barmhjertige samaritaner
19.00
25. sep.– 14. Sø.e.Trinitatis
Luk 17,11-19: 10 spedalske
2. okt. – 15. Sø.e. Trinitatis
9.00
10.15
Matt 6,24-34: Markens liljer
9.00
9. okt. – 16. Sø.e.Trinitatis Luk
7,11-17:Enkens søn opvækkes
Th. Kristensen
10.15
14.00
16. okt.– 17. Sø.e.Trinitatis
Luk 14,1-11: Om ydmyge pladser
Kirkekaffe
19.00
23. okt. – 18. Sø.e.Trinitatis
Matt 22,34-46: Det største bud
Th. Kristensen
10.15
9.00
30. okt . – 19. Sø.e.Trinitatis
Mark 2,1-12:”Tag din båre og gå!”
6. nov. – Alle Helgen - Matt 5,110.15
14.00
12: Saligprisningerne
13. nov. - 21. sø.e. Trinitatis - Joh
9.00
10.15
4,46-53:Jesus helbreder en dreng.”
20. nov. Sidste sø.i Kirkeåret –
10.15
9.00
Matt 25,31: Den endelige Dom
27.nov. – 1.sø.i Advent – Luk
9.00
10.15
4,16-30: Jesus i Nazaret
4. dec. - 2.sø. i Advent: Matt. 25,110.15
16.00 Vi synger
julen ind
13: De 10 brudepiger

HJEMMESIDE
www.holmsland-kirker.dk. Her kan du bl.a. læse prædikener og
finde en række praktiske oplysninger.
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PRÆSTEGÅRDSAFTEN
”MORD I PRÆSTEGÅRDEN”
Torsdag den 17. november kl. 19.30 - 21.30
”Mord i præstegården” er både titlen på en af Agatha Christies
krimier og overkriften for den første præstegårdsaften. Engang
regnede man kriminalromaner for dårlig litteratur. I dag er krimier moderne og anerkendt og læses af alle. Hvorfor det og
hvad har krimi-genren at sige til moderne mennesker? I aftenens løb skal vi ind på, at krimier er vor tids folkeeventyr. Jeg
vil især komme med eksempler fra bøgerne om ”Mænd der
hader kvinder” og ”Inspector Morse”. Alle er velkomne.
Ole Lange

SJÆLESORG
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!
Ole Lange

MENIGHEDSRÅDENE
Næste møder i Ny Sogn menighedsråd:
23. august, 27. september, 25. oktober, 22. november
Næste møder i Gammel Sogn menighedsråd:
Offentliggøres på hjemmesiden
Møderne holdes i Konfirmandstuen i Præstegården. Alle gange
kl. 19.00. Alle er velkomne til at overvære møderne.

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 og hokl@km.dk
Graver v. Ny Sogn kirke, Frank Kristiansen 97 33 70 82
Graver v. Gammel Sogn, Karen Jensen 50 40 46 91
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
September 2011
Torsdag
Lørdag
Tirsdag
Fredag

d. 8. kl. 19.30 Møde i Hee v/ Finn Løvlund, Esbjerg
d. 10. kl. 10.00 – 12
Åbent hus
d. 13. kl. 15.00 Kvindeseminar i Kloster v/ Inger Marie Kristensen, Boris
d. 30. kl. 19.30 Høstfest v/ Morten Mouritzen, Sørvad *

Oktober 2011
Onsdag d. 5. kl. 19.30
Lørdag d. 8. kl. 13.00
Torsdag d. 27. kl. 19.30

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard
IM´s 150års jubilæum i Frederecia
Møde i Hee v/ Helge Iversen, Ringkøbing *

November 2011
Onsdag d. 2. kl. 19.30 Bibelkreds hos Lilian og Peter Aalbæk
Torsdag d.10. kl. 19.30 Møde v/ Soldatermissionen, Bjarke Friis, Esbjerg*
			
Henvendelse vedr. IM´arbejde til Iver Poulsen 97337034
*Møder fælles med IM i Hee
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne

www.holmsland.dk
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Kom og se
missionshuset
Lørdag den 10. september inviterer Holmsland Indre Mission alle på kaffe i
anledning af Indre Missions 150-års-fødselsdag.
De fleste ved, hvor missionshuset ligger. Men mange har aldrig set det indefra.
Derfor inviterer Indre Mission på Holmsland til åbent hus med gratis kaffe med boller lørdag den 10. september fra kl.10.00 til kl.12.00 i Holmsland missionshus Klostervej 35,
Kloster.
Kloster Børnekor ved Erla Thórólfdóttir synger.
Holmsland Indre Mission er en del af den landsdækkende kirkelige bevægelse Indre Mission, som i år fejrer 150 års fødselsdag. Derfor holder missionshuse over hele landet åbent
hus lørdag den 10. september.
Fakta om Indre Mission
Indre Mission blev stiftet den 13. september 1861 som en selvstændig bevægelse i den danske folkekirke. Ligesom folkekirken bekender vi os til den evangelisk-lutherske forståelse
af kristendommen.
Indre Mission har ingen medlemmer, men det anslås, at ca. 30.000 bakker op om arbejdet.
Som støtte for det frivillige arbejde har Indre Mission ansat ca. 120 missionærer og konsulenter, som er placeret rundt om i landet.
Indre Missions arbejde finansieres primært af private bidragydere.
Læs mere om Indre Mission på www.indremission.dk.
Fakta om missionshuse
Missionshuset betragtes traditionelt som ’kirkens dagligstue’. Det betyder, at formerne er
mindre formelle end i kirken. I de fleste missionshuse holdes der hver uge møder med forkyndelse, fællessang og god tid til snak over en kop kaffe.
I mange missionshuse er der også særlige arbejdsgrene for børn, unge, familier og ældre.
Missionshusene er opført og drives for midler, som er indsamlet lokalt.
Ca. 300 missionshuse er tilknyttet Indre Mission.
For yderligere information om Indre Missions arbejde på Holmsland
og Åbent Hus-arrangementet lørdag den 10. september, kontakt:
Iver Poulsen, 97337034, iver@poulsen.mail.dk
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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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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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Holmsland Skole 2011
august
I skrivende stund er
sommerferien godt igang.
Ny skoleleder
Siden sidst har vi på Holmsland Skole, fået ansat en ny
skoleleder. Vi byder velkommen til Hannah Mikkelsen, der
starter 1.8. Vi ser frem til, at
der nu er en skoleleder på fuldtid. Vi glæder os til at skulle
arbejde sammen med Hannah.
Vi siger også stor tak til Flemming Libner, for det store arbejde, han har lagt i vores skole. For det gode
samarbejde, og for den støtte, han har givet os som helt ny skolebestyrelse.
Sommerfest
D. 9.6 blev der holdt sommerfest,
hvor rigtig mange deltog. Vejret
viste sig fra den bedste side. Der
var dækket op i skolegården, med
tagselv bord. Efter spisning havde
børnene lavet små events rundt om
på skolen. Bl.a. sækkeløb, hockey,
streetboard og bål.
Trivselsrådet
Planlægning af trivselsdagen er næsten på plads. Så sæt et stort kryds i ka35

lenderen d. 24.9. Der bliver noget at lave for både
store og små.
Farvel til 6. klasse
6. klasse var på tur til
Givskud Zoo. Her skulle
de sove sammen med ulve. Det var en rigtig god
tur, som forældrerådet havde arrangeret. Nu går vejen ud til Ringkøbing
Skole efter sommerferien. Vi ønsker jer held og lykke frem over.
I skolebestyrelsen ser vi frem til et nyt
skoleår. Nu med lidt mere ro omkring
vort arbejde med opgaver omkring vores skole, nu hvor skolestruturdebatten
er endt positivt ud for skolen.
På skolebestyrelsens vegne
Krestine Laas
(PS. Billeder er fra sommerfesten)

AED Hjertestarterne
i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen
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Sankt Hans i Kloster
Så blev der atter Sankthansbål i Kloster. Det foregik for første gang på
arealet bag kulturcenteret, hvor også
Frederiksberg Legeplads har hjemme.
Ole Lange og Karina Susgaard havde
taget initiativ og stod for det praktiske, og Svend Jensen havde sørget
for grene til bålet.
Det var en rigtig hyggelig Sankthansaften, med bål, fællessang, båltale
ved Ole Lange og efterfølgende snobrød og pølser.
Der var mødt rigtig mange op, så det
er helt sikkert værd at gentage.
Ivan
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Fjordlys
Fjordlys har nu galleri og gårdbutik i Gammel Sogn.

Dejlige farver og god atmosfære præger butikken og galleriet på N. J. Fjordsvej 7, hvor Ghita Thorsen og Jørgen Leegaard nu har indrettet sig efter at
have været ”forvist” til Ringkøbing i nogle år. Butikken i Vester Strandgade
videreføres dog – i hvert fald indtil videre – med salg af større møbler og
andre ting til indretning.
I gårdbutikken sælges Ghitas malerier, tøj i festlige farver fra firmaet
Uno samt diverse genbrugsmøbler,
som også er malet i rene, klare farver.
Kaffe, the og økologisk is hører også
til sortimentet – foruden andre økologiske produkter og kosttilskud, som
kan bestilles i butikken. – På samme
adresse har Jørgen sin klinik med akupunktur og massage.
Har du endnu ikke været der – så kig
indenfor ved lejlighed. Der serveres
gerne smagsprøver af kaffe, the og is.
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Røjklit Havn
Lodbjerg Hede Grundejerforening vil gerne gøre lidt reklame
for Røjklit havn.
Vi forsøger at gøre stedet til et rart sted at mødes. Der er allerede mange,
som bruger stedet til frokost og kaffepause, når man er på tur.
Vi har nu fået etableret en lille strand, hvor man trygt lade sine børn bade og
lege i sandet, som vi har fået leveret fra Vesterhavet.
Trygfonden har doneret en redningspost til stedet. Vi håber selvfølgelig ikke, vi nogensinde får brug for den.
Vi vil også gerne gennem bladet her appellere til hundeejerne om at rydde
op efter deres hunde, når de har besørget. Vi fjerner tit nogle store l... Det er
rigtig træls, når man støder på sådan en. Mange lader også deres hund løbe
frit. Det er jo ikke alle, som synes om at møde en stor hund, så kære hundeejere, I er velkommen i havnen, men ryd venligst op.
Røjklit havn er under udvikling. Vi har netop lige fået Miljøgodkendelse
og Byggetilladelse til opførelse af nyt toilet med rindende vand samt madpakkehus, hvor man kan sidde i tørvejr og læ, når man vil nyde den dejlige natur og miljøet ved havnen. Vi søger i øjeblikket penge til projektet
gennem grøn ordning - LAG og
Friluftrådet. Hvis vi kan skaffe
pengene, skulle det være klar til
foråret 2012.
Lodbjerg Hede Grundejerforening ønsker alle en god oplevelse i Røjklit Havn.
Fortsat god sommer
Henning Mølgård
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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

Disse mænd og deres prægtige maskiner

Det store veteranbilløb i Ringkøbing har fået en konkurrent.
Søndag den 7. august startede en kortege af skinnende, velsmurte maskiner
ud fra Bandsbyvej for at begive sig ud på en større rundtur.
Arne Nielsen fra Holmsland Maskinforretning og Ove Kristensen havde fået den idé at samle, hvad de kunne finde af gamle Volvotraktorer i området.
Kun Volvo og Volvos forgængere, intet andet. Køretøjerne var til lejligheden
gejlet op, trimmet, smurt og poleret, så det var en ren lyst. Der var 11 køretøjer i alt, med hver sin chauffør, udstyret med ens kasketter. Jo, der var godt
nok stil over det!
Køreturen startede ved maskinforretningen, gik rundt om Stadil Fjord over
Stadil, Hee, Hvingel, Vellingvej, Ringkøbing og tilbage til Kloster. Den
foregik i et tempo, så alle kunne følge med.
Det forlyder, at alle traktorerne kom hjem ved egen hjælp.
Ivan
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En ikke velkommen tilflytter
Vi har fået en tilflytter, som vi ikke bør byde velkommen.
Det drejer sig om mårhunden.
Ordet mårhund er så fremmed, at selv ikke computerens stavekontrol kender det.
Mårhundens krop måler 50-80 cm, halen ca. 18 cm og den vejer op til 10 kg. Den
foretrækker at leve i nærheden af vand, hvor den fanger krebs, fisk og andre smådyr, men den er nærmest altædende.
Mårhunden er en Østasiatisk art, men blev tidligt indført til Øst-Sibirien med henblik på pelsavl. Herfra blev der fra 1928 udsat dyr til Europæisk Rusland, hvor de
siden har spredt sig til store dele af Østeuropa, Finland, Sverige og Tyskland.
Slesvig-Holsten oplever i disse år en kraftig invasion af mårhunde.

Hvorfor uønsket.

Mårhunden er meget uønsket i
den danske natur. Det er den af
flere grunde:
Den er et alsidigt og effektivt
rovdyr, der kan udkonkurrere
nogle af vore andre dyr.
Den kan være bærer af rabies og en for mennesker farlig
bændelorm, ligesom den kan
sprede parasitter.
Mårhunde kommer langt omkring. De kan vandre op til 20
km på en nat.
Derfor har Naturstyrelsen og
Miljøministeriet udarbejdet en indsatsplan, der skal udrydde mårhunden i Danmark
fra 2015.
Denne plan indeholder bl. a. beslutning om at mårhunde, der fanges levende, steriliseres og udstyres med GPS, så de kan lede til andre mårhunde af det andet køn.
Der er de seneste 3 år konstateret ca. 150 mårhunde i Jylland, (fanget, kørt over
osv), de 90% i Vestjylland.
Der er i øjeblikket 6 mårhunde ude med sender og 3 mere er på vej.
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Den første lokale mårhund blev observeret i en grav på et privat areal ved Veststadil
Fjord. En flok lokale jægere gik straks i gang med at indfange den. Der kom en ræv
op af graven. En ræv, der bar tydelige spor efter at have været i kamp, sandsynligvis med en mårhund.
Man satte en fælde op, men der
var ikke yderligere aktivitet.
2 dage senere skulle man tilse
en kunstgrav 1 km længere mod
nord. Her var der mårhund. Det
var planen at forsøge at fange
den levende, men under arbejdet
kom den op og var ved at undslippe, så den måtte skydes.
Men dermed var det ikke slut.
Der var endnu en mårhund i graven. Den blev fisket op levende.
Det var den mårhund, som af de
lokale jægere blev kaldt Sofus.
Som en del af strategien blev Sofus steriliseret og fik et GPS-halsbånd på, så man
kunne følge dens færden.
Den blev sat ud i samme område, hvor den fandt en mage, som også blev steriliseret
og forsynet med GPS.
Nu holdt Sofuses halsbånd op med at virke. Men de to mårhunde søgte sammen
igen, så magens GPS kunne hjælpe med at finde Sofus. Sofus fik ny GPS på og blev
udsat i Skjern Enge af selveste miljøminister Karen Ellemand.
Her bevæger den sig rundt i nogle dage og søger derefter nordpå langs Ringkøbing
Fjord til Søndervig og videre til Hvide Sande, hvor den går rundt ved åledambrug.
Den indfanges for at den ikke skal blive kørt ned, hvorefter den udsættes i Lille
Vildmose.
Nu begynder den at vandre hjemover, men fortryder tilsyneladende og vender tilbage til Lille Vildmose, hvor den sandsynligvis stadig er og kan lede til flere hunner.
Hvis du vil vide mere om mårhunde, kan jeg anbefale:
Naturstyrelsens hjemmeside. Det nemmeste er at søge på ”mårhund” og finde link
til Naturstyrelsen. Deltag i de lokale jagtforeningers store arrangement på Strandgården 4/9. Her kan man blandt meget andet blive klogere på mårhunden.
Ivan
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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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Holmslands gamle gårde (6)
Kirkebygård, Bandsbyvej 28
Nysogn Mølle

Samme slægt i 300 år.
Kirkebygård i Bandsby, også kaldet Æ Møllegård, har været drevet af samme slægt i 300 år. Man kan næppe sige, at den har været ejet af slægten i 300
år, da den indtil 1800 var en fæstegård, ejet først af Kronen, siden af gården
Ryssensten ved Bøvling, og sidst indtil 1800 af Søgård Hovedgård.
Noget helt specielt ved gården er, at den i de mange år, indtil 1964 er overgået fra far til søn i ubrudt række. Lige indtil Andreas Kristiansen, som den
8. i rækken overtog den efter sin farbror.
Den første af de 8 var Christen Christensen Kirkeby den ældre.
Han overtager fæstet 1690, men dør kort efter 1700.
Enken Maren Madsen gifter sig med Niels Jensen. Han efterlader sig ingen
livsarvinger, da han dør efter 9 års ægteskab, men derimod ”en forarmet besætning og en for fæstere betydelig gæld.” Historien fortæller, at ”på grund
af sine syv skurvede heste, var han forbudt med sin befordring, at komme
inden for hovedgårdens (Søgårds) enemærker.”
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Maren Madsen fortsætter fæstet sammen med sin ældste søn Christen Christensen.
Christen Christensen den Yngre
bragte atter velstand til huse. Han var fæster indtil 1765.
Han ”skøder gårdens bondeskyld” til sønnen Terkel.
Bondeskyld var en måde at klare generationsskiftet på. Når en arvesag skulle ordnes, fik familiemedlemmer part i gården, og hver parthaver havde ret
til årlig, fra gården, at modtage en kornafgift, hvis størrelse stod i forhold til
den part, han ejede i gården.
Terkel Christensen
For den såkaldte herlighedsværdi skulle Terkel årligt svare 13½ skp. rug, 8
skp. byg, 2 skp. havre og betale 4 rigsdaler og 16 skilling i rede penge.
Desuden skulle han svare 2 lispund smør og spinde 2 pund hør.
I køre- eller spanddage skulle han svare 21 dage.
I hånd- eller gangdage skulle han stille, 1 karl i 4 dage ugentligt og 1 pige 2
dage ugentlig
Altsammen til gårdens ejer Søgaard Hovedgaard.
Herlighedsværdien var værdien af den del af ejendommen, som henlå som
hede, mose, kær og eng. Kort sagt alt, hvorfra man kunne hente udbytte lige
fra naturens hånd, uden dyrkning eller kultivering af nogen art.
År 1800 købte Terkel Kirkebygaard til fuld selveje.
Sønnen Christian Terkelsen
overtager gården ,som selvejer ved faderens død i 1809.
Christian Terkelsen fik i 1823 sammen med Chr. Madsen fra Hindø Søgaard
Hovedgaard i forpagtning, men købte den ikke i 1830, da den blev til salg,
hvad han nok kunne have gjort.
Døde 1860.
Han fik 4 sønner, Nr. 3 Niels Christiansen blev næste ejer af Kirkebygaard.
Forældrene var indtil deres død i 1908 på aftægt på Kirkeby Nygaard.
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Niels Christiansen
Niels fik i 1859 bygget Ny sogn Mølle, en såkaldt hollandsk vindmølle.
Møllen blev i 1896 solgt til et aktieselskab, som senere blev til et andelsselskab og endnu senere blev
til det vi kender som ”Møllen” eller ”Foderstoffen”
I Kloster.
I 1888 overdrog han gården til sønnen Andreas Christiansen
Andreas Christiansen
gift med Ingeborg fra Proustgaard var en travl og udadvendt mand, dybt involveret i andelsbevægelsen og slusebyggeriet i Hvide Sande. Han var i flere
perioder medlem af amtsrådet og formand for Vestjysk Kreatureksportforening. Så Ingeborg måtte tage vare på driften indtil sønnen Niels i 1922 tog
over.
Niels Christiansen
var den sidste i lige linje, der stod for driften af Kirkebygård, idet han overdrog den til sin nevø Andreas Christiansen i 1964. Gården var brændt i 59,
så det var en nyopført gård, Andreas overtog efter sin farbror.
Andreas og Gudrun Christiansen
drev en gård på godt 60 ha, en gård med både køer, grise høns og hvad der
ellers hørte til på de fleste gårde på daværende tidspunkt. De sidste år var
der dog kun svin.
De drev Kirkebygaard indtil 1999, hvor de solgte den til Uffe Jørgensen fra
Søgård.
Andreas og Ivan
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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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Den gule postvogn
Tidligere har vi her i sognebladet bragt en artikel fra Ringkøbing Amts
Dagblad fra 24. juni 1937 om landpostbudets vogn, der mødte sin skæbne.
En anden artikel fra samme blad fra januar 1957 fortæller videre om dette
landpostbud.

Da Hvistendahl fik hans onden tre steder på én dag.
I år er det 20 år siden, postkører J. Hvistendahls postbil, som i sin tid var
landskendt, først og fremmest fra det store badebesøg ved Søndervig, blev
tegnet af bladtegnerne, fordi færdselspolitiet stoppede Hvistendahl, hvilket
resulterede i en bøde på 80 kr. Hvistendahl sagde imidlertid lige ud til færdselsbetjentene, at han ville køre hjem til Ringkøbing med posten, og det
skete så. – Det populære køretøj og den afholdte postkører blev aldrig siden
stoppet af færdselspolitiet.
Senere boede en af de ledende indenfor færdselspolitiet en sommerferie på
”Hotel Hvide Sande”, og han kom til stede, mens Hvistendahl holdt her med
bilen.. Hvistendahl sagde, at nu vidste han, hvad klokken var slået.
- De skal skam ikke være bange for færdselspolitiet, sagde politimanden. De
og en fynskpostkører får begge lov at køre Deres gamle biler uantastet – så
længe De kører
selv!
Der var ikke så
stærk trafik i datiden, og Hvistendahl var forsigtig. Han kørte, hed det i billedteksterne ved
avistegningerne i
50

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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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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aviserne i 1937, 20 km i medvind og 10 km i modvind. Jo, for bilen skulle
have det godt! Han havde den i 17 år. Han første bil købte han i 1920 for
18.000 kr. Men den var for svag. Den havde ellers fast gummi. Det var nu
ikke med til at fremme bekvemmeligheden på stenvejen. Efter 5 års forløb
fik han den bil, som ses på billedet..
Mellem venner
Hvistendahl kørte oprindelig med heste. Han kom i 1907 fra Lemvig til
Ringkøbing og blev vognmandskusk hos vognmand Mogens Danielsen. Senere blev han svigersøn, og han bor den dag i dag, hvor hans kone havde sit
barndomshjem. For få dage siden fyldte han 78 år. Til han var 75, var han
aldrig syg. I 36 år – til han gik fra postvæsenets tjeneste på grund af alder i
1949 og fejredes ved borgerfest i Hvide Sande, hvorved han fik en gave på
900 kr. – var han kun syg 4 dage. Ellers passede han støt kørslen. Han er en
stout skikkelse, stadig i vigør.
Lunet spiller i øjnene bag de tykke brilleglas, når han fortælles morsomme
træk fra vognmandskørslen og vestjysk dagligliv gennem 50 år. Han var i
den grad på hat med beboerne på klitten, at han, fortæller han, til enhver tid
kunne gå ind i folks spisekamre, hvis han var blevet sulten. Tre koner stod
og snakkede. Den ene fortalte: Hvistendahl spiste onden hos mig i dag. Ja,
det gjorde han da også hos mig, sagde den anden. Og hos mig, sagde den
tredje. Ja, jeg tog kun lidt hvert sted, men engang spiste jeg en klitbokones
æbleskiver og sagde ”mange tak”, da jeg mødte hende. Det forstod hun ikke,
førend hun kom ind. – Klitboerne har ikke glemt, at Hvistendahl kunne finde
på at byde en større forsamling af damer til kaffe hos den og den – og så stod
vedkommende midt i storvasken. Spillede han nogen et puds, blev det godt
modtaget, og der gik heller ikke skrammer af Hvisendahl, da han i hestekøretøjets tid holdt for et sted, og fire koner kom forbi vognen, mens han fik en
forfriskning. – En af konerne sprang på vognen og kørte af sted med den, så
Hvistendahl måtte rende bagefter den i sine store støvler.
Der var også en gang eller to, hvor talen var om, at passagerne skulle af vognen og den køre videre. Hvorfor holder de? spurgte den utilfredse herre, der
havde beklaget sig over den langsomme kørsel.
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- A trouwed, De will aw å go, sagde Hvistendahl.
Fire damer af borgerskabet var kommet op at køre i Søndervig og skulle til
Ringkøbing. Hvistendahl havde ti får med lam i vognen fra Bjerregård, men
det gjorde ingenting. I varmen kom tægerne imidlertid frem, og fra Vonå
spadserede damerne.

Ovennævnte artikler er fundet i Holmsland lokalhistoriske arkiv, hvor der i
det hele taget findes mange spændende sager. Arkivet, som dækker det område, der før var Holmsland Kommune. har til huse på Holmbohjemmet i
Kloster og er nok et besøg værd, hvis man har interesse for lokalhistorie.
Det har åbent den sidste torsdag i hver måned fra 14 til 16, men man kan
altid aftale en anden tid, hvis man henvender sig til Mogens Tarp, 97 33 72
42, så vil der blive åbnet, og der vil være en person, der kan hjælpe til med
at lede efter det, man gerne vil vide.
Ad åre vil det blive muligt at sidde hjemme ved sin computer og søge. I øjeblikket er arkivet i gang med at registrere arkivalierne digitalt. 3 personer
har været på kursus og er nu godt i gang, men det er et langsommeligt arbejde så – ad åre!
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted

ÅBENT

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

mandag - søndag

7.30 - 20.00

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

Fra 1. oktober og vinteren
igennem holdes åbent fra
7.30 - 18.00 hver dag.

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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