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Hjertestarterne er klar
De to hjertestartere i Kloster er tilgængelige.
Den ene står i indgangen til Idrætsog Kulturcenteret.
Den anden ligger i et specielt skab,
der hænger på Brugsens mur lige
ved indgangen til kirkegården.
Mere om hjertestarterne i næste
nummer.
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HGU Gymnastik
Vi er i gymnastikafdelingen ved at have styr på de fleste af holdene til sæsonen 2010/2011, men den endelige liste vil blive sat op i Brugsen, i hallen og
i børnehaven midt i september. Desuden vil skolebørnene få en seddel med
hjem J
I skrivende stund har vi følgende hold:
Hold:			

Træningssted:		

Træningdag (med forbehold):

Leg og bevægelse 1½-2½ år*		
gymnastiksalen
Puslinge m/forældre 2½-4 år*
gymnastiksalen
Puslinge u/forældre 3-4 år*		
gymnastiksalen
Børnefræs 5-6 år			
hallen			
Gymnastik for sjov 1.-2. klasse
hallen			
Begynderspring 3.-4.-5. klasse
hallen			
Rytme/funk				
gymnastiksalen
Juniorspring fra 6. klasse og op
hallen			
Motion for alle			
gymnastiksalen
Fysisk træning for voksne/ZUMBA**
hallen		
Line Dance Voksne			
salen			

mandag
torsdag
tirsdag
tirsdag
onsdag
torsdag
?
tirsdag
tirsdag
mandag
tirsdag

*Vi har i år valgt at dele de mindste børn op på flere hold set ud fra at de 2½
årige er lidt i klemme & lidt for store til de helt små, men måske stadig lidt
for små til at klare sig selv. I år bliver der så mulighed for at man som forældre kan afgøre, hvor ens kære passer ind
**Fysisk træning er et hold der i første omgang indtil jul vil blive 10 gange
ZUMBA med Nina Aarup og Astrid Kongsmark som trænere. Efter jul er det
pt ikke bestemt hvad det fysiske træning skal bestå i J
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Vi byder velkommen til en ny sæson fra uge 40 og kan fortælle at
kalenderen skal sættes til:

Xet i

Forårsopvisningen

FREDAG D. 4. MARTS 2011 KL. 19.00
Gæsteholdet kan vi allerede nu ”afsløre” vil komme fra
Vedersø Idrætsefterskole
Sidder du og læser dette og har lyst til at træne et hold, må du meget gerne kontakte Dorthe Krogsgaard (97325511/23299791) da vi stadig mangler
trænere til enkelte af holdene.
Hvis du er med på et af vores lokale hold, eller træner for et af dem, har du
mulighed for at deltage på et af DGI´s egnshold som er følgende:
Hold:

Træningssted:

Sprinterne
Piger i 5. & 6. klasse

Skjern Kulturcenter
Start 9. sept. kl. 18.30 - 20.00

Juniorholdet
piger 7.- 9. klasse og
drenge 6. - 9. klasse

Brejninggaard Efterskole
Start 9. sept. kl. 18.00 - 20.00

Ynglingeholdet
9. klasse og opefter

Skjern Kulturcenter
Start 9. sept. kl. 20.00 - 22.00

Rep. holdet
10. klasse og opefter

Dejbjerglund Efterskole
Onsdag 18.45 - 21.00
Fortræning 18. & 25. august.
Udtagelse d. 29. august

Vi har i HGU lagt holdenes træningstider så det ikke falder sammen med
nogle af egnsholdene.
VEL MØDT TIL EN AKTIV GYMNASTIK-SÆSON I HGU
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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

Centernyt
Sommerferien er veloverstået og vi er så småt ved at komme op i omdrejninger igen. Vi har mange selskaber i weekenderne og Ringkøbing Håndbold er startet op på deres håndboldsæson. Om en måneds tid vil HGU også
være i gang med de første indendørsaktiviteter. I skrivende stund er jeg ved
at søge forskellige fonde til med- finansiering af vores kommende springcenter. Det er utrolig spændende og jeg håber at vi finder pengene til projektet. Et springcenter i Kloster vil, for mig at se, berige Kloster og omegns
børn og unge med moderne springmuligheder. Samtidig viser vi at små byer
i ”udkantsdanmark” ikke vil bukke under for centerbyer og andre skævheder, men også deltager i udviklingen for at bibeholde børn/unge og voksne i
vores lokalområde.
Af arrangementer vil jeg slå et slag for Den Store Herrefrokost lørdag den
18. sep. Kl. 12.30. Tag en fridag fra pligter, have og børn (jeg undlader at
skrive kæreste/kone!) og deltag i en herregod eftermiddag. Se indbydelsen
andetsteds i bladet.
Årets julefrokost er også på plads. Lørdag den 18. december kl. 18.30 afholder vi stor julefest med at hvad der hører julen til. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen!! I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at blandt alle der
indbetaler medlemskontingent deltager i lodtrækningen 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.
Sidst, men ikke mindst vil jeg slutte af med en opfordring til alle der har en
nøgle til centeret og som ikke længere har brug for den. JEG VIL MEGET
GERNE HAVE DEM IGEN. Vi har rigtig mange nøgler ude. Nogle har
kvitteret for dem, men er skrevet med en ulæselig underskrift. Andre har
fået en nøgle uden at skulle kvittere for dem for år tilbage. (Til jeres orien7

tering er dette system ændret, så vi
kan holde styr på nøglerne). Så min
bøn til Jer er at få dem leveret tilbage. Det er systemnøgler og de er
dyre at få fremstillet. På forhånd tak
for hjælpen!!

Sogneforeningens
flag-udlejning:

Vel mødt i centeret
Med venlig hilsen
Karina

Kontaktperson:
Marianne
Dideriksen
97 33 73 05
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Hjælperfest i Idræts- og Kulturcenteret
Måske havde vi ramt en dårlig dag til hjælperfesten i år.
I hvert fald var der mødt færre op end sidste år, og det er i hvert fald ikke
fordi, der er færre hjælpere.
Men de, der var mødt, hyggede sig.
Vi håber på rigtig mange hjælpende hænder også i det kommende år.
Ivan

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Kloster Legeplads
Der er sket en del i forbindelse med legepladsen hen over sommeren:
Legeplads udvalget er nu en del af Holmsland Sogneforening
Vi har fået støtte fra LAG fonden
Legepladsen flytter om til Kulturcentret
Legepladsen har fået nyt navn
Der er kommet to nye medlemmer af udvalget, så nu mangler vi kun en
Som vi omtalte i
sidste nr. mangler
vi kapital for at legepladsen
forsat
kan bestå, dette søger vi forsat i fonde, og har ind til videre fået støtte fra
LAG RingkøbingSkjern Kommune,
men er stadig afhængige af jeres
støtte og hjælp, da støtten alene ikke gør det selv. Det er dog stadig sådan
de fleste steder, at man også selv skal have lidt kapital at gøre godt med, inden man får tilskud, derfor har vi stadig brug for økonomisk støtte. Støtten
fra LAG mangler vi endelig legalitetskontrol på, før vi kan bestille gynger
/ gyngestativer til legepladsen, men faktum er at vi ind til videre har, så vi i
hvert fald kan få et sæt gynger på vores kommende nye legeplads ved Kulturcentret.
Som en del af fornyelsen af legepladsen, bliver den flyttet om på Bandsbyvej
ved Kulturcentret, hvor HGU står for opførelse af en hoppepude og Beach10

volley bane. Vi håber at vi i starten
af september kan påbegynde vores
flytning af legepladsen.

Den store
herrefrokost 2010

Vi mangler stadig en person mere til
legeplads udvalget, pt. er vi 3 personer til at søge fonde, økonomiske
støtte i byen, udvikle den nye legeplads mv. Hvis du gerne vil vide lidt
mere om, hvad vi laver, er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor er det kun kvinderne der skal have en fridag fra
hjem og børn?
Fortjener mændene ikke også
til det? – Det synes vi!!
Og derfor inviterer vi alle mænd
til herrefrokost i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter

Benyt venligst nedenstående kontonummer, når du vil give dit bidrag til, at de små og halvstore børn
også fremover har en spændende,
godkendt legeplads i Kloster; 7670
1173736. - Mange TAK!

Lørdag den 18. september
2010 kl. 12.30
Der vil blive lavet en rigtig herremiddag og baren er åben
med alt, hvad ganen lyster.

Med Venlig Hilsen

Pris 200 kr.

Legepladsudvalget
Louise Lodberg (Søndervig),
Line Lea (Nørbyvej) og
Susanne K. Larsen (Frederiksberg)

Tilmelding

til Karina i centeret på
telefon 40 46 16 80 eller
mail center@holmsland.dk

senest d.10 sep. 2010
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Strikkecafé
Åbningstider:
Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag:
Lørdage:
Søndag og mandag:

10.00 - 17.00
10.00 - 16.00
lukket

Åbningstider helligdage se: www.tind-mohair.dk

Røjklitvej 10 � Kloster � 6950 Ringkøbing

9733 7778 � www.tind-mohair.dk � tind-mohair@mail.dk
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ligt tilbehør - salat og brød og hertil helstegt pattegris. Herefter gik vi
ud i de forskellige klasser og spiste
vores mad og folk hyggede sig med
hinanden og der var en livlig snak.
Maden smagte fantastisk godt! - I
cafeen kunne der købes kaffe og et
stort udvalg af kager. Der var mange
gode og sjove aktiviteter rundt omkring på skolen.
Til jer i ”Sommerfestudvalget” som
har stået for planlægningen af dette års - ”anderledes sommerfest” mange roser og tak til jer for jeres
store indsats. Et rigtigt vellykket
arrangement!

Skolebestyrelsens
årsberetning 2010
Skolebestyrelsens status og tilbageblik på skoleåret der snart er gået.

Sommerfesten d. 3. juni 2010.

Da vi i år ikke afholder vores sommerfest som tidligere i hallen, aflægges skolebestyrelsens årsberetning
denne gang skriftligt og er således
også den sidste i vores skolebestyrelsesperiode.
Nye tider og nye skikke! Den årlige sommerfest er en fest vi alle ser
frem til - en afslutning af endnu et
skoleår.
Sommerfesten blev i år afholdt d.
3.juni på Holmsland Skole. Vi skulle alle mødes i skolegården kl. 18.00
og konstitueret skoleleder Flemming Libner bød os alle velkommen. I skolegården var der dækket
op med tag selv borde med forskel-

Principper.

Vi har arbejdet med opdatering af
skolebestyrelsens årsplan og skolens
principper.

Ændring af skolerejser/
hyttetur fra 2010.

I gennem mange år – siden 1977 har
det været en fast tradition på Holmsland Skole at 7.kl. tager på skiferie
i Norge. Da vi pga. ændret skolestruktur ikke har 7.kl. mere, er tiden
inde til nytænkning.
Derfor ligger skolerejsen fremover i
6.kl. og fremadrettet vil det være en
13

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

14

97 32 22 00
97 33 75 41

4 dages tur en ”Danmarksrejse” Vi har derfor udarbejdet principper
for hyttetur og skolerejser fra 2010,
som kan ses på skolens hjemmeside.
www.holmslandskole.dk

fagene tysk og fysik.
Skolebestyrelserne på henholdsvis
Alkjærskolen, Ringkøbing Skole og
Holmsland Skole har det sidste års
tid været samlet og er i fuld gang
med brobygningsarbejdet. Der arbejdes på at alle de elever, som skal
starte på den nye skole, får så god en
start som overhovedet muligt.
Vi har kigget på skolebestyrelsesvalg fremadrettet og har søgt Ringkøbing-Skjern Kommune og fået
ønsket om forskudte valg (fra 2012)
opfyldt, planlægning af konfirmationsundervisning,
Skolerejser – hytteture, Sikker skolevej - busforbindelser til og fra skole så de er afpasset undervisningstiden bedst muligt.
Elever og forældre i 6. og 7.kl. har
været til informationsmøde på Ringkøbing Skole. Planen er at alle elever deles op i 2 - 7.klasser, 2 - 8.klasser og 2 - 9.klasser som en` enhed
og denne enhed/team får hver især
deres egne lærere tilknyttet dvs. ca.
13. lærere som kun skal undervise
her. De muligheder der undervisningsmæssigt ligger her for at dele
eleverne op på tværs af årgange og
klasser i denne enhed lyder rigtig
spændende.

Webetik.

Vi har udarbejdet en overordnet Webetik for skolen – et sæt SMART –
regler. Regler for hvordan man gebærder sig på nettet. Se skolens
hjemmeside.

Brobygning til den nye Ringkøbing Skole. Ny skolestruktur.

Det er nu den sidste 7.kl. vi har på,
Holmsland Skole, - en epoke der
snart er slut, - men også begyndelsen
på en ny og spændende epoke. Det
er hermed første gang, at vi skal sende vores kommende 7.kl. + dem som
skal i 8. kl. - af sted i overbygningen
på den nye Ringkøbing Skole og ikke til Hvide Sande Skole, som tidligere. Vi har gennem mange år haft et
godt samarbejdet med Hvide Sande
Skole. Tak til jer.
Det bliver da lidt underligt og vemodigt når vi starter op efter sommerferien - ikke at have ”de store elever” - en 7.kl. på Holmsland Skole
længere, og dermed også et farvel til
15

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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Vi håber på et rigtigt godt og frugtbart samarbejde skolerne imellem.

Skole, skal vi nu sige farvel til Bente
Dalby.
Bente har i mange år hovedsageligt undervist de store elever – i store team, og har nu valgt at gå af, i
forbindelse med at vores sidste 7.kl.
forlader Holmsland Skole efter sommerferien.
Du er en meget kreativ person, som
altid har gode ideer og råd og det er
vi mange der har nydt godt af gennem tiden – Trivselsrådet har haft
stor glæde af din hjælpsomhed og
kreative ideer. Tak til dig Bente vi
vil komme til at savne dig. Men vi
håber at du ved lejlighed vil kigge
forbi på skolen og at du må nyde dit
kommende otium.

Farvel og tak til 6. og 7. kl. klasse.
I skal nu tage afsked med Holmsland Skole efter henholdsvis 7 og 8
år og vi håber, at I hver især har fået
noget fyldt i rygsækken, som I kan
bruge fremover og at I må finde jeres
rette hylde.
Selvom det kan være lidt vemodigt,
så bliver det også spændende at starte på noget nyt, på en ny og større
skole efter sommerferien - i en ny
klasse og med nye klassekammerater.
Hvis I fortsat er de positive elever
som vi kender jer - overfor de udfordringer og nye kammerater og lærere, så er vi sikker på, at I også vil
opleve og få en god og positiv modtagelse i Ringkøbing.
Vi vil ønske jer alt godt i det nye
skoleår og held og lykke på jeres videre rejse ud i livet.
”Husk det er ikke det I gør, men
hvordan du er, der giver venner –
gode venner!”

Skolebestyrelsesvalget
2010
Skolebestyrelsesvalget på
Holmsland Skole
d. 23. marts 2010.

Skolebestyrelsens planlægning og
bestræbelser på at få så mange forældre til at deltage i Skolebestyrelsesvalget som overhovedet muligt
lykkedes. Vi oplevede et stort fremmøde/opbakning/interesse fra jer
forældre og det er Alfa – Omega for
skolebestyrelsen!

Farvel til lærer
Bente Dalby Mikkelsen.

Tiden flyver af sted og efter mange
års virke og tjeneste på Holmsland
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Skolebestyrelsen har efter ønske fra
forældrekredsen efterfølgende søgt
Ringkøbing-Skjern Kommune om
lov til fremover at afholde forskudte
valg til skolebestyrelsen, og på den
måde undgå at hele skolebestyrelsen
går af samtidig. I vil blive orienteret,
når der foreligger et endeligt svar.

Skjern Kommune og vores forældreorganisationen Skole og Samfund er
i øjeblikket i gang med at planlægge
kurser, der skal give skolebestyrelserne viden, indblik og redskaber til
at udfylde rollen og skabe det dialogforum om skolens dagligdag og
udvikling, som er intentionen i lovgivningen.
Så vores opfordring til jer er at tage
imod dette tilbud.
Skolebestyrelsen har planlagt overdragelsesforretning til den nye skolebestyrelse d.16. juni 2010 og på
dette møde konstitueres den nye
skolebestyrelse.

Der blev afholdt fredsvalg og 7 nye
og engagerede forældrerepræsentanter blev valgt til den nye skolebestyrelse som pr. 1.august 2010 ser således ud:
Kenneth Klokker, Henriette Olsen,
Torben Sandgrav, Krestine Laas,
Britta Bjerg, Malene Krogsgaard og
Karina Susgaard. Vi vil ønske jer
tillykke med valget!

Skolebestyrelsesvalget på Ringkøbing Skole d. 24. marts 2010

Der blev afholdt fredsvalg og repræsentanter fra henholdsvis Alkjærskolen, Rindum Skole, nuværende
Ringkøbing Skole blev valgt til den
nye skolebestyrelse og fra Holmsland Skole blev (undertegnede)
valgt. Ønskes nærmere information angående valget - se Ringkøbing
Skoles hjemmeside;
www.ringkobingskole.dk

Skolens medarbejdere og elever har
brug for en aktiv og engageret skolebestyrelse som i samarbejde kan være med til at udvikle skolen både på
kort og lang sigt og som dialog- og
sparringspartnere for skole.
Skolebestyrelsen er en del af det lokale demokrati og den enkelte skoles overordnede ledelse.
Derfor er det vigtigt at de nye skolebestyrelser kommer godt fra start og
bliver klædt på til opgaven.
Undervisnings afd. i Ringkøbing

Skole/hjem samarbejdet

Det arbejdes der med kontinuerligt
fra mange forskellige vinkler. Vi
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prøver og kan hele tiden finde nye
veje muligheder for at styrke og udvikle samarbejdet og dialogen/forståelsen – alle parter imellem. Det er
vigtigt at vi i fællesskab alle skolens
parter – skoleleder, lærere, pædagoger, elever og forældre snakker sammen, når der er noget vi står uforstående overfor og i fællesskab prøve
at finde en løsning eller forklaring
på tingene. Kun på den måde kan
vi fortsat gøre en god skole bedre til
gavn og glæde for os alle.

Skolebestyrelsen ønsker jer held og
lykke med projektet og tak for jeres
store indsats for at give vores børn
i SFO nogle gode og børnevenlige
vilkår på Holmsland Skole.

Trivsel

En af skolens bærende værdier og
et vigtigt fundament for al udvikling og indlæring. Der arbejdes dagligt og kontinuerligt med trivslen på
skolen og i skolebestyrelsesarbejdet på mange forskellige fronter og i
gangværende aktiviteter alt sammen
med det mål for øje til at fremme
trivslen yderligere på skolen.
Det er vigtigt at skolen er en god arbejdsplads, at vi har et godt arbejdsmiljø og nogle gode undervisningsbetingelser - for såvel vores elever
som alle vores ansatte!
Skolebestyrelsens vigtigste formål
er at arbejde for ”den bedst mulige
skole.”

Leg og bevægelses SFO på
Holmsland Skole.

Vores SFO er lige netop blevet udnævnt til en Leg og bevægelses SFO
og som skolebestyrelse er vi glade
for, at vi har en SFO på Holmsland
Skole, som vil gøre en øget daglig
indsats for, at der kommer mere bevægelse ind i børnenes tid i SFO glæden ved at bruge kroppen på forskellig vis i leg og læringen.
I SFO arbejdes der i øjeblikket på
etablering af en hoppepude og en
Multibane ved SFO, som giver mulighed for bevægelse på mange forskellige måder og til stor glæde for
børnenes fysiske og mangfoldige
udfoldelsesmuligheder.

Skolens situation

Det har været et turbulent år for alle
og skolen har været ramt af længerevarende sygdom blandt de ansatte,
hvilket giver turbulens og uafklarethed. Det giver undervisningsafbrud
og usikkerhed, - men lærerne gør en
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Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
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kæmpe indsats i det daglige for at få
tingene til at hænge sammen og fungere.
På trods af den uheldige situation er skolen på rette vej.
Konstitueret skoleleder Flemming
Libner sørger for, at sikre, at den ledelsesmæssige ledelseskraft er tilstede.
Der bliver taget hånd om situationen
i en god og positiv dialog med skolens medarbejdere og bestyrelse.

Der vælges repræsentanter til Trivselsrådet fra hver klasse og når vi
har alle tilmeldinger vil I modtage
en orientering om, hvem der sidder i
Trivselsrådet efter sommerferien.

Klasseforældrerådene

i de forskellige klasser har taget initiativer til mange gode og kreative
tiltag/aktiviteter for at fremme fællesskabet og sammenholdet i den enkelte klasse - elever, lærere og forældre imellem. Dette betyder meget i
forhold til trivslen på hele skolen, at
vi alle hver især gør en aktiv indsats.
Tak for indsatsen.

Trivselsrådet

Har det formål at sætte aktiviteter
i gang for at højne trivslen på hele
skolen, på tværs af årgange og teams
og personale.
Trivselsrådet oplevede en stor forældreopbakning til vores årlige
Trivselsdag d. 27. februar og det er
vi meget glade for. Temaet i år var
glæde, humor og fællesskab og titlen på vores fælles kunstværk ”Vi er
alle forskellige - men fællesskab er
vi sammen om”
Vi havde fernisering af det fælles
kunstværke d. 12. maj og dermed
blev Trivselsdagen rundet af på festlig og behørig vis. Elevernes fine
kunstværk kan ses i skolens mediatek og er bestemt værd at se nærmere på.

Opstramning af elevfrihed.

Der er på landsplan for mange elever der pt. ulovligt har fravær uden
for skolernes planlagte ferier og fridage. Da dette er eskaleret de sidste
år, foreligger der nu et krav fra Undervisningsministeriet til skolerne,
om at stramme op på dette fremadrettet. Skolebestyrelsen bakker om
omkring dette.

Tak til hele personalet på
Holmsland Skole.

Vi vil gerne takke hele personalet på
skolen for et godt samarbejde i året
der er gået og vi vil ønske jer alle
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Til den afgående
skolebestyrelse

sammen alt godt og god vind fremover. Vi har en skole med mange gode traditioner som alle sammen er
med til at sætte lidt kolorit på hverdagen og det kan vi være stolte af.
En skole som vi vil værne om. En
stor tak til jer for jeres daglige indsats for at give vores børn små succeser og sejre i skolens hverdag såvel i skoletiden som i SFO.
Til konstitueret skoleleder Flemming Libner også stor tak til dig
for din uvurderlige hjælp, i den ledelsesmæssige situation som vi pt.
står i, men også for at du kan afse
tid til, ved siden af din egen skole
Kirkeskolen i Skjern - også at hjælpe os her på Holmsland Skole, med
at tackle de udfordringer der er her.
Det sætter vi rigtig stor pris på! Det
har været en kort - men en stor fornøjelse for skolebestyrelsen, at arbejde sammen med dig.
Den afgående skolebestyrelse vil
gerne endnu en gang sige tak til alle jer forældre for en utrolig flot opbakning, til de mange opgaver; aktiviteter, arbejdsdage og arrangementer vi i gennem vores skolebestyrelsesperiode har indkaldt til.

Som skolebestyrelsesformand vil
jeg gerne rette en stor tak til de øvrige i skolebestyrelsen for et godt
samarbejde og for jeres opbakning
hele vejen igennem. Jeg har oplevet
en stor velvilje til at deles om de arbejdsopgaver, der har været i denne
skolebestyrelsesperiode, men også
et stort sammenhold og fællesskab
som jeg helt sikker vil komme til at
savne.
Skolebestyrelsen håber at I alle sammen vil tage rigtig godt imod den
nye skolebestyrelse og at I fortsat
vil give dem den nødvendige opbakning til deres virke.

Skolen starter efter sommerferien d. 12. august 2010.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie!
På vegne af Skolebestyrelsen
Holmsland Skole
Kirsten Nohns
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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
September - November 2010
MORAL

Ordet "moral" har ændret betydning i de sidste par år. Det
er danske soldaters deltagelse
i krige, der har ændret ordet.
Tidligere betød "moral":
at tænke over, hvad der er
godt og ondt. Tit gjorde man
det for at hævde sig på andres
bekostning: "Hvis jeg kan fortælle nogen om rigtigt og forkert, er jeg bedre end dem."
Det kalder man moralisme.
En gang talte man meget
om moral i kirken. Det blev
nogen gange til moralisme.
Det har fået mange til at tage
afstand fra kristendom. Al
denne tale om rigtigt og for-

kert fik én til at føle sig mindreværdig. Men strengt taget
er moralisme det modsatte af
kristendom. Jesus lærer, at
ethvert menneske er et guds
barn. Derfor er vi i kirken
forsigtige med at tale om moral. Vi vil undgå moralisme.
Men i disse år, hvor danske soldater er i krig bliver vi
mindet om, at moral er livsvigtigt. Man taler om soldaters moral. Det er, når de ved,
hvad situationen kræver af
dem: blandt andet at være
modige og lydige, at holde
hovedet koldt og holde sammen.
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Soldaters moral kan blive
truet f.eks. af hårde angreb og
blind terror. Bliver man bange
har man ikke overskud til at
tænke på sit ansvar. Det er
farligt for både den enkelte
soldat og hæren. Moral er
livsvigtig i en krig.
Det er den også i andre af
livets kampe. Den russiske
forfatter Tolstoj skrev romanen "Krig og Fred" for ca 150
år siden. Den handler om
kampene, hvor der er fred, og
freden, dér hvor krigen raser.
Tolstoj fortæller om,
hvordan der i en vis forstand
er mest fred på slagmarken.
Dér er der rene linier. Kammeratskab indtil døden og
fjendskab på liv og død. Der
er moral.
Men hverdagen beskriver
han som fuld af sladder og
kliker. Man bliver i tvivl om,
hvem der er venner og hvad
er venskab overhovedet er?
Hverdagen rummer så forskellige krav, at man let mister overblikket over væsentligt og uvæsentligt. Det er
ikke til at holde.

Sådan fortæller Tolstoj
for 150 år siden. Den dag i
dag hører vi om, hvordan
soldater har svært ved at leve
med freden. Men har vi andre
det ikke også på den måde en
gang imellem? Føler vores
moral truet?
Så måske skal vi i kirken
tale lidt mere om moral igen?
Ikke for at stille os bedrevidende an og få andre til at
føle sig mindreværdige. Nej,
moralprædikener skal bruges
ligesom i krigen.
Også i hverdagens kampe
har vi brug for det, som er
livsvigtigt for soldaten: en
moral som giver overblik,
mod, en tro på at være på en
retfærdig mission og være del
af et livsvarigt fællesskab.
Så altså: Glem ikke at du
er en del af dét fællesskab,
som er Guds Rige, du har en
mission som er at sprede det
glædelige budskab, og du har
lov til at hente livsmod hos
den Gud, som vi lærer at
kende i evangelierne hos Jesus.
.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

19.00
5. sept.– 14. sø.e. Trinitatis – Joh
5,1-15:En lam ved Bethesda dam
Th.Kristensen
12. sept.– 15. sø.e. Trinitatis –
10.15
9.00
Luk 10,38-42: Martha og Maria
14.00
10.15
19. sept.– 16. sø.e. Trinitatis –
Joh 11,19-45: Lazarus opvækkes
Høstgudstj.
Høstgudstj.
26. sept – 17.sø.e.Trinitatis–Mark
10.15
9.00
2,14-22: Hos toldere og syndere
3. oktober– 18. sø.e. Trinitatis –
9.00
10.15
Joh 15,1-11: Det sande vintræ
10. oktober – 19. sø.e. Trinitatis
10.15
9.00
Joh 1,35-51: De første disciple
19.00
17. oktober– 20. sø.e. Trinitatis –
Matt 21,28-44:Onde vingårdmænd D. Kristiansen
24. oktober– 21. sø.e. Trinitatis –
9.00
10.15
Luk 13,1-9: Om ulykker og Guds
14.00
31. oktober– 22. sø.e. Trinitatis –
9.00
Matt 18,1-14: Størst i Himmeriget
Kirkekaffe
7.november-Alle helgen søn.Matt
10.15
9.00
5,13-16 Jordens salt,verdens lys
14. november 24.sø.e. Trinitatis
9.00
10.15
Joh 5,17-29: Jesu fuldmagt fra Gud
14.00
21. november Sidste sø.i Kirkeåret Matt 11,25-30: Jesu fryderåb
Kirkekaffe
28.november - 1.sø. i Advent 9.00
10.15
Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
5.december - 2.sø. i Advent 16.00
10.15
Lukas 21,25-36: De sidste tider
Musikgudst.
HJEMMESIDE
KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11
www.holmsland-kirker.dk
Graver v. Ny Sogn kirke
www.ny-sogn.dk
Frank Kristiansen 97 33 70 82
www.gammel-sogn.dk
Graver v. Gammel Sogn
Karen Jensen 50 57 23 14
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HOLMBOHJEMMET

MENIGHEDSRÅDENE

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet.
Gæster fra sognet er også meget velkomne!
Torsdag den 9. sept. kl. 14.15
Torsdag den 14. oktober:
Vi planlægger en udflugt til
Helligåndskirken i Hvide
Sande, som lige er bygget lidt
om. Afg. ca. 9.30.
Torsdag den 11. nov. kl.14.15
Forbehold for ændringer

Ny Sogn menighedsråd holder møder
Tirsdag den 21. sept. kl. 19
Torsdag den 7. oktober kl. 18
(sammen m. Gammel Sogn)
Torsdag d. 4.november kl. 19
Hver gang i Konfirmandstuen
Alle er velkomne til at overvære møderne.

MØDE FOR
KONFIRMANDFORÆLDRE

KIRKEKAFFE

I forbindelse med eftermiddagsgudstjenesterne kl. 14.00
den 19. september, den 31.
oktober og den 21. november
byder vi bagefter på eftermiddagskaffe i enten konfirmandstuen eller den gamle
skolestue. Alle er velkomne.

Tirsdag den 2. november kl.
19.00 i konfirmandstuen.

AUTOMATISK
RINGNING

Menighedsrådet i Ny Sogn
har bestilt et apparat til automatisk ringning. Det forventes sat op i efteråret. I den
forbindelse drøfter rådet at
ændre de daglige ringetider.

SJÆLESORG

Sjælesorg er samtaler mellem
et enkelt menneske og en
præst. Hvis du trænger til en
fortrolig samtale, skal du være velkommen til at komme
forbi, ringe eller sende en email!
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
September 2010
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Fredag

d. 2. kl. 19.30 Møde v/ Gideonitterne
d. 7. kl. 13.30 Kvindeseminar i Ringkøbing v/ Maria Møller Knudsen
d. 16. kl. 19.30 Møde i Hee v/ Daniel Kristensen, Hvide sande
d. 20. kl. 19.30 Efterårsmøde i Haurvig v/ Henri Alex Jensen, Silkeborg
d. 24. kl. 19.30 Høstfest v/ Thomas Enevoldsen, Holstebro*

Oktober 2010
Tirsdag d. 5. kl. 19.00 Oktobermøde I Brejning Kirke v/ Carsten Korsholm Poulsen,
			
Børkop
Torsdag d. 7. kl. 19.30 Oktobermøde i Spjald missionshus v/ Henri Alex Jensen, 		
			
Silkeborg
Tirsdag d. 12. kl. 19.30 Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Torsdag d. 28. kl. 19.30 Møde v/ Simon Overgaard Pedersen, Lemvig*

November 2010
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag

d. 2. kl.19.30
d. 11. kl.19.30
d. 25. kl.19.30
d. 30. kl.19.30

Bibelkreds hos Anne Mette Og Niels Jørgen Nielsen
Soldatervennefest i Hee v/ Bent Ingemann Jensen, Thyholm
Møde i Hee v/ Stig Østermark Andreasen, Tarm		
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen

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
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Kirkeligt Samfund
Program for Kirkeligt Samfund for Ringkøbing og omegn
7. sep.

Møde i Grønnegade, Ringkøbing.
Efterskolelærer Rasmus Borring:
”Fællessang til rytmisk klaver”.

18. sep.

Møde på Brejninggård Efterskole.
Paneldebat over emnet:
”Skal den folkelige oplysning i Grundtvigs fædreland bidrage
til et demokratisk dannelses- og menneskesyn i den danske
skole og foreningsdanmark?”
Deltagere i debatten:
Marianne Jelved, Mette Bock og Johs. Nørgaard Frandsen
Ordstyrer: Jeppe Søe
Foredrag ved Niels Krause Kjær:
Har det folkelige, oplysningstanken og kristendommen noget
at sige til det moderne menneske i fremtidens Danmark?

24. nov.

Samtaledag på Vestjyllands Højskole om begrebet ”Frihed”
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Velkommen til fernisering
Så er der igen fernisering i Holmsland Idræts - og Kulturcenter.
Det er Lene Pedersen fra Kloster, som for første gang udstiller sine billeder.
Kunstgruppen er ikke i tvivl om, at det er med bankende hjerte og stor
spænding, at Lene lader sin billeder beskue. Men en gang skal jo være den
første - og hvad er mere nærliggende end lade venner, naboer og alle interesserede fra Kloster om omegn - ja, fra hele Kommunen mødes til fernisering:

MANDAG DEN 23. AUGUST 2010 KL. 20.00
Kunstneren vil være til stede - og der vil blive serveret en forfriskning og
lidt snacks.
På glædeligt gensyn
Kunstgruppen.

Kunstgruppen består af:
Birgit Poulsen, Carina Susgaard og Lizzi Bøggild.
Poul Lyng, som var med i Kunstgruppen som repræsentant for
Centerets bestyrelse, er nu afløst af Carina Susgaard, idet Poul
trådte ud af Centerbestyrelsen. En stor tak skal lyde til Poul for
godt samarbejde. Hjertelig velkommen til Carina og til Birgit, som
også er ganske ny i gruppen.
Til orientering, kan jeg oplyse, at Poul stadigvæk vil være vores
“Stigeartist”, når der skal hænges billeder op. Tak for det, Poul - for
hvor der højt til loftet.
Lizzi
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Indendørsfodbold
Hold		

Trænedag			

Træner		

Sted

U 4-5-6 MIX
U 7-8		
U 9-10		
U 11-12-13
U 14-15		
Oldboys

Onsdag kl. 16.30 - 17.30
Mandag kl. 16.30 - 17.30
Onsdag kl. 17.00 - 18.00
Mandag kl. 17.30 - 19.00
Mandag kl. 19.00 - 20.00
Onsdag kl. 21.00 - 22.00

?		
Bettina - ?
Martin - Tom
Agner		
?		
?		

Gymnastiksal
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen

Alle hold starter i uge 43.
Vi mangler akut trænere til de hold med spørgsmålstegn.
Kunne du tænke dig at træne et hold, så ring til mig.
Hvis der ingen melder sig inden sæsonstart, bliver vi desværre nød til at
lukke holdet.
PS. I kan komme på kursus, hvis I ønsker det!
Hvis der er noget I er i tvivl om, kan I altid ringe til mig, og det kan være
både ris og ros.
Fodboldudvalgets vegne
Kaj Ove Iversen
2330 7439

Det er aldrig for sent
at betale kontingent til
Holmsland Sogneforening.

Indsæt kr. 75,- på konto
7670 1308 787
Husk at påføre navn og adresse!
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Badmintonbaner 2010 - 2011
HUSK

X

I KALENDEREN FOR BADMINTON

Der vil blive uddelt baner til badminton i hallens kantine tirsdag d.31/8 kl.
19.00.
Hvis man er forhindret i at møde op om tirsdagen, så ring 97337311 og
giv besked om ønsket spilletid (baner bliver fordelt ved lodtrækning). Der
vil kunne spilles: onsdage fra 19.00-20.00 og 20.00-21.00 og torsdage kl.
20.00-21.00
Mvh.
Verner Kristensen

Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

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

Din egen Forening
Tur med Naturbussen
Mandag den 27. september 2010 med afgang kl. 18.00 fra Brugsens p-plads.
Vi kører ud på en oplevelse i naturen til steder, hvor det ellers kan være svært at
komme tæt på. Vi starter med at se gæs og fortsætter til Sandfær Plantage og Stråsø
for at se på krondyrene og høre dem brøle.
Med bussens zoom-kamera, vil det være muligt at trække krondyrene og gæssene
ind på skærme i bussen, så man kommer tæt på dem, uden at forstyrre dem mere
end nødvendigt.
Pris for turen inkl. 2 sandwiches: kr.150,-. Øl og vand kan købes.
Man er velkommen til selv at tage kaffe med – husk kop.
Vi forventer at være tilbage ca. 21.30.
Tilmelding skal ske senest 22. september til:
Karen Jensen, tlf. 50572314, e-mail: karenrobin@live.dk
eller Gunver Jensen, tlf. 97337541, e-mail: gunver.jensen@mail.dk
Betaling for turen skal ske til kontonr. 7670-2773914, senest 22. september med
tydelig angivelse af navn og antal.

Foredrag: Fanget i Tsunamien
Holmsland Idræts- og Kulturcenter torsdag den 4. november 2010 kl. 19.30
Sanne Sand og Martin Finseth fra Sdr. Nissum kommer og fortæller om deres
oplevelser under Tsunamien i december 2004.
Pris inkl. kaffe og brød: kr. 100,-

Øl og vand kan købes.

Alle er velkomne
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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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Tirsdagstræf
Tirsdag, den 14. september starter vi igen med Tirsdagstræf i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter 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 30 – 40 deltagere hver gang. Vi starter altid med morgenkaffe og
1 eller 2 sange.
I september har vi udendørsaktiviteter som gåture, petang, vikingespil og
krocket.
Fra tirsdag, den 5. oktober har vi gang i indendørsaktiviteter, som hver gang
starter med ½ times fællesgymnastik, hvor vi hver især yder efter evne. Derefter er der mulighed for gulvøvelser, seniordans, linedans, skydning i skydekælder, badminton, ringo, curling, kortspil, bob eller terningespil.
Aktivitetsdage:
Tirsdag, den 14. september til tirsdag, den 12. oktober
Lukket i efterårsferien (uge 42)
Tirsdag, den 26. oktober til tirsdag, den 14. december
Juleferie (uge 51 og 52)
Tirsdag, 5. 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
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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
HOLMSLAND
DYREKLINIK

HERNINGVEJENS
DYREKLINIK

Gadegårdsvej 7
Kloster
6950 Ringkøbing

Herningvej 21A
6950 Ringkøbing

Konsultation efter aftale
Dog åben konsultation
Onsdag 17.00 – 19.00

Konsultation:
Ma-To-Fr 16.00 – 17.00
Tirs. 17.00 – 19.00

DØGNVAGT PÅ TELEFON 70 22 44 42
Dyrlæge Center Vest
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Børne- og sommermarked

Børne- og sommermarked i Kloster.
Igen i år vil holder vi sommermarked på vores grund på
Klostervej over for Brugsen.
Som tidligere kan børnene lave en bod, ligesom Brugsen
vil sælge forskellige ting, hvor der vil kunne tinges lidt
om prisen.
Bestyrelsen holder grillen varm, så der kan købes pølser
og drikkevarer.
Vi håber, at rigtig mange igen i år vil lægge vejen forbi:

Fredag den 3. september kl. 16 - 19
Bestyrelsen
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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

Hvide Sande Røgeri, Fiskehandel & Cafeteria
Holdeplads ved Dagli’ Brugsen Kloster
Hver tirsdag kl. 13.15 - 14.00
Bestilling modtages på telefon 97 31 18 99

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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Fra lopper til kunst
Sogneforeningen har en gruppe frivillige, der gennem en årrække har samlet lopper og afholdt loppemarked. Sidste gang var den 10. april 2010, hvor
vi holdt loppemarkedet samtidig som
Ringkøbinggarden. Vi fik et overskud
på 6868,75 kr.

Og hvad bruges pengene fra loppemarkedet så til?
Gruppen af frivillige synes, at de trænger til at få et mere synligt resultat af
anstrengelserne ved arbejdet, så de har
foreslået Sogneforeningens bestyrelse,
at årets overskud går til køb af kunst og
kultur til Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Derved bliver nye eller brugte
sager omsat direkte til kunst.

Ringkøbinggarden planlægger at afholde loppemarkeder flere gange om året.
Sogneforeningens loppemarkedsgruppe
vil også gerne afholde loppemarked flere om året, men det kræver en vis tilgang af ”nye” lopper.

Loppemarkedsgruppen foreslår endvidere, at Sogneforeningen køber et
bestemt billede, som har været med i
kunstudstillingen i centeret her i foråret.

Så kære Holmboer m.fl. Hvis I har ting
og sager liggende, som I ikke bruger
mere, eller trænger I til at få ryddet op,
er vi de glade modtagere. Vi har en loppecontainer stående på genbrugspladsen i Kloster, hvor man i åbningstiden
kan komme af med sine lopper. Hvis I
har større ting, kan de afleveres direkte
til loppemarkedslokalerne på Bandsbyvej 32, Kloster efter aftale med enten

Sogneforeningens bestyrelse har på
et møde den 6. maj vedtaget at overskuddet fra loppemarkedet de enkelte
år overføres til kontoen til køb af kunst
og kultur i Centeret. Endvidere blev det
vedtaget, at Sogneforeningen køber det
maleri, som loppemarkedsgruppen har
anbefalet.
Tage Rasmussen
Kasserer i Sogneforeningen

Inger Plougsgaard på tlf. 9733 7061
Tage Rasmussen på tlf. 2099 0720.
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Holmsland Jagtforening

D. 29. juli 2010 var medlemmer fra Holmsland Jagtforening samlet i engen
til den årlige Præmieskydning.
Det var en rigtig hyggelig aften med mange deltagere, der havde trodset det
meget blæsende vejr.
I år havde fantasien været på arbejde og der var flere nye tiltag bl.a. var der
tårnduer sendt afsted fra en byggelift og en pramjagtssimulator der bestod af
en oppustet traktorslange med en skydepram ovenpå.
Tilsidst sluttede vi af med grillede pølser og brød samt øl og vand, hvorefter Torben Sandgrav blev udnævnt som årets
vinder og fik
overrakt vandrepokalen.
Tak til jagtforeningen for et super godt arrangement og vi ses
næste år.
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Holmsland Entreprenør- og
Vognmandsforretning
v/Brdr. Nielsen

Jesper
Thomas

40427949
20253099

Vi udfører:
Entreprenørarbejde og vognmandskørsel
Arbejde med gummiged og minimaskiner
Udlejning af containere
Levering af sand, grus, jord, flis, knust granit,
championmuld m.m.
Tilbud gives gerne

Klostervej 110, Kloster, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97339796 - fax: 97339790

www.holmsland-vognmandsforretning.dk
Mail: jesper-thomas@mail.dk
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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.
KLOSTERVEJ 96 • KLOSTER • 6950 RINGKØBING
Tlf: 97 33 70 85 • Fax: 97 33 75 60
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Holmsland Maskinstation
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Ungersgård i Gammelsogn

Ungersgård ligger på adressen Toftvej 12.
Gårdens historie kan sikkert føres længere tilbage, men den første ejer jeg
har stødt på i det tilgængelige materiale i arkivet, er ungkarl Iver Petersen,
der ejede gården i 1797.
Vi skal frem til 1887, hvor den daværende ejer, Gårdmand Jens Christian
Julsgaard Nielsen sælger til Gårdmand Peter Jensen Ledgaard, Gammelsogn, der ejer gården Ledgård. I skødet nævnes også at købesummen var
22.000 kr. deraf 6.000 kr. for maskiner og besætning.
En datter fra Ledgaard, Sofie Ledgaard, bliver i 1892 gift i Gl. Sogn Kirke
med Laust Møller Henriksen, født i Henne.
I 1895 sælger Ane Marie pg Peter Jensen Ledgaard, Ungersgård til deres svigersøn og datter, Laust Møller Henriksen og Sofie Ledgaard.
I 1923 sælger Sofie Ledgaard Møller gården til sin søn og svigerdatter, Peder
Ledgaard Møller og Christiane f. Meldgaard i Hee sogn.
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De kommer hjem fra USA hvor de har været nogle år.
I 1960 sælger de gården til deres søn og svigerdatter Krista og Niels Ledgaard Møller. De kommer fra Thyborøn hvor Niels havde en kutter og hvorfra
han fisker i mange år. I 1961 bygger de et nyt stuehus og nogen af staldbygningerne bygges om.
Niels starter op med en Hereford kvægbesætning. Han køber dem i England,
får dem hjem, og de står i karantæne i en nabostald.
Han bygger ny løsdriftsstald, og på væggen er der et billede af gårdens Hereford tyr lavet af kunstner Inge Lis Rasmussen, Ringkøbing.
I 1989 sælger Niels og Krista gården til Dorthe og Asger Krogsgaard og i
1994 bytter de bopæl med Asgers forældre Edel og Hans Krogsgaard.
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Vesterkær 16
6950 Ringkøbing
97 32 10 11
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Søndervig
For at gøre
det nemt for dig at
handle i SuperBest har
vi inddelt kategorierne i
4 farver i butikken:

➜

Kig efter de Røde
skilte, når du går efter
de bedste tilbud.

➜

BEST DISCOUNT er
vores eget discountmærke med de varer du
bruger til daglig.

➜
➜

Økologi
er mærket
med grønne skilte.
Kig efter de
sorte skilte, når du vil
have Noget Særligt.

Vi har åbent 364 dage om året,
hvor kvalitet og gode tilbud er
en selvfølge året rundt...
✔ Stor, flot, og betjent
slagter-, delikatesse- og fiskeafdeling.
✔ Stor bagerafdeling med friskbagt
brød hver dag.
✔ Stor frugt- og grøntafdeling
✔ Ugentlig brochure med 32-48 sider
med de bedste tilbud.
✔ Best Discount med over 300 varenumre
til faste lave priser.
✔ Noget Særligt – et koncept med
særligt udvalgte varer.
✔ Over 300 økologiske produkter i
vort nye sortiment.
✔ Det meget roste vinsortiment
fra GOBI-Vin.
Er der noget du mangler? - Spørg bare og vi
hjælper dig til en indkøbsoplevelse, hvor
vi byder på alt til hver dag og fest...

SuperBest Søndervig
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Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600

HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted

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

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00

-Frisk brød 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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