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Holmsland Sogneforening
helhedsplan. Vi
håber at mange
har lyst til at
deltage.

Sogneforeningen er efter vel overstået generalforsamling klar til et
nyt år.
Foreningen ønsker at være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder og øvrige samarbejdspartnere,
det var på det grundlag at foreningen blev startet og skal også fremover være det.
Kommuneplanen, som lige har været ude i høring, har ikke mange nye
ting med fra Holmsland området,
men det er blevet lovet fra forvaltningens side at der bliver mulighed
for at arbejde med planen de næste
4 år.
Er tiden moden til at vi skal have lavet en ny udviklingsplan for området? De fleste af de ting, der var med
fra start er nu gennemført. Vores område skal være attraktivt at flytte til,
så det gælder hele tiden om at have
fokus på, hvad det er der efterspørges.
Sogneforeningen vil gerne i løbet af
efteråret indbyde til debatmøder, så
vi kan få de gode visioner frem og få
dem bearbejdet, så det bliver en god

Med venlig hilsen
Iver Poulsen

Loppemarked
Lørdag, den 3. oktober afholdt Sogneforeningen loppemarked på Bandsbyvej
32. Vi havde aftalt med Ringkøbinggardens støtteforening, at vi ville holde det
samme dag og samme tid som dem. Deres
loppemarkedslokaler er også på Bandsbyvej 32.
Det viste sig at være en god disposition,
da hovedparten af vores kunder kom, fordi de ville til Gardens loppemarked.
Vi havde et godt salg, specielt den sidste
time var god. Da solgte vi indkøbsposer
til 20 kroner pr. stk., som folk måtte fylde
op med ting og sager fra hele lokalet. Det
ryddede godt op på vores borde med glas
og porcelæn og borde med krims-krams.
Vi solgte for i alt 8.200 kroner i løbet af
dagen.
Det er ikke sidste gang, vi holder
loppemarked sammen med Ringkøbinggarden.
Tage Rasmussen
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Generalforsamling i Sogneforeningen
Kontingent til Sogneforeningen er
uændret 75,- kr.

Onsdag, den 17. marts 2010 afholdt
Sogneforeningen den årlige generalforsamling. Af formandens beretning fremgik det, at Sogneforeningen har arbejdet på at den nye ringvej blev åbnet for cyklende trafik.
Arbejdet har dog ikke givet et positivt resultat.

Efter generalforsamlingen havde
borgmester Iver Enevoldsen et indlæg, hvor han redegjorde for forskellige emner og spørgsmål, som Sogneforeningens bestyrelse havde formuleret til ham.

Sogneforeningen har ligeledes arbejdet med at få etableret en cykelsti
fra Søndervig Landevej langs Baggersvej og til Fjorden. Dette projekt
falder nu sammen med Skov- og Naturstyrelsens projekt om adgang for
færdsel over Baggers Dæmning, så
det nu er et samlet projekt.

Konstituering af bestyrelsen:
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
Iver Poulsen, formand
Christian Holm Nielsen,
næstformand
Viggo Kofod, sekretær
Tage Rasmussen, kasserer
Kresten Bundgaard
Marianne Dideriksen
Bjarne Vogt

I løbet af året har vi også fået lagt fliserne om i Sogneparken, ligesom vi
har fået Hedeselskabet til at foretage
en udtynding og pleje af Parken.
Endelig har vi fået oprettet en hjemmeside med domænenavnet www.
holmsland.dk, der indeholder oplysninger om diverse foreninger og
organisationer samt erhvervevirksomheder på Holmsland.
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HGU Nyt 2009
frivillige gjort et stort og godt stykke
arbejde. Mange tak til disse ildsjæle.

Da jeg i august under lidt tumult, blev
udnævnt som formand for HGU, var
og er jeg nok ikke helt klædt på til
denne opgave, da jeg nok er den mere anonyme type i den slags foreninger. Det vil sige, at jeg meget gerne
vil hjælpe til, for at vi og vores børn,
kan benytte os at de lokale sportsaktiviteter, men det var mere praktiske
opgaver jeg havde regnet med.
Så det er meget nyt for mig at sidde
i en bestyrelse, men øvelse gør som
bekendt mester, så jeg vil gøre mit
bedste for at berette hvad der er sket
i HGU 2009.

Dette overskud har der også været
talt om hvad det skulle bruges til, og
der har været enighed om i bestyrelsen for både HGU/skole/hallen og
koncertudvalget, at det skal gå til en
Beachvolley bane og en hoppepude
til børnene, og der skal også stå et
beløb til en ny koncert 2010.
Der er igen i år blevet solgt juleskrab, som gav et rimeligt overskud
på knap. 5000 kroner.
Salg af fyrværkeri har der også været og det gik forrygende. Der blev
udsolgt, men i år har vi selv købt en
container til at opbevare det i, da det
kunne betale sig at eje i stedet for at
leje den. Så det gav et mindre overskud, så det er vist kommet for at
blive, men beliggenheden af salget
var også super ved Morten Krogsagers lager så også folk der ikke var
lokalt kendt kunne finde frem og købe hos os, så mange tak for lån af
dette og ikke mindst var der mange
frivillige til at hjælpe med salget af

Vi havde jo den store begivenhed
i marts måned. Vores koncert med
The Powls og Peter og de andre kopier, blev jo en stor succes med et
overskud på 92.000 kr.
Der var mødt folk op fra nær og
fjern, og er det er jo en dejlig opbakning at få, når så mange har ydet en
stor indsats for at det skulle blive en
vellykket aften og nat.
Der var da også noget, der kunne
være gjort anderledes, men alt i alt
havde koncertudvalget og de mange
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Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
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

Gymnastik: Dorte Krogsgaard/
Marianne Nielsen
Tlf.97325511/97337272

begge dele, det omfatter ikke mindst
forældreinvolvering hvor mange er
gode til at give et nap med, selv om
de ikke lige har krydset sig af til at
vil hjælpe med netop denne opgave.
Det er meget positivt og det beviser at vi er på rette vej, det er meget
nemmere når vi alle tager vores tørn.

Badminton: Verner Kristensen Tlf.
97337311
Håndbold: Verner Kristensen.
Kasserer: Bent E Iversen

Tegning af sponsor-kontrakter er
igen i år gået over alt forventning.
Det gav omkring 127.000 kr til
HGU, så det kan vi jo være meget
tilfredse med, og det er jo også fordi
vi har et godt sponsorudvalg der har
arbejdet meget seriøst med opgaven.

Volleyball: Verner Kristensen
Aktivitet/Dans: Kenneth Klokker
Tlf.97315874
1 Suppleant: Marian Jeppesen.
2 Suppleant Linda Thomsen

Den 22 marts 2010 var der generalforsamling og følgende sidder nu i
bestyrelsen:

Vi siger hermed tak for et godt samarbejde og en god indsats i bestyrelsen til Agner, Tina, Morten og Bibber.

Formand; Anne Marie Kristensen
Tlf. 97337059

Til sidst vil jeg gerne takke alle der
har støttet os – hvad enten det har
været køb af juleskrab, fyrværkeri,
eller har tegnet en sponsorkontrakt.
Stor tak til alle.

Næstformand: Bent E. Iversen
Tlf. 97337268
Sekretær; Dorte Krogsgaard
Tlf. 97325511

Med Venlig Hilsen
Anne Marie Kristensen

Fodbold: Kaj Ove Iversen
Tlf. 97337439
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HGU Status
Status efter HGU’s halbal
den 20/3-2010

den form, hvem ved???? - Så er der
i hvert fald tid til at tænke sig rigtig
godt om og finde ud af hvad der kan
trække flest mennesker til.

I skrivende stund er det ca. en måned
siden, vi fik afholdt det store halbal i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Der var ca. 230 gæster der fik fornøjelsen af at opleve The Powls og
Madam Blå og Poprockerne for fuld
udblæsning. Det var færre end vi
havde regnet med - men da der samme dag var en del fester i området,
er det hvad der kan ske - i hvert fald
havde de gæster der deltog meldt tilbage, at de havde en fornøjelig aften.

Tak for et godt samarbejde med Linda og Karina i Hallen og til Kirstine
i Dagli’ Brugsen, der som sædvanligt ”stod på pinde” for os.
En særlig tak til de mange frivillige
hjælpere, som gik positivt ind i arbejdet og ydede en stor indsats samtidig med at de alle holdt humøret
højt hele dagen.
På Koncertudvalgets vegne
Sven Pedersen
Svend Erik Rebold
Bjarne Vogt
Connie Riise
Maybritt Pugflod
Marianne Iversen

Heldigvis undgik vi at få et underskud på arrangementet - det hang lige sammen. Vi glæder os dog over,
at vi i ”debutåret” 2009 fik godt
90.000,- i overskud - så samlet set
over de 2 år har resultatet været flot.
For noget af overskuddet vil HGU
i år lave en Beach Volley bane ved
hallen.

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

Indsæt kr. 75,- på konto
7670 1308 787

Vi har besluttet at holde et års pause og så vende tilbage i 2012 med et
nyt arrangement, måske i en helt an-

Husk at påføre navn og adresse!
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Centernyt
etableret et springcenter i forlængelse af idrætshallen. I den forbindelse har vi søgt kommunens ”krone-til-krone”-pulje, som har bevilget
500.000 kr. til projektet. Det er vi
selvfølgelig utroligt glade for. Vi tror
på, at et springcenter kan fastholde
børn og unge i Kloster og komme
hele lokalsamfundet til gode. Vi skal
nu til at søge fonde osv. og jeg glæder mig til at arbejde videre med arbejdsgruppen om projektet.

Nu er min barselorlov vel overstået
og jeg er igen at finde på ”pinden”
i centeret. Det er dejligt at være tilbage og der er som altid mange forskellige opgaver, som skal løses.
Hvis I går ind på vores hjemmeside
www.centerholmsland.dk vil I se, at
siden langt om længe er ved at blive
vakt til live.
Indendørssæsonen er slut for i år,
men vi skal allerede nu til at tænke
på vintersæsonen 2010/11. Udover
HGU har Ringkøbing Håndbold og
et hold fra Stadil ønsker om haltider
hos os. Det er positivt og jeg håber at
vi kan få et godt samarbejde foreningerne imellem.

Generalforsamlingen den 30. marts
forløb stille og roligt. Formand Kim
Nohns havde pga. tidspres valgt at
stoppe i bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig kede af, men glæder os over,
at han fortsætter som hjælper i centerets frivilligbank. I stedet for Kim
blev Robert Kroning valgt til bestyrelsen. Robert har Søndervig Camping sammen med sin kone Lise og
jeg tror på, at Robert har megen erfaring, som vi kan drage nytte af i
centeret.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Kjeld Pedersen, formand

Der er blevet tilkøbt et stykke jord
øst for centerets parkeringsplads.
Det er blevet ryddet op og Kim Vanting fra Gl. Sogn har tilbudt at planere grunden så det er klar til den hoppepude og beach volley bane, som
HGU har bestilt. Det forventes at stå
klar til indvielse midt i juni.
HGU og Centeret har nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at få
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På forhånd tak for hjælpen og rigtig
god sommer til alle

Robert Kroning, næstformand
Holger Jensen, kasserer
Jette Aarup
Svend Jensen

Vel mødt i centeret
Venlig hilsen
Karina
Centerleder

På generalforsamlingen blev der
præsenteret et flot regnskab for
2009. Det var en lettelse at se, at
det kan lade sig gøre. Overskuddet
– mener jeg – ville ikke have været
så pænt, hvis vi skulle have haft aflønnet personale til ALT det arbejde
vores frivilligbank har ydet i det forgange år og derfor vil vi gerne invitere alle frivillige med ægtefælle til
tak for hjælp fest fredag den 11. juni
kl. 18.30.

Tak-for-hjælp-fest
Vi afholder Tak-for-hjælp-fest
for alle i hjælperbanken
Fredag den 11. juni
kl. 18.30
i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter

Afslutningsvis har jeg en lille bøn
til hundeejere. Vi holder meget af
hunde og de må gerne være omkring
centeret, men deres efterladenskaber
er vi knap så begejstrede for.
Der ligger mange - og jeg beder blot
om, at man viser lidt hensyn til alle dem der spiller fodbold og løber
rundt og leger på boldbanen og omkring centeret. Der står skraldespande både ved boldbanen og på parkeringspladsen, som man må benytte
til ”høm-høm-poser”

hvor Linda og jeg (mest Linda) vil lave lidt godt at spise.
Tilmelding til denne hyggelige aften skal af hensyn til
køkkenet ske senest
søndag den 6. juni
på tlf.: 40 46 16 80 eller på
mail center@holmsland.dk
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Centerets Hjælperbank
Hjælperbanken fungerer efterhånden på mange måder.
•
•
•
•
•
•
•

Der er faste arbejdsgrupper, der indkaldes til bestemte opgaver.
Der er selvstyrende grupper, der selv holder øje med, når bestemte ting
trænger. (Affald, græsslåning, osv.).
Der er en lang række, der indkaldes til arbejdsaftener, hvor vi er mange,
der arbejder samtidigt.
Der er enkeltmandsopgaver.
Der er opgaver, hvor Karina shanghajer nogen, hun mener kan løse opgaven.
Der er kroketspillerne, der hakker ukrudt.
Sådan kan jeg blive ved.

Set fra min stol, så fungerer det godt, og der er altid velvilje, når jeg henvender
mig. Og så slutter vi som regel af med lidt råhygge, ikke at forglemme.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gøre op, hvor mange vi er. Men det
har jeg opgivet. Selv om vi er mange, så kan vi sagtens være endnu flere.
Så Karina og jeg vil gerne have et praj, hvis I har en smule overskud. Det er
altid i orden at sige nej.
Ud over at det selvfølgelig er en fordel for økonomien, så tror jeg, at det er
med til at give os en følelse af, at det er vores center.
Ivan Schmidt
Hjælperbankens frivillige har nu malet gule krydser, hvor der
ikke må parkeres. Tak fordi det respekteres!
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Velkommen til fernisering
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Søndag d. 30. maj kl. 16.00
Kunstneren, INGE HACKE fra Hornslet, er til stede - og der serveres som
sædvanligt lidt mundgodt. Kom endelig og vær med i en afslappet sammenkomst.

Om Inge Hacke:

Uddannelse:
Pædagog l986 - Billedpædagog
2000 - Autodidakt billedkunstner
Inspiration:
Jeg ser og oplever i billeder, så
min inspirationskilde er livet. Livet som det leves, og ikke mindst
de påvirkninger man får gennem
medier.
Ord – billeder, billeder – ord
hænger uløseligt sammen. Mine
billeder har titler, ord som siger
mig noget. Der ligger en historie
gemt i billedet, og flere kan være
på vej. Billedteoretiker Benny Droscher udtrykker det således: At iagttage
kunst. Man bliver nød til at opleve umiddelbart, være opmærksom. Og opmærksomhed er ikke koncentration. Det er ikke en vilje-handling, en analyse med henblik på mening og resultat. . …. Man må forsøge at nærme sig
værkerne i en tilstand, hvor det at lære betyder mere end at vide; nysgerrigt,
undersøgende, uforbeholdent.
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Arbejdsprocessen:
Gennem mine billeder forsøger jeg
at fastholde det umiddelbare udtryk,
ofte med genkendelige naive figurer. Det naive udtryk læner sig op af
humor, som er med til at give mig
et positivt livssyn. Jeg ser processen som en ”leg”. En leg med farver
i mange lag og forskellige materialer - akryl, olie, lak, bejdse m.m. Jeg
oplever lærredet som et fristed, hvor
alt er muligt.

HUSK AT VEDLIGEHOLDE
DIT MEDLEMSKAB AF
HOLMSLAND IDRÆTS- og
KULTURCENTER!
Medlemskabet vedligeholdes
med et årligt kontingent, som
er:
Personligt medlemskab: kr.
100,Virksomheder: kr. 300,Foreninger: kr. 100,- pr.
påbegyndt 100 medlemmer.

Se Inge Hackes hjemmeside på:
www.ih-galleri.dk

Indbetaling eller overførsel
til Centerets konto i Vestjysk
Bank (7650) 24 39 250

Vi håber at se rigtig mange til
ferniseringen, og gentager, hvad
vi tidligere har skrevet i Sognebladet:

HUSK at påføre dit navn – alle
navne, hvis indbetalingen gælder flere!

Kom som du er - en fernisering
i Centeret er ikke noget »fisefornemt« arrangement, men en
rigtig hyggestund!

Blandt alle indbetalinger
frem til 1. juli, trækker vi lod
om 5 stk. billetter til årets
store julefrokost i centeret
lørdag den 18. december
2010.

Venlig hilsen
Kunstudvalget
Lizzi Bøggild
Birgit Poulsen
Poul G. Lyng
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Naturlig Luxus
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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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Pølsevogn udlejes

Har du brug for en pølsevogn (incl. pølser og alt tilbehør) til åbent
hus, rejsegilde, natmad til bryllup, sølvbryllup eller i en helt anden
anledning, så ring til os på 97 32 55 11 eller 23 29 97 91 og hør nærmere
om at leje vores pølsevogn.

Asger og Dorthe Krogsgaard Gl. Sogn

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24

Træflis

Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

Dagli’ Brugsen Generalforsamling
Det oplystes, at alle medlemmer
senest i oktober vil modtage et nyt
medlemskort, et COOPPLUS-kort.
Dette kort giver adgang til såkaldte
bonuspoints, der kan bruges til betaling af udvalgte varer.
Det nye kort skal dog aktiveres på
Internet for at medlemskabet fortsætter. Personalet i butikken vil være
klar til at hjælpe dem, der har behov
for det. I kan læse mere på www.
coopplus.dk.

Brugsen holdt den 14. april generalforsamling i Centeret. Der var mødt
knap 50 medlemmer.
Formanden, Svend Jensen, sagde i
sin beretning, at omsætningen sidste
år var steget en smule, men den lave rente var skyld i, at resultatet var
mindre end sidste år. Der var dog
stadig tale om et overskud. Ikke dårligt i en vanskelig tid.

Svend Jensen, Henriette Kristensen
og Esther Larsen blev valgt til bestyrelsen. Efter smørrebrød og kaffe
underholdt Møller Nielsen, Ringkøbing: ”Kan Vestjyder være morsomme.” Og det kan de, skal jeg hilse og
sige. I hvert fald i Møller Nielsens
version.

Svend oplyste endvidere, at Brugsen modtager en del henvendelser
om sponsorstøtte. Mange af dem
vil vi gerne imødekomme, men det
kræver, at rigtig mange lægger deres
handel i Brugsen.
Kirstine gennemgik regnskabet, der
viste et overskud på 66.000 kr. Hun
takkede desuden personale og bestyrelse for året og kunderne for deres
trofasthed.

Nyvalgt til bestyrelsen.
Mit navn er Esther Larsen. Jeg er
nyvalgt til bestyrelsen i Dagli’Brugsen i Kloster og i den anledning er
jeg blevet bedt om at skrive en lille
præsentation.
Min mand og jeg flyttede hertil i

Forslag til vedtægtsændringer blev
vedtaget.
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Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
 Få et uforpligtende

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

tilbud på jordvarme!
Vi klarer alt vedrørende
ansøgning og godkendelse hos myndigheder.

Ta’ hånd om
varmeforbruget - spar 55%
med en Danfoss varmepumpe

AP

 Vi udfører underleverandørarbejde
 Svejsearbejde

Mejlvang 79 · Kloster · DK-6950 Ringkøbing
Tlf: 23 82 74 43 · mail: arne-p@tele2adsl.dk
www.varmepumper.danfoss.dk

S

ervice

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

Få 20.000 kr. i tilskud ved
udskiftning af oliefyr med
jordvarme
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 Bygningsstål

august 2008. Vi besluttede os for at få fast
adresse i vores sommerhus på Lodbjerg
Hede – og det har vi ikke fortrudt. Vi har
fundet os godt til rette og føler os hjemme
her på Holmsland.
Vi er flyttet hertil fra Sunds, hvor vi har
boet med vores tre børn i rigtig mange år.
I Sunds har jeg været med i Superbrugsens bestyrelse i en årrække og har været med i udviklingen af butikken og dens
rolle i lokalsamfundet.
Jeg er uddannet lærer. Hele mit arbejdsliv
har jeg arbejdet indenfor folkeskolen og
lige nu er jeg vikar på Holmsland Skole.
Jeg glæder mig til arbejdet i bestyrelsen og arbejdet med at fastholde og udvikle Daglig’Brugsen som en vigtig del af lokalsamfundet til gavn og glæde
for os alle.

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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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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Holmsland-korets forårskoncert
Koncerten blev
holdt i Centeret
d. 6. maj – en
rigtig god oplevelse for koret
og de lidt over
50 betalende
gæster. En god
overraskelse
Holmsland Børnekor - der er plads til flere!
var det, at også
det lille Holmsland Børnekor deltog. Og de gjorde
det alle rigtig godt!
Holmsland-Koret har fået
flere mandsstemmer, som
man længe har ønsket –
og nogle af dem har for
resten en lille ”fraktionsgruppe”, som kalder sig
»Plus Fours« eller
»Bedstefars drenge«.
”Plus fours” - eller ”Bedstefars drenge” – og de
gav da også nogle numre ved denne lejlighed.

Holmsland-koret. Nu med flere mandsstemmer.
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Frederiksberg Legeplads

En stor TAK til alle dem, som allerede nu har støttet legepladsen!
Som I måske har bemærket, er alle telefonpælene blevet fjernet. Der er nu
ingen gynger, læhegn eller markering af legepladsen. – De blev fjernet, da
der var en del bemærkninger til dem, da vi havde en legeplads-inspektør ude
og besigtige forholdene. Ydermere er røret og det lille hus i pilebevoksningen fjernet, da også de fik negativ omtale.
Siden sidst har vi modtaget nogle generøse tilskud til legepladsen. Disse er
vi naturligvis meget taknemmelige for, men må igen fremhæve at det desværre ikke rækker! Vi er afhængige af al den hjælp, vi kan få fra private
og firmaer samt støtte fra fonde, for at legepladsen igen kan blive forsynet
med et par gynger og blive videreudviklet!
For tiden er vores økonomiske situation således at vi kan betale for forsikringen her til sommer samt sommeren 2011, men det er alt. Vi har ikke midlerne til at finansiere nye gynger, men forsøger at søge nogle fonde for igen
at kunne tilbyde en gyngetur på legepladsen. Vi må dog erkende, at det kan
tage lang tid – desværre!
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For at legepladsen igen kan indeholde gynger, skal vi skaffe 35.275 kr. inkl.
levering og montering. De gynger, vi har i tankerne, er et gyngestativ med
to babygynger samt et gyngestativ med en kurvegynge – fundet hos www.
Legepladskomponenter.dk.
Ydermere kan vi godt bruge nogle friske hænder til at tage fat. Nogle af udvalget har været med i en del år, og har børn som ikke længere bruger denne
legeplads. Derfor har vi brug for at nogle melder sig til at legepladsen kan
overleve.
Vi beder derfor om hjælp til at vi kan beholde vores legeplads, samlingspunkt for dagplejere med deres børn og naturligvis resten af Klosters børn.
Har I nogle spørgsmål / kommentar, er I velkomne til at sende en mail til
Frederiksberg_legeplads@live.dk
Ønsker I at støtte os økonomisk kan I sætte penge ind på denne konto:
7670 1173736. - Mange TAK!
Med Venlig Hilsen
Legepladsudvalget:
Mette S Lauridsen, Gitte Højberg, Britta Dyrby og Susanne K. Larsen

SIDSTE NYT:
Efter redaktionens afslutning er det blevet besluttet at lægge Frederiksberg
Legeplads ind som et udvalg under Holmsland Sogneforening. Dette vil forøge mulighederne for at få støtte fra offentlige og private fonde m.m. til legepladsens fortsatte eksistens og udvikling.
Det er dog stadig sådan de fleste steder, at man også selv skal have lidt kapital at gøre godt med, inden man får tilskud - så benyt endelig ovenstående
kontonummer, når du vil give dit bidrag ti, at de små og halvstore børn også
fremover har en spændende, godkendt legeplads i Kloster.
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Kloster Cykelklub
Så er sæsonen startet for Kloster Cykelklub. En flok glade motionister og et
par mere seriøse cyklister, der cykler en fælles tur hver mandag aften.
Alle der har lyst, kan køre med.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kultur- og Idrætscentret i Kloster, hver
mandag klar til afgang kl. 18.30. Vind, vejr og humør bestemmer ruten. Som
regel cykles der en tur på et par timer.
Kloster Cykelklub startede sidste år og det er ganske gratis at være med, bare
man medbringer sit gode humør. Mange af de nye cyklister sidste år havde
ikke forestillet sig, at de kunne cykle en tur til Hvide Sande og tilbage igen
en almindelig mandag aften...eller en tur til Velling, men det var muligt og
også hyggeligt.
Ligesom sidste år starter vi op stille og rolig med ture omkring Søndervig og
bygger stille og rolig formen op og kører længere og længere.
Sikkerheden skal naturligvis også være i orden så cykelhjelmene har vi på
og Landbobanken har hjulpet klubben i gang med sponsering af trafiksikre
cykeltrøjer – de er nemlig gule.
Flere fra cykelklubben har i år planer om at deltage i Fjorden Rundt ligesom
de mere seriøse cyklister også planlægger at køre om onsdagen.
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juni hvor forældrene inviteres op på
skolen til spisning og forskellige aktiviteter og underholdning i løbet af
aftenen.
På vegne af skolebestyrelsen
Dorthe Krogsgaard
Nyt fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsesvalget 2010

Trivselsdag

I slutningen af marts havde vi valg
til skolebestyrelsen og efter en god
aften med fredsvalg er der nu valgt 7
nye aktive og engagerede forældrerepræsentanter som tiltræder arbejdet til august. De 7 forældrevalgte
er: Britta Bjerg, Malene Krogsgaard,
Kenneth Klokker, Henriette Olesen,
Krestine Laas, Torben Sandgrav og
Karina Susgaard.
Et stort tillykke til jer.

Lørdag d. 27. feb. 2010 var elever,
forældre og lærere endnu engang
samlet til en anderledes skoledag. I
år var temaet: humor, glæde og fællesskab. Opbakningen var stor - de
fremmødte var aktive og humøret i
top.
Der var fælles underholdning ved
klovnen Tape` - artist, musikant,
mimer, slangemenneske og klovn.

Lige nu arbejdes der bl.a. med:
Opdatering af skolens principper
Opdatering af årsplan
Opsummering af hvad vi skal nå inden sommerferien.
Planlægning af sommerfesten:
i år har vi valgt at prøve en anden
form for afslutning på skoleåret. Vi
holder sommerfest en aften først i
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Forestillingen var uden ord, udelukkende kropslige udtryk, mimik understreget af musik og lyde. Rigtig
god underholdning for et bredt publikum.
Efterfølgende var der forfriskning til
alle, humørboller med pålæg, frugt
og grønt, som en gruppe bedsteforældre havde tilberedt.

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,
tlf.: 30 23 72 68 eller på
info@hgu-holmsland.dk

Nyt: Nu kan du også leje

hynder til stolene.

Samme mail-adresse kan også
bruges, hvis du har spørgsmål til
HGU.

Senere blev der danset folkedans,
hvor elever, forældre og lærer dansede sammen; henholdsvis i lille og
store team. Alle børn og forældre lavede en figur af sølvpapir, stof – og
garnrester; som nu er blevet samlet
til et fælles kunstværk under navnet
”forskellighed”.
Dagen sluttede af med fællessang
og opsendelse af balloner med glade
budskaber skrevet af eleverne. Alle
havde en god formiddag med aktiviteter og socialt samvær.

Med venlig hilsen
HGU

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Marianne
Dideriksen
97 33 73 05

Trivselsrådet – Holmsland Skole.
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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni-August 2010
BLOMSTERTIDEN
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født
Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
Israel Kolmodin 1694

Sådan lyder lyder første og
sidste vers af én af sommerens
mest elskede salmer. Alene ordet, "Blomstertiden", kalder på
så mange sanseindtryk. De dejligste dufte. Friske, søde, stærke, mellem hinanden. Den stille
summen af bier. Man bliver så
opmuntret af at se dem flyve fra
blomst til blomst og sanke nektar. Mellem bierne flyver sommerfuglene omkring med deres
spraglede farvepragt. Når solen
så sender sine varme stråler
mod jorden, da er det så dejligt,
at vi næppe kan forestille os
noget bedre. Som et glimt ind i
Paradiset.
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VISIONS-SØNDAG

Så selvom salmen er over
300 år gammel er dens billedsprog stadig aktuelt og minder
os om at sætte pris på det, når vi
møder alt det dejlige i Guds
skaberværk, naturen.
I det sidste vers mærker vi
dog historiens gang. Dér beder
digteren Gud om en god høst.
Det har vi stadig brug for. Men i
dag ville vi nok ikke bede en
bøn om at der "fra himlen (må)
dryppe fedme". Vi kæmper med
vægten og dyrker slankhed. I
mange år sang man da også:
"Send himlens gaver milde" i
stedet. Man syntes nok det var
upassende at bede om den luksus, som fedt kød har været i
årtusinder.
Men i 2002 førte man salmen tilbage til den oprindelige
ordlyd. Når profeterne i Bibelen
kunne lovsynge det gode måltid,
med marvfede retter, som de
skriver, så må vi også kunne.
Budskabet er: Det hører
med til at tro barnligt på Gud, at
vi også barnligt nyder alle de
gode gaver som kommer oven
ned! Budskabet er: Vi skal både
være gode, gøre det gode og
nyde det gode.
Ole Lange

Søndag den 6. juni fejrer Ny
Sogn gudstjeneste om eftermiddagen. Efter gudstjenesten er
alle hjertelig velkomne i konfirmandstuen, hvor vi byder på
kaffe/the, kage og mulighed for
at høre lidt om, hvad menighedsrådet arbejder med.
Kirkeministeriet bestemte
for et par år siden, at alle menighedsråd en gang om året skal
arrangere sådan en "visionsdag". Vi håber at få en hyggelig
eftermiddag ud af det og vil
også byde på interessant nyt.
I Ny Sogn arbejder menighedsrådet nemlig med et større
projekt; en gennemgribende
restaurering af kirken. Det er
over 50 år siden, Ny Sogn kirke
sidst er blevet istandsat og selv
om det er en solid bygning, har
tidens tand sat sit præg mange
steder.
Over kaffen vil medlemmer
af menighedsrådet fortælle om
de foreløbige planer. Der bliver
også muligheder for at komme
med kommentarer til planerne.
Vi håber at mange vil komme
til dette uformelle arrangement
søndag den 6. juni kl. 14.00 i
Ny Sogn kirke og Præstegården.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

30. maj – Trinitatis søndag –
9.00
Matt 26,16-20: Dåbsbefalingen
14.00
6. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
Luk 14,25-35: Efterfølgelsens pris
Kirkekaffe
13. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
10.15
Luk 14,25-35: Efterfølgelsens pris
20. juni – 3.sø.e. Trinitatis – Luk
9.00
15,11-32: Den fortabte søn
27. juni – 4.sø.e. Trinitatis –
10.15
Matt 5,43-48:Om kærlighed
4. juli – 5. sø.e. Trinitatis –
Matt 16,13-26: Peters bekendelse
19.00
11. juli – 6. sø.e. Trinitatis –
Matt 19,16-26:Kamelen og nåleøjet
Th. Kristensen
18. juli – 7. sø.e. Trinitatis –
Matt 10,24-31: Frygt ikke
8.30 Th. Kristen25. juli – 8. sø.e.Trinitatis - Matt
7,22-29:De to bygherrer
sen
1. aug. – 9. sø.e. Trinitatis – Luk
18,1-8: Enken og dommeren.
8. aug. – 10. sø.e. Trinitatis –
10.15
Matt 11,16-24: Jesus om sin samtid
15. aug. – 11. sø.e. Trinitatis – Luk
9.00
7,36-50: Kvinden m. alabasterkrukken
22. aug. – 12. sø.e. Trinitatis –
10.15
Matt 12,31-42: Om bespottelse
29. aug.– 13. sø.e. Trinitatis–
9.00
Matt 20,20-28: Om at tjene hinanden
19.00
5. sept.– 14. sø.e. Trinitatis – Joh
5,1-15:Den lamme ved Bethesda dam
Th.Kristensen
12. sept.– 15. sø.e. Trinitatis –
10.15
Luk 10,38-42: Martha og Maria
19. sept.– 16. sø.e. Trinitatis – Joh
14.00
11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
25. sept – 17. sø.e. Trinitatis – Mark
9.00
2,14-22: Jesus hos toldere og syndere
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10.15
10.15
9.00
10.15
9.00
10.15
Eilschou Holm
10.15
Qvortrup

19.00
9.00
10.15
9.00
10.15

9.00
10.15
10.15

KONTAKT

KONFIRMATION

Præsten: Ole Lange 97337011
Graver v. Ny Sogn kirke
Frank Kristiansen 97 33 70 82
Graver v. Gammel Sogn kirke
Karen Jensen 97 32 13 40

Efter sommerferien begynder
det første skoleår, hvor der ikke
vil være en 7. klasse i sognet
længere. Børnene skal som udgangspunkt gå på Ringkøbing
Skole, men stadigvæk have mulighed for at gå til præst i hjemsognet og blive konfirmeret her.
Datoerne for konfirmationerne bliver også ændret. Fremover vil konfirmationerne finde
sted 5. søndag efter påske og
Kristi Himmelfarts dag. Det vil
gå på skift mellem Ny Sogn og
Gammel Sogn, hvem der har
konfirmation først. Man kan se
datoerne 5 år frem på kirkernes
hjemmeside.
I 2011 vil konfirmationerne
finde sted søndag d. 29. maj i
Ny Sogn kirke og Kristi Himmelfartsdag den 2. juni i Gammel Sogn kirke.

HOLMBOHJEMMET-

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste for Holmbohjemmets beboere. Gæster fra sognet er dog også meget velkomne!
Her i sommer bliver gudstjenesterne:
Torsdag den 17. juni kl. 10.00 i
Lyngvig Kirke.
Vi forener gudstjenesten med en
lille udflugt i sommerlandet.
Torsdag den 29. juli kl. 14.15
Torsdag den 11. august kl.
14.15
Vi tager forbehold for ændringer

SJÆLESORG

HJEMMESIDE

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 e-mail!

www.holmsland-kirker.dk
www.ny-sogn.dk
www.gammel-sogn.dk
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
Juni 2010
Tirsdag		
Torsdag
Fredag		
Onsdag		

d. 1. kl. 19.30
d.10. kl. 19.30
d.18. kl. 19.30
d.23. kl. 19.30

Bibelkreds hos Ellen og Ejner Frik
Møde v/ Ole Rasmussen, Ørnhøj*
Udflugt
Skt. Hans fest i Hee

Juli 2010
		
d. 23. – 31.:
				

Bibelcamping på Holmsborg
(Se annonce i Dagbladet)

August 2010
Tirsdag		
d. 3. kl. 19.30
				
		
d. 9. – 13.:
Torsdag		
d.26. kl. 19.30
Tirsdag		
d.31. kl. 19.30

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian
Christensen
Møderække i Spjald, se annonce i Dagbladet
Møde i Hee, v/ Heri Elttør, Aulum
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen

Henvendelse vedr. IM´arbejde til Iver Poulsen – tlf.: 97 33 70 34
*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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Indvandrerne (1)
Med denne omtale af Eveline og
Marcel Thut lægges grunden til en
serie præsentationer af »de fremmede«, som er flyttet til Holmsland.

hunde, - den yngste er stadig kun
en stor hvalp.
Begge af racen
Siberian Husky.
Foruden »bed & breakfast« har Eveline og Marcel fast arbejde på fuld
tid. Hun jobber for et feriehus-udlejningsbureau og han har eget maler-/
tømrervirksomhed. Begge er begejstrede for deres tilværelse og livet på
heden nær havet, hvor de er stor-forbrugere af naturen.
Ofte har de overnattende gæster, enten i deres »B&B-lejlighed« eller
i bjælkehuset, der udlejes via bureau. Nogle gange er det gæster fra
Schweiz, andre gange er det folk,
som er indbudt til festligt samvær
(bryllup, barnedåb, rund fødselsdag
eller lignende) i nabolaget. Der er tit
tale om gengangere og der er fuldt
booket op fra maj til langt hen på efteråret, og det forstår man godt, når
man blot en gang har mødt Eveline
og Marcel og oplevet deres gæstfrihed og åbne sind.

På Røjklitvej står der et skilt i vejkanten ud for Risbjergvej: »BED &
BREAKFAST«!

Skiltet henviser til Risbjergvej 60.
Her bor Eveline og Marcel Thut, som
begge er flyttet hertil fra Schweiz.
Først Marcel for 7
år siden og han fik
så selskab af Eveline for 5 år siden.
De bor i en gammel
klitgård, »Lykkens Perle«, som er
bygget i 1882, men er moderniseret og ombygget i en sådan grad, at
den oprindelige ejer ikke vil kunne
genkende den, men samtidig har den
beholdt sin vestjyske charme. Familien Thut består desuden af 2 dejlige

PGL
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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

Højskoledage i Kloster
Programmet for 3. sæson af højskoledagene er nu færdigt.
Ved møderne i sidste sæson fik vi adskillige forslag til nye foredragsholdere og nye
emner. De forslag har vi skelet til under udarbejdelsen af programmet. Det følger
her sammen med oplæg til de enkelte foredrag.

BEMÆRK:
Tilmelding kan kun ske pr. tilmeldingskuponen, som kommer med LOFs kursusprogram i august! – Altså ingen forhånds-reservation til arrangørerne.
Der kan max. optages 150 deltagere, så det gælder om at komme ”først til mølle”,
da Holmslands Højskoledage er meget eftertragtede!

13. 10. Fmd. for Grænseforeningen Finn Slumstrup.
Emne: ”Front og bro i grænselandet.”
27. 10. Fhv. højskoleforstander Steen Espensen
Emne: ”Alberti – justitsminister og bedrager”
10. 11. Red. af ”Der Nordschleswiger” Siegfried Matlok
Emne: ”Front og ny bro.”
24. 11. Gymnasieadjunkt Gunnar Jakobsen
Emne: ”Islam og kristendom. – Er en dialog mulig?”
12. jan. Højskoleforstander Jørgen Carlsen
Emne: ”Forundringsparathed.”
19. jan. Sognepræst Hanne Byskov
Emne: ”Benny Andersen, en af Danmarks nationaldigtere.”
34

9. feb. Domorganist Birgitte Ebert.
Emne: Danmark – et syngende folk – med afsæt i Højskolesangbogen
23. feb. Lektor i Statskundskab Mads Qvortrup
Emne: ”Kunsten at regere et lille land. – Store statsministre i 20. årh.”
Nogle stikord om de enkelte foredrag.
Finn Slumstrup: ”Front og bro i grænselandet.”
Gennem mere end 150 år har forholdene i det dansk-tyske grænseland været
en nøgle til at forstå væsentlige sider af dansk samfundsliv og kultur.
Efter 2. verdenskrig søgte bevægelsen ”Front og bro” at vise, at det ikke
kunne nytte fortsat kun at danne front mod det tyske. Det var også nødvendigt at bygge bro.
Billedet ”Front og bro” er ofte blevet benyttet i diskussionerne i grænselandet, og i dag lægger vi mere vægt på bro end på front.
I sit foredrag vil Finn Slumstrup lægge op til en diskussion om, hvordan den
aktuelle balance i grænselandet er nu 90 år efter genforeningen. (jf. 10. nov.)
Steen Espensen: ”Alberti – justitsminister og bedrager”
Et foredrag om en mand, der i 1908 blev fængslet for et af Danmarkshistoriens største bedragerier. Gennem mere end 20 år formåede han på én gang at
være sparekassebestyrer, direktør, teglværksejer, politiker, justitsminister og
bedrager. - Men også en beretning om de sidste 15 år af hans liv, efter løsladelsen fra fængslet.
Sigfried Matlok: ”Front og (ny) bro”
Front og bro var udtrykket for en dobbeltstilling i danskheden efter 2. verdenskrig, et bolværk mod det aggressive tyske og en bro til det nye (fredelige) tyske demokrati.
Frontstillingen er væk i dag, hvor en dansk gymnasieelev forleden udtalte,
35

at sejren i finalen om Europamesterskabet i fodbold i dag var vigtigere end
9. april 1940. Desuden vil bro-funktionen få en helt anden betydning, når
Femern-forbindelsen kommer.
Matlok vil tage pulsen på det dansk-tyske forhold og prøve at skitsere nogle
visioner for samarbejdet i Europa. (jf. 13. okt.)
Torben Jakobsen: ”Islam og kristendom. – Er en dialog mulig?”
Med foredraget vil Torben Jakobsen formidle viden om emnet og lade folk
selv drage konklusioner.
Foredraget vil se på følgende emner:
Hvordan op stod islam? - Hvad tror muslimerne på? - Mødet mellem islam
og kristendom. - Er en dialog mulig?
Jørgen Carlsen: ”Forundringsparathed.”
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: ”forundringsparathed”. I sit foredrag
vil han præsentere en række eksempler på det begreb i livsanskuelse, filosofi, litteratur og i højskolens univers. Han ser højskolebevægelsen som en
organiseret protest mod ligegyldiggørelsen af livet. I den forbindelse fremhæver han højskolesangens betydning. Højskolesangen skaber forundringsparathed.
Hanne Byskov: ”Benny Andersen, en af Danmarks nationaldigtere.”
Benny Andersen har en særlig evne til at lege med sproget. Han opfanger
finurligheder i sproget og åbner læserens øjne for det. Udover at kunne jonglere med sproget har han også en særlig evne til at se det store i det små og
til at tegne ironiske, afslørende og kærlige portrætter af os danskere. – I sit
foredrag vil Hanne Byskov komme med eksempler på det. Hun vil desuden
sætte det i perspektiv til Benny Andersens eget liv. - Indimellem skal der
selvfølgelig synges sange af Benny Andersen.
Birgitte Ebert: ”Danmark – et syngende folk – med afsæt i Højskolesangbogen.”
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Få bøger har i de senere år solgt så godt som Højskolesangbogen – nu i 18.
udgave. Selvom man fra officielt hold forsøger at oplive en sangkultur, som
man påstår er døende, blandt andet med ”sangens år”, så opfatter danskerne
sig stadig som et syngende folk, der nærer beundring for dem, der tør synge.
Her er Højskolesangbogen en samlende faktor på tværs af alder og kulturel
baggrund.
Det aspekt vil Birgitte Ebert i sit foredrag forsøge at belyse gennem valget
af sange og salmer fra bogen.
Mads Qvortrup: ”Kunsten at styre et lille land. – Store statsministre i 20.
årh.”
Det er svært at regere et lille land. I modsætning til stormagter, der har militær og økonomisk magt,
er Danmark et lille regnvådt demokrati, der er prisgivet verdensmarkedet, og
hvor statsministre oftest skal prøve at finde et flertal i Folketinget. Kun få har
formået dette. I dette foredrag gennemgår Mads Qvortrup Danmarks historie
i 20. årh. set gennem Danmarks mest betydelige statsministre.
Mogens Tarp og Steffen Qvortrup

Udflugt for pensionister og efterlønnere.
Menighedsrådene i Ny og Gl. Sogn inviterer pensionister og efterlønnere på udflugt:

Tirsdag den 31. august 2010
Turen, som senere vil blive omtalt i dagspressen, går i år til Koldinghus
og Christiansfeld.
Hilsen udvalget
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Hvis vi havde gåsens visdom...
Til efteråret, når du ser gæssene flyve sydpå for vinteren – i V-formation – skulle du
overveje, hvad videnskaben har fundet ud af om, hvorfor gæs flyver,
som de gør:

me vej som vi.

Hvert af gåsens vingeslag skaber opdrift for den gås, der flyver lige bagved.

Mennesker og gæs, der skal samme lange vej, gør klogt i at skiftes
til at tage de tunge opgaver.

Ved at flyve i V-formation kan hele
flokken flyve mindst 70% længere,
end hvis hver gås fløj alene.

De gæs, der danner bagtrop, skriger
for at anspore de forreste til at holde
tempoet.

Mennesker, der har et fælles mål
og en almen fællesfølelse kan hurtigere og lettere nå frem, fordi de
”rejser” på hinandens fremdrift.

Hvad gør vi for at anspore dem,
der leder os på vej?

Bliver den forreste gås træt, indtager
den en plads længere bagud i formationen, og en anden gås tager føringen.

Endelig – og meget vigtigt: Bliver en gås syg eller såret af skud
og må forlade flokken, følger to andre gæs den til jorden for at hjælpe og beskytte den. De bliver hos
den faldne gås til den igen kan flyve eller indtil den dør. Først da letter de igen – alene, for at indhente
flokken, eller med en anden flok.

Skulle en gås falde ud af formationen, føler den med ét det sug og den
modstand, der er ved at flyve alene.
Og hurtigt retter den sig ind i formationen for at få glæde af den opdrift, gåsen foran giver den.
Hvis vi havde gåsens visdom, ville
vi følges med dem, som skal sam-

Hvis vi havde gåsens visdom, ville
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vi støtte hinanden på lignende måde.

Vildtaften
Vildtaftenen som Holmsland Jagtforening afholdt lørdag den 24.
april, blev en stor succes – i hvert
fald hvad det kulinariske angik.

Ovenstående er indleveret af en af
Sognebladets faste læsere – med
tanke på de mange frivillige, der gør
et stort arbejde i vore lokale foreninger, institutioners bestyrelser m.m.
Uden dem ville vort lokalsamfund
gå i stå – ingen ville længere bo her,
huspriserne ville styrtdykke og vor
egn ville komme til at lige ”spøgelsesbyerne” i de gamle guldgraverområder (som det allerede ses visse
steder i ”Udkants-Danmark”).
Husk på det, når foreningerne beder
om hjælp – og når der indbydes til
generalforsamlinger!

Aftenens tema var i år FISK, og
under Helge Slots og Karsten
Vanghøjs og måske især deres damers kyndige vejledning, blev der
fremstillet mange forskellige velsmagende retter af flere forskellige slags fisk
Deltagermæssigt var succesen
mindre, idet der kun var 27 deltagende, hvilket er lige lidt nok til,
at arrangementet kan løbe rundt,
og det skal det helst. Så Jagtforeningen vil nok overveje, om vi
skal fortsætte med arrangementet
de kommende år.

P.S. – Læg for resten mærke til Landdistriktsrådets logo på næste side..

HOLMSLAND
SOGNEFORENING
- dit medlemskab værd!
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Landdistriktsrådet
Landdistriktsrådet i RingkøbingSkjern Kommune

hvor vi foreløbigt har ydet et tilskud
på 80.000 kr. til ni ansøgere. Forretningsudvalget forventer ikke at kunne få forlænget projektet efter den
1. juli. Ansøgningsfrist til de sidste
115.000 kr. på Kickstart-kontoen er
den 1. juni.

Paraplyorganisation for de 40 sogneog borgerforeninger i RingkøbingSkjern Kommune. Landdistriktsrådet ledes af et forretningsudvalg,
som har et tæt samarbejde med kommunen og LAG’en, som vi fremover
holder to årlige dialogmøder med.
Dertil kommer de to halvårsmøder,
hvor alle foreninger er inviteret med.

Jens Kr. Nielsen, Gl. Sogn, har siden
foråret 2009 repræsenteret den tidligere Holmsland Kommune i forretningsudvalget.

Landdistriktsrådets forretningsudvalg har i det seneste år arbejdet med
lokale udviklingsplaner for 11 sogne og en række kommunale udviklingsprojekter som bosætningskampagnen samt projekterne Attraktive
Landsbyer og Fremtidens Landsbyer.

Erik Poulsen, Stadil-Vedersø, formand for Landdistriktsrådet

I forbindelse med kommuneplanen
har vores fokus primært været rettet
mod bedre muligheder for udstykning og nybyggeri.
Selv forsøger vi at igangsætte lokal
udvikling gennem Projekt Kickstart,
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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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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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LAG Ringkøbing - Skjern
Hvad er en LAG?
”LAG” står for Lokal AktionsGruppe og er et selvstyrende, uafhængigt
og ligeværdigt partnerskab mellem
kommunens borgere og foreninger,
offentlige myndigheder samt erhvervslivet.
Målet for LAG’en er at styrke erhvervsudviklingen og levevilkårene
på landet gennem iværksættelse eller støtte til projekter, der lever op
til LAG’ens samlede udviklingsstrategi
Danmark og EU investerer i alt 6,2
mia. kr. i udvikling af landdistrikter
frem til 2013. Formålet med landdistriktsprogrammet er at give befolkningen gode muligheder for at leve i
og af landdistrikterne.

linger. Derudover er der ansat en koordinator, der varetager den daglige
drift med projekterne og LAG’en.
Udviklingsstrategi for LAG Ringkøbing-Skjern.
LAG’en har udarbejdet en udviklingsstrategi, som sætter fokus på
særlige områder. Udviklingsstrategien er godkendt af medlemmerne,
Regionsrådet, Vækstforum for Region Midtjylland og RingkøbingSkjern Byråd, samt Direktoratet for
FødevareErhverv.
Vision: Attraktive og dynamiske bosætningssteder.
For at virkeliggøre visionen har
LAG’en udvalgt 4 temaer, der skal
sættes særlig fokus på:
Bosætning – Erhverv – Kultur og
Fritid – Turisme.
Yderligere information og kontakt
finder du på hjemmesiden www.lag.
rksk.dk eller hos

LAG Ringkøbing-Skjern.
LAG Ringkøbing-Skjern blev stiftet
som en forening den 19. april 2007.
LAG’en råder over 21 mio. kr. i perioden 2007-2013, og uddeler ca.
3 millioner om året. En årlig generalforsamling vælger en bestyrelse,
som skal varetage indkommende
projektansøgninger og tildele bevil-

LAG-Koordinator
Suzanne Eben Ditlevsen, mail su44

Som du kan se i ”Nyt fra Holmsland
Sogneforening”, så har den nyvalgte
bestyrelse planer om at indbyde til
borgermøder i efteråret for at få ideer til nye visioner og udviklingsplaner for Holmsland-området.

zanne.ditlevsen@rksk.dk, tel. 9974
1439 / 2018 328
I den viste Projektoversigt kan du se
hvilke projekter, LAG har støttet –
og med hvor meget.
Det kan måske give dig ideer til projekter, her på Holmsland?

Måske kan nogle af disse gennemføres med støtte fra LAG?

Samlet projektoversigt 2009
Ansøger

Lystbækgaard/Berit Kiilerich
Vestjyllands Højskole
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Støtteforeningen Sdr. Vium
Friskole
Margit Hansen
Jakob Trelborg
Poul Erik Poulsen
Mogens Vesterby
Peder Krogsgaard
Danmarks Flymuseum
Stauning Brugs,
sogneforening, Sognegård
og kirke
Stauning Sogneforening
Byfornyelseforeningen
Vorgod-Barde
Støtteforeningen for
Grubbesholm
Folmer Tarpgaard
Spjald Fritidscenter
Mads Linneberg Reenberg
Rækker Mølle Invest
Stutteri Rydbjerg
Vorgod-Barde
Borgerforening

Projekttitel
Fra høloft til kreativt
formidlingsværksted
Oplevelsesturisme i Forundringens
Have

% Tilsagn
20,10%

122.500

25,80%

70.000

50%

75.000

30,80%
14,90%
34,90%
40,70%
22,20%

68.000
93.500
155.000
11.000
0

20%
20%

80.000
40.000

Byforskønnelse i Stauning
En genbrugsbutik i Stauning
Udensomarealer ved byfornyelse i
Vorgod-Barde
Grubbesholm. Etablering af
fritidsareal i Nr. Bork
Cykelsti ml. Spjald og Videbæk. 2.
etape
Sportsturisme Fritidscentret i
Spjald
Gårdbutik i Stauning
Indgangsparti mm. Rk. Mølle
købmand
Rydbjerg Herregård.
Overnatningsfaciliteter og
hesteturisme

35%
40%

257.065
60.000

35%

79.650

40%

145.064

33%

449.000

10%
20%

325.000
116.700

25%

125.000

10%

281.070

Byskilte Vorgod-Barde

20%

36.000

Det digitale Oplevelseskort
Multibane i Sdr. Vium
Stauning Fjordcafe
Tættere på Naturen
Bålhus
Besøgscenter Stauning Whisky
Gårdbutik og cafe på bisonfarm i
westernstil
Etablering af legeplads

Indstillet til supplerende EU-midler:
Fælles bosætningsplan for landdistrikterne v. RKSK
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2.789.549
197.500

Lokalhistorisk forening for
Holmsland og Klitten
Den årlige generalforsamling blev d.
28. april - traditionen tro - afholdt på
Hotel Strandkroen i Søndervig, hvor aftenen indledtes med et rigtig spændende lysbilledforedrag om vikingerne i
Vestjylland. Det blev holdt af arkæolog
Palle Eriksen fra Ringkøbing-Skjern
Museum med udgangspunkt i den nyligt udkommede bog om samme emne,
”VIKINGER I VEST”.

mange spændende emner på listen over
forslag til indhold. Det kommer vi til at
høre mere til!
Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv
havde rettet forespørgsel om vores bestyrelse ville indgå i forhandlinger om
et samarbejde med Arkivet – et samarbejde på det administrative plan, som
evt. kan bestå i en form for fælles ledelse og tiltag, der kan sikre bedre tilgængelighed og fortsat lokal ledelse af
Arkivet.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om at indgå i forhandlinger med arkivbestyrelsen – og at
evt. bindende forslag lægges ud til medlemmernes beslutning.

Generalforsamlingen besluttede at hæve kontingentet fra de nuværende 50 kr.
til 75 kr. med virkning fra 2011. Der var
genvalg til de 2 bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter, som var på valg og ligeledes til revisor og dennes suppleant.
Regnskabet godkendtes med bemærkning om at der næste år skal udarbejdes budget for kommende år – og evt.
foreslå at dette krav tages ud af vedtægterne.

HAR DU LYST TIL AT BLIVE MEDLEM – så koster det 50 kr. for indeværende år og du kan blot henvende dig
til foreningens kasserer, Grete Holt
Winther på
lokhist@mail.dk eller
tlf.: 97 31 17 97

Det nedsatte bogudvalg fremlagte rapport om udvalgets arbejde og redegjorde for de videre planer for bind 3
af ”Holmsland og Klittens historie”.
Arbejdet skrider godt fremad og der er

Venlig hilsen
Poul G. Lyng – formand.
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Sankthans på
Frederiksberg

Grundlovsmøde
i Sogneparken

Nu er Sankthansbål ved at være aktuelt.
Men vi vil gerne melde ud, at Martin
og Ivan mener at have udtjent deres
værnepligt m.h.t. at stable et bål på
benene.
Vi synes at det har været en hyggelig
ting, så derfor vil vi gerne opfordre
andre til at tage det op!
Svend er sikkert til at få til at give en
hånd med. Han har nogle muligheder med sit maskinel.

Hvis vejret er til det, så kom i
Holmsland Sognepark med din
medbragte kaffekurv ved 15-tiden – eller gerne før.
Du må også gerne medbringe
musikinstrument (sangbøger er
der sørget for) - eller forskellige
former for spil (det kan være forskellige brætspil eller plænespil).
Det hele er ganske uformelt, så
der bliver kun holdt grundlovstale, hvis nogen har lyst til det.
Kom og vær med til på denne måde at fejre vores grundlovssikrede
ret til at samles!

Hilsen
Svend, Martin og Ivan

Venlig hilsen Initivisterne

De sølle rester af Gammel Sogn Mølle på Jagtvej. Læs også sagnet på side 50.
Foto: Poul G. Lyng febr. 2010
47

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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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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Vonåsagn (2)
næsten var bundløs. Han smed liget
i vandet, hvor det straks blev trukket
til bunds af de tunge sten.
Ingen kunne forstå, hvor møllersvenden var blevet af.
Men da han ikke viste sig, gik pigen ind på at gifte sig med den ældre broder. De boede ved Vedersø
Klit, men en dag var de begge sejlende til Ringkjøbing. Og da den ældre broder kom forbi rørbusken ved
Hustedhul, blev han vanvittig. Han
råbte og skreg, at det var her han
havde smidt sin broder i vandet, efter at han havde slået ham ihjel oppe i møllen. Pludselig sprang han i
vandet og sank til bunds, og de fandt
ham aldrig.
Kun jeg aner, hvor han ligger, fastklemt mellem spanterne på en gammel båd.
Hans hustru, som havde været med i
båden, blev rædselsslagen over denne gruelige tildragelse og døde kort
efter af hidsig hjernefeber.
Siden mordnatten gik det ikke rigtig
til i Gammelsogn Mølle. Enkelte aftener ved tolvtiden gik en hvidklædt
kvinde rundt og så efter møllersven-

Hermed den historie fra J. Vejen
Larsens – eller Vonåens – hånd, som
vi lovede i sidste nummer af Holmsland Sogneblad.

Møllersvenden der
forsvandt i Hustedhul.
Ved Vedersø Klit boede der for nogle hundrede år siden en fisker, som
havde en ualmindelig smuk datter.
I nabolaget var der to brødre, som
begge blev forelsket i hende. Da hun
viste sin tilbøjelighed for den yngste, blev den ældste rasende og ventede på en lejlighed til at rydde den
yngste af vejen.
Den yngste fik plads som møllersvend på Gammelsogn Mølle, og en
nat, da møllen var i gang, stillede den
ældste pludselig og sagde til broderen, at nu skulle det afgøres, hvem
der skulle have pigen til hustru. Han
tog en stålstang og slog broderen i
hovedet, så denne sank om uden en
lyd. Derefter tog den ældste broderens lig og bandt nogle store sten
omkring det. Han sejlede ud til det,
der kaldes Hustedhul, som på den tid
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den. Når hun så opdagede ham, ry- keklokken i Ringkjøbing slog tolv,
stede hun på hovedet og gik ned af stod kvinden foran ham. Det gyste i
trapperne og fortsatte tværs over eng- ham. Men han ville dog vise, at han
en ned til Vonå, hvor hun stod på den ingen kryster var og fulgte efter spøvestlige bred ved åens sidste sving, gelset ned til åen.
inden den når fjorden, og pegede Hvad laver du her? spurgte møllersvenden. Spøgelset vendte sig om
over mod Hustedhul.
I løbet af kort tid forsvandt hun ned imod ham, og i det samme var det,
i jorden. Det blev sagt for bestemt, som om møllersvenden fik feber.
at ingen måtte tale til kvinden. Hvad Han rystede over hele kroppen. I fleenten det var i møllen eller ved åen, re dage kunne han knap nok tale så
så ville der ske vedkommende en meget, at han kunne forklare, hvad
han havde været udsat for.
ulykke.
Til sidst tænktes der ikke så meget Møllersvende blev for resten aldrig
over den gamle historie. Men hver rigtig menneske mere, møllen kunne
gang der ansattes en ny møllersvend, han ikke passe, og han fik nådsensfik han dog at vide, at han ikke burde brød hos møllerfolkene.
Mange gange gik møllersvenden ned
tiltale gengangeren.
Engang fik de en ny møllersvend, til Vonå og stod og så over mod Husom pralede med, at han hverken stedhul, lige som kvinden i sin tid.
frygtede Gud eller djævelen. Da han En dag kom han ikke tilbage.
hørte om spøgeriet,
svor han, at han ville følge med kvinden
ned til åen og spørge
hende, hvad hun gik
og ledte efter.
Der gik omkring et
halvt år, og stadigvæk
havde kvinden ikke
vist sig. Men en aften Gl. Sogn mølle pg Møllergården. Fra Maleri, som hænger på
hen imod jul, da kir- Holmbohjemmet.
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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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Holmslands gamle gårde (2)
”Vejlgaard” i Sønder Røjklit

til den nuværende placering i Sønder
Røjklit. Gården blev bygget i den
sædvanlige Holmslandstil – 4-længet og stråtækt.
I skødet, hvori Anders Christian Mogensen afhænder ejendommen, hvor
bl. a. købesummen næv-nes, 1200
Rigsdaler Rigsmønt, indføjes også
en kontrakt, hvor Iver Christensen
forpligter sig til at svare aftægt til sine svigerforældre, så længe de lever. Svigerfaderen
dør i 1881 og svigermoderen i 1892.
Iver Christensens hustru, Maren, dør allerede
i 1878. Iver Christensen,
der bliver gift to gange
mere, dør i 1927. Den næste ejer bliver Anton Jensen og senere dennes søn, Vagner Jensen, der på
et tidspunkt frasælger jorden.
I 1973 køber Thyra og Mogens Tarp
Madsen bygningerne og restaurerer
en del på dem. Dette fortsættes af
Randi Kontni og Holger Prahm, der
køber ejendommen i 1987.
I 2008 bliver Vejlgaard igen solgt,
denne gang til Jeanette og Sjoerd
Both. De er i øjeblikket i gang med
en gennemgribende restaurering,
hvor gården i det ydre føres tilbage
til det oprindelige.

Vejlgaard – eller Veilgaard, som
det oprindelig stavedes – ligger på
adressen Røjklitvej 11, men der har
den ikke altid ligget, idet den oprindelig lå længere sydpå i Nørby lige
øst for den anden Vejlgaard, der i
dag har adressen Nørbyvej 38.
Gårdens historie kan sikkert føres

længere tilbage, end der bliver gjort
her, men den første ejer, man støder
på i det umiddelbart tilgængelige
materiale i arkivet, er Jens Mortensen. Han døde som 38-årig i 1845,
og den næste ejer er Anders Christian Mogensen – muligvis en broder
til Jens.
Anders Christian Mogensen har en
datter, Maren, der i 1867 bliver gift
med Iver Christensen fra Gammelsogn. Samme år, altså 1867, køber
Iver ejendommen af sin svigerfar, og
det er ham, der flytter gården nordpå
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RINGKØBING JUKEBOXUDLEJNING

NYT

Prøv den nye digitale jukebox med mere end 25000 titler.
Christian Holm Nielsen
Jagtvej 10, Glsogn
97321225-51246925
NYT

www.ringkøbing-jukeboxudlejning.dk

NYT

Herretøj i Søndervig

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

56

