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Holmsland Sogneforening
Indkalder til

Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 17. marts 2010
kl. 19.00
I Holmsland
Idræts- og Kulturcenter,
Bandsbyvej 2, Kloster.
Nielsen* og Tove Ledgaard *
(* = modtager ikke genvalg)
b: Valg af 2 suppleanter
c: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetæller(e).
3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.
Drøftelse og godkendelse.
4. Forelæggelse af det reviderede
regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden.
Drøftelse og godkendelse.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag (til formanden senest 3.
marts).
6. Fastsættelse af kontingent for
næstfølgende medlemsår.
7. Valg til bestyrelsen:
a: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Anders Aarup*,Jens Chr

BEMÆRK: ingen vælges mod
deres vilje!

Borgmester Iver Enevoldsen.
Efter generalforsamlingen kl. 20.00
får vi besøg af Iver Enevoldsen,
hvor vi har sammensat aftenens program med overskrifterne:
10 forslag til borgmesteren
10 spørgsmål til borgmesteren
Venlig hilsen Bestyrelsen
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HGU Fodbold
Nyt fra fodboldafdelingen.

træningen af disse børn, hvis holdet
skal blive til noget. Man behøver ikke at være superligatræner-kandidat
for at træne de små. Men nogle gode
og sjove ideer, samt en god portion
tålmodighed, det hjælper.

En stor tak til alle de frivillige i fodboldafdelingen for en veloverstået indendørssæson. Vi er nu i fuld
gang med at gøre klar til udendørsfodbold. I skrivende stund mangler
vi ca. halvdelen af trænerne, men
dem skulle vi gerne have nogenlunde styr på nu. Vi vil gerne opfordre
de lidt ældre børn - 6. klasse og op
+ voksne, der har interesse for fodbold: meld jer som hjælpetrænere,
eller endnu bedre, som træner. Vi
giver mulighed for at få en træneruddannelse. Kurserne er ofte om aftenen, men hvis det er et af de lidt
mere omfattende, bliver de afviklet
i en weekend.

I år vil vi genoptage en gammel succes. Tilbage i den sidste halvdel af
80’erne var vi til Morsø Cup nogle
år i træk. Det var en kæmpe oplevelse hvert år, for både spillere, trænere og forældre. Desværre eksisterer
Morsø Cup ikke længere, så vi prøver Kibæk Cup: www.kif-1900.dk/
kibæk-cup-2010.
Prisen bliver nok omkring 500,- pr.
spiller. Det er for kost, logi og bus
til Kibæk. Det er formentligt kun
7-mandshold, der kommer af sted.

I år skal vi have startet et nyt hold op
for de mindste, årgang 2005 og 2006.
Opstarten er ikke hel på plads endnu,
men det bliver nok sidst i april eller
først i maj. Opstarten bliver ligesom
vi plejer, med en instruktør fra JBU,
der vil lave en god og sjov træning
for både børn og forældre. Vi skulle
gerne have 2-4 forældre til at stå for

Fremover, i fodbold og alle andre
idrætsgrene i HGU, skal der tilmeldes og betales ”online” senest 3.
gang efter den fastsatte startdato.
Det vil der komme yderligere info
om.
Vi skal da også huske at nævne, at
vi i år har 4 fribilletter til alle FC
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Midtjylland’s hjemmebane B-kampe. Man kan booke sig ind på billetterne ved Line Knoth på tlf. 51 80 71
91. Husk at tilmelde jer KlubHuset i
FCM, så støtter man HGU.
På vores hjemmeside, http://www.hgu.dk (tast F11, så fungerer det måske bedst), vil man kunne finde forskelligt relevant info.

Fyrværkerisalg 2009
En stor tak fra HGU
HGU vil gerne takke alle hjælpere vedr. fyrværkeri-salget i 2009
samt den store opbakningen fra
befolkningen.
Vi havde i år lavet lidt mere reklame i form at et ”fyrværkeri-blad”
som blev fordelt i de lokale butikker. Det havde helt klar en positiv
virkning, da rigtig mange tyske
kunder kom med bladet i hånden.
Beliggenheden ved Morten Krogsager kunne ikke ønskes bedre og
var helt klart også med til at øge
salget.

Forældreinvolvering: husk igen i
år bliver der brug for frivillige til at
dømme børnekampe, kridte baner,
træne, lede, pleje o.s.v, o.s.v. Sæt
nogle gode krydser, gerne mere end
2, så vi har lidt at vælge mellem.
Med sportslig hilsen
fodboldudvalget i Holmsland GU.
HGU Generalforsamling 2010

Så med ovenstående i bagagen er
vi sikre på at vi prøver igen i år.

Mandag d. 22 marts kl. 19.30
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.

Med venlig hilsen
HGU / Verner & Kenneth

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage
før. Dagsorden iflg. vedtægter.
Bestyrelsen
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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

Gang i Holmsland
De seneste år har vi været en go’ flok
friske gangmotionister i HGU, som
har gået en aften hver uge i foråret.
Det gør vi igen i 2010 – og vil du
være med - så læs videre.

Der er 2 ruter at vælge imellem - en
på 1,5 – 3 km. og en på ca. 6-8 km.
Husk godt fodtøj og godt humørJ.
Har du spørgsmål omkring gangmotion, så kontakt Nanna Nygaard (tlf.
97 33 94 38 eller ved HGU ’s gymnastikopvisning i Kulturcenteret den
5. marts).

Nogle går med stave, andre uden.
Nogle er 10 år – andre over 60.
Nogle har gået stærkt, andre i moderat tempo. Nogle gange har det regnet og vinden pisket i ansigtet, andre
gange har solen skinnet og fuglene
sunget. Vi har oplevet naturen på vores egn – og været på stier og veje, vi
ikke kendte i forvejen. Nogle gange
har vi drukket kaffe bagefter – andre
gange bare vand. Vi har fået snakket
en masse med dem vi kendte og lært
nye at kende. Vi har haft en rigtig
go’ fornemmelse i kroppen bagefter
– fordi vi har fået os rørt og brugt
kroppen på en go’ måde.

På Gymnastikudvalgets vegne
Nanna Nygaard

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

Har du lyst til at dyrke gangmotion i
HGU og få del i de gode oplevelser –
så mød op på terrassen ved
Holmsland Idræts og Kulturcenter

TIRSDAG DEN 6. APRIL
KL 19.00.
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Tour de Pedal
HUSK - Tour de Pedal til maj:
DATO:			

MØDESTED:

Mandag den 3. maj		
Torsdag den 6. maj		

Købmanden på Lodbjerg Hede
Købmanden på Lodbjerg Hede

Mandag den 10. maj		

Vonå Engbro

Mandag den 17. maj		
Torsdag den 20. maj		

Købmanden på Lodbjerg Hede
Købmanden på Lodbjerg Hede

Torsdag den 27. maj		

Købmanden på Lodbjerg Hede

Mandag den 31. maj		

Købmanden på Lodbjerg Hede

Vi mødes altid på stederne mellem kl. 19:00 - 20:00
På mødestedet kan du deltage i en lille konkurrence og der vil blive trukket
lod om små præmier blandt deltagerne.
Med venlig hilsen
Bettina, Lene, Dorit og Mette
Tour de Pedal 2010
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Kloster Cykelklub
Vi holder infomøde i
Ungdomsklubbens lokaler på
Holmsland Skole
torsdag den 18. marts kl. 19.00.

•
•
•
•
•
•

.
Aftenens program:
Cykelklubben vil komme
med ruteforslag
Skal vi cykle 1-2 dage om
ugen?
Der vil være en åben
debat om 15, 20, 30 osv.
kilometers ruter
Evt. – forslag og gode ideer
til at gøre Kloster Cykelklub
mere spændende
Alle er hjertelig
velkommen.
Der vil blive serveret kaffe
og kage.

Opstart: mandag den 12. april
kl. 18.30
Mødested:
Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
• Hvornår:
Hver mandag
-?
• Tidspunkt:
Kl. 18.30
I maj måned slutter vi af ved Tour
de Pedal.
•

Ved spørgsmål kan I kontakte:
Lene Pedersen, tlf. 29 24 32 17 eller
Anni Bundgaard, tlf. 97 33 74 10.
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Holmsland
Jagtforening

Din egen Forening
Få inspiration til
forårets fester

VILDTAFTEN

Onsdag den 10. marts 2010
kl. 19.00 på Holmsland Skole

med tilberedning og spisning.

Birgit Stokholm fra Bonderosen
kommer og giver inspiration til
blomsterdekorationer til forårets
fester.
Alle er velkomne.
Pris inklusiv kaffe og brød: kr. 75,-

Tema: Fisk
I år er det Helge Slot og
Karsten Vanghøj,
der står for tilberedningen.

Tilmelding senest den 8. marts til
Grethe på 97 32 46 11
eller Gunver på 97 33 75 41.

Holmsland Idræts og
Kulturcenter
lørdag den 24. april
2010

Damefrokost 2011

kl. 15.30 (tilberedning) og
kl. 19.00 (spisning).
Pris: Kr. 300,- alt incl.

Holdes lørdag
den 22. januar 2011
kl. 13.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.

Tilmelding, som kan ske til både
tilberedning og spisning eller blot
til spisning,
til Karsten Krægpøth,
tlf. 97 33 72 67
senest onsdag den 14. april.

Skriv allerede nu datoen i kalenderen. Nærmere info kommer senere.
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Generalforsamling
På Brugsens generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Onsdag den 14. april kl. 19.30

vil bestyrelsen fremlægge forslag til ændrede vedtægter.
Der er tale om et forslag, som skal rette vedtægterne ind efter ændringer, der
sker i forhold til FDB.
Dagsorden, regnskab og forslag til ændrede vedtægter vil ligge i butikken 14
dage før generalforsamlingen.
Vi håber at se rigtig mange medlemmer.

Bestyrelsen

Kontingentbetaling
Igen i år er der vedlagt dette nummer af sognebladet et indbetalingskort
til betaling af kontingent til Holmsland Sogneforening.
Kontingentet er 75 kr. pr. person. – og der må gerne betales for flere
personer på samme kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til
Sogneforeningen, hvis man har lyst.
Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer
som muligt, når der skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen udfører.
Betal venligst med det samme, så indbetalingskortet ikke bliver væk
sammen med alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen.
Tage Rasmussen (kasserer)
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Gymnastikopvisning
Så står årets gymnastikopvisning for døren
En forrygende og flot aften med opvisninger af HGUs gymnastik- og
linedance-hold samt gæsteholdet fra Bøvling Idrætsefterskole.

Fredag den 5. marts 2010
kl. 19.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.

Info til de aktive og deres familier:
De aktive skal møde i Multisalen
klar til indmarch – gerne omklædt.
Indgang for alle er igennem den nye
indgang.
Lige efter jeres hold har været på
gulvet skal der tages et holdbillede
– billedet kan bestilles under kaffen.

Efter opvisningerne vil der være
kaffe og kage (billet købes ved indgangen).
Der vil også være mulighed for at
alle børn kan lege/springe på vores
air-track efter opvisningen.

Den 13. og 14. marts er der gymnastikopvisninger i Rofihallen, hvor
både Begynderspring og Juniorspring skal lave opvisning. - Så bak
de unge gymnaster op!!

Program for aftenen
Indmarch med alle hold
Velkomst og fællessang
Leg og bevægelse
Puslinge
Børnefræs
Gym. for sjov
Rytme og Funk pigerne
Begynderspring
Linedance
Juniorspring
Bøvling Idrætsefterskole
Entré: kr. 30,-

Vi glæder os meget til at se jer alle
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget

/ Kaffe: kr. 30,12

Holmslandkoret

viteret til en koraften i Hover Fritids- og Kulturcenter torsdag den 25.
marts sammen med Grønnegade Koret, Spjald-Grønbjerg Koret, Velling
Koret, Ringkøbing Rytmiske Kor og
Hover Koret.
Det plejer at være en rigtig god aften, og der er adgang for alle.
Entréen er 60 kr. incl. kaffe, te, kage
og frugt.

Holmslandkoret er i fuld sving med
at indøve et program, som skal ”fyres af” ved en forårskoncert i Holmsland Idræts- og Kulturcenter torsdag
den 6. maj – så tag og sæt kryds i
kalenderen allerede nu, så I ikke går
glip af en god oplevelse.
Koret har et par andre arrangementer i løbet af foråret, bl. a. er det i
lighed med de foregående 2 år in-

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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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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The Powls

Lørdag den 20. marts 2010 kl. 20.00
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Billetter a’ kr. 225,- kan købes i Vestjysk Banks afdelinger i Hvide Sande og Ringkøbing samt i Dagli’ Brugsen
i Kloster. Musikken spiller op kl. 20.00 - dørene åbnes kl. 19.00.
“Buffet-billetter" (kun 150 stk.) kan tilkøbes i Holmsland Idræts- og Kulturcenter efter "først-til-mølle"
princippet.
Arrangør:

Sponsorer:
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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

Hjertestartere i Kloster
Tryg-Fonden har bevilget en hjertestarter til Holmsland Idræts- og
Kulturcenter – og rigtig mange har
meldt sig som frivillige hjælpere,
der får et kortvarigt kursus i genoplivning og herunder i brugen af hjertestarteren. Ikke fordi det er nødvendigt med en sådan uddannelse for at
benytte apparatet.
ALLE kan bruge en hjertestarter!
Men det er en god ting, at nogle har
prøvet det og i det hele taget fået noget grundlæggende viden om genoplivning. På den måde er vi sikre på
at der er folk i nærheden, som ikke
lider af berørings-angst!

samme type som den i Centeret og
det er derfor helt oplagt at benytte
samme hjælpergruppe.
Hjertestarteren i Centeret bliver opsat i forbindelse med afholdelse af
kurset, den 19. marts.

Faktisk har så mange meldt sig til de
12 pladser på kurset, at det har været
nødvendigt at sætte nogle på venteliste. På næste års genopfriskningskursus er der nemlig plads til 24 deltagere!

Vil du vide mere om hjertestartere,
så find oplysninger på Internettet:
www.trygfonden.dk eller kontakt
Tryg-Fonden på tlf.: 45 26 08 00

SIDSTE NYT er, at også Ny Sogn
Menighedsråd anskaffer en hjertestarter til anbringelse i – eller i
umiddelbar nærhed af – selve kirken
i Kloster. – Det bliver et apparat af

TAK til Tryg-Fonden og til de mange, som har vist interesse for sagen!
Poul G. Lyng (koordinator)
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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

Oplev fuglelivet på Holmsland

Rødben er en af de mange arter, vi håber at se på turen

Har du lyst til at se en lang række af
vore lokale fuglearter, så har du her
muligheden.

Medbring gerne egen bil, så laver vi
fælles kørsel fra Centret. - Husk også kikkert!

Vi kører rundt til nogle af de bedste
fugleområder på Holmsland (Bagges Dæmning, Vonåen, Lodbjerg
Hede) og – hvis heldet er med os –
vil vi se (eller høre) ca. 50 forskellige arter.

Vi satser på en dejlig forårsaften, så
tag gerne termokanden med, så vi
kan nyde aftenskaffen ude blandt
fuglene.
Det er gratis at deltage.

Torsdag den 20. maj
Kl. 18.30

Vel mødt!
Initivisterne

Mødested: Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Leder: Erik Enevoldsen
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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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Nyt Dyrlægecenter

hverve en ejendom af en god størrelse og beliggenhed, nemlig den tidligere Mazdabygning på Herningvej
74, besluttedes det, at nu skulle det
være.
Selvfølgeligt er det lidt vemodigt at
lukke klinikken i Kloster og selvfølgelig bliver det mere besværligt
for klienterne på Holmsland, men
vi tror at besværet opvejes af de fordele, der kommer ved en mere moderne klinik, hvor alle de tekniske
hjælpemidler er samlet et sted. Der
er allerede ansat teknisk/administrativt personale til at fremme kundeplejen, modtage tidsbestillinger og
holde styr på dyrlægernes gøren og
laden, og på den veterinære side arbejdes der hårdt på en opdatering inden for det faglige i form af master
class kurser i kirurgi samt diverse

Forandringer på vej hos dyrlægerne.

Efter 28 år med klinik i Kloster og
20 år også med klinik på Herningvej i Ringkøbing er der forandringer
på vej.
For 5 år siden fusionerede dyrlægerne Krægpøth og Abrahamsen
med dyrlægerne fra Staby, Ulfborg
og Tim, med oprettelse af fælles udgangspunkt for praksis i Tim, men
stadig med klinikkerne i Kloster,
Ringkøbing, Tim og Staby.
Klinikken i Staby er lukket i forbindelse med dyrlæge Ørnbjergs pensionering, og vi har følt, at det nu
var på tide med en modernisering af
kliniksektoren, også set i lyset af, at
dyrlæge Krægpøth forventer at gå
på pension i løbet af 2-3 år.
Da der opstod en mulighed for at er21

den nye klinik i Ringkøbing. Konsultationstiden om mandagen ændres dog til 16-18.
Den anden ende af bygningen på
Herningvej 74 har allerede i nogle
måneder været udlejet til Ringkøbing Dyrecenter, som er en helt moderne Pet-shop med stort varesortiment.
Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at hente foder samt medicin i Kloster, dog kræver det en telefonopringning forud, idet der ikke
vil være noget varelager på stedet.
Vi glæder os til at se både gamle og
nye kunder i de nye omgivelser.

andre kurser.
Vi tilstræber, at der i den nye klinik bliver arbejdet ud fra tidsbestilling. Åbne konsultationer bliver i en
overgangsperiode omtrent som nu,
altså mandag, torsdag og fredag fra
16-17, tirsdag ændres tiderne til 1618. Vi håber at klienterne hurtigt vil
begynde at bestille en tid, så ventetid
kan reduceres.
Lokaliteterne bliver desuden så store, at der bliver mulighed for afholdelse af møder for klienter, hundeklubber, interesseorganisationer
Klinikken i Tim bevares nogenlunde
som nu, dog forventer vi, at flytte de
fleste af de kirurgiske hændelser til

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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Holmsland Jagtforening
Generalforsamling

gang fra 54 til 48 medlemmer.
Karsten Krægpøth blev genvalgt
som formand.
Til bestyrelsen var Kim Spanggaard og Peder Jensen på valg. Kim
Spanggaard ønskede at træde ud af
bestyrelsen, i hans sted blev Niels
Erik Jørgensen valgt. Peder Jensen
blev genvalgt. Suppleanter er Bjarne
Hansen og Aage Bendtsen. Kristian
Iversen genvalgtes som revisor.

Lørdag den 23. januar afholdt
Holmsland Jagtforening generalforsamling med deltagelse af 14 medlemmer.
Forinden generalforsamlingen havde man været på rævejagt med efterfølgende spisning – Gule Ærter.
Formanden, Karsten Krægpøth, aflagde beretning – i øvrigt hans 25.
Til de planlagte jagter havde der været pæn tilslutning, men udbyttet var
særdeles dårligt – vel det dårligste i
foreningens historie. På seks jagter
er der blevet nedlagt 3 – skriver tre
– stykker vildt, nemlig 1 rådyr, 1 fasankok og 1 skovsneppe!
Ud over jagterne har der været afholdt jagtfeltskydning og pokalflugtskydning med meget lille deltagelse.
Den traditionelle vildtaften havde
god tilslutning.
Kassereren, Mogens Tarp, aflagde
regnskab, der udviste et overskud
på ca. 8000,00 kr., der henlægges
til den lodsejerfest, foreningen skal
afholde hver 5. år som betaling for
jagten i engene.
Der har været en medlemstilbage-

Program 2010 - 2011

24. april (lørdag) Vildtaften. (Se s. 10)
29. juli (torsdag):
Der bliver arrangeret en lidt anderledes pokalskydning
14. august (lørdag): jagtfeltskydning
25. september (lørdag): lodsejerfest.
For den kommende jagtsæson er
der planlagt følgende:
9. oktober: jagt
23. oktober: jagt
6. november: jagt og arbejdsdag
20. november: jagt
8. januar 2011: jagt - med
efterfølgende generalforsamling
22. januar 2011: jagt - med
efterfølgende Gule Ærter
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Efterlysning
HIMS sendes nu til næsten 200 email-adresser her i området – MEN
nogle er helt utilsigtet forsvundet fra
mail-gruppen og har ikke modtaget
de sidste 3-4 HIMS´er.
Har DU ikke modtaget HIMS nr.
60 eller senere, så send ”HIMS JA
TAK” til hims@pc.dk - så kommer
du med igen!

ger, aflysninger og meget andet fra
foreninger, institutioner m. fl. – og
som privat kan du såmænd også få
HIMS til at efterlyse din bortløbne
kat eller dine tabte nøgler m.m.
Det er ganske gratis at benytte
HIMS. Du tilmelder dig ved at sende ”HIMS JA TAK” + dit navn til
hims@pc.dk
– dine oplysninger bliver ikke videregivet og du kan til enhver tid framelde dig.

Og til dem, som slet ikke kender
HIMS:
HIMS står for Holmsland Info Mail
Service, som er et supplement til
Holmsland Sogneblad. HIMS giver
besked om arrangementer, ændrin-

Venlig hilsen HIMS-redaktøren

Sankthans på Frederiksberg

Det er vel ikke just Sankthansbål, der er mest 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 har syntes, at det har været en hyggelig
ting, så derfor vil vi gerne opfordre andre til at
tage det op fra sommeren 2010.
Svend er sikkert til at få til at give en hånd med.
Han har nogle muligheder med sit maskinel.
Hilsen
Svend, Martin og Ivan
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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts- Maj 2010

AT PRÆDIKE?

der bader på Skagen strand.
Rundt omkring hang der i 100vis af skitser og forstudier til
maleriet. Maleriet i sig selv er
flot og imponerende og et besøg
værd, men det der især fangede
opmærksomheden var skitserne.
Når jeg ser et maleri forestiller jeg mig altid, at kunstneren
på én eller anden måde ligger
inde med det færdige billede i
sit sind. Når han så skal male
det, overfører han det indre billede til lærredet i en stor bevægelse. Det er i en vis forstand
temmelig bedrevidende og svært
at holde ud.
Men sådan er det ikke. Udstillingen om "de badende børn"
viste, at der forud for mester-

I daglig tale forbinder man noget
negativt med begrebet "en prædiken". Der er gardinprædikener
og moralprædikener, og når en
eller anden fører sig, kan jeg bede om at blive fri for alt hans
"præk". I dagligsproget betyder
en prædiken altså en bedrevidende belæring, og det er i sagens natur ikke til at holde ud.
I kirken lægger vi en anden
betydning i ordet "prædiken".
Jeg kan bedst sammenligne det
med noget, jeg engang oplevede
på museet for maleren J.F. Villumsen (1863-1958). Der var en
særudstilling om et af hans hovedværker: "Badende Børn". Det
er et 11 kvadratmeter stort maleri fra 1909, som forestiller børn,
25

værk. Søndagens prædiken giver et lille indblik i præstens
værksted. Forhåbentlig kan dét
give lidt inspiration.
Ole Lange

værket lå i hundredvis at skitser.
Villumsen havde øvet sig på at
male hænder, flagrende hår, bølgeskvulp omkring ben og meget
mere.
Disse skitser gav ligesom et
indblik i kunstnerens værksted,
og jeg havde det som sikkert
mange andre: hvor ufærdige de
end var, gav disse skitser mig
mere end det færdige kunstværk,
selvom de bare var ridset op med
blyant og kul, med rettelser og
målestreger. Skitserne åbnede
for en fornemmelse for, hvad der
havde optaget Villumsen, da
"Badende Børn" blev til.
Sådan ser jeg også på en prædiken. Ikke som et bedrevidende
mesterværk, men som en skitse,
der giver et blik ind i et værksted, hvor et menneske arbejder
med at begribe - måske bare en
lille bitte detalje i tilværelsens
store mesterværk. Men selvom
det kun er en lille detalje, så kan
den i bedste fald lukke op for lidt
af det store værk. Det kan ske
selvom det er en skitse som sidenhen bliver fundet for svag til
at finde sin plads i det store hele.
Hvert eneste menneske har et
værksted, hvor vi skal stykke
vores liv sammen til et mester-

SALME-AFTEN OM
DÅBEN

Onsdag den 7. april kl. 19.00 - ca.
21.00 holder vi salmesangsaften
i Ny Sogn kirke. Vi vil synge
salmerne nr. 441-454 og 478486.
Det er salmer, der handler om
dåben og om den nødvendige
oplæring i den kristne børnelærdom, som vi bl.a. har ved konfirmationen.
Salmesangs-aftenen er en del af
Ringkøbing Provstis "salmemarathon". De øvrige arrangementer er:
Torsdag den 11. marts: Velling
kirke, nr. 337-354
Torsdag den 25. marts: Staby
kirke, nr. 375-401
Torsdag den 22. april: No kirke,
nr. 455-477
Torsdag den 6. maj: Ringkøbing
kirke, nr. 280-299
Torsdag den 20. maj: Ulfkær
Kirke i Ulfborg, nr. 699-706 og
721-732
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

7. mar. – 3.s.i Fasten – Johs 8,42-51:
Jesus er udgået fra Gud
14. mar. – Midfaste – Johs 6,24-37:
Om mad til evigt liv
21. mar. – Mariæ Bebudelsesdag –
Luk 1,46-55: Mariæ lovsang
28. mar.– Palmesøndag – Johs 12,16: Jesu salvelse og indtog i Jerusalem
1. apr. – Skærtorsdag – Johs 13,115: Fodvaskningen
2. apr. – Langfredag –Jesu lidelse
4. apr. – Påskedag – Matt 28,1-8:
Kvinderne og englen ved graven
5. apr. - 2.påskedag – Joh 20,1-18:
Maria og den opstandne
11.apr. - 1.s.e.Påske – Joh 21,15-19:
Jesus til Simon: ”Har du mig kær?”
18.apr. - 2.s.e.Påske - Joh 10,22-30:
Jesus: ”Jeg og faderen er ét.”
25.apr. – 3.s.e.Påske – Joh 14,1-11: I
Guds hus er der mange boliger
30. apr.– Bededag – Matt 7,7-14:Bøn
2.maj – 4.s.e.Påske – Joh 8,28-36:
Den virkelige frihed
9. maj - 5. s.e.Påske – Joh 17,1-11:
Jesus beder for sine venner
13.maj - Kr.himmelfartsdag – Luk
24,46-53: Jesu endelige afsked
16. maj 6.s.e.Påske – Joh 17,20-26:
Om at blive ét.
23. maj - Pinsedag –
Joh 14,15-21: Helligåndens komme
24. maj – 2.Pinsedag –
Johs 6,44-51: Livets brød
30. maj – Trinitatis søndag –
Matt 26,16-20: Dåbsbefalingen

10.15

9.00

19.00

Ingen

Ingen
10.15
19.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

9.00

10.15

9.00

Ingen

10.15

10.15
Estrup Jensen
9.00
Ingen
10.00
Konfirmation
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9.00
Th.Kristensen
14.00
Børnegudstj

Ingen
Ingen
10.00
Konfirmation
Ingen

9.00

10.15

19.00
Th.Kristensen

Ingen

10.15

9.00

9.00

10.15

9.00

10.15

KONTAKT

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

HOLMBOHJEMMET-

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet. Det er
som udgangspunkt 2. torsdag i
måneden kl. 14.15. Gæster fra
sognet er også meget velkomne!

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 e-mail!

HJEMMESIDE

www.holmsland-kirker.dk

OSCAR OG DEN
LYSERØDE DAME
med Pia Rosenbaum.

Tirsdag den 9. marts kl. 19.00 opfører skuespilleren Pia Rosenbaum
stykket: OSCAR og den lyserøde
dame. Det er historien om den
kræftsyge Oscar og hans fantastiske sidste dage på hospitalet.
Tante Rosa, en frivillig hjælper, opfordrer ham til at skrive til
Gud og betro ham sine tanker. De
kan nemlig godt hobe sig op og
begynde at lugte, hvis man ikke får
dem sagt til nogen. Tante Rosa tør
som den eneste tale med Oscar om
døden, men i lige så høj grad om,
at få det optimale ud af livet – så
længe vi har det!
I gennem leg lever Oscar et
helt liv løbet af 12 dage. Han vokser op, bliver mand, møder kærligheden, bliver gift og dør som en
gammel mand.På trods af det triste
emne er stykket en lys og livsbekræftende forestilling. En smuk og
rørende og munter og underfundig
monolog om tro, liv og død. En
historie om hvor vigtigt det er at
stille spørgsmål til livet og ikke
forvente at få et endegyldigt svar.
Billetter á 120 kr. købes på
www.billetten.dk eller i Dagli'
Brugsen i Kloster.
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
Marts 2010

Tirsdag d. 2. kl. 19.30
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Generalforsamling tale v/ Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing
Torsdag d.11. kl. 19.30
Bibelkursus v/ Erik Kloster, Ringkøbing
Torsdag d.25. kl. 19.30 Møde v/ Henrik Vejlgaard Kristensen, Borris *

April 2010

Tirsdag d. 6. kl. 19.30
Torsdag d. 15. kl. 19.30
Mandag d. 19. kl. 19.30
Mikkelsen, Kolding
Fredag d. 29. kl. 19.30

Maj 2010

Tirsdag d 4. kl. 19.30
Nielsen
Tirsdag d 20 kl. 19.30
Ringkøbing *

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Møde i Hee v/ Ulrik Baun, Lind
Forårskredsmøde i Hee v/ Thomas Bjerg
Basar v/ Bjarne Carlsen, Herning. DEM
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen
Møde v/ Karsten Hauge Mortensen,

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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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

Lokalhistorisk forening for
Holmsland og Klitten
Generalforsamling

onsdag d. 28. april kl. 19.30 på Hotel Strandkroen i Søndervig.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (som tilsendes ved henvendelse til
bestyrelsen).
På valg er: Helle Skarregaard, Kloster og Grete Holt Winther, Hvide
Sande.
Forslag til behandling:
Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til kr. 75,Bogudvalget redegør for arbejdet med bind 3 af »Holmsland og Klittens
historie«.
Desuden er aftenens tema: ”VIKINGER I VEST” (se nedenfor).
Der kan købes øl, vand, kaffe og brød til »lokalhistoriske priser«!
Venlig hilsen Bestyrelsen
Kasserer Grete Holt Winther, Pallasvej 24, Hvide Sande & formand
Poul G. Lyng, Røjklitvej 26, Holmsland.
Som nævnt i annoncen ovenfor, kommer arkæolog Palle Eriksen og fortæller om ”vikinger i vest” – ledsaget af lysbilleder – når Lokalhistorisk
Forening holder generalforsamling.
Palle Eriksen har netop – sammen med tre andre arkæologer – skrevet bogen, ”Vikinger i vest” om vikingetiden i Vestjylland, nærmere bestemt det
tidligere Ringkøbing Amt. De fire arkæologer har gennem de sidste 25-40 år
31

foretaget en lang række udgravninger og undersøgelser for de lokale museer.
Fremstillingen er baseret på 128 lokaliteter, hvor
der er foretaget arkæologiske undersøgelser eller
fundet genstande fra vikingetiden. Hvert af disse
fundsteder behandles udførligt i et katalog.
I bogen berettes om de forskellige aspekter af vikingernes dagligdag - om livet på gårdene, kontakten med omverdenen og om gravskikken. Bogen er
rigt illustreret.

Holmsland Sogneforenings logo blev tegnet af Gunvor Plougsgaard for
snart 10 år siden. På daværende tidspunkt var der ikke megen viden om vikingernes færden her på egnen. I hvert fald ikke i den brede del af lokalbefolkningen. Men der gik nu ikke mange måneder fra Sogneforeningens vedtagelse af det flotte logo – så blev der gjort vikingefund på en mark i Nørby.
Et hold arkæologistuderende under ledelse
af en professor fra universitetet i København havde nogle få dage til overs.
Kom og hør resten af dén historie på
Strandkroen i Søndervig d. 28. april! Er du
ikke medlem af Lokalhistorisk Forening –
så skynd dig at blive det!
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Højskoledage på Holmsland
Når Holmsland Sogneblad udkommer, er vi færdige med de otte højskoledage, der har været afholdt i
2009/2010.
Der var 164 personer tilmeldt højskoledagene, men vi kunne på grund
af lokalebegrænsning kun optage
150, hvilket naturligvis er beklageligt.

hjælp af deltagerne, som er kommet
med mange forslag til os.
Foreløbig kan vi ikke fortælle om
programmet, men datoerne er fastlagt.
Det bliver i 2010 den 13. oktober,
27. oktober, 10. november og 24.
november og i 2011 den 12. januar,
26. januar, 9. februar og 23. februar.

Vi som arrangører har været meget
tilfredse med de foredragsholdere,
vi havde truffet aftale med, og det er
vores indtryk, at deltagerne har været tilfredse.

Vi håber at kunne bringe det endelige program i sognebladets maj-nummer, men hold endelig godt øje med
LOF’s program, der udkommer formentlig i august måned, idet tilmelding jo skal ske skrifligt til LOF.

Vi er nu i fuld gang med at planlægge næste sæson og har her fået god

Steffen Qvortrup og Mogens Tarp

Holmsland Sogneblad på Nettet
Har du familie eller andre venner, som bor udenfor Holmslandområdet – og som kunne tænkes at være interesseret i at se Holmsland
Sogneblad, så er det fremover muligt at finde det i en PDF-udgave på
www.holmsland.dk
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bakken, på langrendsløjpen og med
spil og leg om aftenen.
Og så var Bodil og Ivan jo garanter
for, at alle fik lært noget!
Tak til alle, der var med! BD
En epoke er slut. I over 30 år har 7.

Norgesturen

Klasse på Holmsland Skole været
på skitur til Norge, og i næsten alle
år boet på det samme hotel. Et sted
mellem 6- og 700 elever har haft den
fantastiske oplevelse det er, at være
sammen men klassekammeraterne
om en sjov og fælles oplevelse.
Skiene er solgt, så vi må håbe der
kommer lidt sne hver vinter, så de
kan blive støvet af.

Den allersidste norgestur arrangeret
af Holmsland Skole er slut. Heldige
var de, der var med på dette års tur,
for hvor var den dog vellykket! Ideelt skiføre, lærevillige elever, der aldrig brokkede sig, men tværtimod
fik at vide på hotellet, at de var så
høflige og søde. Humørfyldte forældre, der forstod at tage et nap med og
“tumle” sig med eleverne på slalom34

Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsesvalget 2010.

Trivselsrådet.
Lørdag d. 27.februar 2010 inviteres
alle elever, forældre og lærere til en
anderledes skoledag, hvor vi vil være sammen omkring humor – glæde
og fællesskab. Vi skal grine sammen, være aktive sammen og forhåbentligt gå hjem med en god fornemmelse i maven.
Vi skal møde Klovnen Tape` - artist, musikant, mimer, slangemenneske og klovn. Forestillingen er en
hyldest til det kropslige udtryk. Det
foregår nemlig uden ord, da Klovnen Tape` kun kommunikerer via
kropssprog og mimik understreget
af musik og lyde. Hans alsidige og
morsomme cirkusforestillinger har
noget for både øjnene, ørerne og ikke mindst grinemusklerne.
Igen i år får vi hjælp af en flok fantastiske bedsteforældre, som vil sørge
for, at vi i løbet af formiddagen får
lidt at spise og drikke for ”uden mad
og drikke dur helten ikke” Dette er
en uvurderlig hjælp som vi er utrolig
glade og taknemmelige for.
Vi glæder os og håber at vi alle får
en rigtig god dag sammen.

Med venlig hilsen
Kirsten

Der afholdes skolebestyrelsesvalg på
Holmsland Skole tirsdag d. 23.marts
2010 kl. 19.00 i Musiklokalet.
Skolebestyrelsen er en del af det lokale demokrati og derfor er valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen en vigtig opgave. 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 sparringspartner for skolen.
På valg til skolebestyrelsen er:
De 7 forældrevalgte – Nina Mortensen, Lise Kroning, Marianne Iversen, Ole Lange, Lene Enevoldsen,
Dorthe Krogsgaard og Kirsten
Nohns - er alle på valg og genopstiller ikke til en ny 4 års valgperiode.
Der bliver derfor brug for nye kræfter i skolebestyrelsen.
Valgperioden er fra d. 1.august 2010
– 31. juli 2014.
Nærmere information fra valgbestyrelsen vedrørende skolebestyrelsesvalget følger.
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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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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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Holmsland Maskinstation
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Holmsland Lokalhistoriske Arkiv
I Holmsland lokalhistoriske Arkiv findes mange spændende ting. Således faldt
jeg en dag over nedenstående beretning, skrevet af nu afdøde musikhandler
og lokalhistoriker J. Vejen Larsen, Ringkøbing, som igennem mange år
leverede lokalhistorisk stof til Ringkøbing Amts Dagblad. Denne beretning
blev bragt den 29. september 1976.
Det kan vel tænkes, at herremanden, der fortælles om i beretningen var fra
Søgård på Holmsland, og at kirken er Ny Sogn kirke.
Mogens Tarp

Jeg er Vonå, og jeg kan
fortælle mangt og meget.

dens hoved kommer nærmere, og nu
er det lige ved siden af båden.

En båd ligger og vugger i udkanten af en rørbusk ved den såkaldte
Bødkerkrog. Bådens ejer har placeret sig, så han har udsigt over store
dele af åen. Det ser faktisk ud, som
om han sidder og blunder og læner
sit hoved mod bådens slanke mast.
Han er faldet i dybe tanker med blikket rettet mod åens vestlige bred,
hvor den synkende sol spejler sig,
mens alt omkring bades i et ravperleagtigt skær. Men hvad er dog dette?
Det er som om, den spejlende sol
forvandler sig til et skønt kvindehoved, og de vandspejlede rør minder
om hendes udslagne hår.
Nu er det pludselig som om, kvin-

Ved Vonåens bredder har siv og rør
hvisket sammen i hundreder af år,
skriver lokalhistorikeren J. Vejen
Larsen.
De har hvisket om begivenheder, der
er sket – sådan som de har oplevet
tildragelserne i tidens løb.
Siv og rør dør, når naturens tid er inde Men åen lever videre og gemmer
hemmeligheder i sit dyb.
Vejen Larsen fortæller her en af disse hemmeligheder:
Jeg er åen, siger kvinden, du troede
nok, at åen var en mand – en åmand
– men du tog fejl. I søer og åer hersker kvinderne, i havet har havmanden sammen med havfruerne herre39

OSCAR

OG DEN
LYSERØDE
DAME

Pia Rosenbaum

Ny Sogn Kirke, Kloster
Tirsdag den 9. marts kl. 19.00
Pris: 120,- kr.
Pressen skriver:
Århus Stifttidende:
En livsbekræftende teaterperle.

Af Eric-Emmanuel Schmitt

Gregers Dirckinck-Holmfeld:
Voldsomt livsbekræftende i sin underfundighed.

Dansk bearbejdelse Jesper Kjær

Weekendavisen:
Så har Pia Rosenbaum ført os derhen,
hvo ikke kragerne, men stjernerne vender
og betragter en ny lille prins sove ind

Iscenesættelse Annabelle Rice
Scenografi Trine Holtough

Berlingske:
Med Pia Rosenbaum på scenen sker et lille mirakel
Jyllandsposten:
Fin lille forestilling - gode grin og ansats til en
klump i halsen - og en skuespiller, der levendegør
svært stof uden et sekund at banalisere

Arrangør:
Støtteforeningen for
Anker Fjord Hospice og
Ny Sogn Menighedsråd

A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing
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en havbugt, er drevet ind i min å og
har fundet sit sidste hvilested i mit
bundløse mudder. En heks er gået
ned ved det store sving øverst ved
Bødkerkrogen. Jeg så det selv, men
jeg rører ikke ved en heks og lod
hende synke i det dybeste hul i åen.
Der fortælles blandt rørene, at der til
tider brænder lys over heksens våde
grav. Skal jeg fortælle dig denne historie, imens du sidder så tankefuld i
båden? Ja, så hør efter:

dømmet.
Se, hvor skønt alt er her ved åen, her
foregår mange ting, og jeg ser og hører alt. Jeg råder på bun-den og på
overfladen og er altid i nærkontakt
med rør og siv. Jeg hører, når de gnider aksene mod hinanden og fortæller om elskende, som har fundet lykken, når de stille gled med strømmen. Og mine småbølger klukkede
mod bådsiden og ønskede lykke for
livet. Jo, jeg kan fortælle meget, vil
du høre, så vil jeg fortælle:

Den skønneste kvinde.

Der ligger meget
gemt på bunden.

Historien er foregået i højsalig kong
Christian den Femtes tid. Kongen
havde svær lyst til at komme i lag
med svensken, og så startede den
skånske krig.
En herremand her fra egnen måtte
også deltage i fejden.
Det gik sådan, at han blev såret og
lå bevidstløs i flere måneder i et hus,
hvor der boede en mor og datter.
Herremanden blev plejet meget omhyggeligt, og da han slog øjnene op,
så han den skønneste kvinde, han
havde set i hele sit liv, sidde ved sin
seng. Det var datteren, som havde
taget sig særdeles ømt af ham og var

Jeg er flere hundrede år gammel.
Jeg blev født, da sandene ikke mere
kunne klare vandreguleringen mellem fjordene.
Det blev hos mig, det hele kom til
at foregå. Der ligger meget gemt på
bunden af min å, og nu skal du høre:
Dybt gemt i de vældige mudderdynger, som i århundreder har udfyldt store dele af de lave enge, ligger der skibe, som har sejlet på de
store have. Ja, selv vikingeskibe fra
store søslag, som er udkæmpet på
vestsiden af fjorden, der engang var
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Han gruede for den
mystiske heks.

dybt forelsket i ham.
Herremanden havde en hustru af meget fin slægt. Men han var forhekset
af den skønne datter. Og skønt han
omsider følte sig rask nok til at rejse
hjem, kunne han ikke løsrive sig fra
hende.
Hver gang han gjorde sig klar til at
rejse, begyndte hun med sine forføriske kunster, og han kunne ikke
modstå hende.
Til sidst lovede han hende, at han
ville blive hos hende altid til gengæld for hendes omsorg og pleje af
ham.
Der gik år og dag. Men omsider blev
længslen efter hjemmet så stor, at
han ofte forsøgte at løbe sin vej. Men
altid opdagede den skønne hans forsøg og spærrede vejen for ham.
En dag lykkedes hans flugt. Moderen var alene hjemme, og det var en
let sag for ham at lukke hende inde i
et rum og løbe sin vej.
Han var så heldig at møde et par
danske ryttere, og i følge med dem
slap han hjem over Norge.

Der var selvfølgelig stor glæde i
familien ved herremandens hjemkomst. Han var i lang tid anset for at
være død i krigen.
Men han var ikke den samme som
før. Han kunne i dagevis gå og være
indesluttet og så underlig, at nådigfruen ofte frygtede for hans forstand.
Selv deres bedste venner kunne ikke
få herremanden til at live op, og der
taltes meget om, at det nok var krigens rædsler, som havde gjort ham
så underlig.
Det var dog slet ikke krigens rædsler, der pinte ham.
Han gik og gruede for, at den mystiske heks fra Skåne, skulle vise sig
for og forlange, at han skulle elske
hende evigt, som han havde lovet til
gengæld for hendes kærlige pleje.
Der gik et års tid. Men en dag, han
var gået ud til folkene for at se efter, hvorledes det gik med høbjergningen, så han i det fjerne en hvid
skikkelse, som kom vandrende hen
over Vonåengene i retning mod ham.
Det så nærmest ud, som om den hvide skikkelse svævede hen over engene, og herremanden så straks,
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Der blev stor opstandelse på gården
ved den fremmede kvindes ankomst.
Hun ringeagtede nådigfruen og regerede på gården, som om hun var
den rette ejer af herligheden.
Hverken herremanden eller fruen
kunne få hende til at rejse væk. Hun
havde faktisk forhekset dem alle.
Nådigfruens fine familie var rasende, og en dag kom der et skib sejlende fra Stadil fjord og lagde til ved
udløbet i min å. Det var en besætning, hvorimellem fruens fine familie befandt sig.
Det traf sig sådan, at herremanden
netop den dag var ved åen med nogle folk for at se på rørskær, og han
blev svær forskrækket over at se sin
frues familie og frygtede det værste.
Ja, ser du, adelen kender jeg ikke
så godt som åen. Men det var nok
Spendslægten fra Rammegård, hun
tilhørte.
Men dette familiemøde resulterede i
slagsmål med årerne, hvoraf en blev
knækket. Jeg gemte den til et minde
i den store mudderdynge lige over
for Voldbjergåens udløb.
Herremanden måtte love at jage heksen væk. Men det var lettere lovet
end gjort. Hun regerede enevældigt
på gården, og en dag var nådigfru-

at det var heksen fra Skåne, som
havde fået hans bosted opspurgt.
Hun kom helt hen til ham og så ham
fast i øjnene, idet hun sagde: - Endelig fandt jeg dig. År og dag har jeg
vandret rundt, og nu har jeg fundet
dig og vil aldrig forlade dig. Nu må
du holde dit løfte.
Ja, men jeg har en god hustru hjemme på min gård, stammede herremanden. Jeg kan ikke have dig hos
mig, så vil hendes fine slægt slå mig
ihjel.
Jeg viger ikke for din hustru, sagde
den skønne kvinde, Gå nu hjem og
forbered hende på min ankomst.
Herremanden gemte hende i en høstak, for at de ufri bønder ikke skulle
se alt for meget, og så vaklede han
hjem.
Men han havde ikke mod til at fortælle sin hustru om den mystiske
kvinde, som helt havde betaget ham.

Der blev stor opstandelse.
I løbet af nogle dage kom kvinden
selv gående til herregården og forestillede sig for fruen med krav om at
blive på herregården som herremandens elskende. Det havde hun ret til,
sagde hun.
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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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En dag ved mørkningen besluttede
han, at han ville gå hen i kirken og
bede den almægtige tilgive ham alle sine synder og om muligt få sin
hustru tilbage. Mens han sad foran
alteret, mente han at kunne høre barnegråd, og da han gik efter lyden,
trådte han ind i et kammer, hvor en
kvinde sad og vuggede et barn.
Det var hans egen hustru. Herremanden fortalte hende, at heksen
var sendt væk og var druknet, så hun
kunne være i fred på sin gård. Fruen betroede ham, at da hun var med
barn, ville hun ikke føde det i heksens nærværelse. Derfor lod hun indrette et værelse i kirkens tårn, hvor
en af gårdens piger skaffede hende
alle fornødenheder under tavshedsløfte. Fruen tog igen hjem til gården,
og til heksen så de aldrig noget siden.

en forsvundet, og ingen, selv hendes
slægt, anede, hvor hun opholdt sig

Hun kastede sig i det
dybeste hul.
Herremanden blev mere og mere
sær i sindet, og til tider kunne han
sidde ensomt og udstøde forbandelser mod den lede heks, som havde
forhekset ham og ødelagt hans familieliv.
En dag besluttede han, at nu kunne
det være nok med hekseriet. Han
samlede en del af gårdens folk og
lod dem følge hende ned til Vonåen,
hvor de satte hende i en båd og skubbede hende til søs.
Jeg fulgte det hele med øjnene og
hørte hende jamre og klage sig. Da
hun kom til dybeste hul i åen, svinget ved Bødkerkrog, kastede hun sig
med et vældigt skrig i vandet og gik
til bunds.
Der ligger hun under den vestlige
mudderdynge.
Herremanden var nu fri for sin plageånd, men hvor var hans gode hustru? Ingen vidste noget, og han levede i stadig uvished, om hun var levende eller død.

Jeg kender et sagn om
Gammelsogn mølle.
Vil du høre det?
Du nikker.
Ja, så får du historien.
Historien vil blive bragt i
majnummeret af Holmsland
Sogneblad.
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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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Holmslands gamle gårde (1)
»Holck« i Nørre Røjklit.

Ifølge tinglæst skøde, overtog han
gården den 11. februar 1831. Før
den tid har gården sikkert været en
fæstegård under herregården Søgård på Holmsland. Denne Jens Pedersen Holck skøder 12. september
1858 ejendommen til Niels Jespersen Korsholm af Stadil sogn.
Niels Jespersen Korsholm var gift
med Maren Pedersdatter (Graversgaard), født i Graversgaard i Stadil. Begge døde de som aftægtsfolk
i Nørre Rødklit. Maren døde 1901
og Niels J. Korsholm d. 19.-4. 1906.
Ejendommen, matr. 63, kaldes da for
”Holk” uden c.
Ifølge Korsholm-slægten fik deres

Her bringes den første af en – forhåbentlig lang – række omtaler af de
gamle gårde i Holmslands to Sogne.
Oplysningerne stammer fra Lokalhistorisk arkiv.
Om ”Holck” – som nu har adressen:
Røjklitvej 26, skrev daværende leder af Lokalhistorisk Arkiv i 1983
sådan til de nuværende ejere, som
havde bedt om oplysninger:
”Den første ejer af gården, som jeg
kender af navn, var Jens Pedersen,
kaldet Holck efter sin første hustrus
første mand.
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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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ældste datter, Ellen Kirstine Nielsen
Korsholm og hendes mand Andreas
Andersen (Mose), der var født i Hee
sogn, ejendommen.
En søn: Anders Andersen (Mose) overtog fødestedet, men senere
solgte han det til Peder Chr. Christensen, kaldet Holk, eller som den
ældre stavemåde var, ”Holck”.
Hans enke, Stinne Stougaard” solgte for 4-6 år siden ejendommen til –
Det er hvad jeg for tiden ved om
ejendommen. Men skulle jeg senere
hen finde mere om ejendommen, skal
jeg lade dig det vide, hvis det har interesse.

fra blot at hedde ”Nr. Røjklit,
Holmsland” – og Kommunen havde
netop pålagt alle at udstyre deres hus
med husnummer.
Ved overtagelse var ejendommen
3-længet og bestod af stuehus
mod syd, staldlænge mod vest og
lade mod nord. I bryggerset stod
en vandpumpe af støbejern – og
den murede brønd var selvfølgelig
derunder. Stal og lade var i en sølle
forfatning – murene var visse steder
ved at skride ud.
Ombygninger har ført til at
ejendommen nu fremstår som
4-længet – hvilket den i øvrigt også
har gjort tidlige. Det viste sig ved
opbrydning af den betonbelagte
gårdsplads, som nu er belagt med
brosten. Den tidligere gårdsplads var
(da gården bestod af de oprindelige
4 længer) ganske lille – vel omkring
20 kvadratmeter. Nu er den nærmere
de 60, hvilket skyldes at stuehuset
er blevet forlænget og tværlængen
(mod øst) er ”lagt udenpå” ladens
gamle østgavl.
Indvendig er der ikke mange spor af
den oprindelige ejendom – i stuehuset
ses dog stadig de gamle loftbjælker.
De fleste af de gamle ydermure er
blevet sat om, alle vinduer skiftet og
i det hele taget fremstår ”Holck” i
dag som en moderne beboelse, som
opfylder nutidens krav.

Med hilsen
Chr. Tarbensen Christensen.”

Noter og tilføjelser:
Stednavnet Røjklit – eller de
tidligere betegnelser, Rølklit og
Rødklit – menes at være opstået
ved at jorden under muldlaget er
meget jernholdig og dermed rød.
Ejendommen blev i 1977 solgt til
Susanne Birkelund og Poul G. Lyng.
Dengang var postadressen netop
blevet ændret til den nugældende
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NYT

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
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