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Dette er sidste nummer af Holmsland Sogneblad i 2011. Det betyder bl. a.,
at vore annoncører, inden næste nummer udkommer, vil blive kontaktet for
at få afklaret, om man vil fortsætte annonceringen, om der evt. skal ske ændringer eller andet.
Under alle omstændigheder vil vi gerne sige tak til vore annoncører. Uden
jer ville det ikke være økonomisk muligt at udgive og udsende Holmsland
Sogneblad til samtlige husstande i vore to sogne.
Ny årgang af sognebladet betyder også ny forside. Vi vil bede vore læsere
om at komme med forslag til denne nye forside. Det forslag, som vi vil bruge, vil blive belønnet med en præmie, nemlig det kort (i indramning), hvoraf
vi har brugt et udsnit til dette års forside (se billedet side 43). Der vil også
være en andenpræmie – også et kort, men uden indramning. Vi håber på
mange gode forslag.
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Temamøde
Referat om temamøde omkring den fremtidige udvikling i Kloster:
Holmsland Sogneforening havde indkaldt til temamøde den 20. september
2011 i Holmsland Kultur og Fritidscenter for at få borgerne i området til at
fortælle om, hvad de synes, der skal ske af udvikling i de 2 sogne, der udgør
den nordlige del af Holmsland. Ca. 30 mennesker var mødt frem.

Formanden indleder:
Hvordan skal Kloster udvikle sig med nye parcelhusgrunde? Har i Ideer og
forslag til nye opgaver, som Holmsland Sogneforening skal tage op?
Han fortsætter: Da den nye kommuneplan blev udarbejdet, kiggede kommunen ikke på udviklingsmuligheder for landsbyerne. Byrådets besked lød, at
landsbyerne selv skal arbejde med ønsker og forslag til udvikling, hvorefter
de kan søges realiseret i et kommuneplantillæg.
I den gamle kommuneplan er der to områder sydøst for Brugsen i Klosterudlagt til nye parcelhusområder. Den planlægning er blot ført videre til den
nye kommuneplan.
”Men inden vi opfordrer lodsejerne til at få lavet lokalplan, synes bestyrel3

sen, at vi sognebørn skal diskutere, om det er dér, udviklingen skal ske og
eksempelvis om vi skal ønske os flere storparceller” forklarer Iver Poulsen.
Han påpeger, at Kloster har oplagte muligheder som forstad til Ringkøbing.
Derfor er det vigtigt, at landsbyen tænker sig godt om, før der fremsættes
ønsker til Kommunen om den fremtidige udvikling.

Gruppearbejdet
Deltagerne arbejdede i 5 grupper tilfældigt sammensat og de præsenterede
deres forslag med bemærkninger. Forslagene er som følger:
Gruppe 1:
1. Flytning af Dagli’Brugsen ud til Søndervig Landevej, hvor
der samtidig skal etableres en tankstation og kontorer for
udlevering af nøgler til sommerhusene i området
2. Byudvikling mod øst i henhold til et forslag, der var indsendt
til Kommuneplan 2009 og som der blev udleveret en kopi af.
3. Grønt område – Skoleskov syd for skolen ned mod
Frederiksberg
4. Vejen til Spangen ved Vonå Engbro gjort cykelvenlig
5. Cykelsti til Ringkøbing Skole
6. Toiletter ved fjorden for enden af Baggersvej
7. Bevarelse af genbrugspladsen i Kloster
8. Campingplads ved Baggersvej eller på Præstegårdsmarken
Gruppe 2:
1. Cykelsti langs Røjklitvej
2. Cykelsti i stenmel til Spangen, evt. videreført til Hee
3. Løsning af trafikale problemer omkring Søndervig Landevej
a) trafikprop ved lyskryds i Søndervig
b) rundkørsel ved Klostervej
c) hastighedsbegrænsning ved trafikale sideveje på Holmsland
d) udsmykning af rundkørsel ved omfartsvejen
4. Ordnede forhold omkring surferpladsen ved Baggersvej
a) toiletforhold, bademuligheder
b) betalings P-plads
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5. Skovbeplantning på det tidligere legepladsområde syd for
skolen
6. Strøtanker
a) bifalder udflytning af brugsen
b) cykelsti over Baggers Dæmning
c) vandresti langs Vonåen
d) sejlads med turister på Vonåen
Gruppe 3:
1. Matr. nr. 30A samt endnu et par områder udstykkes til storparceller
2. Forsamlingshusgrunden beholdes til senere behov for ældreboliger, ”olle-kolle”
3. Skilt til Sogneparken
4. Cykelvenlig grussti ved Bandsbyvejs grusbelagte del til Vonå
Engbro
5. Samarbejde med Hee og Stadil/Vedersø vedr. sti til ”Verdens
Ende”
6. Opkald en vej efter Ragna Tang
7. Anvend Forsamlingshusgrunden som Helikopter
landingsplads til akut-helikopter
8. Udsmyk ringvejens rundkørsel med stendysse
9. Flytning af rundkørsel i Kloster by
10. Opslagstavle på Polden, Postkassen flyttes op til Brugsen,
11. Kan man få etableret en funktion som en ”Landsby-Pedel”
til at melde ind til Kommunen om mangler, skader og øvrige
opgaver, der påhviler Kommunen.
12. Hvad blev der af ”Udviklingsfonden”
Gruppe 4:
1. Udstykning af grunde bag Foderstof-bygningen og på Børge
Mikkelsens mark
2. Der bør laves plads til parceller på 3 – 6.000 m2
3. Mere fokus på foreningens markedsføring gennem Dagbladet
4. Henstilling til Skov- og Naturstyrelsen om, at der skal være
5

ordentlige toiletforhold og læskure ved Baggesens vej
5. Oprydning ved Spangen
6. Arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger og
bestyrelser (Lokalråd) med Sogneforeningen som paraplyfunktion
Gruppe 5:
1. Røjklit Havn skal have vand og strøm til toilet og vaskeforhold
2. Surfepladsen ved Baggesens vej skal have vand og strøm til
toilet og vaskeforhold
3. Brugsen flyttes til Møllepladsen
4. Byudvikling på østsiden af byen
5. Trækfærge samt broer til passage over Baggers Dæmning
6. Vandrehjem i Kloster centrum
7. Kombineret vuggestue og børnehave i Kloster pga. faldende
børnetal
8. Udsmykning af rundkørslen ved omfartsvejen med et H (som
Videbæks V)
9. Rundkørslen i Kloster justeres
10. P-plads til lastbiler og busser så de ikke placeres på villavejene
11. Musik-legeplads i forbindelse med Kloster legeplads.
12. Udendørs motionsredskaber f.eks. ved. hallen
Iver Poulsen afsluttede gruppearbejdet således alle fik lejlighed til at stille
spørgsmål til de øvrige grupper om de forskellige forslag, der var listet op.
Det er nu op til Sogneforeningen at få de mange forslag samlet og
prioriteret. Dette arbejde vil bestyrelsen gå i gang med på de næste møder
og resultatet vil kunne læses her i Sognebladets næste numre.
Bestyrelsen
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Dansk sang og musik
Torsdag den 27. oktober var det Spil
Danskdag. Det fejredes på Holmsland i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor Holmsland Sogneforening i samarbejde med Centeret
havde arrangeret en café-aften med
dansk sang og musik.
Musikken blev leveret af Holmsland
Spillemændene, der også spillede til
fællessangene. Holmslandkoret og
Holmsland Børnekor blev ledet af
Erla Thórólfdóttir. Begge kor serverede smukt et meget alsidigt uddrag
af danske sange. En friervise blev på
munter vis sunget af et par af korets
medlemmer. En god aften, hvor 8090 personer sang og sammen nød de danske sange, hyggede sig ved bordene
og nød Karina og Lindas kaffe og æblekage.

VE-midler fra Vognkær vindmøllerne.
Dagbladet oplyste den 27. september, hvilke ansøgere der får del i
VE-midlerne fra de 5 store Vestas V90-3,0MW møller i Vognkær.
Tilsagn om midlerne fordeler sig som følger:
Holmsland idræts- og kulturcentertil en tilbygning til Centeret
Lodberg Hede Grundejerforening til toilet og madpakkehus
Holmsland Sogneforening til Kunsten i Bevægelse		

kr. 595.000
kr. 50.000
kr. 20.000

Hee Sogneforening
til vandre- og cykelsti			
			
til Hee Gl. Stationsbygning		
Engforeningen Sommerlyst til solceller				
Foreningen Medspil Ringkøbing til udstyr og indretning		

kr. 235.000
kr. 64.650
kr. 173.000
kr. 50.000
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Indvielse af Æ Pold
og tænding af den nye julebelysning
Meget er ændret på Poldens
midte de sidste tre måneder. Fra
at være et overkørt sandområde
med lidt grønt ukrudt, fremstår
Polden nu med chaussésten,
blomsterkummer, granitbænke
og – bord.
Projektet startede i april måned,
hvor Inge Plougsgaard på opfordring lavede tegningen og udfærdigede en plan for anlægget. Daglí Brugsen og
menighedsrådet ved Ny Sogn Kirke var med på ideen om forskønnelse af stedet.
En ansøgning om lov til at rumstere på Polden blev sendt til kommunen sammen
med en forespørgsel om lov til at hente kommunale chaussésten. 4 måneder gik,
før svaret kom, og heldigvis blev der givet grønt lys, og spaden kom i jorden. Grunden blev gravet ud, chausséstenene blev hentet i Lønborg, og Inge og Gunnar trak
i arbejdstøjet.
De to ”mestre” udførte nede på knæ og med skovl et kæmpearbejde. Et par andre
”arbejdsmænd” blev hidkaldt til forfaldent arbejde, men det er udelukkende de to
ildsjæle vi kan takke for at Polden i dag fremstår smukt med brolægning, knust granit og store marksten.
Tak til menighedsrådet ved Ny Sogn Kirke, som har betalt de 2 store blomsterkummer. Heri vil der i vinterperioden blive pyntet med gran og fyr. Blomsterne, der
skal plantes i sommerperioden, leveres og betales af Daglí Brugsen og for nemheds
skyld, laves selvvanding.
Tusind tak til Inge og Gunnar for det store frivillige arbejde. Det er et flot arbejde,
og vi håber at Kloster og omegns beboere vil nyde forandringen og passe på stedet.
Indvielsen af Æ Pold sker søndag d. 27. november kl. 16.15.
Klosters julebelysning var slidt op, og på denne første søndag i advent skulle vi
være klar til at tænde den nye.
Se i øvrigt programmet for 1.søndag i advent her i Sognebladet.
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Søndag d. 27. november 2011 fra kl. 13.00 - 17.00
Den første søndag i advent har Ny Sogn Kirke samt Handels– og
kulturlivet i Kloster skabt rammerne om en spændende og hyggelig
eftermiddag med mange aktiviteter og arbejdende stande. Så tag
familie og venner med, der er oplevelser for ALLE.
•

•
•
•
•
•
•

13.00 - 15.15 : Standene er åbne i Multisalen.
Lav julepynt til juletræet i foyeren. I Kantinen v. DEF
Vis mig din Hobby. Arbejdende værksteder.
Kantinen sælger æbleskiver, gløgg, kaffe og kage.
13.00 - 14.00 : Aktiviteter i Hallen for børn. (HGU).
14.30 : Historiefortælling i Hulen v. Sven Erik Rebold.
15.15 : Fælles afgang til Kirken.
15.30 - 16.15 : Gudstjeneste. Der synges adventssange samt
underholdning af Kloster Kammerkor.
16.15 : Indvielse af ”Æ-Pold”. Juletræet tændes.
16.30 : Brugsen serverer kaffe og kager på lageret.

Støt

Foreningslivet
I din by i
Samarbejde
med:

Ny Sogn Kirke

Holmsland Idræts- og Kulturcenter
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Her følger brugsens åbningstider i julen:
Man. 19/12
7.30-19.00 Man 26/12
Tir. 20/12
7.30-19.00 Tir. 27/12
Ons. 21/12
7.30-19.00 Ons. 28/12
Tor. 22/12
7.30-19.00 Tor. 29/12
Fre. 23/12
7.30-19.00 Fre. 30/12
Lør. 24/12
7.30-13.00 Lør. 31/12
Søn. 25/12
9.00-16.00 Søn 01/01

7.30-18.00
7.30-18.00
7.30-18.00
7.30-18.00
7.30-18.00
7.30-15.00
9.00-16.00

HUSK: Fra 2/1 2012 holder
Dagli’Brugsen åben 07.00-19.00
alle ugens dage
Søndag den 27/11
For hver 100 kr. der handles for denne dag, udleveres
1 lod, som vil indgå i lodtrækning
søndag den 18. december kl. 15.00 .
Man skal være til stede i butikken ved udtrækningen
for at vinde.
Førstepræmie : 1 julekurv ca. 600 kr.
2.-10.præmie : Forskelligt.
Der serveres kaffe og småkager og en godtepose til
børn ifølge med voksen.
Personale og bestyrelse ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår.
Kirstine
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Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk
Rep. af alle bilmærker
Auto opretning
Aircon - klima
Autoskader
Auto diagnose
Bremsetest
Dæk - Fælge
Autohjælp
Autoglas
Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16

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

Online booking

Frisøren i Søndervig

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

Sønderbyve
mikael@tv

Aut. VVS-Installatør & blikkenslager
Morten Krogsager

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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing

Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Tirsdagstræf
Også i år er der hele vinteren Tirsdagstræf hver tirsdag formiddag fra kl.
09.00 og til ca. kl. 11.00 motion og hyggelig samvær i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Vi starter med morgenkaffe og et par sange.
Derefter er vi klar til
lidt opvarmning i hallen,
hvor vi får rørt arme og
ben, får strakt kroppen
ud, får vredet og bøjet
os, får balancen testet og
øvet, får sved på kroppen og til slut en rask løbetur rundt i salen. Alt
sammen en god halv time under Mettes eller
Birthes kyndige ledelse
med musik til.
Derefter kan man spille badminton, ringo, spille curling, deltage i seniordans eller nok en gang gulvøvelser eller skyde i centerets skydelokale. Ved
11-tiden slutter vi med et glas vand.
Har du lyst til at prøve at være med er du meget velkommen, der er altid
plads til en til. Du bestemmer selv, hvad og hvor meget du vil deltage i. Der
er også mulighed for at få et spil kort eller et spil bob. Du betaler kr. 35 pr.
gang du deltager.
HGU Seniorudvalget
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Holmsland Idræts- og
Kulturcenter afholder

Kæmpe julefrokost
lørdag den 17. dec. Kl. 18.30

Kom og vær med - slå dig sammen med familie,
naboer, venner eller hold din ﬁrma-julefest
sammen med rigtig mange andre.
Preben Susgaard tilbereder
Et lækkert buffetbord
Med alt hvad der hører sig julen til.

Det 3-mand store alsidige orkester

It takes two

med sangerinden Christina Seide underholder
med de bedste sange fra de sidste 5 årtier.
Hele det store arrangement
fås for 350 kr. pr. person incl.
kaffe og natmad.
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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

Centernyt
År 2011 er ved at gå på hæld og skal vi tage et tilbageblik på tiden der er gået, så synes jeg at vi kan kigge tilbage på et travlt år. Stort set hver weekend
har vi haft selskab i multisalen og flere foreninger har timer til idræt i hallen.
Det er en positiv udvikling og vi arbejder på, at få udnyttet flere haltimer i
weekenderne også.
Regnskabsmæssigt kan det endnu gå begge veje. Vi har i år brugt mange
penge på bl.a. at lægge nyt granitskærv udenfor og vi har fået malet, foyeren, multisalen og velkomstsalen. Desuden har vi fået 8 overskabe hængt op
i servicerummet, så vi bedre kan holde orden i tingene. Det er ting som er
nødvendige for, at centeret hele tiden ser indbydende ud.
Af arrangementer siden sidst har vi afholdt herrefrokost. Der mødte 44 friske herrer op og jeg tror at de havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Jeg kan
kun sige, at det er utroligt hvad de fik ud af en rød skraldespand på hjul og
Boney M. på CD afspilleren – det var fantastisk! På opfordring afholder vi
den 22. sep. 2012 igen herrefrokost - og vi har allerede fået de første tilmeldinger, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Vores fællesspisninger om tirsdagen ser både Linda og jeg frem til hver uge.
Det er nogle rigtige dejlige aftener, hvor der er liv og god stemning i kantinen. Sidste gang i år er tirsdag den 6. dec. Vi fortsætter efter jul. Se menuplanen andet sted i bladet.
Lige nu har vi travlt med planlægningen af ”Den store julefrokost” lørdag
den 17. dec. og vi glæder os rigtig meget til dagen. Tilmelding kan nås endnu.
Lørdag den 25. februar 2012 afholder centeret 80ér fest for alle. Stilen skal
være gennemført med menu, musik og påklædning fra en svunden tid. Hold
øje med opslag på hjemmesiden og HIMS. – men sæt allerede kryds i kalenderen nu!!
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Til sidst vil jeg slå et slag for, at hvis man har ideer, ris/ros, forslag til forandring eller ting, der synes uforståelige, at man enten ringer til mig eller vender forbi kontoret, så vi kan få en konstruktiv snak om tingene. Med ønsket
til alle om en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende nytår
Vel mødt i centeret
Med venlig hilsen
Karina

Velkommen som medlem af en succes!
Det går godt i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, men vi kan altid blive
bedre. Derfor har vi brug for din støtte og opbakning.
Nye medlemmer skal betale et indskud (medlemsoprettelse), som er kr.
200,- pr. personligt medlemskab. Institutioner og foreninger skal betale
kr. 1000,Bemærk: Indskuddet dækker samtidig indeværende års kontingent.
Medlemskabet vedligeholdes med et årligt kontingent, som er:
Personligt medlemskab: kr. 100,Virksomheder: kr. 300,Foreninger: kr. 100,- pr. påbegyndt 100 medlemmer.
Betaling kan ske på følgende måder:
1: Overførsel til centerets konto nr. 2439250 i Vestjysk Bank reg. Nr.
7650 –( Husk at anføre afsender! – Hvis flere betaler samlet, så begge/
alle navne.)
2: Betaling til centerleder Karina Susgaard (HUSK at udfylde en
følgeseddel)
Vær med til at fuldende succe´en! Bliv medlem / betal kontingent.
*ifølge vedtægternes §3 er kun medlemmer, som bor (eller har boet) i
Ny eller Gl.Sogn, stemmeberettiget.
Venlig hilsen
Centerbestyrelsen.
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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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Vennelauget Holmbohjemmet
Vennelauget har længe talt om, at det kunne være flot med lidt fornyelse til Holmbohjemmets have, evt. en skulptur.
Vi synes, det kunne blive en god daglig
oplevelse for beboerne og hvem, der kommer i huset eller kører gennem Kloster.
Vi henvendte os til Y-mens Club i Ringkøbing om lidt økonomisk hjælp – det fik vi.
Vennelauget gik derefter på udkik efter den helt rigtige skulptur. – Vi fandt ”Fællesskab”, som skulpturen hedder. Vi håber og tror, at den vil vække MINDER/GLÆDE og TRYGHED på Holmbohjemmet.
Ved en tilfældighed fik vi tilbudt den gamle indvejningsspandperron fra Juelsminde
Mejeri. – Den har ligget ubenyttet hen gennem mange år.
Navnet Juelsminde Mejeri stammer fra gården Juelsgaard, som mejerigrunden er
udstykket fra. Juelsminde Mejeri har fungeret som andelsmejeri på Holmsland og den
nordlige del af Klitten fra ca. 1890 – 1970.
1970 indgik den i et større mejeriselskab.
Den gamle indvejningsspandperron står nu i
Holmbohjemmets have som en bænk!

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Holmslandkoret
Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på at indøve et juleprogram.
Resultatet vil kunne høres ved vores julekoncert i Ny Sogn Kirke

Søndag den 18. december kl. 19.00
Kom og vær med til en
stemningsfuld aften ind under jul.

Skal der være fest

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

Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
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Nyt fra HGU
Af Kaj Ove Iversen

Nu, hvor dagene er ved at blive korte, er de fleste ting rykket indendørs, og jeg ser
tilbage på, hvad der er sket siden sommerferien.
I fodboldafdelingen er vi blevet færdig udendørs, og tænker jeg tilbage på året,
der er gået, har vi opnået en masse ting. Der har været mange gode børne- og voksenkampe, vi har haft 7 børnehold og 2 voksenhold før sommerferien, og vi har
haft 6 børnehold og 2 voksenhold med efter sommerferien. Indendørs kører vi med
4 børnehold og 2 voksenhold, og I kan altid gå ind på HGU`s hjemmeside og se,
hvilke hold vi har, og hvem der er træner. I år havde vi en anderledes afslutning, da
vi havde lavet nogle forskellige ting, som børnene skulle prøve. Det var ting som
støvlekast, æggestafet, forhindringsbane, brillebold, høvdingbold og tovtrækning,
og til sidst sluttede vi dagen af med en sportsbolle og et glas saftevand, og børnene
syntes, det var en alle tiders afslutning. I oktober var vores U10 og 11 i Herning og
løbe ind sammen med FCM-spillerne.
I oktober var alle vores sponsorer, en tur til FCM i Herning, men da de ikke kunne
fylde bussen, fik vores trænere og udvalgsmedlemmer også chancen for at komme
med. Da vi kom til FCM, fik vi en tre-retters menu og et foredrag om FCM, og
bagefter var vi inde og se FCM mod Brøndby, hvorefter turen gik hjem til Kloster.
Hockey er vi begyndt med om onsdagen fra kl. 17.30-19.00, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at det bliver til noget, da vi er over 10 deltagere.
Gymnastikafdelingen er kommet godt i gang. Der er startet 10 hold, og de er godt
i gang med at forberede sig til opvisningen til foråret.
Efterlysning:
Vi står og mangler et udvalgsmedlem i gymnastikafdelingen, så har du lyst til at
give et nap med i planlægningen af gymnastikholdene og finde træner m.m. så kontakt hurtigst mulig Dorit på TLF. 97337042 el. 20313428 eller mail
nordmarken33@mail.dk
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Badminton og volleybold er også startet med mange deltagere, men ved badminton er der stadig ledige baner, så er der nogen som kunne tænke sig at spille badminton, kan I altid henvende jer til Verner på tlf. 40206859.
Børnebadminton er begyndt om fredagen, og der kan også være lidt flere med. Volleyball bliver spillet om tirsdagen, og der ligger fremmødet på over 20 hver gang,
og det er da meget flot.
Løbeklubben har været godt i gang siden sommerferien, og til advent-arrangementet i centret d. 27. november, bliver der arrangerer et prøveløb med en rute på enten
3-5-10 km, eller en halvmaraton, der er tilmelding på selve dagen fra kl. 10.3011.30. Efter den 27. november går løbeklubben i vinterhi, men starter op igen d. 25.
marts 2012- mere herom på HIMS, når tidspunktet nærmer sig.
Spinning er det sidste nye, som vi er begyndt at arbejde med i bestyrelsen. Vi har
fået lavet tegninger med 12 cykler, og vi skal have sendt nogle personer på kursus,
så vi håber, at vi kan få gang idet inden alt for længe.
Online betaling i Holmsland GU
Nu er Holmsland GU også med på de nye ”trends”. Man kan nu betale online for
de aktiviteter, man deltager i. Det vil sige, at det er slut med girokort. Fremover
tilmelder man sig en aktivitet ved at gå ind på Holmsland GU`s hjemmeside, som
er www.h-gu.dk På hjemmesiden finder du et felt, hvor der står tilmelding. Første gang skal man skrive navn, adresse, tlfnr. Og emailadresse. Efterfølgende skal
man kun skrive telefonnummeret og en kode, som man får tildelt første gang, man
tilmelder sig en aktivitet. Til sidst betaler man kontingentet online med dankortet.
Alle aktive i HGU får en udførlig brugervejledning, som kan hjælpe første gang,
man skal bruge online-tilmelding. Såfremt nogle føler sig usikre på fremgangsmåden eller ikke har en computer til rådighed, vil jeg i nogle aftener stå standby
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Hvis man ikke har et dankort, vil man disse
aftener også kunne betale kontant.
HGU`s kasserer
Bent Erik Iversen
Tlf. 30237268
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Udvikling af HGU
Den 1. februar var der borgermøde i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Der
kom rigtig mange gode og sjove ideer frem. Hvor langt er HGU så nu, er
der sikkert mange der tænker? Er der kommet noget i gang, eller er det bare
tom snak!!
Vi kan nu fortælle om nogle af de ting, som er kommet i gang. Vi har startet løbeskole, hvor rigtig mange er kommet i gang med noget fælles motion.
Det er dejligt at se, at der nu løber nogle personer rundt i grupper i stedet for
en og en. Vi har startet hockey op, hvor der er aktive mellem 12 - 60 år. Vi
har startet et Yoga-hold op, som også er blevet en succes. HGU har fået en
hjemmeside, som er www.h-gu.dk . Kontingentet skal betales online i stedet
for på girokort. Spinning er startet eller også er det lige på trapperne.
Det var nogle af de ideer, som allerede er blevet til noget. I HGU er der endnu flere på tegnebrættet, f.eks. ethjulede cykler. Vi kunne nu godt tænke os
mange flere ideer. Vi går med planer om, at vi i januar vil prøve at lave en
plan for HGU de næste 2-3 år. Til det skal vi gerne bruge så mange ideer som
muligt - som I kære læsere - kan give os!
Derfor bedes I sætte jer til computeren og sende mig rigtig mange forslag til
nye aktiviteter. Vi har i bestyrelsen svært ved at se, hvilke aktiviteter der kan
trække flest folk op af sofaen. Så skynd dig at sætte ”spekulatoren” i gang
og kontakt mig.
HGU

Fyrværkeri sælges

Bent Erik Iversen
info@h-gu.dk
Tlf.: 30237268

igen i år, hos Morten Krogsager
Klostervej 8 med start efter jul. Salgstider kommer på HIMS og der vil blive
sat plakater op flere steder i byen.
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Din egen forening
Damefrokost 2012
Tid:
Sted:
Tema:
Pris:

Lørdag den 21. januar 2012 kl. 13.00
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Arrangementet vil være græsk inspireret
295 kr. for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer er prisen 350 kr.
Medlemsskab kan tegnes ved tilmeldingen.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser

Tilmelding:
Senest den 11. januar 2012
til Lene, tlf. 97-337359 (bedst aften), mail: kljs@post.tele.dk,
eller Gunver, tlf. 97-337541 (bedst aften), mail: gunver.jensen@mail.dk.
Ved tilmeldig af flere personer samtidig, skal samtlige navne oplyses ved tilmeldingen.
Betaling:
		

Skal ske til kontonr. 7670-2773914
senest den 11. januar 2012.

Venlig hilsen
Din egen Forening

www.holmsland.dk
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TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK
Vi har et stort udvalg i garn, strik, eksklusivt og klassisk tøj, tørklæder,
skindtasker, hornsmykker, sko og støvler fra Arcopedico og Arche,
filtstøvler, alpaka plaider og puder, natursæber m.m.

Klinik Pure Care

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

Smykkemager Anna Maxen er i butikken:

Torsdage og fredage kl. 14 - 17. - Eller ring for aftale!
Kom og se et kæmpe udvalg af håndlavede smykker. Få frisket
dine gamle smykker op eller omformet til nye. Hvis du ønsker
det, få fremstillet dit eget personligt smykke.
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing
9733 7778
post@tind-textilkunst.dk
www.tind-textilkunst.dk

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December `11- Februar `12
JULEHILSEN
Dette nummer af bladet dækker den tid på året, hvor lyset står
kortest på himlen, og nætterne er lange. Det er en tid med mærkedage, der rører ved meget inden i hjerterne.
Lad os bruge månederne med betænksomhed:
-

Tænde lys for dem der har mørke dage.
Kalde smil frem, dér hvor dagene kan være svære.
Sende lovsange mod skyerne, nu hvor himlens fugle tier.
Og også selv åbne os for de muligheder som dagene byder os: tage imod årstidens skæmtsomheder, glæde os
over lysene og farverne i vinternatten, nyde tonerne som
lyder omkring os når julesangen klinger i kirke og i hjem:
”Os er i dag en frelser født …”

Glædelig Jul og et velsignet Nytår!
Ole Lange

JULEHJÆLP
Kirken har et mindre legat, som kan uddele julehjælp til trængende borgere på Holmsland. Man kan selv søge eller gøre mig
opmærksom på steder, hvor en hilsen kunne gøre en forskel.
Ring eller skriv, Ole Lange.
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MUSIK I KIRKERNE
Advent og Jul er en tid hvor kirken fyldes af megen musik. Se i
gudstjenestelisten eller her:
Søndag den 27.nov.: kl. 15.30 i Ny Sogn:
Julemusik i skumringstimen. Kloster kammerkor og Holmsland
Børnekor vil synge for os og sammen synger vi de første advents
og julesalmer. Bagefter indvies nyanlægget af ”Æ’ Pold” og Klosters juleudsmykning bliver tændt.
Søndag den 4. december: kl. 16.00 i Gl. Sogn:
Vi synger julen ind. Børn fra 2. klasse synger og spiller ved gudstjenesten.
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i Ny Sogn:
Adventskoncert med Ringkøbing Pigekor og Holmslands Børnekor.
Onsdag den 14. december kl. 19.00 i Ny Sogn:
Luciakoncert med børn fra 4. klasse.
Søndag den 18. december kl. 19.30 i Ny Sogn:
Julekoncert med Holmslandkoret
Hellig tre kongers aften den 5. januar kl. 19.30 i Ny Sogn:
Vi runder Julen af. Koret Vokal Vest runder julen af og sammen
synge vi de sidste julesange.

FASTELAVN
Fastelavns søndag den 19. februar kl. 14.00 holder Ny Sogn kirke
og Holmsland Idræts og Kulturcenter en fælles fastelavnsfest.
Vi begynder med en mini-gudstjeneste i Centeret
og vi fortsætter med tøndeslagning og fastelavnsboller.
Se opslag senere. Alle er velkomne
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
27.nov. – 1.sø.i Advent – Luk
4,16-30: Jesus i Nazaret
4. dec. - 2.sø. i Advent: Matt. 25,113: De 10 brudepiger
6. dec. Adventskoncert m.”Ringkøb.
Pigekor” og ”Holmsl. Børnekor”
11. dec. - 3.s.i Advent Luk 1,6780: Zakarias’ lovprisning
14. dec.: Lucia-koncert m.
”4. Klasse fra Holmsland Skole”
18. dec. – 4.s.i AdventJoh 3,1536: Brudgommens ven
24. dec. Juleaften Luk 2,1-14:
Juleevangeliet
25. dec. Juledag
Joh 1,1-14: I begyndelsen var Ordet
26. dec. 2. Juledag Matt 10,32-42:
At tage imod Kristus
1.jan. Nytårs Matt 6,5-13: Fadervor
5. jan. Hellig tre kongers Aften
Musikgudstj. m. ”Vocal Vest”
8.januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.: Lukas 2,41-52: Jesus som 12 årig
15. januar - 2. søn. e. Hell. 3 kg.:
Johannes 2,1-11: Brylluppet i Kana
22. jan. - 3. søn. e. Hell. 3 kg.:
Luk 17,5-10: ”tabt og fundet…”
29. jan. – Sidste sø.eft.Hell.3 kg.
– Joh 12,23-33: Om Jesu død
5. feb. - Septuagesima søndag –
Matt 25,14-30: Betroede talenter
12. febr. – Seksagesima søndag –
Mark 4,26-32: Sennepsfrøet
19. febr. – Fastelavn – Luk 18,3143: Jesus helbreder en blind
26. febr. – 1.s.i Fasten - Luk 22,24
-32: Hvem er størst i Himmeriget

Ny Sogn kirke
Gl. Sogn kirke
15.30
10.15
Skumringsmusik
16.00
10.15
Vi synger julen ind
19.00
10.15
Jørgen Estrup
19.00

-

19.30
Julekoncert

10.15

16.00

14.30

9.00

10.15

10.15

9.00

10.15

14.00

19:30

-

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00
Th. Kristensen

-

-

10.30
Bemærk kl. slet

10.15

9.00

9.00
D. Kristiansen
13:00
Børnegudstj.
10.15

10.15
9.00

HJEMMESIDE:
www.holmsland-kirker.dk. Her kan du bl.a. læse prædikener og
finde en række praktiske oplysninger.
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PRÆSTEGÅRDSAFTEN
”LIVLÆGENS BESØG …
og andre fortællinger fra grænselandet mellem fornuft og
vanvid – en aften om Per Olof Enquists forfatterskab”
Torsdag den 26. januar kl. 19.30 - 21.30
Anledningen til præstegårdsaftenen er den kommende danske
storfilm ”Dronningen og Livlægen”, som får premiere i foråret
med bl.a. Mads Mikkelsen i rollen som statsminister Struensee,
der forelsker sig dronning Caroline Mathilde, hvad der koster ham
både magten og livet, da han væltes ved et statskup.
Interessen for denne dramatiske og tragiske kærlighedshistorie
blev vakt til live af den svenske forfatter Per Olof Enquist og i
aftenens forløb vil jeg genfortælle nogle af hans romaner og
trække nogle tråde gennem dem. Alle er velkomne.
Ole Lange
SJÆLESORG
Sjælesorg er samtaler mellem et enkelt menneske og en præst.
Hvis du trænger til en fortrolig samtale, kan du besøge mig i
præstegården eller aftale et besøg hjemme!
Ole Lange

HOLMBOHJEMMET
Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet.
Torsdag d. 1. december, Torsdag d. 12.januar, torsdag d. 9. februar kl.14.15. Forbehold for ændringer
Alle er velkomne!

FRA MENIGHEDSRÅDENE
I skrivende stund er menighedsrådene ved at afrunde året. Mødedatoer for 2012 bliver lagt på kirkens hjemmeside.
KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 og hokl@km.dk
Graver v. Ny Sogn kirke, Frank Kristiansen 97 33 70 82
Graver v. Gammel Sogn, Karen Jensen 50 40 46 91
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INDRE MISSIONS SAMFUND
INDRE
MISSIONS SAMFUND
HOLMSLAND - HEE

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG
Program for:for:
Program
DECEMBER 2011
Torsdag d. 1. kl. 19.30
Onsdag d. 7. kl. 19.30
Torsdag d. 29. kl. 19.30

Adventsfest v/ Bjarne Lindgren Christensen
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr
Julefest

JANUAR 2012
Onsdag d. 4. kl. 19.30
Mandag d. 9. kl. 19.30
Onsdag d.11. kl. 19.30
Torsdag d.12. kl. 19.30
Torsdag d.19. kl. 19.30
Mandag d.23. kl. 19.30
Tirsdag d.24. kl. 19.30

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen
Bedeuge v/ Kristen Thomsen
Bedeuge v/ Iver Poulsen
Bedeuge v/ Poul Rossander
Møde v/ Rasmus Houler, Sæddding
Bibelkursus i Spjald v/ Georg Kjeldsen, Århus
Bibelkursus i Spjald v/ Cecilie Nord Hansen, Fredericia

FEBRUAR 2012
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Mandag d. 20 kl. 19.30
Tirsdag d. 21.kl. 19.30
Torsdag d. 23.kl. 14.30
Fredag
d. 24 kl. 19.30
Mandag d. 27.kl. 19.30
Onsdag

d. 29.kl. 19.30

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Missionsuge v/ Ejnar Lindbjerg, Videbæk
Missionsuge v/ Thue Thomsen, Hvide sande
Missionsuge v/ Vibeke Gravesen, Ringkøbing
Familieaften v/ Simon Overgaard Pedersen, Lemvig
Kredsgeneralforsamling i Ringkøbing
v/ Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Bibelkreds hos Jørgen Iversen

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Iver Poulsen 97337034
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne
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Folkeligt fællesmøde i Højmark
Tirsdag den 24. januar 2012
Kl. 19 gudstjeneste i kirken ved Steffen Qvortrup
Kl. 20 møde i forsamlingshuset ved Kresten Touborg
Erfaren politiker fra det vestjyske taler over emnet

Folkestyre eller ekspertvælde
Der er kaffebord – entre kr. 75,-.
Alle er velkommen
Kirkeligt Samfund
DGI Vestjylland

AED Hjertestarterne
i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen
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ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
97 32 48 46 • 20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00
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Ringkøbing Jukeboxudlejning
Prøv den nye digitale jukebox med mere end 25.000 titler

NYT

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

NYT

www.ringkøbing-jukeboxudlejning.dk

Herretøj i Søndervig
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Hvor er der meget at glæde sig over!
I skrivende stund står træerne med det smukkeste løv, og de mange fugle
med udlandslængsel samles og flyver hen over landskabet – og alt er stort
set, som det plejer at være om efteråret.
Personligt har det dog været et anderledes efterår, idet jeg startede som skoleleder i august. Den positive modtagelse har jeg glædet mig over.
Holmsland Skole har meget at byde på og meget at glæde sig over:
Søde, glade børn og positive, engagerede forældre samt et ligeledes engageret og dygtigt personale.
Olympiade
9. september afholdt skolen Olympiade.
Om morgenen blev flaget hejst, mens alle sang med
på ”I østen stiger solen op”.
Det var dejligt med de mange forældre med som tilskuere.
Den olympiske fakkel blev båret ind, og den olympiske ild blev under stor højtidelighed tændt.
Børnene deltog for forskellige lande, og omme på
sportspladsen udfoldede de enkelte landes mandskab sig på bedste vis.
Efter de sveddryppende konkurrencer, hvor især 3
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hold havde gjort sig gældende, blev
guld-, sølv- og bronzemedaljerne
overrakt. Dagen sluttede med et
hæsblæsende stafetløb.
Trivselsdag
Trivselsrådet og Skolebestyrelsen
havde inviteret til Trivselsdag den
24.september. Her var der arrangeret cykelsponsorløb.
Det blev en fin dag, hvor børn og voksne cyklede mange kilometer.
Efter en grundig opvarmning var der nogle timers cykling. Herefter kunne
man købe pølser i den opstillede pølsevogn og
sodavand og kage ved boden i skolegården.
Bagefter kunne man prøve den udfordrende bane, som 3 mand fra Beredskabsstyrelsen helt
frivililligt havde stillet op. Banen gav varmen.
Overskuddet fra Trivselsdagen går dels til fremtidige trivselsarrangementer, dels til et par bærbare computere i gangarealet og til en eller flere
ting, som børnene vælger.
Den 14.oktober var der Motionsdag.
Denne dag startede med sæbekasseløb. Børnene stillede med 11 hjemmelavede sæbekassebiler, der skulle forsøge at måle sig i skønhed med den gamle
dame ”Pink Lady”, og alle kræfter var lagt i.
Så stod der opvarmning op
programmet, og så var derløb, løb, løb.
6.klasse løb fra alt og alle og
vandt ”Den gyldne Sko” med
et gennemsnit på 10,3 km løb
pr.6.klasse elev.
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Uden mad og drikke du`r
heltene ikke – så det var der
heldigvis sørget for.
Børnene er generelt i fin
form, måske fordi de løber/
cykler 4 dage om ugen.
Nu glæder vi os til at se,
hvad resten af skoleåret
bringer.
I kan altid orientere jer på
skolens Skole-Intra side.
Mange hilsner
- på Holmsland Skoles
vegne Hannah Mikkelsen.
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Menighedsrådsudflugt
Ny - og Gl. Sogn Menighedsråds udflugt tirsdag den 30. august 2011.
Turen startede ud fra Brugsen kl. 8
med 48 glade deltager og med Karsten Nohns som chauffør, så vi er i
gode hænder. Vejret var let overskyet, men med udsigt til sol og byger.
Derefter fortsatte turen til Hjerting
Kirke på toppen af den grønne bakke med udsigt til Ho bugt. Her kom
vores turguide til. Han fortalte om
Kirken og om Robert Jakobsens altertavle og udsmykning, derefter en
tur ud at se den meget smukke kirkegård.

På vejen ind til Esbjerg gør vi holdt ved de fire hvide mænd. De ni meter
høje betonskulpturer, som kunstneren Svend Wiig Hansen har udført. Skulpturens officielle navn er »Mennesket ved havet«.
Guiden fortalte om Hjertings historie og om Esbjergs opvækst som fiskerby.
Derfra kører vi til færgen til Fanø. Inden middagen blev serveret på Fanø
Krogaard, var vi på en guidet tur rundt i Nordby.
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Efter middagen, kørte Carsten os en tur på stranden sydpå ned langs badestranden.
Turen gik til Sønder Ho, hvor vi var inde at se Kirken, hvor guiden fortalte
om kirken med de mange kirkeskibe. derefter en rundtur i byen og ned til
vandet, hvor vi kunne se over til Ribe Domkirke.

Så var det blevet kaffetid, bussen kørte tilbage til kroen, hvor kaffen og
æblekagen blev nydt. Herefter tog vi afsked med guiden og vi sejlede med
færgen tilbage til Esbjerg

Hjemturen gik over vestkysten via Nymindegab og Hvide Sande til Kloster.
Tur udvalget.
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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

Holmsland Jagtforening
Til medlemmerne
Generalforsamlingen, der skulle have fundet sted lørdag den 7.
januar 2012 kl. 13 i forbindelse med rævejagten (der gennemføres), er flyttet til lørdag den 21. januar 2012 i forbindelse med
rævejagten og de gule ærter hos Hans Kurt.
Præmieskydning

Så har Holmsland Jagtforening atter afholdt præmieskydning i engen. Det
var en hyggelig men blæsende aften. Som altid sluttede vi af med grillen tændt til en fælles afslutning.
Dette års vinder var igen Torben Sandgrav...så mød
op næste år og se om det bliver dig der vinder den.
Berit Jensen
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Fra Lokalhistorisk arkiv
Kongebesøg på Holmsland
Der har gennem tiden været flere kongebesøg på Holmsland. Et par stykker
kan man læse om i den Liber Daticus eller kaldsbog, som præsterne førhen
skulle føre, og hvor de bl. a. skulle skrive om væsentlige begivenheder i
sognene.
Det første besøg, der skal omtales, fandt sted den 28. september 1857, hvor
kong Frederik VII besøgte Holmsland. Præsten, der hed Ferdinand Emil
Seidelin, skriver om begivenheden:
”1857 d. 28 Sept. var Kong Frederik VII med sin Gemalinde paa Holmsland, han modtoges ved en Æresport, som var oprejst i Skjellet mellem Nyog Gammelsogn, af Sogneforstanderskabet, hvis formand, Amts- og Skoleraadsmedlem, Gmd. M. P. Christiansen, Søgaard, bød ham Velkommen
med en Tale (Jeg laa syg af Blodgang). Derfra kjørte Kongen til Havet ved
Søndervig, spiste Frokost (som Ringkjøbing Commune gav ham) og besaa
Redningsapparaterne, saavel Raketterne som Baaden. Formanden paa Redningsstationen, Sognefoged Jens Pedersen af S. Lyngvig, blev paa Stedet
gjort til Dannebrogsmand, og Fisker Poul Johansen Frik, som har haft 11
Børn og ikke modtaget offl. Understøttelse, fik, paa Herredsfogedens Anbefaling, 500 Rigsdaler af Kongen til en ny Baad.”
De to parenteser i beretningen er lidt morsomme. Den første, at præsten lå
syg af blodgang, kunne tyde på, at han havde regnet med, at han skulle have
holdt velkomsttalen. Den anden, at Ringkøbing kommune betalte frokosten,
har vel betydet, at Ringkøbing også skulle have lidt af glansen og æren ved
kongebesøget, og så slap Holmsland for at få penge op af lommen.
Det næste besøg fandt sted 8 år senere, og igen lader vi pastor Seidelin
berette:
”1865 d. 14-18 September opholdt Kong Christian IX og Dronning Louise,
42

Kronprinds Frederik, Prinsesserne Dagmar og Thyra, og Pr. Valdemar
sig i Ringkjøbing. D 15. tog de til Stadilø for at bese Inddæmningen af
Vester Stadil Fjord og det paa Øen i 1864 opførte Maskinhus til Fjordens
Udtømmelse, ved hvis Virksonhed i Sommerens Løb store Strækninger var
lagt tørre, derfra kjørte de til Havet, og efter at have fulgt dette en længere
Strækning, indtog de en Forfriskning i et af Lieutn. Bagge opført Telt ved
den af ham opførte Dæmning fra Klegod Strand til Chr. Mogensens Huus
paa Holmsland. Langs denne Dæmning kjørte Toget derpaa over Holmsland
tilbage til Ringkjøbing. D. 16. var Dronningen atter ved Havet, men Kongen
beså Plantningen i Husby Klit.”

Præmie til læseren, der kommer med bedste forslag til ny forside.
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Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

a/s

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

Yamaha
Scootere

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

70 22 44 42

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

Dyrlæge Center Vest
Herningvej 74
6950 Ringkøbing

Fodersalg alle hverdage 8.30 - 17.00
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Redningsmand Anders Hansen
I ugebladet ”Hver 8. Dag”, der udkom fra 1895 til
1928, kunne man i december 1913 se nedenstående
billede og notits:
AFDØD BEKENDT REDNINGSMAND.
Den 17. November døde i Søndervig ved Ringkøbing A n d e r s H a n s e n i en Alder af 73 Aar.
Der er næppe nogen, som har gæstet det bekendte
Badested, uden at de har stiftet Bekendtskab med eller hørt Tale om denne Mand, hvis gæstfri Hjem har
været besøgt af mangfoldige Turister.
Da Redningsstationen i Søndervig i 1858 blev oprettet, fik Anders Hansen,
skønt den Gang knap 18 Aar, straks Ansættelse ved den, og han forrettede
siden Tjeneste i over 43 Aar, de sidste 21 som Redningsstationens Leder. I
denne Tid har han været med til ved et stort Antal af Strandingstilfælde at
redde besætningerne. Ved hans Afgang blev han dekoreret med Dannebrogskorset.
John.

Glædelig jul og
godt nytår til
alle vores læsere
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Anlægsarbejde
Dræning
Entreprenør
Flisearbejde
Kloakering

Landbrug
Nedsivningsanlæg
Nedbrydning
Snerydning
Udgravning

Nørbyvej 44 . Holmsland . 6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 9733 7414 . Mobilnet tlf.: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet : www.holmsland-maskinstation.dk
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Fyrværkeri sælges
Igen i år sælger HGU fyrværkeri hos
Morten Krogsager Klostervej 8.
Salget starter efter jul.
Salgstiderne kommer på
HIMS og der vil blive sat
plakater op flere steder i byen!
Køb dit fyrværkeri hos Morten
- jo mere du futter af jo mere støtter du HGU
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Holmsland Krocket 2011
Sæsonen I krocket klubben er så småt ved at gå på
hæld efter en aktiv og oplevelsesrig sommer. Dog
er de garvede krocketspillere at finde på banerne
både tirsdag og torsdag eftermiddage og det vil de
være hele vinteren så længe banerne er fri for sne
og frost.
Her i sommer har klubben haft 2 hold med i DGI
Vestjyllands Krocket turnering i henholdsvis Crækken og i B-rækken. C- holdet opnåede en placering som nr. 2 i deres pulje og
B- holdet fik en delt 2. plads, så det siger lidt om klubbens niveau.
Klubben havde i foråret arrangeret et stævne, hvor der mødte 44 deltagere op. Desværre var det den dag en regnvejrsdag, men
spillerne var klædt på til vejret og stævnet
forløb fint uden problemer.
Torsdag den 15. september afholdt klubben
sit årlige klubmesterskab, som startede med
morgenkaffe og en lille en til spiller armen. Derefter blev holdene sat og der var tre
kampe til alle, idet kampene blev spillet
som en mix-turnering.
Afbrudt af frokostpausen blev kampene
spillet og klubmestrene fundet og hyldet. Der var præmier til nr. 1 og til nr. 4
på alle hold.
Klubben har i årets løb fået nye spillere og der er altid plads til flere, som har
lyst til at komme ud og få frisk luft, opleve et spændende spil og få masser af
hyggelige timer.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing

Tlf: 97 33 74 11 • Fax: 97 33 74 50

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Fra en svunden tid
Kræ Fywwr

Per var ræd, livsensræd. Nu havde de i lange tider kæmpet med den tordnende brænding uden for revlerne – i timevis følte han. Han råbte op til bådføreren – Kræ Fywwr, ska A ta æ stywel aw?
Nej, du ka godt drown mæ æ stywel o, svarede Kræ Fywwr. (Støvler var ikke
gummistøvler eller waders, men træskostøvler med lange læderskafter, og
det var den sikre død, hvis man kom over bord og fik dem vandfyldt). Senere har Kræ Fywwr fortalt, at de lå i tre en halv time, inden der kom en jævn
sø, som de kunne følge i land. Ro te manne, råbte han, de ramte stranden og
skyndte sig at slæbe båden i sikkerhed ved klitterne.
Her tog Kræ Fywwr sydvesten af, knælede ned ved bådens stævn og sagde:
Nu ska Worherre fandme ha tak!
Jeg har et par gange fortalt dette til en lidt større forsamling, og så har der
altid været nogle, der grinede eller fniste. Det har jeg påtalt, og sagt: I må
ikke grine af Kræ Fywwr, tænk dog på hvad han har været igennem. Han
ikke tror, han VED, at Vorherre lige har frelst ham og hans bådfolk fra den
visse død. Hans hjerte svulmer af taknemmelighed, og det er det han prøver
at give udtryk for. Han kan ikke sige: Nu ska Worherre ha så manne tak! eller Nu ska Worherre sandelig ha tak. Det var ikke, hvad han følte i sit bryst.
Jeg er sikker på, at Vorherre og alle hans engle har smilet skævt til den stakkels mand.
Kræ Fywwr eller Kristen Fjord Tarbensen var født på Krogensgård i Houvig. Han og hans kone Kirstine overtog gården sidst i attenhundredtallet.
Han begyndte som fisker på faderens båd, og han blev allerede som 18-årig
valgt til bådens fører. I 40 år var han klitfoged og i mange år strandfoged.
Han døde i 1971, næsten 97 år gammel.
Han led den tort, at selvretfærdige mennesker, der havde hørt om hans ”kraftige” tak til Vorherre, sendte en i enhver henseende stor mand fra Hvide Sande til Houvig for at tage ham i skole for sprogbrugen. Det havde han ikke
fortjent.
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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

• Bruder, Siko, Rolly Toys legetøj
• Arbejdstøj, handsker, træsko, støvler m.m.
• Kompressorer
• Værktøj

Holmsland Maskinforretning A/S
Bandsbyvej 11, Kloster – 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as

Besøg det lille lysstøberi og
brugskunstforretning.
Mulighed for selvdryp af lys.
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Lukket søn- og helligdage.
.L2STER9E- 9  .L2STER  90 RING.BING
Tlf 97 33 70   )a[ 97 33 7 0
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CVR nr.: 267 212 10

Det mulige

klarer vi omgående
Det umulige

tager ”lidt” længere tid

Vi udfører:

Vi leverer:

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

Sand
Grus
Jord
Flis
Knust granit
Champignonmuld m.m.

Tilbud gives gerne
Klostervej 110, Kloster, 6950 Ringkøbing
Jesper tlf.: 4042 7949 . Thomas tlf.: 2025 3099
mail@holmsland-vognmandsforretning.dk
www.holmsland-vogmandsforretning.dk
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Kræ Fywwr havde en form for sprogøre. Han lyttede til badegæsternes sprog
og lærte sig et i mange henseender korrekt rigsdansk, som han benyttede sig
af, hvis der kom fremmede eller, når han selv var ude, f. eks. I Ringkøbing
eller Kloster. (Husk der var ingen radio i begyndelsen af det 20. århundrede).
Men der var naturligvis nogle gloser i vestjysk, som han ikke hørte rigsdanske pendanter til. Det klarede han så ved at gætte på, hvad det rigsdanske ord
måtte være. At det jyske ”æ wonni” betød ornen klarede han så ved at sige
”vonnien”. Det gav af og til nogen pudsige udtalelser. Hver gang han var i
Kloster, besøgte han bedstefar og Titte i det dengang stråtækte Klostervej
49. En gang kom han med to grise som skulle hilse på Anders Moses orne.
Han læssede grisene af, og drev dem så de 50 meter ad vejen op til ornen.
Efter forrettet ærinde vendte han tilbage til bedstefar og sagde: ”Søerne var
dygtigt vræe, men vonnien hverken ville eller kunne”.
Den Per der omtales i begyndelsen, vil en hel del kunne huske. Han blev på
alderdomshjemmet i Kloster kendt som Gammel-Per. Han flyttede med, da
aldomshjemmet flyttede til Holmbohjemmet.
Kilder:Chr.Tarbensen Ckristensen, lokalarkivet
og artikler fra Ringkøbing Amts Dagblad

M & M

Denne beretning hører hjemme i allerførste del af nittenhundredtallet. Smeden i Kloster, min bedstefar, havde 12 børn, hvoraf de 8 var drenge – alle
udlært i smedien.
Præsten på Holmsland havde også mange børn, hvoraf de fleste var piger.
Præsten var en streng præst, der ikke lod menigheden i tvivl om, hvad der
var ret, og hvad der aldeles ikke var ret. Der var meget, der fik betegnelser
som utugt og hor, hvis ikke det fandt sted inden for ægteskabet.
Nu gik det sådan, at en af smededrengene, M, og en af præstedøtrene, M,
kastede øjne på hinanden – sendte hinanden små billetter – holdt i hånd, når
ingen så det – og efterhånden blev det til mere, når ingen så det. Katastrofen indtraf – hun blev gravid. Det som i vore dage ville blive fejret som en
lykkens dag – eller i værste fald som noget praktisk, der kunne ordnes; det
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blev for de unge mennesker en ulykke. Jeg er sikker på, at mine bedsteforældre har bedt om, at de unge mennesker blev lovformeligt viet; da de blev
gift, vidste de, at de inden længe ville blive tre. Men for præsten var det en
utænkelig tanke med det in mente, som han selv havde prædiket. Den stakkels pige blev sendt til København til en jordemor, hvor hun fødte en lille
pige, der så blev bortadopteret. Hvor må stakkels M have lidt, så alene og
med de udsigter.
M og M blev så gift. Vi kan håbe, at de har kunnet hjælpe hinanden med de
bebrejdelser, de sikkert har haft – som tiden var, har de sikkert ikke engang
rettet dem mod andre. De fik senere yderligere to piger. Alt var stadig tys
tys. Præsten syntes ikke han kunne fortsætte på Holmsland, søgte, og fik, et
embede på Sjælland.
Børnene i smedefamilien undrede sig over, at bedstefar og bedstemor undertiden foretog den lange rejse til Nordjylland – oven i købet belæsset med
gaver. Hos præsten på Sjælland stod et fotografi på kamingesimsen; når nogen undrede sig over, at den lille pige lignede M og M´s to piger, fik man at
vide at det drejede sig om en feriepige fra Sydslesvig. Der var lukket af. De
to bedstemødre udviklede et nært venskab, bevidnet af en stor brevveksling.
Til sidst vil jeg fortælle, hvorledes jeg selv fik kendskab til denne historie.
Jeg fik efter at have læst ved Københavns Universitet, stilling som adjunkt
ved Frederiksberg Gymnasium. En aften engang i tresserne, havde jeg møde
for forældrene til eleverne i en klasse, som jeg underviste i matematik. Den
næste jeg skulle tale med, var en dame, og jeg havde regnet med at hun ville
præsentere sig som Torbens mor. Men det gjorde hun ikke , hun sagde: ”God
aften, jeg er din kusine”. Jeg husker ikke så meget andet fra den aften, men
forklaringen var heldigvis den, at hun nu havde kontakt med sine søstre, og
de havde så fortalt, at jeg var deres og dermed også hendes kusine.
Henning Nielsen
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted

ÅBENT

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

mandag - søndag

7.30 - 20.00

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

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

ON LINE
TIPS & LOTTO

I Dagli’Brugsen klan du selvfølgelig
også indlevere dine
tips- & lottokuponer

Kloster tlf. 97 33 70 04  Fax 97 33 74 04

Dejlig lokalt til daglig
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