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Fra og med udgivelsen af dette nummer af sognebladet skal indlæg sendes
til: holmsland.sogneblad@gmail.com
Marianne Dideriksen træder ud af bladudvalget 31/12 2010, derefter bliver
det Iver Poulsen, man skal kontakte, hvis der er problemer med at sende til
mailadressen..
Tekst skal skrives i Word, sæt ikke billeder ind i teksten, men marker, hvor
de skal være, og send dem så særskilt som JPEG-filer. Undlad at bruge mobiltelefoner til optagelse af billeder. Kvaliteten er ganske enkelt for dårlig.
Brug et rigtigt kamera i stedet! Undlad at komprimere billederne under 2
MB. da opløsningen bliver for dårlig til tryk.
Husk: Man selv er ansvarlig for at sende ind til tiden.
Husk at Holmsland Sogneblad nu også kan læses digitalt på www.holmsland.dk. Dette vil nok især glæde fraflyttere, som gerne vil følge med i, hvad
der sker på deres tidligere hjemegn.
2

Nyt fra Sogneforeningen
Julebelysning

Stærkstrømsbekendtgørelsens ændrede regler for udendørs installationer betyder bl. a., at julebe-lysningen ikke længere må tilsluttes gadebelysningen
uden HPFI-beskyttelse. Der er derfor sat 35 nye CEE stik op i de master, der
har tilslutning til julebelysning. Det har kostet ca. 100.000.kr., hvoraf Ringkøbing-Skjern kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning hver har betalt
1/3 og sogne-foreningen den sidste 1/3.
Sogneforeningen vil gerne sige tak til kommunen og forsyningsselskabet for
beslutningen om, at sogneforeningen ikke selv skulle betale hele omkostningen.
Det vil også blive nødvendigt at få ny julebelysning op, men det bliver ikke
i 2010. Der arbejdes på at finde en model, der er lige så smuk som det nuværende. Vi håber at have det klar til 2011.

Fælles generalforsamling

Sogneforeningen er i gang med at undersøge, om det vil være muligt at afholde fælles generalforsamling for en række foreninger på Holmsland den
samme aften. Det blev afprøvet i Grønbjerg sidste år med held. Formålet er,
at foreninger bliver stærkere knyttet sammen, når man hører om, hvad der
rører sig i de andre foreninger. Det kræver et stort forarbejde, og det bliver
først i 2012, at det kan lade sig gøre. Der er vedtægter, der skal rettes til.
Sogneforeningen har bedt foreningerne om at melde tilbage senest den 1.
12. 2010. Mogens Ballegaard fra Grønbjerg har været og fortalt om deres
bevæggrunde og om det forarbejde, der gjorde, at der 11. maj 2010 blev afholdt fælles generalforsamling for foreningerne i Grønbjerg-området .
Hvis der er positive tilbagemeldinger, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe
med folk fra foreningerne under ledelse af sogneforeningen.
Med venlig hilsen
Iver Poulsen
Formand
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Fyrværkeri 2010

Holmsland
Sogneforening

HGU vil igen i år sælge fyrværkeri
ved Morten Krogsager, mellem
jul og nytår.

Indkalder til

Da vores tidligere leverandør af
fyrværkeri er solgt til T-hansen
Group, har vi valgt at tage imod
tilbuddet fra dem.
Det skal understreges at vores
salg IKKE har noget at gøre
med T-hansens butikker, men vi
markedsfører os sammen for at
mindske udgiften.

Ordinær
Generalforsamling
Onsdag
den 9. marts 2011
Kl. 19.00

Konceptet skulle også gøre, at vi
ikke løber tør for hverken store
raketter eller batterier den sidste
dag, som var tilfældet sidste årL
Det vil i år også være muligt at
forudbestille over Internettet på
www.thansen.dk/kloster

I Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden Ifølge vedtægter
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Og husk igen, det har intet med
t-hansens butikker at gøre, alt
overskud går til HGU.
Vi vil på forhånd takke alle for
jeres støtte vedr. fyrværkeri og
juleskrab. Vi vil også takke alle
vores sponsorer for den store
støtte I giver os.
Mvh.
HGU og
Krudt udvalget
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Din egen Forening

Din egen forening

Generalforsamling

Damefrokost

onsdag
den 26. januar 2011
kl. 19.30

lørdag
den 22. januar 2011
kl. 13.00

Hos Daniella i Søndervig

Holmsland
Idræts- og Kulturcenter

Dagsorden: iflg. vedtægterne.
(forslag skal være formanden i
hænde senest 4 dage før)

Arrangementet vil være
græsk inspireret.

Kørsel
fra Brugsens p-plads kl. 19.10

Pris kr. 295,-

drikkevarer kan købes
til rimelige priser.

Af hensyn til transport og kaffe, vil
vi gerne have tilmelding
senest den 23. januar 2011 til
Lene tlf. 97 33 73 59,
mail: kljs@post.tele.dk, eller
Gunver tlf. 97 33 75 41,
mail: gunver.jensen@mail.dk

Tilmelding senest den
14. januar 2011 til
Lene 97 33 73 59
mail: kljs@post.tele.dk eller
Gunver 97 33 75 41
mail: gunver.jensen@mail.dk

Alle er velkomne, men kun
medlemmer har stemmeret.

Ved tilmelding af flere personer
samtidig, skal samtlige navne
oplyses ved tilmeldingen.

Der vil være mulighed for at
handle – men også for blot at se
det store udvalg i butikken.

Betaling skal ske til kontonr.
7670 - 2773914
senest den 14. januar 2011

Din egen Forening
er vært ved kaffen.
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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

Årets Holmbo
På opfordring har vi i Holmsland Sogneforening et ønske
om, at fremhæve nogle af Holmslands ildsjæle, ved hvert
andet år, at udnævne en person til ”Årets Holmbo”.
Vi håber i Sogneforeningen, at alle, dvs. foreninger, bestyrelser og enkeltpersoner vil indstille en person, og derved bakke op omkring initiativet, da
der er mange på Holmsland, som fortjener dette ekstra skulderklap/ære.
Udvalget som udnævner ” Årets Holmbo”, består af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Holmsland Sogneforening.
Kriterier som vil blive brugt ved udnævnelsen:
Personen skal være fra lokalområdet
Gammel Sogn
Ny Sogn
Personen skal have udført en ekstraordinær frivilligt/ulønnet arbejdsindsats, til gavn for Gammel Sogn og Ny Sogns beboere indenfor
Foreningsarbejde
Sognenes udvikling
Forskønnelse af sognene
Igangsætter af nye projekter/ideer
Udover æren, vil personen få overrakt et gavekort på 500 kr. og en buket
blomster ved Sogneforeningens generalforsamling i marts måned.
Indstillingen mailes til info@holmsland.dk inden den 15. februar 2011 eller
man kan rette henvendelse til Christian H. Nielsen tlf.9732 1225 eller Kresten Bundgaard tlf.9733 7410.
Med venlig hilsen
Holmsland Sogneforening
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Centernyt
Sommeren i centeret har stået i brylluppets tegn. Og det samme ser allerede ud til
at være tilfældet igen til næste år. Det er blevet populært at holde sin bryllupsfest
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. – Der er selvfølgelig også både fødselsdage,
sølv-, guldbryllupper og andre komsammener og det positive fællestræk er, at oplandet til arrangementerne bliver større og større. Det er en positiv udvikling, som
vi skal værne om, så vi kan have så mange selskaber i centeret som overhovedet
muligt. Vi har mange selskaber og vi har allerede nu bookede arrangementer i kalenderen for 2013.
Idrætshallen er igen ved at være fyldt med børn og voksne der dyrker deres vinteraktiviteter. Det er altid dejligt når der kommer gang i indendørssæsonen. I år har
HGU de fleste timer, men også Ringkøbing Håndbold og Optimisterne fra Stadil
har booket sig ind. Hallen er pænt booket, men kigger vi kritisk på tingene, har vi
faciliteter, der nok ikke er udnyttet optimalt. Med disse ord i tankerne fik vi kontakt
med konsulent Ole Brændgaard fra DGI som onsdag den 3. nov. kom ud og forsøgte med et oplæg at ”vende hele bøtten på hovedet”. Aftenen var en succes i den forstand, at det gav stof til eftertanke og muligheder for at ”fylde” mere aktivitet i centeret og få flere medlemmer i HGU. Samarbejdet mellem centeret og HGU er i dag
rigtig godt, men vi vil forsøge at få et endnu tættere samarbejde til hinanden – og
andre foreninger. Første skridt i denne retning vil være en fælles hjemmeside, hvor
alle foreninger der ønsker det kan være med. Det bliver et projekt som vi i skrivende stund endnu ikke har noget konkret på, da vi endnu ikke har haft det første
opstartsmøde. Der vil komme et mere uddybende oplæg i næste nr. af Sognebladet.
Der er endnu ingen afklaring i projekt springcenter. De 500.000 kr. vi har fået tildelt
af kommunen vil vi ansøge om at få overflyttet til næste år, men der arbejdes stadig
med at skaffe penge.
Julefrokosten afholdes som bekendt lørdag den 18. december kl. 18.30 Se mere
herom andet steds i bladet.
Vel mødt i centeret
Karina - Centerleder
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Fernisering i Idræts- og Kulturcenteret
Så har der igen været fernisering i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Denne gang var det billedkunstneren Tove Hoppe fra Vemb, hvis 44 malerier
kunne beskues - og det kan de fortsat til udgangen af december.
Efter velkomsten fortalte Tove Hoppe med stor indlevelse om sine billeder,
som alle skildrer oplevelser fra kunstnerens eget liv - bl.a. fra en rejse til
Tanzania - over motiver fra Holocaust til ballet.
Tove Hoppe har malet professionelt i 31
år og ikke nok med det. Hun skriver også
digte. Og det var en stor overraskelse og
oplevelse, da hun spontant læste et par af
sine digte op for forsamlingen.
Det var en dejlig eftermiddag, hvor de
fremmødte hyggede sig med kunsten og
hinandens selskab og samtidigt nød Lindas dejlige traktement.
Tak for det, Linda!
Husk, at udstillingen kan ses til sidst i december.
Den næste udstilling bliver med kunstnerne Olav Martinsen
og Alice Noesgaard.
Hold øje med Ugeposten og Dagbladet, hvor datoen for ferniseringen
annonceres.
Tak til Ringkøbing Landbobank for sponsorstøtte!
Lizzi Bøggild
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Dagli’Brugsen Kloster
Nyhed i Dagli’Brugsen Kloster.
Frisk brød hele dagen – direkte fra ovnen
Et længe næret ønske kan nu blive en realitet. Bestyrelsen har vedtaget at
etablere og indrette en ”bake off”- afdeling i et hjørne i Dagli’Brugsen.
Så inden længe vil vi blive mødt af en herlig duft af hjemmebag, når vi træder ind i butikken.
Med ”bake off” vil personalet hele dagen kunne tilbyde nybagt brød: rugbrød, franskbrød og rundstykker. Uanset hvor mange brød vi skal ha’ - og
hvornår på dagen vi skal ha’ det.
Etableringen omfatter bl.a. indkøb af ovn og køledisk til brød, indkøb af fryser til den frosne dej, installation af tidssvarende el-forsyning og sidst nogle
omrokeringer i butikken. Den udvidede åbningstid har betydet flere timer til
at handle i og dermed mindre pres på de to kassesluser på samme tid. Omrokeringen medfører derfor, at kasse to flyttes til ”tips – bordet”. Dette vil
frigøre plads til indretning af ”bake off” med tilhørende hylder og køledisk.
Vi har fået gode råd til indretningen af Coop’s indretningsarkitekter.
Kirstine og hele personalegruppen skal deltage i et kursus, hvor de lærer at
betjene ovnen og håndtere brødet før og efter bagningen.
Efter færdiggørelsen vil butikken fremstå lidt mere moderne og med et lille
tiltrængt ansigtsløft. Det glæder vi os til at vise frem. Vi forventer, at ”bake
off” er klar til brug i uge 48, og vi vil markere åbningen af ”bagerafdelingen” i starten af december med små smagsprøver. Hold øje med opslag i
butikken.
Bestyrelsen
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Holmslands Idræts- og Kulturcenter

Kaempe julefrokost
lørdag den 18. december kl. 18.30
Preben Susgaard tilbereder et

lækkert buffetbord
med alt hvad der hører sig julen til.
Underholdning ved

"It takes two"
Prisen for hele arrangementet
inkl. kaffe og natmad er
350 kr. pr. person

Bestilling kan ske til centeret på tlf: 4046 1680
eller mail: center@holmsland.dk

Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2 . Holmsland . 6950 Ringkøbing
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Strikkecafé
Åbningstider:
Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag:
Lørdage samt helligdage:

10.00 - 17.00
10.00 - 16.00

Ekstra juleåbent i december:
Mandag den 20.
Søndage den 12. og 19.

10.00 - 17.00
10.00 - 16.00

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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Sidste nyt fra fodboldafdelingen
Efter generalforsamlingen i foråret 2010,blev jeg valgt til fodboldformand.
Jeg har siddet i udvalget i ca. 2 år og jeg synes, det kunne være spændende
at prøve at være formand for afdelingen.
Forårssæsonen var allerede godt i gang, vi havde 11 hold med i turnering,
og det var lige fra U6 til oldboys, og der var mange kampe, der blev vundet,
men også nogle enkelte kampe, der blev tabt. Ligefør sommerferien var der
en flok piger og en flok drenge, der var med til Kibækcup, hvor de fik nogle
gode kampe og en stor oplevelse.Ttrænerne mente, at det var noget, som alle
spillere skulle prøve at opleve, så det kan være, at det er noget, vi skal prøve
en anden gang.
Efter sommerferien var alle hold blevet et år ældre. Det resulterede i, at vi
havde et pige hold, der ikke kunne stille et hold, for det er jo lidt nok med en
tre-fire spillere. De hold, der har været i kamp, har her i efteråret klaret sig
ligeså godt som i foråret. Vores 7 mandsseniorhold kom til landsmesterskab
og vores oldboys vandt B rækken og rykkede op i A rækken.
Her i efteråret havde vi besøg af tre FCM spillere. De kom og trænede vores
børn i en god time, og det syntes de godt 40 børn, var en stor oplevelse, ikke
mindst til sidst, hvor de tre FCM-spillere plus et par trænere skulle spille
mod alle børnene.
Vi holdt afslutning for børnene i oktober. Det foregik hos Adventure Golf,
hvor de prøvede at spille golf og fodboldgolf, til sidst fik de noget at spise,
og da de tog hjem, kunne vi høre, at der havde været en god afslutning.
Vi er med i FCM-samarbejde og vores repræsentant er Line Knoth, der i år
blev valgt til årets klubrepræsentant, et stort tillykke fra HGU.
Line har billetter til FCM kampe, så skriv eller ring til hende, hvis I mangler
nogle stykker, hendes email er likn@nykredit.dk og tlf. er 51817191
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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

Indendørs fodbold er startet, og der er fem børnehold og fire voksnehold,
der træner.
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der har hjulpet i fodboldafdelingen på den
ene eller anden måde i 2010.
Er der nogen der har ris eller ros, så kan I altid kontakte mig på tlf. 23307439
eller mail kaj.ove@mail.tele.dk
Venlig hilsen
Kaj Ove Iversen
Color profile: Generic CMYK
Composite

Default screen

printer profile

HUSK NU:
HGU får 10% på alle boner fra
SportMaster,
Ringkøbing.
RINGKØBING
Aflevér dine SportMasterboner i centeret
så støtter du et godt formål.

RINGKØBING
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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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Hjertestartere
Som nævnt i sidste nummer er der 2 hjertestartere i Kloster.
En på Brugsens mur ved indgangen til kirken. Den har kirken betalt, og
Brugsen har sørget for strøm til varmeskabet.
En ved hovedindgangen til Kulturcenteret, som Kulturcenteret har betalt.
Der er uddannet 12 beboere i lokalområdet i brug af hjertestarteren,
men alle kan bruge en hjertestarter!!!!!
Det er vigtigt, at man hurtigst muligt ringer 112. De kan guide en og fortælle,
hvordan man skal forholde sig.
Selve hjertestarteren kan også fortælle, hvad man skal gøre.
Der er mulighed for at se hvordan på www.hjertestarter.dk
Her kan man også se hvor i landet, der er placeret hjertestartere.
Ivan
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Kloster legeplads
Vinteren og den kolde tid nærmer sig, men det betyder ikke at vi er gået i hi.
Her i bestyrelsen for legepladsen, er vi tvært imod i fuld gang med at søge
legater og sponsorer, så vi har mulighed for at lave en god legeplads, hvor
børene kan få brugt deres motorik og sanser, og en legeplads, som er til gavn
for både store og små.
Vi glæder os meget til foråret, hvor vi vil kunne byde velkommen, til den
nye legeplads ved Kloster Kulturcenter.
Men vi har stadig brug for jeres støtte og økonomiske hjælp, så vi kan købe
nogle nye legeredskaber til legepladsen.
Benyt venligst nedstående kontonr. når du vil give et bidrag til den nye legeplads, så de små og halvstore børn fremover har en spændende og godkendt
legeplads.

7670 1173736
På forhånd tak!
Med venlig hilsen.
Legeplads udvalget.
Line Lea (Nørbyvej)
Susanne K. Larsen (Fredriksberg)
Marian Jeppesen (Nørbyvej)
Louise Lodberg (Søndervig)
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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

Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten orienterer:
Forårets generalforsamling gav genvalg til den siddende bestyrelse, som senere konstituerede sig uden
ændringer.

Kontingen og Arkiv:

Det blev vedtaget at hæve kontingentet til kr. 75,- i 2011 og at bestyrelsen
har generalforsamlingens bemyndigelse til at indgå i forhandlinger med Lokalhistorisk Arkiv om evt. samdrift eller overtagelse af Arkivet. Disse forhandlinger er nu nært forestående og vil ske i samarbejde med Kommunen,
som er Arkivets nuværende ”driftherre”.

Holmsland og Klittens historie - Bind 3:

Foreningens arbejde har i år været meget koncentreret om den kommende
udgivelse af tredje bind af ”Holmsland og Klittens historie”. Redaktionsudvalget har arbejdet flittigt, seriøst, koncentreret og målrettet. En lang række
emner er valgt ud – med hovedtemaet lagt på hvad der er sket i de sidste 3035 år inden kommunesammenlægningen i 2007. Emnerne skal ikke røbes
her. Ikke endnu! – Udvalget er netop ved at kontakte potentielle forfattere til
at behandle de enkelte emner og først derefter vil det vise sig, hvad der kan
blive skrevet om.

Ti tusinde kroner!

En glædelig overraskelse fik bestyrelsen lige før sommerferietiden, da vi fik
henvendelse fra Søndervig Beboerforening, som ”bare lige” ville fortælle, at
de har bevilget 10.000 gode, danske kroner til bog-projektet! – En stor TAK
for det!!! – Et rigtig godt eksempel til efterfølgelse, hvis andre (foreninger,
virksomheder eller private) kan undvære et beløb til det gode formål!
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Gamle billeder fra Holmsland, Houvig, Søndervig, Lyngvig:

Kom til en festlig sammenkomst i Holmsland Idræts- og Kulturcenter den
15. marts i det kommende år – og find nogle gamle billeder frem, som vi i
fællesskab kan forsøge at få skabt klarhed over.
Vi har haft et lignende arrangement i Hvide Sande, som var rigtig vellykket.
Vi håber på det samme i Kloster! Kontakt allerede NU Helle Skarregaard på
tlf.: 9733 7831, hvis du har billeder, hun må kopiere, så vi kan vise dem på
stor skærm.
Vil du vide mere om Lokalhistorisk Forening, så besøg vor stand på Julemessen i Hvide Sande søndag d. 28. november – eller få tilsendt vor folder
ved henvendelse til undertegnede.
Poul G. Lyng (formand) – tlf.: 2041 7325 – mail: plyng@mail.dk

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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+60 Motion og velvære
Fra efterår og hen over vinteren til det bliver forår igen mødes 25 – 30
+60’ere hver tirsdag formiddag til en gang morgenkaffe i Holmsland Idrætsog Kulturcenter.

Tirsdag d. 15. oktober.

Efter morgenkaffen og et par sange 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.

Herefter er der mulighed for at spille badminton, ringo, curling, seniordans,
sang eller nok en gang gulvøvelser eller skyde i centerets skydelokale. Ved
11-tiden slutter vi med et glas vand og en sang.
Har du lyst til 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 dart. Du betaler pr. gang du deltager.
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Jubilæum i Holmsland Krocket

I august / september 2000 var der nogle fremsynede mennesker på Holmsland, der havde nogle timer i overskud. Samtidig synes de også, ar der manglede muligheder for fysisk aktivitet for den mere voksne del af befolkningen.
De oprettede krocketklubben ”Holmsland Krocket” i HGU regi. Vi startede
med 20 – 25 spillere, og det antal har vi holdt siden. Der har dog været enkelte udskiftninger.
Vi spillede ”havekrocket” de første par år uden hjælp fra rutinerede krocketspillere fra andre klubber. Derefter fik vi instruktører fra DGI til at komme
og lære os nogle af de væsentligste regler.
Vi fik sammensat hold, så vi kunne komme med i turnering. Vi spillede mod
hold med Thyholm som det nordligste og Tarm som det sydligste. Vi begyndte også at gå til stævner i nogle af de nærmeste klubber.
Vi begyndte at lære noget og fandt ud af, at der var mange ”fiduser”, som
man nødvendigvis skulle kunne for at begå sig. Nu begyndte spillet for alvor
at blive interessant. Med den erfaring, som klubbens spillere har i dag, kan vi
i løbet af få måneder få nye krocketspillere på samme niveau, som vi andre
var 3-4 år om at komme på.
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I sæsonen 2010 har vi haft 3 hold med ialt 12 spillere i turnering.
Den 11. september 2010 holdt vi et lokalt jubilæumsstævne. Der var desværre nogle, der var forhindret i at komme, men vi var 15 til at spille. Os der
var kommet, havde en hyggelig dag. Vi fik kaffe og rundstykker til at starte
med og en Enkelt til kaffen. Det regnede godt, da vi startede, men efter kaffen og en ½ time ind i spillet, blev det tørvejr, og det holdt resten af dagen.
Vi have fælles frokost og fælles afslutning, og der var præmier til alle. Det
var en vellykket dag, og vi siger tak til de 2 medlemmer Inger og Birgit, der
havde arrangeret.

Kranio Sakral Terapi
Berit
Jeg har i mange år interesseret mig for alternativ behandling. Jeg ønskede
selv, at starte som behandler og valget faldt på kranio sakral terapi (KST).
Det er en meget blid form for behandling, hvor det handler om at fjerne
spændinger, så kroppen selv kan arbejde sig på plads. Kurserne har givet
mig meget lyst til, at fortsætte med at behandle på den måde.
Jeg har altid været glad for, at gøre noget for andre mennesker. Jeg synes
det er en god mulighed og en stor udfordring, at prøve det af som behandler.
Jeg har været på kursus på Stanley Rosenberg Instituttet i Silkeborg, I kan
læse mere på hans hjemmeside www.stanleyrosenberg.com.
Åbningstiden er i starten
mandag og onsdag kl. 15.00-18.00 og fredag kl. 8.00-16.00.
Berit K. Pedersen
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Kranio Sakral Terapi
Kranio Sakral Terapi (KST) handler om at fjerne spændinger i kroppen, det er en
meget blid form for behandling. Med KST kan man bl.a afhjælpe nogle af følgende
symptomer og forbedre livskvalitet.

 hovedpine (spænding, migræne)
 ømme nakke-/skuldermuskler
 stress
 rygsmerter
 kæbespænding
 kolde hænder/fødder
 fordøjelsesproblemer
 koncentrationsbesvær

 depression
 søvnproblemer
 skæren tænder
 spændte/ømme muskler
 manglende energi, overskud
 tinnitus
 indlæringsproblemer
 vejrtrækningsbesvær

Har du lyst til at prøve, hvad KST kan gøre for dig, så ring og bestil tid.
Pris pr. behandling 200 kr.

.

Berit


61 54 12 10 / 97 33 75 25
Tidsbestilling 17.00-17.30

Berit K. Pedersen, Røjklitvej 14, Holmsland, 6950 Ringkøbing
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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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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December 2010 - Februar 2011
UDKANTS-JUL

tydelig udkant af kejserriget: I
det støvede Israel. Ikke engang i
hovedstaden Jerusalem, men i
småbyen Bethlehem. Så voksede han op i en flække, som var
kendt for talemåden: "Kan noget godt komme fra Nazaret"?
Guds svar er "JA, det er det
bedste, der kommer fra Nazaret." Gud er udkantens Gud.
Han er beskytter for de fattige
hyrder, der tilbeder barnet i
stalden. Han er ledestjerne for
urolige sjæle, som de vise
mænd må have været det. For
de rejste til jordens fjerneste
egne for at finde fred fra Gud.
Og han vil stadig væk være hos
hver eneste af os i hjerte og i
sjæl, hvor i verden vi end går
hen. Glædelig Jul og godt nytår!

Et af kodeordene i året 2010 har
været "Udkant". I debatten taler
man om udkantsdanmark og
udkantsproblematikker både i
lokal og i global målestok.
I mange hjem er årsskiftet
præget af usikkerhed omkring
arbejde, økonomi, trivsel. For
det er udkanten, der rammes
hårdest af kriser. I kirken mærker vi, at det er første år, hvor
konfirmanderne ikke længere
går i skole lokalt, men på en ny
centralskole. Det er lidt ligesom
i naturen: Dér er det også udkanten af en dyreflok, der mest
er udsat for rovdyr og angreb.
Det giver en fornyet aktualitet til Juleevangeliet. Guds søn
blev ikke født i verdens centrum
- i storbyen Rom, men i en ube27

JULEN SYNGES IND

VI RUNDER JULEN AF

Vi synger julen ind ved en familievenlig musikgudstjeneste i
Gammel Sogn kirke
søndag den 5. december kl. 16.
Børnene fra 2. klasse synger og
spiller en række numre, som de
har øvet efteråret igennem.
Alle er velkomne

Efter gammel tradition slutter
julen til Hellig tre konger. Derfor runder vi julen af:
Hellig tre kongers aften, onsdag den 5. januar kl. 19.30 i
Ny Sogn kirke
Ved en musikgudstjeneste synger vi for sidste gang en række
af julens salmer, hører julens
beretninger og hører et kor,
synge af julens sangskat.
I år kommer "Jubilæumskoret" fra Hvide Sande. Koret bliver ledet af Else Enggrob.
Alle er velkomne.

LUCIA AFTEN

I Ny Sogn kirke markerer vi
adventstiden med en Luciagudstjeneste
Torsdag den 9. december kl.
19.00.
Børnene fra 4. klasse synger en
række numre, som de har øvet
efteråret igennem.
Alle er velkomne

PRÆSTEGÅRDSAFTEN

JULEKONCERT

Søndag den 19. december kl.
19.30 i Ny Sogn kirke synger
Holmsland Koret sin Julekoncert med en lang række af julens
populære sange, både gamle
velkendte og nye.
Alle er hjertelig velkomne til en
festlig aften.
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Tirsdag den 25. januar kl.
19.30 i konfirmandstuen:
Gudstjeneste - hvem, hvad og
hvorfor?
I Menighedsrådene har vi talt
om, at det kunne være godt at få
vendt vores gudstjeneste. Så vi
lægger ud med en aften, hvor
jeg vil holde et oplæg om gudstjenesten. Både historien og de
mange nye gudstjenester man
støder på i medierne.
Efter kaffen er der lejlighed til
samtale over gudstjenesterne i
vores kirker. Vi håber på et godt
fremmøde Alle er velkomne
.

GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

28.november - 1.sø. i Advent - Matt
21,1-9: Indtoget i Jerusalem

5.december - 2.sø. i Advent - Lukas
21,25-36: De sidste tider

Torsdag 9.dec. Lucia-gudstjeneste
12. dec. - 3.sø.i Advent - Matth. 11,2-

10:Johannes Døbers spørgsmål
19. dec. - 4.sø.i Advent – Joh 1,1928 - Johannes Døbers vidnesbyrd
24. dec. - Juleaften - Lukas 2,1-14:
Juleevangeliet
25. dec. - Juledag - Lukas 2,1-14:
Kristi Fødsel
26. dec. - 2. Juledag - Matthæus
23,34-39: Dommen over Jerusalem
1. jan. - Nytårsdag - Lukas 2,21: Jesu
omskærelse

2. jan. Hellig 3 kongers søndag Matt 2,1-12: De vise mænd
5. januar Hellig tre kongers aften

9.00

10.15

10.15

16.00
Familiegudstj.

19.00
9.00
Qvortrup
10.15
19.30 Koncert

10.15
Qvortrup
9.00

14.30

16.00

10.15

9.00

9.00

10.15

14.00

16.00

10.15

9.00

19.30
Julen rundes af

9. jan. - 1.sø.e. Hell.3 kg. - Lukas
2,41-52: Jesus som 12 årig i templet
16. jan. - 2. søn. e. Hell. 3 kg. - Joh
2,1-11: Brylluppet i Kana
23. jan. - 3. søn.e. Hell.3 kg. - Matthæus 8,1-13: To helbredelser

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00
Th.Kristensen

30. jan - 4. søn.e.Hell.3 kg. - Math.
8,23-27: Stormen på søen
6. febr. 5.søn.e.Hell.3 kg. - Math.

13,44-52: Lignelser om dyrebare skatte

13. febr. Sidste sø. e. Hell.3 kg. -

10.15

14.00
Kirkekaffe

9.00

10.15

9.00
D.Kristiansen

Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget
20. febr. Septuagesima - Matt 20,116: Arbejderne i Vingården

10.15

22. febr - Gudstjeneste i "Missions-ugen". arr.: Indre Mission
27. febr. Seksagesima - Markus 4,1-

9.00

19.30 Flemming
Mose Lauridsen

9.00

20: Forskellige slags sædekorn
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10.15

KONTAKT

SALME-AFTEN

Præsten: Ole Lange 97337011
Graver v. Ny Sogn kirke
Frank Kristiansen 97 33 70 82
Graver v. Gammel Sogn
Karen Jensen 50 57 23 14

10. februar kl. 19.00 i Gammel Sogn kirke. Vi holder en
aften om aftensalmerne i Salmebogen. nr. 734-756.
Medbring selv kaffe.
Alle er velkomne.

HOLMBOHJEMMET

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet. Gæster
fra sognet er også meget velkomne!
Tors. den 9.dec. kl. 14.15
Juleaften d.24.dec. kl. 10.30
Tors. 13. januar kl. 14.15
Tors. den 10. febr. kl.14.15
Forbehold for ændringer

Aftenen indgår i programmet:
Salmemarathon for Ringkøbing
Provsti. De øvrige aftener er
Tors.d.13.jan:
Hee kirke,nr. 679-698
Tors. d.27. jan.:
Ringkøbing kirke, nr. 576-597
Tors. d.10. feb.:
Gl. Sogn kirke, nr. 734-756
Tors. d. 3. mar.: Ulfkær kirke,
Ulfborg stationsby, nr. 757-770
Tors. d.10. mar.: Ringkøbing kirke, nr.180-187 og 707-711
Tors. d. 24. mar.:
Ringkøbing kirke, nr. 771-791.
Vel mødt.

KIRKEKAFFE

I forbindelse med eftermiddagsgudstjenesten i Gammel Sogn
kirke den 30. januar kl. 14.00
byder vi bagefter på eftermiddagskaffe i den gamle skolestue.
Alle er velkomne.

SJÆLESORG

MENIGHEDSRÅDENE

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 i præstegården, ringe 97337011eller
sende en e-mail: hokl@km.dk!

Næste møde i Ny Sogn menighedsråd bliver den 18.jan.
kl.19.00 i præstegården.
Alle er velkomne til at overvære
møderne.
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INDRE
SAMFUND
INDRE MISSIONS
MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
Program for:

DECEMBER 2010
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Onsdag d. 29. kl. 19.30

Adventsfest v/ Simon Nielsen, Hvide Sande *
Julefest v/ Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing *

JANUAR 2011
Tirsdag d. 4. kl. 19.30
Mandag d.10. kl. 19.30
Onsdag d.12. kl. 19.30
Fredag
d.14. kl. 19.30
Torsdag d.20. kl. 19.30
Mandag d.24. kl. 19.30
Tirsdag d.25. kl. 19.30

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard
Bedeuge v/ Poul Rossander Nielsen
Bedeuge v/ Iver Poulsen*
Bedeuge v/ Jørgen Iversen
Møde i Hee v/ Per Dyrholm, Skarrild
Bibelkursus i Ørnhøj v/ Ole Andersen, Frederikssund
Bibelkursus i Ørnhøj v/ Ole Andersen, Frederikssund

FEBRUAR 2011
Tirsdag d. 1. kl. 19.30
Mandag d. 21 kl. 19.30
Tirsdag d. 22.kl. 19.30
Torsdag
Fredag
Mandag

d. 24.kl. 14.30
d. 25 kl. 19.30
d. 28.kl. 19.30

Bibelkreds hos Lilian og Peter Aalbæk
Missionsuge v/ Poul Ivan Madsen, Skjern *
Missionsuge i Ny Sogn kirke
v/Flemming Mose Lauridsen, Ølgod*
Missionsuge v/ Erik Lunde, Struer*
Familieaften v/ Svend Erik Petersen, Ringkøbing *
Kredsgeneralforsamling i Hvide Sande
v/ Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing

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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Renovering af Ny Sogn Kirke
Der vil inden for den nærmeste fremtid starte en renovering af vores kirke og
det vil betyde, at kirken vil blive lukket i ca. ¾ år.
Den første ændring er, at vi allerede her i november har fået etableret automatisk ringning, både af personalemæssige hensyn og fordi vi ønsker, at få
solen ringet ned senere end kl. 16.00 om sommeren.
Dernæst skal den sydvestlige hvælving repareres, da der falder kalk ned
og dette bliver mere og mere. Først
var det små-stykker, men nu falder der
ret store stykker .
Vi har fået lavet en klima-undersøgelse (pålagt af stiftet) af teknologisk institut gennem nationalmuseet og konklusionen på den var, at varme-anlægget i kirken er uegnet. Det er et kalorifer-anlæg, som sender varme op i
siderne og dermed varmer hurtigt op og udtørrer kalken, som drysser ned.
Samme hvælving blev sidst repareret i 1996 og eksperterne mener, at de sten
der er brugt ikke er blevet tørret nok og salt i luften gør altså, at kalken falder
af. Vi er blevet anbefalet, at få lavet elvarme under bænkene, som så mange
andre kirker.
Gulvet lige foran prædikestolen i midtergangen blev savet i stykker, da man
satte varmen ind, så gulvet skal også udskiftes. Vi har 4 forskellige slags i
hele rummet og vil prøve, at få et ens gulv i selve kirkeskibet, mens gulvet
i sideskibene er underlagt nationalmuseet og ikke må ændres. Det gælder
desværre også de gamle stole i sideskibene. De er også fredede af nationalmuseet.
Trappen til prædikestolen er meget dårlig og skal skiftes ud, bænkene skal
males og have nye hynder, lyset skal fornyes og der skal laves en del reparationer i murværket bl.a. ved døren i våbenhuset, hvor muren er revnet, og
ved trappen optil orglet, hvor en del sten/mur er faldet ned. Til sidst skal der
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males og kalkes og så skal orgelet renses og pudses op.
Vi vil forsøge at flytte bænkene, så midtergangen på tværs fjernes og bænkerækkerne rykker lidt ned fra koret. Dette vil forhåbentlig samle kirken og
måske være med til at folk rykker lidt længere frem; så bliver der ikke så
langt mellem menighed og præst.
Det er en temmelig stor omgang, vi skal i gang med, og det vil tage lang
tid, men vil forhåbentlig både være en fordel, sikre selve kirken og blive
et smukt resultat. Heldigvis ligger Gl.Sogn Kirke jo så tæt ved med samme
præst og samme organist, så vi vil bede om husly der under renoveringen.
Vi venter nu kun på den endelige tilladelse fra Ribe Stift og Kirkeministeriet
- projektet er forhåndsgodkendt - for at kunne gå i gang og håber at kunne
starte i foråret 2011(efter konfirmationen) og så blive færdig til påske 2012,
hvor vi gerne skulle kunne bruge kirken igen.

Flygtningelejr på vej til Kloster?

NEJ - forklaringen på de 14 pavilloner, som for tiden (begyndelsen af november) er opstillet ved ”Møllen” på Klostervej, er ganske enkelt denne:
Pavillonerne har været brugt ved Videbæk Skole. Nu trænger de til at blive
renoveret, og det kommer til at ske i de tidligere foderstofbygninger på Klostervej - bl.a. af folk fra ”Gården” i Hvide Sande.
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Halløj i Sogneparken
Holmsland Sognepark har gennem sine lidt mere end 10 været kulisse for en
del arrangementer. Men nu, da træer og buske giver god læ – og skygge, når
der er behov for dét – så er mulighederne blevet endnu flere og bedre!
I indeværende år har der været holdt en uformel sammenkomst på Grundlovs Dag (11. juni, hvis nogen skulle være i tvivl). Der kom ikke så mange,
selvom (eller måske fordi) vejret var helt perfekt. Der er tale om at til næste
år vil nogen sætte en slags program op – og håbe på godt vejr igen.

Grundlovsdag 2010 i Sogneparken. Benedikt underholdt på guitar.

Senere hen på sommeren var vejret endnu bedre – og det var heldigt for arrangører og deltagere i Danmarks-premieren på ”traktor-koncert”, som også
byd på korsang af ikke mindre end 3 forskellige kor!
Sogneparken er ”vores alle-sammens” og bliver da også dagligt brugt af alle
aldre – fra dagplejebørn til plejehjemsbeboere. Generelt er folk gode til at
undlade at smide affald (og nogle er også gode til at rydde op efter ”hr. og fru
skovsvin og de små skovgrisebasser”). Selve vedligeholdelsen af stier, beplantninger m.m. varetages af Sogneforeningen (især det udvalg, som hedder Kresten Sørensen), som også er grundlægger af Parken.
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4 mand og ”Victor” – den tøffende traktor, som leverede grundrytmen til flere velkendte musikstykker.

Har DU en idé til et arrangement i Holmsland Sognepark – så gør noget ved
den!

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

er kommet godt fra start, hvor vi som
bestyrelse alle er ubeskrevne blade i
denne sammenhæng.
P.T. går tiden med at blive klogere på
alle regler og lære de forskellige udvalg og principper at kende.
Vi har bl.a. været på internat fra fredag til lørdag, hvor der var forskellige
”cases” omkring skolebestyrelsens kompetencer, der skulle løses.
Der blev også udarbejdet en plan over kort og langsigtede fokuspunkter for
vores skolebestyrelse. Det vil der blive fortalt mere om senere. Det er et
af punkterne på bestyrelsens møde med klasseforældrerepræsentanterne og
trivselsrådet d. 17. november.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af hvert medlem af den nye bestyrelse.
Kenneth Klokker. (Forældrerepræsentant)
Jeg er far til Kathrine i 0. kl. og Sofie i 5. kl. og gift med Gitte.
Jeg har mit eget lille elektronik-værksted på hjemmeadressen. Fritiden bliver flittig brugt på jagt, fiskeri, hunden Charly og familien.
Torben Sandgrav. (Forældrerepræsentant)
Er far til Christina i 1. klasse, Pernille i 4. klasse og Malene i 6. klasse. Driver et landbrug med slagtesvin på Nørbyvej.
Britta Bjerg. (Forældrerepræsentant)
Jeg er Mor til Tonja i 5. kl. og Troels i 7. kl. (Ringkøbing skole) jeg er gift
med Jørgen og vi driver sammen vores landbrug med slagtesvin og kartoffel
salg. Fritiden bliver brugt på ridning og familien.
Henriette Olesen. (Forældrerepræsentant)
Mor til Rikke i 2. kl og Mette i 4. kl. Gift med Jes. Arbejder som social og
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sundhedsassistent på Plejehjem Fjordglimt i Hvide Sande. Fritiden bruges
på gymnastik og pigernes fritidsinteresser.
Karina Susgaard. (Forældrerepræsentant)
Jeg er gift med Martin, bor på Nørbyvej og har Jakob i 2. klasse, Mathias på
4. år og Sebastian på 17 måneder. Jeg er centerleder i hallen.
Krestine Laas. (Forældrerepræsentant)
Mor til Julie i 4. kl. og Sofie i 6. kl.. Arbejder hos Dagbladet i Ringkøbing, i
distributionen. I min fritid er jeg med i foreningsarbejdet i HGU, i fodboldudvalget.
Malene Krogsgaard. (Forældrerepræsentant)
Jeg er mor til Thomas i 3. klasse og Louise i 6. klasse.
Jeg arbejder som bogholder. Jeg bor alene med mine børn, så det meste af
min fritid bliver for tiden brugt på børn, hus og have samt hyggelig samvær
med venner og familie.
Dorte Vogt Nielsen. (Medarbejderrepræsentant)
Jeg er gift med Torben og har 3 børn på skolen. Marcus i 5. kl., Mia og Mette
i 0. kl.
Jeg har arbejdet 3 år i SFOèn.
Lars Husted. (Medarbejderrepræsentant)
Jeg er gift med Ruth og bor i Husby. Jeg underviser i storteam.
Mvh. Skolebestyrelsen

Lidt om hvad der sker på skolen.
Løbe-læsebånd
Første punkt på skemaet har siden sommerferien været ”løb og læse”. Eleverne løber en tur på 1-4 km hver morgen og sætter sig herefter ind og læser.
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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

Det er en rigtig god start på dagen, og de fleste elever synes det er dejligt og
det viser sig, at det giver bedre grundlag for indlæring.
Motionsdag
Sidste fredag før efterårsferien startede
traditionelt med sæbekasseløbet efter
lidt morgengymnastik.
Der blev arbejdet energisk på vognene
før det store løb, der blev malet og gjort
meget ud af at pynte. Det gjaldt om, at
få første-prisen for flotteste vogn. De
hurtigste på benene fik prisen for at
komme først over målstregen og endelig er der præmie for bedste navn.

Afrika
Uge 45 handler om Afrika. Alle elever arbejder sammen i grupper. Den 17.
november får vi besøg af Moussa Diallo, som kommer og spiller for os.
Glas - og flaskeindsamling ved skolen
5. klasse står dette skoleår for flaskeindsamlingen ved skolen, de ser sig
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nødsaget til at stoppe med ordningen. Til jan. 2011 ændres reglerne for afregning af genbrugsglas. Regeringen har besluttet at halvere emballageafgiften. I forhold til den mængde glas der bliver indsamlet, er der desværre ikke
grundlag for at beholde containerne.
Skolen vil sige tak til alle, der har benyttet ordningen, og må fra januar 2011
henvise til genbrugspladsen.
Boldbanerne ved skolen
Det store grønne område bliver flittigt brugt – også til luftning af hunde,
hvilket er fint. Efterladenskaberne er dog ikke acceptable, børnene skal have
mulighed for fri leg og boldspil, uden at blive generet af disse efterladenskaber. Hundelufter husk posen!
6. klasses tur til Karpenhøj
6. klasse på Holmsland Skole var den 27.-30. september på lejrtur til Karpenhøj. Karpenhøj er et natur og fritidscenter der er ejet af Dansk Gymnastik
og Idræt (DGI).
Vi tog afsted mandag den 27. september fra Ringkøbing Banegård med bus
til Herning. Da vi ankom til Herning, skulle vi skynde os til toget, som skulle
køre os til Århus. Togturen var lang, men vi hyggede os med spil og madpakker. Da vi stod af toget i Århus, skulle vi med bus igen. Busturen tog lang
tid, men naturen udenfor var flot, så der var nok at kigge på. Endelig kom
vi det sted, hvor bussen skulle sætte os af, og vi skulle kun gå et lille stykke
vej, så var vi ved Karpenhøj.
Da vi havde fundet os tilrette og slappet lidt af, skulle vi ud at cykle i Molsbjerge. Vi havde lejet terrængående cykler, som var gode at cykle på i landskabet i Molsbjerge, som er præget af istiden. Desværre efter cirka en kilometer var der en, der punkterede, og vores lærere skulle i gang med lappegrejet – godt hjulpet af et par dygtige elever. Heldigvis kunne vi køre videre
lidt efter. Efter cirka 1 time var vi kommet til den højeste bakke - Agri Bavnehøj, som vi så gik op ad. Da vi var helt oppe var der et kompas. Udsigten
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var virkelig smuk. Da vi skulle cykle hjem, var vi ikke sikre på at vejen var
den rigtige, men hjem kom vi da. De fleste slappede bare af i deres schelters,
mens nogen andre skulle lave aftensmad.
En schelters er et slags træskur med læ på tre sider. Efter aftensmad gik vi
direkte ind i vores schelters, og mange faldt hurtigt i søvn, mens nogle bare
lå og snakkede. Det var en kold nat, men næsten alle havde en god sovepose
med og godt med tøj på.
Næste dag stod morgenholdet tidligt op, der skulle jo laves morgenmad,
mens dem der ingen opgaver havde, bare kunne sove længe. Da vi havde
spist skulle vi ud og gå – en tur til købmanden. Turen derud og hjem var
cirka 10 kilometer lang. Alle havde penge med, og vi købte slik, sodavand
og chips. Efter den tur skulle vi ud og klatre i
træer. Vi havde to instruktører, som forklarede
os, hvordan vi skulle have klatresele på, og hvad
for nogle grene, vi skulle gribe fat i. Halvdelen
af os skulle stable mælkekasser, mens de andre
klatrede, og senere byttede vi.
At stable mælkekasser er meget sværere end det
lyder. Vi fik stablet 25 mælkekasser, hvilket var
meget flot.
Efter vi havde klatret, kunne vi bare holde fri og
slappe af, undtagen madholdet som stod for aftensmaden. Da vi havde spist aftensmad, skulle
vi have bål med popcorn, skumfiduser og gyserhistorie. Bagefter gik vi i seng.
Næste dag skulle vi have et adventurerace. Adventurerace er et slags løb
med forskellige aktiviteter, hvor man er i hold på fire personer. Den første aktivitet gik ud på, at fire personer skulle stå på tre kasser og så komme
fremad, uden at nogen på noget tidspunkt rørte jorden. Den næste aktivitet
var GPS skattejagt . Det gik ud på, at man skulle finde nogle på forhånd bestemte punkter med GPS’en. Den tredje aktivitet var, at man skulle klare i
41

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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en svær rebbane uden at røre jorden. Den fjerde aktivitet gik ud på at skyde
med bue og pil, hvor man skulle ramme en skydeskive. Den sidste og femte
aktivitet var helt ude ved stranden. Her skulle vi hente vand nede fra havet i
et plastikkrus med huller i, og se hvem der hurtigste kunne få fyldt en spand,
der stod længere oppe på stranden. Da vi kom hjem, var der frokost. Da vi
havde spist måtte man lave hvad man ville.
Om aftenen lavede madholdet mad over bål, det var bare rigtig hyggeligt.
Efter vi havde spist, blev der tændt op i bålet, og vi hørte resten af gyserhistorien. Da det var blevet rigtigt mørkt, skulle vi lege mørkegemme ude i en
skov, der lå tæt ved. Det var bare sjovt, men også lidt uhyggeligt. Det blev
sent, inden vi gik i seng, så alle faldt hurtigt i søvn.
Næste morgen skulle vi skynde os at spise morgenmad, for vi skulle nå at
pakke alle vores ting sammen. Da alt var pakket sammen og ryddet op, fik vi
lov til at spille kort, indtil vi skulle med bussen.
Turen hjem var ligesom turen dertil – bare omvendt. På Ringkøbing Banegård stod vores forældre og søskende,
som havde savnet os meget, klar til at
tage imod os.
Turen har været rigtig hyggelig, meget
sjov, men også meget udfordrende, så
det var også rart, at komme hjem igen.

Sogneforeningens
flag-udlejning:

Skrevet af Sigrid og Sofie

Kontaktperson:
Marianne
Dideriksen
97 33 73 05
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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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Industrieventyr på Holmsland
I Dagbladet Ringkøbing-Skjern kunne man lørdag den 23. oktober 2010
læse nedenstående under Gamle dage – Glimt fra før verden gik af lave:

1935 – for 75 år siden.
Holmsland kat

Holmsland: Fredag 25. oktober: Købmand Aksel Nielsen, Holmsland, har
fået patent i Danmark på en slagbøjle-fælde til mus og rotter. Forbrættet er
delt i tre stykker, hvoraf sidestykkerne er bevæge-lige og løftes opad, når
fælden stilles. Disse sidestykker kan rotten eller musen ikke undgå at røre,
såfremt den vil have fat i lækkerierne – og ved den mindste berøring, smækker fælden. Savværks-ejer Charles, Ringkøbing, leverer træet til fælderne,
og maskinsmed Olsen, Ringkøbing, har fremstillet maskinerne, der benyttes
til trådarbejdet og monteringen. Købmand Nielsen hat solgt omkring 10.000
fælder og bestillingerne strømmer fortsat ind. I øjeblikket er to mand beskæftiget med fremstillingen. På fælden står der ”Holmsland kat får altid
fat” og meget tyder på, at det er en korrekt varebetegnelse.
Der er sikkert ældre mennesker på Holmsland, der ved, hvem købmand Axel
Nielsen var og hvor, hans købmandsforretning lå. Det kunne endda være,
at der stadig eksisterer et eksemplar af denne fælde, så vi evt. kunne bringe
et billede af den. Hvis nogen har kendskab til noget af det, vil Sognebladet
gerne have orientering herom.

Det er aldrig for sent

at betale kontingent til Holmsland Sogneforening
Indsæt 75 kr. på konto: 7670 1308 787
Husk at påføre navn og adresse!
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Holmslands gamle gårde (4)
Kirkeby Nygaard

Stednavnet Kirkeby støder vi på i 1600-tallet, og Kirkebygaard (Bandsbyvej
28) vides at have været i Christiansenfamiliens eje siden 1690. I 1882 overtog Niels Christiansen, der var 6. genera-tion i lige linie på Kirkebygaard,
tillige nabogården, som er den nuværende Kirkeby Nygaard (Bandsbyvej
32). En tid bestyrede hans svigersøn Gravers Nielsen gården, men i 1896
overtog hans yngste søn Terkel Christiansen gården, og i 1897 købte han
den. Året efter blev Terkel Christiansen gift med Karen Marie Christensen
fra Juelsgaard. En farbror, som var skolelærer, foreslog ved denne lejlighed
at kalde gården ”Kirkeby Nygaard”. I de følgende 10 år boede hans forældre
Niels og Ane Christiansen på aftægt i den vestlige ende af stuehuset, hvor de
havde en lille stue, soveværelse, køkken og indgang.
Gårdens alder kendes ikke, men de forskellige byggematerialer, som gården
bestod af indtil for få år siden, tyder på, at det er en gammel gård, som har
været bygget om adskillige gange. Fra familiens brev fra 1885 ses, at der i
1880-erne har været forsøg med mejeri før andelsmejeriet Juelsminde blev
etableret. En del af tømmeret i den gamle lade, der stod indtil 1970, bar tydeligt præg af at være genbrugt. Ifølge overleveringerne hidrørte det fra Lundenæs, en gård øst for Skjern, som i sidste halvdel af 1800-tallet ejedes af
Terkel Christiansens farbror af samme navn.
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Oprindelig skulle Terkel Christiansen have været bortadopteret til farbroderen, og han blev som 4-årig afleveret på Lundenæs af forældrene. Men den
lille purk ville med hjem igen. Han blev borte, og en større eftersøgning blev
sat i gang. Til sidst måtte man slutte, at han måtte være forsvundet i Skjern
Å, og forældrene forberedte hjemrejsen, da man fandt ham under dækkenet
i hestevognen. Han kom så med hjem til Kirkebygaard.
Terkel og Karen Marie fik i alt 8 børn. Hertil kom yderligere 3 i pleje, så
mange har boet på gården i den første del af 1900-tallet.
Terkel Christiansen handlede meget, og på et tidspunkt købte han den vestre
Gadegaard (Gade-gårdsvej 16), som han senere solgte til Niels Chr. Simonsen efter at have lagt en del jord ind under Kirkeby Nygaard. Sammen med
Anders Kjeldsen Aarup i Bredmose (Bandsbyvej 19) købte han tillige den
østlige Gadegård (Gadegårdsvej 18), og ved videresalg beholdt de to hver 4
tdr. land jord, kaldet Østerby. Sammen med Niels Chr. Juelsgaard samlede
han i en række år svin på Æ Pold i Kloster, hvorefter de kørte dem til Ringkøbing Jernbanestation. Herfra blev svinene transporteret til Esbjerg Svineslagteri. Endvidere handlede han i mange år med smågrise i Lindbergs gård
i Ringkøbing.
I den tid Terkel Christiansen ejede gården, var det et samlingssted for ungdommen. Han stillede således marker til rådighed for ringridningskonkurrencer, og da tyskerne havde besat sportspladsen, stillede han en mark til
rådighed for håndboldspil. Ringkøbing Amts Gymnastikforening havde opvisning på en af gårdens marker, og han stillede laden til rådighed til omklædning for karlene og stuerne og soveværelset for pigerne. Ved ungdomsfester spillede han violin i forsamlingshuset, der dengang lå på en mark øst
for kirken i Kloster.
Terkel Christiansen ejede gården indtil 1945, da den overgik til sønnen Thorvald Christiansen. I 1965 solgte han den til datteren og svigersønnen, Karen
Marie og Kresten Elmgaard Sørensen.
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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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Røjklit Havn - en perle på Holmslands nordkyst
I 1970 startede arbejdet med at få etableret en oase ved Stadil Fjord. Bestyrelsen
for Lodbjerg Hede Grundejerforening
indledte forhandlinger med Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing Amt og
landmand Henrik Pedersen, Røjklit, om
adgang og vejret til Stadil Fjord.
Henrik Pedersen sikrede sig retten til at opstille en kiosk ved pladsen – til
gengæld for at tillade vejretten.
Jeg har læst i gamle referater, at Henrik Pedersens kone, Ester, tilbød at holde opsyn med pladsen for 1000 kr. pr. år – men om det blev sådan, ved jeg
ikke.
Fra 1972-1973 blev der ved forhandling med Fredningsudvalget og ved at
Grundejerforeningen solgte en grund ved Houvig samt lånte penge i banken,
dat skub i sagen, så der blev lavet en vej til fjorden og etableret en parkeringsplads.
I 1975 fik man Fredningsmyndighedernes tilladelse til at lave bådepladser
langs siderne af den lille vig, så det lignede en havn. I første omgang blev
der plads til 18 både og pladserne blev hurtigt udlejet.
I 1977 kom Tove Ledgaard i bestyrelsen og hun satte yderligere gang i projektet, så havnen blev udvidet til 40 bådpladser. Som jeg læser de gamle referater, har Tove gjort
et stort stykke arbejde
for at få havnen gjort
til det, den er i dag.
Der blev plantet læhegn omkring pladsen og den blev holdt
pæn.
Vinteren 1981/82 var
hård og ødelagde me49

get af havnen. Bådelauget måtte da låne penge af Grundejerforeningen for
at udbedre skaderne.
Havnen er i dag et yndet udflugtsmål for mange (såvel lokale som turister)
året rundt. Flere bådejere driver lidt fiskeri – der kan fanges helt, aborrer og
skrubber. Andre sejler ud med det ene formål at nyde den skønne natur.
I 2007 rejste Skov- og Naturstyrelsen 3 særprægede shelters (primitive overnatningssteder), udformet som traditionelt opstillede bundgarnspæle. De bliver flittigt brugt, selvom de skal reserveres for overnatning.
Badebroen, som blev lavet for år tilbage, holdt desværre ikke til sidste vinters hårde frost. Vi håber at få den genopbygget til foråret.
Fremtidsplaner er at få el og rindende vand
lagt ind, så der kan laves en rigtig toiletbygning til aflæsning af den eksisterende ”tønde”. I første omgang har Skov- og Naturstyrelsen tilladt at vi bygger et ”madpakke-hus”
ved den vestlige side af havnen og jeg er i
gang med at søge midler til gennemførelsen
af dette projekt.
Formand Henning læser
korrektur på denne artikel.

Ta´ en tur til Røjklit Havn!
Henning Mølgaard Christensen


50
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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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Røjklit Havn
finder du ved at
dreje fra Røjklitvej ad
grusvejen mod nr. 14
og fortsætte ligeud
indtil du ikke kan
komme længere.

Havnen drives af
Lodbjerg Hede
Grundejerforening i
samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
De 3 shelters kan bookes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside (det kan være lidt vanskelligt at finde
”ansøgningsskemaet” – så her er et link: http://www2.
skovognatur.dk/booking/Formular.aspx?Lejr_id=1242&Distrikt_
id=60
- eller kontakt Skov- og Naturstyrelsen på tlf.: 72 54 20 00 hverdage kl. 9-16.
Stadil Fjord Bådelaug er en afdeling af Grundejerforeningen.
Oplysning om evt. ledige bådepladser, priser m.v. fås ved
henvendelse til Kurt Rytter, Kloster på tlf.: 97 33 73 59.
Opsyn og vedligehold af pladsen varetages af Lodbjerg Hede
Grundejerforening – formand: Henning Mølgaard Christensen,
Solsikkehaven 23 6950 Ringkøbing.
Foreningens hjemmeside: www.lodbjerghede-gr.dk/
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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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