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Kære læsere af Holmsland Sogneblad.
I dette nummer af bladet finder I en lille artikel om et 50-års konfirmandjubilæum.
Dette er et eksempel på, hvad vi i bladudvalget ønsker os, nemlig at man
uopfordret sender noget til bladet, f. eks. om begivenheder og arrangementer, der ikke sker i forenings- eller institutionsregi.
Hvis man gør det, så husk at tekst skal skrives i Word. Billeder sendes særskilt i JPEG-filer og skal ikke sættes ind i teksten. Man markerer blot, hvor
de skal være.
Kom ud af busken og send dit bidrag til holmsland.sogneblad@gmail.com
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.
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Nyt fra Sogneforeningen
Generalforsamling i Holmsland Sogneforening
Onsdag den 9. marts 2011 afholdt Holmsland Sogneforening sin årlige generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor der var mødt ca.
20 medlemmer frem til mødet. Generalforsamlingens dagsorden fremgik af
sidste nummer af Sognebladet og Formanden Iver Poulsen måtte i sin beretning indrømme, at Klosters udvikling lå noget underdrejet og afventende på
Kommunens behandling af indsendte forslag til ændringer i Kommuneplanen. Denne er nu uden ændringer i forhold til den tidligere plan for Holmsland Kommune vedtaget, hvilket betyder, at vi er nødt til at starte fra bunden
af. Det kommende år vil det som det væsentligste være et arbejde med en
udviklingsplan for Kloster.
Bestyrelsen gav nyvalg til Bodil Schmidt og Susanne Larsen. Der arbejdes i
øvrigt på at afholde generalforsamlingen sammen med andre foreninger som
HGU, HIK og flere fremover.
Regnskabet udviste en tilbagegang i formuen på kr. 16.200, der hovedsagelig skyldes store udgifter til lovliggørelse af julebelysningens stikudtag på
gadelamperne.
Som afslutning på generalforsamlingen blev ”Årets Holmbo” udpeget og
hædret med blomster og en check af Formanden Iver Poulsen. Se omtalen
andet sted i bladet.
Efter kaffen fortalte Formanden for Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktsråd Erik Poulsen, Stadil om rådets arbejde.
Efter fem år med kommunal fokus på udvikling af de såkaldte centerbyer,
håber man at turen er kommet til den halvdel af borgerne, der bor i landdistrikterne. I Landdistriktsrådet ønsker man, at fremtiden i den enkelte landsby først og fremmest skal bestemmes af borgerne selv og nye initiativer og
planer skal tage udgangspunkt i landsbyernes egne udviklingsplaner.
Erik Poulsen kom også ind på de aktuelle skoleforhold, der drøftes i byrådet
for tiden sammen med dagtilbud og ældreplejen. Landdistriksrådets opga3

ve er som repræsentant for alle sogne- og borgerforeninger
at være dialogpartner og talerør til kommunen og han gav
flere eksempler på, hvordan det var lykkedes flere steder i
kommunen at få gennemført nogle af de lokale ønsker.
Iver Poulsen takkede for deltagelsen i generalforsamlingen og bød de nyvalgte
velkommen ligesom der var en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer
for deres indsats.

Årets Holmbo
Som et nyt tiltag i Holmsland Sogneforening har man i 2010 besluttet at
udnævne en person fra lokal-området til ”Årets Holmbo”. Det skal være
en person, der har udført en ekstraordinær frivillig og ulønnet indsats til
gavn for Ny Sogn og Gammel Sogn og beboere.
Indsatsen skal ligge indenfor foreningsarbejde, udvikling og forskønnelse
af sognene eller igangsætning af nye ideer og projekter. Prisen uddeles
hvert andet år.
Ved foreningens generalforsamling i marts måned blev
Jens Kristian Nielsen hædret
som drivkraften bag etableringen af Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Jens Kristian Nielsen, Gammel
Sogn var formand for den arbejdsgruppe, der fik flyttet det
gamle forsamlingshus op til Hallen i 2007 og var som sådan dynamoen
bag realiseringen af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Med hæderen
fulgte en check og en stor buket blomster.
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Ukrudt forgår – trods alt
”Det ser lidt træls ud på Æ Pold og på Johanne Høkers
Plads for tiden!” forlød det.
Ved en forespørgsel hos kommunen fik vi at vide, at kommunens folk slår
græs, brænder ukrudt og klipper grene. Resten er op til os selv, og det er vel
rimeligt!
Derfor stod Sogneforeningen bag en arbejdsformiddag, hvor vi gik til stålet.
Vejret var godt, humøret var højt og
Brugsen gav brød til kaffen.
15 flittige mennesker var mødt op, og vi
er overbeviste om, at det kan ses, at vi
har været der.
I løbet af maj måned vil der desuden
blive pyntet på Æ Pold med blomsterkasser.
Bodil
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Centernyt
Det har været et travlt forår i centeret, og vi glæder os til at kunne tage lidt
fri. Ikke sådan ment, at vi ikke har noget at lave i centeret, for det er bestemt
ikke tilfældet – heldigvis er der rigtig mange projekter at arbejde med. Vi er
sammen med HGU om ”facilitets- og aktivitetsudviklingen” og siden borgermødet den 1. februar, er der sket flere ting. Bl.a. har HGU startet løbeskole og udendørsaktiviteter for de større skolebørn op, men vi har også i
centeret haft besøg af 2 arkitekter fra DGI, som vil komme med et bud på,
hvordan vi kan udnytte vores faciliteter bedst muligt og få plads til flere nye
tiltag. Det er meget spændende og på vores hjemmeside, vil der løbende blive opdateret fra selve projektet, så alle har mulighed for at følge projektet.
Jeg blev en dag ringet op af Hans Krogsgaard fra Gl. Sogn, der kunne fortælle mig, at han havde skaffet 25.000 kr. fra Nordea Fonden til køb af kunst. –
Det er ikke så tit ens dag bliver beriget med netop den slags opringninger!!!
Bestyrelsen har besluttet at bruge pengene på at udsmykke multisalen med
kunst, så kunderne ved hvad der hænger, selv om de booker lokalet til et selskab ½-1 år i forvejen. Foyeren og velkomstsalen vil fortsat blive benyttet
til udstillinger. Det er også besluttet at bruge kunstneren Leo Andersen fra
Velling, som vil lave nogle malerier specielt til lokalet med Holmsland som
tema.
På Holmsland har vi ingen ”Jern Henrik” – Til gengæld har vi Henning Jørgensen og hans folk – Jens Galsgaard, Lars Proustgaard og Hans Tarbensen
- der står for at samle gammelt jern ind. Priserne på jern er gode lige nu, og
de har lige solgt for 32.000 kr. TAK til alle der har doneret jern, men også til
alle de frivillige, der tager sig af det. Har I gammelt jern liggende, så kan det
afleveres hos Henning Jørgensen på Bandsbyvej 44. Kræver det afhentning,
så kan man ringe til Henning på tlf: 97337086.
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Generalforsamling
Centerets årlige generalforsamling blev afholdt 31. marts. Der var 16 fremmødte og der kom nogle forslag, som er skrevet til referat, og som vi vil arbejde videre med. Kassereren fremlagde et regnskab, der heldigvis for 2. år i
træk viste et overskud. På valg var Jette Aarup og Svend Jensen, som begge
blev genvalgt.
Fredag den 29. april afholdte vi vores årlige ”hjælper-fest” for alle vores frivillige. Linda havde som sædvanlig lavet god mad, som blev suppleret af en
god rødvin, og ved fælles hjælp fik vi både anrettet maden og vasket op efter
os. Det var en rigtig hyggelig aften og tak til alle, der deltog i arrangementet.
I den forbindelse vil jeg også sige tak til alle dem, der ikke havde meldt sig
til festen, men som også har hjulpet i årets løb.

Sankt Hans Fest
Husk torsdag den 23. juni, hvor der afholdes Sankt Hans fest kl. 19.00 ved
centeret. Vi mødes ved hoppepuden. Ole Lange holder årets båltale, og der
vil blive mulighed for at købe en kop kaffe eller en sodavand/øl.
Vel mødt i centeret og rigtig god sommer
Vh.
Karina
Centerleder

www.holmsland.dk
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Holmsland Krocket 2011
Sæsonnen er startet I krocket klubben. Så snart sneen var væk fra banerne var de garvede krocketspillere at finde på banerne både tirsdag
og torsdag eftermiddage. Nu hvor
sommertiden er startet har der været spillet krocket to gange om ugen
med 15 – 20 deltagere hver gang. Har
du lyst til at komme
og deltage eller se
på, er du altid meget velkommen.

Holmsland Krocket til stævne i Kloster den 14. maj 2011
Nu er turneringen så startet, hvor
klubben har to hold med i DGI’s turneringsplan for Vestjylland.

Nye spillere bliver
altid velmodtaget og der vil altid blive givet personlig undervisning og
træning ligesom der vil blive hjulpet med både teknik og taktik ved
alle spil, idet alle kommer for at få
en god og sjov oplevelse, der bliver
afbrudt af eftermiddagskaffen.

Her kom der i B1-rækken besøg fra
Troldhede til 2 + 2 kampe her i Kloster.
Resultatet af disse kampe var uafgjort, da begge hold vandt 2 kampe
og tabte 2 kampe.

Har du lyst, så mød op tirsdag eller
torsdag kl. 13.30. Ring eventuelt til
9733 7274 for flere oplysninger.
Holmsland Krocket har i vinter sammen med DGI Vestjylland afholdt
kursus i Krocket regler og pointgivning og her i maj måned inviterer
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Nyt fra HGU
I Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening er der i det forgangne kvartal
sket en masse. Vi har bl.a. afholdt vores generalforsamling – se referatet på
side 13.
På generalforsamlingen havde vi et forslag om vedtægtsændringer med at gå
fra 7 medlemmer ned til 5 – bla. set i lyset af at det er noget nemmere at samle 5 end det er at samle 7 personer. Vi har jo alle mange ting i kalenderen 
Bestyrelsen for HGU ser efter generalforsamling og konstituering således
ud:
Bent Erik Iversen:
Dorit Hansen:		
Dorthe Krogsgaard:
Kaj Ove Iversen:
Verner Kristensen:
			

Næstformand, kasserer, kroket
Gymnastik, juleskrab, tirsdagstræf
Formand samt kontaktperson for nye aktiviteter
Fodbold, kontaktperson for et evt. lokalråd
Badminton, håndbold, volleyball, kontaktperson til 		
sponsorudvalget

Som et led i samarbejdet mellem Holmsland Idræts- og Kulturcenter og
HGU, har bestyrelsen valgt at spørge Karina Susgaard om hun vil varetage
sekretær jobbet for HGU, hvilket hun har indvilliget i 
Vi glæder os til samarbejdet, Karina.
Birthe Eskildsen har sagt ja til at være kontaktperson for Senior idrætten på
Holmsland. Hendes navn er kommet på listen ved DGI så der fremover vil
komme forskellige tilbud om senior aktiviteter i andre foreninger samt det
vil fremgå at vi så sandelig også har senior aktiviteter herovre!
Hjemmesiden er inden længe kørende! (Håber den er det når du læser dette)
Malene Juul Krogsgaard er vores nye webmaster og hun er begyndt at få de
forskellige afdelingers input ind til hvad hun skal lægge på siden hvorefter
hun så vil få den i gang. Herefter kan vi følge med i hvilke aktiviteter der
sker på Holmsland på www.holmsland.dk
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Siden borgermødet i februar er der i HGU regi bla sat gang i en løbeskole.
Her er der godt 40 friske holmboere i alle aldre der hver tirsdag, torsdag og
søndag tager løbeskoene på og begiver sig ud på fire forskellige ruter alt efter hvilket mål man har sat sig at nå til d. 19. juni hvor vi holder ”eksamen”.
Her er alle familie og venner velkommen til at overvære en festlig afslutning
på nogle gode løbedage/aftener. Vel mødt  Løberne vil få nærmere informationer først i juni
Hver tirsdag varmer løbeskolen op sammen med ”Gang i Holmsland”. Når
der er kommet lidt sved på panden er der 15-20 personer der går en tur ud på
omegnens veje og stier. Gåturen varer ca. en times tid og man har det rigtig
godt bagefter. Har du lyst kan der sagtens være flere med – bare mød op ved
hallen tirsdage kl. 19.00
Ugen igennem er der aktivitet på boldbanerne ved hallen. Små poder, større
børn og ”halv-gamle” gutter spiller fodbold  - dejligt med flere hold på
banerne hver dag.
HGU Fodbold kører med en ”støvle-bytte-kasse” hvor man kan henvende
sig til Kaj Ove Iversen hvis man har et barn der er vokset ud af sine fodboldstøvler. Her kan de gamle byttes til et par større (hvis de er ”på lager”) for et
mindre beløb 
Der er flere nye aktiviteter i støbeskeen – vi vil sende det ud via ”HIMS” og
ellers kan du snarest se det på hjemmesiden.
HUSK:
Vi har en bon-aftale med Sportsmaster. Den har ikke været så aktiv i en del
år - men den eksisterer stadigvæk!
Hver gang du køber noget hos Sportsmaster i Ringkøbing kan du tage bonnen med i hallen og putte den i en kasse i foyeren. Sportsmaster giver så
HGU en procentdel af beløbet der er købt for.
Med ønsket om en dejlig sommer
HGU / Dorthe Krogsgaard
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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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Formandsberetning HGU for 2010.
Der blev igen stablet en koncert på benene af HGU og koncert udvalget.
Denne gang med sidste års succes The Powls, samt Madam Blå. Der blev
lagt op til en vellykket og god begivenhed.
Desværre ikke med lige så stor tilslutning som sidste år, men det var en forrygende aften/nat med et oplagt publikum og god underholdning. Endnu
engang havde koncert udvalget og de mange frivillige gjort et stort og godt
stykke arbejde, hermed en stor tak til jer alle. Økonomisk gik det lige rundt.
Overskuddet fra sidste år gav os mulighed for at få en Beach Volley bane og
en hoppepude til de mindste, som er blevet placeret ved hallen, da der var
enighed om at det var der man har behov for disse. Det skal også lige tilføjes
at vi skal behandle vores fælles aktiviteter med omhu, så vi kan få glæde af
det i årene fremover, hoppepuden blev desværre punkteret af en skarp genstand, så den måtte repareres.
Der har også været godt gang i gymnastikken i år med mange gode hold. Et
hold der kunne trække mange til var fysisk træning/zumba holdet hvor der
var 80 betalende deltagere. Og heldigvis har vi også vores stabile hold som
motion for alle og line dance samt alle børnehold. En stor tak til alle trænere
og hjælpetrænere – uden jer var der jo ingen gymnastik J
Badminton har også været godt besøgt, børnebadminton har haft 15-16 spillere, mens badminton for motionister har lagt på 40 deltagere. Tak skal det
hermed også lyde til jer der er aktive træner og spiller.
Damehåndbold har været startet op af Jeanette Lauridsen som træner med
12 spiller, det var et fint initiativ da håndbolden har haft det svært de sidste
par år.
Fodbold har haft 11 hold med i turnering i foråret, før sommerferien var der
en flok piger og drenge med til Kibæk cup, det havde været en god oplevelse. Og vores senior hold har været til landsmesterskaber, oldboys er for
første gang rykket op i A rækken.
Efter sommerferien blev der meldt 8 hold til turneringen. I efteråret havde
vi besøg af 3 FCM spiller der trænede de 40 børn der var til stede, det havde
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været en god oplevelse. Vi er med i FCM samarbejde, vores klubrepræsentant er Line Knort, og hun er blevet valgt til årets klubrepræsentant tillykke
med det Line.
Hermed skal der lyde en stor tak til alle trænere og deltagere på alle hold for
jeres hjælp og engagement i HGU.
Der er som noget nyt solgt forårs skrab, det gav desværre et underskud på
1500 kr.
Juleskrab blev ikke udsolgt i år, men der blev et lille overskud på 3500 kr. Vi
må nok erkende, at det ikke blev lige godt modtaget, at der stod FCM på kalenderne. Da vi også bruger vores lokale Brugs til at sælge vores juleskrab,
er det heller ikke smart at der er reklame for Spar købmanden på bagsiden af
disse, jeg beklager endnu engang dette.
Men der skal da siges at der også har været noget positivt med salget her på
Holmsland da 2 af hovedgevinsterne gik til folk der havde købt skrab hos os.
Salg af fyrværkeri gik også fint med et pænt overskud, og igen i år fik HGU
lov til at benytte sig af Morten Krogsagers lagerhal, det er en god beliggenhed og plads som gør det muligt for kunder at overskue, så mange tak til
Morten for dette og til de mange frivillige der har hjulpet til med salg af jule
skrab og fyrværkeri og ikke mindst forældreinvolvering, hvor rigtig mange
er gode til at tage en tørn.
Der er blevet indkøbt et nyt kamera(med stativ) som man kan låne til at tage
billeder i og omkring hallen med. Henvendelse til Bent Erik Iversen eller vores halbestyrer Karina Susgaard hvis man gerne vil låne det til en aktivitet.
Der er også lagt op til en ny måde at få vores forening til at forny sig, inden
for andre aktiviteter i vores hal og kultur center, som nok giver en del arbejde og nytænkning for os alle i det nye år.
Jeg vil hermed takke for dette år.
Anne Marie Kristensen
Formand HGU
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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

15

97 32 22 00
97 33 75 41

Din egen Forening
Besøg i Vestkystens Gårdbutik
v/Dorthe Fjord Tarbensen & Jens Ingvard Larsen
Vi besøger den nye gårdbutik på Klitten. Indehaverne vil fortælle om stedet
og der vil være smagsprøver af:
Vesterhavskaffen efter en gammel opskrift fra 1905, økologiske oste fra
Thise Mejeri, Vesterhavskiks (en nyhed fra Ejvinds Bageri), islagkager fra
Staby Ismejeri, grillpølse fra egen produktion, med brød (man griller selv på
opstillet grill).
Der kan købes Fur-øl og saft fra Anton.
Der vil naturligvis være mulighed for at handle i butikken.
Se hjemmesiden: www.krogensgaard.net
Tid: Mandag den 20. juni kl. 19.00
Sted: Vestkystens Gårdbutik, Houvig Klitvej 77
Pris: Medlemmer 75 kr – ikke medlemmer 100 kr.
Tilmelding: senest den 5. juni (af hensyn til traktementet) til Lene Rytter,
9733 7359 – mail: kljs@post.tele.dk eller Gunver Jensen, 9733 7541 – mail:
gunver.jensen@mail.dk
Betaling:
Kan ske samme aften, eller ved overførsel til konto 7670-0001517437, senest den 17. juni. Husk at opgive navn(e) ved kontooverførsel.
Har man behov for transport, skal det oplyses ved tilmeldingen.
Alle M/K er velkomne.
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Besøg hos Tind Mohair & Pure Care
Vi er ved at planlægge et arrangement hos ovennævnte til efteråret 2011.
Nærmere information i næste nummer af sognebladet.

Damefrokost 2012
Damefrokosten 2012 holdes lørdag den 21. januar kl. 13.00 – reserver datoen allerede nu. Nærmere info følger i sognebladet til november.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig:
Formand:
Gunver Baarstrøm Jensen, Klostervej 75, tlf. 97-337541,
		
mail: gunver.jensen@mali.dk
Kasserer:
Lene Rytter, Højbjergvej 12, tlf. 97-337359,
		
mail: kljs@post.tele.dk
Næstformand: Berit Jensen, Nørbyvej 25, tlf. 97-337522
Sekretær:
Martha Graversen, Vestervang 16, tlf. 97-337319
		
		
		

Karen Jensen, Gl.Sogn Kirkevej 5, tlf. 50572314
Lisbeth Nielsen, Røjklitvej 24, tlf. 97-337257
Jette Jensen, Røjklitvej 25, tlf. 97-337391

Skulle der være nogen der ikke var hjemme da vi var rundt for at forny
medlemskabet, kan det stadig lade sig gøre ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale 75 kr. til konto 7670-0001517437. Husk
at angive navn og adresse.
Er der nogen der endnu ikke er medlem, men gerne vil være det, kan det
ske på samme måde.
Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis
du ønsker yderligere information om foreningens arbejde.
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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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Kloster Legeplads
Tak – mange tak for hjælpen.

Lørdag d 9 april var en stor dag. Rammerne var helt i top med en dejlig solrig forårsdag, med mange velmødte for at give en hjælpende hånd med.
Der blev arbejdet ihærdigt af børn og voksne, og med støtte fra Holmsland
vognmandsforretning og PJP gik udgravningen som en leg, mens frederiksberg blev ryddet. Brugsen støttede også op om projektet med mad og drikke
til store som små.
I dag står legepladsen igen med gynger, vippedyr, rutsjebane og sandkasse.
Vi er meget taknemmelige, for alt den hjælp der blev ydet lørdag d 9 april,
og den støtte i alle har vist. Vi vil især gerne takke for den lokale opbakining
i Kloster, LAG, Holmsland Sogneforening, Kulturcentret, Dagli’ Brugsen i
Kloster, Holmsland Vognmandsforretning, PJP og HGU.
I legepladsudvalget arbejder vi stadig videre på legepladsen.

KLOSTER AUTOVÆRKSTED
Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Nyt fra Sponsorudvalget:
Sponsorudvalget som består af Arne Nielsen, Jens Bøndergaard, Morten
Krogsager, Just Enggrob, Søren Jensen og Asger Krogsgaard er i skrivende
stund i gang med, sammen med nogle hjælpere, at kontakte gamle, nuværende og forhåbentlig også nogle nye sponsorer om sponsorater til Hallen
og HGU.
Da man startede ud for to år siden med sponsortegningen etablerede man en
erhvervsklub. Erhvervsklubben har vist sig at være en kæmpe succes med
dens arrangementer som afholdes 2-3 gange om året. Her mødes sponsorerne til forskellige arrangementer og har en hyggelig aften. Der har bla. været
sejltur ud fra Hvide Sande, køretur med Naturbussen, tur til B&O i Struer
samt en vinsmagnings aften.
Vi tilbyder nu også at private kan tegne sig som sponsorer. For 2500,- kr.
om året kan man komme med i erhvervsklubben og samtidig støtte arbejdet
i HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Hvis du ikke er blevet kontaktet og gerne vil være sponsor, så kontakt venligst en fra udvalget.
/Asger Krogsgaard

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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Lokalhistorisk Forening
for Holmsland og Klitten
Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og
orden på Hotel Strandkroen i Søndervig d. 27.
april. Formanden kunne berette om et roligt år med
størst aktivitet i det udvalg, som arbejder med udgivelsen af ”Holmsland og
Klittens historie”, bd. 3.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling, så den
eneste ændring er bestyrelsens sammensætning, hvor Emil Petersen erstatter
Jens Chr. Slot, som ikke ønskede genvalg.
Efter generalforsamlingen underholdt fhv. holmbo Hans Røy på festlig vis
med anekdoter fra sin tid som ”første-generations-indvandrer til Holmsland
i 1960´erne”.
VI HAR HÅRDT BRUG FOR FLERE MEDLEMMER!
Bestyrelsen skal snart i gang med at søge økonomisk støtte til udgivelsen af
bind 3 af ”Holmsland og Klittens historie” – og jo flere medlemmer, der står
bag, - des lettere går sådanne ansøgninger igennem! Derfor har vi også fastholdt det lave kontingent ud fra mottoet:
”HEL´RE MANGE MEDLEMMER TIL LILLE KONTINGENT END
FÅ MEDLEMMER TIL STORT”!
Ønsker du at blive medlem (kontingent kun kr. 75,- for 2011), så kontakt
kasserer Grete Holt Winter, Pallasvej 24, 6960 Hvide Sande - evt. på:
lokhist@mail.dk – eller indsæt beløbet på konto nr. 26 11 478 i Landbobanken - reg. nr. 7670 (HUSK at oplyse dit navn og din adresse / evt. e-mailadresse).
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Cykle-/gåtur
langs Vestre Ringvej – mandag d. 6. juni.
Der cykles fra Centerets parkeringsplads kl. 19.00 - men har man lyst til bare
at deltage i gåturen langs Vestre Ringvej, så mød op ved rundkørslen i Gl.
Sogn kl. 19.15 – og medbring aftenkaffen eller hvad du har lyst til at nyde
på turen. Vi finder et sted at holde pause uden at være til gene for trafikken.
Dansk Cyklistforbunds jurist, Flemming Funck, bekræfter, at DET ER
TILLADT AT TRÆKKE MED CYKLER (i venstre side af vejen) selvom
der er cykling forbudt – nøjagtigt som i gågader. Så der er altså ”ikke noget
at komme efter”!
Arrangementet er selvfølgelig ikke en protest-aktion – men ”bare” en
afprøvning af logikken (eller manglen på samme) i at man ikke må cykle,
men gerne trække sin cykel på Vestre Ringvej og derved fylde ca. dobbelt så
meget i bredden og opholde sig flere gange så lang tid i vejkanten!
Når vi ankommer til rundkørslen på Holstebrovej er det op til enhver at gøre
følgende:
• Gå samme vej tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn – og derefter cykle
hjem.
• Cykle til højre ad cykelstien mod Ringkøbing (holde en is-pause?)
og derefter ad cykelstien hjem.
• Fortsætte ad Nordre Ringvej, hvor der ikke er cykelsti, men ikke
cykling forbudt (hvor er logikken?).
• Køre ud ad Holstebrovej (cykelsti i begge sider – brug den højre!).
Fortsæt til første sidevej til venstre (Vesterhede) og igen til første
sidevej til venstre (Vesterby) og kør ad dén til Vestre Ringvej, ad
hvilken du nu roligt kan cykle tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn og
derfra hjem. Der er nemlig ingen ”cykling forbudt”-skilt ved udkørslen fra Vesterby! (Måske skal du ikke lige gøre dette denne dag, da
turen jo er annonceret!).
Det forlyder, at nogle folk fra Hee vil cykle-vandre en tilsvarende tur (dog
i modsat retning) på samme dato og ca. samme tid, så måske kan vi holde
kaffepausen sammen med dem?
Turen er tilrettelagt af Poul G. Lyng
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CYKELHOLDET kører igen!
Alle kan være med. Det kræver blot, at man har sin cykel med.
Vi har ikke nogen bestemt rute, vi kører. Det aftaler vi, når vi mødes.
Der kan også være mulighed for to ruter.  - En kort (det er som regel rundt
om Søndervig) for dem, som bare gerne vil cykle en hyggetur og en lang for
dem, som vil lidt mere.
Mødetid: Mandage kl. 19.00
Mødested: ” Æ Pold” (ved Dagli´Brugsen)
KOM OG VÆR MED!

Klinik Pure Care

- nu på samme adresse som Tind Tekstil og
Kunst, Røjklitvej 10 - er en af Holmslands nye
virksomheder. Indehaveren, Pia Wennike er
dog kendt af mange, dels fra sine 20 år som ansat i Miss Q i Ringkøbing og dels fra de senere
års virke på Tambjergvej.
De ny-indrettede klinik i lyse og indbydende lokaler er velplaceret på førstesalen i den
smukt beliggende bygning – med flot udsigt
over Stadil Fjord.
Pias erfaring og hendes nøje udvalgte natur-baserede produkter kommer kunderne til gode –
og der tilbydes mange former for behandling: ansigtsbehandlinger, makeup, manicure,
voksbehandlinger, farvning af vipper og bryn samt retning af bryn. Desuden farvetest og
undervisning (aftenskole) efter aftale.
Se i øvrigt annoncen næste side og log ind på www.pure-care.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 til 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

25



Ringkøbing

Grundlovsdag d. 5. juni i Sogneparken
I år med frilufts-gudstjeneste – en blanding af gudstjeneste og grundlovstale
- v. vor egen præst, Ole Lange.
Derefter er der underholdning med sang og musik af lokale talenter – og der
er sang- og salmebøger til udlån, så alle kan være med.
Medbring eftermiddagskaffen og / eller hvad du ellers ønsker at forlyste dig
med.
Vi mødes kl. 14.00 i Sogneparken (der skiltes i dagens anledning på Klostervej!).
Venlig hilsen Initivisterne

Kano / Kajak – er det noget for dig?
Dette er et spørgsmål om at måle om der er forhånds-interesse for at HGU
skal arbejde videre med planer om en kano- og kajaksport med base i Røjklit Havn.
HVIS du mener, at det måske er noget for dig – så kontakt Dorthe Krogsgaard på mobiltelefon: 23 29 97 91 eller mail: asgerkrogsgaard@mail.dk.
Er der interesse nok, vil HGU - i samarbejde med bl.a. Lodbjerghede Grundejerforening, som driver Røjklit Havn – gå videre med planerne.

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

Tirsdag den 30. august 2011

Hvor turen går hen, vil blive meddelt senere i dagspressen
Med venlig hilsen - udvalget
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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni – August 2011

BØRN I KIRKE

ritualerne og nadveren. Og en
gang i mellem er der børnegudstjenester.
Når børnene går til præst skal
de i kirke ca. 1 gang om måneden. Det er sådan en tommelfingerregel, at det er godt og
fornuftigt en gang om måneden.
Sådan har vi i vores familie
prøvet at tage vores børn med i
kirke.
Da de var meget små havde
vi lidt godter med til dem. Pakkede en taske, ligesom hvis vi
skulle køre en tur på en times
tid. Rosiner, juice, frugt, kiks.
Så er det ikke så svært at have
sine børn med i kirken.
Og skulle de komme til at lave lidt lyde undervejs? Så går
det nok. Gud har hørt barnegråd
og -pludren før.
Ole Lange

Nogen har måske undret sig
over de mapper, der ligger i våbenhusene. Røde i Gammel
Sogn. Blå i Ny Sogn.
Det er såkaldte ”clip-boards”.
I dem ligger der både blankt
papir og ark med bibelske billeder og nogle farver. Når man
har børn med i kirken, kan de
låne dem og tegne i dem.
Det er dejligt, når der kommer børn og forældre i kirken.
Mapperne og de små børnebøger, der også ligger fremme, er
en hjælp til at underholde børn
under gudstjenesten.
Får børn noget ud af at gå til
en almindelig kirke? Ja, det tror
jeg på. Det kan godt være, børnene ikke forstår så meget af de
voksnes ord. Men så er der
stemningen, musikken, sangen,
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ÅBEN HIMMEL

Tryghed er et stort gode,
men kalder også en længsel efter frihed frem. Ikke for ingen
ting fik popgruppen ”Tøsedrengene” i sin tid et hit med
sangen ”Jeg vil ud under åben
himmel”. For mange kan genkende denne frihedslængsel.
En gang i mellem oplever
nogen kirkens tykke mure som
fængselsagtige i stedet for som
borgmure, der skaber et frirum i
trygheden hos Gud.
Men det evangelium, vi har
fået af Jesus er netop budskabet
om frihed. Frihed fra det onde,
frihed fra frygten og dødens
magt og frihed til livet. Derfor
går jeg gerne med til gudstjenester under åben himmel fra tid
til anden.
Hvis den åbne himmel byder på regn og blæst, kan det
passende minde os om, at, ligesom vi skal klæde os på efter
vejret, sådan skal vi også klæde
os åndeligt på, ved at lytte til
ordene om og fra Gud.
Hvis blæsten bliver til
storm og kuling er det godt at vi
har kirkernes tykke mure til at
fortælle om den gode hyrde,
den faste borg, trygheden ved at
være i Guds gode hænder. Så
går vi glade ind i kirkens frirum.
Ole Lange

Gudstjenester i det fri er en
trend i disse år. I disse kirkesider kan du f.eks. læse om gudstjeneste i sogneparken, solnedgangsgudstjenester i Søndervig,
friluftsgudstjeneste i Gammel
Sogn. I skrivende stund forbereder vi strandgudstjeneste Store
Bededag. Hvorfor er der denne
efterspørgsel efter gudstjenester
i naturen? Hvorfor ikke bare
bruge de smukke, gamle kirker?
Det handler om, at mennesket har to modsatrettede behov:
frihed og tryghed. Hvilket behov der vejer tungest, veksler
fra menneske til menneske og
op igennem historien
Vore kirker er bygget i en
urolig tid. Røverbander, borgerkrige og pest hærgede Danmark.
Behovet for tryghed var meget
stærkt. Derfor fik kirkerne mure
så tykke som fæstningers. Man
havde brug for at mærke, at Gud
er så fast som en borg, som Luther skrev det.
I vore dage er samfundet
meget trygt. Men trygheden
skyldes kontrol. Staten kontrollerer alt muligt, vi har naboovervågning, og skolen lærer
selvkontrol og ansvar for egen
læring.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke

2. juni– Kristi Himmelfarts dag
Mk 16,14-20: Himmelfarten
5. juni - 6.S.e Påske
Joh 15,26-16,4: Om forfølgelser
12. juni Pinsedag
Joh 14,22-21: Talsmanden

14.00 Friluft
Sogneparken
9.00

13. juni – Trinitatis søndag
10.15
Joh 3,1-15: Jesus og Nikodemus
19. juni– 1.S.e Trinitatis Luk
10.15
16,19-31:Den rige og Lazarus
26. juni– 2.S.eTrinitatis
9.00
Luk 14,16-24:Det store gæstebud
3. juli – 3.S.e Trinitatis Luk 15,110: Det tabte og fundne
10. juli– 4.S.e Trinitatis
10.15
Luk 6,36-42: Splinten og bjælken
19.00
17. juli – 5.S.e Trinitatis
Th. Kristensen
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
24. juli – 6.S.e Trinitatis
Matt 5,20-26: Om vrede
10.15
31. juli – 7.S.e Trinitatis
Erik Paabøl
Luk 19,1-10: Tolderen Zakæus
10.15
7. august – 8. S.e Trinitatis
Dan. Kristiansen
Mt 7,15-21: Falske profeter
14. august – 9.S.e Trinitatis
9.00
Luk 16,1-9: Uærlig godsforvalter
21. august – 10.S.e Trinitatis
10.15
Luk 19,41-48: Tempelrensningen
19.00
28. august – 11. Sø.e.Trinitatis
Luk 18,9-14:Om selvretfærdighed
10.15
4. september – 12. Sø.e.Trinitatis
Mark 7,31-37: Helbredelsen af døv
11.september.– 13. Sø.e.Trin. Luk 14.00 Familie
Høstg.
10,23-37: Den barmhj. samaritaner
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10.00
konfirmation
10.15
10.15
9.00
9.00
10.15
19.00
9.00

8.30
Th. Kristensen.

9.00
Dan. Kristiansen
10.15
14.30
Friluftsgudstj.
10.15
9.00
10.15 Høstg.

HOLMBOHJEMMET

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTER

Hver måned fejrer vi Gudstjeneste på Holmbohjemmet.
Torsdag d. 9. juni. kl. 14.15
Torsdag d. 7. juli kl. 14.15
Torsdag d. 11. aug kl.14.15
Forbehold for ændringer

Kredse i Søndervig har udtrykt
ønske om solnedgangsgudstjenester i Højsommeren. Dér erjeg rejst på sommerferie, men
gode præstekolleger er trådt
stedet, og gudstjenesterne skal
have min varmeste anbefaling.
Alle er meget velkomne:
Torsdag den 14/7 kl. 21. v.
Thomas Kristensen, Hv. Sande
Torsdag den 21/7 kl. 21.
Thomas Kristensen, Hv. Sande
Torsdag den 28/7 kl. 21.
v. Lone Hvejsel, Ringkøbing.
Torsdag den 4/8 kl. 21.
Daniel Kristiansen, Hv. Sande

MENIGHEDRÅDENE
Næste møder i Ny Sogn menighedsråd bliver
14. juni (kirkesyn kl. 17),
23. august, 27. september,
25. oktober, 22. november.
Normalt kl. 19 i Præstegården

Restaurering
Menighedsrådet har gennem sin
arkitekt haft forhandlinger vedr.
afslaget på restaurering. Derefter er der nu fremsendt et revideret restaureringsforslag. Vi
håber på en mere glidende godkendelsesprocedure denne gang.

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!

Næste møder i Gammel Sogn
menighedsråd:
Offentliggøres på hjemmesiden

KONTAKT

Alle er velkomne til at overvære
møderne.

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

HJEMMESIDE

www.holmsland-kirker.dk. Her
kan du bl.a. læse prædikenerne
og finde en række praktiske oplysninger.
30

INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND- SØNDERVIG- HOUVIG

Program for:
JUNI 2011
Onsdag
Fredag
Torsdag

d. 8. kl. 19.30 Bibelkreds hos Jørgen Iversen
d. 17. kl. 19.30 Udflugt til Videbæk kirke *
d. 23. kl. 19.30 Sankt Hans fest i Hee

JULI 2011
d.22. – d.30.:
		

Bibelcamping på Holmsborg
( Se annonce i Dagbladet)

AUGUST 2011
Onsdag

d. 3. kl. 19.30 Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
d 8.- d.12.: Møderække i Spjald (se annonce i Dagbladet)
Torsdag d. 25. kl. 19.30 Møde v/ Dansk Bibel Institut *			
Onsdag d. 31. kl. 19.30 Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
			
Henvendelse vedr. IM´arbejde til Iver Poulsen 97337034
*Møder fælles med IM i Hee
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne

www.holmsland.dk
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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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Vestkystens Gårdbutik
En ny virksomhed i vort lokalområde – beliggende i Houvig
på den vestre side af Klitvejen.
Tidligere hed adressen bare Krogensgaard i Houvig pr. Ringkjøbing. Modtagere af post til dén
adresse har i generationer heddet
Tarbensen. Også de nuværende
ejere, Dorthe Fjord Tarbensen
& Jens Ingvard Larsen, som har
boet der i 4 år, er ud af samme
slægt.
Tidligere tiders mangesidede
klit-landbrug er nu erstattet af udelukkende kvægbrug – og så den nystartede gårdbutik,
som er Dorthes domæne – og absolut et besøg værd! Flest muligt af varerne i butikken er
lokalt producerede – nogle økologiske, andre ikke, men alle af høj kvalitet. Man bemærker
at der er Vesterhavsost, Vesterhavskaffe, Vesterhavskiks (i flere udgaver), Vesterhavselixir
og … ja, flere endnu, så selvom der (endnu) ikke tilbydes fisk, så er der alligevel ”alt godt
fra havet”! Hovedattraktionen er dog de hjemmeavlede kødprodukter, som kommer fra de
netop nu ca. 300 stykker kvæg af blandingen Chervolet/Simmenthaler, der græsser langs
klitterne fra Lyngvig i syd til Vedersø Klit i nord. Kødet sælges i udskårne stykker i butikken og kan bestilles som kvarte dyr, nyslagtede fra Ulfborg Slagteri.
Også øl, vin og spiritus, chokolade og karameller, krydderier, honning fra lokal biavler samt
lokalt fremstillet keramik, er der på hylderne – og endelig ikke at forglemme: hjemmelavet
bondegårds-is fra Staby Ismejeri – så en rask cykeltur til Houvig kan altså også betyde en
lækker isvaffel inden hjemturen!
Dorthe er hele tiden på udkig efter nye, lokale produkter – og hun forventer at sommeren vil
byde på bl.a. forskellige frugter og grøntsager samt fisk fra en lokal kutter.
Se mere om Vestkystens Gårdbutik på www.krogensgaard.net og læs evt. artiklen i Smag &
Behag – specielt lagt på nettet for Sognebladets læsere på www.smag-behag.dk/vesterhavskysten - og se her også andre af vore lokale virksomheder.
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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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høne. Doktor Dyregod tilkaldes og
han stiller diagnosen: Hønen har lagt
æg til alle elever i reder, som klasserne skal gå på jagt efter i revl og
krat, men først når hønen har talt ned
fra den store sten i skolegården.
Holmsland Skole maj 2011
Det er allerede sommer i hvert fald
iflg. vejret. Snart er det sommerferie
igen. I skolegården er der stor aktivitet i frikvartererne.
Siden sidst har vi haft grøn dag og
æggedag. På grøn dag klæder eleverne sig ud i grønt tøj og de er kreative. Der er præmie for, at være den
grønneste klasse.

I uge 18 havde de største elever et
matematikemne, hvor det drejede
sig om, at lave forskellige praktiske
ting ud fra beregninger og tegninger,
som eleverne selv lavede.
Der blev lavet flotte penalhuse, casino spil og en model af verdens største skonnert.

Den sidste morgensamling før påske er efter traditionen ”Æggedag”.
Bondemand opdager, at hans høne
er blevet ”skruk”. Noget må gøres
ellers skyder jægeren den tossede
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skoler, hvor klasserne skulle gå fra
0. – 3. klasse.
Vi har fra skolebestyrelsens side
deltaget i mange spændende dialogmøder. Vi har ligeledes oprettet
en gruppe med de andre små skoler
i kommunen, hvor vi har delt vores
viden fra vores naboskoler og fået
inspiration til, hvordan deres hverdage er på en mindre skole. Vi har
fået nogle kontakter som vi i fremtiden kan sparre med.
Som alt tegner sig lige nu, er vi blevet hørt af politikkerne, og deres
”indskolings-plan” er forhåbentlig
fejet af bordet, hvilket vi er meget
glade for.

Nyt fra Skolebestyrelsen
Den nye bestyrelse har nu siddet
i knap et år, og alt er stadig meget
nyt for os alle. Men det har været et
utrolig spændende, men også et udfordrende år, hvor vi blev kastet ind
i den helt store skolestrukturdebat i
vores kommune.

Vores næste store opgave er, at være
med i processen ved ansættelsen af
en ny skoleleder. En opgave vi ser
frem til at være med i.
Vi skal også i gang med planlægningen af sommerfesten den 9. juni. Vi
håber det bliver lige så stor en succes som sidste år med samme store
opbakning fra Jer alle.

Alle som har fulgt med i medierne
ved jo, at der har været gang i en
større debat omkring vores kommende skolestruktur i kommunen.
Man lagde op til fra politikkernes side, at de små blivende landsbyskoler skulle være såkaldte indskolings-

På skolebestyrelsens vegne
Malene Krogsgaard
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Oplev fuglelivet på Holmsland
Har du lyst til at se en lang række af vore lokale fuglearter, så har du her
muligheden.
Vi kører rundt til nogle af de bedste fugleområder på Holmsland (f.eks. Bagges Dæmning, Vonåen, Lodbjerg Hede, Stadilø) og hvis heldet er med os, vil
vi se (og/eller høre) ca. 50 forskellige arter.
Dato:		
Tid:		
Mødested:
Leder:		

Onsdag den 8. juni
Kl. 19.00
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Erik Enevoldsen

Medbring gerne egen bil, så laver vi fælles kørsel fra Centret. - Husk også
kikkert! Har du ingen, kan du låne.
Vi satser på en dejlig forårsaften, så medbring gerne termokande og evt. anden proviant til brug i pauserne ude blandt fuglene.
Det er gratis at deltage.		

Vel mødt! Initivisterne

Rødben er en af de mange arter, vi håber at se på turen
37

Guldkonfirmander

Bagerst fra venstre: Alice Kjærgaard(Jensen), Birthe Olesen(Jensen), Karen Andersen
(Dideriksen), Britta Bach(Nielsen), Birgit Lynge(Jensen), Ester Marie Midtiby, Søren Aarup,
Kristian Fjord Tarbensen.
Forest fra venstre: Karen Høhrmann(Pedersen), Anna Juul( Krogsgaard), Anna Meta
Rasmussen (Bang), Ellen Jeppesen(Strandsbjerg), Anne Marie Højgaard (Skarregaard),
Henning Kviesgaard.

Den 19. april 2011, var vi samlet for at fejre, det var 50 år siden, vi blev konfirmeret i Ny Sogn kirke.
Vi kom i forbindelse med alle, desværre var Karen Elise Jørgensen og Henning Steffensen, i en ung alder, omkommet ved trafikulykke i henholdsvis
Herning og Kloster.
Vi kom fra 3 skoledistrikter Ny Sogn, Gl. Sogn og Sønderby Skole.
I vinterhalvåret gik vi i skole hver dag også lørdag, sommerhalvåret mandag, onsdag og fredag, i perioder fra kl. 07.00 – 12.00. (Nok for, at så var
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der mere arbejde i os, i de små landbohjem), ja, det må stå for egen regning.
Fra 4. – 5. klasse (da vi startede med
sprog), var der noget samarbejde
med Gl. Sogn og Sønderby skole,
Der var jo ikke for mange børn.
Vi kom 8 fra Ny. Sogn, 6 fra Gl.
Sogn og 5 fra Sønderby skole.
Efter 7ende klasse skiltes vore veje,
nogle kom i realskole i Hv. Sande,
andre ud at tjene, hvorefter de fleste
kom på efterskole og videre ud i livet.
Så gensynsglæden var stor, mange
af os havde sagt farvel til hinanden
som 15årig og goddag som 64årig.
Efter et gensyn i Ny Sogn kirke, kaffe i den gamle skolestue og besøg i
Gl. Sogn kirke, spiste vi frokost på
Ringkøbing Bryghuset.
Det blev en dejlig, sjov og minderig
dag.
Elly Viola Andersen, Henny Slot og
Anton Lomborg, var forhindret i at
møde op på dagen.

Dette lille vers blev også genopfrisket,
verset var skrevet af en af Ellens konfirmationsgæster, og var i avisen om onsdagen.

Hilsen festudvalget:
Ellen, Anna Meta, Birthe og Karen
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Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19

Alt
murerarbejde
udføres

61 66 41 23

Ring og få
et godt
tilbud

Sønderbyvej 17 • Holmsland
6950 Ringkøbing
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61 66 41 23

Højskoledage på Holmsland 2011/12
Programmet for 4. sæson af højskoledagene er nu færdigt.
Ved møderne i sidste sæson fik vi adskillige forslag til nye foredragsholdere og nye
emner, som vi har skelet til under udarbejdelsen af programmet, som følger her med
foredragsholdernes oplæg.
BEMÆRK:
Tilmelding kan kun ske ved benyttelse af den tilmeldingsblanket, der kommer med LOFs
kursus-program i august. – Man kan altså ikke tilmelde sig til arrangørerne. Der kan max
optages 150 deltagere, så det gælder om at komme ”først til mølle”. De sidste to år har
højskoledagene været overtegnet!
12. oktober Forfatter Doris Ottesen, Ærø ”Tro og lidenskab”
Sigrid Undsets liv (1882-1949) var fra fødsel til død et stort, bevægende drama. Fra
barndommens fadertab til ensomme ungdomsår og et vanskeligt ægteskab, skilsmisse,
sygdom og store økonomi-ske forpligtelser og vanskeligheder frem til verdensberømmelse.
Hendes forfatterskab var stort – 33 bøger og flere hundrede artikler er oversat til fremmede
sprog over hele verden.
Sigrid Undsets hovedværk er Kristin Lavransdatter, udgivet i årene 1920-22. Med dette
værk fik hun sit internationale gennembrud og modtog i 1928 Nobelprisen for den og sine
øvrige middelal-derromaner.
For sin indsats for Norge under Anden Verdenskrig blev hun dekoreret bl. a. med det
fornemme Storkors af Sct. Olav Orden. Men to af hendes tre børn døde før hun selv døde,
syg og alene i Lille-hammer 67 år gammel i 1949.
26. oktober Forfatter Egon Clausen, København ”Udkanten og den moderne erfaring”
Egon Clausen kommer fra én geografisk udkant og bor i en anden. Han er født og opvokset
i Vest-jylland, og han bor i en af de nordlige forstæder til Kønbenhavn. Der opfatter man
ikke sig selv som udkant. Politisk, økonomisk og kulturelt er man nemlig en del af magtens
centrum, og derfra ser man Vestjylland som noget, der befinder sig i den yderste periferi.
En udkant som man ofte har tå-gede og fordomsfyldte forestillinger om. Vestjyderne har
imidlertid også mange fordomme om ho-vedstaden, og de gamle sagde ofte: ”Kjøwenhavn
ku’ vi godt undvære!”
Forholdet mellem centrum og periferi har altid været kompliceret og præget af såvel
gensidig til-trækning som frastødning. Det gælder ikke blot i Danmark, men i hele verden,
hvor de fleste men-nesker lever i en eller anden form for udkant, hvis kultur, økonomi og
politik bliver udfordret af den moderne teknologi. Det er den moderne erfaring. De to parter
skal imidlertid lære at leve med hin-anden. Det er den moderne udfordring.
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9. november Fhv. sognepræst Kaj Mogensen, Hvidbjerg ”Frelse og fortabelse”
Når det drejer sig om spørgsmålet om frelse og fortabelse, er der to helt modsatte opfattelser,
der er blevet troet, lært og forkyndt. Den ene opfattelse er troen på ”dobbelt udgang”. Det
vil sige, at Gud, når Kristus kommer for at dømme levende og døde, vil lade de fromme
og troende indgå til evigt liv og glæde og lade de onde og vantro fordømme til evig pine i
helvede. Den opfattelse kan aflæses på mange af de middelalderlige kalkmalerier, men den
regnes også stadigvæk for et udtryk for en ”bi-beltro” kristendom. Dobbelt udgang læres og
forkyndes i mange sammenhænge i Den danske Fol-kekirke.
Den anden grundopfattelse går ud på, at Gud engang vil genoprette hele det faldne
skaberværk, og at Jesu Kristi forsonergerning gælder hele menneskeheden. I foredraget vil
denne problemstilling i sær belyses ud fra Bibelen, særligt Jesu forkyndelse og menighedens
forkyndelse af Jesus. I foredraget argumenteres for det håb og den tro, at Guds kærlighed må
betyde, at intet menneske, der er skabt i Guds billede, sendes i evig pine eller tilintetgøres,
men alt ender med, at hele skaberværket og dermed hvert eneste menneske lovpriser Gud.
23. november Journalist Morten Beiter, Ringkøbing ”Italien netop nu”
Italien er et land, mange kender fra ferien. Smuk natur, god mad og et kulturelt skatkammer.
I år fyldte det samlede Italien 150 år, og i den anledning har journalist Morten Beiter besøgt
landet for at kigge det efter i sammenføjningerne. Han vil berette om et land i dyb splid med
sig selv og med et hav af tilsyneladende uløselige problemer. Men også om et Italien, som
stadig formår at bjergtage den besøgende.
11. januar Overlæge Ole Hartling, Vejle ”Liv og død i mennesket hænder”
Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker
at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået mange muligheder og valg og
valgmuligheder. Men samtidig er vi individualister og skal selv sikre vores velfærd og
lykke. Den højt besungne selvbe-stemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død – tænker
vi. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det at tage magt over for
meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der
da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigter – fordi vi overlades til
os selv?
18. januar Borgmester Flemming Eskildsen, Skive ”Et Danmark i balance?”
Hvordan er Danmark skævt? – Hvad lægger man politisk vægt på? – Hvordan er
livsbetingelser og udviklingsmuligheder i de forskellige egne af vort land? – Hvad er
værdigrundlaget for vore lokal-samfund?
Disse og flere spørgsmål bliver stillet – og forsøgt besvaret i foredraget. Det tager fat på den
histori-ske baggrund for vort demokratiske samfund – nationalt og lokalt. Der bliver gjort
op med vane-tænkning og følgen med strømmen. Der bliver givet bud på nye veje frem til
mere sammen-hængskraft og ”overlevelse” i det centrale Danmark.
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8. februar Formand for Danske Pensionister Arne Rolighed, Århus ”Sundhed og alderdom”
Hvad er et sundt liv – hvem fastlægger det? Er det alene det enkelte menneskes ansvar at
drage om-sorg for det sunde liv? Har vi ret til at gå i hundene? Kan fællesskabet lade den
enkelte i stikken? Må den enkelte tåle, at fællesskabet blander sig?
Sundhed er en forudsætning for et godt liv. Sygdom er en trussel mod det gode liv, derfor
vil vi ger-ne forebygge sygdom.
Sund aldring handler om at leve sundt hele livet. Vi bliver ældre og ældre, fordi vi lever
mere og mere sundt. Med alderdom følger, at vi mister muskelkraft, vi kan miste appetitten,
og mange af os bliver ensomme. Modstrategien ser let ud: Motion, velsmagende mad fuld
af ernæring og et godt socialt netværk. Vi ældre bliver betragtet som en belastning eller
byrde. Der er et uanstændigt sprogbrug om de ældre. Og så er det oven i købet forkert. Nok
bliver vi ældre, men vi bliver bedre til at klare os selv og hjælpe andre. Det gør ikke noget,
vi bliver tre år ældre, når vi samtidig bliver fem år sundere.
22. februar Organist Anne-Marie Hjelm, Ringkøbing ”Ind i musikken”
Vi synger sammen og lytter i fællesskab til god musik – musik, som åbner en skjult dør.
Gennem musikken og sangen kan man erfare øjeblikke af grænseløshed. En dør kan åbne
sig ind til den sande virkelighed – til en slags dennesidig åndelighed. – Det kan være meget
svært at beskrive med ord, men det kan erfares, når man synger og lytter åbent til musikken.
I ord og toner vil jeg forsøge at åbne dørene til musikkens verden fra ”den femte evangelist”
Johan Sebastian Bach over Sergej Rachmaninov til den estiske komponist Arvo Pärt. Disse
komponister skrev musik, der stræber opad mod den kristne guddommelige verden. –
Sammen vil vi også synge salmer fra vores fantastiske salmeskat, som beriger vores kristne,
musikalske fællessskab.
				

Steffen Qvortrup og Mogens Tarp

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen
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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

Dyrlæge Center Vest
Herningvej 74
6950 Ringkøbing

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

Fodersalg alle hverdage 8.30 - 17.00
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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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Holmslands gamle gårde (5)
Strandgaard i Gl.Sogn

Strandgaard i Gammelsogn er beliggende 1 km vest for Gammelsogn Kirke og 50 m fra
Ring-købing Fjord. At der har været beboet siden stenalderen, derom vidner fundet af en
gammel sten-økse og et fint formet stensmykke.
I historisk tid er Strandgaard nævnt tilbage til 1610. Dengang havde jorden et stort jordtilliggende. Det ses i dag af de mange matrikelnumre ”af Strandgaarde, Holmsland”.
I 1889 købte Peter Madsen Strandgaard af Gammelsogn Kirke. Han var den højestbydende. Han købte for 8150 kr. i alt: Jorde, bygninger, rettigheder og forpligtelser, som kirken
tidligere havde haft. Skødet blev underskrevet den 9.2.1889.
Indtil denne dato havde Strandgaard været en fæstegård under Gammelsogn Kirke.
Peter Madsen og hustruen Kristine Ottilie Madsen fik børnene:
Ane Margrethe f. 1887 (blev gift med Morten Jensen (Kloster), boede i Røjklit.
Mette f. 1888 (blev gift med Anton Jensen, Vejlgaard)
(Altså har 2 søstre været gift med 2 brødre).
Søren f. 1892
Jenny (Ugift, bosatte sig i Ringkøbing).
Jakob f. 1896.
I 1897 dør Kristine Ottilie Madsen. Det yngste barn er kun et halvt år gammel. Peter Madsen klarede herefter husholdningen med hjælp fra husbestyrerinder.
I december måned 1910 sker en tragisk ulykke. Peter Madsen falder, da han trækker et
kobbel får ud om morgenen. Han falder så uheldigt, at han slår hovedet i et frossent muldvarpeskud. Han har antagelig pådraget sig et kraniebrud. Han døde få dage efter.
Tilbage var nu 5 forældreløse børn, og så trådte værgerne til. Søren på 18 ville gerne have
ført gården videre, men det blev nægtet. Værdierne var for store. Værgerne ville i stedet
have alt på auktion, og det indkomne delt ligeligt mellem børnene. Sådan blev det.
Det må have været forfærdeligt for Søren at overvære auktionen. Det ved vi, han gjorde.
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Vi har hos hans børn set skrivebordet og det skab, han købte den dag.
Søren købte senere en gård i Rindum. Her har 2 af hans børn boet indtil for få år siden.
Det er blevet os fortalt, at skuffelsen over ikke at få fødegården var så stor for Søren, at han
i mange år havde svært ved at besøge sine forældres gravsted på Gammelsogn kirkegård,
fordi han derfra kunne se hen til Strandgaard.
Strandgaard blev solgt i 1911. Den højestbydende var Niels H. Winther. Han havde gården
indtil 1917. Desværre solgte han i løbet af 6 år store arealer fra.
Det har ofte undret os, at Strandgaard ikke havde engarealer. Det havde alle andre jordejere (uanset om gården var lille eller stor) i Gammelsogn, Bandsby og nogle i Sønderby og
Røjklit. Men forklaringen har vi så fået nu.
1. november 1917 blev Strandgaard købt af Marie og Jørgen Johansen. Gården var forsømt og lå langt fra alfarvej. Det var dengang et stort minus. I 1925 byggedes ny stald, og i
begyndelsen af trediverne kom så landbrugskrisen. Det har været meget svært, at få økonomien til at hænge sammen. – Der var 9 børn, og alle skulle hjælpe til!
En stor omvæltning skete i trediverne. Da kom elektriciteten til Holmsland. Indtil da havde der stået en mølle på gårdspladsen. Den klarede tærskeværk, hakkelsesmaskine, kværn,
og desuden pumpede den vand til det bassin på loftet, der var lavet 1925 samtidig med staldbyggeriet. Vandet blev ledt gennem rør ned til stald og husholdningen. Vandet var fra egen
brønd. (Bassinet står der stadig!). – Indførelse af elektricitet var en stor lettelse i den ellers
slidsomme hverdag.
Ejner N. Johansen (søn af Marie og Jørgen Johansen) overtog Strandgaard d. 1.4.1960.
I 1966 købtes Lille Strandgaard med 15 tønder land. Bygningerne er senere solgt i 1983.
Hvordan så Strandgaard ud i gamle dage? Hvem boede her?
Det sidste spørgsmål først: Vi har fra arkivet i Viborg fået navne tilbage til 1787. Det foranliggende er på grund af bortkomne protokoller ikke tilgængeligt. (For evt. interesserede
findes disse navne på arkivet i Kloster).
Vedrørende Strandgaards udseende:
I en fæstekontrakt fra 1843 beskrives gården sådan: Den er firlænget, bygget med bindingsværk og har stråtag. Mod nord er stuehus. Østerhuset er ko- og grisestald. I sønderhuset er port, korn- og hølade. Vesterhuset er indrettet til vognremise og fåresti.
Mellem ca. 1850 og 1870 er Strandgaard bygget om. Den er nu opbygget af brændte mursten. Der er stadig stråtag. Mod nord er stald, mod øst stuehus, mod syd og vest udhuse.
Gården var altså firlænget.
Møllen på gårdspladsen var først med vindrose, senere med vinger.
I dag er næsten alle gårdens mure ”sat om”, men de gamle sten er blevet brugt. I laden ses
en oprindelig mur med ”trin” i stenene til loftet med hakkelsesmaskinen.
Vi bor på en gård med en lang historie. Det har gennem årene givet os gode oplevelser.
Familien Madsen er tro over for deres slægt. De har af og til holdt slægtsstævne. 2 gange har
Strandgaard væ-ret målet. De kunne finde mange spor fra deres tid på gården. Bl. a. havde
Søren flere steder snittet ”SM”.
Laden havde deres helt store interesse. Den er stort set bygget af skibstømmer (købt på
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Strandgaard 1907-1910? Personerne er fra venstre: Naboen Jens Iversens børn (måske Aslak og
Ester), Marie Åse (tjenestepige), Søren Madsen, Ane Margrethe Madsen. En lille pige fra Klitten, som
Jenny var glad for. Jenny Madsen. Hesten Franz, Thomas Nielsen (kaldtes Prins)

strandingsauktioner) sat sammen af træpløkker og kiler. Der findes ingen spigre eller søm.
I konstruktionen befinder sig ½ skibsmast (omkredsen er 72 cm). Den anden halvdel findes
i laden hos Joan og Kr. Poulsen, Søtangevej 5. Kristens bedstefar var taget på strandingsauktion sammen med Peter Madsen. De købte en mast til deling. – Vi tænker på hvilken
tragedie, det har været med et forlis af så stort et skib.
En anden stor oplevelse for os var, da Jakob (søn af P. Madsen) en dag kom på besøg for
at gense sin fødegård. Han var da 92 og havde i sit voksenliv opholdt sig i Østjylland. Han
kunne fortælle, hvordan gården havde set ud i hans barndom, bl. a. var der spor af den store
ovn i vores bryggers.
Det var, som om han var her for at tage afsked, mens han endnu kunne.
Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hvert spor du finder i Danmarks jord,
Er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte dit væsens rod,
skøn på de skatte de efterlod.
					
Ejnar og Rita Johansen
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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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HIMS-regler!
HIMS (Holmsland Info Mail Service) blev startet på Grundlovsdag, 5. juni i 2008 – og 2. juli blev
HIMS nr. 3 udsendt med bl.a. denne ordlyd:
”Allerede i 3. døgn efter første udsendelse har flere end 50 meldt sig som fremtidige modtagere
af HOLMSLAND INFO - Mail Service (for nemheds skyld kaldet HIMS) - så de får en mail, når
der sker noget her i området. Det kan f.eks. være noget pludseligt opstået som f.eks. cykelturen på
onsdag - eller som vedhæftede meddelelse om KUNSTUDSTILLING I CENTERET med fernisering
på torsdag kl. 19.30!
HIMS er altså en slags supplement til Holmsland Sogneblad.
  
Interesserede kan tilmelde sig på HIMS@pc.dk - ligesom foreninger, institutioner og andre er
velkomne til at sende oplysninger om arrangementer, der kan have almen (ikke-kommerciel) interesse
for den tilmeldte målgruppe.”
HIMS er oprettet og drives på helt privat basis af undertegnede – og er (indtil videre) helt uafhængig
af nogen forening, institution eller andet. Det er et arbejde af dén slags, der ”bærer lønnen i sig selv”,
- altså ulønnet (det sker dog, at nogen siger tak!).
Der er i skrivende stund udsendt 118 HIMSer – til et stadigt stigende antal modtagere. Flere og flere
har fået øjnene op for dette supplement til Holmsland Sogneblad og bruger HIMS til meddelelser om
aflysninger, programændringer, pludseligt opståede arrangementer og lignende foreningsmeddelelser.
Private er også velkommen til at bruge HIMS i pludseligt opståede situationer – katten, kanariefuglen
eller de tabte nøgler, der skal efterlyses eller lignende (ikke køb og salg!).
For at gøre det hele lidt nemmere (altså for mig!) beder jeg følgende regler overholdt, når du sende
dit indslag til HIMS@pc.dk:
•
INGEN INDRYKNINGER (altså det hele venstre-stillet) Udgiveren tager sig af dén slags.
•
INGEN UNDERSTREGNINGER ELLER FED SKRIFT (skriv evt. i parentes, hvad du
ønsker fremhævet).
•
INGEN SMILEY eller andre specielle tegn (skriv evt. i parentes, hvad du ønsker)
•
EVT. FOTO eller andre illustrationer VEDHÆFTES SOM JPG.-fil
•
INGEN PRIVAT-KOMMERCIEL MEDDELELSE (heller ikke ”puttet ind” i en foreningstekst!)
•
UDGIVEREN FORBEHOLDER SIG RET TIL rettelser i stavemåde, ordlyd og opsætning
uden at meningen ændres! - Skrifttypen er altid Verdana, men det behøver du ikke tage
hensyn til!
•
SEND DIT INDLÆG I SÅ GOD TID SOM MULIGT, da jeg helst samler flere meddelelser i samme HIMS (både for min og for modtagernes skyld – for mange HIMSer fører til
afmeldelser!).
Som du ser, er reglerne få og kortfattede – men til gengæld helt udemokratisk vedtagne.
NB: Da HIMS er énmands-betjent, kan du ikke altid forvente at din meddelelse bliver udsendt (ferie,
sygdom m.m.)!
Venlig hilsen Poul G. Lyng
P.S. – der arbejdes p.t. på oprettelse af en mobiltelefon-kæde til alarmering ved f.eks. indbrud og
anden kriminalitet.
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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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Holmsland Maskinstation
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FCM Klubsamarbejde og HGU
HGU er med i FC Midtjyllands kommercielle samarbejde, hvor vi



Vi fik valget mellem 420 ekstra gratis billetter til MCH Arena

nyder godt af de tiltag FC Midtjylland kommer med.

eller 2 gratis trænerkurser, til en værdi af ca. 3.000 kr., da HGU

Der kommer mange tilbud fra FC Midtjylland, mange er gratis og

var med til formidlingen af multibanen der står på skolens
fodboldareal. Vi valgte et kursus ”Nu kan du lære et” med

nogle er med brugerbetaling.

Jesper fra FCM, som kom og inspirerede vores trænere.
Disse tilbud har givet mange glæder til vore unge spillere og



Holmsland GU blev valgt til at løbe med ind til FC

klubmedlemmer i HGU i 2010, og vi har prøvet at ridse nogle af dem

Midtjyllands SAS liga kamp mod AaB søndag d.14/11. Vi

op her:

skulle stille med 11 drenge/piger i alderen 6-10 år + 1 leder.
Børnene fik lov til at stå ved siden af de store drenge som Frank



Store trænerdag hos FC Midtjylland, hvor vi havde 5 trænere

Kristensen og Mikkel Thygesen. De fik også udleveret gratis

med og prisen var incl. billet til en kamp på MCH Arena. Vore

billetter til Falk Lauritsen Tribunen og fik dermed en endnu
større oplevelse med hjem.

trænere fik et godt udbytte af det og fik inspiration med hjem


Ca. 300 billetter til brug på MCH Arena, som klubben fik



julekalender i decembermåned, og vores FCM

ikke som vi havde håbet, da det samlede overskud var i

Klubrepræsentant, fik tilbuddet om at bidrage til denne med en

omegnen af 3.500 kr. Vi fik gode erfaringer med til hvordan vi

beskrivelse af hendes største fodboldmæssige oplevelse i 2010,

IKKE skal håndtere det i sæsonen 2011/2012. Det var første år,

da hun blev valgt som årets klubrepræsentant i FCM.

så vi er klar på at lære af vores erfaringer.




Klubben har haft besøg af en SAS Liga spiller og en


Vi blev inviteret til gratis U21 landskamp i november måned,

d. 28 september 2010. Klubben fik omtale i den lokale presse



Vi fik gratis FCM Logoer til vore nye flotte spilledragter

og på FCMs hjemmeside.



Vi fik en ny flot klubsten for FCM Klubsamarbejdet til

Nielsen der underholdte vore spillere i nogle eftermiddagstimer

hvor en del voksne og børn deltog

FCM Fodboldskole for målmænd i årgang 1997 og 1998 hos

klubben.

Spjald IF d. 13. April, hvor Mathias Hansen fra denne årgang
deltog og FCM Fodboldskole for årgang 1998 hos Spjald IF

Vi har også haft adgang til:

hvor 3 spillere deltog. For begge skoler var det en stor



oplevelse at blive trænet af de professionelle fra FC Midtjylland


efterfølgende træning. HGU havde desværre ikke nogle der gik

Mulighed for at søge om at få en sommerkamp til sin lokale
klub.

videre denne gang, så vi satser på næste år.



Oplevelsesdag på FCM Minifodboldskole for årgang 1999, som

Mulighed for at søge om at få besøg af Lupus, som vi benyttede
i 2009

blev afviklet søndag den 13. juni i Ikast. Denne dag er blevet



til, da FC Midtjylland gerne vil give spillerne fra denne årgang

Derudover opnår vi også billetter til vores medlemmer hver
gang vi benytter webshoppen til fx nyt spillertøj.

i FCM Klubsamarbejdet en oplevelse sammen med andre gode



spillere og trænere fra bl.a. FC Midtjylland. Trænerne ved

Kursus for FCM Teknikmærkeambassadører i Maj 2010 med
teoretisk gennemgang af FCM teknikmærkebogen og oplæg

oplevelsesdagen på FCM Minifodboldskole for årgang 1999

omkring stationstræning på tværs af årgang og niveau - et gratis

var elitetrænere fra FC Midtjylland med hjælp fra trænere på

kursus.

FCM Akademiuddannelsen. Prisen for at deltage var 100 kr.,



som spillerne selv betalte og forældrene var med.


Mulighed for at købe pladser til den årlige VIP fest – så længe
der er pladser nok, og efter først-til-mølle-princippet.

og de fleste ventede med stor spænding på om de var udtaget til



FC Midtjylland inviterede alle medlemmer til Pokalfinale i
Parken og en del fra Vestjylland og fra HGU deltog i festen.

akademispiller. I år var det den nyindkøbte Kristian Bak



På www.fcmklubsamarbejdet.dk skulle der også i 2010 være en

optjent via køb af juleskrab og skrabelodder. Succesen blev

Et gratis kursus med temaet målmandstræning og trænere fra
FCM

Vi blev ”Ugens klub” i klubsamarbejdet i uge 18. Artiklen kan



læses på hjemmesiden for FCM Klubsamarbejdet på

Invitatioon til FCM Områdemesterskaber, som FCM og
klubberne håbede ville blive taget godt imod, da det er det

www.klubsamarbejdet.dk

første indspark fra det nye Fodbold- og Områdeudvalg
Aktiviteten, er for både piger og drenge i U10 - U11 og U12
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Bolddrenge/piger til kamp på MCH Arena U14 – U15



Hyggelig afslutning på dagen for trænere/ledere på kursus eller



opstartsmødet

lignende i FCM Klubsamarbejdet




Gratis reklame for klubben på FCM Klubsamarbejdets




kursus – også i andre regi.
Akademikurser som foregår ude i FCM samarbejdsklubben

Elitetræneruddannelse – forløb over 1½ år inkl. studietur til



medlemmer og i den forbindelse har vi købt en billetpakke med 100

Målmandstrænerkursus i Ikast

billetter til B-kampe på MCH arena, så ønsker man del i ovenstående

Store Trænerdag i Ikast/Herning for alle trænere i FCM

eller de 4 klubkort, eller har andre idéer til hvordan vi fortsat kan

Klubsamarbejdet

udvikle samarbejdet, så er man velkommen til at skrive til Line
Knoth på likn@nykredit.dk – eller tlf 51 80 71 91 da hun er

Kursus for trænere med spillere på et af FCMs egne hold eller

tovholder og klubrepræsentant og ligger inde med alle billetterne til

Talenthold




kampdagene.

SPAR Talentskoler
Mulighed for at klubbens spillere op til 16 år kan tage FCM

På fodboldudvalget og FC Midtjyllands vegne

Teknikmærke




Nyhedsmails fra FCM direkte i indbakken til diverse

Derudover har HGU også valgt at købe sig til nogle goder for vore

udlandet




Køb af træningsdvd´er

interessenter

med alle klubbens trænere



Mulighed for salg af fanartikler i klubben til f.eks. sommerfest
eller lignende

hjemmeside, når vi skal arrangere et fodboldstævne eller fx et



Klubforedrag om FCM Klubsamarbejdet til f.eks.

Klubrepræsentant Line Knoth

SPAR Fodboldfest på MCH Arena

Træner Karl Veise

Kontant belønning, hvis en spiller fra FCM samarbejdsklubben
sælges til udlandet via FCM
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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.

Berit


61 54 12 10

Berit K. Pedersen, Røjklitvej 14, Holmsland, 6950 Ringkøbing
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted

ÅBENT

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

mandag - søndag

7.30 - 19.00
Fra 1. april og sommeren
igennem udvides åbninstiden forsøgsvis til kl. 20.00
hver dag.

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

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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