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I sidste nummer af Holmsland Sogneblad efterlyste vi forslag til nyt forsidebillede.
Der indkom kun tre forslag, men heldigvis kunne vi bruge et af dem, nemlig, som man kan se, et billede af bavnen ved Sidselsbjerg. Forslaget er kommet fra Henning Nielsen, Kloster, der begrunder sit forslag med, at bavnen,
selv om den ikke står i det område, sognebladet dækker, dog hilser os velkommen, når vi nordfra kører ind i vores område. Derudover har bavnen haft
stor betydning for fiskerne i Houvig og Søndervig dengang man drev fiskeriet fra den åbne strand.
De to andre forslag kom fra Poul Lyng. Disse forslag vil på et tidspunkt blive
bragt her i bladet.
Henning Nielsen har dermed vundet det indrammede kort, som var udlovet
som førstepræmie, og til Poul Lyng er der et uindrammet kort som andenpræmie.
Vi takker for forslagene og håber, at der er flere, der vil være med, når vi skal
have ny forsider i 2013.
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Nyt fra Sogneforeningen
På temamødet i september var der især to ting der blev fokuseret på;
Rundkørsel i Kloster by og bedre parkerings - og toiletforhold ved surfpladsen for enden af Baggersvej.
Sogneforeningen har afholdt et møde med kommunen om blandt andet disse
to forhold. Kommunen er godt klar over, at rundkørslen er forkert placeret,
og at en del kører den forkerte vej rundt og andre overholder ikke deres vigepligt. Det blev aftalt at kommunen prøver at lave en skitse over en flytning af rundkørslen, der laves også en økonomisk beregning af, hvad det vil
koste at ændre rundkørslen, som så vil indgå i kommunens prioritering af
vejområdet.
Ved surfpladsen er kommunen sammen med Naturstyrelsen i gang med at
søge mulighederne for at købe mere jord og få lavet en plan over, hvordan
det hensigtsmæssigt kan indrettes.
Sogneforeningen forventer at disse 2 ting vil blive forbedret i løbet af det
næste år.
Med venlig hilsen
Iver Poulsen

Kontingentbetaling
Igen i år er der vedlagt dette nummer af sognebladet et indbetalingskort til
betaling af kontingent til Holmsland Sogneforening.
Kontingentet er 75 kr. pr. person. – og der må gerne betales for flere personer på samme kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til Sogneforeningen, hvis man har lyst.
Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer som
muligt, når der skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen udfører.
Betal venligst med det samme, så indbetalingskortet ikke bliver væk sammen med alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen
Maybritt Pogflod
(kasserer)
3

Generalforsamling
Foreningerne: HGU, Dagli’Brugsen, Din Egen Forening, Holmsland
Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
indkalder til

Fælles Generalforsamling
Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster

Dagsorden:
Valg af Dirigent og stemmetællere for alle generalforsamlinger
For hver enkel forening:
Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse
Indkomne forslag
Kontingent for næste år (hvis det kræves)
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Valg af revisor og suppleanter
Eventuelt
Kaffebord efterfulgt af Musikalsk underholdning ved Olav Lisbye.
OBS!

o
o
o
o
o

Ved indgangen udleveres stemmesedler til de / den
forening man er medlem af.
Man kan mod kontant betaling indmelde
sig i en forening ved indgangen før
generalforsamlingen.
Man kan deltage i generalforsamlingen uden at
være medlem i nogen af de nævnte
foreninger.
Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje
Forslag til bestyrelsen kan indsendes til
Formanden senest 4 uger forinden ( HIK dog 6
uger)
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Beretning HGU 2011
2011 har for Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening været et rigtigt spændende år.
Den første dag i februar blev der i Centret afholdt et borger møde med deltagelse af godt
100 personer som efter et oplæg fra Ole Brændgaard kom med deres bud på hvad der skal
tilbydes af aktiviteter på Holmsland. En liste blev lavet og en del af tingene er blevet søsat
i løbet af året (se venligst under de forskellige aktiviteter efterfølgende)

Badminton:

Motion spillere ligger stabilt med samme antal som sidste år. Vi håber på at få et forhæng til
at dele hallen op, så der bliver flere tider at gøre godt med.
Børne badminton har også næsten samme antal som sidste år. De fylder lige hallen og har
en energisk træner i Henrik Bojsen, stor TAK til ham.
Kontaktperson for badminton er Verner Kristensen

Fodbold

Indendørs sæsonen sluttede i februar af med afslutning i hallen med en lille turnering hvorefter vi gik i kantinen til en sportsbolle og saftevand. Vi havde sidste vinter 4 hold med i
turnering.
Udendørssæsonen startede midt i marts måned med 7 børnehold og 2 voksenhold. En masse
gode kampe - nogle blev vundet, andre blev tabt. Vi havde nogle hold med til Kibæk Cup.
Til afslutningen op til sommerferien valgte vi en lidt anderledes måde at gøre det på. Børnene blev delt op i hold hvor de skulle dyste mod hinanden i forskellige ting, såsom støvlekast, æggestafet, forhindringsbane, brillebold, høvdingebold og tovtrækning. Efter et par
timer var de klar til lidt at spise og stemningen var god. Det havde været en god afslutning.
Efter sommerferien er alle hold rykket et alderstrin op og det betød at vi desværre måtte
trække et børnehold pga. manglende spillere.
I september havde vi besøg af tre FCM spillere, de kom og trænede med vores børn i et par
timer - et arrangement børnene syntes meget godt om.
I oktober var vores U10 og U11 spillere i Herning for at løbe ind til kamp sammen med
FCM spillerne
Efter efterårsferien startede vi indendørs med 4 hold i turnering og derudover har vi et voksenhold der kun træner.
Jeg vil gerne takke alle trænere, dommere og udvalg for godt samarbejde i 2011
Kontaktperson for fodbold er Kaj Ove Iversen

Fyrværkeri

Salget gik rigtig fint, og det er heldigvis nemt at finde frivillige til salget af krudtet. Morten
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Krogsager lægger bygning til og Morten, Kenneth Klokker og alle hjælpere skal have TAK
for en stor indsats, hvor der går det meste af en dag bare med at få container indrettet, få sat
hegn og reklame op og få indrettet salgslokale.
Kontaktperson for fyrværkeri er Verner Kristensen

Gangmotion

Vi startede op først i april og har hver tirsdag mødtes ved Centret og varmet op sammen med
løbeklubben. Herefter har vi hver aften gået en rask tur på ca. 1 time. Enten rundt i Kloster
og omegn eller vi har fyldt bilerne og kørt længere væk og gået en tur. Sæsonen løb indtil
sommerferien med god tilslutning.
Kontaktperson for gangmotion er Nanna Nygaard Enevoldsen

Gymnastik

I efteråret startede der 9 gymnastikhold op. Heraf 3 voksenhold og 6 børnehold. Her efter
nytår er der yderlig startet et hold op med forskellige danse. En succes fra starten hvor mange af pigerne i 4-6 klasse mødte op første gang.
Da vi i år ikke havde mulighed for at tilbyde zumba da vi ikke har en uddannet instruktør, var vi glade for en henvendelse tidlig forår fra Louise om at starte et hold yoga op på
Holmsland. Dette hold kører nu med ca. 20 aktive en gang om ugen.
Flere af vores trænere har været på kursus for at dygtiggøre sig og for at få ny inspiration
med hjem til deres hold.
De engagerede trænere gør en stor indsats for at alle igen i år får nogle sjove og svedige timer til deres ugentlige træninger. Stor TAK til jer alle.
Udvalget ser også frem til at der kan komme en opdeling i hallen så de små hold bliver afgrænset til et mindre område. Derved bliver der også mulighed for at flere forskellige aktiviteter kan foregå på samme tid.
Kontaktperson for gymnastik er Dorit Hansen

Hjemmeside

Vi håber snart at det kommer i orden med at den fælles hjemmeside mellem Centret, Sogneforeningen og HGU kan lanceres.
Indtil da kan du på www.h-gu.dk følge med i hvad der sker i HGU
I efteråret kom vi på Conventus - et system alle idræts foreninger SKAL være med i fra 1.
februar 2012. Det er et krav fra kommunen - ellers er der bla ikke mere noget der hedder
tilskud.
Vi er glade for at komme med. Det gør det nemmere med registreringer, tilmeldinger og
betaling til alle hold. Vi har også online tilmelding til Indoor Cycling så instruktørerne hele
tiden kan følge med i hvor mange der er tilmeldt til de enkelte hold/dage.
Systemet indeholder også en økonomi del som gør kassererens arbejde en hel del nemmere.
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Vi skylder en stor TAK til Malene Krogsgaard som sidder og opdaterer hjemmesiden.
Har du ris eller ros til hjemmesiden, eller noget der skal med på siden, er du meget velkommen til at kontakte os
Kontaktpersoner for hjemmesiden er Bent Erik Iversen og Dorthe Krogsgaard

HGU Indoor Cycling – NY

I ugen før jul kom fragtmanden med 12 splinternye cykler som i løbet af julen blev samlet
og prøvet af. Morten Krogsager og Marlene Pedersen har gjort et kæmpe stykke arbejde for
at det hele kunne sættes i gang. Der var rigtig meget med musik anlægget og puls målerne
de skulle sættes ind i og prøve af inden vi turde tilbyde det til ”offentligheden”. I januar har
vi kørt med en prøvemåned med fulde huse = 72 ”cyklister” om ugen fordelt på 6 hold. Vi
håber denne opbakning bliver ved.
Morten, Marlene og Ina Slot har i skrivende stund været på det første af tre weekend kursus
for at blive uddannet til instruktører. En stor TAK til jer tre for det store arbejde I ligger i det.
Kontaktperson for Indoor Cycling er Dorthe Krogsgaard

Håndbold:

Der har ikke kunne stilles nogen hold i år. Mini håndbold kunne måske få gang i bolden igen
på Holmsland - vi håber at finde et par stykker der kan se ideen i at tage dette op.
Kontaktperson for håndbold er Verner Kristensen

Juleskrab

En søndag i november samledes nogle friske unge mennesker, som havde taget deres forældre med, i Centret hvor der blev fordelt ruter og i et par timer gik man så rundt og solgte
juleskrab. Bagefter var der varm kakao og boller i cafeteriet til alle hjælpere. En god måde
at komme rundt med juleskrabene og en succes som der sikkert, måske med nogle små ændringer, gentages.
Kontaktperson for juleskrab er Dorit Hansen

Kano/kajak – NY

Vi var så heldige at vælge den varmeste dag i september til vores prøve sejlads på Ringkøbing Fjord. En hyggelig eftermiddag hvor der var ca. 17 ude og prøve at sejle i kajak. Bagefter blev der grillet og snakket. Vi er gået i vinterhi lige nu, men starter op igen til foråret.
Information om opstart mv. vil blive annonceret bla. via HIMS
Kontaktperson for kano/kajak er John Larsen

Krocket

Der har i 2011 været 25 medlemmer, som alle har været aktive. Lidt udskiftning, men medlemsantallet ligger på ca det samme som året før.
7

Der er indkøbt buer og baneafmærkning til 15 baner og der rådes nu over 22 sæt, som bruges ved stævner på Holmsland. I år blev der afholdt et stævne med 44 deltagere samt et
regel kursus i samarbejde med DGI Vestjylland og der er planlagt et stævne i september
2012. 2 hold har deltaget i DGI Vestjyllands krocket turnering hvor de begge opnåede flotte
2. pladser
Kontaktperson for krocket er Viggo Kofod

Løbeklubben - NY

I marts startede løbeklubben op med godt 40 tilmeldte hvilket må siges at være en stor succes. I foråret blev der løbet på 4 hold. Efter sommerferien blev der også oprettet et hold med
henblik på at løbe et halvmaraton.
Der blev deltaget i forskellige løb rundt i Vestjylland. Ved det først løb vi deltog i, Fjordløbet, fik vi pokalen for største tilmeldte hold!
Ved adventsarrangementet sidste søndag i november arrangerede løbeklubben deres første
løb og i regn og rusk gennemførte 31 friske løbere 3, 5 og 10 km ruter - en enkelt person
løb et halvmaraton denne dag.
Kontaktperson for løbeklubben er Marianne Dideriksen

Pentanque

Ligger meget stille - vi har en bane, men pt. er der ingen aktive. Er der nogen der har interesse i at spille, hører vi meget gerne fra jer
Kontaktperson for pentaque er Bent Erik Iversen

Rekrutteringsudvalg - NY

Er et nyt tiltag som vi håber hurtigst muligt at få stablet på benene.

Sponsor

Udvalget skal have TAK for en kæmpe indsats hvor de samler sponsor penge ind og får
nogle rigtige spændende udflugter sat sammen. Uden sponsorer kan HGU ikke starte nye
tiltag op – TUSIND TAK til alle jer sponsorer.
Kontaktperson for sponsor er Verner Kristensen

Tirsdags-træf

Denne aktivitet har nu kørt i 4 år.
Hver tirsdag formiddag mødes 25-30 aktive personer - seniorer og yngre der har tid og lyst
- til et par timers samvær og motion.
Dagen starter med kaffe og der synges et par sange.
Fast aktivitet er derefter en ½ times gymnastik, hvor man yder efter evne.
Bagefter tilbydes curling – badminton – bob – kortspil m.m.
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På skift tilbydes: gulvøvelser(gymnastik) - ringo - sang/skydning og seniordans.
Kontaktperson for tirsdags træf er Birthe Eskildsen

Volley-ball

Har god tilslutning i alle aldre der hygger sig ved en gang aftenbold. De har fået en udendørs volleyball bane og en beach volley turnering til sommer kunne være en mulighed.
Kontaktperson for volley-ball er Verner Kristensen

HGU blev i september 2011 udtaget af DGI Vestjylland til at deltage i DM i foreningsudvikling hvor vi bla. skulle sætte nogle mål op for 2012. Disse mål er:
Ud fra brugerundersøgelsen er 3 nye aktiviteter startet.
Triologien er gennemført.
Nye udvalg er startet
Klubben har fået nyt brand/logo
Der er startet samarbejde med andre foreninger
4 ud af de 5 mål er allerede nu ved at være på plads:
”3 nye aktiviteter startet”. Løbeklubben, Indoor Cycling og kano/kajak
”Nye udvalg er startet”. Idet de 3 nye aktiviteter er startet op, er der også kommet nye udvalg til. Dette er bla sket med triologi tanken i baghovedet: mange små aktive udvalg med
personer der brænder for netop den aktivitet de har med at gøre.
”Klubben har fået nyt logo”. Vi har valgt et logo der er tegnet af Benedikt Lange. For nogle
år siden kom der forslag ind og det er et af disse vi har valgt.
”Der er startet samarbejde med andre foreninger”. Det beviser vores fælles generalforsamling jo netop. Her har vi startet et tættere samarbejde med Centret, Brugsen, Din Egen Forening og Sogneforeningen.
Det er meget vigtigt at der er mange aktiviteter på samme tid. Det er med til at skabe mere
liv og på den måde trække endnu flere folk til.
Dorthe Krogsgaard
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Røjklit Autoservice
v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
Aircon - klima
Autoskader
Auto diagnose
Bremsetest
Dæk - Fælge
Autohjælp
Autoglas
Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

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

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

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

Samlet Oversigt

Indtægter

2011

2010

2009

Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Sportsfest/ koncert

128.004,67
203.790,00
5.239,75
62.106,65
238.996,00
12.053,00
0,00
8.390,00
33.016,60
7.697,00
137.174,59
0,00

145.921,82
199.631,50
7.065,75
57.762,00
208.701,00
0,00

148.659,92
216.853,00
3.633,00
64.758,00
239.295,95
0,00

0,00
33.824,75
6.529,00
133.500,00
93.408,00

0,00
30.285,00
5.625,00
127.656,77
221.518,75

I alt

836.468,26

886.343,82

1.058.285,39

Udgifter

2011

2010

2009

Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Sportsfest/ koncert

147.764,14
199.441,51
7.958,90
2.265,02
50.371,39
8.250,00
58.609,00
262.759,20
31.590,00
13.521,00
151.925,00
0,00

167.087,73
216.762,68
7.300,00
0,00

150.669,40
222.419,21
8.752,50
0,00

0,00
52.488,00
196.087,93
30.835,00
4.784,10
114.312,37
96.680,06

0,00
60.690,25
250.554,02
28.667,50
3.429,97
45.875,00
139.245,13

I alt

934.455,16

886.337,87

910.302,98

Overskud
Underskud

-97.986,90

5,95

147.982,41
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HGUs bestyrelse:
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen komme med et forslag til vedtægts ændring om at
gå fra de nuværende 5 medlemmer i bestyrelsen ned til 3. Det er for at få satse meget mere
på små aktive udvalg hvor mange personer gør en mindre indsats i stedet for at få personer
skal trække hele læsset. Vi har arbejdet med tanken siden foråret 2011 og vi TROR på at
det er fremtiden!

HGU´s bestyrelse:
Dorit Hansen
Kaj Ove Iversen
Verner Kristensen
Bent Erik Iversen
Dorthe Krogsgaard

På valg er: Kaj Ove Iversen og Dorthe Krogsgaard
Hvis forslaget om vedtægtsændring bliver vedtaget på generalforsamlingen er alle på valg.
Det kan meddeles at Verner, Bent Erik og Dorthe gerne modtager genvalg.

HOLMSLANDKORET
er i fuld sving med at indøve sit program dels til forårskoncerten og dels
til de koncerter, vi skal give på Island til sommer.
Forårskoncerten finder sted torsdag den 26. april 2012 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter. Sæt allerede nu x i kalenderen.
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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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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

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

Holmsland Brugsforening /
Betyrelsens beretning
Det er genialt at handle lokalt.
I det år der er gået, har man kunnet se mange ændringer i Dagli’Brugsen. I butikken har vi
en fast stab af medarbejdere, der løber stærkt for at butikken hele tiden skal være veltrimmet
og for at kunderne skal få en god oplevelse ved at handle i Dagli’Brugsen. Det er nemlig
genialt at handle lokalt.
Bestyrelsen har afholdt 7 møder.
Vi har desuden deltaget i et møde på Lønborggård vedr. butikkerne i landsbysamfund og
deres udviklingsmuligheder. Sammen med uddeler har vi deltaget i et kursus i Laugesens
Have med fokus på uddeler og bestyrelsens opgaver i butikken.
Altsammen for hele tiden at kunne tilpasse butikken til tiden og hvad vi tror, der er kundernes behov og forventninger.
Det har været en stor gevinst for Dagli’Brugsen med installering af Bake-off og en generel
ansigtsløftning i butikken. Coop’s driftsoversigt tildeler butikken mange points. Sammenlignet med regionens andre Dagli’Brugser ligger vi i den gode ende, dog er vores smertensbarn lønudgifterne, der ligger højt i forhold til omsætningens størrelse.
Vores åbningtider har kørt lidt som forsøg hen over året. Nu skulle de ligge fast fra 1. januar
2012 med åbent fra 7.00 til 19.00 hele året. Så er der mulighed for tidligt morgenbrød og
god tid til at handle efter endt arbejdsdag.
Fredag d. 12. august afviklede vi vores årlige sommermarked, hvor børnene havde indrettet små boder med legetøj, de var vokset fra, og hvor vi serverede pølser fra grillen. Der var
meget godt brugt legetøj og hurtigt udsolgt mange steder. Vejret var fint, og der var en god
tilslutning.
Tirsdag d. 4. oktober gjorde personalet status i butikken. Resultatet var 0,15 % mod sidste
års 0,4 %. Flot resultat. Svindet udgjorde 13.000, som gav en indtjening på 68.000 i forhold
til hvad der var afsat til svind.
Søndag d. 27. november var 1. søndag i advent, og det markerede vi sammen med Centeret,
Din egen Forening, HGU og kirken med et fælles arrangement startende i Centeret, derefter kirkegang og sidst indvielse af Æ Pold, hvor vi også tændte juletræet. To kurve blev
skænket arbejdsholdet, der havde renoveret pladsen, og derefter serverede vi kaffe og kage
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i butikken. Det var efterårets første storm, så det var godt at komme ind i butikken, hvor vi
hurtigt fik varmen og en god snak.
Søndag d. 18. december var der i butikken udtrækning af 10 gevinster på lodder, man havde
handlet sig til d. 27. nov. Der var mylder og en god stemning i butikken, og vi serverede
kaffe, vin og godteposer til børnene.
Søndag d. 8. januar gik startskuddet til Dagli’Brugskædens 20 års jubilæum. De morgenfriske fik kaffe og rundstykker i butikken. Der var dog plads til mange flere, og mange gav
udtryk for at de ikke vidste noget om arrangementet. Det gav stof til eftertanke. Hvordan
formidler vi sådanne ting ud til lokalsamfundet ? Vi blev enige om, at bruge annoncering i
ugeavisen og flere lokale opslag.
Vi har fra årsskiftet 2012 indledt et samarbejde med Henning Jørgensen fra Spar Nørrehus.
Det har betydet, at vi har overtaget rigtig mange af Hennings vareturs-kunder i Ringkøbing
og opland. Vi har overtaget varevogn og godt inventar, og en del af restlageret er også gået
til Dagli’brugsen, bl.a. ostekøler, hvor man nu kan smage sig til den rette ost. Det har også
betydet, at vi har kunnet ansætte Henning og Kenneth og dermed fået nye og erfarne øjne
på butikken. Tilbuddet om vareudbringning gælder jo også herhjemme i sognet. For 30 kr.
kan alle få bragt varerne til døren. I ringer, vi bringer.
I et notat fra Ringkøbing Skjern kommune gøres der rede for at Søndervig ønskes udviklet
til fremtidig lokalcenterby. Kloster betegnes også som lokalcenterby, men fra kommunens
side spåes der ikke den store udvikling her. Vi mærker ingen politisk opbakning til udbygning af arealerne ved hovedvejen og dermed udflytning af Dagli’Brugsen. Indtil sagerne
er endelig afklaret koncentrerer vi os om butikkens løbende renovering, og dens udvikling
som handelssted for lokalsamfundet. For det er genialt at handle lokalt.
Holmsland Brugsforening eller Dagli’Brugsen i Kloster, som vi siger i daglig tale, har 100
års fødselsdag i 2012. Det vil vi markere fredag d. 10. august med at invitere hele byen til
fest på Æ Pold med helstegt pattegris og alt hvad dertil hører. Mere herom senere på året.
I år er det en ny og spændende form for generalforsamling, vi skal holde sammen med 4
andre foreninger i Kloster. Vi har valgt at deltage i den fælles generalforsamling for at være
med til at udvikle hele foreningslivet i lokalsamfundet. Vi ser frem til afviklingen.
Til slut vil vi takke uddeler og personale for et godt samarbejde. Vi sætter pris på jeres indsats og gode humør for at udvikle vores lokale handelssted Dagli’Brugsen i Kloster.
På bestyrelsens vegne
Svend Jensen
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Holmsland Brugsforening / Dagli’Brugsen Kloster
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2011
2011
kr.

2010
kr.

Nettoomsætning
Vareforbrug

9.866.484
- 7.142.867

10.097.635
- 7.464.145

Dækningsbidrag

2.723.617

2.633.490

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

26.758
- 843.990

2.488
- 884.249

Bruttoresultat

1.906.385

1.751.729

- 1.868.698
- 85.273

- 1.797.581
- 82.016

- 47.586

- 127.868

17.279
- 113

13.646
- 13

- 30.420

- 114.235

7.562

28.294

- 22.858

- 85.941

Forslag til resultatdisponering

- 22.858

- 85.941

Overført resultat

- 22.858

- 85.941

Personaleomkostninger
Af- og nedskivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

Bestyrelsen i Dagli’Brugsen består af:
På valg er :

Svend Jensen, formand
Henriette Kristensen, næstformand
Esther Larsen, sekretær
Thorkild Olesen
Karen Jensen

Svend Jensen -modtager genvalg
Henriette Kristensen - modtager genvalg
Esther Larsen - modtager genvalg
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Forhandler af
hestefoder

Tina Stage Jeppesen
Nyropsvej 12
Mobil: 40 71 73 65

www.besterly.dk

Forhandler af
hestefoder

Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

Tina Stage Jeppesen
Nyropsvej 12
40 71 73 65

Tlf. 97 33 79 87
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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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

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.			

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Din lokale gavebutik – lige i Kloster
Alt i lys, gaver og brugskunst
Lige nu kan du hente inspiration til
borddækningen på konfirmationsdagen!

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Går det godt i Brugsen, går det også godt i Kloster!
- og det går godt i Dagli’Brugsen
Brugsen oplever succes og fremgang, og det vil vi gerne fortælle lidt om:
- noget om vareture
Det har vist sig at være en stor gevinst for vores lokale Dagli’Brugs, at Kirstine kort før jul indledte et samarbejde med Henning fra Spar Nørrehus. Det
har betydet, at vi har overtaget rigtig mange af Hennings hidtidige vareturskunder i Ringkøbing og opland. Vi har overtaget en del godt inventar, og så
har vi kunnet ansætte både Henning og Kenneth og dermed fået friske og
erfarne nye øjne på og i butikken.
Vareturs-kunderne omfatter ca. 60 virksomheder, banker/sparekasser, institutioner, skoler og også private. Kunderne får leveret alt indenfor dagligvarer - typisk en gang om ugen. Alle kunder betaler 30 kr. for en levering.
Tibuddet om levering gælder jo også herhjemme i sognet. Ønsker man at få
varer leveret til døren, koster det altså kun 30 kr. - I er velkommen til at henvende jer i butikken med jeres ønsker.
- noget om oste og andre nye varer
Samarbejdet med Henning har også betydet, at vi nu kan tilbyde salg af
friske oste, frisk pålæg fra slagteren i Skjern plus de efterspurgte ”Vorgodkager”. Altsammen noget der gør det mere attraktivt at handle i Dagli’brugsen. Og jo mere attraktivt jo flere kunder og dermed også hurtigere flow i
varerne.
- noget om personalet
Hele personalet oplever en ny gejst og en ny optimisme. Det mærker vi som
kunder, og det smitter af på os alle - ja, på hele byen. Det er altid sjovest at
arbejde, der hvor der sker noget. Personalet oplever, at der er flere kolleger
på arbejde på samme tid. Det giver en dynamik og større indbyrdes ideudveksling.
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- noget om kunder og generalforsamling
Vi oplever, at kunderne har taget godt imod udbuddet af nye varer. Nye kunder er kommet til og vores omsætning i jan. måned er steget med 30 %. Det
går den rigtige vej.
Alle kunder / medlemmer kan se frem til en spændende generalforsamling,
hvor vi for første gang afholder den sammen med andre foreninger i byen.
Vi er i alt 5 foreninger, der er gået sammen om en fælles generalforsamling.
På denne måde skal vi ikke afsted så ofte - og samtidig får vi et lille kig ind
i, hvad det rører sig i de andre foreninger. Generalforsamlingen er fastsat til
d. 28. marts kl. 19, og efter den fælles generalforsamling er der buffet og underholdning. Mere herom andet steds i bladet.
- noget om bestyrelsen
Vi vil gerne være endnu mere synlige i vores arbejde. Vi har op til jul været med ved flere arrangementer i butikken. Vi sætter pris på de uformelle
samtaler og er lydhøre overfor det, der rører sig i forhold til Dagli’brugsen
- både af ting der burde være anderledes og nye ideer til udvikling. Vel mødt
i butikken. I 2012 fylder Holmsland Brugsforening 100 år, og i den anledning inviterer vi i august til fest på ”Æ Pold” med mad, marked og musik +
selvfølgelig gode tilbud.
- noget om økokyllinger
Nu er det muligt at købe øko-kyllinger i Dagli’Brugsen. De leveres af Frank
Bodum i Ølstrup. Vi har hørt, at det er godt at fylde dem med figner, dadler
og appelsin og dernæst langtidsstege dem i 3 timer ved 110 gr. Vi er nogen,
der har prøvet det, og det smager rigtig godt.
- og til allersidst
Til alle jer der ikke får ugeavisen leveret, kan vi oplyse, at den nu kan afhentes i butikken hver tirsdag.
På gensyn til generalforsamlingen d. 28. marts kl. 19.00 i Kulturcenteret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Murer- og Entreprenørforretning A/S
Aut. Kloakfirma
Hvide Sande
Numitvej 16
9731 1066
Kloster
Klostervej 110
Ole Aarup 2016 9078 Morten Andersen 2067 4065
www.pjpbyg.dk

info@pjpbyg.dk

-Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg,
gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse,
vognmandskørsel, containerudlejning
samt levering af alt i sand, grus m.m.
Der kan som hidtil afhentes sand, stabilgrus m.m.
fra vores plads i Kloster (tidl. Brdr. Nielsen)
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Beretning – Din egen Forening – 2012
Generalforsamlingen i 2011 blev afholdt hos Lis B i Søndervig. Der var ca.
25 deltagere og vi havde en rigtig god aften.
Lis havde efter generalforsamlingen arrangeret modeopvisning for os, og
der var mulighed for både at prøve og købe tøj, hvilket mange benyttede sig
af.
I juni 2011 gik turen til Vestkystens Gårdbutik, hvor Dorthe og Jens fortalte
om stedet og produkterne. Der var dækket op i laden, hvor vi fik serveret
smagsprøver og der var mulighed for at handle i butikken.
En rigtig god aften og jeg er sikker at mange har besøgt Gårdbutikken efterfølgende.
Den 28. september besøgte vi Tind Textil og Kunst og Pure Care.
Igen et rigtig godt arrangement, hvor Jette fortalte om butikken, dens produkter og de arrangementer der holdes på stedet.
Pia Wennike fortalte om hudpleje og en af deltagerne fik lagt en flot makeup.
Den 27. november 2011 deltog vi i julemessen i centret, hvor vi bl.a. fornyede medlemskaber på standen.
Damefrokosten løb af stablen for 3. gang den 21. januar og traditionen tro
havde vi en rigtig festlig eftermiddag og aften.
Vi er glade for den opbakning vi har til vore aktiviteter. Vi har i 2011 holdt
arrangementerne i lokalområdet. Vi hører ofte at de steder der ligger tæt på
får man ikke besøgt, det har vi forsøgt at råde bod på i året der er gået.
Der skal lyde en stor tak til både medlemmer og andre der bakker op om
vore arrangementer og tak for den positive modtagelse vi altid oplever, når
vi er rundt for at forny medlemskaber.
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Din Egen Forening Årsregnskab 2011
Art nr. Beskrivelse
Indtægter
1.1
Kontingent medlemmer
1.2
Indtægter ved arrangementer
1.3
Sponsorater
1.4
1.5
1.6
Diverse indtægter
1.7
1.8
1.9
1.10
Total Indtægter
Udgifter
2.1
Forsikring
2.2
Bogholderi/gebyr
2.3
Generalforsamling
2.4
Annoncering
2.5
Diverse vedr. arrangement
2.6
Honorar

2011
9375,00
5550,00
700,00
0,00
0,00
88,27
0,00

15713,27
0,00
100,00
609,85
3618,16
332,30
5300,00
0,00
2843,00
300,00
0,00

2.7
2.8
2.9
2.10

Bestyrelsemøde m.m.
Repræsentation
Diverse udgifter
Total udgifter

0,00

13103,31

Saldo 1. januar 2011
Indtægter
Udgifter
Saldo 1. januar 2012

0,00
0,00
0,00

32835,68
15713,27
13103,31
35445,64

Bestyrelsen Din Egen Forening

Suppleanter:
Bibbe Stræde
Anna Bodil Pedersen

På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Lene Rytter (genopstiller)
Karen Jensen (genopstiller)
Martha Graversen (genopstiller ikke)

Revisor:
May-Britt Pugflod
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Beretning til Sogneforeningens generalforsamling
Endnu et år er gået og hvad har sogneforeningen så beskæftiget
sig med siden sidste generalforsamling.
1
Udviklingsplan for Holmsland blev skudt i gang i september med en temadrøftelse,
hvor der kom mange gode forslag til udvikling af Holmsland. Bestyrelsen har efterfølgende prioriteret forslagene i 3 kategorier.
1. Forslag som vi tager fat på her og nu
2. Forslag som vi tager fat på om et års tid
3. Forslag vi tager fat på i løbet af nogle år.
Vi har holdt et møde med kommunen om centrale forslag . Det var et godt og konstruktivt møde, som mundede ud i at der arbejdedes videre med forslagene.
2
Hjemmeside, der er sat et samarbejde i gang med HGU og HIK omkring en fælles hjemmeside, så vi får en bedre hjemmeside og hele tiden holder den opdateret.
Samarbejdet mellem de 3 instanser kan måske give andre sidegevinster blandt andet at få de planlagte møder ind på kalenderen.
3
Julebelysningen er renoveret, det meste af indmaden er udskiftet og pærerne er
skiftet til de mest miljørigtige med lavt strømforbrug. Det er ærgerligt at kommunen ikke vil kompenserer dette, når der ellers er grøn vinkel på mange ting i disse
år.
4
Frederiksberg legeplads er flyttet til hallens arealer, de gamle redskaber var ikke
lovlige, der blev indkøbt nye redskaber og udvalget for Frederiksberg legeplads
blev et udvalg under sogneforeningen.
Der blev givet LAG midler til legepladsen og Sogneforeningen støttede også med
midler fra ”Liv i Landsbyen midler ”.
5
Fælles generalforsamling bliver der arbejdet med i en arbejdsgruppe med rep. Fra
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hallen, HGU, Din Egen Forening, brugsen og Sogneforeningen, der gerne skulle
styrke områdets fællesskab, skal vi have kommunal bevågenhed er det vigtig at vi
kan stå sammen, andre foreninger kan komme med siden hen.
6
Kunst i bevægelse. Holmsland er blevet udvalgt til at være med som et af 3 områder i det gamle Ringkøbing amt. Vi får besøg af 4 kunstnere i september 2012 , det
bliver spændende at se hvor meget kunst vi får lavet i den uge kunstnerne er her .
Pengene kommer fra kulturaftalen som er lavet mellem staten og kommunerne i det
gamle Ringkøbing amt.
7
” Æ Pold er blevet forskønnet med chaussesten og blå granit. Der er også opsat
bord og bænke i granit.
8
Tak for samarbejde i bestyrelsen . Tak til Tage Rasmussen og Susanne Larsen som
er udtrådt.
9
Sogneforeningen deltager også i Landdistiktsrådet og LAG s bestyrelse, begge steder for at få gode input til at udvikle vores landsbyer .

Sogneforeningens bestyrelse
Iver Poulsen ( modtager genvalg )
Christian Holm Nielsen
Maybritt Pugflod
Viggo Kofod ( modtager genvalg )
Bjarne Vogt (modtager genvalg )
Lars Provstgaard
Bodil Schmidt
Tage Rasmussen og Susanne Larsen er udtrådt i årets løb.
Lars Provstgaard og Maybritt Pugflod er indtrådt i stedet for og kommer på valg i
2013
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Formand Iver Poulsen
Røjklitvej 21, Kloster
6950 Ringkøbing

27

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

Sæt



i kalenderen lørdag den 5. maj kl. 10.00 - 16.00

Smykkemager Anna Maxen har sidste arbejdsdag og »afskedsreception« hos Tind Textil
& Kunst. Der vil være mange penge at spare på de unikke smykker denne dag.
Anna Maxen vil fortsat lave smykker til butikken, men træffes fremover kun efter aftale.
Det vil glæde os meget at se rigtig mange fra lokalsamfundet, når vi siger »farvel« til en
smykkemager med stor personlighed!
Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing
9733 7778
post@tind-textilkunst.dk
www.tind-textilkunst.dk

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


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts - Maj 2012
SØGE ELLER FINDE …
Der er kommet en ny slags præst i Ribe Stift. En
præst specielt for åndeligt søgende. Det er en smuk
titel. Jeg bliver helt misundelig. Sådan opfatter jeg også mig selv. Som præst for åndeligt søgende.
For at tro er at søge – efter ånd, mening eller ny
energi og kraft til hjerte og sjæl. Jeg er i hvertfald en
præst, der selv søger, og gerne vil være præst for
dem, der søger.
Der er nogen, der ser anderledes på det. De siger:
at tro er at have fundet en sandhed.
Forleden sagde én til mig: ”Jeg har ikke fundet
Gud, derfor kommer jeg ikke i kirke!” Jeg blev helt
paf. Bagefter tænkte jeg, jeg skulle have svaret: ”Jeg
har heller ikke fundet Gud, og netop derfor kommer
jeg i kirken.”
For der er et ordsprog som hedder: ”Blind høne
kan også finde et korn” … Og hvad gør hønen mon så?
Så spiser den selvfølgelig kornet og skynder sig så at
søge videre.
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Sådan ser jeg tit på min tro: som en blind høne
søger jeg, og når det en sjælden gang sker, at jeg finder spor af den store sammenhæng, så sluger jeg
straks dette korn, som Vor Herre har strøet i Moder
Jord, og væk er det! Og så bliver jeg jo nødt til at søge videre.
Det er dét, der er tro: at søge, at finde, at bruge
det fundne op, ved at leve af det. Og så søge igen og
igen.
Nogengange kan man blive helt træt. Så synes jeg
det er godt at kunne komme i kirken og hvile sjælen
en lille stund, og måske oplever det dejlige: at blive
fundet af de gode ord! Og det er det bedste.
For der er disse 4 størrelser: at søge, at finde, at
have fundet, men det bedste er nu engang: at blive
fundet … og at det vil ske engang: Det er det store og
levende håb, som i hvertfald jeg har brug for at høre
om igen og igen.
Ole Lange

PÅSKERETRÆTE: GØR OS SEENDE!
Stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl har fremsendt program for retræte-kursus i påskeugen
Tid: den 1. – 4. april 2012
Program er lagt frem i våbenhusene.
Yderligere oplysninger hos Jette Dahl, jed@km.dk,
tlf. 29166731

SJÆLESORG
Sjælesorg er samtaler mellem et enkelt menneske og
en præst. Hvis du trænger til en fortrolig samtale, kan
du besøge mig i præstegården eller aftale et besøg
hjemme! Ole Lange
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
Ny Sogn kirke
26. febr. – 1.s.i Fasten - Luk
10:15
22,24-32: Den største i Himmeriget?
4.mar. – 2.s.i Fasten – Mark 9,149:00
29: Uddrivelse af en stum ånd
11.mar. – 3.s.i Fasten – Johs 8,4210:15
51: Jesus er udgået fra Gud
18. mar. – Midfaste – Johs 6,2419:30
37: Om mad til evigt liv
25. mar. – Mariæ Bebudelsesdag
9:00
– Luk 1,46-55: Mariæ lovsang
Th. Kristensen
1.Apr.– Palmesøndag – Johs 12,19:00
6:Salvelsen og indtoget
5.apr. – Skærtorsdag – Johs 13,110:15
15: Fodvaskningen
6.apr. – Langfredag –Jesu lidelse
8.apr. – Påskedag – Matt 28,1-8:
Kvinderne og englen ved graven
9.apr. - 2.påskedag – Joh 20,1-18:
Maria og den opstandne
15.apr. - 1.s.e.Påske – Joh 21,1519: Jesus spørger:Har du mig kær?
22.apr. - 2.s.e.Påske - Joh 10,2230: Jesus: ”Jeg og faderen er ét.”
29.apr. – 3.s.e.Påske – Joh 14,111: I Guds hus er der mange boliger
4.maj– Bededag – Matt 7,7-14:Bøn

Gl. Sogn kirke
9:00
10:15
9:00
10:15

10:15
familiegdt
19:30

9:00

10:15

10:15

9:00

9:00

10:15

10:15

19:30
10:15
Jørgen Estrup

10:15

9:00

10:15

6.maj – 4.s.e.Påske – Joh 8,28-36:
Den virkelige frihed
13. maj - 5. s.e.Påske – Joh 17,111: Jesus beder for sine venner
17.maj - Kr.himmelfartsdag – Luk
24,46-53: Jesu endelige afsked
20.maj 6.s.e.Påske – Joh 17,2026: Om at blive ét.
27. maj - Pinsedag –
Joh 14,15-21: Helligåndens komme
28. maj – 2.Pinsedag –
Johs 6,44-51: Livets brød

10:15

13:00
Girogdt.
10:00
Konfirmation

10:00
Konfirmation
19:30
Th. Kristensen

31

9:00

10:15

10:15

9:00

NYE TELEFON-NUMRE
Kirkegårdene har fået nye telefonnumre:
Ny Sogn kirkegård: 61 20 44 37
Gammel Sogn kirkegård: 24 48 43 40

GIRO D’ITALIA GUDSTJENESTE
I skrivende stund er vi ved at planlægge en crossover-koncert-gudstjeneste i lighed med sidste års
grundlovsarrangement. I år blot den 6. maj langs med
Søndervig Landevej i forbindelse med cykelløbet. Se
nærmere i pressen, på HIMS og på Hjemmesiden.

HOLMBOHJEMMET
Der er gudstjeneste på Holmbohjemmet hver måned:
Torsdag d. 15. marts,
onsdag d. 4. april,
torsdag den 10. maj.
Alle gange kl.14.15. Alle er velkomne!

FRA MENIGHEDSRÅDENE
Mødedatoer i Ny Sogn menighedsråd: d. 8. marts, d.
17. april, 22. maj, 13. juni
Mødedatoer i Gl. Sogn menighedsråd: se hjemmesiden

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 og hokl@km.dk
Graver v. Ny Sogn kirke, Frank Kristiansen
Graver v. Gammel Sogn, Karen Jensen 50 40 46 91

HJEMMESIDE:
www.holmsland-kirker.dk. Her kan du bl.a. læse prædikener og finde en række praktiske oplysninger.
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND - HEE

Program for:
MARTS
Torsdag
Onsdag
Torsdag

2012
d. 1. kl. 19.30
d. 7. kl. 19.30
d. 15. kl. 19.30

Mandag

d. 19. kl. 19.30

Fredag

d. 30. kl. 19.00

APRIL 2012
Onsdag d. 4. kl. 19.30
Torsdag

d.12. kl. 19.30

MAJ 2012
Onsdag d. 2. kl. 19.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Torsdag d. 31. kl. 19.30

Bibelkursus v/ Orla Villekjær, Sdr. Felding
Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Generalforsamling v/ Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing
Danmissions Forårsmøde og generalforsamling i
Hvide Sande
Basar v/ Birthe & Kaj Brun, Tarm, BDM

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen
Nielsen
Møde v/ Morten Christoffersen, Lemvig
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Møde v/ Erik Ladegaard, Holstebro
Møde v./ Erik Markussen, Videbæk

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Iver Poulsen 97337034
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne
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Generalforsamling i Holmsland
idræts- og kulturcenter
Jeg vil starte med, at nævne nogle af de ting vi har arbejdet med i bestyrelsen i 2011.
Vi har fået malet i foyeren og i multisalen, sådan at det ser godt ud, når der bliver afholdt
fester og andre arrangementer. Vi har også fået gulvet lakeret.
I foråret havde vi en arbejdsdag/aften, hvor vi fik nyt granit lagt ud, plantet påskeliljer langs
p-pladsen m.v. Vi synes selv, vi fik det hele frisket lidt op, så det ser godt ud hele vejen
rundt.
Heldigvis har vi en hel del frivillige i vores hjælperbank, som altid er klar til at give en hånd
med, både udenfor og indenfor. Det vil vi gerne sige jer mange tak for, som en lille påskønnelse plejer vi at holde en hjælperfest, det vil vi også gøre i år. Vi har ikke fastsat datoen
endnu, men I kan holde øje med HIMS.
Multisal og springcenter
Vi arbejder stadig på en løsning i samarbejde med HGU. Vi har fået 1,2 millioner kr. i tilskud fra kommunen + grøn ordning/vindmøllepenge og LAG-midler.
Det vi arbejder på lige nu er, at indrette multisalen/springcenter. Hvad skal der være i den,
udover springgraven? Der tænker vi på spinding, squash eller andet. Hvor mange timer kan
vi udleje den, og kan vi få økonomien til at hænge sammen?
1,2 mio. er jo mange penge, og vi skal helst have fuld valuta for pengene. Vi er så heldige,
at vi har fået Kris Nielsen til at hjælpe os med at finde den bedste løsning.
Ellers må vi sige, at det kører godt i kulturcentret. Udlejningen er rigtig god hele tiden. Det er
dejligt, at der er så god opbakning til vores center. Vi kommer også ud med et overskud i år.
Vi har investeret i et forhæng i hallen, så der er mulighed for at afholde to forskellige aktiviteter på én gang. Det giver mulighed for at sætte nogle flere ting i gang, så vi kan få en
god udnyttelse af hallen.
Der er sat mange ting i gang siden vi har haft borgermøde. Sammen med HGU skal vi prøve,
at gøre hallen til et samlingssted, hvor alle kan føle sig velkommen til forskellige aktiviteter.
Vi har fået go’ gang i spinding (HGU indoor cykling). Vi har taget det lille rum ved siden af
cafeteriet i brug. Der er lagt nyt gulv og lavet skillevæg, det fungerer meget fint. Julen blev
brugt til at prøvekøre cyklerne, og mange har været forbi for at træde i pedalerne. Vi håber
den store interesse vil fortsætte.
Arrangementet ”spis og gå hjem” kører stadig med stor succes, ikke mindst når det er stegt
flæsk med persillesovs.
Julefrokosten var også en rigtig god aften, med fin tilslutning, så der bliver også julefrokost
til næste år.
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Som noget nyt i år vil vi holde fælles generalforsamling med nogle af de andre foreninger
i Kloster. Vi synes det kunne være rart, at høre hvordan det går i de andre foreninger, og at
man ved at bruge en enkelt aften, kan få indblik i flere foreninger på én gang. Vi vil opfordre alle til at møde op denne aften. Man bliver kun valgt ind i en bestyrelse, hvis man selv
er med på det.
Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Karina, for den indsats hun gør sammen med Linda,
for at få centeret til at fungere bedst muligt.
Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Pva bestyrelsen
Kjeld Pedersen

På valg til bestyrelsen i Centeret er
Holger Jensen
Robert Kroning
Kjeld Pedersen

De øvrige medlemmer:
Jette Aarup
Svend Jensen

alle modtager genvalg.

mvh Kjeld

Husk at vedligeholde dit medlemskab af
Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
Medlemskabet vedligeholdes med et årligt kontingent som er:
Personligt medlemskab: 100 kr.
Virksomheder: 300 kr.
Foreninger: 100 kr. pr. påbegyndt 100 medlemmer.
Indbetaling eller overførsel til centerets konto i
Vestjysk Bank 7650 - 2439250
(Medlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen)
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OMRÅDETS LILLE KØBMAND
Frisk brød fra egne ovne hver dag
Åbnet hele året. Se åbningstider på www.houvigkwikspar.dk
Venlig hilsen Jutta & Lars
Houvig Klitvej 51 • 6950 Ringkøbing • 97 33 99 77

ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
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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Kunsten i bevægelse
Kunstprojektet Kunsten i Bevægelse blev først gang omtalt i Sognebladet
i august 2011.(kan ses på www.holmsland.dk), hvis det har interesse. Hen
over vinteren har den nedsatte landsbygruppe på forskellige fronter arbejdet
på at bane vejen for afviklingen af dette kunstprojekt, som finder sted den
første uge i september 2012.
I den før nævnte uge er vi i den heldige situation at få besøg af en japansk, en
hollandsk, to danske kunstnere og 5-6 kunststuderende, som sammen med
os skal skabe kvalitativ kunst. Gæsterne kommer som de professionelle,
men kunstværkerne skal skabes sammen med os.
Kunstnerne er udpeget af den kunstneriske jury, som er tilknyttet projektet
(se www.kunsten-i-bevaegelse.dk) og indtil nu, har vi ikke haft den direkte
kontakt til de omtalte gæster. Det får vi i løbet af de næste måneder og skal
igennem denne kontakt gerne få opbygget et samarbejde, som giver grobund
for en vellykket kreativ uge i september.
Gennem vores blog www.klostersside.blogspot.com prøver vi at tegne et
billede af, hvad der rør sig i Kloster/på Holmsland. Bloggen bliver set og
læst af mange, har vi erfaret, og den kan være med til at fortælle de udvalgte
kunstnere, hvem det er, og hvad det er for et sted, de skal gæste i september.
Derfor henvend jer med indslag til bodil.kloster@gmail.com
Vi har mange ting at være stolte af og mange gode historier. Lad os formidle
dem videre!!
Hvad ved vi, og hvad er bestemt mere om kunstprojektet på nuværende tidspunkt:
Vi har i øjeblikket 20 000 kr. (bevilget VE-midler)til at dække udgifter til
forplejning og materialer.
Vi skal have fat i 5-6 campingvogne, som vore ”voksne” gæster skal bo i.
Vognene skal stå på skolens område.
De unge studerende bor i ungdomsklubben.
Ugen skal være en festuge med fælles arrangementer.
Skolen deltager ugen igennem, og det normale skema brydes op.
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Der bliver brug for hjælp til naturalydelser
Gæsterne vil gerne låne cykler.

”Stil din sult og vær med til at sætte Kloster/Holmsland på
verdenskortet”

Tirsdag d. 24. april kl. 18 inviterer Landsbygruppen på mad i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Arrangementet byder på fællesspisning og orientering om projektet ”Kunsten i Bevægelse”.
Alle er velkomne denne aften, som slutter senest kl. 20.30.

Tror du vi kommer med til
det der kunst?

Det ku´ godtnok vær´ sjov.
Det er jo noget med bevægelse.
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Holmsland Jagtforening
I forbindelse med sæsonens sidste rævejagt og den efterfølgende Gule Ærter-spisning i Hans Kurt Jørgensens garage afholdtes generalforsamling.
Formanden, Karsten Krægpøth, omtalte i sin beretning de jagter, der har
været afholdt på foreningens arealer i engene. Der har været afholdt i alt 6.
Udbyttet har ikke været stort, idet der i alt er blevet skudt 2 rådyr, 4 fasaner,
1 hare og 1 ræv. Alligevel er det gode jagter med hyggeligt samvær og godt
kammeratskab. Også de jagter, vi har deltaget i i Veststadil Fjord omtaltes.
Ud over jagterne har der været forskellige andre arrangementer.
Nogle af riffelskytterne har været til skydning i Korsholm Skydearena i
Skjern. Efter deres udtalelser et kanongodt arrangement.
Der har været afholdt ”Sjov Pokalskydning”. Torben Sandgrav vandt pokalen. Forinden havde vi en træningsaften på flugtskydningsbanen i Hvide
Sande sammen med Søndervig Jagtforening.
Også i samarbejde med Søndervig Jagtforening har der været arrangeret en
tur til Kjeld Hansens jagthytte ved Vemb. En spændende tur på et spændende sted.
Foreningen har søgt om vindmøllepenge til et mobilt flugtskydningsanlæg.
Desværre blev det et afslag.
Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder i JKF (Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd), bl. a. i forbindelse med Naturpark Skjernå-projektet.
I forbindelse med dette projekt, der i øjeblikket ser ud til at være kuldsejlet,
har 4 jagtforeninger, Ringkøbing, Hvide Sande, Søndervig og Holmsland,
rettet en fælles henvendelse til miljøminister Ida Auken, for at opfordre hende til at få projektet gennemført, som det faktisk var vedtaget, inden Dansk
Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening kom med nye
forslag. Jagtforeningerne er ikke interesseret i at starte forfra med nye drøftelser. Der er kommet svar fra miljøministeren, at henvendelsen vil indgå i
hendes overvejelser.
Bestyrelsesmedlemmer har ligeledes deltaget i møder med de 10 foreninger
omkring Veststadil Fjord, hvor man bl. a. har været med til at lave en udstil40

ling og et arrangement på Strandgården, som blev positivt modtaget, men
blev besøgt af for få mennesker.
Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på ca. 8.000,- kr.
Karsten Krægpøth blev genvalgt som formand.
På valg til bestyrelsen var Peder Jensen og Niels Erik Jørgensen.
De blev begge genvalgt.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Karsten Krægpøth, formand
Hans Kurt Jørgensen, næstformand
Mogens Tarp, kasserer
Peder Jensen
Niels Erik Jørgensen
Under eventuelt drøftedes, hvorledes man skulle få flere af de aktive jægere
på Holmsland og især de nye unge jægere med i foreningen.

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.

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

 koncentration/indlæringsproblemer

 depression
 søvnproblemer
 manglende energi, overskud
 tinnitus
 indlæringsproblemer
 og mange andre ting

Ring og hør om KST kan gøre noget for dig. Jeg behandler også børn 3-14 år.

Berit Korsholm
Røjklitvej 14, Holmsland, 6950 Ringkøbing

61 54 12 10
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Vinteren er kommet, og sneen ligger flot hvid til glæde for børnene.
Kælkebakken bliver brugt flittigt og
sneboldkampe på sportspladsen er et
hit.
Traditionen tro synger 2. klasse julen
ind i Gl. Sogn Kirke. Dette blev gjort
på smukkeste vis søndag den 4. december 2011.
Ligeledes gik 4. klasse Luciaoptog i
Ny Sogn Kirke den 14. december og
på Skolen den 13. december. Disse 2
arrangementer er en oplevelse værd
og børnene elsker dette.
I skrivende stund er 3. klasse tradition
tro ved at lægge sidste hånd på deres
cirkusforstiling, som i år hedder ” Cirkus Badut, ”
og som opføres for skolens elever og lærere samt
børnehavens kommende børnehaveklasse torsdag
den 2. februar om
formiddagen og om
aftenen for forældre,
søskende, bedsteforældre og andre med
nær tilknytning til 3
klasse.
På
Holmsland
Skole er vi meget privilegeret med stor forældreopbakning.
Klasseforældrerådene er primus motor i for42

skellige aktiviteter i klassen, med stor støtte fra resten af klassens forældre.
Se endvidere på Skolens hjemmeside under Nyheder de mange billeder og
beskrivelser af, hvad der sker på skolen. Også under aktiviteter på hjemmesiden findes skolens fotoalbum. Der kan hver enkelt klasse følges.
I Skolebestyrelsen er der arbejdet med følgende emner:
Timetildelingsmodellen og ledelsestid, beredskabsplan, samarbejde med
støtteforeningen for Holmsland Skole, Målsætninger og Visioner samt ”
Inklusion 2014 - et kommunalt projekt ”.
Nu nærmere vinterferien sig og en masse helligdage. Der imellem kommer
fastelavnsfesten i lilleteam den 20. februar og skolefest i storeteam den 23,
februar, hvor temaet i år er ”eventyr.”
I uge 19 tager hele skolen fat på temaet ”skoven”. Der skal plantes en skov
på den gamle legeplads ved Frederiksberg. I den forbindelse prøver vi nu at
finde midler til at få projektet godt i gang. Har man gode ideer til anskaffelse
af midler er man velkommen til at kontakte Hannah Mikkelsen.
Mange hilsner
På skolebestyrelsens vegne
Henriette Olesen.
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Holmsland skoles elevrådsarbejde
På Holmsland skole er der et elevråd. Nu skal I høre hvordan vi arbejder, og hvilke
idéer vi har haft.
Skolens børn bliver repræsenteret af to fra 3. 4. 5. og 6. klasse.
Fra 3. kl. er det Christian Rose og Benjamin Strøe Larsen.
Fra 4. kl. er det Benjamin Lundgaard Christensen og Jacob Winther Hansen.
Fra 5. kl. er det Benedikt Holm Lange og Mette Olesen.
Og fra 6. kl. er det Caroline Lauridsen og Tonja Bramstrup Hansen.
På skolen har vi noget fælles leg, vi laver hver onsdag i spise-frikvarteret. Der leger
nogle fra elevrådet med de børn, der har lyst. Der har været mange børn - især fra
de mindre klasser, der kom og legede med os.
I december holdt vi et nisseløb. Det gik ud på at finde en sætning ved at komme ud
til forskellige poster. Her kunne de få nogle bogstaver, hvis de klarede opgaven.
Men så skete der det, at den dag det skulle holdes, var der alt for meget blæsevejr.
Så vi blev nød til at udskyde det til en dag i den kommende uge. Den dag vi valgte
at holde nisseløbet på, glemte vi at slå klokken fra, så det ringede og gjorde at børnene troede, at de skulle gå om i skolegården. Men ellers var det en stor succes, og
vi fik mange positive tilbagemeldinger. Og selv om at vi blev lidt våde, var der ikke
nogle, som ikke ville være med.
Elevrådet har også været henne på Højmark skole, hvor de har en stor og sjov tarzanbane. Det var meningen, at vi skulle få nogle idéer, så vi måske også kunne få en
tarzanbane for de penge fra cykelsponsorløbet. Vi har også haft mange andre idéer
til legepladserne. Fx har vi lavet en ”drivein”-butik nede på lilleteam og SFO´ens
legeplads. Det var den første drivein i hele Kloster.
I storeteam holder man ikke fastelavnsfest. I stedet holder man en fest en aften,
hvor alle har et fælles tema, og hvor vi så skal klæde os ud efter det. Elevrådet
finder på forskellige temaer, hvor så lærerne i storeteam vælger, hvilket de syntes,
der er det bedste. Sidste år var det ”farverig fest”. I år er der ”eventyr” som tema.
Alle klasser skal også lave lidt underholdning, som de så skal vise for alle de andre.
Der ikke er plads til alle 104 børn på Holmsland skole i elevrådet. Derfor har vi
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lavet forslagskassen. Her kan alle børn sende deres idéer ind, som vi tager op i
elevrådet.
Der er kommet et forslag om at få en højere kolbøttestang på storeteams legeplads.
Den idé har vi sendt videre til vores skoleinspektør Hannah Mikkelsen, som nu er i
gang med at undersøge, hvad der er muligt. Vi har også fået en anden. Den var om
børnene i storeteam ikke måtte spille computer i frikvarterne. Det har vi vurderet
og svaret nej til pga., at vi vil have sjove og glade legebørn. Og computer kan de
spille derhjemme.
Det er det vi har nået i første skolehalvår. Og der er stadig masser af idéer, vi venter
på at kunne sætte i gang.
Elevrådsformand, Benedikt Holm Lange &
Næstformanden, Mette Olesen.

Loppemarked i Kloster
Holmsland Sogneforening afholder
fredag d. 20.april kl. 14-18 loppemarked
på Bandsbyvej 32

Der kan udover møbler, glas, legetøj, cykler
og mange andre ting købes
Kaffe og kage – 10 kr.
Sodavand og kage -10 kr.
Venlig hilsen Holmsland Sogneforening
Ryd op, hvis I har genstande, der egner sig til
loppemarked.
Kan afleveres på genbrugspladsen i Kloster.
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Christian Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker
Holmsland - 24 27 08 19

SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Centernyt
Set gennem en centerleders brilleglas, så blev 2011 et travlt og spændende år med
mange alsidige og udfordrende opgaver – også opgaver, som vi ikke selv magtede
eller overhovedet kunne finde ud af – derfor vil vi gerne fra centerets side starte
med at sige tak til alle jer, som hjælper med både stort og småt i dagligdagen. Det
er lige fra arbejdet med det praktiske til det lille skulderklap, der er med til at gøre
arbejdet lettere og meget mere sjovt. TAK.
2012 er allerede godt i gang. Aktiviteterne i hallen er på det højeste lige nu, og
festlokalerne er godt belagt. Det er positivt – især nu, hvor vi skal konkurrere med
endnu flere flotte festlokaler i omegnen.
Vi har lige afholdt 5 års gennemgang af nybyggeriet. Der er nogle enkelte steder,
hvor der skal repareres lidt, men generelt er stedet velholdt og i god stand. Tingene
forventes udbedret i løbet af foråret.
Af kommende arrangementer er vi i skrivende stund ved at arrangere aktivitetsdag
med HGU for børn i 0.-6. kl. Det bliver afholdt den 10. feb. hvor skolen og SFOen
holder lukket. Indtil videre er 46 børn tilmeldt, så det skal nok blive en god dag
med aktive børn.
Den 19. feb. afholder vi fastelavnsfest og den 25. feb. genopliver vi de gode 80ére
med alt, hvad dertil hører. Vi håber, at de 130 billetter vil blive solgt.
Vores fællesspisninger fortsætter frem til og med marts, så holder vi sommerpause
og vender højst sandsynligt tilbage til efteråret.
Ønsker du at have stemmeret til generalforsamlingen den 28. marts, skal du huske
at indbetale dit kontingent. Se nedenstående.
Til sidst vil jeg opfordre jer alle til, hvis I har gode ideer, ris eller ros, at ringe til mig
på tlf: 40 46 16 80 eller maile til center@holmsland.dk
Vel mødt i centeret

Karina
centerleder
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Din egen forening
Kontingent:
Hvis ikke allerede du har fornyet dit medlemskab af Din egen Forening, er
der mulighed for at gøre det ved at kontakte kasserer:
Lene Rytter på mail: kljs@post.tele.dk, (tlf. 97-337359),
eller Gunver Jensen på mail: gunver.jensen@mail.dk (tlf. 97-337541).
Nye medlemmer er også velkomne.
Kontingentet for 2012 er 75 kr.
Du kan også overføre pengene til kontonr.
7670-0001517437 i Ringkøbing Landbobank.

Foredrag med Anders Agger
Onsdag den 31. oktober 2012 arrangerer vi i samarbejde med Holmsland
Idræts- og Kulturcenter foredrag med Anders Agger.
Mere herom i senere nummer af sognebladet, men sæt X i kalenderen allerede nu.

Holmsland Krocket

starter sæsonen 2012 så snart sne og frost er væk fra banerne.
Vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.30.
Klubben holder Åben Hus den 10. apri l 2012 fra kl. 13.00 til ca.
kl. 16.00 på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien efter
Gadegårdsvej 5 – hvor vi byder på et spil krocket, en kop kaffe og en hyggelig
eftermiddag. Vi spiller under DGI Vestjylland og deltager i turneringer og stævner i hele Vestjylland.
Se eventuelt mere om spillet på DGI’s hjemmeside http://www.dgi.dk/Udover/
Krocket/Udvalg/landsdelsudvalg/Krocket_[u6734].aspx
eller kontakt klubformanden Viggo Kofod på tlf. 3097 0080.
Alle er velkommen - kvinder som mænd – yngre som ældre – vi glæder os til at
se dig.
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Køb & Salg af nyere biler
og påhængsmotorer
Se bilerne på www.jj-auto.dk
Craftsman®
Havetraktorer

Yamaha
Scootere

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

70 22 44 42

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

Dyrlæge Center Vest
Herningvej 74
6950 Ringkøbing

Fodersalg alle hverdage 8.30 - 17.00
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»Gang i Holmsland«
De seneste år har vi været en go’ flok friske gangmotionister i HGU, som har
gået ture hver tirsdag aften i foråret. Det gør vi igen i 2012 – og vil du være
med, så snør traveskoene og mød opJ
Tilbuddet er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men også så der er udfordringer for alle. Vi kommer rundt i naturen på vores egn, og nogle gange kører vi ud, og går ”nye
veje”. Vi får snakket en masse med dem vi kender og lærer nye at kende.
Vi har en rigtig go’ fornemmelse i kroppen bagefter – fordi vi får os rørt og
bruger kroppen på en go’ måde.
Har du lyst til at dyrke gangmotion i HGU og få del i de gode oplevelser – så
mød op på terrassen ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 3. APRIL KL 19.00.
Der er 2 ruter at vælge imellem - en på
1,5 –2 km. og en på 6-8 km. Husk godt
fodtøj og godt humørJ. Det koster 75
kr. at være med hele sæsonen eller 10
kr. pr. aften.
Har du spørgsmål omkring
gangmotion, så kontakt
Nanna Nygaard på tlf. 97 33 94 38.
På Gymnastikudvalgets vegne
/Nanna Nygaard
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Anlægsarbejde
Dræning
Entreprenør
Flisearbejde
Kloakering

Landbrug
Nedsivningsanlæg
Nedbrydning
Snerydning
Udgravning

Nørbyvej 44 . Holmsland . 6950 Ringkøbing
Fastnet tlf.: 9733 7414 . Mobilnet tlf.: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet : www.holmsland-maskinstation.dk
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Kano og kajakklub i Røjklit Havn
Ideen blev første gang nævnt på temadagen i Kulturcenteret, hvor alle i sognet var indbudt til at forme fremtidsplaner for Kloster.
Herefter inviterede Poul Lyng i sept. 2011 til møde i Kulturcenteret, hvor
alle med interesse for oprettelse af en kano- og kajakklub i Røjklit Havn var
velkomne. Mellem 25 og 30 interesserede mødte frem, og en repr. fra DGI
fortalte om rammer og indhold for en klub.
En arbejdsgruppe blev nedsat, og alle blev inviteret til en introduktionsaften
ved fjorden i Gl. Sogn, hvor man kunne prøve en tur i kajak. Det var en dejlig sensommeraften. 17 veloplagte interesserede mødte frem, og næsten alle
prøvede en tur på fjorden under vejledning af erfarne roere. Aftenen sluttede
af med fælles mad omkring grillen. En dejlig aften med god stemning, og
kimen til en ny klub var således lagt.
I arbejdsgruppen holdt vi mandag d. 6. febr. 2012 vores første møde, hvor vi
tog hul på konkret at oprette en kano- og kajakklub med base i Røjklit Havn.
Vi forestiller os en friluftsklub, hvor det primære vil være kano- og kajaksejlads. Vi arbejder desuden hen imod at blive en underafdeling af HGU. Vi
vil i marts invitere Dorthe Krogsgaard, formand for HGU, med til et møde,
hvor vi fremlægger vores ideer og snakker om muligheder.
En kano- og kajakklub i Røjklit Havn vil falde godt ind i det rekreative område, hvor der i forvejen foregår mange spændende aktiviteter. Senest er lokale kræfter under Lodbjerg Hede Grundejerforening godt på vej til at etablere madpakkehus og toilet med indlagt strøm og vand.
Vi forventer opstart af den nye klub i maj 2012.
I er velkommen til at kontakte arbejdsgruppen, hvis I har ideer eller spørgsmål.
Med venlig hilsen
Niels Lind, 75685150		
John Larsen, 97141961

Jeanette Both, 97321369
Esther Larsen, 29299761
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Herretøj i Søndervig

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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Siden sidst fra HGU
Endnu flere ting har siden sidste udsendelse af Sognebladet
set dagens lys i HGU regi.
Vi har i bestyrelsen valgt at foreningen skulle ha et nyt logo. For nogle år siden kom der nogle forslag ind og det vi har valgt er tegnet af Benedikt Lange
– TAK til Benedikt
Spinning er startet op, MEN vi må ikke kalde det spinning, da en amerikansk
fitness koncern har købt rettighederne til at bruge dette navn. Men det er så
”HGU Indoor Cycling” der hver mandag, onsdag og torsdag cykler derudá
med 2 timer hver af disse dage. Kig ind på www.h-gu.dk og køb dig til en
enkelt time eller køb et 10 turs kort og tilmeld dig - også på hjemmesiden.
Der er allerede mange der har prøvet det og vi håber at folk bliver ved med
at bakke op om det nye tiltag
Frederikke Wennike har startet et hold op med mange forskellige former for
dans. En succes fra første gang med deltagelse af rigtig mange af pigerne
fra 4-6 klasse. Super at der er nogen der selv tager initiativ til at prøve nogle
ideer af. Flere af disse personer hører vi meget gerne fra.
Kano/kajak klubben ligger af gode grunde lidt i vinterhi lige nu. Men der
arbejdes af et lille aktivt udvalg på at det starter op så snart det bliver lidt
varmere i vejret.
Planen med at HGU fremover skal køres som en triologi organisation bliver
forhåbentlig gennemført til vores generalforsamling sidst i marts. Mere herom i afsnittet andetsteds i Sognebladet omkring den fælles generalforsamling for 5 foreninger på Holmsland.
Af større arrangementer i nærmeste fremtid har vi vores forårsopvisning
i gymnastik som bliver afholdt fredag d. 9. marts kl. 19.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter. Mød op og se vores egne lokale hold samt gæsteholdet som i år er 164 gymnaster fra Ringkøbing-Skjern Egnens Juniorhold.
Og så har vi jo vores generalforsamling d. 28. marts som vi også opfordrer
til at I møder op til.
Venlige HGU hilsner
Dorthe Krogsgaard
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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

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Dette billede af skolebørnene i Ny Sogn Skole (nu Torben Vogts
autoværksted Røjklitvej 1) fra 1960 er fundet i Holmsland Lokalhistoriske
Arkiv. Vi vil gerne vide navnene på børnene, og derfor har vi sat numre på
dem. Vi ved, at der er mange af dem, der bor i området, så vi håber, I vil
skrive ned, hvem der er hvem. Skriv en liste (også selv om I kun kender
nogen) og aflever den til Mogens Tarp, gerne pr. e-mail – mogens.tarp@
gmail.com – eller i min postkasse.
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Ny virksomhed på Holmsland

Gennem flere år har alternativ energi været blandt Glenn Larsens store interesser. Nu har det ført til at han pr. d. 1. januar i år har startet egen virksomhed – Solenergivest – på sin hjem-adresse, Røjklitvej nr. 12, hvor han
forhandler solcelle-paneler af mærket SolarMagic.
Glenn satser meget på at rådgive, sælge og yde service her i lokalområdet.
Produkterne fra hans leverandør er gennemtestede i hvert enkelt tilfælde og
har den tyske TÜV-godkendelse. Glenn garanterer desuden sine kunder den
fornødne bistand efter leveringen – enten i form af kontakt til erfarne montører eller med rådgivning, såfremt kunden selv vil opsætte sit solcelleanlæg.
Opsætningen tager nogle få dage, hvorefter en autoriseret elektriker skal tilslutte det.
Glenn tror på at god service og et godt produkt virker salgsfremmende ved
hjælp af ”mund-til-mund”-metoden. For at komme godt i gang inviterer han
alle interesserede til informationsmøde den 12. marts i Holmsland Idrætsog Kulturcenter. Se mere om dette på hjemmesiden www.solenergivest.dk
Ønsker du yderligere oplysninger, kan Glenn træffes på telefon 2860 7512
eller pr mail: kontakt@solenergivest.dk
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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.

23 82 74 43
Ta’ hånd om
varmeforbruget - spar 55%
med en Danfoss varmepumpe

AP

 Svejsearbejde
Mejlvang 79
79 ·· Kloster
Kloster ·· DK-6950
Mejlvang
DK-6950 Ringkøbing
Ringkøbing
Tlf:23
23828274744343
· mail:
arne-p@tele2adsl.dk
Tlf:
· mail:
arne.apservice@gmail.com
www.varmepumper.danfoss.dk
www.varmepumper.danfoss.dk

S

ervice

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

 Vi udfører
underleverandørarbejde
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 Bygningsstål

HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted
Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

ÅBENT

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

NU OGSÅ

frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

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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