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Nyt fra Kunsten
Hvem vil stille campingvogn til rådighed den første uge i
september?
Landsbygruppen har et ønske om lån af 5-6 campingvogne, som skal bruges
som bolig for kunstnerne, der deltager i ”Kunsten i Bevægelse”. Vognene,
som skal stå på skolens sportsplads, skal kun bruges til at sove i. Projektledelsen har tegnet en forsikring, som træder i kraft ved evt. skader. Skolen
stiller toilet, bad og køkken til rådighed.
Henvendelse til bodil.kloster@gmail.com eller tlf. 97 33 71 09, hvis I kan
hjælpe.
Forberedelsen af Kunsten i Bevægelse skrider frem. Nu og i den kommende
tid kan projektet følges på www.klostersside.blogspot.com, på HIMS og på
opslagstavlen ved Brugsen.
Til projektet skal bruge et par tusinde plastflasker. I øjeblikket forhandler vi
med Aqua d’or om sponsering af en del af flaskerne. En container bliver sat
op ved købmandsbutikken på Lodbjerg Hede og ved Søndervig Camping.
Tyskerne medbringer drikkevand på flasker, som ikke giver pant her i landet, og det er disse flasker, vi håber på at få fat i. Skulle disse tiltag ikke give
resultat, må vi gå andre veje.
Vi modtager meget gerne forslag og kommentarer til projektet, da intet
kan lade sig gøre uden jeres hjælp og engagement.
Venlig hilsen Landsbygruppen
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5 generalforsamlinger med et slag
5 foreninger i Kloster / Holmsland gik for første gang sammen om at afholde
fælles generalforsamling onsdag d. 28. marts i Kulturcenteret.
Interessen var på forhånd stor og alle var spændte på, hvordan hele afviklingen ville forløbe. Var det muligt, at 5 foreninger på to timer kunne forklare
sig overfor de fremmødte ?
Folk kom strømmende til og ekstra borde og stole måtte findes frem. Godt
100 mennesker blev der plads til.
Iver Poulsen bød velkommen med en sang og fortalte om ideen med den
fælles generalforsamling. Det er et forsøg på at samle foreningslivet, styrke
fællesskabet på Holmsland og samtidig give medlemmerne mulighed for at
få et indblik i, hvad der rører sig i de foreninger, man ikke lige er medlem af
- og alt sammen på en aften.
De 5 foreninger var HGU, Dagli’Brugsen, Din egen Forening, Holmsland
Sogneforening, Idræts- og Kulturcenteret.
Vi kom godt fra start og til ordstyrer blev valgt Asger Krogsgaard. Han geleidede os sikkert igennem 5 beretninger og regnskaber, 5 valghandlinger
plus der var tid til at spørge ind til emnerne. Alle beretninger og regnskaber
var på forhånd uddelt via Holmsland Sogneblad, så interesserede kunne orientere sig hjemmefra. Det betød, at de enkelte bestyrelser kunne fortælle om
hovedpunkter og fremtidige planer.
Der blev orienteret om mange spændende emner, og hver enkelt bestyrelse
skrev et fyldestgørende referat. Det vil føre for vidt her, at komme ind på alle
enkeltheder, men blot skal nævnes få ting: Kunsten i bevægelse, der løber af
stabelen i september, successen med indkøb af spinningcykler, hvor de 12
cykler bruges af 70 aktive hver uge, ideer til udvikling af lokalplan, så flere
får lyst til at bosætte sig her og dermed styrke landsbysamfundet med skolen
og Dagli’Brugsen, HGU der overgår til Triologistyring med udvikling af nye
underudvalg, bl.a. er en løbeklub startet, og til maj starter en kajakklub med
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base i Røjklit Havn, ideer til udbygning af halfacilitet med bl.a springgrav,
festligholdelse af Dagli’Brugsens 100 års jubilæum og arrangement med
Anders Agger plus meget mere.
Efter godt to timer blev forsamlingen indbudt til en lækker buffet og aftenens musikalske underholdning kunne begynde. Olav Lisbye fortalte levende om Elvis’ liv og levned og sang og spillede mange af de kendte numre fra
tiden, hvor Elvis var på toppen.
Aftenen sluttede af med tak til alle de frivillige kræfter, der arbejder for et
godt og sundt foreningsliv til gavn for os alle. Med denne fælles generalforsamling er en ny proces startet. Den skal naturligvis løbende vurderes, udvikles og rettes til. Forsamlingen blev opfordret til at give deres besyv med,
og ved aftenens afslutning lød flere positive kommentarer i retning af: ”Det
var ikke så ringe endda....”

Der er penge i »Lopper«
Tak til alle jer, der ryddede op og afleverede ting og sager i loppecontaineren på
genbrugspladsen.
Bliv endelig ved med det.
På loppemarkedet d. 20.april blev
solgt for godt 7000 kr. Et meget
tilfredsstillende resultat.
Loppeudvalget har ”blod på tanden”,
så hvis der kommer effekter nok,
afholdes et sommermarked.

Venlig hilsen Holmsland Sogneforening
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Nyt fra HGU
I skrivende stund går vi rundt i spænding. For første gang er HGU med i
Danmarks mesterskab i Foreningsudvikling. Vil vi være mellem de 5 foreninger, som vinder, eller vil vi være mellem de 32 foreninger, som ikke vinder? Det hele afgøres den 24. maj i Odense. Når I læser dette, er det måske
allerede afgjort.
Hvad har vi gjort, for at kunne være med? Vi har fået mange nye udvalg,
som har startet nye aktiviteter. Nye udvalg er bl.a. løbeklubben, Indoor Cycling og kano/kajak. Vi er begyndt at samarbejde mere med andre foreninger.
Vi kan sige, at Indoor Cycling er blevet en stor succes. Der har været 8 hold
hver uge, mange af holdene har været fyldte. Der er over 125 personer, som
har prøvet cyklerne i hallen.
Kano og Kajak er et nyt tiltag. Der er åbent hus i Røjklit havn den 9. maj
2012. Vi er spændte på, hvor mange, der vil være aktive i den nye gren af
HGU.
Vi har fået hjemmeside, online booking og online betaling. 3 mand i bestyrelsen til at samle trådene fra de forskellige udvalg og til at få nye ideer. Se
også referat fra generalforsamling.
Sommeraktiviteterne er godt i gang. Mange personer løber rundt i området
gennem løbeklubben. Kroket er godt i gang, også med nye medlemmer. Fodbold er i gang. Mange aktive og med nye hold. Beachvolley er startet op i
maj.
Den 6. maj er der Giro´D ´Italia. Der er vi med. 15 personer skal hjælpe i det
store telt i Søndervig. Det er i samarbejde med Søndervig Centerforening.
Hvad der ellers sker i HGU, kan følges på vores hjemmeside, www.h-gu.dk
Her vil der være nyheder, og I kan se hvem i evt. kan kontakte. Det sker på
info@h-gu.dk
Pbv.
Bent Erik Iversen
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Nyt fra Holmsland Krocketklub

Holmsland Krocket holdt åbent hus den 10. april 2012 og dette skete i fint
vejr med solskin og med flere gæster. Her i opstartsperioden har klubben
haft besøg af 6 – 8 nye ansigter på krocket banerne og det vil glæde os meget
at få disse nye spillere med på vores ugentlige 2 spillerdage.
Her kan foto indsættes som et langt lavt billede.
Sommerturneringen under DGI Vestjylland er også begyndt og klubben har
2 hold på hver 4 personer med i henholdsvis B1 rækken og i C1 rækken.
B1 holdet skal spille 5 hjemmekampe såvel som 5 udekampe mod hold fra
klubberne fra Borbjerg, Thyholm, Vemb, Borris og Holstebro. Datoer for
hjemmekampene, som finder sted mandag eftermiddag ved ca. kl. 13.30 bliver 30/4, 14/5, 21/5, 18/6 og 6/8 2012
C1 holdet skal også spille 5 hjemmekampe og 5 udekampe mod hold fra
klubberne fra Videbæk, Harboøre, Vemb, Holstebro og Faster. Datoer for
disse hjemmekampe, som spilles tirsdage om eftermiddagen ved ca. kl.
13.30 bliver 8/5, 5/6, 12/6, 26/6 og 31/7 2012
Man er meget velkommen til at komme og se disse kampe blive spillet og
alle kampe spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad
stien efter Gadegårdsvej 5.
Viggo Kofod
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Holmsland Friluftslaug
I sidste nr. af Sognebladet fortalte vi om vores forberedelser med etablering af kajakklub med base i Røjklit Havn. Klubben er nu en realitet og har
fået navnet Holmsland Friluftslaug og er etableret som en underafdeling af
HGU.
Som navnet siger er der fokus på friluftslivet. I første omgang med fokus på
kajak-roning; men der er også mulighed for at vi som medlemmer enkeltvis
eller i grupper arrangerer aktiviteter for hinanden. Friluftslauget udvikler sig
løbende i takt med medlemmernes interesse.
Ved etablering af Holmsland Friluftslaug har vi mødt stor velvilje og hjælpsomhed i lokalbefolkningen. Mange har velvilligt stillet sig til rådighed med
hjælp til anskaffelse af det nødvendige. Det siger tak for.
I skrivende stund planlægger vi introaften d. 9. maj, hvor alle er inviteret til
at komme en tur på vandet. Instruktør Per Henriksen fra DGI vil gelejde os
gennem aftenen med råd og vejledning. Vi samles om grillen til fællesspisning og hygge.
Medlemskab håndteres af HGU og koster 400 kr. pr. medlem og 800 kr. pr.
husstand. Sæsonen går fra 1. maj til 30. april. Arbejdsgruppen fortsætter sit
arbejde til og med d. 30. april 2013, hvorefter et nyt arbejdsudvalg nedsættes.
Som medlem får du mulighed for at opnå øvelse og erfaring i at ro havkajak
under erfarne roeres vejledning. Du får med egen nøgle adgang til container
i Røjklit Havn med nummererede kajakker. Du vil også kunne søge om tilladelse til at få egen kajak ”opstaldet” i containeren mod en lille betaling.
Når man skal starte med at ro havkajak, er det altafgørende, at det er efter
princippet ”let tilgængelighed”. Det er vigtigt, at kajakkerne er der, hvor vi
kan ro – med kort afstand til vandet.
DGI vil være behjælpelig med erhvervelse af ”kajakkørekort” (Havkajakroer 1). Frilufslauget planlægger uddannelse af 2 lokale instruktører i 2012,
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der efterfølgende selv kan ”udstede kørekort” til medlemmerne.
Holmsland Friluftslaug arrangerer klubaften hver onsdag aften kl. 18 i maj,
juni og august måned, hvor medlemmer kan få øvelse og erfaring
i kajakroning, og hvor andre, der
påtænker medlemskab, kan snuse
lidt til kajakmiljøet / friluftslivet
og se om det er noget for dem.
Vel mødt til en klubaften i havnen.
Vi modtager løbende nye medlemmer. Indmeldingstalon fås ved
henvendelse til arbejdsgruppen.

Der var mødt ca. 60 til introduktionsaften

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen
Niels Lind, 75685150,
Jeanette Both, 97321369,
John Larsen, 97141961,
Esther Larsen, 29299761
Koncentration den første gang
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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’s generalforsamling 2012
Beretningen har været i sognebladet. Kort beretning fra Dorthe, hvor hun ser lidt
fremad hvad hgu vil arbejde med her i 2012 feks.:
• Triologi i bestyrelsen, hermed flere underudvalg.
• Indkøb af nye redskaber til gymnastikafd. Inden opstart i efteråret 2012.
• HGU hjælp ved Giro de Italia i Søndervig d. 6 maj.
Kort gennemgang af regnskabet ved Bent Erik.
Underskuddet på 98.000 kr. heraf 45.000 kr. etablering af indoor cyckling og vi
mangler ca. at få 20.000 kr. retur fra kommunen, da der er brugt flere haltimer end
beregnet.
Conventus (en udgift på ca. 8-10 kr pr. medlem.)
Bent Erik har forhørt sig i Sdr. Nissum om familiekontingent på 1500,- kr. årligt, og
om hvordan de gør der. Dette kan ikke lade sig gøre i Kloster, da Sdr. Nissums hal
er kommunalt ejet, og man derved kan benytte hallen fra 06.00 – 23.00 hver dag.
Forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring om at gå fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer. Dette blev vedtaget, da der ingen kommentarer var fra salen. I øjeblikket
har vi 12 underudvalg med 2 – 5 personer i hvert. Der skal laves nogle bestemmelser for hvad der skal igennem bestyrelsen og hvad de forskellige udvalg selv kan
beslutte.
P.g.a. vedtægtsændringen er alle 5 pers. i bestyrelsen på valg. Kun Bent Erik Iversen
og Verner Kristensen ønskede genvalg. De blev begge genvalgt, og da der ikke
kunne findes en tredje til bestyrelsen, gives der bemyndigelse til at de selv finder
den sidste person + 2 suppleanter.
Valg af Revisorer:
			
Suppleant:		

Majbrit Pugflod
Anne Margrethe Nielsen
Jeanette Lauridsen.

Spørgsmål fra Viggo Kofod ang. underskuddet på 150.000 kr. Bent Erik fortæller,
at der er givet tilskud til legepladsen på 5000 kr. og der er brugt penge på spinningcykler på ca. 120.000 kr.
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Spørgsmål fra Nina Mortensen om at få opstart/slut ved fodbold og gymnastik om
efteråret koordineret. Og om der ikke kunne lægges gave til trænere oveni alle
kontingenter.
Opfordring fra Helga Hell om der kan tages hensyn til kirketiden om søndagen
ifbm. løbeklubben søndag formiddag.
Dorthe Krogsgaard				
Kaj Ove Iversen				
Dorit Hansen

Bent Erik Iversen		
Verner Kristensen

Sankthansfest

Lørdag d. 23. juni 2012 ved Røjklit Havn
Fra kl. 18.00 vil 2 store grill være varme
Tag selv mad og drikkevarer med

Kl. 20.00 bål og båltale

Kom og vær med til en hyggelig Sankt Hans aften
for hele familien
Lodbjerghede Grundejerforening og Holmsland Sogneforening
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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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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

HGU kontingentbetaling
Tilmelding og kontingentbetaling foregår online på Holmsland GU´s hjemmeside:
www.h-gu.dk. Når du har tilmeldt dig et hold og gennemført din betaling, er du medlem af
Holmsland GU. Kontingentet skal være betalt inden 14 dage efter du modtager brev
Ved tilmelding online er det nødvendigt, at du har et Dankort/VisaDankort eller e-dankort.
Har du ikke sådan et kort, eller har du ikke adgang til internet, kan du kontakte Bent Erik
Iversen på tlf. nr. 30 23 72 68 eller på e-mail info@h-gu.dk
Er du træner eller hjælpetræner og aktiv på et andet hold, skal du ikke tilmelde dig online,
men tage kontakt til Bent Erik Iversen på tlf. nr. 30 23 72 68 eller på e-mail info@h-gu.dk
Sådan melder du dig til:
•
•
•
•

Gå ind på Holmsland GU´s hjemmeside www.h-gu.dk
I venstre side står der Tilmelding. Tryk en gang på denne.
Klik på Tilmeld ved det hold, som du ønsker at tilmelde dig.
Nu kommer så en ny fane. I venstre side er det for nye medlemmer og i højre side er det
for dem, som allerede er medlem i Holmsland GU.
• Ved børnehold er det barnets navn og CPR. Nr. der skal skrives
Er du nyt Medlem i Holmsland GU udfylder du nu dine stamdata. Når du har udfyldt dine
stamdata tilmelder du og kommer så videre til betalingsdelen, hvor du udfylder dine kortdata og gennemfører betalingen.
Er du allerede medlem i Holmsland GU har du en brugerprofil. Indtast din mail eller mobilnr. og din adgangskode. Tilmeld dig nu på din allerede oprettede profil. Er flere tilmeldt
med samme mail/mobilnr. (fx forældre og børn) skal du på næste billede vælge den person,
som du vil tilmelde og dernæst kommer du til betalingen.
Har du glemt din kode kan du gå ind på www.conventus.dk og indtaste dit mobilnr. eller
mailadresse og klik på ”glemt adgangskode”- du får så straks en ny kode tilsendt.
Når du i dine stamdata har indtastet mobilnr/mailadresse og har gennemført betalingen,
modtager du en kvittering med login oplysninger, som du kan bruge til at se dine medlemsoplysninger i Holmsland GU på www.conventus.dk
Har du spørgsmål til dette, kontakt da Bent Erik Iversen på tlf. nr. 30 23 72 68 eller på email info@h-gu.dk
Med Venlig Hilsen
Holmsland GU
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Din egen forening
Besøg hos Stauning Whisky
onsdag den 20. juni kl. 19.30

Vi har arrangeret en aftentur med rundvisning og prøvesmagning.
Aftenen starter med at vi får fortalt historien om hvorfor personerne bag har kastet
sig over et dansk whiskydestilleri, hvordan de er nået dertil, hvor de er i dag og om
hvor mange sjove og udfordrende ting man støder på, når man uden forudgående
kendskab kaster sig over et lidt vanvittigt projekt som dette. Herefter bliver vi vist
rundt i destilleriet, hvor der fortælles om, hvordan whiskyen laves og hvilke forskelle der er i produktionen af de forskellige typer.
Til sidst vil der være smagsprøver på de tre typer whisky.
Pris for medlemmer: kr. 150 – for ikke-medlemmer: kr. 175,Tilmelding skal ske senest den 17. juni til:
Gunver Baarstrøm Jensen på tlf. 97-337541 – mail: gunver.jensen@mail.dk
Bibbe Stræde på tlf. 24608248 – mail: bstraede@tdcadsl.dk
Hvis nogen har problemer med transporten til Stauning, vil vi gerne have besked
ved tilmeldingen, så vil vi være behjælpelig med kørelejlighed.
Alle er velkomne

Husk vi har foredrag med Anders Agger onsdag den 31. oktober i Kulturcentret
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Mere info i næste sogneblad.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand Gunver Baarstrøm Jensen tlf. 97-337541 mail: gunver.jensen@mail.dk
Kasserer Lene Rytter Kristensen
tlf. 97-337359 mail: kljs@post.tele.dk
Næstformand Berit Jensen
tlf. 97-337522
Sekretær Jette Jensen
tlf. 97-337391
Lisbeth Nielsen
tlf. 97-337257
Bibbe Stræde
tlf. 24-608248
Anna Bodil Pedersen
tlf. 97-337260
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Et par nye virksomheder på Holmsland
På adressen Nyropsvej 12 er der kommet ikke mindre end 2 nye virksomheder: BJERREGAARD MASKINSERVICE og TINAS HESTEFODER.
Sognebladet byder de to unge iværksættere, Tina og Michael og deres firmaer velkommen!
Bjerregaard Maskinservice er Michaels domæne. Han er uddannet som landbrugsmaskinmekaniker hos Th. Lynge-Petersen, autoriseret Massey Ferguson forhandler i Skjern i 2004 og arbejder med enhver form for service og
eftersyn indenfor landbrugs- og entrepenørmaskiner. Desuden er han
forhandler af produkter fra firmaerne Grene,
Granit og Sparex – såvel
universal- som originaldele..
Michael har brændstofpumper som speciale –
og arbejder en del med specialbyggede traktorer til traktortræk, men også
med lastbiler og mindre dieselbiler.
Planen er at omdanne de tidligere landbrugsbygninger til værksted, men indtil videre klarer han sig med sit kørende værksted, som kan ses på billedet.
Tina sælger foder, tilskudsfoder og diverse plejemidler til heste – samt til hunde og katte. Tina har selv
fjordheste – og det har hun haft i snart 15 år.
Besterly hestefoder og plejeprodukter fra Solanum har
Tina på lager, men kan også skaffe Fiberlux og Lucerne fra Dangrønt.
Kataloger kan hentes på Nyropsvej 12.
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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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Christian
Susgaard ApS
Tømrer- og bygningssnedker

Holmsland - 24 27 08 19
Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

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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Højskoledage på Holmsland 2012/13
Programmet for 5. sæson af højskoledagene nu færdigt. Som sædvanligt
har vi fra højskoledeltagerne fået mange forslag til foredragsholdere.
Det har hjulpet os i udarbejdelsen af programmet, som følger her med
foredragholdernes oplæg.

BEMÆRK:

Tilmelding kan kun ske ved benyttelse af den tilmeldingsblanket, der sidder
i LOFs kursusprogram, der kommer i august. – Man kan altså ikke tilmelde
sig til arrangørerne. De sidste tre år har højskoledagene været overtegnet, så
det gælder om at komme ”først til mølle.”
10. oktober Fortæller Birgitte Ahrendt, Haderslev:
Knud Rasmussen – vild og levende
Om myten Knud Rasmussen: ”Han hørte urmenneskets indre stemme og
drog af, når den kaldte”
Om helten Knud Rasmussen: ”Den frie aristokratiske modige ener. Helten,
der dementerede den flade gennemsnitlighed – uden at gøre sig rig på den”
Om mennesket Knud Rasmussen: Manden ”hvis latter gik foran ham”. Ham,
der om nogen ejede ”festens gave” med glubende appetit på kød, kvinder og
sne. ”Giv mig vinter og giv mig hunde – så kan I beholde resten!” sagde han.
Samtidig var han paradoksalt nok fremmed i livet, spændt ud mellem to vidt
forskellige verdener både geografisk og personligt.
Helgen var han ikke – heldigvis!
24. oktober Professor Jesper Madsen, Aarhus:
De vestjyske gæs
Vestjylland er et knudepunkt på trækruten for en række bestande af vilde
gæs. De fleste yngler i arktiske områder nord for Danmark og mellemlander og overvintrer i tusindtallige flokke omkring de vestjyske fjorde. Kun
grågåsen yngler her. Gåsebestandene er taget kraftigt til i antal gennem de
senere årtier, til glæde for naturiagttagere og jægere, men til gene for land22

bruget. Jesper Madsen, professor ved Aarhus Universitet, har udforsket gæssene gennem mange år og vil fortælle om sin forskning, give et indblik i gåsearternes biologi og deres forekomst i Vestjylland, og han vil også fortælle
om de glæder og udfordringer, gæssene giver.
7. november Gårdejer Kristen Touborg, Gudum:
Fra bonde til folketingsmedlem
Kristen Touborg er betænkelig ved den udvikling, der sker med folkestyret.
Han mener, at det ikke er folket i bredeste forstand, der styrer, idet de folkevalgte i stor udstrækning på tværs af alle partier er højtstuderede personer.
Samtidig ansætter man for mange spindoktorer, og således er folkestyret ved
at udvikle sig til et ekspertvælde.
21. november Højskolelærer og forfatter Erling Agergaard, Lemvig:
”Der brænder en ild”- Litteraturen og krigen
Foredraget er en tankevækkende inspiration til videre læsning, for der bliver omtalt og uddybet perspektiver og tanker i mange især danske værker
omkring mellemkrigstiden og Danmark under besættelsen. Dernæst vil der
blive taget udgangspunkt i følelserne efter en sådan storkrig. Hvordan kommer vi vider på det menneskelige plan?
9. januar Museumsinspektør Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus:
Kunst – religion – symbol
Det gælder for både religion og kunst, at symboler er uundværlige; men
der er stor forskel på, hvordan og på hvilke præmisser de til skiftende tider
og inden for forskellige traditioner er blevet brugt. I dette foredrag belyses
billedets og symbolets potentialer og begrænsninger i en række forskellige
sammenhænge fra byzantinsk ortodoks kunst til Per Kirkeby.
16 januar Højskoleforstander Else Mathiassen, Velling:
Grundtvig og kvinderne
Kvinderne i Grundtvigs liv prægede hans tanker, ideer og digtning. Grundtvig præger fortsat det danske samfund, ergo har de kvindelige tanker haft
stor betydning for den danske samfundsudvikling?
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Else Mathiassen vil give et billede af Grundtvig set gennem de meget forskellige kvinder, som prægede ham:
Moderen Cathrine Marie, den gamle tjenestepige han kaldte Saga. Den første store forelskelse Constance Leth, den 1. hustru Lise Blicher/Grundtvig,
den 2. Maria Toft/Grundtvig og den 3. hustru Asta Grundtvig, den engelske
verdensdame Clara Bolton og en lille smule om dronning Caroline Amalie.
Herefter en debat om ligestilling. Mange mener, at drengene/mændene bliver kørt agterud i øjeblikket, men er det rigtigt?
6. februar Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding:
Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig forandring
Foredraget handler om de kolossale forandringer, Danmark har gennemgået
de sidste 200 år, baggrunden herfor og hvad det betyder for vor hverdag.
Traditioner, normer og værdier er ikke længere de samme. Unge har i dag
flere valgmuligheder end nogensinde tidligere, og sammenhængskraften i
vores samfund er kommet under pres, vores opfattelse af nationalstaten er
under forandring, og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af
konsekvenserne af opbrudskulturen. Foredraget søger at trække de lange linjer, så udviklingen og konsekvenserne bliver lettere at se. Foredraget lægger
op til debat, hvor det er nærliggende både at komme ind på, hvilken rolle
højskolerne kan spille i forhold til kulturelle opbrud, men også at inddrage
tilhørernes egne erfaringer omkring den opbrudskultur, som vi alle er påvirket af.
20. februar Provst Anders Bonde, Lyngå:
Humor som sjælesorg
Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på
et tynget sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent kun for
sjov. Det er foredragsholderens påstand, at humor for alvor også er sjælesorg. Emnet belyses med udblik til hverdagens humor og med afsæt i evangeliet. Meget naturligt holdes foredraget i causeriets form, hvor netop humoren tjener eftertanken.
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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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Maj.
Der siges om tiden, at den kan stå stille,
gå, løbe eller flyve.
Nu er vi allerede langt henne på skoleåret,
og tiden siden august er fløjet af sted på
Holmsland Skole.
Her i maj skal alle børn have en emneuge:
SKOVEN.
Takket være skolens Støtteforening er det blevet muligt at få penge til bustransport,
således, at alle børn og voksne sammen får en dag med mange forskellige aktiviteter i skoven.
Sidste dag i emneugen begynder vi den første tilplantning af vores egen skoleskov.
Vi har fået lavet en råskitse af Hedeselskabet.
Der er søgt forskellige fonde, og indtil videre har vi fået lovning på nogle midler fra Friluftsrådet og Hedeselskabet.Skoleskoven kommer til at ligge på området
mellem Frederiksberg og skolen. Et område, som kommunen har givet os lov til at
tilplante.
Vi har et meget aktivt elevråd, der blandt mange andre ting arrangerer frikvarterslege for alle, som måtte
ønske at deltage.
Endvidere opfordrer de til ”æggedage”, ”julenisseløb”, gækkebreve, ”grøn dag” og Stratego i skoven
for hele skolen.

Elevrådet havde arrangeret et sjovt
nisseløb
2. Klasse vandt på “Grøn
dag”, fordi de havde gjort
særligt meget ud af at være
forårsgrønne.
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Ved cykelsponsorløbet i september blev der kørt penge ind, som nu
er brugt til legeredskaber og nogle
bærbare computere, der står ude på
gangene.
Elevrådet havde et ønske om at få en
skaterrampe for nogle af sponsorpengene. Sammen med Martin Pedel blev der lavet en plan, og kort tid
efter kunne Martin fortælle, at han
var blevet færdig med rampen. Den
blev indviet meget kort efter.
I år fik 4. 0g 5.klasse lavet skolens egen venskabssang. Vi havde besøg af en professionel
musiker, og hun satte noderne til den tekst og
melodi, som klasserne havde lavet. Den blev
god.

Skolemakkere. Børnene fra 6. klasse er
skolemakkere med børn fra børnehaveklassen. De kommende 6. klasse- og de
kommende børnehaveklasseelever er
blevet sat sammen som skolemakkere til
det kommende skoleår.

Holmsland Skole/ Regnbuen har fået nyt telefonsystem og dermed også nye numre. I kan se
numrene på www.Holmslandskole.dk

Til sommer skal vi desværre også tage afsked
med nogle af vores medarbejdere, idet de går af
på pension. Vi siger stor tak for en kæmpe indsats til Ulla Lønnecker, Karen Riis,
Hans Jørn Sørensen og Bente Dalby.
Efter sommerferien kommer en ny lærer til skolen. Hun hedder Eva Johnston og
kommer fra Ådum Skole, hvor hun har arbejdet i 16 år. Vi glæder os til samarbejdet
med Eva og ønsker hende velkommen.
Her skal også lyde en tak til skolebestyrelsen og alle de mange forældre, der er med
til at bakke Holmsland Skole op.
Det sætter vi meget stor pris på.
Mange hilsner Hannah Mikkelsen
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TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK
I foråret 2012 har vi fået nye spændende mærker i butikken.
Vi følger op i efteråret med mange nye produkter.
Kik forbi og lad dig inspirere eller gå ind på butikkens nye
blog og følg med, når nyhederne kommer:

www.tind-textilkunst.blogspot.com
Klinik Pure Care

Kosmetolog Pia Wennike er i butikken
onsdag kl. 15 - 17 for personlig rådgivning.
Tidsbestilling for behandling alle hverdage
fra 8-9 på 2041 6971
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

28



Ringkøbing

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni – August 2012
12. SEPTEMBER …
Det er sommer i Danmark. Så hvorfor dog sådan en
overskrift om en efterårsdag? Sommeren kan tids nok
flyve afsted som ”et drømmerigt blund”!
Jo, d. 12. september sætter menighedsråd over
hele landet fokus på livet i kirke, sogn og menigheder.
Anledningen er menighedsrådsvalget til november.
Her på Holmsland har menighedsrådene reserveret
Idræts- og Kulturcentret til en hyggelig og givende
orienteringsaften, om hvad der er sket de seneste år,
og hvilke udfordringer, der venter forude.
Hvad byder fremtiden på? Jo, lokalt arbejder menighedsrådene med at organisere en samdrift af vore
to kirker og kirkegårde. Hvem ved: måske skal vi på
længere sigt lægge de to menighedsråd sammen?
I Ny Sogn er vi igang med at sætte kirken istand.
Det er en spændende udfordring at sætte sit præg på
en kirke 60 år efter seneste renovering.
Nu er kirken ikke kun bygninger, men også en del
af folkelivet her på Holmsland. Hvordan kan kirken bi29

drage til at udvikle det lokale kulturliv? Vi har løbende
overvejelser om, hvordan kirkelivet med gudstjenester, foredrag, undervisning og musik bedst går i
spænd med folks ønsker og forventninger.
Der er også opgaver som rækker ud over sognegrænsen. Folketinget er begyndt på en nyordning af
Folkekirken, en såkaldt ”kirkeforfatning”. Her bliver
menighedsrådene indkaldt til høringsrunder.
Inden for de næste par år skal der vælges ny biskop. Også dét: En spændende og stor opgave.
Dét og meget mere vil menighedsrådene gerne
fortælle om og høre om input til. Og hvem ved, måske
har du lyst til at stille op til menighedsrådet?
Så i hvertfald sæt kryds i kalenderen onsdag den
12. september kl. 19.00

NYHED - HOLMBOHJEMMET
Her fra juli af vil vi supplere gudstjenesten på Holmbohjemmet den 2. torsdag i måneden med en sangeftermiddag hver 4. torsdag. Endelig rykker vi tidspunktet til kl. 14.30. Sommerplanen kommer til at se
sådan ud.
Torsdag d. 14. juni kl. 14.30: gudstjeneste.
Torsdag d. 26. juli kl. 14.30: sangeftermiddag
Torsdag d. 9. august kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 23. august kl. 14.30: sangeftermiddag
Og endnu engang skal det understreges: Besøgende
udefra er MEGET velkomne!

FRA MENIGHEDSRÅDENE
Næste møde i Ny Sogn menighedsråd: 13. juni
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

3. juni – Trinitatis søndag
10.15
Matt 28,16-20: Dåbsbefalingen
Eilschou-Holm
10. juni – 1.sø.e. Trinitatis
9.00
10.15
Luk 12,13ff: Den rige mand
17. juni – 2.sø.e. Trinitatis
19.30
Luk 14,25-35: Efterfølgelse
24. juni – 3.sø.e. Trinitatis
10.15
9.00
Luk 15,11-32: Den fortabte søn
1. juli – 4.sø.e. Trinitatis
9.00
10.15
Matt 5,43-48:Om kærlighed
Dan. Kristiansen Dan. Kristiansen
8. juli – 5. sø.e. Trinitatis
8.30
Matt 16,13ff: Peters bekendelse Th. Kristensen
15. juli – 6. sø.e. Trinitatis
10.15
Matt 19,16ff:Kamel og nåleøje
S. Qvortrup
19. juli – solnedgangsgudstj
21.00
i Søndervig
Lone Hvejsel
22. juli – 7. sø.e. Trinitatis
8.30
Matt 10,24-31: Frygt ikke
Th. Kristensen
26. juli – solnedgangsgudstj
21.00
v. Søndervig
Ole Lange
29. juli – 8. sø.e.Trinitatis
10.15
9.00
Matt 7,22-29:De to bygherrer
2. aug – solnedgangsgudstj
21.00
Ole Lange
v. Søndervig
5. aug. – 9. sø.e. Trinitatis
14.00
Luk 18: Enken og dommeren.
Friluft.
12. aug. – 10. sø.e. Trinitatis
10.15
9.00
Matt 11,16ff: om Jesu samtid
19. aug. – 11. sø.e. Trin. Luk
9.00
10.15
7,36ff: Kvinden der salver Jesus
26. aug. – 12. sø.e. Trinitatis
10.15
19.30
Matt 12,31-42: Om bespottelse
2. sep.– 13. sø.e. Trinitatis–
19.30
10.15
Matt 20,20ff: Tjen hinanden
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TELEFON-NUMRE
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 og hokl@km.dk
Ny Sogn kirkegård: 61 20 44 37
Gammel Sogn kirkegård: 24 48 43 40

KIRKEGÆNGER STATISTIK
Forleden snakkede ansatte ved kirkerne en lille hændelse. Ude i byen dukkede spørgsmålet op, hvor mange gange der er messefald her på Holmsland, for det
skriver medierne om hele tiden.
Her er lidt statistik: Der har ikke været messefald. I
2011 har der på de 62 søn og helligdage i gennemsnit
været 57 kirkegængere fordelt på de 2 kirker. Trækker vi juleaften og konfirmationerne fra har der i gennemsnit været 46 kirkegængere. I gennemsnit ca. 30 i
Ny Sogn og ca. 24 i Gammel Sogn (Når det giver mere
end 46 skyldes det de søndage, hvor der kun er
gudstjenste i én af kirkerne).
De to dårligst besøgte gudstjenester var en gudstjeneste kl. 9 i Gammel Sogn, hvor der kom 4 i kirke og en
eftermiddagsgudstjeneste i Ny Sogn med 6 kirkegængere. Se nærmere på hjemmesiden

SOLNEDGANGS-GUDSTJENESTER
Igen i år fejrer vi en række korte gudstjenester på
stranden ved Søndervig i samarbejde med Søndervig
Centerforening. Datoerne er d. 19.7., d. 26.7., og d.
2.8. kl. 21.00. Alle er velkomne!

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:
JUNI
Tirsdag d. 5. kl. 19.30
Fredag d. 15. kl. 19.30
Lørdag d. 23. kl. 19.30

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard
Udflugt til Vedersø præstegård
Sankt Hans fest på Voldbjerg
v/ Johannes Kloster, Hodsager

JULI
d. 20. – d .28.:
			

Bibelcamping på Holmsborg
(Se annonce i Dagbladet)

AUGUST
d 6.- d.10.:		
Tirsdag d. 14. kl. 19.30
Torsdag d. 23. kl. 19.30
Tirsdag d. 28. kl. 19.30

Møderække i Spjald (se annonce i Dagbladet)
Bibelkreds hos Lilian og Peter Aalbæk
Møde v/ Thorkild Vad, Videbæk
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr

Henvendelse vedr. IM´arbejde til Iver Poulsen 97337034

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne
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100 år med Holmsland Brugsforening

Om 100 år er alting glemt, siger vi. Men passer det?
Godt nok viser tiden, at meget forsvinder med årene; men noget bliver tilbage og
dette noget udgør, sammen med det bedste her og nu, vores kultur. Havde vi ikke
den, var vi ilde stedt.
Når vi tænker Brugsforening og kulturarv må vi sende en tanke til de første folkehøjskoler. Grundtvig oprettede den første højskole i Rødding i 1844, og i 1851
fulgte Kristen Kold med oprettelse af den første efterskole under mottoet :”Først
oplive. Siden oplyse”.
Disse skoler, der skød op i de kommende årtier, voksede sig til et storslået mønster
af frie bevægelser, andelsbevægelser og fællesskaber. Brugsforeningerne er en meget væsentlig del af dette mønster, og Holmsland Brugsforening har således rod i
denne bevægelse.

Hvordan begyndte det?

Ja, selv om der er mange gamle og åndsfriske folk på Holmsland, er der trods alt
ingen nulevende øjenvidner til begivenheden. Men foreningsprotokollerne består.
Heldigvis.
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Den første foreningsprotokol starter således:
” 1912 d. 1. okt var bestyrelsen forsamlet for af N. P. Christensen at overtage
varelageret, der iflg. generalforsamlingens beslutning af 3. juni, skulle overgå til
Brugsforeningen, hvis virksomhed begynder d. 2. oktober. Ved dette møde fastsattes
varepriserne og overdroges varekørslen fra Ringkøbing til N. P. Christensen. I den
anledning oprettedes en kørselskontrakt samt en kontrakt mellem Brugsforeningen
og N. P. Christensen som uddeler.”
Holmsland Brugsforening er nu en realitet med N. P. Christensen som den første uddeler. Brugsforeningen købte N. P. Christensens ejendom for en sum af 15.000 kr.

Hvem var Johanne Høker?

Overfor Brugsen er et fint lille anlæg til minde om Johanne Høker. Hun levede fra
1910 – 1997 og hun har sat sig mange spor – i forhold til Brugsforeningen; men
også på hele Holmsland. Det var Johanne Høkers forældre, der drev bageri og købmandsforretning, der hvor Brugsen ligger i dag.
Det oprindelige hus på stedet blev kaldt Jomfruernes Hus og blev bygget til 2 piger
fra Store Søgård. N. P. Christensens far købte huset i 1860 og sønnen overtog forretningen i 1890 og drev den som høker-butik indtil 1912, hvor han solgte butikken
til Holmsland Brugsforening og samtidig blev uddeler.
Johanne Høker huskes som en driftig kvinde med flair for sprog. Hun lærte sig selv
engelsk, tysk, spansk, russisk og italiensk. I mange år drev hun cykelværksted sam-

Jomfruernes Hus, 1875, omdannet til høkerforretning

35

men med sin bror. Da han dør i 1949 får Johanne arbejde på telefoncentralen. Hun
var kendt og elsket af alle og ord som ærlighed, kærlighed og redelighed var det,
der kendetegnede Johanne Høker.

De gamle protokoller

Gl. Kaffepose

De gamle protokoller er en lokalhistorisk guldgrube. Vi
får indblik i svundne tider og en forståelse af Brugsforeningens udvikling til i dag. I 1921 blev det besluttet, at
udbetale medlemmerne 8 % af den sum, de har købt for i
1920. I 1918 blev butikken kortvarigt lukket pga Spansk
Syge i Brugsforeningen, i 1932 vedtoges at indlægge
elektricitet for et tilbud på 727 kr.. I 1940 vedtages det
at lukke kl. 6 ugens fem første aftener og lørdag kl. 8 og
i 1950 planlægges den store ombygning for 122.000 kr..
I 1951 må generalforsamlingen udsættes pga Mund- og
Klovsyge, i 1952 tages de nye bygninger i brug med en
butik på 90 m2 + en lejlighed til uddeleren på 1. sal – og
sådan kunne der opridses mange begivenheder.

I nyere tid hvor Holmsland Brugsforening indmelder sig i
Dagli’Brugs - kæden

Tidligere uddeler Poul Koldsgaard og formand for Holmsland Lokalhistoriske Arkiv Mogens Tarp har været så venlige at bidrage til historien med billedmaterialer
og gode fortællinger. Koldsgaard var uddeler fra 1967 til 1993. Historien fortæller,
at efter flere om- og tilbygninger og med stigende omsætning, fremstod butikken i
1987, som vi kender den i dag - med et areal på 330 m2 og med en omsætning på
daværende tidspunkt på 7,1 mill. Kr.
Som et lille kuriosum kan der fortælles fra protokollen d. 5. december 1991, at
”…. Bestyrelsen underskrev kædekontrakt med Daglig’Brugsen. Formand, næstformand og uddeler har været til møde i Videbæk, hvor de fik noget godt at spise og
i øvrigt hørte godt efter….”.
I 1993 ansættes uddeler Jens Peder Mikkelsen. Han fik dog kun kort tid på Holmsland, for allerede i 1994 blev én af Brugsens driftige medarbejdere Kirstine Aarup
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ansat som uddeler. Kirstine havde da været ansat i Brugsen siden 1976. Udviklingen fortsætter med nye initiativer bl.a. bake-off. Siden årsskiftet 2012 er omsætningen steget med 20 % mest pga overtagelsen af tidligere Sparkøbmand Henning
Jørgensens vareturskunder. Dagli’Brugsen kører nu ud til 155 kunder og kredsen
udvides til stadighed. Ikke nok med at kunderne er fulgt med herud; men også en
del af personalet er nu ansat i Dagli’Brugsen.

Fast stab af medarbejdere og bestyrelse med opbakning fra
medlemmerne.

Historien fortæller, at der igennem alle de 100 år altid har været en stabil stab af
ansatte og bestyrelsesmedlemmer og en trofast opbakning til Brugsforeningen fra
medlemmerne. Således har der i alt været 7 uddelere, hvor Otto Hestlund har været uddeler i 21 år; Poul Koldsgaard i 26 år, og nu Kirstine Aarup, der foreløbig har
været uddeler i 17 år. Det skal også nævnes, at Ivan Schmidt har været med som
sekretær i bestyrelsen i 24 år, udtrådte i 2010, og Svend Jensen har været med i bestyrelsen i 20 år; heraf de 16 som formand.

Fremtiden

Hvad skal der ske med Holmsland Brugsforening i fremtiden?
Vi trænger til en modernisering af butikken og en udvidelse af lager- og kølerum.
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Det er svært at se en om- og tilbygning under de nuværende forhold. Tilkørslen for
de store varelastbiler er kneben og besværlig og til fare for trafikken, og arealmæssigt ligger vi klemt inde uden friareal. Vi har for få år siden med hjælp udefra søgt
om ændring af lokalplan og dermed om tilladelse til at flytte op til Søndervig Landevej, hvor en ny butik kunne etableres sammen med f. eks. et sommerhusudlejningsbureau. Her kunne etablering af en rundkørsel samtidig lette trafikken til og
fra Kloster. Men planerne er skrinlagt, da vi har fået tilbagemelding fra politikerne,
om at vores ønsker ikke kommer i betragtning i ny lokalplan.
Hvad så?
Ja, vi har stadig øjne og ører åbne for nye muligheder.
I bestyrelsen er vi enige om, at Brugsen spiller en stor rolle i by-fællesskabet, i nærmiljøet. Det er her, vi kan mødes til en sludder, det er her vi kan holde os orienteret
om stort og småt i vores lokalsamfund, og det er her vi kan få smil og god service
af personalet. Vi satser på, at alle får en god oplevelse ved at handle her. Alt det vil
vi gerne forstærke yderligere, og have i fokus også i en fremtidig løsning.

100 års jubilæumsfest

Sæt kryds i kalenderen fredag den 10. august 2012. Her fejrer vi Holmslands
Brugsforenings 100 års jubilæum. Bestyrelsen inviterer til helstegt pattegris med
god underholdning til. I forbindelse med den nøjagtige jubilæumsdato senere på
året, serverer vi fødselsdagslagkage i butikken.

Et jubilæumsfestskrift

Mange billeder lige fra den første tid med Holmslands Brugsforening er bevaret,
alle protokollerne er der, gamle kontrabøger er gemt + avisudklip og gamle numre
af Sognebladet og Samvirke.
Et omfattende materiale med mange sjove og interessante fortællinger. I bestyrelsen har vi planer om at udgive et jubilæumsskrift med baggrund i dette materiale i
anledning af Holmslands Brugsforenings 100 års jubilæum. Hvis det lykkes, vil det
blive præsenteret ved jubilæumsfesten fredag d. 10. august 2012.
Bestyrelsen i Holmsland Brugsforening
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Blomstermarked i Holmsland Dagli’Brugs
Sidste lørdag i april inviterede Dagli’Brugsen til Blomstermarked. Det var
egentlig et arrangement i forbindelse med Brugsens 100 års jubilæum, men
måske bliver det da en årlig tilbagevendende begivenhed med sådan et blomstermarked, for det var faktisk en rigtig god dag.
Omkring 100 havde taget imod invitationen til formiddagskaffe med
rundstykker. Der var en hyggelig
stemning i teltet og udenfor blandt
blomsterne var der stor aktivitet.
Kirstine havde købt mange blomster hjem og det tog sig flot ud på ”Æ
Pold”. Der var rift om blomsterne og
planterne ” Bacopa” var hurtigt væk.
Det var en travl dag for blomsterdekoratør Inge Plougsgaard. Inge havde på forhånd lavet en lille salgsopstilling med dekorationer og tilplantede krukker, og det var godt, for der var
godt gang i salget med det samme. Mange tog imod gode råd til udplantning
og mange krukker fik ben at gå på. Kirstine havde også en travl dag både inde i butikken og udenfor, men der var også plads til go’ snak med kunderne.
Ved middagstid solgte bestyrelsen varme pølser med brød fra grill, og det
lunede – for vejret var lidt køligt. Heldigvis satte regnen først ind kl. 14. Det
var for øvrigt et skønt syn, da det otte-benede telt flyttede sig ud i rundkørslen og over på den grønne plads til tørring.
Bestyrelsen Holmland Brugsforening

Deadline for næste nummer: 3. august
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Min hobby
Under denne overskrift vil Holmsland Sogneblad fremover
bringe små indlæg om læsernes fritidsinteresser. Vi lægger
ud med at fortælle om Tommy Bojsen, som bor på Bandsbyvej, går i 6. klasse på Holmsland Skole og blandt andet interesserer sig for at søge efter spændende ting i jorden – med
metal-detektor. Den er egentlig han fars, men Tommy har lov
at bruge den.
Tommy og hans familie er ofte på ture i naturen, - fisketure
og vandring ved havet. Også dér prøver Tommy lykken med
detektoren og finder bl.a. mønter – gamle og nye. danske og
udenlandske.
Detektoren er mest i brug, når det er muligt at grave i jorden. Når
dens bip-lyde fortæller, at der er ”bid”, så ligger byttet nemlig for
det meste et stykke under overfladen og så er det jo spændende at se, hvad det består af!
De fleste fund består at rustne søm, skruer og andre værdiløse ting. Men jorden
gemmer også må mere interessante metalstykker. Nogle af dem kan ses på billederne her.
Det sker også, at folk ringer, hvis de har
tabt en ring eller nøgler f.eks. under arbejde i marken. Så kommer Tommy (ellers
han far) gerne og forsøger at finde dem.

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

tirsdag den 28. august 2012
Hvor turen går hen, vil blive meddelt senere. Det kan meddeles nu, at vi vil starte
fra Holmsland Idræts-og Kulturcenter.
Med venlig hilsen
Udvalget.
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En sidebane fra Ulfborg
Forfatteren, Ole Edvard Mogensen, har velvilligt givet Lokalhistorisk Forening
for Holmsland og Klitten tilladelse til at bringe et afsnit fra hans bog, ”Sporene i
Ulfborg-Vemb”. I bogen kan vi bl.a. læse denne historie om, hvordan Søndervig
og Kloster efter et forslag, som et udvalg havde arbejdet med i nogle år før 1920,
nær var blevet stationsbyer.
Af Ole Edvard Mogensen

Allerede de første baneanlæg havde vist, at der, hvor der blev anlagt en station, fulgte hurtigt mere med. Post og telegraf blev ofte også etableret på
stationen, og siden kom handlende og håndværkere til. Jernbanen gav også
gode transportmuligheder for landbruget. De nye byer, stationsbyerne voksede op. Det sås tydeligt i Vemb og Ulfborg. Efterhånden bredte en sand
”jernbanefeber” sig, hvor alle forlangte baner ud fra devisen: ”Hvert sogn
sin bane”! I sognene vest for Jyske Vestbane ville man også med på vognen.
Et udvalg gik i gang med at forberede planer til anlæg af en privatbane i Ulfborg – Hind Herreder. Udvalget bestod af smed K. M. Grandelag, Sdr. Nissum, gårdejer Kr. Kristensen, Staby, købmand Aastrup, Ulfborg, overtoldbetjent J. C. Andersen, Husby, gårdejer J. Andreas Jensen. Madum, gårdejer
J. K. Bækdal, Tim, gårdejer Jens Jensen, Sdr. Esp i Thorsted, gårdejer N.
Iversen, Hee, gårdejer J. Christensen, Stadil, købmand N. Skytte, Vedersø,
amtsrådsmedlem A. Christiansen, Holmsland, byrådsmedlem, købmand O.
Glistrup, Ringkøbing og amtmand V. Haarløv, som var udvalgets formand.
Efter indgående forhandlinger og overvejelser blev udvalget enige om at
lade udarbejde et projekt til en jernbane fra Ringkøbing station gennem
Holmsland, Stadil, Vedersø, Husby, Sdr. Nissum, Staby, Madum og Ulfborg
kommuner til Ulfborg station. Udvalget havde allieret sig med ingeniør S. A.
Sørensen, der var driftsbestyrer ved den private Ringkøbing – Ørnhøj Jernbane. Med en amtmand som formand for udvalget og med en driftsbestyrer
fra en privatbane til at forestå udarbejdelsen af projektet var man således
godt på vej.
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Ringkjøbing Ulfborg Jernbane, Ringkjøbing, marts 1920. Kort: Jens Ebbensgaard.
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Projektbeskrivelsen lød:
”Linien er ført fra Ringkjøbing Statsbanestation i nordvestlig Retning. Efter Skæring med Vonaa gaar den i lige Linie nord om Bøndergaard mod Kloster, svinger
syd for denne By mod Vest og vedbliver i denne Hovedretning, indtil den efter
Skæring med ”Sandene” bøjer mod Nord i et skarpt Sving. Efter at have passeret
Søndervig forløber Banen paa en strækning af ca. 2½ km i Klitter, ved Hovvig svinges i Nordøst og Banen gaar dernæst over Stadilø i østlig Retning, indtil den atter
svinger mod Nordøst og gaar i lige Linie mod Stadil vest om Søndervanggaard. Fra
Skjelmose tager Banen nordlig Retning, idet den holder sig vest for den offentlige
Bivej til Vedersø, i et stort Sving bøjes mod Nordvest syd om Vedersø Kirke og
syd om Husby hvorefter svinges i nordlig Retning over Madum Aa og videre forbi
Bræmlandgaard øst om Husby Skole til S. Nissum Kirke, hvorfra der rebrousseres
tilbage ca. 2 km. Derefter svinges i sydøstlig Retning om ad Bjerggaard forbi Staby
Kirkegaard norden for disse. Videre i lige Linie mod Sydøst, indtil Banen svinger
syd om Madum Kirke og derefter tager Retning mod Nordøst, efter Skæring med
Landevejen svinges ind til Statsbanen, der følges parallelt til Ulfborg Station.
Banen faar fælles Stationer med Statsbanerne i Ringkjøbing og i Ulfborg, og der
bliver desuden Stationer ved Kloster, Stadil, Søndervig, Vedersø, Husby, S. Nissum, Staby og Madum, endvidere tænkes anlagt Trinbrædt paa følgende Steder:
Gammelsogn, Hovvig, Stadilø, Bræmland og Bjerggaarde.”
Banens anlægslængde ville blive 46,5 km og driftslængden 48,6 km. Banen skulle
være uindhegnet og med normal sporvidde. Største stigning skulle være 10 promille, mindste kurveradius 450 meter og skinnerne af en vægt på 22,45 kg pr meter.
Banen var i øvrigt tænkt bygget af lignende type, som de før krigen (første verdenskrig) byggede privatbaner.
Udvalget foreslog, at anlægsomkostningerne skulle fordeles således:
Staten		
		
Ringkøbing amtskommune
Ringkøbing købstad
Ulfborg kommune
Holmsland kommune

50 % af anlægssummen
4 % af anlægssummen
7½ % af anlægssummen
7½ % af anlægssummen
7½ % af anlægssummen
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Stadil kommune
5 % af anlægssummen
Sdr. Nissum kommuner
5 % af anlægssummen
Husby kommune
4 % af anlægssummen
Vedersø kommune
3½ % af anlægssummen
Staby kommune 		
3½ % af anlægssummen
Madum kommune
2½ % af anlægssummen
Overslagssummen for anlægget var ansat til i alt 2.360.000 kr. i 1914-priser. Man
forestillede sig også, at ejeren af Stadilø, hr. Pontoppidan vil give et tilskud til anlægget. Motivationen var, at banen ville være til gavn ved udnyttelse af rørskæret.
Uheldigvis kom der voldsomme prisstigninger i årene efter 1914, så udvalget var
godt klar over, at overslagssummen for anlægget slet ikke kunne holde. Efterhånden som tiden gik, måtte man nok se i øjnene, at der ville blive tale om en overskridelse på omkring 100 %. Tiden gik og udvalget håbede på bedre tider. Skinner var
under første verdenskrig ikke til at skaffe og arbejdspriserne var alt for høje.
Da de bedre tider kom, så meget anderledes ud. Anlægsomkostningerne var blevet
større end oprindelig antaget, det samme var driftsomkostningerne. Priserne på kul
var steget voldsomt og det samme var arbejdslønningerne. Nye overenskomster,
arbejdstidsregler og bestemmelser om hviledøgn gjorde også, at der skulle bruges
mere personale end før. Økonomien i foretagende blev mere og mere tvivlsom. En
lille lokalbane med et begrænset opland i en forholdsvis tyndtbefolket egn kunne
næppe køre så mange penge ind at økonomien kunne balancere. Privatbanens optagelse på Statsbanestationerne i Ringkøbing og Ulfborg var også et betydeligt usikkerhedsmoment. Nogen afklaring forelå ikke. I værste fald kunne det uafklarede
spørgsmål om optagelse på statsbanestationerne være blevet en alvorlig bet for projektet. I Vemb havde det vist sig, at DSB slet ikke ville vide af privatbanen til Lemvig, og i Ringkøbing måtte Ørnhøjbanen betale en meget høj pris for at få optagelse
på statsbanestationen.
Først i 1920’erne, hvor udvalget rørte på sig igen, var bilerne ved at være blevet et
alternativ til jernbanen. Staten begyndte også først i 1920’erne at kigge på, om alle
de privatbaner, der var vedtaget ved de store privatbanelove af 1908 og 1918 burde
fremmes, eller om automobildrift med fordel kunne foretrækkes frem for jernbanedrift. Det endte med, at baneprojektet løb ud i sandet, og godt det samme. Tiden
var forpasset. En sidebane fra Ulfborg ville være blevet et underskudsforetagende
af rang.
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Stationernes placering
Banens længde km			
Banens længde
				
I de enkelte kommuner,

km

0

Ringkjøbing St.		

Ringkjøbing		

1,2

3,3

Gammelsogn Trbr.		

5,7

Kloster St.			

10,2

Søndervig St.			

Holmsland		

13,2

13,0

Hovvig Trbr.			

15,3

Stadilø Trbr.			

Stadil			

8,0

21,0

Stadil St.		

24,9

Vedersø St.			

Vedersø		

5,4

28,7

Bræmland Trbr.		

Husby			

6,4

30,7

Husby St.

33,7

Sønder Nissum St.		

Sønder Nissum

2,0

36,9

Bjerregaarde Trbr.

40,1

Staby St.			

Staby			

3,9

43,8

Madum St.			

Madum		

5,2

48,6

Ulfborg St.			

Ulfborg		

1,2

»Sporene i Ulfborg-Vemb«

er på 125 sider og omhandler jerbanehistorie - og de spor, som jernbanen
har afsat i lokalsamfundene i gamle Ulfborg-Vemb Kommune, - men altså
også emner, der rækker lidt ud over de gamle kommunegrænser.
Et lille restoplag af bogen, som er udgivet af Egnshistorisk Studiecenter
Ulfborg-Vemb, kan nu købes til en særpris af kr. 150 pr. stk. (alternativ levering ved lejlighed til kr. 25 - ellers alm. posttakst).
Bestilling direkte til Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten v.
Poul G. Lyng: tlf.: 20 41 73 25 eller plyng@mail.dk
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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

46

Det var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten
lejlighedvis mindre meddelelser med historisk tilknytning til Holmsland-området.
Denne gang handler det om en såkaldt anprisning (rosende omtale) af noget humbug-medicin, også kaldet arkana eller hemmeligt lægemiddel.
Både i ind- og udland var der i gamle dage smarte forretningsfolk, som fremstillede
og forhandlede helbredende (?) midler til meget lav produktionspris og var uhyre
dygtige til at markedsføre og sælge enorme mængder med kæmpe fortjeneste.
– Den slags forekommer heldigvis ikke i dag (???). I hvert fald er det ikke længere
tilladt at skrive, at midlet har helbredende virkning, med mindre det er godkendt af
Lægemiddelstyrelsen.
I et hæfte kaldet ”Den syges Ven” som i 1891 udkom i 68. oplag på dansk (det var
da udkommet i 900 oplag på tysk), fortæller den tyske arkana-producent, F. Ad.
Richter & Cie., på mere end 70 sider om sine produkter og deres helt utrolige egenskaber.
På nogle af siderne er der trykt rosende breve fra tilfredse brugere – og en af dem
skriver: ”I flere aar har jeg været særdeles plaget af hoste med Opspytning, saa at
jeg ofte har maattet holde Sengen. Ved et Tilfælde kom jeg i Besiddelse af 1 Flaske
Inga-Pastiller, og hvor glad blev jeg ikke overrasket, da min Lidelse efter et Par
Dage betydelig aftog og efter endnu nogen Tids Forbrug af Deres Medicamenter
helt forsvandt. Min bedste Tak.
Sønderby pr. Ringkjøbing, Danmark, 12.7.88
Anders Chr. Jensen, Fisker
Se, nu kunne man jo godt have sådanne vidtløftige firmaer mistænkt for at opdigte
de personer, som blev citeret i aviser, ugeblade og i firmaernes egne udgivelser. –
En henvendelse til Holmsland Lokalhistoriske Arkiv gav dog resultat:
Anders Christian Jensen blev
født i Klegod d. 12. marts 1854
som søn af Jens Andersen Skelmose og hustru Maren Jensdatter.
D. 29. november 1874 blev han
gift i Nysogn Kirke, hvor han –
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kun en uge gammel - også var døbt og blev konfirmeret d. 19. april 1868. Bruden
var Karen Nielsen, født i Nysogn d. 27. maj 1851 og sammen fik de 7 børn i perioden 5. september 1874 til 1. september 1887 – alle født i Nysogn (Klegod / Søndervig).
Familien flyttede til Esbjerg, hvor mulighederne for fiskeri var langt bedre end her,
efter at Esbjerg Havn blev taget i brug i 1868.
Anders Christian Jensen blev enkemand i 1925 og døde selv 13 år senere i sit hjem
på Hjertinggade 11 i Esbjerg – 50 år efter at den slemme hoste blev kureret.
Som et lille kuriosum kan nævnes at F. Ad. Richters mest kendte produkt, ”ANKER
– PAIN-EXPELLER”, stadig huskes af ældre folk her på egnen. Det kaldtes ”pajnspæller” og blev brugt mod alverden dårligdom. Det var tyktflydende og smagte
meget stærkt!

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
48

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
49

Skolebilledet fra Ny Sogn Skole 1960
Der er kommet mange henvendelser vedrørende billedet, som vi bragte i sidste
nummer af sognebladet. Tak for det. Ved at stykke de mange henvendelser
sammen er det lykkedes at få sat navn på alle børnene, undtagen nr. 73 – måske
dukker navnet op en dag. Nedenfor bringes navnene. Hvis nogen skulle mene, at
der er fejl i dem, vil vi naturligvis gerne have det at vide.
1. Krista Christensen 2. Martha Marie Mogensen 3. Birgit Jensen 4. Elly Viola
Andersen 5. Henny Slot 6. Karen Stræde 7. Britta Nielsen 8. Anne Marie
Kabel 9. Karen Elise Jørgensen 10. Alice Jensen 11. Anne Marie Mogensen
12. Ida Rømer 13. Conny Jensen 14. Grethe Madsen 15. Lisbeth Enggrob
16. Karen Marie Madsen 17. Susan (Jette Helts kusine fra England) 18. Jette
Helt 19. Aase Nielsen 20. Anni Hestlund 21. Jane Pedersen 22 Anne
Grønlænder 23. Bente Jensen 24. Inger Steffensen 25. Anna Petrea Pedersen
26. Anna Grethe Schmidt Jensen 27. Dagny Christiansen 28. Karen Marie
Kjærgaard 29. Peder Knudsen 30. Svend Larsen 31. Iver Poulsen 32. Erik
Kjærgaard 33. Peder Stræde 34. Alfred Petersen 35. Henning Steffensen 36.
Christian Fjord Tarbensen 37. Jens Frandsen 38. Jens Kjærgaard 39. Ebbe
Vestergaard 40. Kristian Nørtoft 41. Anker Sandahl 42 Niels Ove Salomonsen
43. Marius Andersen 44. Poul Frandsen 45. Bent Olesen 46. Anne Kirstine
Henriksen 47. Birgit Nielsen 48. Maja Nohns 49. Susanne Nielsen 50. Else
Pedersen 51. Ester Christensen 52. Sofie Nielsen 53. Hanne Davidsen 54
Inger Marie Nielsen 55. Anne Marie Mogensen 56. Karen Nielsen 57. Helene
Jensen 58 Grethe Jensen 59. Else Kjærgaard 60. Elna Slot 61. Merethe
Jensen 62. Bente Jensen 63. Frits Andersen 64. Jens Pedersen 65. Laurids
Pedersen 66. Peder Jensen 67. Ejner Jensen 68. Jørgen Iversen
69. Jens Madsen 70. Anders Christian Andersen 71. Poul Poulsen 72. Bent
Mogensen 73. ??????? 74. Holger Kjærgaard 75. Knud Pedersen 76. Peder
Frandsen 77. Christian Stræde

Vi ses til Sankt Hans
festen den 23. juni
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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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Kineserskibet Wanda
Sent om aftenen den 14. marts 1902 strandede i godt vejr den russiske damper ”Wanda”
ved Husby Klit. Da vinden næste dag tog til i styrke, bragte redningsbåden besætningen i
land. Da redningsmandskabet fik de første ned i båden, troede de, at det var piger, men det
viste sig at være kinesiske fyrbødere i lange kjoler og med hårpisk.
Disse kinesere vakte naturligvis stor opsigt, man havde aldrig set noget lignende. Beretningen, som følger nedenfor og som findes i Holmsland Lokalhistoriske Arkiv, er skrevet af
lokalhistoriker Peder Pedersen, der på tidspunktet for begivenheden var lærer i Bjerregård.
At der kan gives saadanne Mennesker som Kinesere, nej, det er dog en forunderlig Verden,
vi lever i! Nok bor vi afsides her ude i Klitterne, men Havet sørger rigtignok for vor Belæring om alle Ting fra Jordens fjerne Egne. Naar vi tænker på Børn inde fra Hedesognene,
langt fra Vand og Færdsel, hvor maa vi saa ikke være taknemmelige over at være født her
på Havsiden. Saadan et hjemmegjort Oplandsmenneske hvad ved det vel om Fartøjer og
Sejlads aldrig har det set en Damper eller hørt et fremmed Tungemaal. Og sikken en føde,
de faar, mod vores herude. Fisk kender de da kun af Navn, aldrig har de en Vragstump til at
ilde Ovnen med. Jøsses, de staar sandelig langt tilbage i mange maader.
En skal ikke hovmode sig, det lærer vi jo, og Jens Lilstrand rev da ogsaa sit nye Bislag
ned, da han omsider blev hellig, eftersom saadan et flot Gesimses-Hus at sætte ikke var ydmygt nok. Vi andre er rigtignok ikke hellige for Jens og hans Omgang. Men Gud ske Tak at
vi alle kan opdrage vore Efterkommere her ved Havet anderledes end som Hedebofolkene
inde midt i Bondelandet; en god Lærdom til Børnene, det er den bedste Arv, en kan give
dem.
Som nu, at vi ogsaa skulle faa Kinesere at se her til os. Det er ingenting værd, som ogsaa
Bertel Ryge siger, hvad en for en Tiøre for Entre til Ulfborg Marked af vilde Folkeslag. En
Gang skal have været en Indianer med Ring i Næsen; de lod, han var fra Amazoneflodens
Munding i Sydamerika, men om han nu ogsaa var en rigtig Menneskeæder, som de raabte
ham ud for, det kan maaske være knebent nok. Men de Folk, der kom ind med Kineserskibet, de var ægte, det er vidnefast: Flettet Pisk i Nakken og med Filttøfler paa Fødderne, akkurat livagtig som vi ser dem tegnet af i Billedbladene.
Det var ellers en farlig Kommers, da de kom ind med Redningsbaaden, der var ogsaa dem
iblandt os, som ikke var modige ved saadan et Kompagni. Er Kineserne ikke af de allervildeste, saa er de da heller ikke af Moral, som vi andre Kristenfolk. Det er om dem, der staar
skrevet, at de dyrker faske Guder og gør sig skinnede Gudebilleder, de er jo vankundige
Hedninger, for os at tykke.
Men lad os hellere begynde forfra, som det gik til alt sammen, for vi kan aldrig glemme
Kineserskibet, og hvad der har med den stranding at gøre.
Det er saamænd ikke længere siden end i 1902, den 14. marts. En Strandfoged fra Husby
kom om Natten gaaende ved Totiden fra Staby hjemefter, da han blev opmærksom paa opsendte Signalraketter i Vest. Der maa jo være strandet Skib, tænkte han, og stræbte ad Havet
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til og fik undervejs varskoet en anden Husby-Strandfoged. De fulgtes ad og saa en vældig
tremastet Damper staa omtrent tusind Alen fra Land. Det var Sydøstvind med diset Luft,
men Magsvejr og roligt Hav.
Naa, han kommer vel af Grunden og staar udefter, tænkte de og ventede en halv Times
Tid paa Stranden.
Men saa begyndte han igen at fyre Signalraketter af. Saa vidste de, at han stod fast og ønskede Hjælp.
Et Par Timer efter var baade Raketter og Redningsbaad fra Vedersø ved Stranden, men
Skibet stod alt for langt ude til at naaes med Line, og der var da heller ingen Fare ved at
vente, til Baaden i første Morgenlysning kunde gaa ud. Den lagde uden Besvær til paa Siden
af den store Jernkasse, men ingen af vore forstod det Sprog, som en lysskægget Mand oppe
fra Broen brokkede af sig. Han var nok Kaptainen, og Snakken endte med, at han sendte en
Mand, Førstestyrmanden, ned i Redningsbaaden og pegede mod Land.
Lad os tage et Par Mand til med det samme, forklarede Redningsfolkene med Fagter, saadan som de er vant til at klare sig. Men Styrmanden viste et Papir og gjorde Tegn, at han
blot skulle i Land for at telefonere, saa ville han ud igen. Redningsfolkene grinte saa smaat
mellem hverandre; de tænkte, at Vejret vist ikke vilde holde sig Dagen over, saa Kaptainen
fik sig nok betænkt til sidst, at han ville paa fast grund med hele Besætningen. – Nu blev
foreløbig Styrmanden sat ind og fulgt til Telefonen, og det viste sig, at det var Rederiet og
Switzers Bjergningsselskab, han skulde underrette om Strandingen. Han var Italiener, og
Skiber russisk ligesom Kaptainen. ”Wanda” hed det og var fra Odessa, paa Rejse fra en Ø i
Stillehavet med Kunstgødning bestemt for Aarhus. Saa meget fik vi at vide fra Byen, efter
at Styrmanden havde telefoneret med Konsulen. En vil jo gerne være klog paa Stillingen,
og nok fatter vi et Korn tysk og engelsk, men italiensk og russisk, nej, det var da ikke til
at forlange af Klitboere, selv om vi i det Stykke nok skal ritirere os bedre end almindelige
Oplandsbønder.
Da vore Folk havde bragt Styrmanden ombord, pegede de mod Skyerne, at der ville komme uroligt Vejr, og gebærdede sig saadan, at Kaptainen til sidst forstod, at Raketterne slet
ikke kunde naa skibet, og Redningsbaaden ikke kunne gaa derud ved Nattetid, hvis vinden
blev paalands med nogen Sø. Konsulen havde ogsaa fortalt dem, at Switzers Damper ikke
kunde være ved Strandingsstedet inden næste Dag. Saa gav Kaptainen sig. Det maa have
været drøjt for ham at bestemme sig. Tænke sig, at hele Rejsen fra den her Sydhavsø er
gaaet godt, og saa skal han sætte Skibet til, bare den Stump Vej fra Aarhus.. Vi ander kender
det jo fra os selv, lad os sige: at have Bakkekrogene fulde af Fisk lige til at tage op og saa
faa dem oversejlede og splitted af de engelske Trawlere.
Dampen blev sluppet ud og Fyret slukket, og ved det Lag Klokken tolv om Middagen begyndte Søfolkene at gaa i Redningsbaaden.
Mange sære Ting har vi set her paa Klitten, Frederik den Syvende har egenhændig besøgt
os, Franskmænd og Engelskmænd og Portugisere og Spaniere og Hollændere er strandet
her for ikke at snakkke om Norskere og Svenskere og Finskere og Tyskere. Ogsaa en levende Neger kom der engang, han var Kok. Men at der virkelig gives saadanne Spøgelser
som de Folk fra ”Wanda”, og saa skal de strande lige netop her, ja, der er en Styrelse i alle
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Ting, vi oplever meget herude. Da de kom til Syne over ”Wanda”s Lønning, troede jo Redningsfolkene, at det var lutter Kvindfolk, og somme mente tillige, at ”Wanda” ligefrem var
et Slaveskib, for det vrimlede jo frem af dem stakkels kulørte Væsener med Haarpisk og
noget usselt tyndt Tøj. De saa ogsaa ulykkelige ud og udtalte ikke en Lyd. Kaptainen kommanderede dem paa et ukristeligt Maal, og de lystrede som Dyr. Men dog, sikke Ansigter de
havde! Og det har vi tit tænkt paa siden, om nu ogsaa saadanne vilde Mennesker har Følelse
i Kroppen som vi andre, for af deres Ansigter kan en ingenting læse sig til om deres Indre,
hvad de bestaar af, alle Kinesere ser ens ud, for os at tykke, og naar de blinker med Øjnene,
ved en ikke, om de smiler eller er ondskabsfulde; de ligner hverandre ligesaa bestemt som
de sjællandske Køer, den gang vi var nogen herude fra, som rejste til udstillingen i København og saa alle de røde Køer derovre og tænkte: Jamen, hvordan kender de dem dog fra
hverandre, der jo ingenting at skille dem ved!

Besætningen fra »Wanda« af Odessa, der strandede ved Husby Klit den 14. marts 1902. De kinesiske
fyrbødere er iført stiveste vestlige dress og hårpiskene er vendt fremad, så de kan ses på billedet. Den
russiske kaptajn sidder midt i billedet.

Ad tre Gange fik Redningsbaaden alle Mand bjergede ind, i alt niogtyve, og af dem var de
femten Kinesere og Resten Russere og Italienere og Grækere. Det var en grimme Ladning
udenvælte Folk at sætte ind paa en fredelig Kyst, en kunde ikke vide, hvad Kunster, de fandt
paa, inden Øvrigheden kom. Sikken Forskrækkelse vi fik os, vi som stod paa Stranden, da
de første af dem sprang fra Baaden: Kvindehaar og Mandfolkebukser paa samme Person og
saa det skæve Øjensyn og ikke et Muk mælte de, alting var dem jo fremmed, og hvem kan
vide, om vilde Folk har ord for andet, end som hvad de til daglig har om sig hjemme hos
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dem selv, det var ligsom første Gang en anden i sin Barbdom kom til Ulfborg Marked, en
blev jo rent maalløs over for alle de nye Indretninger som Kraftprøver og Kørumseller og
amerikanske Kastegynger, og en turde jo knap nok synke sit eget Spyt, naar en kom en af
de her store Herrer nær, som de kalder Prangere og har lange brune Yderkjoler med Fløjlskrave og Guldkæde tværs mellem Vestelommerne og Tøjet fuldt af kontante Pengesedler.
Aldrig har vi set Mennesker fryse som de her Kinesere, de var lige ved at miste Kuløren af
Kuld. De skyndte sig paa deres Lusketrin aldeles lydløst at gaa med os op og blive fordelt
paa et Par Gaarde eller tre til Forplejning, men alle Vegne kyste de baade Børn og gamle
Folk en Skræk i Livet bare ved deres Tilsynekomst. Den Bitte til Bertel Hyges skraalte Dagen igennem og laa ikke tør af bare Angst for Kineserne deres forfærdelige Fjæs. Det er
egentlig sørgeligt, at nogen Mennesker skal gaa rundt med saadan nogen Ansigter, men rigtige Mennesker er de heller ikke, for de kan jo ikke være skabt i Guds Billede, Vorherre er
jo ikke Kineser, ved vi da: Men efterhånden som vore Missionærer faar kristnet dem, faar
de jo ligesom en ny Sjæl og vel ogsaa, hvad der hedder et Forklarelsens Aasyn.
Kaffe vilde de ikke have, og naar en ved, at Teen kommer fra Kina, prøver en jo med Te;
den drak de, og imens løb Munden paa dem. Mange Slags Sprog har vi hørt herude, Jøsses ja, mange fler end baade Præst og Herredsfoged kan magte, men aldrig saadan noget
Pludder som Kinesisk: de snadrede ligesom ænder. Naar en ser en kinesisk Skrift paa en
Tedaase, kan en da sige sig selv, at den Slags Krimskrams kan ikke blive til et rigtigt Sprog.
Der er det grimme Øjensyn ved en Kineser, en ved aldrig, hvor en har hans Øjne henne,
han maa jo kunne se udad til begge Sider ligesom et Kreatur. Skulle en omgaas dem til daglig, gav en dem vistnok Skyklapper paa. Og spise gør de da heller ikke som andre Skabninger. Tage Maden med Fingrene alene, det kan man da forstaa, naar ingen Skeværk eller
Gaffeltøj er ved Haanden. Men det var da en hæsselige Tegn, da de skulle til at spise Risengrød, som Sognefogeden mente, de bedst kunde faa ned, efter det vi ogsaa faar Ris fra Kina,
saa forsmaaede de Skeerne – ja, af Sølv var de ikke, men en Kineser, der bare er Fyrbøder,
kunne vel ogsaa nok spise med Tinske – og gik udenfor Gaarden og fandt et inddrevet Sukkerrør, en Bambusstang, som de tællede til Pinde, en Pind i hver Haand. Huha, det var helt
bespotteligt – og køre tiere i Munden end med en rummelig Ske blev de da ogsaa nødt til
paa en Maade.
Godt var det, at Øvrigheden kom, for Kineserne begyndte at liste rundt i Gaardene og beglo alting med deres Skeleøjne. De gaar altid ligedan som et Spøgelse, uden en hører dem,
med tykke Filtsaaler under noget højsnudet Skoværk. Nej, saa er der rigtignok anderledes
Træd i vor egne Træskoer og Vaadstøvler, med dem kan en da ikke luske sig uhørt over
Folk.
Øvrigheden holdt Forhør, og Konsulen underhandlede for Ladningsmodtagerne i Aarhus,
for Rederiet i Odessa og for Assurandørerne, Gud ved hvor henne. Ladningen var Kunstgødning, de kaldte den Fosfat, det er noget i Bjergene paa Sydhavsøerne. Christmas Island
hed den Ø, hvorfra ”Wanda” den 8. Januar var gaaet med 4000 Tons Fosfat, en gruelig Hoben. Kaptainen havde betalt mange mange Tusind Kroner for at gaa igennem Suezkanalen
i Stedet for uden om Afrika, saa Værdi maa der jo være ved det Skidt, han sejlede med. Ja,
vi maa undre os over, hvad der kan være i saadanne store Skibe, og er det ikke storagtigt at
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 Bygningsstål

fragte saadan noget Sager fra en Sydhavsø direkte til Aarhus. Jo-jo, Danmark kommer med!
Han skulle bare ikke gaaet denne omvej ad Husby Klit, skulde Kaptainen ikke. Det var en
Fejler. Men vi Husbyfolk maa takke Vorherre, for naar ingen Folk gaar til, er en Stranding
megen Velsignelse i Penges Værdi og for Lærdoms Skyld og hejsen paa mange Maader, det
var da ikke saa sært.
Hvorfor den egentlig strandede, eftersom Vejret var pænt? Ja, hvem ved! En Russer er
vel ligesaa klog som et andet Menneske. Han forklarede, at han havde styret efter Bovbjerg
Fyrkreds og loddet til sejsten Favne Klokken halvti om Aftenen, da Skibet pludselig stødte
to Gange haardt med Forenden. Men det er muligvis Løgn som saa meget andet, Folk klarer
sig med. Han slog naturligvis fuld Kraft bak, men fik bare Agterenden drejet i Nord, og alt
det han saa manøvrerede og smed Ankere og Staaltrosser ud, fast stod han, og hugge i Grunden gjorde han. Flov Kuling, som han havde, var der ingen overhængende Fare, men for
Taage kunne han ikke straks se Landet. Siden, da Taagen lettede, og han begreb, hvor han
stod, sendte han Raketter op og hejste Nødsignal, tre røde Kuglelanterner under hverandre
i Fokkemasten. Og saa blev han observeret, som sagt, og saa fremdeles.
Som Grund til Stranding angav han Strømsætning og Taage og lidt Fejl ved Kompasset –
det tager de vel gyldig i Rusland, faar vi haabe, for Kaptainen var flink, og Synd var det, om
han skulde komme i Fortræd, han havde Familie hjemme, hed det.
Men om Kineserne deres Familieforhold, om de var gift eller havde Forældre, fik vi ingen besked. Men kanske gifter de sig ikke som vi andre, de lever jo i Hedenskabets Mørke.
Mandfolk, det var de da alle femten, skønt den her Pisk de har og kæler for, som om de var
Kvindfolk. Der var unge og gamle imellem dem, en var Opvarter ombord, de andre passede
Fyrene, og over dem alle var der en gammel halvskaldet Kineser med bare en snottet lille
Pisk som en slags Formand. Han var ansvarlig for dem alle sammen og modtog Løn og Ordrer til hver især. Kosten holdt de sig selv med, at sige, saa fik de jo Kostpenge. Men billig
Arbejdskraft maa de jo være, siden kristne Folk som Kaptainen vil have dem sort Væsener
at se paa til daglig. Naa-ja, rigtig kristne er Russerne da heller ikke, og muligvis har de derfor ikke samme Væmmelse for kulørte Folk som vi andre.
Aa endda, sikken Malør, da vi kørte Kineserne til Ringkøbing. Alle Vegne sprang Folk til
Vinduer og Døre, Landevejen stod tyk af Folk, som vilde se et Glimt af de sære sølle Mennesker. Vi andre, som kørte, syntes en tid, det var sjov nok, men blev til sidst formelig arrige
over Folk deres Nysgerrighed. Herregud, vi kom da ikke kørende med et Læs Dyr. Naar vi
ret betænker det, saa er der noget menneskeligt ogsaa ved en Kineser, og vi kunde se, hvordan Kineserne holdt sig til os, som de nu var bekendt med og stolede paa. De generede sig
ved den Opsigt, de vakte. Det var ligesom den Gang, vi var i Teater i København, og alle
de tunte Københavnere skulle vende sig om og glo paa os gennem Kikglas, for vi havde jo
Krave paa og Vadmelsklæder; det var ligeved, vi var mere seværdige end Badutspringerne
oppe paa Teatret. Det var rart nok at være bemærket blandt folk og ikke helt forsvinde i
Klyngen, men saadan ligefrem berømt som Kineserne blev det, nej Tak!
Og jo nærmere vi kom Byen, des galere teede Folk sig selvfølgelig, og i selve Byen var de
rent urimelig nærgaaende, Købstadfolk har jo ikke den Blussel i Livet som vi andre, endda
vi Klitbofolk er mindre fjale end som Bønderne fra Oplandssognene, at sige det sandt, saa
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skammede vi os næsten paa Ringkøbingensernes Vegne. Som ogsaa Bertel Ryge sagde:”Vi
ser maaske Kineserne rent forkert an, det kan være, de er klogere end de har Ansigt til, det
ser vi med Kreaturer ogsaa, og naar de kommer hjem til Kina, blamerer de maaske hele
Danmark og vores Oplysning, og saadan noget kunne træffe at volde vores Missionærer
derovre Modgang i deres Forkyndelse, saa Bokserne slaar dem ihjel en Gang til.”
At Skolebørn skulkede fra Timen for at se Optoget, ilav vi kørte gennem Gaden, det kan
endda undskyldes, men at ellers alt, som kunde krybe og gaa, baade Købmænd og Embedsmænd og Køkkenpiger lige fra Gryden stegler ud og maaber – nej, vi fik ligesom et helt
andet Syn paa Ringkøbingerne; der drattede megen Vittighed af dem, idet de forglemte sig
selv og deres Værdighed for de her strandede Vidunderes Skyld. Og saa dumt som de spurgte. At Kineserne har skæve Øjne og Haarpisk, det ved vi da fra Skolen af – og hvad de spiser og drikker, nej, vi havde rigtignok tænkt os Købstadfolk klogere, efter den Mine de har.
Havde Kineserne ikke haft os at ty til, var de vist rent bleven traadt ned i deres Logi nede
i Fjordbeværtningerne. Folk ville baade bespise og beskænke dem, og der blev ogsaa listet
Bajerskøl i nogle af dem. De Købstadfolk skal jo altid blære sig.
Ingen Steder kunde vi komme hen, uden at Folk prajede os om Strandingen, al Ting blev
tappet ud af os ligesom Slanter af en Tønde. Vi skulde bare have haft et Telt og ladet os
fremvise som Markedsgøgl for Tiører, det havde givet Skillinger, for vi andre blev snart til
Mærkværdigheder ligesaagodt som Kineserne.
Det var en hel Lettelse, da Kineserne havde faaet ordentlige Købeklæder og Støvler fra
Marskendiseren og med Haarpisken samlet op under Sømandskasketten blev fulgt til Banegaarden og sendt ad Hamborg til for Konsulens Regning, ja, en lettelse både for Kineserne
og os. Og saa se dem række deres magre brune Hænder ud af Vinduet til Farvel med os fra
Klitten, som bjærgede dem i Land, mens hele Stimlen af Ringkøbingerne ikke var estimerede af dem for det ringeste, ja, det tog haardt ved os alle sammen og tvang ogsaa en Taare
frem. Og vi kunne ogsaa ret se af Kinesernes troskyldige Øjne, hvor taknemmelige de var,
for nok ligger Blikket skævt paa dem, men der er alligevel noget ærligt i det, og nu vi kendte
dem saa godt, og de havde faaet rigtige Klædninger paa, var de som Brødre for os, hvad de
ogsaa bør være, at sige, naar vi faar kristnet dem.
Nok er det: Kineserne rejste væk, og vi har aldrig hørt til dem siden. En del af Fosfaten fra
”Wanda” fik vi bjerget i land. De sagde, at Ladning og Skib var lige saa meget værd som det
halve Husby Sogn, ja, er det ikke forskrækkeligt! Men Switzer fik ikke trukket Skibet ud,
Havet hun smadrede ham nok saa nydeligt, og nu har Fjaltring Dykkere spræng de sidste
stumper af vraget væk. Ogsaa Dykkere har vi her ude paa Klitten – ja, vi er med paa mange
Slags Fremskridt, som Oplandsfolk aldrig aner et Gran om.
Men tit snakker vi om, at det endda var godt, vi fik bjærget hele ”Wanda”s besætning, for
tænk, om hun havde slaaet ham til Klas, idet han stødte, og alle Mand var druknet, og vi saa
om Natten havde uformodet fundet Lig af saadan nogen Umennesker som Kineserne – aa
Jøsses ja, det ville en da aldrig have forvundet. En levende Kineser, nu vi kender deres Natur, det er da, hvad det er – især ved Dagens Lys – men som Lig om Natten – huha endda!
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