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Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger.
Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i november 2012.
Deadline: fredag den 2. november 2012.

I sidste nummer af sognebladet bragte vi på denne plads et par billeder fra
rundkørslen og det gamle, faldefærdige hus med afspærringer, der gjorde det
til et trafikfarligt sted.
Om det var det, der gjorde udslaget, så huset omsider blev fjernet, er vel
tvivlsomt, og det er for så vidt også lige meget, nu er huset væk, og det var
det vigtigste.
Hvad der herefter skal ske, står vel hen i det uvisse, men der må være nogle
muligheder, f. eks. en bedre vejføring end den noget uheldige rundkørsel.
Kunne der i samme åndedrag blive mulighed for, at Brugsen kunne få plads
til en nødvendig udvidelse, ville det ikke være så dårligt.
Kommunen må vel være til at snakke med, hvis den mener det alvorligt med
udvikling i landområderne, og her spiller Brugsens overlevelse en væsentlig
rolle.
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Nyt fra Sogneforeningen
Generalforsamlinger
I 2013 bliver der fælles generalforsamling for de 5 foreninger der var med i
2012 fredag d. 5. april 2013 kl. 17.00.
For at der bliver bedre tid til de enkelte generalforsamlinger og socialt samvær bliver der ikke bestilt underholdning.
For at få flere yngre familier til at deltage vil der blive aktiviteter for børn
i hallen.
Hvis der er andre foreninger der ønske at afvikle generalforsamling denne
aftenen, kan man henvende sig til sogneforeningen.
På grund af HGUs gymnastikopvisning og påsken bliver generalforsamlingen først i april kvartal, indsigelser her imod til sogneforeningen.
På vegne af
Daglig Brugsen, 		
Din Egen Forening		

Centeret, HGU,
Sogneforeningen.
Iver Poulsen

Flagdage

(dage, hvor Sogneforeningen sørger for, at flagene kommer op).
• Påskedag og pinsedag
• 100-års fødselsdag
• Institutioners/foreningers mærkedage – 25 år, 50 år, 75 år, 100 år
• Sportsfest/ stævne i HGU. Andre større arrangementer i området.
• Grundlovsdag
• Konfirmationssøndage
Stængerne sættes op 1. april og pilles ned 1. okt.
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Nyt fra HGU
Gymnastik:

Så er vi snart klar til gymnastiksæsonen 2012/13. Der er opstart i uge 40, så
vi håbe,r der er rigtig mange, som har lyst til at komme i gang igen efter en
forhåbentlig god sommer. Vi har igen i år været heldige, at mange har sagt
ja til at træne i HGU, det er vi meget glade for, dog mangles der 1-2 voksen trænere til børnefræs, så vi håber, der er nogen, som har tid og lyst til og
træne dem. Som de andre år er de 2 gange før efterårsferien prøve-gange, og
derefter er der bindende tilmelding.
Hilsen Anita

Fodbold:

Indendørs fodbold starter for alle hold mandag i uge 43. Alle hold er mandag
fra 16.30 til 22.00. Følg med på vores hjemmeside.

Volleyball:

Indendørsfodbold starter op
mandag den 22.10.12
U6 - U8 		
U9 - U10 		
U8 - U11 piger
U11 - U12 		
U13 - U15 		
Senior + oldboys

16.00 - 16.45
16.45 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - ?

Fredage
Senior 		

19.00 - 21.00

Vi starter op tirsdag den 4.9- 2012.
Vi træner hver tirsdag fra 20.00 til
22.00 i centeret.

Badminton:

Tilmelding til badminton sker mandag den 3. september kl. 19.00 i centeret. Der er træningstider onsdage
mellem 19 og 22.00. Måske kan vi
finde ekstra timer.

Hockey:

Kontakt Verner Kristensen hvis
du har lyst til at spille hockey eller
håndbold. Så vil vi prøve at finde tider.

Hilsen
Fodboldudvalget

mvh. Bent Erik Iversen
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info@h-gu.dk

NYT

Familieidræt

HOLD

I kommende sæson vil et nyt hold se dagens lys:

I HGU

Familieidræt
Holdet er for børn mellem 1½ og 6 år (til og med 0. klasse) og deres forældre/voksne. Der skal minimum være 1 voksen (forældre, bedsteforældre,
barnepigen osv.) med sit barn/sine børn.
Træningerne finder sted ca. hver anden søndag fra kl. 9.30-11.00 incl. en
pause til vand og medbragt forfriskning. Det bliver en blanding af gymnastik, idræt, motorisk træning, boldbasis – både inde i hallen og udenfor. Der
vil være fokus på at differentiere træningen, så alle alderstrin får den rette
udfordring. Man er som voksen med til alle aktiviteter – og udover at det er
skønt at lave sport sammen med sit barn – og sammen med sine søskende og
kammerater -, så giver det også en masse muligheder for anderledes idræt og
bevægelse, end hvis børnene var ”alene” til træning. Man kan som forældre/
voksne sagtens bytte halvvejs i træningen, så de voksne også kan få motioneret på eget initiativ. Og så der er naturligvis også masser af plads til snak
og hygge de voksne imellem…
Holdet deltager i foreningens opvisning til marts.
Holdet starter op i uge 38. Der betales kontingent for barnet/børnene.
Instruktører er: Tina Stræde, Nina Aarup m.fl.
Kontakt ninaaarup@gmail.com hvis der er spørgsmål – eller hvis du vil
give en hånd med til træningerne. Jo flere vi er, jo mindre er der til den enkelte at løfte…
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OBS!!

Der mangler 1-2 voksen træner - hvis i er interesseret vil vi gerne høre fra jer!

Gymnastik sæson 2012-13
Hold

Sted

Tidspunkt

Familieidræt
1½ - 6 år med min.
1 forælder.

Hallen

Hver anden Søndag
Nina Aarup
kl. 9.00-10.30
start d. 30.sept. (ulige uger)

Puslinge
3-4 år

Gymnastiksalen
på skolen

Mandag
kl. 16.30-17.30

Børnefræs
5-6 år

Hallen

Onsdag
16.30-17.30

Gymnastik for Sjov
1.- 2. klasse

Hallen

Tirsdag
17.00-18.30

Begynderspring
3-4-5 klasse

Hallen

Torsdag
kl. 18.15-19.45

Juniorspring
6. klasse og opefter

Hallen

Tirsdag
18.30-20.00

Steps for fun
5. klasse og opefter

Hallan

Onsdag
17.30-18.30

Arobic
Hallen
Alle der har lyst til
tempo
Træning med Effekt Gymnastiksalen
på skolen

Mandag
19.30-21.00

Linedance
Fortsætter

Tirsdag
19.00-20.00

Hallen

Instruktør

Kontaktperson: Dorit Hansen

Ane Madsen
Nanna Provstgaard
Katja Kristensen
Line Hoppe

Kontaktperson: Ane Madsen

VOKSEN TRÆNER MANGLER
Mette Olesen
Pernille Sandgrav
Camilla Kroning
Kontaktperson: Anita Sandgrav

Mette P. Pedersen
Majbrit P. Pedersen
Mette Krogsgaard
Nicoline S. Nielsen
Emil Iversen

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Mads Mortensen
Janne Høj Jørgensen
Mathias Hansen
Kasper Pedersen

Kontaktperson: Dorit Hansen

Jacob Nohns
Jonas Nohns

Kontaktperson: Dorit Hansen

Frederikke Wennike

Kontaktperson: Anita Sandgrav

Jane Gravensgaard

Kontaktperson: Ane Madsen

Tirsdag
19.30-20.45

Nanna N. Enevoldsen
Dorte Mathiasen

Kontaktperson: Ane Madsen

Jette Kjærgaard
Anette Knudsen

Kontaktperson: Ane Madsen

Alle hold starter op i uge 40
For mere info - Ring til en fra gymnastikudvalget.

Dorit Hansen : 97337042 eller 20313428
Anita sandgrav: 97337021 eller 24442587
Ane Madsen : 22554015
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Husk at være positiv, når du bliver spurgt!
I skrivende stund (27/7) ligger de fleste aktiviteter stille i HGU, men udvalgene er i fuld sving med at finde trænere og ledere til den kommende sæson.
For det er ikke alle, der bare siger ja, når de bliver spurgt, om de vil være en
del af trænerteamet eller for den sags skyld til at deltage i bestyrelsesarbejde.
Her 4 måneder efter generalforsamlingen mangler vi stadigt et bestyrelsesmedlem og dette kan i ”yderste konsekvens” komme til at betyde, at HGU
nedlægges, og derved vil økonomien i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
naturligvis også blive påvirket.
Ofte er svaret: ” Jeg har ikke tid til det”. Dette er en af de begrundelser, som
bestyrelser rundt omkring ofte hører, når der ringes rundt for at finde de rette
personer.
Nej – men det har de mange frivillige, som allerede har sagt ja, egentlig heller ikke.
For tidsbehovet er ikke større, end at de fleste familier kan tilrettelægge deres tid efter det.
Det er lettere at løfte i flok, når altså blot flokken er stor nok! Men for at det
regnestykke går op, kræver det at flere siger ja, ellers hænger opgaverne på
de sædvanlige. Når man netop er mange, så er det nemlig også i orden, hvis
man en enkelt gang melder fra.
p.v.a.
HGU
Bent Erik Iversen
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Friluftslaug er på vandet igen.
Nu starter vores første efterårssæson med klubaften hver onsdag aften kl.
18 – 21. Vi håber, den gode start fra forårssæsonen fortsætter, og at mange
vil møde op til fælles roture, så vi på denne måde kan genoptage vores hyggelige klubaftener. Tag gerne familien og en lille forfriskning med. Andre
naturnydere er jo også velkomne til at nyde en tår kaffe med os. Det er altid
hyggeligt med en lille snak.
Vi har i sommerens løb uddannet 3 hjælpeinstruktører. Det foregik i Nykøbing Mors og var arrangeret af DGI. Vi vil løbende afholde kurser i selvredning og makkerredning. Med sådan en sommer tror vi på en lun sensommer
– men lunt vand til hen på efteråret.
Der har været en vældig aktivitet i havnen gennem hele sommeren – både
på vand og på land.
En lille flok roere har hver onsdag i juli mødtes kl. 18 og roet ud på ture – til
Hover Å, Vonå, Stadilø Kanal og rundt om Hindø. Roture i al slags vejr, vådt
/ tørt, stille vand / uroligt vand, lunt / køligt – men hver aften er rundet af
med højt humør i havnen over en kop dejlig varm kaffe med en god historie
til. Det er også blevet til en morgentur – en lørdag kl. 7.00 var vi 5 roere på
vandet. Det gode vejr fra fredagen holdt ikke; men trods bølgegang og regn
blev morgenkaffen allligevel nydt på Rivieraen på Hindø – til Hannes hjemmebagte boller, uhm….
Ved fælles hjælp er arealerne omkring containeren lagt an med sten og fliser.
Containeren er malet indvendig og senest er den nu indrettet til 15 kajakker.
Som I kan se på billedet, er der bygget en reol i enden af containeren med
plads til 3 kajakker i bredden og 5 fremstå kajakker i højden. Det kommer til
at fungere rigtig godt, og det bliver nemt at tage en kajak ud til en lille tur,
efterfølgende vaske den og lægge den på plads sammen med udstyret. Nu
mangler vi finish med ophæng til veste m.m.Udvendig skal containeren be8

klædes med træ, der står til tørre
hjemme hos Niels. Når containeren er beklædt, er det vores håb,
at klubhuset, Børsen (madpakkehuset) og toilettet vil fremstå
som en samlet helhed i havnen.
Det har været en fornøjelse at
være vidne til til den megen leben i havnen. Udover de lokale fiskere benytter rigtig mange
mennesker sig af faciliteterne, hygger sig med madkurv, overnatter i shelters
og gangbesværede har let adgang til området. Turister og andre kajakroere
har vi også mødt, og alle har været med til at holde området rent og pænt.
Vi siger endnu en gang tak for den velvilje, vi har mødt fra beboere på
Holmsland i forbindelse med alt det praktiske ved etabering af Holmsland
Friluftslaug.
Vel mødt i havnen.
Venlig hilsen
arbejdsgruppen

HGU uddeler badmintonbaner
Igen i år er der uddeling af badminton baner i hallens kantine

mandag d. 3. september kl. 19.00.

Der kan bestilles baner fra tirsdag d. 4. september
pr. telefon 40206859.
Vh. Verner Kristensen

9

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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Tirsdagstræf
Tirsdagstræf

Tirsdagstræf i Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 2. oktober starter vi igen med Tirsdagstræf, fra kl. 9.00 til
kl.11.00. Vi begynder med morgenkaffe og et par sange.
Derefter er der ca. ½ times gymnastik/opvarmning, hvor vi hver især yder
efter lyst og evne. Derefter er der, som man har lyst til, mulighed for forskellige aktiviteter som gulvøvelser, seniordans, skydning i skydekælder, badminton, ringo, curling, forskellige spil, bob eller bare hyggesnak.
Aktivitetsdage:
Tirsdag den 2. oktober til tirsdag den 9. oktober.
Tirsdag den 16. oktober, lukket, efterårsferien (uge 42).
Tirsdag den 23. til tirsdag den 11. december.
Juleferie i uge 51, 52 og uge 1.
Tirsdag den 8. januar starter vi igen.
Vi er mellem 25 og 30 deltagere og det koster 35,- kr. pr. gang. I dette beløb
er der til kaffe og afslutningsgave til instruktører. Der er ingen mødepligt,
men mød op og få en hyggelig tirsdag formiddag sammen med glade mennesker.
På udvalgets vegne
Poul Rossander

Indlæg til bladet

HUSK deadline 2. november
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Nyt fra Holmsland Krocketklub
Holmsland Krocket haft en god forårssæson og er nu kommet godt igennem turneringen for begge hold. I klubben har vi fået 4 nye spillere, som alle er kommet
rigtig godt i gang.
Klubmæssigt har vi forsøgt at pynte lidt op på vores ”klubhus”, men det fugtige
vejr har dog udsat vedligeholdelsen lidt. Dette vil vi forsøge at få gjort færdig her
i eftersommeren.
Sommerturneringen under DGI Vestjylland har som omtalt i forrige nummer været
en god oplevelse, hvor vores B1-hold har lagt sig i spidsen og bliver med førstepladsen nok rykket op til næste sæson i A2-rækken.
C1 holdet har med deres resultater opnået en placering i midten af de 6 hold i gruppen. Dette er meget tilfredsstillende og der er i øvrigt stor jævnbyrdighed mellem de
fire klubber i midten. Her ved deadline mangler kun en enkel kamp at blive spillet.
Sommerstævner i DGI Vestjyllands område har været mange og de har budt på såvel Par-stævnet som på Mix-stævner. Flere af klubbens spillere har aktivt deltaget i
disse stævner i Holstebro, Videbæk, Faster, Rækker Mølle og Vemb og i slutningen
af august finder det årlige Kommune-mesterskabsstævne sted i Rækker Mølle, hvor
klubben også deltager med flere par. Disse stævner har budt på mange hyggelige
og gode kampe og der er også blevet hjembragt en hel del præmier. Disse stævner
samler mellem 70 og 120 deltagere.
Holmsland Krocket afholder også et Mix-stævne den 13. september, hvor vi håber på at samle mange af de spillere, som vi har mødet i sommerens løb enten som
turneringsspillere eller fra de mange
stævner.
Har du lyst til at være med, så der
altid plads til at deltage, kom og
mød os på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien efter Gadegårdsvej 5.
Viggo Kofod
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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

Giro D’italia
I begyndelse af året fik vi i HGU en henvendelse fra Søndervig Centerforening, hvorvidt vi kunne stille med ca. 20 medhjælpere til det store cykelløbsarangement Giro d’italia den 6. maj 2012 i Søndervig. Det var til servering i det store telt, hvor der var brug for frivillige hjælpere.
Det lykkedes heldigvis at skaffe frivillige - de blev delt op i 2 hold, således
at halvdelen var ”på banen” fra kl. 8.00 - 13.00 og halvdelen tog tørnen fra
kl. 13.00 - 18.00. Alt gik efter planen - der var en superfin stemning og masser af mennesker, der ville se cykelløb. Vi serverede morgenmad, italienske platter og HGU øl i stor stil, og da vi fik provision af omsætningen var
der kr. 9.400 til HGU’s kasse.
Vore spinningcykler var udlånt til arrangementet, da borgmester Iver Enevoldsen skulle kæmpe mod de lokale spinning-entusiaster. Borgmesteren viste fin form og vandt suverænt. En stor tak til vor lokale spinning-instruktør
Morten Krogsager, der gennem kyndig vejledning instruerede deltagerne.
Tusind tak til de frivillige, som ville bruge søndagen på at hjælpe HGU med
arrangementet.
Ligeledes en stor tak til Morten og Thomas Hansen fra Søndervig Supermarked for et godt samarbejde omkring projektet.
P.v.a.
HGU
Bent Erik Iversen
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Foredrag med Anders Agger
Onsdag den 31. oktober
2012 kl. 19.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
»Må man holde en
medvirkende i hånden «..?
Et foredrag om de mange små og
store – moralske og etiske overvejelser i forbindelse med en dokumentarproduktion – hvad enten man sidder overfor en døende sømand, en
kostskoleelev eller en kronprins.
Billetter kan købes på www.billetto.
dk, i Dag`li Brugsen i Kloster og i
Kulturcentret til og med 26. oktober.

Pris: kr. 150,-

Kaffe og brød er med i prisen – øl, vin og vand kan købes.
Billetter kan også købes ved indgangen – her er prisen kr. 195,Foredraget er arrangeret af
Holmsland Idræts- og Kulturcenter og
Din egen Forening.
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Den Store Herrefrokost 2012
For hankønsvæsener i alle aldre!!!
Lørdag den 22. september 2012 kl. 12.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
Der vil blive serveret en rigtig herrefrokost og baren er åben
med alt, hvad ganen lyster - så hank op i nabomanden, venner
og bekendte og deltag i en hyggelig eftermiddag/aften.

Pris 225 kr.
Tilmelding til Karina i centeret på
telefon 40 46 16 80 eller mail center@holmsland.dk
senest d. 16.sep.2012
Det frivillige »Green Team« i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
er en herregård værdig. Ikke mindre end 6 plænetraktorer kan I
opleve rundt omkring centeret, når der skal slås græs.
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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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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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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.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.
Vor mailadresse i HGU: info@hgu.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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Centernyt
Aktivitets- og arbejdsmæssigt har det været en hård vinter og det har været tiltrængt
med nogle kortere arbejdsdage hen over foråret og sommeren. Det betyder selvfølgelig også, at vi er ved at have fået ”genopladet batterierne” så en ny sæson kan
skydes i gang i højeste gear.
Vi har bl.a. Den Store Herrefrokost, som afholdes den 22. sep. kl. 13.00 Dette er
en eftermiddag, hvor hankønsvæsener i alle aldre mødes til god mad og hyggeligt
samvær.
Sammen med din egen forening er vi i gang med planlægningen af foredragsaftenen med Anders Agger. Det kan der læses mere om et andet sted i bladet. Vi er desuden ved at arrangere et godt gammeldags andespil, hvor der lægges op til et familiearrangement med mulighed for at vinde gode præmier. Datoen er ikke endelig på
plads, men hold øje med HIMS og centerets hjemmeside.
Julefrokosten bliver i år lørdag d. 15. december. Der er allerede nu mulighed for
at tilmelde sig.
Endnu engang vil vi på opfordring forsøge at samle lokale og andet godtfolk til
fællesspisning om tirsdagen. Vi starter første gang den 2. oktober. Menuplanen vil
først i september blive lagt ud på hjemmesiden så man kan se, om der er noget der
kan friste. Vi har været utrolig glade for opbakningen til arrangementet. Det har
været en blandet forsamling af de trofaste, der kommer hver tirsdag, foreninger, vi
har afholdt fødselsdage og vi har bespist gæster fra bl.a. Stadil, Ringkøbing, Hvide
Sande og Højmark. Det er nogle hyggelige aftener, hvor man mødes på kryds og
tværs og vi glæder os til at komme i gang igen.
Hallen er pænt booket for sæson 2012/2013 og er klargjort til indendørssæsonen.
Ringkøbing Håndbold indtager som de første gulvet i uge 33, hvorefter HGUs første aktiviteter starter omkring 1. september. Omkring den 18. sep. får vi forhæng sat
op i hallen. Forhænget er fleksibelt, så hallen kan inddeles i flere størrelser, hvilket
betyder, at to aktiviteter kan være på gulvet på samme tid.
Fortsat rigtig god sommer og vel mødt i centeret.
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Mvh
Karina Centerleder.

Reception i Holmsland
Brugsforening
1912 - 2012
Kirstine og bestyrelsen inviterer til
reception i butikken
søndag d. 30. september kl. 14 – 16
Vi serverer lagkage og kaffe. Ringkøbing
Garden trækker op og spiller i Kloster, og
byen vil være flagsmykket i dagens anledning.
Kom og vær med til at markere den ”rigtige”
jubilæumsdag.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Kirstine og bestyrelsen
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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
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Ringkøbing

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
September - November 2012
… I BEVÆGELSE
Dette nummer af Sognebladet udkommer op til projekt ”Kunsten i bevægelse”. Også kirken er med. Med
en kirkekoncert og med de to kunstværker, som vi
sommeren igennem har haft hængende i kirken: Konfirmandernes værker om himmelfarten: Den store fugleflok midt i skibet som flyver mod himlen, og så de
himmelske væsener i koret lavet af metal som ellers
var kasseret.
Kunsten har en opgave, der minder om den opgave
troen har: at bevæge og være i bevægelse. Jesus siger et sted, at Gud er Ånd og ånden farer gennem
verden som en vind. Nogen gange som en brise der
frisker. Andre gange som en storm der vælter omkuld.
Og ofte som denne stærke vind, der kan drive både
møllevinger og sejl.
Husk at lade Guds blæsevejr ramme dig, bevæge dig,
løfte dig, som blæsten løfter fuglenes vinger og sender
dem på vej – og ”Vejen” var netop hvad Jesus kaldte
sin kreds af venner. Troen og kirken er bestemt som
steder hvor livet er … i bevægelse.
Ole Lange
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NYE ANSIGTER
Der er kommet nye ansigter i kirkerne i løbet af sommeren.
I Gammel Sogn har Karen Jensen valgt at søge
nye udfordringer. Menighedsrådene siger tak for samarbejdet og ønsker alt muligt godt fremover.
Som ny graver har menighedsrådene ansat Elise
Ebdrup. I første omgang med tjeneste ved Gammel
Sogn kirke, men der er overvejelser i gang om at de
to kirkegårde skal drives i fællesskab.
Elise er gift med Palle og flyttede til Gammel Sogn
for en del år siden. Efter at have prøvet en række forskellige fag har hun fået lyst til at prøve kræfter med
graverstillingen. Menighedsrådene glæder sig til samarbejdet og de nye input.
Også Helga Hasager har haft lyst til at prøve noget
nyt og havde 2. pinsedag sidste arbejdsdag som kirkesanger ved Ny Sogn kirke. Menighedsrådene siger
tak for det gode arbejde og ønsker held og lykke for
fremtiden.
I løbet af efteråret vil vi prøve at finde en fast kirkesanger til Ny Sogn kirke efter at sommeren har budt
på en række vikarer.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
2. sep.– 13. sø.e. Trinitatis–
Matt 20,20ff: Tjen hinanden
9. sept.– 14. sø.e. Trinitatis
Joh 5,1ff: Ved Bethesda dam
16. sept.– 15. sø.e. Trinitatis
Luk 10,38ff: Martha og Maria
23. sept.– 16. sø.e. Trinitatis
Joh 11,19ff: Jesus og Lazarus
30. sept. – 17.sø.e. Trin. –
Mark 2,14ff:toldere og syndere
7. oktober– 18. sø.e. Trin. –
Joh 15,1ff: Vintræet
14. okt. – 19. sø.e. Trin. Joh
1,35ff: De første disciple
21. okt.– 20. sø.e. Trin. Matt
21,28ff: Onde vingårdsmænd
28. okt. – 21. sø.e. Trin. –
Luk 13,1ff: Om ulykker
4. nov. -Alle helgen søn. Matt
5,13ff Jordens salt, verdens lys
11. nov. - 23.sø.e.Trin. Mark
12,38ff: En fattig enkes skærv.
18. nov. 24.sø.e. Trin. Joh
5,17ff: Jesu fuldmagt fra Gud
25. nov. Kirkeåret slutter
Matt 11,25ff: Jesu fryderåb

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

19.30

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15
Høstgudstj.

14.00
Høstgudstj.

8.30 – OBS!

9.00

10.15

10.15

9.00

-

10.15
S. Qvortrup

19.00
Th. Kristensen

-

9.00

19.00

10.15

9.00

9,00
Th. Kristensen
19.00
m. foredrag
16.00
Lys-gudstj.

10.15
9.00

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

HJEMMESIDE
www.holmsland-kirker.dk.
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EN AFTEN OM KAJ MUNK
Efteråret er en tid til eftertanke. Derfor indbyder vi til
foredragsaften: Søndag den 18. november
Kl. 19.00: kort gudstjeneste i Ny Sogn kirke.
Kl. 19.45: Foredrag i konfirmandstuen:
Forfatteren Vilhelm Topsøe fortæller om sit
arbejde med at skrive om Kaj Munks liv.
Der bydes på aftenkaffe. Alle er velkomne!

HOLMBOHJEMMET
To gange om måneden medvirker præsten ved arrangement på Holmbohjemmet. 2. torsdag i måneden er
der gudstjeneste. 4. torsdag er der sang-eftermiddag.
Ret til ændringer.
Torsdag d. 13. sept. kl. 14.30: gudstjeneste.
Torsdag d. 27. sept. kl. 14.30: sangeftermiddag
Torsdag d. 4. okt. kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 25. okt. kl. 14.30: sangeftermiddag
Torsdag d. 8. nov. kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 22. nov. kl. 14.30: sangeftermiddag
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

MENIGHEDSRÅDSVALG
Onsdag den 12. september inviterer menighedsrådene
på aftensmad i HOLMSLAND IDRÆTS- OG KULTURCENTER. Se annonce i sognebladet.
KL. 18 – 19: fællesspisning for alle fremmødte
KL. 19 – ca. 21: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget den 13. november
28

INDRE MISSIONS
MISSIONS SAMFUND
SAMFUND

HOLMSLAND
- HEE
Hee - Holmsland

Program for:
Program for:

September 2012
Torsdag
Tirsdag

d. 6. kl. 19.30
d. 11. kl. 15.00

Fredag

d. 28. kl. 19.30

Oktober 2012
Tirsdag

d. 2. kl. 19.00

Torsdag

d. 4. kl. 19.30

Tirsdag
Torsdag

d. 9. kl. 19.30
d. 25. kl. 19.30

November 2012

Torsdag
Tirsdag
Torsdag

d. 1. kl. 19.30
d . 6. kl. 19.30
d.15. kl. 19.30

Torsdag

d.29. kl. 19.30

Møde v/Peder-Henning Söderstjerna, Lønborg
Kvindeseminar i Lyngvig v/ Marianne Karlsmose,
Tarm
Høstfest v/ Lene Larsen, Astrup

Oktobermøde i Hvide Sande kirke v/
Morten Mouritzen, Vind
Oktobermøde i Klittens Menighedshus v/
Peter Wind, Nr. Farup
Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen
Møde v/ Leif Mortensen, Aulum

Besøg af Gideonitterne
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Soldatervennefest v/Per Møller Henriksen
Fredericia
Møde v/ Ole Lange Kloster

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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Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Onsdag den 12. september 2012

inviterer menighedsrådene på aftensmad
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster.
KL. 18 – 19: Menighedsrådene er værter ved fællesspisning for alle
		
fremmødte
KL. 19 – ca. 21: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
Kl. 21 (ca): Møde om opstilling af kandidater. Kom og vær med.
Tilmelding til gratis fællesspisning senest mandag den 10. september. Enten
på en liste i Holmsland Idræts- og Kulturcenter eller hos Karina Susgaard
på telefon 9733 7266 eller 4046 1680 eller e–mail: centeret@holmsland.dk
Officiel annonce iht. ”Ministeriet for Ligestilling og Kirke”
Menighedsrådsvalg 2012 i Ny Sogn og Gammel Sogn

Der skal vælges nye menighedsråd i Ny Sogn og Gammel Sogn bestående af
hhv. 6 og 5 valgte medlemmer. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men allerede nu går forberedelserne i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til Orienteringsmøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 – 21 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster.
Aftenens program:
Velkomst
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådenes arbejde siden sidste valg
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådene.
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
Afslutning

30

Både i Ny Sogn og i Gammel Sogn er der tradition for aftalevalg, dvs.
Kandidaterne bliver valgt på et opstillingsmøde, hvilket bliver det reelle valg. I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte
ønsker dette – være mulighed for - for hvert af sognene - at afholde et
OPSTILLINGSMØDE
Med f.eks. følgende dagsorden:
Fastlæggelse af forretningsordenen
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beslutning af valgform og valg af kandidater og stedfortrædere til en fællesliste til menighedsråd
Valg af mindst 5 og højest 15 stillere
”Bemyndigelse” af stillerne
Eventuelt
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelserne
Hans Krogsgaard, Peter Nielsen, Poul Rossander Nielsen,
Helle Kaspersen og Ole Lange
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Med Holmslandkoret til Island

Til alle jer, der endnu ikke har været på Island. Skynd jer, mens tid er. Tag af
sted med fly eller skib og rejs rundt i dette usædvanlige land fyldt til randen
af voldsom natur. Vi har gjort det – os fra Holmslandkoret og fået en oplevelse for livet. Erla Thorolfsdottir og Svala Iversen har guidet os gennem
springende, skoldhede geysere, en boblende undergrund med duft af svovl,
voldsomme klipper med ynglende fugle, buldrende vandfald, hvaler og delfiner, vulkaner og lava samt islandske heste i store flokke. Visse steder er
landet ganske frodigt med plads til heste, køer og får og et hav af drivhuse,
mens det andre steder ligner et goldt månelandskab. På en uge nåede vi at
køre 1600 km i bus, og ganske ofte måtte vi bryde ud i ”næh”, ”ih” og ”åh”
– for aldrig før havde vi set noget lignende.
Vejret viste sig fra sin bedste side – næsten ingen vind og masser af sol. Det
medbragte termoundertøj forblev i kufferten. Ud over at lege turister var der
planlagt nogle koncerter. Vi havde medbragt et fyldigt repertoire, sågar et
par islandske sange – sunget på islandsk. Det islandske sprog er et gammelt
nordisk sprog, som ved ihærdig træning med diverse tungeøvelser kan lyde
ganske eksotisk. Vi sang og hyggede os med et mandskor – ledet af Svalas
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bror. De var rigtig gode og absolut sjove at være i selskab med. Dem vil vi
gerne have besøg af her i Kloster, og jeg tror, at de kommer. Vi gav ligeledes
koncert i Stykkisholmur Kirke. Det er byen, hvor Erla har haft sin barndom.
Er man på tur, skal der også hilses på familien – så Holmslandkoret stillede
op hos Svalas far, Erlas far og til sidst hos Erlas farbror. Alle steder gav vi en
lille koncert til stor glæde for alle.
Nu er vi så kommet hjem til Holmsland fyldt til bristepunktet af dejlige
oplevelser. Tænk, at få lov til at opleve så meget, blot fordi man er med i et
kor. Måske har denne lille epistel givet andre lyst til at få del i vores fællesskab. Vi øver hver torsdag fra kl. 19.30 – 21.30 på Holmsland Skole. Alle
med lyst til sang kan være med. Hver fugl synger med sit næb. Vi ses.		
											
Peter Hell
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Min Hobby - mundblæste danske flasker
Nogle ved det allerede – for andre kommer det nok som en
overraskelse:
Poul
Lyng i Nørre Røjklit
samler på gamle flasker! Endda tomme!
Næh, nej – ikke sådan nogle som ligger
i grøftekanten og som
i bedste fald giver lidt
ekstra lommepenge
fra
genbrugs-automaten. Det er meget
gamle flasker og deres
historie, Poul samler
på og endda er ved at
skrive en bog om. Der
findes godt nok en
på dansk, men den er
snart 40 år gammel og
trænger til en afløser.
Interessen for antikke flasker er ikke særlig udbredt her i landet, men i udlandet (især i de engelsksprogede lande) er de gamle flasker fuldgode antikviteter på linje med porcelænsdukker, messing-strygejern m.m. og der er
udgivet rigtig mange bøger om emnet.
Pouls interesse startede for mere end 30 år siden – før der var flaskecontainere på gadehjørnerne og ved alle supermarkeder. Dengang kunne der gøres
gode fund på lofter og i kældre og selvfølgelig hos marskandisere, som nu
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nærmest er et uddødt folkefærd.
Nu om stunder kan man til gengæld gøre fund på internettet –
men der bliver længere og længere imellem ”godbidderne”.
Måske også fordi Pouls samling
efterhånden er temmelig omfattende - flere tusinde forskellige,
hvoraf de fleste er fra sidste halvdel af 1800-tallet og første fjerdedel af 1900-tallet.
Har du lyst til at se flere billeder
fra Pouls ”flaske-miniseum”, som
han kalder det? Det kan lade sig
gøre ved at besøge hjemmesiden
www.antikflasker.dk hvor du også kan se, hvor omfattende denne
lidt specielle hobby er.
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Sankt Hans i Røjklit Havn
For fire år siden holdt Lodbjerg Hede Grundejerforening sin første Sankthansfest i
Røjklit Havn.
Vi var ca. 25 deltagere, som alle frøs, da der kom en ordentlig omgang havgus, men
alle havde medbragt godt humør, og varmen fik vi, da bålet blev tændt. Deltagerantallet er så steget år efter år.
2012 var vejret som det plejer til Sankt Hans, blæsende og halvkoldt. Vi var blevet
kontaktet af Holmsland Sogneforening og Holmsland Friluftslaug, der spurgte om
vi kunne holde Sankt Hans sammen i Røjklit Havn, hvilket vi syntes, var en god
ide, da sommerhusejere og gæster på den måde kommer i kontakt med lokalbefolkningen på Holmsland.
Vi havde som vi plejer, nogle store griller, som var varme kl. 18.00. Der var trods
vejret ca. 75 personer mødt op. Man medbragte selv mad og drikke, en lidt blandet
menu måske, men alle hyggede sig. Der var en rigtig god stemning.
Efter spisning blev bålet tændt, Midsommervisen blev sunget, og Sognepræst Steffen Qvortrup holdt en fremragende båltale, som handlede om, hvorfor man tænder
bål omkring midsommer, ligesom han også sneg et par gode historier med fra sin
tid som folkeskolelærer. En stor tak til Steffen.
Efter talen blev der igen sunget en sommersang og snakken gik videre, også selv
om vi begyndte at læsse borde og stole på vognen. (Der kom dog ingen med på
vognen). En af deltagerne mener at have talt 150 personer til selve bålet, det må
siges at være en succes, som vi
vil gentage i 2013 og så håbe
på lidt bedre vejr. Lodbjerg Hede Grundejerforening vil gerne
takke Holmsland Sogneforening og Friluftlauget for godt
samarbejde.
Henning Mølgård
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Holmslandkoret
Sæson 2012 – 2013
Vi starter sæsonen op torsdag den 13. september kl.
19.30 på Holmsland Skole.
Har du lyst til at synge i kor,
så mød op denne aften. Kravene er ikke så store, du skal
naturligvis kunne synge og
være villig til at møde op
torsdag aftener, som er øveaftener.
Ud over øveaftenerne afholder vi også forskellige koncerter i sæsonens løb.

Udflugt
Udflugt for pensionister og efterlønnere tirsdag d. 28. august 2012.
Afgang fra Kulturcentret kl. 8. Turen går til Viborg og omegn.
Middag på Rindsholm kro . Medbring selv kaffe, vi har rundstykker.
Max. 49 personer. Pris 150 kr.
Tilmelding og betaling i Dagligbrugsen i Kloster senest 21. august.
Ny og Gl.Sogn Menighedsråd.
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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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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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Fra Lokalhistorisk arkiv
Nedenstående artikel, fundet i Holmsland Lokalhistoriske Arkiv, kunne man
engang i 1970 se i Ringkøbing Amts Dagblad.

Da Holmsland Klit solgtes for 10.000 rigsdaler sølv
Herredsfogeden i Ringkjøbing skruede uret i tingsalen frem, så to klitboere i
1830 nåede at handle for næsen af to holmboere
Lige til år 1830 hørte Holmsland Klit under herregården Søgård på Holmsland, og klitjorden blev hovedsagelig brugt som fælles græsgange for Holmsland-bøndernes kreaturer. Men ved den daværende herremands død var der
økonomiske vanskeligheder på Søgård, og det endte med, at en stor del af
herregårdens jord, nemlig Holmsland Klit, bortsolgtes ved en auktion i Ringkøbing.

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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Handelen forløb ikke uden spænding, og da det nu er 140 år siden, at Holmsland Klit blev ”købt fri”, opfriskes beretningen om salget her af en ganmmel
klitbo:
Peder Christensen Lodberg, Søndervig, født 1769 og død 1844, havde to
sønner, Jens Pedersen Lodberg, Sdr. Lyngvig, kaldet ”Klitkongen”, og Hans
Pedersen Lodberg, Søndervig. De to købte i år 1830 af herregården Søgård
hele Holmsland Klit fra Søndervig til Bjerregård for 10.000 rigsdaler sølv.
Handelen fandt sted på Ringkjøbing Rådhus.
Et par dage efter kom to mænd fra Holmsland og tilbød de to ovennævnte
brødre at købe Holmsland Klit tilbage for samme sum, og tillige måtte de to
brødre tage deres grunde uden at give noget for dem. Det tjener de to brødre
til ære, at de svarede afgjort nej: - Vi har købt Klitten, ikke for egen fordels
skyld, men for at alle på Klitten kan få gavn deraf. De to brødre talte derefter alt hartkornet sammen og delte købeummen i forhold dertil. Således kom
hver enkelt klitbo til at betale forholdsvis lige meget for jorden, netop sin
part og ikke mere.
Det fortaltes, at herredsfogenden inden handelen havde fået nys om, at to
holmbo-mænd tænkte på at købe Klitten i spekulationsøjemed. Han gav derfor de to klitboere et vink om det, og lidt før den berammede tid blev uret i
tingsalen drejet et kvarter frem. Auktionen blev da holdt, og Klitten solgt til
de to klitboere, da de to holmbo-mænd dukkede op i tingsalen.
At det har været en fristelse for de to brødre fra Klitten at få deres grunde
ganske gratis og måske endnu mere – at beholde det hele og derved blive
godsejere – det siger sig selv, men de modstod fristelsen.

OBS når du sender indlæg til Sognebladet:
• Undgå at sætte foto ind i teksten. Vedsend det som JPEG-fil.
• Send foto i så høj opløsning som muligt (2-4 MB)
• Kald filerne det de handler om (Sognebladet august er en             
massebetegnelse!)
• Gem filerne i word-eller RTF format (mac og Opendocument   
giver ofte problemer)
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Det var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten fremover mindre indlæg af historisk interesse for Holmsland-området.
Som nu denne lille annonce fra Illustreret Tidende d. 19. juni 1881:
Henrik Schiønning var indehaver af
Hotel Ringkjøbing, hvor han også
drev vinhandel.

At en køretur mellem Ringkøbing og Søndervig skulle kunne tage 70 minutter er vel svært at forstå i vore dage, men en landauer er jo en hestevogn og
landevejen var dengang en lang og snoet vej med en fast belægning af skærver – vistnok kaldet en ”makadam-vej” (opkaldt efter opfinderen af denne
vej-type, skotten McAdam). Landaueren har formentlig haft jernbeslåede
hjul, så turen har ikke blot været lang og langsommelig, men også noget
skrumlet, selvom landaueren sikkert har haft godt polstrede sæder.
Nogle få rester af den gamle landevej kan stadig ses på forlængelsen af N. J.
Fjords Vej vest for Esbovej, hvor nedenstående foto er taget.

Landevejen med Gl. Sogn Kirke i baggrunden.
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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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Skolebilledet fra Ny Sogn Skole 1960

Hvem er den mystiske nr. 73??

Efter sidste nummer af sognebladet, har vi haft et hængeparti.
Vi manglede et navn på en dreng på klassebilledet.
Mie Steffensen har oplyst, at navnet er Henry Jeppesen, og at han i sin tid
boede i Houvig ved siden af Leif Tarbensens .
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Hvis nogen har indvendinger, hører vi gerne.
Ellers regner vi med, at alle 77 er identificeret.
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Det var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten af og til mindre indlæg af historisk interesse for Holmsland-området.
Denne gang skal det handle om en af Holmslands tidligere præster, som er
nævnt i en indbydelse fra dengang, man virkelig gjorde noget ud af indbydelser. Den trykt i P. Nielsens Bogtrykkeri i et ikke særlig stort format – ca.
12 X 20 centimeter. Til gengæld er indholdet på 85 sider!
Det drejer sig om ”INDBYDELSESSKRIFT til AFGANGS- OG ÅRSPRØVERNE i AARHUS KATHEDRALSKOLE i Juli 1871”, hvor man på side
34 og 35 kan læse dette, som er en direkte afskrift af hvad skolens rektor,
Professor, Dr. G. Lund, bl.a. skrev i det afsnit, som hed ”Skoleefterretninger”:
”Den 24. september 1870 blev Adjunkt F. P. Ingerslev kaldet til Sognepræst
for Gammel- og Ny-Sogns Menigheder paa Holmsland i Ribe Stift efter at
have været Lærer her ved Skolen i 8½ Aar og tillige Inspektor. Med en utrættelig Arbejdskraft forbandt han en altid vaagen Paapasselighed og bidrog
som Inspektor meget til at holde en god Orden. Skolen er ham derfor megen
Tak skyldig og ledsager ham ved hans Bortgang med Ønsket om, at han maa
finde Tilfredshed i sin ny Virksomhed. Her havde han i de sidste Aar gjennemgaaet tunge Prøvelser: efter at han for faa aar siden havde mistet sin
Fader, Skolens forrige Rektor, berövede Døden ham næsten samtidigt i Løbet af det næste Aar baade Hustru og to Børn. – Han tog Afsked med Skolen
d. 31 Oktober, hvorefter i Vakancen (November Maaned) med Ministeriets
Tilladelse Pastor Lic. Theol. Th. Hansen overtog hans Religionstimer… ”
(Herefter følger en længere opremsning af hvem der overtog hans andre timer på Aarhus Kathedralskole).
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Om pastor Ingerslev står der i Holmsland og Klittens historie (bind
I, s. 94):
”Niels Phister Ingerslev, født 24. marts 1834 og søn af professor Chr. Fr.
Ingerslev og Charlotte Marie Phister, student fra Kolding i 1852, cand.
1857, lærer ved Søetatens Drengeskole 1860, adjunkt i Aarhus 1862,
sognepræst her 21/3 70, ordineret 16/11. Han blev 16/5 61 gift med Julie Nathalie Merwede, født 21/3 32 i Saksild, men døde allerede 5/3 70.
Anden gang blev Ingerslev gift 15/8 71 med Augusta Edzardine Merwede, født 7/8 38 i Gylling, begge døtre af Carl Edzard Seiffert v. d. Merwede, ejer af Bjerres Mølle i Åle, og Ida Hedvig Ingerslev. Pastor Ingerslev
var en højt begavet og belæst mand. Han var grundtvigianer og stod i
forbindelse med kredse i Lem og Velling. Sammen med lærer Anders
K. Himmelstrup kom han til at betyde meget på Holmsland, de holdt regelmæssige møder, der efterhånden blev store, med fremmede talere.
8/5 79 blev han forflyttet til Veggerby og Bislev”. - Vi kan tilføje, at pastor
Ingerslev døde i 1914.

Dagli’Brugsens jubilæumsfest
- Se billederne side 48..

47

Fra Dagli’Brugsens jubilæumsfest
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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

49

 Bygningsstål

Siden med tiden
Postkassen i Kloster
På Dagli’Brugsens østmur: mandag - fredag kl. 15.30
Postkasserne i Søndervig
På Søndervigs Supermarkeds østmur: dagligt
Ved stoppestedet øst for Beach Bowl: mandag - fredag 17.30
søndag 15.30
Postkassen Ringkøbing
Det gamle posthus Nørredige 1:

mandag - fredag 19.00
søndag 17.30

Genbrugspladsen Kloster
Mandag og onsdag 15.00 - 17.00
Fredag
14.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 16.00

Bogbussen
Skolegården i Kloster mandage:

14.05 - 14.45

Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.
Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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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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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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