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Så er et år igen ved at være gået, i hvert fald i Holmsland Sogneblads regi.
Bladudvalget vil benytte lejligheden til at sige tak for det forløbne år og ønske alle vore læsere, bidragydere og annoncører en glædelig jul og et godt
nytår.
Når næste sogneblad udkommer skriver vi altså 2013, og det betyder bl. a.
at vore annoncører vil blive kontaktet. Vi håber naturligvis at blive taget lige
så godt imod, som vi plejer.
Et nyt år betyder også et nyt forsidebillede på sognebladet. Hvad skal det
være denne gang? Mon der ikke blandt læserne er masser af ideer. Kom ud
af busken og kom med forslag – de kan mailes til ovennævnte mailadresse
eller ringes ind til et af bladudvalgsmedlemmerne. Vi håber på masser af
forslag.
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Nyt fra Sogneforeningen
Flagallé

Holmsland Sogneforening har mulighed for flagallé både på Klostervej og
Gammelsogn Kirkevej. Sogneforeningen sørger for 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
Flagene og flagalléen udlejes gerne til private fester og der findes spyd,
så man kan sætte flagene op i indkørsel/have eller langs vej til ejendom.
Priser for leje af flag og flagallé:

Klostervej
(Opstillet og nedtaget)
Gammelsogn Kirkevej
(Opstillet og nedtaget)

Medlemmer
700,00 kr

ikke medlemmer
800,00 kr.

500,00 kr.

600,00 kr.

Enkelt flag

20,00 kr.

25,00 kr.

Mindstepris

100,00 kr.

100,00 kr.

Leje af flag sker ved henvendelse til Bodil Schmidt tlf.: 97 33 71 09
Fra Sogneforeningen skal lyde en stor tak til Svend og flagopsætterne,
som yder et kæmpe arbejde. Flagene skal ikke bare op og ned, stængerne
skal vedligeholdes, snore og vimpler skiftes og flagene tørres efter brug i
regnvejr.
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Kloster på verdenskortet
Kloster kom på verdenskortet i forbindelse med Kunsten i Bevægelse
Den første uge i september ankom 7 fremmede mennesker til Kloster. Vi
kendte navnene på dem, vi vidste at de var kunstnere, vi vidste, fra hvilke
lande de kom, men ellers var det kun ord som plastikflasker, tomme syltetøjsglas, gocarts og en bestillingsliste til tømrerne, der fortalte lidt om de
besøgendes ærinde.
Hvem var Youshihisa Sano, Lise Skou,
Bert Mainem, Bertine
Bosch, Morten Kroman, Jens Ardal og
Steen Rasmussen? Ja
Steen havde vi mødt på
et par forbedrende møder, men de øvrige var
kun kendt fra de oplysninger, nettet giver.
Hurtigt blev det dog klart for os, at vi her havde med personligheder at gøre,
som ville give Kloster den bedste oplevelse. Hele flokken kom med en gejst
og en ihærdighed, som gjorde alle vore tanker om kunstneres driverliv til
skamme. Vi fik et pust fra en anden verden, vi mødte en glæde ved et samvær på tværs af forskelligheder.
Hvad gør det, at sproget ikke altid slår til, når viljen er til gensidig forståelse?
”Du får, hvad du giver” var Steens ord ved ferniseringen i centeret sidst på
ugen. Disse ord var kunstnernes ros og tak
til Kloster og kan stå som det, vi husker fra
ugen. De fremmede kunstnere kom med ideerne, smil og en varm indstilling til at skabe
noget sammen med os, og vi tog imod og
gav igen til fulde.
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På sportspladsen mødtes børn, unge og ældre til samvær omkring 600 plastikflasker, der skulle klippes i mærkelige formationer, andre kom med klenodier til Byens Arkiv, handlen gik i Lises butik, der blev stegt pølser og
skumfiduser, drukket kaffe af plastikkrus, pyntet gocarts og lavet uhyggelige
masker. Der blev kommunikeret på kryds og tværs, bånd mellem forskelligheder blev knyttet, og på trods af perioder med blæst og regn, var humøret
højt.
Mogensgaards bedste bud på en traktor, Dronning Margrethe, bønder med
halm i støvlerne, yndige bondepiger, væmmelige uhyrer fik smilene frem
ved et høstoptog gennem Kloster. Var det kunst? Sjovt var det i hvert fald.
Smukke kunstværker, som i de næste mange år ville pryde Kloster, var nok,
hvad vi i arbejdsgruppen havde forventet, da planerne om Kunsten i Bevægelse første gang blev luftet i efteråret 2011.
Meget var anderledes, men her efterfølgende ser vi tilbage på et projekt,
hvor det ikke var de håndgribelige kunstværker, der kom i højsæde. Måske
falder støvet over Sanos ”Flash Forward” eller plastikflaskerne i skulpturen
bliver møre. Så forsvinder den, men oplevelserne, sammen med den ihærdige, imødekommende japaner, forsvinder aldrig.
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Kloster kom på verdenskortet. Ja det gjorde den! Gå bare ind på www.facebook.com/yoshihisa.sano.31. Desuden kan berettes at vores www.klostersside.blogspot.com i september måned blev læst/set af over hundrede japanere.
Hvor er Byens Arkiv, er
vi blevet spurgt? Siden
projektets afslutning har
det været stået på skolens
torv. Nu bliver det skilt
og ”arkiveret”. Der ledes
efter en permanent løsning på placering. Findes
den ikke, vil kunstværket
næste vinter i en periode
igen være at se enten på
skolen eller i centeret.
Som tak for at Kloster tog del i Kunsten i Bevægelse har vi fået forærende
et billede af den svenske kunstner Helmtrud Nystrøm. Hvor det skal hænge?
Mon ikke centeret har en egnet plads?
Tak til alle for hyggelige timer i projektugen
Tak til jer der bidrog til en festlig afslutningsfest
En kæmpe tak til alle jer, der tog en tørn før, under og efter projektugen.
Tak til Nordea, Holmsland Tømrer- og Maskinsnedkeri, Ringkøbing-Skjern
Installationsforretning, Danish Crown, Ringkøbing Biograf og ikke mindst
tak til Daglí Brugsen i Kloster, som sørgede for bespisningen.
Tak til Ringkøbing- Skjern Kommune for støtte til projektet
Tak til Inge for fantasifuld bordpynt i centeret
Tak til skolen, børnehaven, kirken og centeret for godt samarbejde.
Tak til flaghejserne, som sørgede for flagallé ugen igennem.
Tak til Ringkøbingegenes folkedansere, som glædede os med Ragna Tangs
danse og efterfølgende ”liegstouw”.
På Landsbygruppens vegne
Bodil Schmidt
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Nyt fra HGU
Som tidligere beskrevet på HIMS har HGU fået ny formand. Det er Kaj Pedersen,
som har sagt ja til at hjælpe i HGU, hvilket vi er rigtig glade for. Se i øvrigt indlæg
fra Kaj her i sognebladet.
Så er efteråret og vinteren kommet, og det er ensbetydende med, at mange hold i
badminton, volleyball, gymnastik og fodbold er startet i Hallen. Som noget nyt i år
er der f.eks. hver anden søndag formiddag et gymnastikhold, der hedder ”Familieidræt” for de 1 ½ til 6-årige. Det er 1½ time for fuld damp i forskellige aktiviteter
- rigtig sjovt.
Stepz startede sidste år for de lidt større børn, men i år er der 2 hold. En der hedder
2-4 klasse og en der hedder fra 5. klasse. Det er dans / gymnastik på en ny måde.
Indoor Cycling er stadig et kæmpe hit. I skrivende stund er der 7-8 hold hver uge,
der cykler derudaf og med pulsen helt i top. Alle hold er næsten fyldt op, men er der
nogen, der ønsker at prøve, er det bare med at henvende sig til HGU eller instruktørerne. Der er intet loft på, hvor gammel man må være for at cykle. Hver onsdag
morgen er der f. eks. et hold for 60+.!
Er der nogen, der mangler oplysninger om HGU eller de forskellige hold, kig forbi
HGU’s hjemmeside www.h-gu.dk . Der skulle I kunne finde de fleste oplysninger.
Alle, der er aktiv i HGU, burde nu have betalt kontingentet, ellers skal man se at få
betalt eller få stoppet med at være aktiv på holdet.
Når I læser denne udgave af Sognebladet, er jeg rejst til Australien med min familie
på ”vort livs rejse”- er hjemme igen den 10. januar 2013. I kan ikke kontakte mig
på telefonen i denne periode, da den er slukket. Har I spørgsmål vedrørende HGU,
så kontakt Kaj tlf. 22 95 13 52 eller Verner tlf. 40 20 68 59.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
p.v.a.
HGU
Bent Erik Iversen
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Ny formand i HGU
I et tidligere sogneblad eftersøgte HGU flere
mennesker til at varetage de opgaver, der nu
engang er i en idrætsforening. Efter en snak
med Bent-Erik lå det klart, at man især manglede at få besat en post, og ja, sådan blev jeg
altså formand for Holmsland gymnastik og
ungdomsforening.
Mit navn er Kaj Pedersen, jeg er 34 år og
har nu boet i Kloster i 12 år. Jeg har tidligere
haft med bestyrelsesarbejde at gøre og senere
trænet fodbold i bl.a. HGU, og jeg har været
glad for at være en del af det frivillige arbejde
i et mindre lokalsamfund. Efter en pause på ca. 8 år er jeg nu igen klar til at
hjælpe med foreningsarbejde på lokalplan.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle hjælpes ad med at holde gang i de lokale tilbud, der findes i Kloster og i øvrigt i mange andre små lokalsamfund.
Der er brug for, at vi alle yder en ekstra og frivillig indsats, hvis vi vil have
mulighed for at benytte os af de mange og gode fritidsaktiviteter, som bl.a.
HGU har at byde på. Jeg har allerede nu haft mulighed for at møde mange
af de frivillige, der hver uge og måned yder en stor indsats, for at foreningen
kan bestå. Jeg er imponeret over den entusiasme, der er i hele HGU, og jeg
glæder mig meget til at arbejde sammen med alle i foreningen.
Jeg vil prøve at gøre mit til, at vi kan holde gang i det lokale idrætsliv, og jeg
glæder mig til de udfordringer, der nu engang måtte være.
Til sidst vil jeg komme med en opfordring til alle i vores lokalsamfund: Har
I nye ideer til hvordan, HGU kan bruge sine kræfter fremover, eller har I lyst
og tid til at give en hånd en gang i mellem, så er I mere end velkomne til at
kontakte mig.
HGU / Kaj D. Pedersen
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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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Holmsland Friluftslaug
Vinterprogram for Holmsland Friluftslaug.

Kajakkerne er næsten gået i vinterdvale.
Vandet er 6 grader, så en rotur under de
omstændigheder kræver godt udstyr som
våddragt eller endnu bedre tørdragt – og så
selvfølgelig en ubændig trang til at komme på vandet. Men glæd jer, vi inviterer til
vandtilvænning i Hvide Sande svømmehal,
hvor vandet er noget varmere, og hvor vi
skal blive gode til redningsøvelser og træne svømning evt. med udstyr på. I
skal vide, det er en fornøjelse at lave redningsøvelser i varmt vand.
Arbejdsgruppen har d. 26. okt. været samlet til et møde og sammensat en
række aktiviteter for medlemmer af Holmsland Friluftslaug.
Lørdag d. 8. dec. Kl. 10.30:
Julehygge i havnen med gløgg og æbleskiver plus snobrød og pandekager
over bål. 50 kr. pr. deltager. Børn halv pris. Af hensyn til udekøkkenet indhentes tilmelding - senere. Bestyrelsen i HGU m. fl. inviteres til denne formiddag.
Onsdagene d. 9. januar, d. 6. februar, og d. 6. marts 2013
– alle onsdage kl. 19.00 – 21.00
Her har vi booket Hvide Sande svømmehal til vandtilvænning og redningsøvelser – og en god svømmetur er der også plads til. Medlemmer gratis. Er
der nye medlemmer, der ønsker at komme med, er I velkomne til at henvende jer - så finder vi en pris. Vi arrangerer fælles transport – også af kajakkerne.
Torsdag d. 21. februar kl. 19.30 i Fiskeriets Hus, Hvide Sande
Eventyrer, medlem af Sirius-patruljen, jægersoldat og ivrig kajakroer Erik
B. Jørgensen fortæller og viser billeder fra sin seneste ekspedition: ”Skandi10

navien rundt i kajak”, en rotur på 6.442 km.
Vi har på forhånd booket nogle pladser hos Maritim Viden, der arrangerer
denne aften. Der indhentes tilmelding senere. Pris 75 kr. incl. kaffe.
En måneklar vinteraften med stjerner og navigation
– endnu ikke datosat
Sjoerd Booth vil tegne og fortælle og dermed undervise os i stjernehimlen
og i den forbindelse give råd og vejledning i navigation og pejlemærker.
Sted og dato får I senere, hvor vi også indhenter tilmelding.
Klubhuset har nu fået tag på og er færdigbeklædt med træ og indrettet til kajakker og udstyr. Vi takker Erik og Niels for et godt stykke arbejde og for de
mange timer, de, har lagt i det. Et flot resultat.
Venlig hilsen arbejdsgruppen

HUSK
Deadline til næste nummer er
fredag den 1. februar
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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

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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Holmsland Krocket klub
Holmsland Krocket er nu kommet i efterårs humør. Krocket-sæsonen er jo
hele året, men her i efteråret fortsætter spillet lidt mere på vejrets vilkår. Der
har været flere regnvejrsdage her i 2012, men de garvede holder ved, selvom
man skal spille i regntøjet..
Sommerturneringen endte med en førsteplads til vores B1-hold, som spillede i Pulje 1. I kampen mod vinderne af Pulje 2 Sørvad, trak Holmsland det
korte strå. Det betød så, at klubben gik glip af pokal og Diplom. – Det var nu
også en grim pokal – men det var nu ikke meldt ud fra DGI, at det kun var
den endelige vinder af puljerne, der blev hædret!!! Vi sætter hold i 2013, når
vi får melding fra DGI og når vi ser, hvad vi har af spillere, som vil deltage.
Mix-stævnet d. 13. september blev et rigtigt vellykket arrangement. Vi havde fået et rigtigt flot vejr med solskin lige fra morgenstunden og banerne på
stadion var rigtig gode. Dem havde vi jo også dagen forinden fået klippet og
revet græsset af, så de var fine.
Der mødte 56 spillere op inklusiv de lokale, så det blev til 14 baner og de
spændte fra M-spillere til C-spillere. Efter en frokostpause i det fri var de sidste kampe færdigspillet, så præmieuddelingen kunne foretages ved 14.30-tiden. Som noget specielt er der ved
stævner på Holmsland også en trøstepræmie til den spiller på hvert
hold, som fik færreste points.
Kommune-mesterskabet 2012 i
Rækker Mølle blev i år spillet 25.
august i halvdårligt vejr med regn og
blæst, men humøret fejlede ikke noget. I år var der en 2. plads til C1spillerne.
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Klub-mesterskabet 2012 blev I år
afholdt 25. oktober, hvor alle klubbens medlemmer var inviteret til
morgenkaffe kl. 10.00. Dagen startede med solskin og pænt vejr og
”Klubhuset” var fyldt med medlemmer og hyggelig snak. Der blev
trukket lod om holdsammensætningen til en mix-turnering og kampene gik i gang afbrudt af frokostpause kl. 12.00. De sidste kampe var
færdigspillet ved 14-tiden, hvorefter der var præmieuddeling. Her var der præmier til alle spillere og ovenfor
ses Klubmestrene 2012.
Klub-livet i Holmsland Krocket klub: Vi har i år været mere end 25 spillende medlemmer og der er fortsat plads til flere. Der har været træningsdage
med 5 baner i gang. Vi håber til næste år at kunne byde velkommen til endnu
5 – 6 spillere. Der er plads til såvel trænede som nye spillere.
Viggo Kofod
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Holmsland Idræts- og
Kulturcenter afholder

Kæmpe julefrokost
Lørdag den 15. dec. Kl. 18.30
Kom og vær med - slå dig sammen med familie,
naboer, venner eller hold din firma-julefest
sammen med rigtig mange andre.
Preben Susgaard tilbereder
Et lækkert buffetbord
2 slags sild med karrysalat. (på bordene)
Pandestegt rødspættefilet med hjemmerørt remoulade samt citron.
Sandartfilet stegt med skind på vinterurter hertil karry beurre blance.
Rejer med mayonnaise og citron.
Graved laks med asparges og sennepsdressing.
Røget helt.
Sylte med rødbeder og sennep.
Røget krondyr med sprød parmesan og pesto.
Hjemmelavet lun leverpostej med bacon, champignon og rødbeder.
Tartelet med høns i asparges.
Langtidsstegt kalvespidsbryst med glaseret selleri.
Andebryst stegt med kanel og appelsin hertil vintersalat med ristede jordskokker.
Glaseret hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler.
3 slags oste med div. Tilhbehør.
Ris á la mande med kirsebærsauce.
Hertil div. brød samt smør.
Natmad.
Aspargessuppe med kødboller og asparges.

Musikken leveres af bandet Duet´n og Mejse!!
Hele det store arrangement
fås for 350 kr. pr. person incl.
kaffe og natmad.

Bestilling kan ske til centeret
på tlf.: 40 46 16 80 eller mail center@holmsland.dk senest d. 7.dec.
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SuperBest Søndervig
Badevej 1 - Søndervig - 9733 9600
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Foredrag med:
Torsdag den 10. januar kl. 19.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing
Der var engang hvor det danske landshold i fodbold stort set kun
spillede mod Sverige - og tabte.
Men så kom 1980erne og med dem en tysk herre ved navn Josef Emanuel Hubertus Piontek.
Bedre kendt som Sepp Piontek - en træner, der for alvor satte Danmark på fodboldlandkortet i
1980erne, og som talte stjerner som Michael Laudrup, Preben Elkjær, Morten Olsen, Frank
Arnesen, Jan Mølby og Søren Lerby m.fl.
Piontek bragte disciplin og ambitioner til det danske landshold, samt en tro på, at det rent
faktisk kunne lade sig gøre for et lille land som Danmark, at spille med på de helt store scener

Sepp Piontek er et nostalgisk gensyn med en epoke i dansk fodbold, der efter
manges mening bød på noget af det flotteste spil nogensinde set herhjemme.
Som foredragsholder er han også i stand til at inspirere og motivere.
Og når nu foredragsholderen er Sepp Piontek, så kan det næppe komme som en overraskelse,
at det hele naturligvis leveres med anekdoter fra tiden som landsholdstræner i firserne samt
den humor, der altid har knyttet sig til den karismatiske tysker.

Pris: 150 kr.
Billetter kan købes på www.billetto.dk eller i Holmsland Idrætsog Kulturcenter til og med den 7. januar eller ved indgangen, hvor
billetter koster 195 kr. pr stk.– Spørgsmål kan rettes til Karina på
tlf: 40461680
Arrangør:
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
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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
19

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@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.
Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.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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Lune julegaver
hos Tind Textil & Kunst
Juletilbuddene gælder til og med den 22. december

Køb et par filthjemmesko fra Glerups
og få et par varme mahairstrømper
med i købet!
Lagerføres i forskellige farver
og modeller fra str. 36-47.
Børnestøvle fra 20-34.

Forny din sofa med
flotte puder og
plaider fra Elvang i
uld/alpaka. Vi giver
Ekstra åbent i december:
et lækkert stykke
2. og 3. søndag i advent kl. 10 - 16
sæbe fra sæbeMandag d. 17. dec. kl. 10 - 17
værkstedet med i
købet.
Lukket d. 23. - 26. dec.
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
December ’12– Februar 2013
I BEGYNDELSEN – OM JULEN
”I begyndelsen” – sådan begynder Bibelen. Begyndelsen er et punkt i universets historie. Den magt, som
var dér, rummede alt, som siden blev til. Stof og
energi, ting og liv, ideer og personlighed. Og begyndelsen virker med hele tiden.
Begyndelsen er også et punkt i verdenshistorien.
En gang for omkring 2000 år siden viste den store begyndelse sig som et nyfødt barn. Han skulle kaldes
mange smukke navne, bl.a. frelser og ”freds fyrste”.
Han bragte en ny begyndelse til ethvert menneske: Ret til at lægge det gamle bag sig. Øjeblikke,
hvor vi kan få fred i sjælen for det, der nager. Han
strejfede os med Guds tilgivelse. Den giver en ny begyndelse. Vi skal ikke gøre noget for det. Bare tro på
det med taknemmelighed og stille glæde.
Nu er det vinter og mørke i naturen, måske også i
en og anden sjæl. Men der er en begyndelse til. Naturen fortæller, at solen vender tilbage. Og kirken fortæller om et lille barn, der tænder en Bethlehems
stjerne i hvert et menneskesind. Glædelig Jul!
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NYE MENIGHEDSRÅD
Den 12. september afholdt menighedsrådene en velbesøgt orienteringsaften med omkring 60 fremmødte.
Mødet mundede ud i én liste i hvert sogn, som dermed
er valgt ved såkaldt fredsvalg.
Den 1. søndag i advent er startdatoen for de nye
menighedsråd, som skal varetage livet omkring kirkerne frem til 2016.
Medlemmerne i Ny Sogn (i alfabetisk rækkefølge):
Christian Iversen, Elisabeth Schmith Christensen, Helle Kaspersen, Holger Jensen, Peter Johansen og Poul
Rossander Nielsen.
Medlemmerne i Gammel Sogn (i alfabetisk rækkefølge): Dorthe Midtgaard Hansen, Hans Krogsgaard,
Joan Poulsen, Karen Riis Jensen, Peter Nielsen.

JULEMUSIK

Mandag den 10. december kl. 19.30 i Gammel
Sogn kirke: Vi Synger julen ind. Musikskolen medvirker.
Søndag den 16. december kl. 19.00 i Ny Sogn kirke: Julekoncert med Holmslandkoret.
Søndag den 6. januar kl. 19.00: Vi runder Julen af i
ord og toner. Program offentliggøres senere.

JULEHJÆLP

Et mindre beløb kan her til jul uddeles til trængende
familier. Ring til Ole Lange, 97337011.
FORSIDEBILLEDET
Jomfru Maria i julenatten - fra kalkmaleri i Gl. Sogn
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
2. december - 1.sø. i Advent Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
9.december - 2.sø. i Advent Lukas 21,25-36: De sidste tider
Mandag d.10. december
Musikskolen medvirker
16. dec. - 3.sø.i Advent - Matt
11,2-10:Johannes Døbers spørger
23. dec. - 4.sø.i Advent – Joh
1,19-28 - Johannes Døbers
24. dec. - Juleaften - Lukas 2,114: Juleevangeliet
25. dec. - Juledag - Lukas 2,114: Kristi Fødsel
26. dec. - 2. Juledag - Matthæus
23,34-39: Dom over Jerusalem
30. dec. Julesøndag - Lukas
2,25-40: Simeon og Anna
1. jan. - Nytårsdag - Lukas
2,21: Jesu omskærelse
6. jan. Hellig 3 kongers søndag
- Matt 2,1-12: De vise mænd
13. jan. - 1.sø.e. Hell.3 kg. Lukas 2,41-52: Jesus som 12 årig
20.jan. Sidste sø.e.Hell.3 kg.
Matt 17:Forklarelsen på bjerget
27. jan. Septuagesima - Matt
20,1-16: Arbejderne i Vingården
3. feb. Seksagesima - Markus
4,1-20: Forskellige sædekorn
10. feb. Fastelavns søndag
Matt 3,13-17: Jesu Dåb
17. feb. 1.sø.i Fasten - Matthæus 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
24.feb. 2.sø.i Fasten Matt 15,2128: Den kana’anæiske kvinde
3. mar. 3. sø.i Fasten Lukas 11,
14-28: Jesus uddriver en stum ånd
10. mar. Midfaste – Joh 6: Bespisningsunderet

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

9.00

10.15

9.00

-

19.00 Julekoncert
m.Holmslandkoret

19.30 Vi synger
julen ind
10.15

10.15

9.00

14.30

16.00

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15
14.00
19.00
Vi runder julen af
10.15
Ruth Hvas

16.00
10.15

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

9.00
10.15
Erik Paabøl
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10.15

14.00
Kirkekaffe

9.00

10.15

10.15

9.00

Kontakt Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 –
hokl@km.dk - www.holmsland-kirker.dk

HOLMBOHJEMMET
To gange om måneden står kirken for et arrangement
på Holmbohjemmet. Ret til ændringer.
Torsdag d. 13. dec. kl. 14.30: gudstjeneste.
Torsdag d. 24. dec. kl. 10.30: gudstjeneste
Torsdag d. 10. jan. kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 24. jan. kl. 14.30: sangeftermiddag
Torsdag d. 7.feb. kl. 14.30: gudstjeneste
Torsdag d. 21. feb. kl. 14.30: sangeftermiddag
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

KIRKER OG KIRKEGÅRDE
Kirkesanger
Igennem sommeren har Erla Thorolfsdottir vikarieret som
kirkesanger. Hun er nu fast ansat som kirkesanger ved Ny
Sogn kirke.
Samarbejde
Fra den 1. november påbegynder kirkegårdene ved Ny
Sogn og Gammel Sogn kirker et øget samarbejde. Vi beder
kirkegårdens brugere om overbærenhed, hvis der opstår
"smuttere" i forbindelse med denne omstillingsproces. Henvend dig til kirkegårdens personale, så vil vi se, hvad vi kan
gøre så hurtigt som muligt.
Ny Sogn kirkegård: Stephan Stræde 61 20 44 37.
Gl. Sogn kirkegård: graver Elise Ebdrup 24 48 43 40
Restaurering
I oktober måned fik Ny Sogn menighedsråd tilladelse fra
Ribe Stift til at påbegynde restaurering af Ny Sogn kirke.
Menighedsrådet vil løbende orientere om arbejdet. Læs
mere i sognebladet.
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INDRE MISSIONS SAMFUND

HOLMSLAND - HEE

Program for:
DECEMBER 2012
Mandag
Torsdag
Lørdag

d. 3. kl. 19.30
d. 13. kl. 19.30
d. 29. kl. 19.30

JANUAR 2013
Mandag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
		
Tirsdag

d. 7. kl. 19.30
d. 9. kl. 19.30
d.10. kl. 19.30
d.14. kl. 19.30
d.21. kl. 19.30

Torsdag

d.31. kl. 19.30

d.22. kl. 19.30

FEBRUAR 2013
Mandag
Mandag

d. 4. kl. 19.30
d. 18. kl. 19.30

Tirsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
		

d. 19 .kl. 19.30
d. 21. kl. 14.30
d. 22. kl. 19.30
d. 25 .kl. 19.30

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Adventsmøde v/Bjarne Lindgren
Julefest

Bedeuge v/ Chr. Iversen
Bedeuge v/ Jørgen Iversen
Bedeuge v/ Johs. Nøhr
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen
Bibelkursus i Ørnhøj v/ Robert Enevoldsen,
Thyborøn
Bibelkursus i Ørnhøj v/ Robert Enevoldsen,
Thyborøn
Møde v/ Johannes Esmarch, Videbæk

Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Missionsuge v/ Henning Bjerg Mikkelsen,
Lomborg
Missionsuge v/ Per Dyrholm, Skarrild
Missionsuge v/ Jens Ole Nielsen, Hvide Sande
Familieaften v/ Sv. Erik Petersen, Ringkøbing
Kredsgeneralforsamling i Haurvig
Helge Iversen Ringkøbing, taler

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus
Alle er hjertelig velkomne
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Holmbohjemmet
På Holmbohjemmet har personalet det sidste år arbejdet med at få flere aktiviteter for beboerne ind i hverdagen.
Vi startede først på året med at invitere lokale borgere til at komme og være
frivillige og hjælpe til ved gåture, gymnastik mv.
Hver onsdag formiddag mødes nogle frivillige med beboerne
i dagligstuen, hvor
der startes med formiddagskaffe og et
par sange, derefter er
der, hvis vejret tillader det, gåtur i Kloster. Hvis det er dårlig
vejr, spiller de frivil-

lige og beboerne spil i kælderen.
En dag i sommer hvor vejret så noget truende ud, gik turen til vores nabo,
som er Kloster børnehave. Det var en god oplevelse for såvel børn som
voksne.
Der er altid plads til flere frivillige og skulle der
være nogle der har lyst
at høre mere om hvad
det er, kan man blot møde op onsdag formiddag
kl. 10.00 i dagligstuen.
Der er altid personale
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tilstede, som er medansvarlig for, hvad der skal ske.
10.-14. september var 4 personale og 4 frivillige på skift i sommerhus sammen med 5 beboere.
Sommerhusets Spabad blev afprøvet, og selv om man er 97 år, kan man godt
ønske sig et spabad derhjemme.

Kom og besøg vores julestue
Lørdag d. 1. december 2012 kl. 14.00 – 16.00

Der sælges lodder, æbleskiver, gløgg, kaffe, sokker og meget andet godt
Holmslandskoret og børnekoret kommer og synger adventen ind.

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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Ny Sogn Kirke
Renovering af Ny Sogn Kirke
For længe siden skrev vi i dette blad
om renovering af Ny Sogn Kirke!
Som man har bemærket, er der endnu
ikke sket noget, men det kommer nu.
Endelig har vi fået tilladelsen til at gå i
gang og vi skal i nærmeste fremtid have det første byggemøde, hvor der vil
blive lavet en tidsplan - så med ca. 2 års forsinkelse skulle vi kunne starte i
foråret 2013. Kirken vil være lukket i ca. ¾ år, med start efter konfirmationen.
Som tidligere skrevet er det hvælvingerne i det sydlige sideskib, der allerførst skal repareres. Der er en del murværk, der skal repareres, bænkene skal
males og have nye hynder, lyset skal skiftes, trappen til prædikestolen skal
skiftes, orgelet skal tages ned og renses og pudses, varmen skal ændres, og
der skal nyt gulv. Netop gulvet er grunden til forsinkelsen. De to stykker cementgulv mellem hovedskibet og sideskibene har været det store emne, da
man betragter disse som værende helt unikke og ganske særegne for kirken.
Vi har haft svært ved at bevise, at netop disse cementgulve ikke var meget
gamle og dermed bevaringsværdige, og der har derfor været et vældigt skriveri frem og tilbage mellem nationalmuseet, Ribe Stift og os. Men nu er man
altså gået med til, at vi får et mere ensartet gulv i kirkerummet.
Vi håber på, at vi kan genåbne kirken først i 2014 - evt. til påske.
Det er en større omgang, og lang tid kirken vil være lukket, men heldigvis
(som skrevet sidste gang) har vi jo Gl.Sogn Kirke så tæt på og med samme
præst og organist, så vi ikke skal undvære dem så længe.
Mvh
Helle Kaspersen
Ny Sogn Menighedsråd
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Damefrokost 2013
Holmsland Idræts- og Kulturcenter og Din egen Forening
holder årets damefrokost

Lørdag den 2. marts 2013 kl. 13.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Billetter kan købes på www.billetto.dk i perioden 20. november
2012 – 24. februar 2013.
Man kan også kontakte Gunver B. Jensen på tlf. 97-337541 eller
gunver.jensen@mail.dk senest 24. februar. I så fald skal betaling
ske til konto 7670-2773914 senest 24. februar 2013.
Køber man billetter til flere, skal samtlige navne oplyses ved tilmeldingen.

Prisen er 225 kr. – en oplagt julegaveide.
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.

Kontingent til Din egen Forening er uændret i 2013 – kun 75 kr. for
hele året. Man kan forny sit medlemskab ved at indbetale 75 kr. til
ovennævnte kontonummer. Husk at opgive navn.

Gammelt jern kan afleveres

hos Henning Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer. Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting: Ring venligst til:
Henning Jørgensen mobil 24 22 62 66
Lars Provstgaard mobil 40 46 02 93
Pengene går til et godt formål i Holmsland Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Centernyt
Endnu et travlt år er ved at være gået i centeret og et tilbagekig beretter om
mange forskellige arrangementer af både idrætslig og festlig karakter. På et
tidspunkt havde jeg kontakt med en mand, som ønskede at afholde en krybdyrsudstilling i hallen. Jeg må selvfølgelig ikke sige, at det heldigvis ikke
blev til noget, men tanken om slanger, edderkopper og andet kryb i centeret,
gav mig nu lidt gåsehud.
Fredag den 2. nov. afholdt vi sammen med Sogneforeningen ”Tak for hjælpfest” Næsten 60 personer var tilmeldt, og vi havde en rigtig hyggelig aften.
Linda havde lavet en rigtig god flæskesteg, så vi fik på en rigtig god måde
takket for en kæmpe indsats fra hjælperbanken.
Lige nu har vi travlt med planlægningen af ”Den store julefrokost” lørdag
den 15. dec. og vi glæder os rigtig meget til dagen. Tilmelding kan nås endnu.
Lørdag den 5. januar 2013 afholder vi ”hopAmok” for børn og barnlige sjæle. Vi fylder hallen med hoppepuder, elastiktræk, sumodragter, rodeotyr og
meget andet. Det kan kun blive vildt!! Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så
I kan være med til at hoppe amok.
Torsdag den 10. januar 2013 kommer en gammel kending fra Roligantiden i
80érne. Sepp Piontek til Holmsland Idræts- og Kulturcenter og fortæller om
at motivere og fortæller anekdoter fra sin tid som fodboldlandsholdstræner
for bl.a. Elkjær, Laudrup og Lerby. Dette bliver et genhør med fodboldlandsholdet, da de var allerbedst!
Ellers går dagligdagen i centeret med diverse gøremål. Vi har højskoledagene,
festerne, fællesspisningerne og vores foreninger, der dyrker deres idræt, så jeg
synes egentligt, at tiden går godt. Herudover har bestyrelsen nedsat et ”kulturudvalg”, som vil tage sig af at arrangere foredrag, musik osv. så der kan ske
noget mere i centeret. Har I forslag til arrangementer, så er I meget velkomne
til at skrive eller ringe til mig, så kan jeg sende den videre til udvalget.
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Til sidst vil jeg slå et slag for, at hvis man har ideer, ris/ros, forslag til forandring eller ting, der synes uforståelige, så ring til mig eller vend forbi kontoret. Med ønsket til alle om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår
Vel mødt i centeret
Mvh
Karina

HopAmok
I Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Lørdag den 5. januar fra 10.00-16.00

Vi fylder hallen med:
� Hoppeborge
� Tarzanbane
� Kæmpe rutchebane
� Elastiktræk
� Sumodragter
� Knallerter
� Rodeotyr
� Og meget andet….

Pris 40 kr. pr. person.
Så kom og hopAmok.
Kantinen har åbent hele dagen.
Der vil være opsyn, men forældre er meget velkomne hele dagen.
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Klasseturen til Grenå og Ebeltoft,
fra den 27.8 – 30.8 2012
Turen startede klokken ni mandag
morgen, da vi alle var ankommet til
Ringkøbing Station.
Første stop var i Skjern, hvor vi
skiftede tog. Andet stop var i Århus
og fra sidste stop (Grenå) skulle vi gå ud til Kattegat centeret.
På Kattegat centeret fik vi lov til,
at gå lidt rundt og kigge på de
forskellige fisk og hajer. Senere
på dagen skulle vi dissekere en
blæksprutte. Vi blev delt op i
seks hold, hvert hold fik én blæksprutte.
Den skule renses og klargøres til
hajerne, torskene og fiskene i rørebassinet. Vi fik også lært noget
om hajerne, da vi var på ”Haj School” Det var virkelig en oplevelse at se, når
hajerne gik til ro og sove ved siden af bassinet med hajer.
Tirsdag morgen fik vi taget
afsked med Kattegat centeret. Vi skulle gå tilbage til
togstationen i Grenå, hvor
bussen til Ebeltoft, der
holdt og ventede på os.
Lidt udenfor Ebeltoft, boede vi på et vandrehjem.
På Fregatten Jylland var
der en guide med os rundt.
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Han fortalte om, hvad der var sket
på skibet og hvilke kampe, det
havde været med i. Det var meget
spændende.
Det er nogle utroligt flotte ting,
som er på glasmuseet. Der fik vi en
rundvisning, også meget sjovt at se.
Onsdag var vi i Ree dyrepark. Vi
fik set en masse sjove og spændende dyr, bl.a. aber, giraffer og
leoparder. I parken var der rovfugleshow, som nogle så. Det er nogle
utrolige flotte og spændende fugle! Der blev også tid til en safaritur, hvor vi
kørte ude på den såkaldte ”savane”, hvor dyrene var fritgående. Det var en
stor oplevelse at se nogle dyr, man ikke lige ser hver dag, på så kort afstand.
Torsdag var vi vi klar til at tage hjem, eller retter sagt: det skulle vi ! For
hvem sagde vi var klar til at tage hjem ? Men det var en utrolig god tur, også
rigtig hyggelig. Tak til alle, der har været med til, at gøre det til, sådan en
god tur!
Skrevet på 6. klasses
vegne
Lau, Camilla og Line.
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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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Holmsland Brugsforening
Serviceudvidelse i Holmsland Brugsforening
Lidt hoste ?
Hjælp til rygestop?
Lidt hovedpine?
Så er der hjælp at hente i Dagli’Brugsen – og vi sparer en tur til Ringkøbing.
Dagli’Brugsen udvider med Håndkøbsudsalg fra Ringkøbing Apotek. Håndkøbsudsalget åbner i uge 46 og følger butikkens åbningstid. Der er ingen
ændringer på receptpligtig medicin. Recepter sendes digitalt fra lægen og
direkte til apoteket; medicinen kan så afhentes i Dagli’Brugsen efter kl. 17.
Loven for Håndkøbsudsalg siger, at unge under 15 år ikke kan købe ”håndkøbsmedikamenter” og gælder det smertestillende tabletter som Panodil eller lignende, skal man være over 18 år. Paracetamol, som er det stof, der
findes i Panodil og tilsvarende smertestillende tabletter, er ufarligt, når det
doseres korrekt. Men ved forkert brug kan det være yderst skadeligt, derfor
kravet om, at man skal være over 18 år ved køb af smertestillende.
Kirstine har taget et lille udsnit hjem af forskellige medikamenter for så at
udvide sortimenet efter behov.
- og så lige til sidst……..
Dagli’Brugsen er med, når julen holder sit indtog i Kloster. En ”tradition”
der startede sidste år. Efter aktiviteter i Kulturcenteret og salmesang i kirken,
tændes julelysene i byen, og vi slutter alle sammen dagen af med varm kaffe
og småkager i butikken. Kirstine har til denne dag fundet gode tilbud frem.
Hvad siger I til suppe med boller og flutes til en nem og varm aftensmad?
Til allersidst en venlig hilsen fra Kirstine, personalet og bestyrelsen med ønsket om en rigtig glædelig jul til jer alle sammen.
- på gensyn i butikken
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Cykelstien gennem Kloster
For at højne sikkerheden for de bløde trafikanter, har vi i Sogneforeningen
talt om, at det ville være godt, hvis man undlod at parkere på cykelstien. Det
giver nogle problemer, når cyklister skal ud på kørebanen for at passere.
Cyklister skal altid køre i højre side, hvor der er cykelsti på begge sider af
vejen. Bilister, der kører ud på Klostervej, er ikke opmærksomme på, at der
kommer cyklister i den forkerte side.
Så skal vi ikke prøve at hjælpe hinanden til at holde cykelstien fri for biler
og til at cykle i den rigtige side.
Sogneforeningen

Røjklit-KST
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
 kæbespænding
 kolde hænder/fødder
 fordøjelsesproblemer

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

 koncentrationsbesvær

Ring og hør om KST kan gøre noget for dig. Jeg behandler også børn.

Berit Korsholm Pedersen

61 54 12 10
berit@roejklit.dk www.røjklit.dk
Røjklitvej 14, Holmsland, 6950 Ringkøbing
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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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Det var dengang
Under denne overskrift bringer Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten af og til mindre indlæg af historisk interesse for Holmsland-området.
I foråret dukkede disse 2 gamle dokumenter op på Bornholm og blev købt af
en lokalhistorisk interesseret her på Holmsland. Det drejer sig om ”Placat,
angaaende Forbud imod Fiskerie i en Deel af Indløbet til Ringkjøbing Fiord,
Nymindegab kaldet.”, som er udsendt af Rentekammeret den 10. april 1829
– og et eksemplar af ”Lov om Fiskeriet i Ringkjøbing og Stadil Fjorde.”,
som er ”Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 30te Januar 1861.” Begge
er trykt på håndgjort papir ”Hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig
og Universitets-Bogtrykker.”, - som det hed i 1829. – I 1861 var det knapt så
formelt: ”Trykt hos J. H. Schultz.”

Begge dokumenter er nu videregivet til Fiskeriets Hus i Hvide Sande, hvor
særligt interesserede vil kunne købe kopier af dem, - dog ikke på håndgjort
papir.
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For os her i Holmsland-området er det nok især loven om fiskeriet i Ringkøbing og Stadil Fjorde, der har interesse. Derfor gengives her indholdets
ordlyd:

Lov

om
Fiskeriet i Ringkjøbing og Stadil Fjorde.
Christiansborg Slot, den 30te Januar 1861.
Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders
og
Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke
stadfæstet følgende Lov:
§1.
Det bliver ved Kongelig Anordning at bestemme, paa hvilke Steder, til hvilke
Tider og med hvilke Redskaber der maa fiskes i Ringkjøbing og Stadil Fjorde.
§2.
Salg af Fiskeyngel saavelsom al anden Afbenyttelse af samme, undtagen til
Madding, forbydes.
§3.
Tilsynet med Overholdelsen af dette Forbud og de Bestemmelser. der
i henhold til denne Lov foreskrives ved kongelig Anordning, paahviler deels Vedkommende Politimestre og Sognefogder, deels de Mænd,
til hvem Indenrigsministeriet ellers særligen overdrager dette Hverv.
Til Honorar for Tilsynet kan anvendes et Beløb af indtil 200 Rb, aarlig.
§4.
Enhver, som i Aarets Løb agter at drive Fiskeri i Ringkjøbing og Stadil Fjorde, har forinden derom at gjøre Anmeldelse i Kjøbstæderne forPolitimesteren og paa Landet for Sognefogden, hvilke, efter at have forvisset sig om det
paagjældende Redskabs Lovlighed, meddele Vedkommende Attest desangaaende. Med Hensyn til de Fiskeredskaber, hvis Afbenyttelse er indskrænket til
en vis Tid af Aaret, bliver der af vedkommende Opsyn at bekjendtgjøre be41

stemte Dage forinden Fisketidens Indtræden, paa hvilke Anmeldelse skeer
og Redskabernes Eftersyn foretages paa et for Fiskerne bekvemt Sted.
§5.
Sager angaaende Overtrædelser af denne Lov og de sig dertil sluttende kongelige Anordninger behandles som offentlige Politisager.
§6.
Enhver, som indstævnes, kan i Mindelighed rette for sig og saaledes undgå
Dom, naar han senest ved Sagens Incamination (som betyder ”retssagens
indbringelse for retten” – red.) erlægger en Mulct (betaler en bøde) efter
Amtets nærmere Resolution og derhos udleverer det brugte Redskab, forsaavidt dette naatte være forbudt.
§7.
For Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Lov og de sig dertil sluttende kongelige Anordninger bliver at erlægge en Mulct af 1 Rd. til 200 Rd.,
og saafremt det brugte Redskab eller nogen Deel deraf er forbudt, bliver
dette, forsaavift fornødent, at tilintetgjøre. Er Forseelsen begaaet ved Undladelse af Redskabernes Foreviisning, bliver det Fornødne at berigtige.
De høiere Mulctbeløb bliver især at anvende, hvor Forbudet mod Afbenyttelse af Fiskeyngel er overtraadt, eller hvor der er udøvet Fiskeri paa forbudte Tider eller Steder.
§8.
Mulcterne tilfalde Vedkommende Jurisdictions Politikasse. Hvor dertil findes Anledning, kan Amtmanden, efter Politimesterens Indstilling, af Politikassen tilstaae passende Belønninger til de Sognefogder og andre Opsynshavende, der have udviist Nidkjærhed i Opfyldelsen af deres Pligter, navnlig
med Hensyn til Opdagelsen af Overtrædelser af nærværende Lov og de sig
dertil sluttende kongelige Anordninger, eller til andre, som derved maatte
have ydet Bistand.
§9.
Denne Lov træder i Kraft den 1ste April 1861; men forsaavidt der
ved kongelig Anordning maatte blive foreskrevet nogen Forandring
i de hidtil Brugte Redskabers Indretning, tilstaaes der alle Vedkommende en yderligere Frist af 1 Aar til at foretage saadan Forandring.
Loven bliver, med tilhørende kongelige Anordninger, dog ikkun gjældende
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indtil den 1ste April 1867.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 30te Januar 1861.
Under Vor kongelige Haand og Segl
Frederik R.
D. G. Monrad

www.holmsland.dk
Gå på Internettet og tast: www.holmsland.dk
og du får den nye forside frem, som viser kalender med aktiviteter
og arrangementer på Holmsland. De fire taster på øverste række
giver direkte adgang til Idræts- og Kulturcenterets, HGU’s og Sogneforeningens hjemmesider.
Hjemmesiden er fortsat under udbygning, men har man aktiviteter, som man gerne vil have anmeldt her så kontakt en af de tre
foreninger og få en plads i kalenderen her på forsiden. Der er dog
kun plads ti 2 til 3 linjer ud for datoen. Her kan så henvises til andre hjemmesider og læs mere.
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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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Bandsbyvej 50 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 47 36 15 • 50 47 36 15
 Få et uforpligtende

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

tilbud på jordvarme!
Vi klarer alt vedrørende
ansøgning og godkendelse hos myndigheder.

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

AP

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

S

ervice

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

 Vi udfører
underleverandørarbejde
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 Bygningsstål

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: Postkassen er nedtaget!
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

NYT: Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.

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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