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Kære læsere
Efteråret (og meget snart vinteren) er
over os, og der hygges inden døre.
Der er gang i forskellige aktiviteter i
byen.
Hver tirsdag aften er der fællesspisning
hos Marlene i Centeret, der afholdes
Højskoledag ca. hver anden onsdag, du
kan komme til gudstjeneste på Holmbohjemmet eller julefrokost i Centeret.
Madlavning for mænd er også netop
startet op, og julelysene tændes meget
snart (hvis de ikke er blevet tændt).
Disse informationer har jeg fundet på
holmsland.dk under ”kalender” – kig
derind og se, hvad der sker i Kloster og
omegn
Husk, at hvis du har et arrangement, du
gerne vil ha ud til ca. 300 mailadresser
via HIMS – eller på INFO skærmene,
som hænger i Dagli`Brugsen og i Centeret, ja så kan du sende en mail med din
besked til hims.holmsland@gmail.com
så vil den blive sendt ud.
Med ønsket om en dejlig december og
jul
/Dorthe Krogsgaard

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Her i næste fase, som vi er i gang med,
arbejder vi på en ”helhedsplan”, som gerne skulle gøre os i stand til at deltage i
kommunens projekt ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”.
Dette projekt giver kommunen mulighed
for hvert fjerde år at udpege op til 2 omdannelseslandsbyer i kommuneplanen.

Hvad sker der i
Bosætningsudvalget?
Efter en del år, hvor der har været stilstand i ejendomsmarkedet på Holmsland
og i Kloster, er vi nu i en ny situation.
Antallet af huse til salg er nærmest halveret i løbet af det sidste års tid, og det
er nærmest ikke til at komme i nærheden af en bolig til leje. Samme situation synes at være tilfældet mht. andelsboliger, som går som varmt brød.
Med de mange unge mennesker udefra,
som er ansat i landbruget, og det forventelige behov for bolig hos de mange nye
ansatte i badeland mm. er det bydende
nødvendigt, at der sker noget snarest.
I bosætningsudvalget har vi i første omgang henvendt os til banker, boligselskaber, eventuelle investorer samt ikke
mindst kommune og Borgmester med
henblik på at ændre tænkningen omkring
Kloster. Således at man bliver klar over,
at der er behov og grundlag for handling.

Kort fortalt vil man få mulighed for at
lave en byudvikling, som kan udnytte
attraktive naturområder på tværs af eksisterende lokalplaner og i det hele taget udnytte lokale potentialer – også den
omstændighed, at Kloster ligger som en
smørklat mellem hav og by.
Med en stærk lokal forankring (vi håber
på stor lokal opbakning!!) vil vi kunne få
hjælp til at få nogle af vores idéer til øget
bosætning ført ud i livet.
Skulle vi ikke blive valgt som én af de 2
landsbyer, arbejder vi naturligvis videre
alligevel.
Forhåbentlig er der mere konkret nyt at
læse i næste udgave af Sognebladet.
Hans Jørn Sørensen,
Bosætningsudvalget
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Søndervig Landevej
For nogle år siden skrev jeg et indlæg i Sognebladet under overskriften:
”Søndervig Landevej – livline og pestilens”.
Den overskrift kunne jeg godt have
brugt igen, for den er stadig dækkende.
Trafikmængden er om muligt blevet
endnu større og med realiseringen af de
store projekter i Ringkøbing og Søndervig, er der kun udsigt til, at ondt bliver
værre.
I Sogneforeningen har vi efter bedste
evne forsøgt at råbe politikerne op, men
det har været vanskeligt.
Vi har påpeget problemerne omkring
Klostervejskrydset, hvor lange ventetider
for bilister fra Kloster har været årsag
til ikke så få hasarderede udkørsler på
Søndervig Landevej.
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Den nærliggende tilkørsel fra Baggesvej er med til at tegne billedet af et kryds
med adskillige faremomenter, hvilket vi
også har påpeget.
I første omgang har man fra politiets
side givet udtryk for, at der i krydset ved
Klostervej er gode oversigtsforhold.
Det har vi opponeret imod bl.a. gennem
en snak med Færdselspolitiet, som erkender, at man ikke har været opmærksom på den trafik, succesen med Surfspottet har afstedkommet og at man
ville kigge på dette.
Senere har det forlydt i pressen, at Byrådet anbefaler en rundkørselsløsning ved
Klostervej, og at man med fordel kunne
foretage anlægningsarbejdet samtidig
med løsningen af problemerne i Søndervig.
Dette er naturligvis glædeligt. Vi er ikke
i tvivl om, at begge dele vil gøre fremkommeligheden på landevejen bedre
for såvel turister som fastboende.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Da der blandt borgerne i vores område
imidlertid er opstået tvivl om, hvorvidt
rundkørslen også bliver en realitet, benyttede Dorthe Krogsgaard og jeg et
møde med borgmester Hans Østergaard
til at spørge ind til sagen. Hans Østergaard forsikrede os om, at der er sikkerhed for, at problemet bliver løst, og at
rundkørslen er på budgettet i 2021.
Derimod er vi mere i tvivl om, hvorvidt
disse anlæg vil gøre livet lidt lettere for
de borgere, der specifikt bor langs vejen
med opkørsel til denne. Vi har bedt kommunen om at medvirke til, at der blev indført hastighedsbegrænsning på den del af
strækningen, hvor der ligger flest huse –
ca. fra afkørslen til Nyropsvej og hen til
og med Klostervejskrydset – i gamle dage
benævnt ”Nørby”.
Det ønsker man ikke at imødekomme
med den begrundelse, at det vil have en
negativ effekt på trafikrytmen, og at den
øgede trafikmængde i sig selv ville nedsætte hastigheden!
Det kan man så hver især have sin mening om, men fra Sogneforeningens side
vil vi ikke for nuværende foretage os
yderligere. Enhver kan i øvrigt frit rette
henvendelse til politiet og bede dem om
en hastighedskontrol på strækningen.
Hans Jørn Sørensen

Loppemarked eller
værdimarked?
Har I en juletræsfod, har I en fjerkræssaks, eller har I en autostol til mit
barnebarn?
Måske bliver svaret nej, men i mange
tilfælde bliver svaret et ja. Ja, for
Holmsland Sogneforenings loppemarked
rummer et væld af spændende effekter, husgeråd og dimsedutter, som kan
tilfredsstille selv den kræsne loppejæger.
Holmsland Sogneforenings loppemarked
har eksisteret i mere end ti år, og mange af
medarbejderne har været med siden starten.

Hvorfor dette arbejde?
Rigtig mange er gode til at aflevere deres
brugbare, afbrugte effekter i containeren
på genbrugspladsen, og det er da lidt
spændende at være med til at tømme.
Med de afleverede ting følger en historie. Der er mærker og følger efter brug,
og ofte giver lopperne anledning til et tilbageblik til gamle dage.
Sammenholdet på loppeholdet spiller en
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stor rolle. Nye bekendt-skaber opstår og samtidig med, at arbejdet
udføres, er der tid til en snak om dagligdags ting og gøremål.
Loppearbejdet signalerer genbrug, og det
er med tilfredshed, hver gang vi fornemmer, at en kaffemaskine, en barnevogn
eller noget andet får et nyt liv. Måske
skulle Holmsland Sogneforenings loppelager skifte navn til Holmsland Sogneforenings værdilager?
Loppemarked – værdimarked? En ting
er sikkert. Det betyder noget, at I afleverer jeres kasserede habengut på genbrugspladsen. Bliv ved med det, så der også
fremover er penge til julebelysning, flagallé o.lign.
22 ihærdige hjælpere mødte op på Bandsbyvej 32, da der skulle ryddes op efter
veloverstået loppemarked og hvorfor
så ikke fortsætte arbejdet, når så mange
ivrige og arbejdsvillige mennesker gang
på gang møder op? Men selvfølgelig
spiller indtjeningen også en stor rolle, og
det er med tilfredshed, her i efteråret, at
kunne notere et overskud på 22.600 kr.
til sogneforeningens kasse.
Det med indtjeningen af kroner og ører
kan også gå for vidt!
En af loppemarkedets bedst uddannede
sælgere solgte en ganske nydelig og
næsten ny rygsæk til en meget tilfreds
kunde. Problemet var bare, at Ivan lidt se6

nere på dagen manglede sin rygsæk med
indhold af værktøj og andre ting!!
Heldigvis kunne kunden spores. Handlen
gik tilbage. Prisen fortæller historien ikke
noget om.
Fredag d. 22. maj 2020 og lørdag d. 23.
maj 2020 satses på loppetræf i Kloster,
selvfølgelig igen i samarbejde med
”Ringkøbinggardens Lopper og Genbrug” og ”Klosterkræmmeren”.
Vi vil afstemme åbningstiderne, lave
fælles annoncering og fælles omdeling
af løbesedler i sommerhusområdet.
Mange tak til de to salgssteder for ”fælles
trav” i efterårsferien. Der er plads til os
alle. Lad os fortsætte med et samarbejde,
som er til glæde og hjælp for alle.
/Bodil
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Naturens Dag
med temaet Mærk Naturen
Vejrudsigten blev aflyttet og nærlæst i
dagene op til 8. september, hvor Røjklit
Havn for 6. år i træk skulle danne ramme
om og være udgangspunkt for Naturens
Dag med aktiviteter både til vands og til
lands. Dagene inden var særdeles våde
og blæsende, men vinden løjede af til
3m/sek. og der var udsigt til tørvejr.
”Vi bor i et smørhul. Vi er heldige i vores
område, hvor vi bare ved at åbne døren
befinder os i den smukke natur”, sagde
formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen, da han holdt åbningstalen ved Naturens Dag på Røjklit
Havn. ”Lad os benytte os af denne rige
mulighed. Tag næste generation ved
hånden og lad dem mærke naturen. Ved
at mærke og lære naturen at kende bliver
man også bedre til at passe på naturen”.

Der var sat fokus på denne
opgave og 80 frivillige stod efter åbningstalen denne søndag klar til at lade besøgende fra nær og fjern i alle aldersgrupper
mærke naturen.
Jægerne, naturvejlederen, spejderne og
en biavler forberedte og havde sat røget
vildtkød, krydret dyreragout, syltetøj af
naturens mange bær, friskslynget honning, nykærnet smør, fladbrød og pandekager på menuen. Smagsprøver blev
nydt, og der var bred enighed om, at
naturens produkter og de fremstillede
madvarer fortjente mindst fem stjerner.
Kulturhistorisk vandretur, besøg på Jettes
Strudsefarm, snapsetur, fugletur til Jens
Bjerg Thomsens jagthytte og traktorbustur til det nye madpakkehus ved Vonå
Engbro tiltrak mange besøgende. Lokale
guider sørgede for gennem fortælling og
vejledning at formidle deres viden omkring emnerne.

Vandet blev erobret af kajakker, fiskebåde, som sørgede for sejlads til Hindø,
trækfærge og paddle boards. Garvede
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roere valgte turen til Hindø,
hvorimod mindre rutinerede sejlere blev
i havneområdet og nøjedes med en kort
sejltur side om side med instruktørerne.
Trækfærgen sejlede i fast rutefart fra kaj
til kaj, og sidst på dagen vovede en flok
modige mennesker i alle aldre sig på
paddle boards for at afprøve balancen på
vandet.

Til Naturens Dag på Røjklit Havn hører friskstegte fiskefileter og – frikadeller. Travle hænder i fiskeboden stegte
fiskefrikadeller af 25 kg fiskefars og
300 fiskefileter og sørgede for, at rigtig
mange kunne nyde frokosten med udsigt
over Stadil Fjord.

Et af de ældste håndværk i verden, rebslagning tiltrak en masse medhjælpere, og resultatet af arbejdet var smukke
tove, hvoraf det ene senere på dagen blev
brugt til tovtrækning.
En duel udkæmpes normalt med kårde
og sværd ofte med døden til følge, men
på havnen til Naturens Dag var æren på
spil da Gl. Sogn og Ny Sogn duellerede
i disciplinerne færgepulling og tovtrækning. Her måtte Ny Sogn erkende et
smerteligt nederlag.

Holmsland Skole lader dagligt eleverne
mærke naturen, og denne dag var der inviteret til Adventure Race for hele familien. Sved på panden og høj puls. Den
samme mulighed tilbød HGU, som inviterede på udendørs træning på havneområdet.
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En mørk regnsky trak op, men kastede
dog kun få dråber af sig, da smedens
hammer lod de ni bedeslag indkalde
til gudstjeneste i det fri. En stemningsfuld gudstjeneste med musik og salmesang. Også her viste naturen sig fra en
forunderlig side, da stæreflokke på himlen over Stadil Fjord gav flyveopvisning,
”sort sol” med lyset fra solen som baggrund.
Efter fællesspisning i et fyldt festtelt sluttede Holmslandkoret på bedste vis denne
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dejlige dag med et repertoire af danske
sange.
Naturens Dag på Røjklit Havn havde
dagen igennem besøg af over 400 mennesker i alle aldre. Besøgende, som på
den ene eller anden måde oplevede og
mærkede den natur, vi nyder, men også
har til opgave at passe på.

med en trangia, lidt brød, ¼
liter fløde og 1 liter kærnemælk…. Med
disse ting- ja så kan du næsten lave et helt
måltid. Børnene vil elske at lave frokost
ved bålpladsen, i skoven eller blot der,
hvor den planlagte tur går hen. Alle sanser
bruges, og så giver det så meget mening,
at vi viser vore børn de hele processer.

/ Bodil

Her følger et par af Erikas opskrifter:
Smør:
¼ liter fløde.
Fløden hældes i et glas med låg. I glasset puttes en glaskugle. Nu rystes glasset, ind til der kommer væde og smør.
Væden hældes bort, og der tilsættes salt
og evt. finthakkede krydderurter eller
hvidløg. Smørret bruges som tilbehør på
brød eller som tilbehør til nye kartofler.

Mad i det fri med friluftsvejleder
Erika Andersen:
Mærk naturen betyder også (for mig), at
man befinder sig i naturen over tid.
Naturen har så meget at tilbyde. Det
gælder nogen gange blot om, at forberede sig en smule, pakke en rygsæk

”Friskost”
1 liter kærnemælk
Kærnemælken lunes indtil den skiller vallen kan evt. bruges til gærbrød.
Ostemassen dryppes af i et klæde. Derefter tilsættes evt. finthakkede krydderurter,
salt og peber.

Med hensyn til Naturens Dag 14. september 2020, så har vi fået en henvendelse fra SundhedsCenter Vest, som
gerne vil være med på havnen med en
aktivitet, der hedder: ”Vil du med ud i naturen Bedstefar/Bedstemor?” Vi ser frem
til dette samarbejde med kommunen.
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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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00

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
Svend S. Jensen
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97 33 75 41

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Vintersæsonen
2019/2020

Gymnastik

I år har vi 3 børnehold Bøllespirerne,
Spilopperne og Spring, Rytme og Tons.
Så der er mulighed for børn fra 1 år til
og med 6. klasse at dyrke gymnastik i
Kloster. Alle hold er inddelt, så alle aldersgrupper både bliver udfordret og
har det sjovt med gymnastikken.
For de voksne er der rig mulighed for
at få dyrket gymnastik på vores hold

Træning med effekt. Alt gennemføres
af vores dygtige og glade instruktører.
Gymnastikopvisningen vil være fredag
d. 13. marts og denne gang vil DHE(Den
Danske Design og Håndværks skole)
være gæstehold.

Multihold

For første gang har vi vores Multihold.
Formålet er at børnene får lov til at
11
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snuse til flere sportsgrene i løbet af sæsonen. I år skal de prøve håndbold, Basketball, Hockey og badminton.

Tirsdagstræf

Hver tirsdag formiddag har vi vores
tirsdagstræf. Holdet er inddelt ligeligt
med socialt samvær og aktivitet.

Hockey/Floorball, herrer

Floorball er et spil i høj fart. På vores
hold spilles der på motionsniveau. Alle
kan deltage og formålet er først og
fremmest at få ugens motion samtidig
med en masse hyggeligt samvær.

Spinning

5 gange om ugen er der spinning for alle
niveauer. Vores dygtige instruktører er
altid klar til at give den fuld gas og dig
sved på panden.
I løbet af sæsonen vil der også blive arrangeret lørdagshold.

Crossfit

Endnu en mulighed for at få sved på panden i vinterperioden. Hver mandag aften
er hallen lavet om til et større fitnesscenter. Træningen tager udgangspunkt i
dit individuelle niveau, og derfor kan erfarne træne på lige fod med begyndere.
Volleyball
Som et andet nyt hold har vi i år valgt
at starte et Volleyball hold op. Et Mixhold der tager udgangspunkt i, at man
skal have det sjovt med sporten og det
sociale er i højt fokus.
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Yoga

Som endnu er nyt tiltag er det nu muligt
at dyrke Yoga i Kloster. Holdet er for
begyndere, og alle øvelser vil blive
gennemgået i et stille og roligt tempo,
hvor alle kan være med.

Badminton

Også i år er der badminton i hallen om
onsdagen og alle baner er stort set optaget. Hver fredag træner en masse glade
børn, faktisk så mange at det har været
nødvendigt at lave to hold.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Fyraftenstræning for kvinder

På holdet er der en kombination af styrke/grundtræning og hockey. Så der er
både ømme muskler og høj puls. Men
også en masse gode grin.

Fodbold

Også indendørssæsonen i fodbold er
startet godt op. På alle hold deltager
friske og oplagte spillere, der brænder
for fodbolden.
Den 22. februar 2020 er der fodboldstævne i Centeret, vi håber på at se
rigtig mange tilskuere, som vil støtte op
om vores fodboldbørn.

Håndbold

Vores damehold i håndbold er blevet et
rigtig populært hold og der spilles efter
mottoet ”tab og vind med samme sind”.
Deltagerne er fra 18 år og opefter.

Ændring i kontingentstrukturen

Som nævnt tidligere i Sognebladet, laver vi i HGU et forsøg denne vintersæson med en ny kontingentstruktur.
Vi vil gøre det billigere for vores
medlemmer at deltage i mere end en aktivitet. På nuværende tidspunkt betaler
man fuldt kontingent for alle de aktiviteter, man deltager i, men i den kommende indendørs sæson vil kontingentet
være opbygget på følgende måde:
Ved første aktivitet: Fuld pris
Ved anden aktivitet: 25% rabat
Ved tredje aktivitet: 50% rabat

Denne struktur vil være gældende som
et forsøg for HGU’s hold-aktiviteter
(ikke spinning), og vil som nævnt være
gældende for den kommende indendørs
sæson.
På HGU’s hjemmeside skal man tilmelde sig som man plejer, men der vil være
3 muligheder for hvert hold. Så vær opmærksom på at vælge det rigtige, alt efter
om det er første, anden eller tredje aktivitet. Dette er gældende for hvert medlem.
F.eks. hvis Peter ønsker at gå til gymnastik, vælger man denne som første aktivitet. Han vil dog også gerne deltage på
Multiholdet. Man vælger så denne som
anden aktivitet (holdet er oprettet med de
25% allerede fratrukket).
Men som det også blev nævnt tidligere,
så lider vi stadig under, at mange simpelthen ikke får betalt kontingent til
tiden eller overhovedet, og der ligger
hver sæson et stort arbejde i at rykke for
at minde om dette.
Vi holder derfor fast i, at der vil blive
indført en rettidig indbetalingsdato og
efter denne dato, vil der være en generel stigning på alle kontingenter. Vi har
bestemt at gøre det på denne måde, da
vi helst ikke vil indføre betaling inden opstart. Vi mener nemlig, at de to
prøvegange vi har på alle hold, er meget
vigtige, specielt på børneholdene.
Stigningen vil være DKK 50,- pr. hold
13
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og stigningen vil ske for betalinger efter
d. 30/11-2019. Der vil komme en generel reminder rundt inden.

snakket om stort og småt og grinet både
med og af hinanden. En rigtig god start
på vores fremtidige samarbejde.

Hvis I har spørgsmål til dette, er I
velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Hvordan støtter du din klub!

Meningsmåling

HGU vil sidst i december gennemføre
en meningsmåling omkring hvilke tiltag foreningen kunne gennemføre med
henblik på at få flere til at tilslutte sig aktiviteterne - det kommer til at foregå på
vores Facebook-side “Holmsland Gymnastik-og Ungdomsforening”; så vær
klar til at deltage ved at trykke Synes
godt om “Holmsland Gymnastik-og Ungdomsforening” på Facebook!

Hyggeaften

Da der både i HGU´s og Kulturcentrets
bestyrelse er kommet nye medlemmer
og dertil også en ny centerleder, holdt
vi i september en uformel hyggeaften så
både nye og gamle kunne lære hinanden
at kende. Aftenen startede med spisning og sluttede med en kamp om æren
i vores nye Billard/pool lokale. Der blev
14

Der findes mange måder, man kan støtte
HGU på, og vi er altid villige til at tage
en snak om, hvad du kan tilbyde.
Nedenfor kan du se nogle af mulighederne og sikkert finde en der passer
lige til dig.
Bliv medlem. Det er et faktum, at jo
flere medlemmer vi har jo flere muligheder har vi for at udvikle vores eksisterende hold og oprette nye.
Bliv frivillig. Uden vores frivillige var
der ikke noget, der hed HGU, og alle er
velkomne med det de kan tilbyde. Men
det har i de sidste år været specielt været
trænere og udvalgsmedlemmer vi har
manglet.
Bliv sponsor. Vi er utrolig glade for alle
vores sponsorer, og de gør, at vi i HGU
kan lave mange nye tiltag. At være sponsor er ikke kun for erhvervsdrivende,
men også for private.
Man kan for 2500,- blive en del af vores
lange liste af sponsorer.
Kontakt vores fantastiske sponsorudvalg
for flere detaljer. Se HGU’s hjemmeside
for kontaktoplysninger.
Har du spørgsmål til noget af dette, er du

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
altid meget velkommen til at tage fat i et
af medlemmer i HGU’s bestyrelse.

Gymnastik næste sæson

Efter at have været en bærende del af
HGU’s gymnastikudvalg i flere år, har
Jane Gravengaard udtrykt et ønske om
at gå på ”pension”. Så vi har brug for at
nye kræfter overtager, hvis der fortsat
skal være gymnastik i Kloster.

Vi vil gerne opfordre alle, der kunne
have interesse om at melde sig på banen.
Og nu er der rig mulighed for at hoppe
med på sidelinjen i den sidste del af sæsonen. Jane står gerne til rådighed med
deling af al hendes erfaring.
Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak til Jane
for hendes store arbejde og entusiasme
for gymnastikken i Kloster.
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Kajaktur til Læsø

– første weekend i Oktober
Fra roer Jeanette Fyhn Vigsø,
Holmsland Friluftslaug har vi
modtaget denne turbeskrivelse.
I en forlænget weekend tog 10 sejlere
med deres kajakker på traileren til Læsø
for at bruge dagene til sejlturer rundt om
den betagende ø.

Vejret viste sig fra den flotte side, men
med forskellige overraskelser. Fredag
var vejret mørkt og solen gik ned bag
skyer i horisonten. Lørdag skinnede solen flot hele dagen, men blæsten havde
godt tag i den lille ø. Så det gav udfordringer til sejladsen og sidevindsbølger på turen fra havnen i Vesterø og langs
nordsiden vestover mod Stokken. Kun
de sejeste begav sig ud på denne tur.
Resten af flokken kørte videre til Stokken på vestsiden, hvor de sejlede i det
lavvandede stræde og mod nord ud mod
det åbne hav, hvor de sejlede flokken fra
16

havnen i møde. På hver sin måde blev
naturen nydt. Det var fuld sol og højt til
himlen med flotte hvide skyer svævende
som et ekstra lag på himlen.
Dagen var langt fra brugt, og der var
plads til flere oplevelser. Et par styķker
cyklede rundt på øen, andre trillede afsted i bil. Første stop var en af de gode
garnbutikker. Her blev handlet og sukket
over de mange flotte garner og strik.
Videre gik turen til saltsyderriet, hvor
en levende rundviser fortalte om historien bag saltsydning og dets betydning
for området. Endnu en gang kunne den
flotte natur nydes, fra et tårn, der løftede
en op, med udsigt over de gamle saltområder. Områder som i dag er fredet.
Med god hygge i huset var alle igen
samlet til solnedgang på husets 1.sal, og
denne gang var der kun hvide pynteskyer. En absolut perfekt solnedgang i sin aller flotteste form viste sig ud over havet.
For hvert minut blev sceneriet kun flottere og flottere. Med oplevelser af flot
natur, dejligt vejr, shoppe- og turistture
og et besøg i kurbadet, var det tid til lækker aftensmad. Ingen gik sultne i seng.
Alle mætte på oplevelser og fyldte maver.
Årets første nattefrost kom netop denne
weekend. Men det slog ikke de seje ud,
som sov i telt. De tog blot lidt ekstra nattøj på. Søndag stod det igen på sejlads. I
dag var vejret stille, så nye muligheder

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

viste sig. Med den tidligere kaptain for
Læsøfærgen, Henning, satte alle mand
og damer bådene i havnebassinet i Vesterø og sejlede nord på mod fyr-øen Nordre Rønner. 8,5 km ud i Kattegat. En
tur på 1,5 time. Umiddelbart lidt for
spændene at sejle så langt ud på det åbne
hav. Men med blot 50 cm vand under
båden på hele turen, så var der ingen fare
på færde.
Overraskelsen var, at der fra Læsø og
helt ud til fyret var en revle, som brød
bølgerne fra østsiden og gav roligere
vand og lavvande. Så 5 km ud i havet
kunne man stå ud af kajakken, og stå på
en let oversvømmet sandrevle. Det er
ikke noget man oplever hver dag.
Efter en gåtur rundt om fyret og fyrboligen og en fortjent frokostpause, som
blev fuldendt af flere fund af rav, skulle
kajakkerne igen i vandet.
Vi havde bemærket at vinden ved fyret
var noget kraftigere end da vi lagde fra
land. Og ganske rigtigt. Hjemturen var
ikke kun en nydelsestur, men en tur, der
krævede fuld koncentration. Hvert et pagajtag skulle placeres korrekt i bølgerne

for at holde balancen. Hvis man var kæntret, var det ikke slemt, for der var jo lavvande, så man kunne blot rejse sig op
og sætte sig i båden igen. Men det er nu
sjovest at blive i båden.
Hver sejler havde sin måde at holde koncentrationen på eller aflede de
mange sidevindsbølger, nogle sang andre talte åretag. Revlen, som vi så fint
havde set og beundret på turen over, var
på hjemturen gemt under vand og bølger. Dog var havbunden stadig klar og
tydelig lige under os.

Hjemme, sikker i havn og i læ for bølger og vind, var alle trætte, og kajakkerne blev pakket på traileren for denne
gang. Så gik det mod huset for omklædning, hygge og spisning.
Endnu en hyggelig tur med folket fra kajakklubben i Røjklit var føjet til livets
oplevelser set fra en kajak.
Turens sidste sejlads var med færgen
til fastlandet. Men den kan også vippe.
Tak til alle for en god tur.

// Jeanette
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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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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

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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KunstiKloster

præsenterer ny udstilling
med Inge Møller.
Udstillingen kan ses
indtil 15. januar 2020.
Inge Møller (f. 1974)
Jeg er førtidspensionist/selvlært naturalistisk billedkunstner og bor i Lind
ved Herning.
Det kreative har altid været en del af
mig og mit liv. Fra jeg var barn, har
jeg holdt af at tegne, men det var først
i sommeren 2012, at jeg tog en pensel
i hånden og kastede mig over akrylmalingen. Det er der siden kommet adskillige malerier ud af.
Det er især landskaber og bymiljøer, der

Chania Havnefront
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optager mig. Malerierne handler om at
finde ro, både for mig, når jeg maler, og
for dem, der kigger på dem. Jeg mener,
det er vigtigt at finde nogle oaser af ro i
en verden, hvor alt flimrer forbi.
Hver enkelt maleri rummer en personlig historie, idet de er inspireret af fotografier, som jeg har taget på ferier eller
ture ud i det blå. Det er motivet i kombination med, hvor jeg var i mit liv, da jeg
tog fotografiet, der inspirerer mig.
Jeg har tidligere udstillet Beiderwand
tæpper og portrættegninger i Holmsland
KulturCenter.
Jeg udstillede første gang i foråret 2013
i forbindelse med købstadsjubilæet i
Herning, og siden er det blevet til udstillinger i Herning, Hvide Sande, Holstebro, Kloster, Ry og Benalmadena
Pueblo (Spanien).

Kunsten
inviterede indenfor
sidst i august
Holmsland KulturCenter dannede igen
i år rammen om ”Kunsten inviterer indenfor”. Det blev en fornøjelig weekend med udstillinger, værksteder og
musikalske oplevelser.
Det blev også en weekend, hvor det
lokale islæt gik hånd i hånd med de
formelle udstillinger, der var præsenteret i det store katalog.
Stor tak til alle udstillere i kataloget og
også tak til alle gæsteudstillere. I satte
en flot ramme for weekenden.
Desuden stor tak til alle lokale kreative
sjæle, der ville dele deres hobby / interesse med os og udstille deres arbejder. Her tænker vi på Mona Martinsen,

Dee Berger, Jørn Thue Elbæk, Mogens
Christiansen og Marianne fra SFO. I baner vejen for endnu flere.
Holmsland Skole havde igen sagt ja til
at samarbejde om udstilling af elevarbejder, og børnene var stolte – med rette - af
deres små billeder.
Strikkvinderne er efterhånden en naturlig
og uundværlig medspiller. Tak skal I ha’.
– og den sidste tak skal gå til de musikalske indslag. Det var en stor fornøjelse
med kammerkoret og spillemændenes
koncert.
Weekenden var godt besøgt, og dejligt
at så mange lokale havde sagt ja til at
deltage på den ene eller anden måde.
På gensyn i 2020 fredag d. 4. sept. –
søndag d. 6. sept.
Kunstgruppen KunstiKloster

Gammelt jern kan afleveres
hos Henrik Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer.
Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting:
Ring venligst til
Henning Jørgensen
Lars Provstgaard

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Dagli’Brugsen er inde i en rigtig god udvikling. Flere og flere handler mere og
mere, og når Jimmi og personalet samtidig har styr på de omkostninger, vi selv
er herre over, ja, så går det rigtig godt.
Det er også rygtedes på direktionsgangen
ved COOP. Direktør i Dagli’Brugskæden
Torben B. Andersen har været på besøg
med salgschef Kjeld Kirkedal – og de
har stor ros til Jimmi og har store forventninger til udviklingen. Vi er så småt
ved at tage hul på fremtidsvisioner for de
næste 5 – 10 år. Spændende arbejde!
Ved skolestart havde vi et godt og tæt samarbejde med hele skolen om ”Klar, parat,
Madpakkestart”.
Vi havde fra COOP’s udviklingspulje
søgt og fået penge til projektet, så vi
kunne hyre diætist Anne W. Ravn til at
være tovholder på ”den go’e madpakke”.
Højdepunkterne var børnenes workshops i butikken – med besøg af TV
og den store fællesspisning, der trods
storm og regn blev gennemført med
200 spisende gæster. Stor tak til skolen
for godt samarbejde og tak til alle jer frivillige, der var involveret. Dejligt at se så
mange børnefamilier i teltet.
Som I sikkert også kan fornemme er
tiden løbet fra det gamle koncept omkring vores traditionelle ”Sommer22

marked” i august måned, og vi spø’r hinanden, hvad kan det afløses af.
I den forbindelse har vi indkaldt alle
bestyrelser, råd og interessegrupper på
Holmsland til at drøfte fællesarrangementer nu og i fremtiden. Hvad kan vi
skabe i fællesskab? Mødet finder sted
i Centeret onsdag d. 6. nov. kl. 17.00.
Mere herom senere.

Jul i Brugsen
Sidste jul indførte COOP Julekup. Hver
dag i december kommer et stærkt tilbud
til alle på medlemskortet. Tilbuddene aktiveres på telefonen, hjemme på PC’eren
eller i scanneren i butikken. Efter aktivering slår de gode tilbud igennem i
kassen. Har I problemer med aktivering,
så spørg i butikken. Vi ved ikke hvilke

varer, der kommer – eller hvornår; men
det er værd at holde øje med.

Julelodder i Brugsen

Julelotteriet kører som sædvanligt hele
uge 47. Det betyder, at for hver gang
man handler i denne uge for 100 kr. får
man et lod. Det er fra mandag til søndag
kl. 17. Det kan blive til mange lodder, når
vi sidst på søndagen trækker lod om de
fine gevinster, Jimmi har fundet frem.

Søndag d. 24. nov. – altid sidste søndag i november – går hele Holmsland
sammen om adventshygge.
Vi starter i KulturCenteret og ender i
Brugsen. Men indimellem skal vi hygge
i Centeret omkring det store juletræ. Det
skal pyntes, og vi skal måske lege i hallen.
Vi går i kirke og synger adventen ind. Så
tændes juletræet og julebelysningen og
til allersidst inviteres alle ind i Brugsen
til en portion rygende rød suppe. Det er
her lodtrækningen finder sted blandt alle
fremmødte. Se program andetsteds.
Julesokker på rad og række. Det er

også denne søndag de røde julesokker
kan afleveres med navn på. Alle børn
(12 og derunder) er velkommen med en
julesok, hvori der så vil være små overraskelser hver weekend.
Velmødt i butikken
Bestyrelsen og Jimmi

Nyt fra
Menighedsrådene
Til orientering
Fra 1. søndag i advent er Ny Sogn menighedsråd og Gl. Sogn menighedsråd sammenlagt til et menighedsråd.
Sammenlægningen har været foreslået og drøftet i flere år. Der har været
holdt møder i begge menighedsråd og
et menighedsmøde i Kulturcenteret.
Ved alle tre møder var der ikke nogen
imod sammenlægningen.
Det første år består rådet af de nuværende 11 valgte medlemmer.
Formand: Helle Kaspersen,
Næstformand: Peter H. Nielsen,
Kasserer: Holger Jensen,
Kirkeværge for Ny Sogn kirke:
Poul Rossander Nielsen,
Kirkeværge for Gl. Sogn kirke:
Dorthe Midtgaard Hansen,
Kontaktperson: Joan Poulsen.
Se mere om konstitueringen af det
nye råd på kirkernes hjemmeside,
www.holmsland-kirker.dk lige som
der også vil være mere orientering i
næste nr. af Sognebladet.
Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd.
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KIRKESIDER FOR NY SOGN
OG GAMMEL SOGN
December `19 – Februar `20
MURANKER
En gang i løbet af de næste par år vil man opleve et større arbejde ved
Gammel Sogn kirketårn. De bygningssagkyndige siger, at murankrene,
er så rustne, at de skal skiftes, og dét fører andre ting med sig. Jeg har
måttet slå ordet ”Muranker” op. Det er nogle stænger, som går igennem muren. De er usynlige bortset fra en udvendig del: Forskudsankeret. De holder sammen på murværket. Uden murankre ville vægten af
taget trykke murene, så de ville skride ud. Som en buket tulipaner, der
hænger efter et par dage. Endnu er der ikke fare på færde, men på
længere sigt er der brug for murankre til at binde vil murene sammen.
En dag slog det mig, om det kun er huse, der har brug for at få murene
bundet sammen? Hvad med os mennesker? Oplever vi ikke også tryk,
der får os til at gå fra hinanden? Har vi ikke også brug ankre i vores liv?
Én del af mig ønsker frihed, en anden længes efter fællesskab. Noget i
mig ønsker udfordringer, mens andet stræber efter hvile. Og det bliver
ved: Modsatrettede forventninger og ønsker presser os i alle retninger.
Hvad holder sammen på det enkelte menneskes sind?
Og hvad med samfundet og fællesskabet i vores lille land? Hvad binder
os sammen på tværs af klasser og køn, by og land, alder og historie?
Jeg oplever det som om meget går i opløsning i disse år. Individer får
stress og brænder ud. Som befolkning graver vi os ned i hver vores
subkultur. Jeg netop hørt et interview med journalisten Hans Engell,
som fortæller, at selvom han har været toppolitiker, har han netop for
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første gang besøgt Ringkøbing. Det er næsten for dårligt, men selv må
jeg bekende, at jeg aldrig har været f.eks. i dét Nordvestkvartér, som
medierne skriver så meget om. Det er med landet som med den gamle
sang af Gnags, hvor det hedder: ”Ejnar han si’r det i grunden er synd –
at vi kender så lidt tilhinanden her i by’n.”
Det kan føles som om vores usynlige murankre ruster over, og at vi
først lægger mærke til det, når murværket skrider. Men hvad er vore
menneskelige murankre?
Da Jellingestenen blev rejst, brugte Kong Harald kristendommen til at
samle danerne. Han havde selvfølgelig politiske grunde til det, men
også saglige. For i kristendommen hedder det, at det vigtige ikke længere er alle de krav verden stiller, eller hvad du kan prale med i verden:
at du er mand eller kvinde, jyde eller sjællænder eller fra et helt tredje
land. Nej vi bliver målt med Guds evige blik, som ser på os, ligesom en
far ser på sine sønner og døtre og elsker dem alle lige højt.
Det budskab kan holde sammen på mig som enkeltmenneske og binde
landsdele sammen som en søskendeflok: som et land og et folk.
Men budskaber skal forkyndes igen og igen. For man glemmer dem. Ligesom murankre af støbejern skal fornyes fra tid til anden. Så kom og
lyt til ordene om Gud: murbindere for sjælen. Måske kunne julen være
en lejlighed til dét?
Ole Lange

HOLMBOHJEMMET
Onsdag 4.12. kl. 14.30 (Gudstjeneste), Juleaften 24.12. kl. 10.00, Tirsdag 28.1. kl. 14.30 Gudstjeneste, Torsdag 13.2. kl. 14.30 (Sangtime),
Tirsdag 25.2. kl. 14.30 (Gudstjeneste). Besøgende er MEGET velkomne.

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk - Menighedsrådet: Formand Helle Kaspersen 97337188 – Næstformand: Peter Nielsen
97320617 Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24484340 el. Chr. Iversen
23425187 e-mail:kirkegaarden@holmsland-kirker.dk
26

GUDSTJENESTER

Ny Sogn

Gammel Sogn

1 dec.1.søn.i Advent:Luk 4:I Nazaret
10.30
9.00
Mandag d. 2. december
19.00 Koncert
8. dec.- 2.søn. i Advent: Matt. 25: De
19.00: Koncert
10.30
10 brudepiger
15. dec. - 3.søn. i Advent: Luk 1: Za9.00
karias’ lovprisning
Karl Lund
22.dec. – 4.søn.i Advent: Joh. 3:: Jo10.30
*
hannes Døber om Jesus
24.dec. Juleaften: Luk 2. Jesu Fødsel
14.00
15.30
25. dec. – Juledag: Joh. 1: I begyn9.00
10.30
delsen var Ordet
26. dec. - 2. Juledag: Matt.10: Om
10.30
9.00
fred og sværd og et bæger vand …
31.dec. – Nytårsaften: Matt.6: Fa14.00
dervor
1.jan. – Nytårsdag: Matt.6: Fadervor
14.00
5. jan – Hellig 3 Kongers søndag:
19.00 Koncert
*
Matt 2. De vise mænd fra Østerland
12. januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.: Lukas
9.00
2: Jesus som 12 årig
Karl Lund
19. januar - 2. søn. e. Hell. 3 kg.: Joh
10.30
9.00
2: Brylluppet i Kana
26. januar – 3. sø. e. Hell. 3 kg.: Luk.
9.00
10.30
17: Sennepsfrøet og tjeneren tro
2. februar – Sidste sø.e.Hell.3.kg.:
10.30
9.00
Joh 12: Om Jesu død
9. februar – Septuagesima: Matt 25:
9.00
Betroede talenter
Mogens Thams
16. februar –Seksagesima søndag:
19.00
*
Mark 4: Tro som sennepsfrø og korn
Sangaften
23. februar – Fastelavn: Luk 18: Je14.00
10.30
sus helbreder en blind
Børnegudstj.
1 Marts – 1.søn.i Fasten: Luk 22:
10.30
9.00
Den mindste og den største
*: 22.dec.kl 9.00 OL prædiker i Hee. 5. jan kl. 10.30: OL prædiker i Rindum.
16. feb. : OL prædiker kl. 9.00 Rindum og 10.30 i No kirke
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Musik i kirkerne
Mandag 2. december kl. 19.00 i Gammel Sogn kirke:
”Vi Synger Julen ind”. Elever fra Musikskolen spiller og vi synger af julens elskede salmer og sange.
Søndag den 8. december kl. 19.00 i Ny Sogn kirke:
Holmslandkorets Julekoncert
31. december kl. 14.00 i Ny Sogn kirke:
Godt Nytår! Holmsland-Spillemænd og Kloster Kammerkor medvirker
1.Januar kl. 14.00 i Gammel Sogn kirke
Godt Nytår! Med hygge i den gamle skolestue bagefter.
Søndag 5. januar kl. 19.00 i Ny Sogn kirke:
”Hellig Tre Kongerskoncert” med Vildbjergkoret.

Præstegårdsaften 6. februar kl. 19.00:
”Mit grænseland - Genforeningen i 100 år”. For 100 år siden blev halvdelen af Sønderjylland igen dansk. Men der opstod også 2 nationale
mindretal. Denne aften vil jeg fortælle om Sønderjyllands historie, og
hvordan den er knyttet sammen med min. Alle er velkomne.
Ole Lange

Foromtale
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 1. april 2020. Dér kommer Herning Kirkes Drengekor med en fantastisk koncert. Entré.

Menighedsrådet for Ny Sogn og Gammel Sogn
Menighedsrådet har fastsat følgende mødedatoer for 2020. Møderne
er offentlige. Mødested er endnu ikke bestemt men vil blive meddelt
senere:21. Januar, 25. Marts, 30. april, 26. maj, 26. august, 8. oktober,
11. november
Særlige menighedsmøder forud for menighedsrådsvalg 2020:
12. maj – Offentligt Menighedsmøde, 15. september: Valgforsamling.
Sæt allerede kryds i kalenderen!
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
December 2019
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 3.
Lørdag d. 29.
Januar 2020
Mandag d. 6.
Tirsdag d . 7.
Onsdag d. 8.
Mandag d. 13.
Mandag d. 20.
Torsdag d. 23.
Februar 2020
Mandag d. 3.
Mandag d. 17.
Tirsdag d. 18.
Onsdag d. 19.
Lørdag d. 22.
Marts 2020
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 10.
Mandag d. 16.
April 2020
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Adventsmøde med Bjarne Lindgren.
Julefest. Præst Jens Kristian Holmgaard taler.
Bedeuge
Bedeuge
Bedeuge
Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Kredsgeneralforsamling i Sdr. Vium Missionshus.
Møde i Ringkøbing Missionshus. Lektor, cand.theol.
Carsten Vang, Aarhus. Emne: Bibelens tilblivelse.
Bibelkreds Jette og Per Søndergaard.
Møde med Præst Karl Lund, Skjern.
Møde med Erik Dahl, Lem
Møde med sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande.
Kredsmøde.
Bibelkreds Lillian og Peter Aalbæk
Generalforsamling. Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande taler.
Kredsmøde i Kloster Missionshus. Inspirationsaften med
regionsleder Hilbert Dam.
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr
Møde med sognepræst Jim Sander Christensen,
Thyborøn. Fra slagsbror til sognepræst.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 97337217.
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Menighedsrådenes årlige
udflugt tirsdag d. 30 juli
Tak for en rigtig dejlig tur, vejret var
bare med os lige fra morgenstunden. Vi
mødtes ved kulturcenteret, hvor Karsten
Nohns ventede med bussen.
Vi kørte til fru Pedersen have i Vemb
hvor vi fik kaffe, til vores medbragte
rundstykker, som Dagli brugsen havde
sponsoreret.
Fru Pedersen fortalte om haven og hvor
meget arbejde, der er i at holde en stor
have.
Derefter kunne man gå frit omkring i
haven, og nyde en meget velholdt have
med mange hyggelige kroge, drivhuse
og lysthuse m.m.
Derfra kørte vi til Hjerl Hede, hvor vi
fik middag i Restaurant Skyttegården.
Efter middagen gik vi rundt på Hjerl
Hede, det var en super oplevelse.
Kl. 16 mødtes vi ved bussen, hvor vi
havde kolde øl og vand med, det var et
hit.
Så gik det ellers hjemad.
Vi havde husket sangbøgerne i år, så der
var sang i bussen ud og hjem.
Udvalget takker for en dejlig tur.
Britta, Anders og Kirstine
Fra menighedsrådet: Poul Rosander.
PS. Husk udflugten til næste år, er tirsdag den 25 august 2020.
Nærmere besked senere.
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

Rep. af alle bilmærker
Reservedele - også originale
Klima & ac-eftersyn
Alt i forsikringsskader
Auto diagnose
Service & Tryghed til den rigtige pris
Lave priser på dæk
3 års garanti på reservedele
Gratis lånebil

Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

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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CenterNyt
Kære alle
Som de fleste af jer måske allerede har
fundet ud af, så tiltrådte jeg – Marlene – som ny centerleder d. 1. oktober
2019. Og hvem er hende den nye så, og
hvor kommer hun fra vil nogen måske
tænke!!!
Mange af jer har måske set eller hilst på
mig før her i Centret, da jeg har været
spinningsinstruktør i 6 år, stået for salg
af fyrværkeri i nogle år og har været
hjælper ved en del fester her. Men ligeså
mange har måske ikke den fjerneste ide
om hvem jeg er, så her kommer lige lidt
korte facts om mig:
Jeg er 50 år gammel, har to voksne sønner på henholdsvis 20 & 21 år, som
begge har gået i børnehave og i skole
her i Kloster og har derfor også altid
haft deres gang i centret med forskellige former for sport. Vi flyttede dog til
Ringkøbing for snart 3 år siden og bor
stadig der.
Jeg kommer fra en stilling som sagsbehandler ved Ringkøbing-Skjern kommune, hvor jeg arbejdede med unge
mennesker, som af en eller anden årsag havde svært ved at passe ind i vores
”normsamfund”. Et skønt arbejde med
de unge mennesker, men for mig blev
det svært at arbejde under de meget bureaukratiske og firkantede rammer, så da
jeg fik tilbudt stillingen som centerled32

er, krævede det ikke megen overtalelse,
før jeg havde sagt ja.
Alt er stadig meget nyt for mig, og der
er rigtig mange ting, jeg skal lære og
selv finde ud af om årets gang i centret. Der vil ske fejl, men jeg håber, I vil
bære over med mig et stykke tid, og I er
mere end velkommen til at stikke hovedet ind til mig til en snak, hvis I synes,
at nu er jeg da helt galt på den. Jeg er
modtagelig for kritik og meget villig
til at lære af alle jer, der sidder med en
masse viden.
FÆLLESSPISNING
I skrivende stund har jeg nu været ansat
ca. 1 måned og hold da op, der er travlt i
vores alle sammens flotte center. Vi har
heldigvis god gang i festsalene med fester, højskole og andre arrangementer,
og ligeledes er vi kommet rigtig godt i
gang med fællesspisningen igen om tirsdagen, og jeg vil gerne takke for jeres
opbakning i den forbindelse. Det er en
rigtig hyggelig aften, og jeg håber, det er
en tradition, der kan fortsætte, men der
er dog stadig plads til at flere kan deltage (lad blot dette være en let skjult opfordring).
BANKO CARL
Søndag d. 27. oktober blev der for 2.
gang afholdt stort Bingo Show i hallen. Og sikke en fantastisk dag. Hallen
var fyldt til bristepunktet med glade og
forventningsfulde gæster, og en kæm-

CenterNyt

pe flok af frivillige kræfter sørgede for
at hele dagen forløb gnidningsfrit. Det
var første gang, jeg var med til noget så
stort, og jeg faldt helt på halen over det
kæmpe stykke arbejde, som alle ydede
og bidrog med. Mottoet om at ”løfte i
flok” blev meget synligt denne dag, og
gevinsten var i den grad glæden ved at

kunne høste den kæmpe succes, som alle
var en del af. Mindre end to timer efter at
alle gæster havde forladt hallen sad alle
frivillige i kantinen og nød et stykke velfortjent pizza, alt imens de trofaste gulvvaskere sørgede for, at hallens gulv var
klar til motionister igen mandag morgen.
FLOT FLOT FLOT
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CenterNyt
JULEHYGGE D. 24. NOVEMBER
I lighed med tidligere år vil der være
et par hyggelige timer i centret for hele
familien. Dagen vil blive tilrettelagt
sammen med de lokale foreninger og
kirken.
Det endelige program er i skrivende
stund ikke helt på plads, men det vil
snarest blive sendt ud på både HIMS og
på Facebook. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 24. november fra kl. 14:00.
JULEFROKOST
Vi gentager succesen og afholder årets
julefrokost lørdag d. 14. december kl.
18:30. Der vil igen i år være lækker buffet fra Kok Susgaard.
For mere info se opslag.
/ Marlene

Fællesspisning

Menu efterår 2019
Hver tirsdag fra kl. 17.00 - 19.00
kan man nyde sin aftensmad her i
centret
26. november
Marineret kalkunbryst m.
flødekartofler og salat.
3. december
Boller i karry m. ris og salat
10. december
Hakkebøf m. bløde løg, hvide
kartofler og rødbedesalat
17. december
Flæskesteg m. hvide og brune
kartofler samt div. tilbehør
Prisen for dagens ret er 65 kr. pr.
person. Børn under 12 år 35 kr.
Ved bestilling: Ring/sms/mail antal
senest fredagen før pga varebestilling.
Vel mødt
Marlene & Bente
center@holmsland.dk
40 46 16 80

34

CenterNyt

Vi gentager succesen
Årets Julefrokost 2019
Lørdag den 14. dec. kl. 18.30
i Holmsland Idræts & Kulturcenter

MED

Kom og
vær med
til et brag
af en fest.

Lækker julebuffet
fra koksusgaard
Pris
325 kr.

Tilmelding & betaling senest d. 1. december
til Holmsland Idræts- og Kulturcenter
på tlf. 40 46 16 80
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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

36

Holmbohjemmet
Den sidste uge i september havde vi lejet
et sommerhus. De sidste tre år har vi
været sammen med et andet plejehjem,
men efter beboernes ønsker tog vi denne
gang afsted for os selv. Vi havde fem
herlige dage i Thorsminde, hvor vi alle
nød at være i andre omgivelser.

komme helt til bunds. Og det bliver man
sulten af, så bagefter var der fællesspisning i kælderen.

Vi havde valgt at tage afsted med et hold
damer mandag og tirsdag, hvor vi var en
tur i Thyborøn og besøgte Sneglehuset.
Onsdag ankom en flok mænd og vi var
alle på Strandingsmuseet.
Torsdag og fredag havde mændene huset
for sig selv. De var en tur ved Bovbjerg
fyr og lidt rundt i området. Vi havde mad
med hjemmefra og Jonna havde sørget
godt for os.
Hver dag kom nogle af de frivillige på
besøg, og som altid gjorde de en stor indsats mht at hjælpe med maden, tage med
på ture og hygge med beboerne. Der
blev spillet kort, lagt puslespil, strikket
og læst i sofaen. Det var bare rigtig godt.
Også Naturens dag på Røjklit havn deltog vi i. Herligt solskinsvejr og alle nød
at sidde sammen ved et bord og få kaffe, pølser og smagsprøver på forskelligt
vildtkød. Og så er der så mange, som
kommer hen og hilser på.
Oktober bød også på store rengøringsdag
i lejlighederne. Familie og venner kom
med kost og spand og nullermændene
blev jagtet. Det er rart en gang om ået at

Efterårsfesten står for døren.
Den 13.november vil vi hygge os med
god mad og herlig underholdning. Vi
havde besøg af tre musikere fra Videbæk
harmonikaklub til vores sommerfest, og
de gjorde det så godt, at beboerne har
spurgt, om vi ikke kunne hyre dem igen.
Og det er hermed gjort.
Torsdag formiddag er der stadig fælleskaffe med folk ude fra byen.
Dags dato var vi inviteret ned til førskolebørnene i kælderen. Der blev
sunget, leget med balloner og grinet. Det
var herligt.
På holmbohjemmets vegne
Jytte Jensen
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Holmsland
Maskinstation

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Vejvedligehold
● Anlægsarbejde
● Salg af grus o.s.v.
●

Entreprenør
● Kloakering
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Flisearbejde
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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HOLMSLAND SKOLE

Skoleåret blev skudt i gang midt i august, og vi er nu for alvor kommet i
gang.
Skoleåret startede med et projekt i samarbejde med Dagli Brugsen, projekt
”Klar parat madpakkestart”.
Vi havde besøg af diætist Anne W. Ravn,
hun havde mange spændende opskrifter med til os.Vi var alle på skift i skolekøkkenet. Vi afprøvede mange retter og
snacks tilsat diverse grønsager, for som
Anne sagde ”4 af de grove og 1 af de
sjove.” Spiser man 4 sunde ting, er der
også plads til en lille lækker ting, der er
knap så sund.

Vi var i Brugsen hvor vi uddelte smagsprøver, og det hele afsluttede vi så med
fællesspisning torsdag aften i teltet på
Æ Pold. Her havde Brugsen sørget for,
at der blev grillet kød, og vi havde på
skolen sørget for at lave salater og andet
godt tilbehør med udgangspunkt i ”Klar
parat madpakkestart”
6. klasse var på en helt fantastisk tur til
Bornholm. Eleverne har haft travlt og set
Jons Kapel, Hammerknude og Hammer
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Sande. Tirsdag eksperimenterede vi med
vand på skolen og onsdag cyklede vi til
fjorden, hvor vi samlede skrald. Skraldet
skulle vi efterfølgende sortere og kategorisere.

fyr, været på rundvisning på Hammershus, på en sejltur på Hammeren, set Ekkodalen, Rytterknægten, Østerlars, Dueodde, spist røget sild og ikke mindst spist
masser af is og hygget så meget, at turen
hjem fra Esbjerg hovedsageligt blev
brugt på at sove.

I starten af oktober fik vi to nye indbyggere på skolen.De to kaniner Plet
og Coco. De to kaniner blev taget imod
med stor interesse fra samtlige elever,
dog viste det sig, at de to kaniner ikke
kunne enes, og kaninen Plet er efterfølgende flyttet hjem til Mie og Marie.

Skolen har i år deltaget i Naturvidenskabsfestival. Det overordnede tema i
år var ”Vandets hemmeligheder” Skolen besøgte Fiskeriets hus i Hvide

Der nusses om Coco i frikvartererne og
den passes i weekender på skift af skolens elever. Der er oprettet lister med,
hvor den skal holde de næste ferier.
Den 5. oktober var Lærernes dag, i den
forbindelse var der mandag den 7. oktober pyntet op til ære for skolens personalegruppe. Der var digtet en sang,
som eleverne sang til mandagens morgensamling, og der var sørget for lidt til
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den søde tand til den skønne personalegruppe, som tak fordi de passer godt på
vores børn.

Traditionen tro var der den sidste dag op
til efterårsferien Skolernes Motionsdag.
Alle elever cyklede i regn og blæst via
forskellige ruter til Lodbjerg Hede, hvor
der var arrangeret orienteringsløb på
hjertestien for de yngste elever og 5 km.
løb for de ældste elever.
Senere gik turen tilbage til skolen, hvor
det store forhindringsløb skulle tilbagelægges. Samtidig var konkurrencen
om den gyldne sko skudt i gang.
Konkurrencen blev i år vundet af 3. og 6.
klasse, som ud over den gyldne sko også
vandt karameller til hele klassen, samt
naturligvis den store ære.
Oktober måned er blevet afsluttet på
festlig vis. SFO’en afsluttede nemlig
måneden med et brag af en Diskofest for
0. og 1. årgang.
Vi glæder os nu til julen, der så småt banker på døren og siger hermed tak for nu.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell
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Efterlysning
Disse 2 billeder er på et eller andet tidspunkt afleveret i Gammel Sogn Skole ved
Gammel Sogn Kirke.
Ingen ved, hvem der har afleveret dem,
men kirken er interesseret i at vide, hvor
de kommer fra, så man må gerne give sig
til kende, hvis man er den eller de, der har
afleveret billederne, eller hvis man har
kendskab til, hvem det er.
Man kan henvende sig til sognebladets
redaktion eller til graver ved Gammel Sogn
Kirke Elise Ebdrup, tlf.nr. 2448 4340.

Nyt udflugtsmål på
Holmsland / Lodbjerg
Hede
På Risbjergvej på Lodbjerg Hede ligger
”Tove’s Andedam”. Det var Tove Ledgaard, der som formand for Lodbjerg
Hede Grundejerforening i 1984 udtrykte
”ønske om en dam med levende ænder –
ikke til at skyde; men til at fodre”. Sådan
står der skrevet i de gamle protokoller.
Der står ligeledes i 1985, at tanken om en
andedam opgives. Men ideen blev holdt
i live, og i 1986 står der: ”Der er anlagt to damme v/ Risbjergvej. De bør nok
nævnes Store Dam og Lille Dam”, og senere samme år blev der udsat 12 ænder i
Store Dam. Lille Dam viste sig at tørre
ud om sommeren – og det gør den stadig.
Da Lodbjerg Hede fejrede 50 års jubilæum blev søen navngivet ”Tove’s An-

dedam” og en sti omkring søen blev indviet. Søen har altså ligget der i 33 år med
to små øer. Træerne er blevet store, mange
er gået ud og i det hele taget trænger hele
arealet med sø og omkringliggende beplantning til en fornyelse – så nu skal det
med ænderne ha’ en chance igen.
Torsdag d. 31. oktober ankom Hee Enterprise med kæmpe gravko, der kunne
række 18 m. Imponerende syn. Gravkoen
kørte direkte ud i søen, og så kunne arbejdet begynde. Søen graves op, øerne
fjernes og kanterne graves fri, så der er
klar til græs og frit udsyn
Til foråret står det nye udflugtsmål klar.
Tove’s Andedam bliver ca. 1 m. dyb
og arealet omkring søen indrettes med
borde/bænke sæt, og et andehus bygges
op ude i søen
Velkommen med kaffekurven.
Lodbjerg Hede Grundejerforening
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Cowboy på
Holmsland!
Ja, en sådan har vi, nemlig Mogens Eskildsen, der bor på en ejendom, Søndervig Landevej 20.
Sognebladet har besøgt Mogens, der
meget entusiastisk fortæller om en
sport, han er blevet grebet af.

Hvor stammer interessen for
ridning fra?
Mogens voksede op på en lille ejendom,
hvor hans far bl. a. kørte mælketure til
mejeriet med et par heste. Som 12-årig
skulle han om morgenen hente hestene
i engene et par kilometer borte, og om
aftenen efter arbejdet trække dem derud igen.
Efterhånden blev det noget træls blot at
trække med hestene, så på et tidspunkt
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satte Mogens sig op på en af dem, og så
var hans interesse for ridning vakt.
Der gik dog mange år, inden han kom
til at dyrke sin interesse. I 2005 så han
i TV en udsendelse om Western-ridning
og blev klar over, at det var lige det, han
skulle i gang med.
Noget af det, der tiltalte Mogens, var
den måde man dresserede hestene, nemlig uden tvang. Bl. a. skulle man kunne
ride med løse tøjler og kun dirigere hesten ved hjælp af benene, idet man jo
skulle have hænderne fri til at bruge lassoen, som er cowboyens vigtigste redskab.
Der findes to typer heste, der bruges
til sporten. Paint er en broget hest, og
Quarter ensfarvet. Mogens har i øjeblikket tre heste og bruger mest en
Quarter.
Hvad går så sporten ud på?
Som i alle sportsgrene skal der trænes,
hvilket foregår forskellige steder i landet. Desværre for Mogens er der ikke
mange udøvere af sporten i Vestjylland,
så han er nødt til at tage længere væk i
Jylland eller til Fyn og Sjælland, så det
bliver til mange og lange køreture med
hestetrailer.
Det samme gør sig gældende, når han
skal deltage i konkurrencer og opvisninger, hvor man optræder med traditionelle cowboy-opgaver, som f. eks.
drivning af kvæg. Også indfangning og
brændemærkning af kalve indgår, dog
ikke med rigtige kalve, men såkaldte
dummies, det bliver kørt rundt på en
trailer.

En af de store oplevelser, som Mogens
har haft i forbindelse med sin interesse,
var en tur i 2008 til Canada. I 5 dage
red man i vild natur med bl. a. bjørne og
ulve i Rocky Mountains med overnatning i telte. En river-rafting tur indgik
også i arrangementet.

Ud over cowboy-arrangementerne elsker Mogens også at tage på rideture i
naturskønne områder i landet.
Efter at hørt Mogens fortælle om sin interesse – og han kunne være blevet ved
længe endnu – er man ikke i tvivl om, at
her er mand, der udlever sin drøm.
/Mogens Tarp
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Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

Køb & Salg af nye og brugte biler
ATV - Yamaha påhængsmotor
Se mere på www.jj-auto.dk

FLEXLEASING

Toftvej 4 ∙ Gl. Sogn ∙ Tlf. 97 32 11 58

Herningvej 74
6950 Ringkøbing
Konsultation efter aftale
tlf: 70 22 44 42
Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8 - 17
fredag kl. 8 -16

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

Fru B
Altid aktuel med årstidens blomster inde og ude
Værtindegaven og de gode sæber og cremer
fra Tina Munkholm
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing  53 52 54 09

HUSK

1. december
Der har vi deadline
til Sognebladet.

Stort udvalg i de populære basics
modeller til damer.
Merinould / Bomuld

Et mindre udvalg i børne- og herremodeller.

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk
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Ny energi
i Kloster!
Der er masser af energi i Kloster og
snart også i bogstavelig forstand! Ved
årets udgang afprøver Kloster Varmeværk nemlig en stor varmepumpe,
som kommer til at producere varme til
Klosters fjernvarmekunder. Altså varme
taget direkte fra luften, også når vi har
frostvejr!
Det er en solrig og blikstille oktoberdag,
da sognebladets bladudvalgs fotograf
Ivan Schmidt og undertegnede mødes
med Ringkøbing Fjernvarmes direktør
Jesper Skovhus Andersen for en rundvisning på varmeværket og en snak om
den spændende udvikling, som vil gøre
Kloster Varmeværk mere uafhængig af
traditionelle energikilder.
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Rundvisningen begynder med en snak
om Kloster Varmeværk. Varmeværket er
en del af Ringkøbing Fjernvarme siden
2016. Det er i høj grad automatiseret
og derfor ubemandet ved normal drift.
Fjernvarmen i Kloster er lidt mindre effektiv end fjernvarmen i Ringkøbing,
fordi Kloster strækker sig forholdsvis
langt fra øst til vest. Det gør, at der er
relativ langt mellem husene, og derfor
er lidt større varmetab i rørsystemet (i
alt 27%).
Grunden til at Kloster varmeværk får
en højmoderne varmepumpe er dog de
høje gaspriser og omstillingen til bæredygtig energi.
Den nye varmepumpe har samme
virkningsprincipper som et almindeligt
køleskab, ligesom de varmepumper, som
findes i mange sommerhuse og parcelhuse nu om dage. Mens de sidstnævnte

varmepumper kan bruges som både varmekilde og til airconditionering, leverer
Klosters store nye varmepumpe ”kun”
varmt vand. Så ingen nedkølet luft fra
fjernvarmen i sommerens hede, indtil videre.
Den nye fælles varmepumpe er en flot
og moderne, fuldstændig automatiseret installation. Kølevæsken er ammoniak (NH3), som pumpes rundt i et lukket
rørsystem og tager varmen fra luften ved
at ekspandere, hvorefter den optagede
varme afgives efter gassen er blevet komprimeret til flydende ammoniak igen. Den
varme bliver så brugt til at opvarme fjernvarmens vand.
Hele varmepumpen består af flere elementer. En af disse er en stor varmeveksler hvor ammoniakken optager varmen
fra luften så voldsomt, at der ved få var-

megrader sagtens kan opstå frostgrader
lige under installationen på et område på
størrelse med en mindre skøjtebane!
Varmepumpens effekt på 1,1 MW er
tilstrækkelig til at dække over halvfems
procent af Klosters fjernarmekunders
varmebehov om vinteren. I tilfælde af
ekstreme frostgrader eller driftsforstyrrelser står en moderne gaskedel på 1,2
MW og to almindelige gasmotorer med
en samlet effekt på 2 MW i beredskab.
Disse installationer kører på naturgas fra
Nordsøen tilføjet biogas.
Idriftsættelse af varmepumpen er planlagt til begyndelsen af det nye år, og
forhåbentlig får Holmboerne mulighed
for at kigge nærmere på varmeværkets
flotte ny erhvervelse.
/Sjoerd Both

Sæt allerede nu X i kalenderen!

Vi julehygger lørdag, den 23.11.2019 fra 10.00 til 16.00!
Kom og lav jeres egne julelys eller deltag i en
af de andre hyggelige aktiviteter der foregår denne dag.
Det endelige program bliver offentliggjort på facebook.
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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

Sogneforeningens
flagudlejning

Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Bent Erik Iversen
30 23 72 68 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00

ALDERSLYST VAGTSERVICE
v/Michael Lumby
Søndervig Landevej 5
6950 Ringkøbing
20 24 48 46
• Vagt og tilsyn
• Hundepatrulje
• Adgangskontrol
• Alarmudrykning
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• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

Siden med tiden

For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen m.m.

Postkasserne i :

Kloster: Dagli´Brugsen
Postkasserne tømmes:
Lægges i
Mandag
Tirsdag
Onsdag før 9
Torsdag
Fredag
Lørdag før 9
Søndag

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Søndervig: Meny: Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag
NB NB NB!!!!!!!! Brugsen Kloster og Meny i Søndervig:
Postbudet tager breve og pakker med alle hverdage.
Man skal regne med, at de er der ved 10-tiden.
Her er der også mulighed for at købe et specielt frimærke til at sætte
på Quickbreve. Så er brevet fremme hverdagen efter.
Genbrugspladsen Kloster
Mandag og onsdag
15.00 - 17.00
Fredag
14.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 16.00
Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.

Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.

51

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

Friskbagt
brød fra
egen ovn
- hver dag!

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

Levering af pakker fra POST NORD • GLS • BRING og DAO

ON LINE
TIPS & LOTTO

I Dagli’Brugsen kan du selvfølgelig
også indlevere dine tips- & lottokuponer

Kloster tlf. 97 33 70 04  mail: 05185@coop.dk
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