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Kære læsere
Så håber jeg, at alle er kommet godt ind i
det nye år. At mange muligvis har glemt
deres nytårsforsætter forstår jeg godt
men ... at deltage i vores Fælles Generalforsamling fredag den 06. april bør
huskes. Så sæt nu kryds i kalenderen!
Traditionen tro byder vores-hel-egen
Fælles Generalforsamling på godt selskab, lækker mad, hygge og underholdning. Her er mulighed for at møde folk
man (måske) ikke ser til hverdag, men
alligevel gerne vil snakke med. Her laves
planer og her dannes kontakter!
Derudover er der mulighed for at stille
op som kandidat til Hallens, Gymnastikforeningens, Brugsforeningens eller
Sogneforeningens bestyrelse.
I det foreliggende sogneblad fylder generalforsamlingen nok meget, men husk, at
det er hele lokalsamfundets blad og talerør.
Derfor er alle velkomne til at bidrage til
dets indhold. Så skriv til holmsland.sogneblad@gmail.com, om hvad du synes
eller har oplevet, det morsomme såvel
som det mere alvorlige.
Sognebladet udkommer som det plejer
fire gange om året, også i 2018.
Jeg glæder mig til at se jer på den Fælles
Generalforsamling.
God læsefornøjelse
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for Holmsland Sogneforening

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Velkommen Her
Allerførst en stor tak til Holmsland
Idræts- og Kulturcenter for de gode
forhold, som tilbydes Velkommen Her.
Vi føler os vel modtaget af centerets personale og befinder os fint i lokalet, som
ligger i forbindelse med cafeteriet.
I efteråret brugte vi overskriften
”Velkommen Her i nye klæder.” Denne
overskrift dækker over, at indholdet af
vore cafeaftener er drejet fra forskellige fælles oplevelser til mere direkte
sprogtræning, hvad har været et ønske
fra deltagerne.
Cafeen er for alle, som ønsker at forbedre deres dansk, og i øjeblikket har
vi deltagere fra Rumænien, Litauen og
Ukraine. Søde og interesserede mennesker, som kommer til os med deres
ønsker.
Det kan dreje sig om danskundervisning,
lektiehjælp og desuden spørgsmål fra
deres hverdag. Skattespørgsmål, uddannelsesspørgsmål o. lign. kommer på bordet og for at kunne svare korrekt og give
den rigtige vejledning, har vi hentet assistance udefra. Også her bliver vi gang
på gang mødt med stor velvilje og forståelse for opgaverne.
To mandage i december havde vi besøg
af teateret OM, som gennem fortælling,
musik og sang bidrog til at julestemningen indfandt sig. Alle kunne synge med

på rumænske, litauiske, ukrainske og
danske julesange.
Touchskærm med tilhørende projektor
har været på Velkommen Hers ønskeseddel. Selvom der arbejdes på mindre hold,
så er der ofte brug for fællesundervisning. Derfor var glæden stor, da LAGs
bestyrelse d.16. januar bevilgede 28.000
kr. til indkøb af det ønskede isenkram.
Velkommen Her bliver værdsat af os, der
mødes om mandagen, men også mange
andre udtrykker ros og begejstring for
forløbet, hvad denne bevilling giver
udtryk for. Tak til LAG for pengene.
Velkommen Her er for alle, som vil
mødes i et fællesskab, hvor man kan
komme og tale dansk, få lektiehjælp, få
hjælp til praktiske spørgsmål, for at udvikle kontakten til hinanden og til lokalsamfundet. Kender I nogen, som kunne
være interesseret i dette tilbud, så lad os
det vide.
Bodil
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Put and Take Bibliotek
Hører du til en af dem, der har lyst til
at læse en bog, så tilbydes der nu selvbetjent udlån af bøger på vores nyindrettede bibliotek i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Ideen til dette udlån er opstået, fordi Holmsland Sogneforenings loppemarked modtager rigtig mange gode og
fine bøger i salgsøjemed. Nogen bøger
bliver solgt, men rigtig mange bliver
desværre smidt til forbrænding.
Her er så ideen med Put and Take Biblioteket opstået.
Hvor skulle et sådant bibliotek have til
huse? Svaret kom, da centerets bestyrelse viste stor velvilje og stillede et
lokale til rådighed. Lokalet, det tidligere
kontor inden for den blå dør, blev ryddet, et nyt tæppe kom på og udlånsideen
blev til virkelighed.
Alle interesserede kan tage en bog, låne
og læse den, for derefter at stille den tilbage på hylden.

LÅN – LÆS – AFLEVER
Har du selv nogle bøger, du har læst,
som bare står og fylder, er du meget
velkommen til at donere.
Den blå indgangsdør er ulåst på hverdage fra 8.00-22.00 og søn- og helligdage fra 8.00-18.00. I dette tidsrum kan
Put and Take Biblioteket benyttes.
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Tidligere bibliotekar Anne
Marie
Jørgensen
vil
sørge for at
trimme samlingen
og
komme med
gode råd til
indholdet.
Vi er hele tiden modtagelige for nye
ideer til biblioteket, og det er vores håb,
at de mange gode bøger igen vil blive
læst.
Biblioteket rummer også tidsskrifter, sæt
af højskolesangbøger og sæt af DGIsangbøger. Sangbøgerne kan lånes til
familiefester o.lign.
Venlig hilsen
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
og Holmsland Sogneforening.

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Holmsland Sogneforenings

Loppemarked
Loppemarked afholdes
fredag d. 18. maj
og lørdag d. 19. maj
Begge dage fra
kl. 14.00 til kl. 17.00
Markedet bugner allerede nu med
fine loppefund, men vi har brug for
endnu mere.

Derfor: ryd op i gemmerne og støt vores
fælles forening ved at aflevere tingene i
containeren på Kloster Genbrugsplads eller ring til Bodil (5191 7109) eller Dorthe
(2329 9791) og aftal levering.
Hvad der ikke bliver solgt på de to
markedsdage bliver tilbudt Børnehaven, Red Barnet og Kirkens Korshær
Venlig hilsen ”Loppegruppen” under
Holmsland Sogneforening

Det er igen tid for betaling af kontingent
til Sogneforeningen

Benyt betalingskortet midt i bladet
- lige til at tage ud og betale ved først kommende lejlighed!
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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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Fælles generalforsamling den 6. april

Fælles Generalforsamling
d. 6. april 2018 kl. 17.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Er du med ?

Vi regner med at se dig til Fælles Generalforsamling.
Alle er velkomne og ingen vælges til en bestyrelsespost mod sin vilje.
Program:
Kl. 17.00:

Kl. 18.15
Kl. 19.15
Kl. 19.45
Kl. 20.00

Velkomst
Følgende afholder generalforsamling:
HGU
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Holmsland Sogneforening
Spisning – i år er det Holmsland Idræts- og Kulturcenter der står for
aftensmaden
Holmsland Brugsforening afholder generalforsamling
Indlæg omkring organisering af frivillige på tværs af foreninger på
Holmsland v/lokale ildsjæle
Kaffe og fortsat hyggeligt samvær
Aftensmaden med drikkevarer er gratis for gæsterne
(betales af foreningerne).
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Fælles generalforsamling den 6. april
Beretning for HGU
Kære HGU medlemmer, hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og samarbejdspartnere.
Vi vil gerne starte denne beretning som
i 2016, nemlig med at takke alle involverede i HGU. En tak til alle de, der giver en hånd med i det daglige arbejde og
alle de aktiviteter, vi har i foreningen.
Samarbejdet med vores dygtige udvalg er vigtigt. De er bestyrelsens forlængede arm ud til vores frivillige og
vores medlemmer ved de kvartals-udvalgsmøder, som kører sideløbende
med bestyrelsesmøder.
Vi har i foreningen for første gang i flere
år været påvirket af antallet af medlemmer, som er faldende – specielt i vores
fodboldafdeling.
Medlemsantallet tæller i år 521. Dette
har påvirket aktiviteterne i HGU, idet vi
kan se i regnskabet, at udgifterne til fx
halleje er faldet en smule. Det er en god
indikation på, at der sker noget.
Derfor er vores udfordring for 2018
aktivitetsniveauet, hvor nye tiltag skal
komme frem. Vi vil gerne løfte fx esport i foreningen.
Vi har i 2017 også etableret flere sommerhold, så hallen ikke står tom i flere
måneder. Vi i bestyrelsen er slet ikke i
tvivl om, at et af fokusområderne i 2018
og i fremtiden, er at udvikle foreningen
med nye bæredygtige tiltag. Her vil vi
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meget gerne høre fra alle med gode indspark.
Vi har i 2017 fortsat samarbejdet med
centeret. Vi har vores sportskoordinator repræsenteret ved centrets bestyrelsesmøder, og ligeledes deltager et
medlem af centerets bestyrelse i vores
udvalgsmøder – gerne med en ekstra
deltager. Det fremmer kommunikationen og binder os lidt tættere sammen.
Vi er så heldige stillet i HGU, at vi har
et hårdtarbejdende sponsorudvalg og
derfor også en lang liste af sponsorer,
der gør det muligt for os at udvikle på
nuværende aktiviteter og at starte nye.
Vi har endnu ikke måtte sige nej til
vores afdelingers ønsker/behov eller
afvist nye bæredygtige tiltag. Denne
opbakning fra lokalområdet er uvurderlig for en klub af HGUs størrelse. Vi
siger derfor mange tusinde tak for alle
sponsorater, der tilfalder os.
Bestyrelsen har i 2017 arbejdet på, at
lægge en ekstra indsats overfor de frivillige. Vi har bl.a. arrangeret en idrættens
dag med efterfølgende afholdelse af fest
for de frivillige. Vi var ca. 100 personer
til en fantastisk dag i hallen i samarbejde med centeret og ca. 40 personer til en
super aften, hvor der var en live og intim koncert med Bülow og Bækgaard.
Vi fastholder dette initiativ, og I kan alle
sammen allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 15. september 2018.

Fælles generalforsamling den 6. april
Vi vil fortsætte vores arbejde med en
større anerkendelse af de frivillige og
det store stykke arbejde, de ligger i foreningen. Men også et stigende behov for
at få flere frivillige til at løfte de mange
opgaver der lægger i foreningen.
Frivillige er en uundværlig del af en
forening, og der er mange, der allerede
i dag lægger et stort stykke arbejde i
klubben. Det er vores udvalg, vores trænere og alle dem, der altid stiller op når
vi kalder. Men for at HGU også i fremtiden skal kunne rumme alle medlemmer og deres initiativer, bliver behovet
for frivillige ikke mindre.
Derfor skal HGU være en forening hvor
det er fedt at være frivillig. Bestyrelsen
vil være klar med alt den støtte, som de
frivillige mener er nødvendig. Det eneste krav til ”ansættelsen” som frivillig,
er lysten til foreningsarbejdet, og derfor vil alle kunne byde ind. Vi hører gerne fra potentielle kandidater til at kunne
løfte vores forskellige aktiviteter.
Vi har også stadig en stærk definition af
hvilken forening, vi ønsker at HGU skal
være. Vigtigst af alt skal det være en
forening for alle. En bredstrenget forening med forskellige aktiviteter, som
berører mange aldersgrupper. Vi skal se
os som en stor forening hvor alle uanset
niveau er velkomne.
Set i bakspejlet skulle vi ikke have forsøgt at etablere et samarbejde på tværs
af vores naboklubber, for det kan vi se
har givet bagslag i forhold til mistede

medlemmer på fodboldafdelingen. Det
kan være svært at konkurrere med flere
børn og det sammenhold, der er i en
større klub. Vi skal arbejde for at kunne
tilbyde de rigtige vilkår og aktiviteter,
så vi dyrker vores eget i stedet for at
”konkurrere” med nogle, der ikke er i
konkurrence med os.
Bestyrelsen kan med glæde meddele,
at det er en samlet bestyrelse der ønsker at fortsætte samarbejdet, og de tre
medlemmer, der er på valg i år, modtager alle genvalg.
Vi ser naturligvis stadig frem til at se
mange medlemmer til vores fælles generalforsamling, for som nævnt tidligere,
så er der også plads til flere kræfter og
nye input. Vi vil fortsat arbejde sammen
på at udvikle HGU og gøre foreningen
endnu bedre.
Igen, - tak til alle medlemmer, hjælpere,
trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og samarbejdspartnere. Herunder
en særlig tak til de, der siger farvel efter
lang tro tjeneste.
Ingen nævnt – ingen glemt men altid
taknemmelig.
HGUs Bestyrelse:
Formand: Bjarne Hansen
Næstformand: kasserer Line Knoth
Sekretær: Mads Jørgensen
Sportskoordinator: Verner Kristensen
Markedsføringsansvarlig: Marian Bach
Jeppesen
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Fælles generalforsamling den 6. april
Indtægter

2017

2016

Kontingenter
Hallejetilskud
Øvrige tilskud Kommunen
Rengøringstilskud
Sponsorater
Arrangementer
Salg af Fyrværkeri
Salg af Skrab
Leje Af borde + stole
Renter, gebyrer
Aktie udbytte
Salg af aktier
FCM Dag
Jubilæum
Øvrige indtægter
Varelager, fyrværkeri
I alt

215.025,00
258.013,00
35.815,00
19.122,00
195.946,65
16.050,00
103.748,07
0,00
2.462,00
563,43
3.632,36
0,00
0,00
0,00
2.620,60
0,00
852.998,11

Udgifter

2017

2016

Honorar
Turnering + Forenings udg.
Sponsor udgifter
Halleje
Udgif. Arrangementer
Tøj
Dommer + bøder
Kursus
Rekvisitter
Udgi. Omklædningsrum
Møder,kontor og div.
Udgifter fyrværkeri
Udgifter skrab
Tilbagebetale tilskud
I alt

26.450,00
24.577,00
21.096,00
372.457,25
29.608,16
50.633,55
6.954,35
19.026,39
173.427,07
18.374,00
32.486,05
77.685,35
0,00
0,00
852.775,17

33.560,00
24.085,01
83.150,50
377.281,00
21.544,78
34.276,00
16.470,65
10.449,39
104.809,08
37.315,00
25.203,38
60.620,67
2.000,00
89.527,00
920.292,46

222,95

85.617,33

Overskud
Underskud
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Samlet Resultat
273.000,30
298.973,00
29.527,00
37.315,00
203.781,93
18.708,00
116.483,40
2.640,00
1.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.860,00
-8.713,84
1.005.909,79

Fælles generalforsamling den 6. april
HGU
Indtægter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/kajak
I alt
Udgifter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/ kajak
I alt
Overskud
Underskud

Samlet Oversigt
2017

2016

2015

36.749,72
107.578,93
25.136,12
48.321,47
207.911,17
44.407,64
37.304,07
0,00
10.117,78
195.946,65
103.748,07
11.770,80
24.005,69
852.998,11

130.806,58
127.592,64
22.875,22
47.112,52
188.827,52
34.604,20
29.659,52
0,00
7.810,00
203.781,93
116.483,40
72.065,66
24.290,60
1.005.909,79

168401,55
159671,59
0
46650,99
240094,85
45701,05
26768,52
0
7775,2
106872,1
0
0
15539,62
817.475,47

2017

2016

2015

72.304,31
120.623,86
30.870,50
49.099,00
213.193,45
0,00
46.872,77
39.723,00
0,00
5.839,64
129.596,00
77.990,35
25.593,00
41.069,29
852.775,17

165.810,64
149.431,01
25.798,00
32.860,00
231.843,67
0,00
24.729,30
28.991,00
0,00
7.643,03
83.150,50
60.620,67
65.878,39
43.536,25
920.292,46

184679,94
176822,06
0
44215,93
215700,42
0
41615,87
25557,43
1138,23
22440,14
6207,44
567,6
0
50161
769.106,06

222,94

85.617,33

48.369,41
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Fælles generalforsamling den 6. april
Beretning for Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Et nyt år er gået. Det går stærkt, og jeg
vil komme ind på nogle af de ting, som
er sket i løbet af året.
I år har vi fået sat nyt LED lys op i hallen. Det fungerer rigtig tilfredsstillende.
Vi har søgt Krone til Krone -pulje til energioptimering ved Ringkøbing Skjern
Kommune til at få skiftet døre i hallen
mod vest. Vi har fået sat 3 lags glasdøre
i, og det giver et fantastisk lys ind i hallen. De gamle vinduer i omklædningsrummene har vi også fået skiftet ud, så
det nu ser rigtig godt ud i forhold til det
samlede indtryk af centeret.
Indenfor har vi fået nye letvægtsbander
op, sådan at de er til at håndtere. Der går
mange timer med op og nedtagning. Personalet er meget glade, og det er et godt
”LØFT” for arbejdsmiljøet, så det er en
god investering.
Alt i alt står vi med en flot hal, som vi
kan være meget stolte af.

Bibliotek

Som noget nyt er der blevet lavet et bibliotek ved den gamle indgang. Det er
sogneforeningen, som er kommet med
et ønske om et PUT & TAKE-bibliotek,
hvor man afleverer en bog, og man henter en bog. Der er mange superfine bøger
fra loppemarked, som ikke bliver solgt de kommer herop.
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Centeret er samlingssted, så det var
oplagt at gå med på ideen. Anne Marie Jørgensen og Christa Nielsen sørger
for orden. Vi håber, der bliver taget godt
imod.
Det gamle spinningsrum ved cafeteriet
er lavet om til hyggecafe, hvor man kan
samles. Rummet er beregnet til, at alle
kan bruge det, og p.t. bliver det brugt til
”Velkommen her”.

Kunstudstilling

Kunstudstillingerne kører super godt.
Kunstgruppen sørger for at finde udstillere, så vi gennem hele året kan
glæde os over forskellige kunstnere. Vi
skal jo huske på, at det er et kulturhus,
så denne del er også en vigtig del af helheden. Kunstgruppen har planlagt at
være en del af ”Kunsten Inviterer Indenfor” i den første weekend i september. Det bliver med forskellige kunstnere med bl.a. malerier, fotoudstilling,
filtarbejde m.m.

Madlavning

Vi har ansat Bente, som er uddannet
kok til at lave mad. Et stort velkommen til dig. Bente har lavet mad til fællesspisning hen over vinteren, og laver
også mad til en del arrangementer. Det
er vigtigt at have en i huset, der laver
mad, så duften breder sig i huset og lokker folk til.

Fælles generalforsamling den 6. april
Frivillige

I år er hjælpefesten bestemt til fredag d.
20. april. Vi håber at alle, der har givet en
hånd med, vil tage deres bedre halvdel
med, så vi kan få en hyggelig aften. Uden
de frivillige ville det ikke kunne lade sig
gøre, at få tingene til at gå op i en højere
enhed. Og festen er en tak til alle jer.

Fællesarrangementer

Vi er tre foreninger, der er gået sammen
om at holde fællesarrangementer. Det
er et samarbejde mellem HGU, Sogneforeningen og Centeret. Det må vi sige:
Det er meget nemmere at afholde så
store arrangementer, når der er mange
frivillige. Her i efteråret havde vi Banko
Carl på besøg. Vi var meget spændte på,
om vi kunne løfte opgaven, og vi må
sige det lykkedes fuldt ud. Ved hjælp af
Meny i Søndervig, og alle vores sponsorer, fik vi præmiebeløbet op på 85.000
kr. Det er flot. Vi håbede på, at der ville
komme mange på dagen, og jeg tror
aldrig der tidligere har været så mange
i hallen på en gang. Lang kø på par-

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

keringspladsen for at komme ind, 750
mennesker, det var en dejlig fornemmelse den eftermiddag, og et vellykket
arrangement. En stor tak til alle de frivillige, som hjalp på dagen, det var fantastisk, og som der var én der sagde:
”Vi kan også i kloster, ja det kan vi.”
Vores julefrokost med Madam Blå,
som underholdt hele aftenen, kørte bare
derudad. Vi gentager successen igen i
år, det bliver den 15. december.
Wannasport er et projekt kommunen
har startet op. Det er for at give hallerne
et værktøj til at blive mere selvforsynende, og få brugt faciliteterne mest
muligt i tomme timer. Man downloader
en app på telefonen, og derigennem kan
man så booke og betale en time i hallen
til evt. en badmintontime. Vi håber, der
vil komme en del lokale og turister til
sommer og benytte faciliteterne i ferien,
hvor hallen for det meste er tom.
Børnefødselsdag er et nyt initiativ, som
centret tilbyder vores børnefamilier.
Man kan booke 3 timer med forplejning,
eller man kan leje hallen og selv medbringe diverse. Der har allerede været
en del fødselsdage, børnene synes, det
er spændende at holde fødselsdag i hallen.

Sponsorer

Til vores sponsorer: ” Vi håber at I vil
være med igen i år. Vi prøver sammen
13
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter

med HGU at få startet så mange aktiviteter op, at det er sjovt at bo i Kloster, og
et aktivt sted at bosætte sig. En stor tak
til alle sponsorer, og til jer i sponsorudvalget for et stort arbejde.

klar til nye udfordringer. En stor tak til
bestyrelsen. Der går mange timer med
det, men jeg synes det er sjovt, og det
er dejligt, at vi kan løfte opgaven i fællesskab.

Det nye hjørne i springcentret.
Vi har sammen med HGU brugt en del
af vores sponsorpenge på klatrevæg,
parkourbane og en ninjabane. Det er
til de forældre, der er i centret og har
børnene med, så man ikke nødvendigvis skal have barnepige, hver gang man
skal til en aktivitet. Det har vores nye
damehold fredag eftermiddag en stor
glæde af, hvor de dyrker både spinning
og hockey, og alle børnene hygger sig
sammen. Det er rigtig dejligt.

På valg til bestyrelsen

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til
alle medarbejdere i Centeret. I er altid

På bestyrelsens vegne
Kjeld Pedersen

Nina Mortensen - på valg
– modtager ikke genvalg

Kjeld Pedersen - på valg
– modtager genvalg
Brian Jeppesen - på valg
– modtager ikke genvalg
Jette Aarup - ikke på valg
Ole Aarup - ikke på valg

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		
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
14

Fælles generalforsamling den 6. april

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Regnskab Holmsland Idræts- og Kulturcenter
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Beretning for Holmsland
Sogneforening

• Flagalle

HSF har formået at fastholde det samme
tilfredsstillede aktivitetsniveau som i
2016. Derfor en stor tak til de mange frivillige, som gjorde det hele muligt men
også til HSFs bestyrelse og de andre foreninger og folk, vi har samarbejdet med i
det forgangne år.

• Projekt Spangen

Holmsland Sogneblads nye udseende
blev godt modtaget. Alle billeder og annoncer er nu i flotte farver. At Banko Karl
og Naturens dag blev til årets højdepunkter vil mange være enige om, og det gør,
at foreningerne står sammen om at stifte
en fælles aktivitetspulje, som skal benyttes til lignede aktiviteter fremover.
Så er der plads til friske folk i HSF bestyrelse, og hvis du har lyst til at gøre en forskel for lokalsamfundet, er du mere end
velkommen til at stille op som kandidat
til HSFs bestyrelse. Der sker ting og sager i Ringkøbing Skjern kommune, og vi
ønsker at styrke HSFs position som talerør for hele Holmsland i forhold til kommunen. Derfor håber vi at alle bliver ved
med at støtte sogneforeningen gennem
medlemskab og frivillighed.

Afsluttede og løbende aktiviteter og
projekter
• Sogneblad
• Løbende opdatering Holmsland.dk
• Vedligeholdelse af sogneparken og
grønne områder
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• Julebelysning
• Kloster legeplads
• RKSK projekt ”Fortællinger i landets
største landskab”
• Velkommen her
• Bosætningsarbejde

Arrangementer
• Loppemarked i maj og september
• Naturens dag 2017
• Banko Carl

Sogneforeningens bestyrelse
Sjoerd Both (villig til genvalg)
Lars Provstgaard
Dorthe Krogsgaard (villig til genvalg)
Hans Jørn Sørensen
Linda Tøt
Jesper Aarup (ønsker ikke genvalg)
Bent Poulsen (ønsker ikke genvalg)
Søren Plauborg (suppleant)
David Saks (suppleant)
Årsregnskab
Se næste side
Vedtægter
Ingen ændringer
Kloster den 29. jan 2018
Sjoerd J.J. Both
Formand for Holmsland Sogneforening

Fælles generalforsamling den 6. april
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Beretning for Holmsland
Brugsforening 2017
Vi stod på Generalforsamlingen sidste
år og varslede nye tider med hensyn til
indtjening i Holmsland Brugsforening.
Det kom ikke til at holde helt stik. Vi
har været udfordret på flere områder.
Nemlig: Lukkedage, der i forbindelse med mistanke om skadedyr, gav tabt
omsætning og avance, plus udgifter
til gennemgang og reparation af bygningerne – fra krybekælder til loft.
Mange huller blev fundet og lappet; men
ikke et eneste firbenet dyr så vi – heldigvis - hverken på lager eller i butik.
Kirstine fik stor ros fra Fødevaremyndighederne, for at have taklet det på fineste vis og selv havde taget initiativ til at
lukke butikken ved den mindste mistanke. Vi har søgt om forsikringsdækning af tabt fortjeneste mm.
Samvirke-balladen kostede ikke i kr.
og øre; men meget på det personlige
plan. Vi har nu lavet en spæd start på
en mediepolitik, der skal imødekomme
presset på uddeler og personale ved en
evt. lignende situation.
Svigt i leverancer af frostvarer i november og december, ja, måske endnu
længere har være meget frustrerende for
alle, både kunder og personale. Nej, det
er ikke fordi Kirstine ikke har fået bestilt
varer. COOP forklarer problemerne med,
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at de har skiftet samarbejdspartner for at
opnå en årlig millionbesparelse – og det
betød altså tomme frostbokse i butikken
i lang tid.
Ringkøbing Skjern Kommune besluttede i 2017, at dagligvareleverancerne
til institutioner af en vis størrelse skal
i udbud. På den konto mistede vi tre
store kunder i Ringkøbing. Kunder
der tidligere har købt varer hos for ca.
15.000 i ugen. Kunderne har været
yderst tilfredse med vores varetur, men
de har været nødt til at følge kommunens direktiver.
Årets resultat er mærket af disse udfordringer – både hvad angår omsætning
og avance. Resultatet for Holmsland
Brugsforening er minus 147.000 kr.
mod et overskud på 60.000 sidste år.
Omsætningen er 10,9 mill.; konkret
426.000 kr. mindre end sidste år. Det
skal dog her siges, at vi har haft afskrivninger på 213.000 i år. Mere om regnskabet på generalforsamlingen 6. april.
Investeringer: Vi har startet planlægningen af etablering af nyt kundevenligt
indgangsparti og udskiftning af gulv i
den ældste del af butikken. COOP’s konsulenter har tegnet, målt op og indhentet
priser. Men med ny uddeler i sigte har
vi stillet investeringplanen i bero. Ny uddeler skal være med i arbejdet.

Fælles generalforsamling den 6. april
Dagligvaremarkedet er i hastig forandring. Forbrugernes vaner ændrer sig
hurtigere end COOP kan følge med.
Vi bruger ikke flere penge på det traditionelle dagligvaremarked, men der
hvor vi oplever vækst er på færdigretter, økologi, take-away og måltidskasser.
Vores kunder stiller krav om bedre
kvalitet, nemmere løsninger og større
gennemskuelighed – også når det gælder
varernes pris.

hun ville gå på pension d. 1. april 2018,
når dåbsattesten sagde, at det var muligt.
Kirstine holder efter 40 år i Brugsen.
Det var noget af en beslutning. Men det
var en realitet, og vi bakkede Kirstine op
i, at hun nu havde fortjent et liv uden de
mange timer i Brugsen. Anders havde
planer med hende, børn og børnebørn
havde planer med hende.
- og Kirstine kunne selv mærke, at det
var nu.

COOP vil gøre op med den tilbudsjungle, hvor prisen ryger op og ned. Derfor
har de sat prisen ned på hundredvis af
basisvarer, så vi får lavere faste priser
på flere varer – mærket med gul pil – og
på tværs af hele kæden.

Vi inviterer derfor til afskedsreception for Kirstine d. 23. marts i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Se indbydelse vedlagt Sognebladet.
Alle er velkomne til at komme og hilse
på Kirstine og nyde lidt go’ mad. Der vil
blive lagt gaveliste frem i butikken fra
d. 23. februar, hvis nogen vil påtænke
Kirstine med en lille erkendtlighed.

Efterhånden er App’en blevet dagligdag for mange. Ja, man kan være imod;
men vi har valgt at arbejde med på udviklingen.
Det er smart at alt ligger på telefonen –
betalingsmulighed, kvitteringer, de go’e
tilbud, mærkerne, bonusoversigt. Det er
godt, at der nu laves fællestilbud i hele
kæden, at reklamerne nu dækker hele
viften af COOP-butikker.
Det har været et spændende år at være
en del af bestyrelsen i Dagli’Brugsen.
Med aktiviteterne i butikken, med
Markedsdag med mad og motion; men
sandelig i høj grad også fordi Kirstine
meddelte, at hun nu efter mange og
lange overvejelser havde besluttet, at

Hvis planen holder kan vi d. 1. april
2018 hilse ny uddeler velkommen.
Hele bestyrelsen suppleret med salgschef Kjeld Kirkedal og HR-konsulent
Allan Gummer har været med i processen med at finde ny uddeler. En god og
lærerig proces og dejligt at erfare, at
folk fra nær og fjern også synes, vi har
en god lille butik - uden gæld og med
god drift.
Vi ser frem til generalforsamling, hvor
Kirstine vil fremlægge regnskabet, og
hvor I forhåbentlig skal møde den nye
uddeler og høre lidt om fremtidens
planer.
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En stor tak til vores frivillige chauffører, der kører en årlig omsætning på godt
2 mill. hjem – uge for uge, år efter år.
Kan de blive ved? Ja, det tror vi; men de
har også brug for afløsning.
Er der nogen i sognet, der er villige til
at være afløsere, skal I være så hjertelig
velkommen.
En stor tak til Kirstine og alle medarbejdere. Tak for godt samarbejde til jer allesammen.

Bestyrelsen består desuden af:
Svend Jensen, næstformand
Elise Vaaben, sekretær
Jane Gravengaard
Erik Dideriksen
På valg er
Svend Jensen, modtager genvalg
Elise Vaaben, modtager ikke genvalg

Holmsland Brugsforening
/ på bestyrelsens vegne
Esther Larsen, formand

Holmsland Frivillig Bank
Kom til den fælles generalforsamling i Kulturcentret den 6. april og
hør mere om den nye bank af frivillige, som vi åbner på Holmsland.
Tanken er, at det skal være en bank fyldt med mennesker, der kan
få lov til at hjælpe med lige præcis det, som de er gode til.
Du kan gøre en forskel lige netop indenfor det område, du har mest
lyst til, om det er mad, praktisk arbejde eller noget helt andet. Der
er plads til alle og til al hjælp, om det er få timer eller flere dage
om året, både lidt og meget - al hjælp vægter højt i vores nye bank.
Så kom og meld dig til på aftenen.
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Fyrværkeri
Igen i 2017 blev der solgt fyrværkeri
ved MENY i Søndervig de sidste tre
dage op til nytåret. Og endnu engang
kunne vi bekræftes i at ”udflytningen”
af salget til Søndervig har været en
rigtig god ide.
Overskuddet denne sæson blev dog
knapt så stort som forrige år, men stadig
flot. I år var vejrguderne ikke på nogen
måde med os, da regnvejret angiveligt
lagde en dæmper på folks købelyst. Og
hvert år lærer vi nye ting, der forhåbentligt vil hjælpe på overskuddet næste år.
Jeg vil endnu engang sende et kæmpe
taknemmeligt skulderklap til alle de
frivillige fantastiske mennesker, som
gør det muligt at få stablet dette arrangement på benene og som bruger deres ellers sparsomme fridage mellem julen og
nytåret. Den indsats der er blevet ydet –
både før og under arrangement – er helt
uvurderlig. TAK FOR JER!

En stor tak skal også lyde til MENY og
medarbejdere for deres hjælp og deres
altid gode humør og velvilje.
Samtidig vil jeg nu benytte lejligheden til
at takke af som tovholder for fyrværkerisalget. Det har været nogle gode, sjove
og rigtig hyggelige år, men nu tænker
jeg, at der må andre til roret. Jeg håber
og tror der står en eller måske flere på
spring for at overtage tjansen og et koncept som nu logistikmæssigt er kørt godt
i stilling.
Marlene

Badminton

Der har været rigtig gang i hallen hver
fredag eftermiddag, både i efteråret og
her hen over vinteren. Der spilles nemlig børnebadminton for fuld skrue.
Trofast hver uge kommer der 15 unge
mennesker, der træner badminton på
livet løs. Der trænes teknik og færdigheder på alle niveauer og man må
sige, at alle går seriøst til opgaven. Alle
er meget villige til at lære nye ting, og
øvelse gør jo som bekendt mester.
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Her til foråret, når sæsonen er ved at
være slut, har vi besluttet at deltage i en
turnering d. 4. marts i Rindum. Det er
frivilligt om man ønsker at deltage, og
vi er glade for at næsten alle har meldt
sig til. Vi glæder os til at vise resultatet
af årets træning.

Der trænes 1-2 gange om ugen, alt efter
sæson og alder. Herudover er holdene
tilmeldt kampe, så de har mulighed for
at prøve kræfter mod tilsvarende hold
fra nær og fjern. Det er en sport, hvor
holdånden vægtes højt. En sport, hvor
der knyttes venskaber, og hvor der er
mulighed for udvikling hos den enkelte
spiller.

Trænerne (Henrik og Mette)

Fodboldafdelingen
Fodboldafdelingen er et udvalg under
HGU. Vi er i øjeblikket 3 medlemmer
i fodboldudvalget: Mathias W. Hansen,
Jesper Nielsen og Anita Jensen.
Foldboldudvalget er i arbejdstøjet hele
året. Der er løbende opgaver der skal
klares, såvel til udendørssæsonen som
til indendørssæsonen.
Vores primære opgave er at skabe muligheder og rammer for flest mulige
fodboldhold/årgange.
For os er det vigtigt, at der er plads til
ALLE. Her er plads til dem, der er med
for at dyrke det sociale, og til dem, der er
med for at udvikle sig inden for sporten.
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Fodboldafdelingen er baseret på frivillighed. Fodboldudvalget er taknemmelig for de mange frivillige hænder,
der findes omkring foldboldafdelingen.
Det gælder både de mange dygtige trænere, hjælpetrænere, dommere, kridtfolk, hjælpere omkring holdene mv.
Men der er plads til flere, så har du lyst
til at være en del af et godt fællesskab, og
har du lyst til at hjælpe med de løbende
opgaver, så hører fodboldudvalget gerne
fra dig.
Her er det vigtigt at huske på, at man
ikke nødvendigvis skal være en god
fodboldspiller for at være blandt de
frivillige hænder hos fodboldafdelin-
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gen. Der er mange forskellige slags opgaver - også mange, som ikke kræver, at
man har flair for fodbold.
Efter påske starter udendørssæsonen.
Holdoversigt og træningstider annonceres senere bl.a. på HGUs hjemmeside, Facebook og via Conventus.
Der arbejdes på nuværende tidspunkt
med opstart af følgende hold:
• Sandkassehold
• U7 mix
• U9 drenge
• U11 drenge
• U10 piger
• U13 piger
• Oldboys
På sandkasseholdet er der også plads til
de lidt yngre børn fra børnehaven – bare
de har gåpåmod og lysten til at prøve at
spille fodbold.
Vi glæder os til foråret, og til at vi igen
kan få liv på boldbanerne.
Fodboldudvalget

Gymnastikudvalget
Tænk sig, jeg synes lige sæsonen er
skudt i gang og kan slet ikke forstå, at vi
allerede nærmer os marts måned/opvisningsmåneden.
Søndag d. 18. marts danner Holmsland
Idræts- og Kulturcenter rammen om
vores årlige gymnastikopvisning. Og
alle, trænere, hjælpetrænere og gymnaster glæder sig til at vise, hvad de har
sat sammen af serier, spring og andet,
som et sammensat resultat af bare nogle af de ting de har arbejdet med i sæsonens løb.
Det har været en fornøjelse, at komme
på besøg i hallen under træning og se,
hvordan der på de forskellige hold er
arbejdet med grundtræning, akrobatik,
strækøvelser, muskel- og udholdenheds
øvelser, samtidig med, at der har været
plads til leg, sjov, diverse boldspil og
ikke mindst altid krydret med go musik,
der strømmer ud af højtalerne.
Af nye tiltag i år har vi her den sidste
weekend i januar afholdt ”Lørdagssjov
med gymnastik” hvilket var en stor succes. Dagen var delt op i 2. Fra kl. 09.00
– 12.00 for alderen 1 år til og med 2.
klasse, og som der var lagt op til, så var
alle velkomne, både vores ”egne” gymnaster,men også gerne nye ansigter.
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Voksne, forældre og bedsteforældre
skulle også være aktive på gulvet. Hele
hallen blev brugt, springsalen var i brug
og alle deltog sammen om det hele.
Der var også arrangeret opdeling af hallen, hvor der på den ene side af tæppet,
som delte hallen, var aktiviteter for de
helt små. På den ene side af tæppet arrangeret aktiviteter for 0.- til 2. kl.
En sand fornøjelse, at se omkring 100
aktive, børn, voksne, forældre og bedsteforældre boltre sig i hallen med redskaber og sjov. Af de besøgende, foruden de mange lokale, havde også folk
fra Ringkøbing, Velling og Tim fundet
deres vej til Kloster.

og serverede frisk frugt, saft og lækre
pølse- og frikadellehorn til frokost.
En særlig stor tak til Nina og Jeanette
for deres store engagement til formiddagens aktiviteter og også stor tak til
Hallen, trænere og hjælpetrænere samt
alle jer, der var med på gulvet. En succes som vist godt kan tåle en gentagelse.
Del 2 i Lørdagssjov Med Gymnastik
var fra kl. 15.00 – 17.00 og for børn i 3.
klasse og opefter.

Hallen var vært med forfriskninger

Men for vores 2 egne springhold så var
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Og ligeledes her var der fuld gang i den
på gulvet med leg, rytme og masser af
spring. Ca. 30 ”nye” som ”gamle” fyldte gulvet med aktivitet og latter.
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weekenden først lige gået i gang. Begynder Spring og Junior Mix var nemlig inviteret til Lørdagssjov med overnatning i hallen.
For nogle var det med stor jubel, at de
skulle overnatte i hallen. For andre var
det lidt skræmmende. Men hold da op
hvor det bare gik godt, og børnene var
helt fantastiske.

Aftensmaden, leveret af forældrene, blev
serveret i kantinen og bestod af lasagne, spaghetti og kødsovs, flütes, samt
agurke- og gulerodsstave.
Til hygge om aftenen var der bagt kage,
og der blev sagt godnat ved ca. 22.30
tiden.
Trænerene havde dog en lille overraskelse i ærmet, så da kl. var 24.00
blev de alle vækket igen og så var der
arrangeret lys under stortrampolinerne,
musik i højtalerne og så var det bare om,
at springe løs. En kanon overraskelse
som jeg er sikker på, børnene vil huske.
På trods af natteaktiviteterne så var de
unge mennesker dog klar søndag mor-

gen og efter morgenmad, som hallen
havde sørget for, serveret af et par forældre, så stod den atter på gymnastik, inden
weekenden sluttede kl. 11.00.
Kæmpe tak til Emma, Cecilie K. Asger
og alle de andre trænere og hjælpetrænere, som var med til at gøre denne
weekend med overnatning mulig.
Til forældrene vil jeg sige tak for lån af
jeres fantastiske børn.
Ud over vores børneopvisningshold så
tilbyder vi jo i år også rigtig mange andre hold.
Bl.a. Træning med effekt, Crossfit, 16+,
Tirsdagstræf og Fyraftenstræning for
kvinder.
Jeg tør godt sige, at der er mulighed for,
at kunne deltage på et hold, uanset alder.
Hver uge træner de forskellige hold og
giver liv og aktivitet i hallen. Alt dette
kunne dog ikke lade sig uden alle de
frivillige som står bag holdene. Stor tak
til jer også.

HUSK, sæt kryds i kalenderen
SØNDAG D. 18. MARTS,

hvor vi afholder Gymnastikopvisning.
Vi glæder os til at byde velkommen til
rigtig mange.
Gymnastikudvalget
Jane Gravengaard
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Gang i Holmsland
”Gå dig glad” - tirsdage
i maj, juni og juli 2018
Gangmotion i HGU er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men
også så der er udfordringer for alle.
Vi går på veje og stier rundt på
Holmsland, og nogle gange kører vi ud,
og går ad ”nye veje”. Vi får snakket med
dem, vi kender og lærer nye at kende.
Kroppen har det rigtig godt bagefter, da
vi får os rørt i godt selskab
Vil du være med – så snør traveskoene
og mød op på terrassen ved Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 3. APRIL KL 19.00.

Der er 2 ruter at vælge imellem - en på
1,5 – 2 km. og en på 6-8 km. Husk godt
fodtøj og godt humør. Det koster 100
kr. at være med hele sæsonen eller 10
kr. pr. aften.
Den 28. maj er der ”Ladywalk” – se evt.
mere på www.ladywalk.dk . De sidste 5
år har vi været en flok afsted og har haft
nogle fantastisk hyggelige ture og gode
oplevelser sammen med flere tusind andre kvinder. Vi planlægger at arrangere
en tur til Ladywalk i Tarm igen i 2018.
Har du spørgsmål omkring gangmotion
så kontakt en fra gangudvalget eller
ring til Nanna på tlf. 2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget
Birthe Eskildsen, Mette Kristensen,
Maybritt Pugflod og Nanna Nygaard
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Friluftslauget
Holmsland Friluftslaug har indviet
ny sæson med nye kajakker.
Lørdag d. 27. jan. kl. 9.00 stod 18
medlemmer klar på bassinkanten i Hvide
Sande Svømmehal - klar til at tage hul
på en ny sæson. Vi havde 10 kajakker på
vandet heraf to helt spritnye.

Da vi i efteråret efter aftale med DGI
afleverede de 6 lånte kajakker, søgte vi
HGU om indkøb af to nye kajakker. Ansøgningen blev imødekommet, så vi nu
har 6 gode klub-kajakker plus to’eren.
Ud af de 18 deltagere var der 4 nye
medlemmer, der var med i svømmehallen for første gang. Det var for nogen
grænseoverskridende at kæntre: Kommer jeg ud? Hvordan kommer jeg ud?
Men under kyndig og tålmodig vejledning får man overskredet sine grænser, og vupti, så bliver det en kunst at
se hvor lang tid, man kan hænge med
hovedet nedad, før man selv vælger at
komme ud og op til overfladen.

Det var en fornøjelse at se, hvordan der
i hele bassinet blev bakset og kæmpet
med kontrol over krop og kajak. De
basale øvelser er makkerredning og
selvredning. To øvelser, der er vigtige
at få genopfrisket i kontrolleret vand inden ny sæson på fjorden. Alle hjælper
hinanden til at få en god oplevelse.
- Også Aase/Dorthe-holdet, der pludselig kalder til samling med kaffe og
hjemmebagte kommenskringler.
Pludselig er de to timer gået, og vi kan
glæde os over det gode samarbejde med
svømmehallen, der har plads til, at vi
kan have kajakker og udstyr liggende
fra gang til gang.
Vel mødt i havnen når vi har standerhejsning, omkring 1. maj.
Arbejdsudvalget
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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

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts – Maj 2018

Hvorfor tro på Gud?
Mine prædikener har siden nytår haft et gennemgående tema: ”Hvorfor tro på Gud?”
Gudstro har forskellige slags ”Hvorfor”. Der er for
det 1. forskellige formål med at tro: Kong Salomon
troede på Gud for at skabe fred, stabilitet og sammenhængskraft i samfundet. Apostlen Johannes troede på Gud for at få frimodighed i mødet med andre
mennesker i stedet for skam. Jesus hjalp en samaritansk kvinde til at forsone sig med sin mørke historie
og blive ét med sig selv. 3 forskellige formål med tro.
Men der er for det 2. også forskellige grunde eller
årsager til at tro. Livet rummer gådefulde sider. Det
er principielt umuligt at forstå, hvor sjælelivet har sin
oprindelse. Ordene ”gåde” og ”Gud” er beslægtede. Så
hvis vi tror, der findes sådan noget gådefuldt som
vilje, kærlighed, bevidsthed og lignende, er det nærliggende også at stille de spørgsmål, som hører gudstro til. Spørgsmål om rigtigt og forkert, ansvar og
skyld, om sammenhænge og forskelle, om frihed og
nødvendighed, om begyndelsen og enden.
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Et andet grundlag er overleveringer og vidnesbyrd
fra mennesker før os og blandt os. Mennesker, som
fortæller om deres erfaringer, visdom og tro. Ny Testamente er sådan et vidnesbyrd om, at apostlene oplevede at deres ven opstod fra de døde en påskemorgen, og derfor kom de til tro på, at mennesker er født
til et levende håb og en evig kærlighed.
Glædelig påske!
Ole Lange

Holmbohjemmet
Tirs. 13. mar. 14.30 Sangtime - Ons 28. mar. kl. 10.30
Gudstjeneste - Tirs 10. apr. 14.30 Sangtime - Ons. 25. apr.
kl. 10.30 Gudstjeneste – Tirs. 8. maj kl. 14.30 Sangtime Ons. 23. maj kl. 10.30 Gudstjeneste - Kom og vær med til
en hyggelig times tid. Alle er velkomne!

Kirkelige handlinger 2. halvår 2017
Dåb: Thor Grubbe Andersen, Søren Termøhlen Kunnerup
Christensen, Oliver Enevoldsen, William Foldager Karlsen,
Jonas Rysgaard Nielsen, Magne Faurskov Poulsen, Nicolaj
Vanting.
Bryllupper: Maria og Benjamin Mørch Dahl, Sophie Alrup
McGhee og Dennis Lystbæk Fyrsterling, Kirsten DalgaardKnudsen og Jan Lundsgaard, Lisa og Jeppe Ahle Nørgaard,
Mandira Rasch og Marko Petan.
Begravelser: Else Andersen, Jens Erik Frandsen, Kirsten
Margrethe Jepsen, Ole Høj Mariendal Jørgensen, Benny Marie Karlsen, Metha Dorthea Knudsen, Henrik Pedersen.

Kontakt: Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340
og 61204437 www.holmsland-kirker.dk.

Vedr. Gudstjenesterne: * henviser til at O.L Prædiker i
andre kirker: 25.3 kl. 10.30 i Rindum Kirke –15.apr. kl. 9.00 i
Hee kirke – i Ringkøbing kirke 10. maj kl. 9.00 – 27. maj kl.
10.30 i Rindum kirke
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
4. mar 3.søn.i Fasten
Joh 8: ”Sandhed og løgn”
11. mar – Midfaste søndag
Joh 6: ”Jeg er livets brød”
18. mar – Mariæ Bebudelse
Luk 1: ”Marias Lovsang”
25. mar – Palmesøndag – Joh
12: ”Jesus salves og indtoget”
29. mar Skærtorsdag – Joh. 13:
”Jesus’ fodvaskning”
30. mar Langfredag: ”Jesu Lidelse”
1. apr Påskedag – Matt 28:
”Jesu opstandelse”
2. apr – 2. Påskedag - Joh 20:
”Jesu opstandelse”
8. apr – 1.søn e.Påske – Joh
21: ”Har du mig kær?”
15. apr – 2.søn e.Påske – Joh
10: ”Jeg og Faderen er ét”.
22.apr – 3.søn e.Påske – Joh
14: ”Guds hus’ mange boliger”
27. apr Bededag – Matt 7:
”Om bøn og den snævre port”
29. apr- – 4.søn e.Påske
Joh 8: ”Virkelig frihed”
6. maj - – 5.søn e.Påske –
10.maj – Kristi Himmelfart
13. maj– 6.søn e.Påske – Joh
17: ”Jesus beder om enhed”
20.maj - Pinsedag – Joh 14:
”Kærlighedens talsmand
21. maj – 2. Pinsedag – Joh 6:
”Brød fra himlen”
27. maj – Trinitatis søndag Matt
28: Jesus: ”med jer alle dage!”

3. juni – 1.søn e.Trin –
Luk 12: Om griskhed

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

9.00

10.30

10.30

9.00

19.30
Påskemusik

10.30
L. Christoffersen
14.00
Børn

10.30

19.30

9.00

10.30

9.00

10.30

Fællesgudstj. i
Rindum 10.30

Fællesgudstj. i
Rindum 10.30

10.30

9.00

*

10.30

9.00
M. Thams
20.00
Strandgudstj
9.00
11.00 Konfirm.
10.30
Th Kristensen

10.30
10.00 Konfirm.
*

10.30

9.00

9.00

10.30

9.00

*

9.00

10.30
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Påske for børn og barnlige sjæle
Alle er velkomne til børnegudstjeneste i Gammel Sogn
kirke palmesøndag 25. marts kl. 14.00. Vi leder efter
påskeæg efter gudstjenesten

Påskemusikgudstjeneste
Alle er velkomne til musikgudstjeneste i Ny Sogn kirke
palmesøndag den 25. marts kl. 19.30. Kloster Kammerkor synger påskemusik

Fællesgudstjeneste
2. påskedag er der fælles gudstjeneste for sognene
omkring Vonå. Det er i Rindum kirke kl. 10.30.

Strandgudstjeneste
Store bededag 27. april kl. 20.00 indbyder vi til friluftsgudstjeneste på standen ved Søndervig. Centerforeningen byder på varme hveder og kaffe.

Forårskoncert
Holmslandkorets forårskoncert Mandag d. 30. april kl.
19.30 i Ny Sogn kirke. Special guest stars: ”Junior Marimba” og ”Marimba Allstars” fra Musikskolen! Velkommen til en festlig aften for både voksne og unge!

Konfirmationer
Konfirmation i Gammel Sogn søndag d. 6. maj:
Asbjørn Johnsen Bøndergaard og Signe Vang Jensen
Konfirmation Ny Sogn kirke Kristi Himmelfarts Dag d.
10. maj: Frederikke Thomsen Bagger, Helene Marie Jensen, Kathrine Kirkeby Klokker, Kasper Lykke Kristensen,
Mads Spaabæk Lauridsen, Amalie Friis Nielsen, Esben
Busch Eskesen Nielsen, Mette Vogt Nielsen, Mia Vogt Nielsen, Simon Julsgaard Pedersen, Mathilde Fredeskov Poulsen, Aksel Klokkerholm Susgaard, Line Tøt Thomsen, Lasse
Julsgaard Veise.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Marts 2018
Mandag d. 5.
Tirsdag d. 13.
Mandag d. 19.
April 2018
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 10.
Maj 2018
Tirsdag d. 1.
Mandag d. 7.
Tirsdag d. 29.
Juni 2018
1. - 3.
Mandag d. 4.
Fredag d. 8.
Lørdag d. 23.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Generalforsamling. Bjarne Lindgren taler.
Kredsmøde. Inspirationsaften i Hanning.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen.
Møde med valgmenighedspræst Flemming Mose
Lauridsen, Ølgod.
Møde med sognepræst Johannes Esmarch. Videbæk.
Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen.
Møde med sognepræst Morten Mouritzen, Sørvad.
Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Udflugt. Vi besøger Lis og Egon Vagner,
Birkkjærvej 1 B, Hee.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen,
Fyrrekrat 14, Søndervig.
Conni Kappelgaard holder tale.

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.
Alle er hjertelig velkomne.
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Holmsland Jagtforening
Årsberetning fra
Holmsland Jagtforening
i forbindelse med
generalforsamlingen
den 20/1-2018.
Jagtåret 2017-18 afsluttedes som vanligt med en jagt, som med de nyere jagttider ikke blot er en rævejagt, men også
jagt på rådyr, fasaner og snepper.
Til jagten var mødt 9 jægere, 2 hunde og
formanden, som dog efter velkomsten
trak sig tilbage til gryderne, for at færdiggøre de traditionelle gule ærter med
pølse og flæsk (i rigelige mængder).
Jagten afsluttedes klokken 13 efter resultatet: Et stykke råvildt på paraden,
hvorefter jægere og yderligere 4 medlemmer (de såkaldte suppejægere) samledes i Hans Kurts dejlige opvarmede
garage, hvor bordet sod dækket med en
masse ”gue sawer”.
Da alle var mætte, blev generalforsamlingen afholdt.
Dirigenten bød velkommen og erklærede
generalforsamlingen lovligt varslet.
Formanden fortalte om årets gang, med
blandt andet afholdelse af 5 jagter, hvor
resultatet her været 3 ræve og 3 stykker
råvildt – det ene skudt af en nyjæger
med deraf følgende indvielses ritualer.
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Der er såmænd set en del mere vildt og
dette også forsøgt nedlagt, men-tjah.
Vi havde den store glæde i 2017, at jagtforeningen nu har fået samlet jagten i
alle områderne af Engene, hvilket giver mere ro i området og dermed mindre jagttryk.
Foreningen har haft deltagere til Jægerrådsmøder, kredsmøder, repræsentantskabsmødet samt råvildtkursus.
Sammen med Søndervig Jagtforening
var der en udflugt til Danmarks Jægerforbunds nye domicil i Kalø. En fin tur
i pragtfuldt vejr, kun synd for dem, som
ikke deltog.
Som vanligt havde jagtforeningen en
særdeles velbesøgt stand ved afholdelsen af Naturens Dag den 10/9, hvor der
blev grillet og serveret røget dyrekød

Holmsland Jagtforening
samt flotte røgede edderfuglebryster.
Alt sammen skyllet ned med en slurk
rødvin sponseret af Brugsen i Kloster.
Dagen er en stor succes og en god reklame for de glade jægere.
Kassereren fremlagde regnskabet, der
var i år ikke så stort et overskud til henlæggelse til lodsejerfesten på grund af
en stor udgift til indkøb af planter, men
der skal nok blive råd til ”et mægtigt
gilde” alligevel.
I regnskabet figurerede en udgift til
en gave. Hvad er det? spurgtes der fra
”salen”, hvorefter formanden greb/foregreb chancen til at markere Hans Kurts
60 års dag, ved at overrække den indkøbte jubilæumsflaske.
Valghandlingerne ved generalforsamlingen gik hurtigt og glat, idet der var
genvalg på alle poster.

Under indkomne forslag var der forslag
om en stigning i lokalforeningskontingentet, dette har været uforandret de
sidste halve snes år, så det blev vedtaget
med en stigning til 250 kroner. Samtidig
blev det understreget, at der opkræves
et gebyr på 30 kroner på alle jagterne.
Under evt. debatteredes mulighederne
for efterplantninger i de eksisterende
plantninger.
Generalforsamlingen afsluttedes med
formandens tak for god ro og orden,
og en stor tak for medlemmernes gode
humør på jagterne, samt en opfordring
til at sørge for at endnu flere møder op.
Karsten Krægpøth

Holmsland Jagtforening
Arrangerer i samarbejde med
Søndervig Jagtforening en tur til
Tipperne onsdag den 18. april
2018. Turen guides af skovfoged
Mads Bank Mikkelsen.
Afgang fra Brugsen (Æ Pold) kl. 18
i egne biler (vi fylder bilerne op).
Medbring kaffe og kage, som vi
kan nyde i det fri, hvis vejret er til
det, ellers indendørs.
Turen er for alle.
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K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?
Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
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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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KunstiKloster

inviterer Kunsten indenfor
I weekenden fredag d. 31. august til
søndag d. 2. august 2018 fyldes hele
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
med kunst på mange måder. Kunst der
hænger, kunst der står, kunst der lever,
kunst der kan høres, ses og mærkes.
Forhåbentlig fyldes Centeret også med
mange gæster denne weekend.

kunstnere og kunstnere udefra, der vil
vise en mangfoldighed af deres arbejder.
Det drejer sig om malerier, fotokunst og
værker med skind og pels.
Desuden håber vi at kunne give udstillingen et endnu mere lokalt islæt ved
at præsentere elevarbejder, arbejdende
værksteder af lokale kreative sjæle og
musikalske indslag fra lokale udøvere.
Kunstnere vi på nuværende tidspunkt
har tilsagn fra:
• Britta Junge, Ringkøbing, malerier
• Jørn Deleuran, Kloster, fotos
• Bente Kallehave, Troldhede, skind
og pels
• Lene Graven Pedersen, Vesterhede,
Ringkøbing, malerier
• Margot Jakobsen, Klegod, malerier
• Berit Pedersen, Røjklit, malerier
Vi glæder os til at invitere jer indenfor.
KunstiKloster
Berit Pedersen

Vi har nemlig meldt os til arrangementet
”Kunsten inviterer indenfor”, hvor gallerier og kulturhuse rundt om Ringkøbing Fjord inviterer offentligheden
indenfor. Vi har kontakt til både lokale
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Fjorden Rundt
Cykeltur Ringkøbing
Fjord rundt
d. 16. – 17. juni 2018
Naturoplevelser
Motion Samvær
Alle interesserede inviteres hermed til
at deltage i vores lokale Fjorden Rundt.
Turen strækker sig over to dage med
overnatning på Nymindegab Danhostel
(det tidligere Lønne Højskole).
Der cykles fortrinsvis på cykelstier, tempoet bliver moderat, og der vil blive
mange pauser.
For at kunne få hjælp ved punktering og
andet uheld, vil en følgebil være til rådighed. Samme bil kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage.

Alle, både børn og voksne, som har lyst
til naturoplevelser, motion og samvær,
er velkomne til at deltage. Dog skal
børn have følgeskab af en voksen.
Cyklen og arbejdet skal man selv levere, men for en pris af ca. 475,00 kr.
serveres aftensmad og morgenmad på
Nymindegab Danhostel. Desuden arrangeres til den pris overnatning samme
sted i lejligheder.
Mange ting er ikke på plads endnu, men
har dette tilbud din interesse, så tilmeld
dig til enten:
Lene Rytter på tlf. 23 45 74 06 eller
til Hanne Bjerg på tlf. 40 14 41 65
Hannembjerg@gmail.com

senest den 15 april 2018
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Entreprenør
● Flisearbejde
● Salg af grus o.s.v.
●

Kloakering
● Kørsel med lastbil
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Vej vedligehold
●

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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Den 4.oktober

gæster
Bonderøven
alias
Frank Erichsen
Holmsland Idrætsog Kulturcenter.

HJÆLPERFEST
2018

I Holmsland idræts- og Kulturcenter
fredag d. 20. april kl. 18:00
Til ALLE de frivillige hjælpere i centret.
Tak for den indsats I gør i centret. Uden hjælpen
fra jer kunne det ikke hænge sammen,
hverken inde eller ude.
Derfor inviteres I til spisning og
hyggeligt samvær.
Medbring gerne din ægtefælle/samlever,da det jo
er dem, der er alene, når i hjælper til her.
Husk tilmelding
senest tirsdag d. 17. april
på mail: center@holmsland.dk
Eller på telefon 40461680
Vi håber rigtig mange af jer frivillige, der har gjort en
indsats, stort som småt, kan finde tid denne aften.
Vi glæder os til at se jer.
På bestyrelsens vegne
Charlotte
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CenterNyt
Så er kalenderåret 2018 godt i gang. I
centret er der travlhed.
Vi har siden sidst afholdt den store julefrokost, hvor vi samlede 300 feststemte
og glade gæster. Det var en rigtig dejlig
aften. En stor tak til alle jer, der var med
til at gøre det festligt. Tak til alle de frivillige, der fik det hele gjort klar og også
med oprydning dagen efter.
Vi gentager succesen LØRDAG D 15.
DECEMBER med MADAM BLÅ OG
POP-ROCKERNE.
I januar afholdt vi i fællesskab med
HGU en gymnastikdag for alle interesserede. Der kom rigtig mange børn,
forældre, bedsteforældre osv. Der var
også en del fra Ringkøbing forbi, som
var meget overraskede over, hvor godt
vores arrangement var.
Vi havde valgt, at dagen skulle være
gratis for alle, og det var de vildt imponeret over. Der var gymnastik og leg
hele dagen, og de store børn sov i hallen og startede søndag med morgenmad
i kantinen - og så lige noget mere aktivitet.
Lørdag d 17. februar kl. 18:00 holder vi
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MGP FEST for børn og barnlige sjæle.
Vi starter med fællesspisning, derefter er
der leg og dans. Kl. 20:00 starter det store
tv show og børnebaren har åben. Der kan
købes diverse drikke og snacks. Vi håber
der er mange, der har lyst til at deltage i
denne KÆMPE FEST. Vi har i år fået lov
til at være på skolen, da centret er optaget.
Wannasport er en bookingportal, hvor
man downloader en app på telefon, iPad
eller lignende, og derigennem kan man
booke og betale hallen i ledige timer. Der
er booking af badmintonbaner, og booker man 5 baner, har man hele hallen.
Wannasport er ved at udarbejde et bookingsystem, hvor vi eventuelt kan koble
flere aktiviteter på.
Det er igen tid til indbetaling af
medlemskontingent - se opslag.
Man kan også som enkeltperson eller
familie være sponsor. Det koster 2500
kr. for et år, så får man invitationer om at
komme med på de supergode ture, sponsorudvalget arrangerer.
Vi ses i centret
M.v.h. Charlotte

CenterNyt

Medlemskontingent
Så er det blevet tid til indbetaling af
medlemskontingent.
100 kr. for enkelt medlem
200 kr. for par.

Indbetaling på konto 7650 - 2439250
Ved indbetaling inden d.3. april er man med i en
lodtrækning om 2 fl. vin. Udtrækning ved
generalforsamlingen 6/4.

Pinsefest/dame- og herrefrokost

i Holmsland Idræts- og Kulturcenter lørdag d. 19. maj kl. 17.00
Billetter til denne aften koster 195,- kr. og skal købes hos
Charlotte i Centeret (40461680) senest d. 1. maj
Først til mølle - der er plads til max. 120 personer
Vi holder damefrokost i den ene halvdel af Multicenteret – herrefrokost i
den anden halvdel – hen på aftenen, slår vi de to fester sammen.
Håber I er med på idéen
- og samler nogle piger/herrer at tage med til Pinsefest
Fælles arrangement af:

Holmsland Idræts-og Kulturcenter
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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
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Holmbohjemmet
Hermed lidt information om hvad der
rører sig på vores matrikel.
Den årlige efterårsfest blev igen en
rigtig fin aften. Det er sådan, at når vi
holder forårs- og efterårsfest, må hver
beboer invitere to gæster med. Hele
personalegruppen er også inviteret, så
vi ender altid med at være en pæn stor
flok. Vores frivillige klub hjælper med
borddækning og servering. Denne gang
blev hygge- og underholdningsmusikken leveret af Bodil og Ivan Schmidt,
og de er jo en sikker succes hver gang,
de kommer. Vi har haft lidt danseundervisning i efteråret, så benene blev også
rørt den aften.
På grund af skimmelsvamp blev det den
sidste aktivitet i kælderen et godt stykke
tid. Der er stadig håndværkere i gang,
og det forventes at tage nogen tid endnu, før rummene er klar til brug. Derfor
er førskolebørnene rykket op i stueetagen, og dermed tættere på os. De har til
huse i lejlighed nr. 20. Det fungerer fint,
og vi ser lidt mere til dem i hverdagen.
Lukning af kælderen betød også, at julefrokost og nytårskur blev flyttet ovenpå. Der er lidt mindre plads at gøre godt
med, men ved fælles hjælp lykkedes det
at få en stol til alle. Førskolebørnene var
med til nytårskuren, og det blev det bare
mere festligt af. Og selvfølgelig havde
alle hat på.
Vi var den 24.november inviteret til

Fjordglimt i Hvide Sande og se en forestilling med Thy teater. ”En kongelig
jul” hed stykket. Masser af sang og
musik. Og så er det altid godt at komme
i byen og snakke med nogle andre over
en kop kaffe.
Vi har her i huset fået en ny ”beboer”.
Helle Damsgaard har adopteret en lille
hund, som hedder Muffin. Og den skal
selvfølgelig ikke være alene hjemme,
når Helle arbejder. Derfor er den med,
og føler sig allerede hjemme blandt beboere og personale. Den bliver passet
lidt på skift rundt omkring, bliver luftet,
får godbidder og ser ud til at befinde sig
rigtig godt.
I skrivende stund er januar ved at rinde
ud. Dagene bliver længere og foråret
venter lige om hjørnet. Vi er inviteret
til Spjald plejehjem den 6. februar til
en cafe- eftermiddag. Der kommer en
musikgruppe og spiller. Og mon ikke vi
skal ha en lille svingom. Det tror jeg.
På vegne af Holmbohjemmet
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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KÆK-klubben
Er du kvinde, 45 år eller derover?
Har du lyst til at møde nye piger fra
omegnen?
Bor du i Kloster eller omegn, eller har
tilknytning hertil?

En aften med KÆK-klubben kunne indeholde:
• et foredrag

SÅ vil vi gerne se dig til infomøde/idéaften omkring KÆK-klubben.

• en middag sammen ude eller hjemme

Infomødet finder sted
torsdag d. 8. marts kl. 19.30
i Holmsland Idrætsog Kulturcenter
(Der kan købes kaffe
og hjemmebag).
Er du forhindret denne aften, men interesseret, så kontakt én af os.
Idéen bag KÆK klubben:
Vi er nogle piger (45+), der har lyst til at
møde andre piger fra området til social
hygge og fælles oplevelser.
Vi håber på at KÆK-klubben kan ska-be
nye kontakter, samt pleje de kontakter vi
allerede har.
I Kloster findes allerede KUK-klubben
(”Klosters Unge Kvinder”) for piger i alderen op til ca. 48 år, så i KÆK-klubben
(“Klosters Ædlere Kvinder”) ser vi nye
muligheder.

• spil, strik, sang og snak
• en koncert
• vinsmagning
• dine ideer,
som vi taler om d. 8.marts
på info/idé-aftenen
Vi vil gerne ha tilmelding til aftenen.
Det gøres ved at sende en mail til
Dorthe (dorthe@mogensgård.dk)
eller ringe/sms på 23299791
senest dagen før
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Mange hilsner
Lilly Bjerg
Eva Saaby Provstgaard
Dorthe Krogsgaard
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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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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:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.

Kontakt:
Bent Poulsen
2344 8251

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra skolebestyrelsen ved
Holmsland skole
Der er nu taget hul på sidste halvdel af
skoleåret, og alle på skolen er allerede
kommet godt i gang med 2018.

Siden sidst:

December er fuld af traditioner, også for
vores skole.
Måneden har bl.a. stået på juleklippedag, luciaoptog med pigerne fra store
team, ”rød dag” arrangeret af elevrådet,
julefrokost i Regnbuen, 3. klasse sang
julen ind i Gl. Sogn Kirke, juleskuespil
fremført af 6. klasse samt julegudstjeneste på sidste skoledag inden juleferien.
Men i december prøvede vi også noget
nyt. ”Mormor-mad-holdet” ville gerne invitere bedsteforældrene på middagsmad i forbindelse med maddagen i
december. Lærerne var hurtigt med på
idéen, og arrangerede åben skole for
bedsteforældrene. Der var mulighed for
at komme med sit barnebarn i skole et
par timer, og til frokost var der lækker
mormor-mad, som bestod af flæskesteg
med det hele og ris á la mande til
dessert. Inden lærere og elever sagde
tak for i dag, var der jule-banko og sang
fra eleverne.
Det var en rigtig hyggelig formiddag
og stor tak til ”mormor-mad-holdet” for
endnu en stor succes med lækker mad.
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3. januar var første skoledag efter en
velfortjent juleferie.
I starten af januar var der åben skole for
forældrene. Det er en dag, hvor forældre er velkomne til at følge en helt almindelig skoledag sammen med deres
børn.
En dag hvor man har mulighed for at se,
hvordan vores fantastiske lærere underviser eleverne på forskellige måder. Der
er både tavleundervisning, gruppearbejde, læring på gangene og meget mere.
Januar
mende
Det er
mindst

er også måneden, hvor komelever skal indskrives i skolen.
altid meget spændende - ikke
for børnene. Men for de fleste

HOLMSLAND SKOLE
børn kan det være svært at vide, hvad
man skal glæde sig til, da de ikke ved
hvad ”skole” er.
Den 24. januar inviterede Skolebestyrelsen til ”åbent hus” for kommende 0.
klasses elever og deres forældre.
Formålet med arrangementet var netop
at vise de kommende elever, hvad man
kan lave på skolen. Til dette formål,
stod 5. og 6. klasses elever klar til at
vise skolen frem. Eleverne stod for forskellige aktiviteter i gymnastiksalen, i
natur teknik, sløjd, håndværk og design,
rundvisning i Regnbuen og ikke mindst
i 0. klasse.
Forældrene havde ligeledes mulighed
for at spørge lærerne om skolens hverdag, og lærerne havde mulighed for at
møde de kommende elever.
Til arrangementet kom 4 af de kommende elever. De var alle meget nysgerrige ang. deres kommende skolegang
og deltog aktivt i de aktiviteter der var.

Januar var også sidste gang eleverne fik
”mormor-mad” – i hvert fald indtil videre. Denne sidste gang stod menuen på
lagtidsstegt kylling med kartofler, brun
sovs, hjemmelavet agurkesalat og tzatziki.
Skolebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak til alle jer
mormødre. Tak for jeres store engagement. Vi håber det bliver muligt at arrangere mere mormor-mad til vores
skønne unger i den nærmeste fremtid.
I skolebestyrelsen har vi modtaget en
forældrehenvendelse vedrørende høj
fart på Højbjergvej. Vi vil gerne benytte lejligheden til at påminde alle om at
sænke farten, så vores børn hver dag
kan komme sikkert i skole.
Personalesituation på
Holmsland skole:
Den 31. januar må vi desværre sige
farvel til Marcel og Kaja. Marcel og
hans familie har valgt at flytte til Schweiz. Kaja har fået fuldtids arbejde hos
Novasol.
1000 tak for jeres indsats på skolen.
Både på det praktiske og pædagogiske
felt har I præget skolen og hverdagen
i en meget positiv retning – I vil blive
meget savnet. Vi ønsker jer alt det bedste for fremtiden.
Den 1. februar siger vi goddag til vores
nye Helhedsleder, Torben Svendsen.
Torben er allerede et kendt ansigt på
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HOLMSLAND SKOLE
skolen, da han de første 8 måneder af
2017 var konstitueret skoleleder på skolen. Torben har været skoleleder i Rækker Mølle. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden
til at sige tak for indsatsen til Bettina
Frich, som har varetaget opgaven, som
konstitueret skoleleder siden sommerferien 2017.
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Slutteligt vil vi sige tak til alle for den
store opbakning til alle skolens arrangementer.
Tak til vores fantastiske lærere, som
altid er med på nye idéer, og fordi I altid
giver vores børn de bedste læringsbetingelser.
På vegne af skolebestyrelsen
Gitte Højbjerg

Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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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Holmsland
Lokalhistoriske
Arkiv
Igen en beretning fra bogen ”Fra heden
til havet” med undertitlen ”Vestjyske
skildringer”, skrevet af forfatteren Alfred Jeppesen.
Beretningen om det savnede bådlav.
En forårsdag i 1772 tog seks fiskerbåde
fra Holmsland Klit ud på havet. Da fiskerne sejlede hjemmefra, var det stille
vejr, men nogle timer senere blev de
overrasket af storm og svær bølgegang.
Fra deres fangstpladser skyndte de sig
ind mod kysten, men ved landingen forliste fem af bådene med 35 mand, der
alle druknede. Ingen fra det sjette bådlav vendte tilbage, men båden blev fundet med bunden i vejret ud for Søndervig.
Gennem flere generationer lød klitboernes fortælling om de forsvundne
havfiskere: Alle på Klitten troede, at
hele bådlavet, fire gifte mænd og tre
unge karle, var omkommet på søen.
Deres enker sad i meget små kår og var
derfor næsten tvungen til at se sig om
efter nye forsørgere. En af dem blev gift
efter få måneders forløb, en anden blev
der lyst til ægte for, medens en tredje
forlovede sig.
Så oprandt julen, og en af de første juledage kom der bud til Klitten fra Ringkøbing, at alle de savnede fiskere lige
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var ankommen til byen og var taget ind
på en gæstgivergård. Værten her vidste,
hvordan det stod til i deres hjem, og på
lempelig vis satte han dem ind i, hvad
der var sket under deres fravær.
Mændene fortalte, at et skib havde taget
dem op ude på havet og senere landsat
dem i Bilbao i Spanien. Da de stod i det
fremmede land helt uden hjælpemidler,
havde de taget arbejde for at tjene så
meget, at de kunne betale hjemrejsen,
og tog så først til England. Dér måtte de
atter arbejde, indtil de havde penge nok
til den videre rejse, og omsider nåede de
så frem til Ringkøbing.
Ved fiskernes hjemkomst til Holmsland
Klit blev der naturligvis stor bestyrtelse, og man fik travlt med at ordne
de forvirrede familieforhold. Manden,
hvis kone nylig var blevet gift, tog sin
ældste søn med sig og rejste sydpå, og
siden hørte man ikke noget til dem. For
de to andre koners vedkommende blev
lysningen trukket tilbage og forlovelsen
hævet.
Efter traditionen skal denne begivenhed have givet anledning til en forordning om, at ingen vest
kyst-kvinde
måtte gifte sig, før hendes forsvundne
ægtefælle forgæves var blevet efterlyst
i alle landets aviser, og der så efter den
tid var forløbet ét år.

Holmsland lokalhistoriske Arkiv
er kommet på facebook.

Bliv ven med os og se, hvad vi lægger
ind – oftest billeder, hvor der undertiden
mangler oplysninger, som vi så håber,
en eller anden kan hjælpe os med.
Man er selvfølgelig også velkommen til
at besøge os på arkivet, som har til huse
på plejehjemmet i Kloster. Vi har åbent
den sidste torsdag i hver måned 14 –

16, og vi arbejder som regel hver mandag formiddag 9 – 12, hvor man også er
velkommen.
Kan man ikke på disse tidspunkter, kan
man kontakte os på 97 33 72 42 eller 22
97 72 42, så finder vi ud af en tid, hvor
vi kan mødes.
Søg på Facebook på:

holmsland lokalarkiv
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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

Fru B

Blomster  Brugskunst  Creme  Delikatesser
Øl  Staby is  m.v.
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing
53 52 54 09

HUSK

1. maj
på Holmsland

Der har vi deadline til Sognebladet.

Det perfekte køb som
varmer hele året

Børnemodeller fra str. 19 - 35
priser fra 299 - 399
Voksenmodeller fra str. 36 - 47
priser fra 499 - 599

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

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!
NU OGSÅ
frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ÅBENT
mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

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
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Dejlig lokalt til daglig

