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Hvor nødig vi end vil, må vi erkende, at efterår og vinter nærmer sig, men
dermed også de mange muligheder, der byder sig til.
Der er masser at vælge imellem for alle aldersgrupper: Sportsaktiviteter,
tirsdagstræf, højskoledage, andre foredrag og møder, lokalteater - for blot at
nævne nogle.
Følg med i bladet her og på www.holmsland.dk, hvor man finder kalenderen for alle aktiviteter.
Noget af det første, der løber af stabelen, er det stort anlagte arrangement
Naturens Dag, søndag den 11. september.
Der er nok at se hen til.
				Mogens Tarp
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Genbrugsdillen eksisterer stadig
Besøg Lopper Deluxe og Café Deluxe
og støt Holmsland Sogneforening.
Popcornmaskine, cykler, barnevogne, fjernsyn, pynteting og meget, meget
andet kan købes på Holmsland Sogneforenings loppemarked

fredag d. 2. september og lørdag d. 3. september
begge dage kl. 14-17.
Skulle dette ikke kunne lokke, så er det også muligt at købe kaffe med hjemmebagt kage.

Vel mødt på Bandsbyvej 32.

Ryd op i gemmerne
Støt desuden sogneforeningen ved
at aflevere jeres afbrugte genstande i
containeren på Kloster genbrugsplads
eller ring til tlf. 97 33 71 09, hvis I ønsker at aflevere direkte på Bandsbyvej
32, hvor vi har vores lager.
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Velkommen her
Dagli`Brugsen Kloster afholdt i 2015
Det Internationale Marked med stor succes.

Et lignende marked vil blive afholdt i år. Holmsland rummer mange nationaliteter, og det er ikke uden grund, at stedet byder på et marked, hvor mange
forskellige sprog og spændende traditioner kan mødes til en festlig dag.
Arbejde, den smukke natur og stedets gode basismuligheder har de senere
år tiltrukket nye beboere til Kloster og omegn. Landbruget får flere og flere
udenlandske arbejdere. Arbejdere, som måske kun har tænkt sig en kortere
arbejdsperiode, men som falder til, stifter familie, får børn og tager del i livet her på stedet. Tilflytterne har en fremtid her på egnen, og det er vigtigt,
at der bliver sagt Velkommen her til alle de forskellige nationaliteter, som
søger Holmsland.
Vi har brug for dem, ligesom de har brug for os.
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De fremmede skal ikke blot være en del af arbejdsmarkedet. De skal være
en aktiv del af samfundet.
Det har bosætningsudvalget under Holmsland Sogneforening tænkt sig at
gøre noget ved gennem projektet Velkommen her.
Velkommen her vil byde alle udenlandske tilflyttere velkommen til Kloster/
Holmsland.
Velkommen her skal være med til at løse sproglige problemer, være med til
at udvide kendskabet til området og ikke mindste være med til, at vi lærer
hinanden at kende.
Velkommen her starter d. 30. august med rundvisning og aktiviteter i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter, og der vil de følgende tirsdage være mulighed for at besøge f.eks. Dagli`Brugsen, Røjklit Havn. Alle aftener rummer sprogundervisning. Oplevelserne og aktiviteterne skal ligge til grund
for sprogundervisningen. En sprogundervisning i dansk, som vil lette kontakt til børnehave, skole, ja til os alle.
Velkommen her er iværksat af frivillige kræfter, og de første 4 gange i forløbet er gratis. Der søges i øjeblikket midler/penge fra Ringkøbing Skjern
Kommune til at køre projektet videre.
Er I interesseret i at være en del af Velkommen her, har gode ideer til indhold eller måske vil vide mere om projektet, så henvend jer til
Jesper Aarup mob. 20 85 71 05 – jesperaarup@hormail.co
eller Dorthe Krogsgaard mob. 23 29 97 91 – asgerkrogsgaard@mail.dk
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Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

M.K. Fodpleje
Lægeeks. fodplejer og
aut. zoneterapeut
Mette Kristensen
Nørbyvej 48
Tlf. 97 33 70 49
Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00
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Klatremus og de andre dyr i
Hakkebakkeskoven
Lokalteater for hele familien i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sæt kryds i kalenderen.
(Information om billetsalg kommer snart)

 Fredag den 4. november kl. 19.00.
 Lørdag den 5. november kl. 15.00 med efterfølgende
fællesspisning.
Forestillingen opføres af lutter – lystige – lokale kræfter:
Hannah Mikkelsen (instruktør), Kirsten Nohns, Birgit Vogt, Karina Hoppe, Ida-Lill
Nilsson, Bent Poulsen, Benny Tang Nielsen, Helle Charles, Lisbeth Klokkerholm,
Karina Susgaard, Lise Kroning, Elisabeth Bak, Helge Johannesen m.fl.
Sufflør: Henriette Olesen,
Musik/kor: Peter Hell, Dorthe Mathiesen, Erla Thorolfsdottir,
Svala Iversen, Mette Thisted
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Holmbohjemmet
Vi har siden sidst været ude på nogle ture. Haunstrup dyrepark fik besøg af os
sidst i juni. Vejrmæssigt var vi i en regnfuld periode, og turen var også lige ved
at blive aflyst. Men efter mange kig på DMI`s hjemmeside vovede vi os ud lidt
over middag. Og vejret blev perfekt til at se søløverne blive fodret, kigge på
løver, giraffer og alle de andre dyr i parken. Kaffen blev også nydt i solskin.
Ikke alle var med første gang, så der er en tur nr. to i kalenderen.
Anlægget i Ringkøbing var også et udflugtsmål. Fodring af ænder og bagefter kaffe ved et af bordene.
Uge 37 i september bliver en noget anderledes uge på Holmbohjemmet. Vi
har lejet et sommerhus på Husby Klit. Vi var samme sted forrige sommer.
Det er et hus med gode faciliteter - stort rummeligt badeværelse og god
plads til at komme omkring med kørestole og rollatorer. Det er forskelligt,
hvad beboerne forventer - nogle tager en overnatning eller to i huset, andre
kommer på besøg til frokost eller kaffe. Vi har jo vores bus, og afstanden er
overkommelig.
Det er selvfølgelig en uge, som kræver meget forberedelse og arbejde på stedet, men med hjælp fra vores korps af frivillige lykkes det helt sikkert.
Ellers har vi også udnyttet de mange gode sommerdage med hygge på terrassen.
Familie Journalen kan godt læses udenfor og sangstemmerne bliver også rørt.
Selvom det er i god tid, skal jeg lige
nævne, at der er julehygge med gløgg og
æbleskiver i kælderen på Holmbohjemmet lørdag den 26.november kl. 14 til
16. Underholdning ved Holmslandkoret.
Venlig hilsen
Jytte Jensen
Holmbohjemmet.
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Holmslandkoret
Holmslandkoret starter sin nye sæson (10 års jubilæumssæson) torsdag den
8. september 2016 kl. 19.30 på Holmsland Skole. Derefter synges der hver
torsdag fra 19.30 til 21.30.
Har du lyst til at synge med i koret, kan du henvende dig til korleder Erla
Thorolfsdottir på tlf. 2964 7455.

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 Idrætsog Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Sommer hos

Tind Textil & Kunst
Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på

Sejr Copenhagen

"du Milde"

Strikkecafé!

Stort udvalg i slidstærke og
varme mohairstrømper.
Ved køb á 3 par gives 10% rabat

Røjklitvej 10 � Kloster
6950 Ringkøbing

9733 7778
post@tind-textilkunst.dk
www.tind-textilkunst.dk

Glerup filtsko

Torsdag den 26. maj kl. 19-21.30
afholder vi forårets sidste.
Alle er velkommen.
Tilmelding ikke nødvendig.
Åbningstider:
tirsdag - fredag 10 -17
lørdag 10 -16
søndag og mandag
lukket


 Kloster


Søndervig
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Ringkøbing

Hilsen fra kassereren
Vi kan med glæde oplyse vores medlemmer om, at der nu er mulighed for at
benytte flere forskellige betalingskort på vores hjemmeside, udover VISA/
Dankort. Der kan bl.a. modtages Master Card & Maestro. Vi ser frem til at
modtage de sidste kontingentbetalinger fra vores medlemmer og håber, at vi
har givet mulighed for alle, at benytte hjemmesiden til betaling.
Skulle der være en enkelt eller to, der oplever udfordringer, er I meget velkomne til at kontakte mig på: info@h-gu.dk.
Betalingen foregår som altid på:
http://h-gu.dk/om-hgu/kontingent-tilmelding.asp
Med venlig hilsen
Line Knoth
Kasserer
Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening

Se Solstrålehistorierne på holmsland.dk
”Husk på, det vi har - klag ikke over det, vi ikke har” blev der sagt ved
den fælles generalforsamling. Skulle I en gang imellem glemme alle de
goder vi har, så gå ind på Solstrålehistorierne på holmsland.dk.
Her fremgår mange af de muligheder området byder på, og man kan
med stolthed opleve et levende samfund, hvor der er initiativ og udvikling for alle aldersgrupper.
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Gangmotion
22 kvinder fra HGU’s gangmotion
deltog i Ladywalk i Tarm den 30.
maj – en kæmpe oplevelse at gå
sammen med ca. 2500 andre kvinder
i Skjern Enge i sommervejr.
Nanna Enevoldsen
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Holmsland lokalhistoriske Arkiv
Åbent Hus lørdag den 12. november kl. 14 – 16.
Arrangementet sker i samarbejde med Lokalhistorisk
Forening for Holmsland og Klitten.
Vi bor på Klostervej 39 (Holmbohjemmet i Kloster).
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Tirsdagstræf
Tirsdagstræf i Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Tirsdag den 4. oktober 2016 starter vi igen med Tirsdagstræf
fra kl. 9.00 til kl. 11.00
Vi begynder med morgenkaffe og et par
sange.
Når tirsdagstræf starter op igen, vil betalingen blive anderledes.
Der skal betales 300 kr. for 10 gange før
jul og 300 kr. for 10 gange efter jul.
Aktivitetsdage:
Tirsdag den 4 oktober.
Tirsdag den 17. oktober lukket,
da det er i efterårsferien (uge 42)
Tirsdag den 25.oktober til og med tirsdag den.13 december (Juleafslutning)
Juleferie i uge 51- 52.
Tirsdag den 3. januar 2017 starter vi igen.
Der er ingen mødepligt, men mød op og få en hyggelig tirsdag formiddag
sammen med glade mennesker.
Om du er efterlønner eller pensionist alle er velkommen.
På udvalgets vegne
Birgit Christoffersen
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Gymnastikopstart 2016 - 2017
Så skal vi i gang med en ny
sæson.
I år starter alle hold i uge 40, undtagen
Landsstævneholdet.
De starter først lige efter jul, men tilmelding hurtigst muligt, og tilmeldingen er bindende, da der bliver købt
billetter til landsstævnet efter antal
deltagere på holdet.
Det har næsten været en fornøjelse at
finde trænere i år, da der har været en
del frivillige. Dog mangler vi stadig
trænere til Gymnastik for sjov, som
ligger tirsdag fra 15.30-16.30. Hvis
nogen har interesse i at træne dette
hold, hører vi gerne fra jer hurtigst
muligt, sådan at holdet kan blive til
noget.
For at holde priserne nede, har vi i år lavet et forsøg med Minispring/Juniormix. Der vil blive et overlap, sådan at Minispring træner fra 17.30-19.00 og
Juniormix træner fra 18.00-19.30. Vi håber dette bliver rigtig vellykket.
Vi glæder os til en rigtig god sæson og håber at se rigtig mange gymnaster.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget

15

ALLE HOLD STARTER
I UGE 40

Gymnastiksæson 2016-17
Hold

Sted

Tidspunkt

Instruktør

Puslinge med forældre
1-3 år

Hallen

Tirsdag
kl. 16.30-17.30

Annelouise Poulsen
Helle Høy

Spilopperne
3-5 år

Hallen

Onsdag
16.30-17.30

Nina Aarup
Louise Hillebrandt

Gymnastik for Sjov
0.- 2. klasse

Hallen

Onsdag
15.30-16.30

Trænere mangles!!!

Minispring
3-4-5 klasse

Hallen

Onsdag
17.30-19.00

Martin Iversen
Rikke Rose
Nicoline Schack
Jacob Hansen

Juniorspring
6. klasse og opefter

Hallen

Onsdag
18.00-19.30

Mathias Hansen
Martin Iversen
Rikke Rose
Nikoline Schack

Ingen så seje som os (Lukket hold)
3-4 klasse

Hallen

Tirsdag
17.30-18.30

Jeanette Bækdal
Frederikke Schou Grønberg

Træning med Effekt

Hallen

Tirsdag
19.00-20.15

Nanna N. Enevoldsen
Dorte Mathiasen

Klosterspringerne/Rytmepiger
Landsstævnehold
10 kl. +

Hallen

Mandag
20.00-21.30
Opstart lige efter jul

Anders Nohns
Christoffer Knoth

Kontaktperson: Jeanette Bækdal

For mere info - Ring til en fra gymnastikudvalget.
For mereBækdal:
info - Ring6160
til en
fra gymnastikudvalget.
Jeanette
2322
Jeanette
Bækdal: 61602322 5174 1713
Britta Bjerg:
Britta
Bjerg: 51741713
Annelouise
Poulsen: 2345 9548
Annelouise Poulsen: 23459548

Anders Nohns:
Christoffer Knoth:

2214 3748
3020 4845
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Håndbold
Vi var nogle unge piger/damer, der til en fest kom til at snakke om, at det
kunne være godt med håndbold som sportsgren i hallen sammen med de øvrige muligheder, der i dag er. Vi ”tøser” manglede i hvert fald muligheden
her i Kloster.
Dette endte ud med, at der blev sendt en forespørgsel ud i forskellige grupper via Facebook for at vurdere, om interessen var stor nok til at arbejde videre omkring evt. opstart af dette.
Interessen var stor med det samme og indtil videre er der ca. 20 unge piger/
damer, der har tilkendegivet, at de gerne vil prøve af, om det kunne være noget for dem. Selv trænere, hjælpetræner og sågar en festarrangør har meldt
sig frivilligt, så det er fantastisk med så god opbakning fra vores lille lokale
samfund, når vi ønsker at prøve noget nyt.
I skrivende stund mangler vi lige at få ”styr på” det sidste omkring endelig
kontingent, haltid mv. men det forventer vi snart at kunne melde endeligt ud
omkring. Indtil videre ser det ud til, at træning bliver torsdag aftener fra kl.
20.00 - 21.30 og at opstart bliver torsdag d. 1. september.
Der er plads til endnu flere på holdet, så hvis det er noget du som kvinde
har lyst til at prøve, så kom endelig til første træning, hvor vi også lige får
en snak om de sidste detaljer. Og HUSK at de første to træninger er gratis,
hvorefter du kan vurdere, om det er noget for dig, og om du dermed vil fortsætte på holdet eller ikke.
Jeg melder endelig startdato ud i Facebook-gruppen «Alle os i Kloster» så snart
jeg ved mere, og efterfølgende kommer det i kalenderen på Holmsland.dk.

De bedste sportslige hilsner fra
Lene Lauridsen
Initiativtager
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Holmsland Krocketklub
Sommerens turneringskampe for hold er spillet. Vi havde to hold med, som begge
var rykket op fra turneringen sidste år. Resultaterne i år var ikke til nogen topplacering, men det var forventet. Bedst blev B2 holdet, der ligger midt i feltet. Der er
noget at bygge videre på. Holdene har været lidt påvirket af sygdom hos nogle af
spillerne, men vi har haft nogle gode reservespillere at trække på.
Par-turneringen i DGI Krocket blev afviklet i august måned. Klubben har ikke
kunnet samle par til denne turnering, så der har været afbud her fra Holmsland
Krocketklub.
Stævner: Sideløbende med turneringer i krocket er der i sommerens løb indbudt til
mere end 30 stævner i Vestjylland.
Fredag den 26. august er der Kommunemesterskab i Rækker Mølle. Her plejer vi
at være med og vi har flere år haft en mesterskab med hjem, så det håber vi også
vil lykkes i år.
Torsdag den 15. september inviterer Holmsland Krocket til stævne her i Kloster
og vi forventer ca. 60 deltagere.
Klipning af vores krocketbaner har i år været
drøftet med HGU’s bestyrelse, da vi ikke har været tilfredse med den græsklipper, som vi sidste
år fik. Vi har nu fået en større maskine til rådighed og det er fint. Det er en cylinder-klipper, så
græsset må ikke blive for langt før det klippes. Vi
håber det er en fornuftig løsning på problemet.
Vores to spilledage tirsdag og torsdag har været
pænt besøgt i sommer og vi har spillet på 4 og 5
baner, så det er rigtig flot.
Her i september afholder vi vores lokale klub-mesterskab og der vil også blive
kaldt sammen til udvalgets ”generalforsamling” hvor aktuelle emner og forhold
kan drøftes og emner og punkter kan nå at komme med til HGU’s generalforsamling i foråret.
Viggo Kofod
3097 0080
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HGU uddeler badmintonbaner
Igen i år er der uddeling af badmintonbaner i hallens kantine
mandag d. 5. september kl. 19.00.
Der kan bestilles baner fra tirsdag d. 6. september pr. telefon
på 4020 6859.
Spilletidspunkt og ugedag kan ses på HGU´s hjemmeside i løbet af august
Vh. Verner Kristensen

HUSK DEADLINE TIL SOGNEBLADET D. 1. NOVEMBER
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Her er der plads til

din annonce

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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KIRKE
SIDER

Ny Sogn og
Gammel Sogn
Juni-August 2016
MENIGHEDSRÅDSVALG 2017

Menighedsrådene på Holmsland inviterer til
møde om menighedsrådsvalget
tirsdag den 13. september kl. 19.00
i Holmsland Idræts- og kulturcenter
Aftenens forløb
- Orientering om menighedsrådets virke og valget.
- Kaffebord (gratis men tilmelding inden d. 9. sept.
på tlf. 40461680 el. centeret@holmsland.dk)
- Opstillingsmøde
Kandidatlister indleveres senest 27. sept. kl. 19.00
til hhv. Peter H. Nielsen, Gammel Sogn, eller Poul
Rossander Nielsen, Ny Sogn.
se nærmere www.holmsland-kirker.dk
Fra alteret i Gammel Sogn kirke

Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.
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ET RENT HJERTE

På alteret i Gammel Sogn kirke finder man et maleri, som forestiller Jesus, mens han holder den tale,
man kalder for ”bjergprædikenen”.
På billedet peger han mod himlen med den ene
hånd og mod jorden med den anden, som for at
sige: Vi skal huske begge ting: både livet på jorden
og livet i himlen og skabe en sammenhæng.
I bjergprædikenen lærer Jesus også at bede”fadervor”. Dér beder vi både om noget meget
stort: at Guds rige må komme, og om noget meget
småt: det daglige brød.
Sådan er mennesket er skabt med to sider: en
krop, som hører til jorden, og en ånd, som stræber
mod himlen. Begge dele skal tages alvorligt. De
jordiske behov og den åndelige længsel.
Men det er mit indtryk, at vores samfund som helhed glemmer det åndelige og mest tænker på det,
der hører jorden til: Hvordan man kan få rigdom,
lyst og succes, men at spørge om, hvordan man
kan leve godt og meningsfuldt, med ære og samvittighed.
Men dét er også spørgsmål, som ethvert menneske
trænger til at stille og finde sit svar på. Det er nødvendigt for at få en sammenhæng i sine levedage.
Få et rent hjerte, som man kalder det.
Ja, for den ukendte kunstner bag alterbilledet ønskede at male Jesus netop i dét øjeblik, hvor han
siger: Salige er de rene af hjertet!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
4. sept.– 15. sø.e. Trinitatis Luk
10,38ff: Martha og Maria
11. sep.– 16. sø.e. Trinitatis Joh
11,19ff: Jesus og Lazarus
18. sep. – 17.sø.e. Trin. –Mark
2,14ff:toldere og syndere
25. sep– 18. sø.e. Trin. – Joh
15,1ff: Vintræet
2. okt. – 19. sø.e. Trin. Joh
1,35ff: De første disciple
9. okt.– 20. sø.e. Trin. Matt
21,28ff: Onde vingårdsmænd
16.okt. – 21. sø.e. Trin. – Luk
13,1ff: Om ulykker
23. okt– 22. sø.e. Trin. – Matt
18,1ff.: Størst i Himmeriget
30. okt - 23.sø.e.Trin.: Mark
12,38ff: En fattig enkes skærv
6. nov. -Alle helgen søn. Matt
5,13ff: Jordens salt, verdens lys
13. nov. – 25.sø.e.Trin. - Luk.
17,20 ff: Guds rige midt i blandt os
20. nov. Kirkeåret slutter Matt
11,25ff: Jesu fryderåb
27. nov. 1. sø. i Advent – Matt.
21,1-9: Indtoget i Jerusalem

Ny Sogn
kirke
10.30
17.30
Røjklit
havn

Gl. Sogn
kirke
9.00
10.30 *

10.30

*

9.00

10:30
9:00
M. Thams

10:30

9.00

9.00

10:30

10.30 - Th.
Kristensen
9.00*

10:30*

10:30

9:00

*

19:00

10:30
M. Thams
16:15 Julelys tændes

10:30

* Ole Lange står for gudstjeneste
i Rindum kirke d. 11. sept. kl. 9.00 – d. 30. okt. kl.
16.30 – d. 13. nov. kl. 10.30 samt
i Hee Kirke d. 18. sept. kl. 9.00 og d. 13. nov. kl. 9.00
23

PÅ HOLMBOHJEMMET
Gudstjeneste: tir. 6/9, tir. 11/10, tir.1/11, ons. 7/12,
hver gang kl. 14.30
Sangeftermiddag: tir.20/9 kl. 14.30, tir.15/11 kl. 14.30
Besøgende udefra er MEGET velkomne!

Kirkelige handlinger:April - juni 2016

Dåb. Ny Sogn: Lukas Bay Nielsen.
Gammel Sogn: Vitus Holm Møller, Xander Vanting
Vielser. Ny Sogn: Marianne Simonsen og Christian
Lodberg
Gammel Sogn: Jette Christensen og Alex Bendtsen
Begravelser.
Ny Sogn: Christen Husted Sørensen, Anton Hedegaard
Jensen Gammel Sogn: Knud Erik Midtgaard

KONTAKT

Præst: Ole Lange 97337011 – hokl@km.dk
Kirkegård:
Elise Ebdrup 24484340
Chr. Iversen 61204437
holmslandkirkegaarde@gmail.com
Hjemmeside: www.holmsland-kirker.dk
Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen 97320617
www.holmsland-kirker.dk
Sogn
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Ny Sogn Gammel

INDRE MISSION
INDRE
MISSION
HEE - HOLMSLAND
HEE - HOLMSLAND
Program for

Program for:
September 2016
Mandag d. 5.
Fredag d. 23.
Oktober 2016
Tirsdag d. 4.
Torsdag d. 6.
Mandag d. 10.
Fredag d. 28.
November 2016
1.- 4.

Bibelkreds hos Jørgen
Høstfest. Leif Nielsen, Skjern. Om IM genbrug og restaurering af missionshuse.

Kredsmøde. Kl. 19.30 gudstjeneste i Borris kirke og efterfølgende møde i Borris
Missionshus ved sognepræst Simon Møller.
Kredsmøde i Spjald Missionshus kl. 19.30. Thomas Kristensen, Hvide Sande taler.
Bibelkreds hos Jette og Per.
Basar. Informationssekretær Maria Serner-Pedersen fra ”Åbne døre” taler.

Halmøder i Skjern
Særskilt program

Mandag d. 7. nov.
Tirsdag d. 15. nov.

Bibelkreds hos Lillian og Peter.
Soldatervenneaften. Soldaterhjemsleder Kurt Nielsen, Borris Soldaterhjem taler.

December 2016
Mandag d. 5. dec.
Tirsdag d. 6. dec.
Torsdag d. 29. dec.

Bibelkreds hos Ester og Johannes.
Adventsmøde ved Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. - Bogsalg
Julefest. - Ib Gravesen, Ringkøbing, taler

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 menighedsråd
Officielle oplysninger iht. ”Kirkeministeriet”
Menighedsrådsvalg 2016 i Ny Sogn og Gammel Sogn
Der skal vælges nye menighedsråd i Ny Sogn og Gammel Sogn
bestående af hhv. 6 og 5 valgte medlemmer. Selve valget finder
sted tirsdag den 8. november, men allerede nu går forberedelserne
i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til Orienteringsmøde tirsdag
den 13. september 2016 kl. 19 – ca. 21.30 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster.
Aftenens program:
Velkomst
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådenes arbejde siden sidste valg
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådene.
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
Afslutning
Tilmelding til kaffebord senest fredag den 9. september.
Enten på en liste i Holmsland Idræts- og Kulturcenter eller telefon
4046 1680 på eller e–mail: centeret@holmsland.dk
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Både i Ny Sogn og i Gammel Sogn er der tradition for aftalevalg, dvs. kandidaterne bliver valgt på et opstillingsmøde, hvilket bliver det reelle valg. I
forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette –
være mulighed for at afholde et OPSTILLINGSMØDE for hvert af sognene
med følgende vejledende dagsorden:
- Fastlæggelse af forretningsordenen
- Valg af dirigent
- Valg af stemmetællere
- Beslutning af valgform og valg af kandidater og stedfortrædere til en
fællesliste til menighedsråd
- Valg af mindst 5 og højest 15 stillere
- ”Bemyndigelse” af stillerne
- Eventuelt
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelserne
Hans Krogsgaard, Peter Nielsen, Poul Rossander Nielsen, Helle Kaspersen
og Ole Lange
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Holmsland Jagtforening
Mandag den 4. juli havde jagtforeningen inviteret på aftentur til museet på
Strandgården.
Vi var blot 8 deltagere, men havde en interessant og hyggelig aften, der blev
afsluttet med kaffe og kringle.
Den 21. juli var der træningsskydning i engene, og igen i år havde vi skydevognen fra Stadil til træningen. 9 medlemmer var mødt op.
Den 28. afholdtes så pokalskydning, hvor der skulle dystes om den nye pokal skænket af Torben Sandgrav. Der var ikke plads til flere navne på den
gamle pokal.
Der blev virkelig gået til den ved skydningen, nogle med et lidt bedre resultat end andre. Der blev skudt både som almindelig flugtskydning, men også
en variation, hvor skytten skulle sidde i en lille båd godt sammenkrøllet, og
en variation, hvor skytten stod foran en bigballe og duerne kom bagfra i ikke
forvejen kendte baner.
Pokalen blev vundet af Bent Erik Enevoldsen med 31 træffere.
Aftenen sluttede på vanlig vis med grillpølser og en øl. En rigtig hyggelig
aften for de 8 fremmødte og en mængde myg.
Karsten Krægpøth
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Lodbergsvej 22 | 9731 2602
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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
30

97 33 75 41

Centernyt
I maj havde vi arrangeret grillaften. Det var igen en god aften. Der var ca.
60 tilmeldte. Vejret var lidt mere nådigt i år, da vi denne gang kunne tænde
grillen op ude. Dog måtte vi side inde, men så må vi jo kunne lykkedes helt
til næste år, for som man jo siger 3. gang er lykkens gang.
I den første uge af sommerferien havde vi i centret Aktive Feriedage. Det
var Linda Thomsen, som var den store idémager og arrangør af hele arrangementet. TAK Linda for dit store arbejde og indsats i dette projekt.
Det blev en kæmpe succes med 58 børn. De var med fra Skolefritidsordningen. Der blev lavet kreative værksteder, som pædagogerne stod for. Det gav
mange sjove og flotte ting.
Af andre aktiviteter var der rundbold hvor badebassiner var de 4 hjørner, der
var også glidebane på kælkebakken. Der var diverse indendørs spil i hallen. Springcentret blev også benyttet. Peder Jensen åbnede skydekælderen.
Vi havde lejet DGI til at komme med Smartphones, hvor børnene skulle finde eller lave ting på boldbanen med telefoner.
Det var 2 super gode dage, som jeg håber kan gentages til næste år.
En kæmpe stor tak til de frivillige, der var med til at gøre det til en succes,
og for det store arbejde I gjorde. Jeg håber I har lyst til at være med en anden gang.
Men ellers er det jo den stille tid i centret. Det giver så mulighed for at gå i
kast med nogle projekter, som ellers ikke kan lade sig gøre i den tid hvor alle
hjul er i gang.
Vi glæder til alle
ting starter igen, så
der kommer noget
liv i centret.
Vi ses
M.v.h. Charlotte
Centerleder
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Din Egen Forening

DEF

HOLMSLAND

Efteråret nærmer sig, og det bliver igen tid til indendørsaktiviteter.
Vi har sammen med Marie Juul Moustesgaard lavet et

Malerkursus, som vil strække sig over 5 torsdage i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter fra kl. 19.00-21.30
den 15. sept. 22.sept. 29. sept. 6. okt. 13. okt.
Pris: 350,- excl. Materialer
Sidste tilmelding 8. sept. På tlf. 20313428 (Dorit) eller 24442587 (Anita)
Formålet
med kurset er at opleve glæden ved at se, tegne og male.
Undervisningen tager udgangspunkt i det, den enkelte kursist ønsker at arbejde med hvad angår motiv og materialer (akryl, akvarel, tegning m.m.).
Underviserens opgave vil især være af rådgivende karakter. Hvis enkelte
kursister ønsker det, tilbydes gennemgang af forskellige materialer og vejledning i teknikker, uden at kursisterne efterfølgende nødvendigvis skal arbejde med det. Første kursusaften vil jeg gennemgå skitseteknikker og lave
en opstilling, som kursisterne kan tage udgangspunkt i.
Praktisk information
Hver kursist medbringer selv alle materialer. Skal du ud og købe materialer og
satser på akrylmaling, er der ingen grund til at købe det dyreste. Der er ofte
billige materialer at finde i byens butikker. Satser du på akvarel, kan jeg anbefale at du køber et startsæt via nettet - her vil jeg dog anbefale at papiret har en
vægt på minimum 300 g/m2. Husk en HB blyant og et godt viskelæder.
Ønsker du at male på sten med din akrylmaling, er det vigtigt at stenene er
vasket. Spraylak kan købes for 20 - 30 kr. i Jem & Fiks. Vil du male på sten,
vil jeg anbefale at du evt. investerer i en tynd, sort akryltusch (POSCA).
Hvis vejret tillader det og kursisterne ønsker det, kan en eller flere af aftenerne konverteres om til en lørdag formiddag, hvor vi går ud i naturen og maler (dette skal der være fælles enighed om).
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Underviseren
Mit navn er Marie Juul Moustesgaard. Jeg er uddannet lærer med linjefag i
bl.a. billedkunst. Som kunstner startede jeg ud med at male med akrylmaling
og har bl.a. malet adskillige portrætter og arbejdet med forskellige stilarter
såsom modern art. Efterhånden har akvarellen overtaget og fylder i dag det
meste af mit kunstneriske virke. Med akvarellen har jeg flere udstillinger i
lokalområdet på bagen.
Jeg ser frem til at møde alle kursister og lægger en ære i at tilrettelægge kursusdagene efter jeres ønsker.
Ønsker du vejledning i indkøb, er du velkommen til at kontakte mig på mail:
gallerimoustesgaard@gmail.com eller tlf: 30611023 mellem 17:00 og 20:00
på hverdage.
Vel mødt til nogle hyggelige stunder i kunstens tegn.
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

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

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

●

●

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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Så prøver vi igen med en gang:

Kvinde kend din bil

Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00 til ca. 21.00
Sted: Røjklit Auto – Røjklitvej 1, Kloster
Pris: 50 kr. incl. kaffe & kage

Torben vil gennemgå de mest almindelige ting, som olietjek, sprinklervæske, skift af dæk, pære m.m – Torben vil svare på alle vores spørgsmål.
Sidste tilmelding 19. okt. På tlf. 20313428 (Dorit) eller 24442587 (Anita)
Sidst men ikke mindst er vi sammen med Hallen, HGU
og Sogneforeningen om at arrangere:

foredrag med Mikkel Beha Erichsen
mandag d. 14. november.
Hvis ikke I allerede har købt billet kan de stadig købes hos
Dagli Brugsen, Kloster eller på www.Billetto.dk til kr. 200,35

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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Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

• Bruder, Siko, Rolly Toys legetøj
• Arbejdstøj, handsker, træsko, støvler m.m.
• Kompressorer
• Værktøj

Holmsland Maskinforretning A/S
Bandsbyvej 11, Kloster – 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

Holmsland Tømrer- og Maskinsnedkeri A/S
Klostervej 82 6950 Ringkøbing

97 33 70 24
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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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang
- og du bevarer din bils fabriksgaranti!
MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

Sønderbyvej 19
Søndervig
6950
Ringkøbing – Solvar
Biobrændsel
mikael@tvistholm.dk
www.tvistholm.dkMIKAEL TV
Biobrændsel
- Solvarme
- jordvarme
- Naturvarme
- mm.
Biobrændsel
– Solvarme
– Jordvarme
- Naturvarme

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

MIKAEL TVISTHOLM - Tlf. 40 81 18 16
Sønderbyvej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing
KLOSTER
AUTOVÆRKSTED
mikael@tvistholm.dk – www.tvistholm.dk

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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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
Hovedgaden 12
6980 Tim
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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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

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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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest
Så kan du leje borde og stole af HGU
						
Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.
Vor mailadresse i HGU: info@h-gu.dk
Denne adresse kan også bruges, hvis man har
spørgsmål til/om HGU.			

Sogneforeningens
flag-udlejning:
Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

Din lokale gavebutik – lige i Kloster
Alt i lys, gaver og brugskunst
Lige nu kan du hente inspiration til
borddækningen på konfirmationsdagen!

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Siden med tiden
For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen og
bogbussens ophold i Kloster m.m.
Postkassen i Kloster
På Dagli’Brugsens østmur: mandag - lørdag: Dagligt
Postkasserne i Søndervig
På Søndervigs Supermarkeds østmur: mandag - fredag: Dagligt
Ved stoppestedet øst for Beach Bowl: Postkassen er nedtaget!
Postkassen Ringkøbing
Det gamle posthus Nørredige 1:

mandag - fredag 17.00
lørdag: tømmes ikke
søndag & helligdag 14.30

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

NYT: Der må ikke afleveres farligt affald på pladsen!
Der henvises til Ringkøbing og Hvide Sande.
Rutebilens køreplaner
Kloster: Se opslagstavlen på Dagli’Brugsens østmur.
Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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Baggervej 1 • Holmsland
6950 Ringkøbing

Tlf. 97 33 79 87
Christian M. Iversen
Baggersvej 1 • Holmsland
97 33 79 87 • 23 42 51 87

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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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!

ÅBENT
mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

NU OGSÅ

frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

Kloster tlf. 97 33 70 04  Fax 97 33 74 04
Trykt på genbrugspapir
• meller.dk
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Dejlig lokalt til daglig

