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Velkommen tilbage fra en forhåbentlig
god sommerferie. Vejret – nå ja, det er
jo, som det er, og så må man trøste sig
med, at det ikke er vejret, der noget i vejen med, men påklædningen.
Nu er det så hverdagen, der melder sig,
og dermed alle de aktiviteter, man kan
deltage i, og dem er heldigvis mange af,
også her på Holmsland. Læs om nogle
af dem her i bladet.
I oktober er der kommunalvalg. Det har
stor betydning for os alle, hvilken kommunalbestyrelse, vi får. Derfor er det
vigtigt, at vi alle kommer af sted og får
sat vores kryds. Hvor det skal sættes,
bestemmer vi heldigvis selv. Men det er
vigtigt, når man bor et sted, som vi gør,
at man finder en kandidat, der er interesseret i udviklingen af landdistrikterne
i vores kommune.

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Velkommen Her
Dejlige Hvide Sande og dejlige mennesker at være sammen med dannedeoverskriften på Velkommen Hers sommertur til nabobyen den 17.juni.
Modtagelse ved
turistkontoret af
Dennis Breum,
som guidede os
under slusen,
videre til redningsstationen,
hvor en yderst
veloplagt Søren
Lomme Larsen
viste os, og på
dansk og engelsk fortalte om
en krævende,
men spændende
arbejdsplads.

Vi har oplevelserne lige ved døren, og
vi har også mennesker omkring os fra
nær og fjern, som forstår at værdsætte
værdierne.
Tak til alle 22, som bidrog til en god
dag. Vi håber på flere oplevelser sammen på tværs af sprog og nationalitet.
Bodil

Videre på Sydmolen, tilbage
til Sportsfiskecenteret, hvor
frokosten ventede.
Op på Troldebjerg, til tops i
Lyngvig Fyr og
sluttelig kaffe
på Nr. Lyngvig
Havn.
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

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

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

Salg af flis og brænde
Holmsland Flis- og Brændeservice
v/ Svend S. Jensen
Klostervej 75 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 75 41 • 40 44 75 41

Salg

af juletræer & pyntegrønt
Svend S. Jensen
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97 33 75 41

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Genbrug på

Holmsland
Containeren på genbrugspladsen bliver tømt hver anden uge. Dejligt at I stadig sørger for at aflevere brugbare effekter. Effekter, som så bliver solgt på
Holmsland Sogneforenings 2 årlige
loppemarkeder.
Stor tak og ros til Loppeholdet, som
med humør og flittige hænder møder op
til oprydning og sortering.
Og mon ikke det er en flok med handelstalent! Loppemarkedet i foråret indbragte 22.000 kr.
Næste loppemarked i efterårsferien.
Spænd for vognen d. 20.-21.oktober,
hvor der er mødetid for alle lopper.
I fibernet-udvalget er vi
glade for den store opbakning, der var til tegningsaftaler i tegnings-perioden,
og vi håber alle får glæde af
det, og at det er med til at
fremme udviklingen i byen.
Vi håber også det lykkes for
de områder, der ligger uden
for de nuværende grænser,
at komme med på nettet.
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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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Glæd dig!
Søndag d. 29. okt. Kl. 15:00
Kommer Banko Carl til Kloster
Det bliver med sikkerhed, en uforglemmelig eftermiddag
for både børn og voksne.
Holmsland Idræts og Kulturcenter, HGU og Sogneforeningen har sammen med MENY hyret Banko Carl til at fyre et brag af et Banko Show af.
Udover MENY er der mange af vores lokale virksomheder som har
sponseret mange flotte gevinster, blandt andet er der en plæneklipper
til en værdi af 4500 kr. og et sommerhusophold til en værdi af 5000 kr.

Billetter til denne dag kan købes
hos MENY i Søndervig
fra d. 1. september
Voksne 60 kr. inkl. 4 plader
Børn 30 kr. (3-12 år) inkl. 2 plader

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Holmsland
Idræts - og
Kulturcenter

Holmsland
Maskinforretning

A/S
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Har du en tennisspiller, en bokser eller en danser
gemt i maven, så hører HGU gerne fra dig.
I HGU kan vi tilbyde følgende aktiviteter:
Line Dance, Dans, Tennis, Bordtennis, Spinning, Basketball, Motionscenter, Hockey, Fodbold, Badminton, Fitness/Crossfit, Gymnastik, Volleyball, Håndbold, Kajak, Krocket, Boksning, Løbeskole, Spring, Gangmotion og meget andet.
Men nogle af disse aktiviteter ligger stille lige nu, og vi vil meget gerne
se flere i gang. Så hvis nogle har lysten, så hører vi gerne fra jer, idet vi
så vil etablere et hold og starte op i aktiviteten igen.
Tag fat i en af bestyrelsesmedlemmerne i HGU eller Centeret.
Alle idéer er velkomne.
Vi tilbyder gratis trænerpakker for de, der skulle være klar på mange
glade timer med børn og unge i fx. et længerevarende forløb.

Tirsdags Træf
Kære Seniorer på
Holmsland
Tirsdags Træf har i mange år været en
fast del af programmet hos HGU og det
ønsker vi også det skal være i mange år
frem.
Tirsdags Træf er et tilbud til seniorer
der ønsker at dyrke idræt, men der samtidigt lægger vægt på de sociale relationer.
For at sikre at Tirsdags Træf vil forblive
en succes vil HGUs bestyrelse gerne invitere alle interesserede til et møde d.
8

30. august kl. 19.30 i Holmsland Idrætsog Kulturcenter. HGU byder på kaffe og
kage.
Her håber vi, at vi sammen kan få en
masse input til næste sæson.
Mvh HGUs bestyrelse.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Spinning Seniorer HGU uddeler
Dorthe Krogsgaard har de sidste år haft badmintonbaner
et senior spinninghold hver onsdag morgen. Dette hold bliver fra næste sæson
(oktober 2017) overtaget af Dorit Hansen og flyttes til tirsdag.
Cyklerne snurrer som altid i 35 min. og
prisen for deltagelse er 30 kr. pr. gang
inkl. leje af sko.
Vi håber I vil tage godt imod Dorit og vi
takker Dorthe for hendes indsats.

I år er der IKKE uddeling af badmintonbaner i hallens kantine
Baner bestilles på mail eller telefon fra
mandag d. 11. september kl. 19.00
Send en mail på: vk@ringkoebingel.dk
eller ring: 4020 6859
Spilletidspunkt bliver onsdag
fra kl. 19.30
Børnebadminton bliver fredag
kl. 15.00 med opstart uge 40
Vh.
Badmintonudvalget
Verner Kristensen

SENIOR
SPINNING

IDRÆTTENS DAG
Husk at HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
arrangerer Idrættens dag

Lørdag d. 16. september 2017
Alle vil blive inviteret til en gratis dag
med både aktiviteter ude og inde
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Gymnastik
Holdnavn
Bøllespirerne 1 - 3 år
m/forældre

Dag
Tirsdag 16.30 - 17.45

Trænere
Anne Karina
Mikkelsen
Sophie A. Mcghee

Spilopperne 3 - 5 år

Mandag 15.45 -17.00

Jeanette Bækdal

Louise Hillebrandt
Frederikke Grønberg

Gym for sjov
0. - 2. kl.
Begynder spring
3. – 5. kl.

Tirsdag 15.15 - 16.30

Nina Aarup
SFO
Emma Susgaard
Klara Lockey
Mangler
springtrænere

Finder selv

Junior mix
6. kl. og op

Mandag 18.15 - 19.30

Cecilie Agnete
Jensen
Mangler en
pigetræner
Asger Nohns
Jacob Kristensen
Patrick Jørgensen

Motion for alle

Tirsdag 19.00 - 20.15

Nanna Enevoldsen
Dorthe Mathiasen

Ikke nogen som os

Tirsdag 17.45 - 19.00

Jeanette Bækdal
Caroline Bækdal

16+

Mandag 20.45 - 22.00

Fælles ledelse

Crossfit

Mandag 19.30 - 20.45

Mads Bæk Jørgensen

Mandag 17.00 - 18.15

Så er det snart tid til at gymnastiksæsonen
starter op igen, og vi vil i sæsonen 2017/18
rigtig gerne kunne tilbyde nogle attraktive
hold til “vores” børn OG voksne. Det er
vigtigt, at det er glade og motiverede trænere, som er på holdene, således at vi kan få
glade børn og voksne, der får en effektiv og
lærerig træning, og dermed også nogle forældre (til børneholdene), som er glade for at
sende børnene af sted, og som måske engang
i mellem får lyst til at gi en hjælpende hånd
med, hvis det skulle blive nødvendigt!
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Hjælpetrænere

Ro og orden :-)

Heidi Lodberg

Morten Damsgaard

AnneBirgitte Johnsen
Jesper Aarup

(Rikke Rose)

Mette Spaabæk

Som I kan se har vi fået lavet et rigtig godt
program og vi er allerede godt dækket ind,
men har lige et par enkelte “huller,” som vi
håber, der er nogen som har lyst at fylde ud.
Vi mangler stadig springtrænere til 3.-5. kl.
og en pigetræner mere til Junior mix 6. kl.
og op.
Skulle nogen have lyst til at melde sig til
disse trænerposter, så kontakt endelig formanden for gymnastikudvalget Jane Gravengaard på 2320 5736.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Håndbold
Så er det tid for opstart af damehåndbold i hallen igen.
Sidste år fik vi “stablet” et godt og
hyggeligt hold på benene, hvor vi lærer
og har det rigtig sjovt sammen.
DET skulle vi gerne kunne blive ved
med, men da flere af vores helt unge
spillere bliver nødt til at springe fra i år
på grund af skole, uddannelse mv. har vi
brug for endnu flere på holdet (sidste år
var vi i alderen fra ca. 14 år til ca. 50 år
så alle er velkommen).
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Så har du en lille håndboldspiller gemt i
maven, lyst til en aften med sport, sjov og
godt humør eller simpelthen bare lyst til
at prøve sporten af for at se, om det kunne
være noget for dig, så mød op i hallen:

TORSDAG D. 31. AUGUST
KL. 19.30 - 20.45
hvor vi har første træningsaften.
Husk at de første to gange er uden betaling, og hvor du kan finde ud af, om det
er noget du kunne tænke dig at fortsætte
med.
Med sportslige hilsner
Lene Lauridsen

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Vil du prøve at
spille krocket?
Krocket er et taktisk spil med masser af
sjov, strategi, spænding, udfordring og
fællesskab i det fri og er kendt som et
havespil for børn og voksne - ofte synonym med dansk hygge.
Men DGI Krocket er MEGET mere end
det!

Det er en seriøs sport og et makkerspil.
Der spilles på en større bane - på græs
eller kunstgræs - og det udfordrer i stor
stil din koncentration, balance og teknik
i jagten på det perfekte slag!
Der spilles altid med fire kugler og
normalt også med fire personer, hvor I
kæmper mod hinanden to og to.
Hvis det er noget for dig, så kontakt
Viggo Kofod 3097 0080

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN
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CenterNyt
Vi har i centret prøvet at lave lidt sommer-fællesspisning på opfordring af
HGU for at prøve lidt nyt og nogle
børnevenlige retter.
Det blev grillaftenen, der trak flest til.
I år kunne vi grille i godt vejr. Det var
en rigtig hyggelig aften igen i år. Tak
til alle jer, der støttede op om arrangementet.

nogle forbedringer, der vil give et godt
nyt helhedsindtryk.
Fra efteråret ser det igen ud til, der bliver travlhed. Det er fantastisk dejligt
med liv i huset.
Årets julefrokost i centret bliver lørdag
d. 16. december.
Se opslag.
Vi glæder os til, alle ting starter op igen,
så der kommer noget liv i centret.
Vi ses.
M.v.h. Charlotte
Centerleder

WANNASPORT er det sidste nye i
centret. Man kan downloade en app på
telefonen, og ad den vej booke badmintonbaner i de ledige timer i hallen.
Det er i samarbejde med kommunen,
og er et projekt, som centret er kommet
med i. Det har givet en smule aktivitet i
løbet af ferien. Vi håber på at med mere
udbredelse og kendskab, vil det blive et
hit.
Nu venter vi efter at komme i gang med
at få nyt lys op i hallen. Det bliver rigtig
godt. Vi vil også få skiftet gamle vinduer og døren ved redskabsrummet. Det er
14

Motion/Styrketræning
Vi starter hold op igen
med fysioterapeut
Jette Noesgaard
onsdag eftermiddag
i efteråret.
Ring til Charlotte
4046 1680
for nærmere information.

CenterNyt

ÅRETS JULEFROKOST
LØRDAG DEN16. DEC. 2017 KL. 18,30
I HOLMSLAND IDRÆTS- & KULTURCENTER

MED

Saml 20
pers. og få
1 flaske
snaps til
bordet
Lækker julebuffet
fra Koksusgaard

Pris
295 kr.

TILMELDING & BETALING SENEST D. 1. DEC.
TIL HOLMSLAND IDRÆTS- OG
KULTURCENTER PÅ TLF. 4046 1680
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Fru B

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

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
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Holmbohjemmet
En af de faste traditioner hos os er den
månedlige eftermiddag med bankospil.
Der er stor tilslutning til et par timer i
kælderen med samvær og en chance
for at få et par gevinster med hjem. Det
er samtidig en god aktivitet til at holde hjernen i gang, og flere af deltagerne
har mange plader at holde styr på. Der
er også deltagelse af folk ude fra byen.
Så sidder der nogle, som gerne vil være
med, så kom endelig. Det er som regel
den 3.mandag i måneden.
Torsdag den 15.juni fyldte vi bussen og
kørte til Vedersø og så Kaj Munks forestilling “Ordet”. 7 beboere og 3 personaler nød en flot forestilling ved søen en
vidunderlig sommeraften. (vi blev også
stukket mange gange af myggene, men
skidt med det). Da det var en lang forestilling, blev klokken næsten 23 inden
vi var tilbage på Holmbohjemmet. Da
vi svingede ind på parkeringspladsen
udbrød en af beboerne:” Jeg synes det
er så mørkt,” kiggede på sit ur og sagde
grinende: “Hold da op, og jeg plejer at
gå i seng kl. otte”. Det havde været en
rigtig god aften.

Sct. Hans sammen med børnehaven er
altid en sikker succes. Også i år var der
fyldt godt op på terrassen, og pedellen
havde sved på panden af alle de pølser,
der skulle grilles og sendes over disken.
Førskolebørnene “solsikkerne” har afsluttet deres ophold hos os. Det skete
med fælles brunch for børn, beboere
og personale den 28.juni. Vi siger tak
for dejlige timer og oplevelser sammen
med jer, og glæder os til at møde et nyt
hold i det kommende skoleår.
Sidste uge i september skal vi lave noget helt andet end vi plejer. Vi har lejet
et sommerhus i Stauning, hvor vi i fire
dage vil have vores base. Vi har prøvet
det før, og det er spændende at komme
ud og se og opleve at være i et andet
miljø i nogle dage. De beboere, som har
prøvet det før, glæder sig vildt.
Vi har jo, som de fleste nok ved, været
på TV2 et par gange. Udover den gode
omtale har det givet en sidegevinst i
form af en forestilling med en teatergruppe som hedder “Skrallebang”. De
blev så begejstrede over indslaget på
TV, at de kommer her i uge 32 og giver
en gratis forestilling for børn, beboere
og personale. Det glæder vi os til.
På Holmbohjemmets vegne
Jytte Jensen

17

Havetraktor/Rider, Robot, Plæneklipper, Motorsav & Buskrydder m.v.
Havetraktor/Rider

Kontakt Have- & Park
værkstedet på telefon:
25 38 13 53

Vask af maskine
Ruststop behandling klippebord
Olieskift på motor
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Styretøj justeres
Kileremme kontrolleres for slitage
Lejer og strammehjul kontrolleres
Maskinen gennemsmøres

Plæneklipper
Vask af maskine
Olieskift
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Kabler smøres

Stiga AutoClip

Holmsland Maskinforretning A/S

Opdatering af software
Kontrol af elektronik
Kontrol af motorer, sensorer mv.
Udskiftning af kniv

Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing – Tlf. 97 33 72 11
Vinkelvej 18A – 8620 Kjellerup – Tlf. 88 44 77 44
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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KLOSTER BØRNEHUS
Sommerferien er slut og Børnehuset er
igen fyldt med glade børn og voksne,
der er klar til nye oplevelser sammen.
Vi har sagt farvel til en flok store børn,
som skal starte i 0. kl. Vi håber de har
mange gode minder i livets rygsæk fra
deres tid i børnehuset, samt at de er klar
til at tage imod de nye udfordringer i
skolen.
Børnehusets sommerfest blev afholdt
en dejlig sommeraften i juni. Børn
og voksne arbejdede i fællesskab med
at gøre klar til festen. Der blev ryddet
op i hver en krog, fejet, vasket, plukket
blomster, gjort rent udenfor børnehuset,
vi skulle jo ha´ fest. En fornøjelse at se
hvor børnene går op i, hvor fint der skal
være når der skal være fest.
Forældrene kommer med maden, som
bliver sat på et stort tagselvbord, virkelig lækker mad. Der bliver spist – snakket og leget. Dejligt at se alle hygger sig
og nyder hinandens selskab.
Sankt Hans fejrede vi igen i år sammen
med beboerne på Plejehjemmet. Vi la-

vede heksen til bålet
til stor glæde for de
børn som hjalp.
Sankt Hans festen
starter med, bålet bliver tændt, og heksen
brændes af. Lissi spiller skuespil, der synges. Til sidst er der fællesspisning for børn og
Holmbohjemmets beboere. Menuen er grillpølser, pasta og kartoffelsalat. Fantastisk
tradition til glæde for små og store.
De kommende skolebørn (solsikkerne)
vil igen i år bruge kælderen på Holmbohjemmet hver formiddag. Vi har så
stor glæde af at være tæt på de ældre og
deres liv. Håber det også giver glæder
for de ældre.
Vi har haft tv2 på besøg som lavede en
lille udsendelse om vores samarbejde.
Det var der en teatergruppe fra Århus
som så og ville komme og give en forestilling her i aug. for 0. kl., de ældre og
de kommende solsikker.
Flot gestus, som vi glæder os til.
Anny
PS. Vi har et legehus og
et cykelskur der råber
på maling. Er der nogen
som har tid og lyst til at
stoppe det råberi, så sig
endelig til!!!
På forhånd TAK.
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HOLMSLAND SKOLE
Tale fra Skolebestyrelsen
til sommerfesten i juni:
Når vi laver skole, så skal vi altid se det
enkelte barn som noget helt unikt – og
tage udgangspunkt i der, hvor barnet er
– og derfra skal barnet støttes, skubbes,
puffes, løftes, holdes nede, udfordres
osv.
Som mor sender jeg hver dag mit barn
afsted med glæde og ro og respekt for
den hverdag, som personalet på skolen
skaber. Stor ros til hele personalegruppen for at holde af, holde ved og holde
ud. Om det så gælder undervisning, skolens fysiske rammer, opgaver i administrationen, så er der styr på det.
Vores børn møder tydelige voksne, der
kan rumme børnenes behov og forskelligheder. Voksne, der tilrettelægger og gennemfører super gode undervisningsforløb og aktiviteter – så vi på
Holmsland Skole bl.a. ligger skyhøjt i de
nationale test ift. landsgennemsnittet. Så
tak for det og tak for jer.

I skolebestyrelsen har det været en travlt
år. Ud over at arbejde med skolens rammer, principper og værdier, så lægger vi
20

også kræfter i at bevare skolens elevtal
omkring de 100 – vi går små årgange
i møde, hvilket jo er en udfordring for
alle skoler, men vi synes, vi har en fantastisk skole og vil gerne trække flere til.
Så hjælp os med at sprede de gode historier – om det så er fra mund til mund, i
avisen, på Facebook, så flere får øjnene
op for, hvad det er vi er gode til herude
mod vest.
Vi er lige nu i gang med en proces om
Holmsland Helhed sammen med børnehusets forældrebestyrelse i at stå stærkere
sammen og bruge hinanden endnu mere
i det daglige – og ikke mindst signalere
sammenhold, ensartethed og nærvær, når
vi brander os ud af til. Vi arbejder på nyt
logo, bedre skiltning ved institutionerne
og langs Klostervej, lave en aktiv støtteforening og generel mere synlighed på
vores helhed.
Det, der har taget mest af vores tid
i skolebestyrelsen, er en proces omkring afskedigelse af tidligere skoleleder, Dorthe Thomsen – uden at gå i detaljer om forløbet, så er det vigtigt for de
ansatte og skolebestyrelsen – og dermed
også for børnene og forældrene - at have
en skoleleder, der vil det samme som os
og tager udgangspunkt i det vi kan og vil
– og på den baggrund var der et knap så
godt match mellem Dorthe Thomsen og
Holmsland Skole.
Vi ønsker Dorthe alt det bedste for fremtiden – og håber, hun finder matchet ar-

HOLMSLAND SKOLE
bejdsmæssigt et andet sted. Vi arbejder
nu på at finde en ny skoleleder, som bliver ansat fra 1.11. Bettina Frich bliver
konstitueret leder indtil november, og vi
ser i skolebestyrelsen frem til et godt samarbejde med Bettina.
Torben Svendsen har været konstitueret
leder siden november og stopper i løbet
af de næste uger. Tusind tak til Torben
for at lytte, korrigere og planlægge, så
der igen kom ro på, og en stabil arbejdsplads blev genskabt.

personalegruppen – nyd ferien – og vi
glæder os til at tage fat igen efter ferien.

Sommerfesten 2017:

Det var en meget dejlig aften, hvor alle
elever optrådte på scenen – imponerende mod de alle viste – der blev sunget
og spillet, opført læseteater, lavet små
sketchs, vist dansenumre og musikvideoer og meget mere. Tak til elever og personale for super tilrettelagt og underholdende aften. Tak til forældre for at bakke
jeres børn og fællesskabet op.

Ferien er snart slut:

Det nye skoleår starter op d. 14.8.2017
– og både personalet og skolebestyrelsen glæder sig til at se børnene og forældrene igen – en særlig velkomst til de 11
elever, der starter i 0. klasse, vi håber,
de får en fantastisk start på skolelivet.
Til slut skal 6. klasse have en hilsen med
på vejen: Vi håber, at I hurtigt finder jeres
rette hylde på Ringkøbing Skole – og får
vist, hvad I kan og vil – og ikke mindst
tager alle de udfordringer op, der møder
jer. Vi håber, I har fået et godt afsæt her
fra skolen, både fagligt, personligt og socialt – og bliver ved med at være gode
kammerater. Held og lykke til jer alle
fremover. Og husk at kigge forbi skolen
en gang i mellem.

På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup

Afslutningsvis vil skolebestyrelsen ønske rigtig god sommer til børn, forældre,
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KIRKESIDER

NY SOGN OG
GAMMEL SOGN
Sept.- Nov. 2017
Reformation

Den 31. oktober er Alle Helgens aften – på det
seneste kendt som Halloween. En aften med gøgl
og gang i gaden. Sådan var det også i Europa i
Middelalderen. Den 31. oktober 1517 var der
endnu mere gang i den end sædvanligt i den tyske by Wittenberg. Var byens kendte professor,
Martin Luther, gået over stregen med sin seneste
provokation?
Han havde benyttet livet i byen Allehelgensaftenen til at slå en plakat op - iflg. traditionen på
kirkedøren. Plakaten var et debatindlæg, hvor
han angreb kirkens og pavens handel med ”afladsbreve”.
Ved at sælge breve med løfter om adgang til
Himmeriget samlede den katolske kirke dengang
penge ind til bygningen af Peterskirken i Rom.
Luther protesterede: man kan ikke købe og
sælge plads hos Gud. Reaktionen udeblev ikke.
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Paven smed Luther ud af kirken og begyndelsen
til en anden måde at være kirke på var taget.
Reformationen var i gang - på godt og ondt.
I år er det 500 år siden og reformationen markeres i stor stil. Bøger og arrangementer over hele
landet, også på Ringkøbing-egnen. I kirkerne
ligger der programmer med oplysninger om
gudstjenester, foredrag og kirketeater.
Hos os har vi har vi en koncert med en af Europas førende cellister i Ny Sogn kirke fredag den
3. november. Efter gudstjenesten i Gammel
Sogn kirke, søndag den 19. november holder jeg
et folkeligt foredrag om Martin Luther, og hvad
han betyder i dag.
Ole Lange
Kirkelige handlinger i april kvartal
Dåb i Ny Sogn: Alma Berger Jeppesen, Sophia Hundebøl Sørensen. Dåb i Gammel Sogn: Asta Birkelund
Madsen.
Vielser Ny Sogn: Linda Bjerg Nøhr og Peter Norup Silkjær Vielser Gammel Sogn: Monja Skibdal Willadsen og
Thomas Huus Lökkegaard Nielsen. Mia Spåbæk Olsen og
Søren Sundgaard Jensen. Camilla Underbjerg Lange og
Laurids Bork Poulsen. Louise Helene Søgaard Jensen og
Tor Kjems Knudsen
Begravede i Ny Sogn: Rigmor Helt, Christian Birger
Mundbjerg Nielsen, Edith Irene Nielsen, Henning Nielsen,
Reidar Blauenfeldt Nielsen, Svend Aage Nøhr. Begravede i Gammel Sogn: Lizzi Bøggild, Ole Albert Fyrsterling
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GUDSTJENESTELISTE
Dato

Ny Sogn

3. sep. 13. Sø.e.Trin. Mark 7:
19.00 Sen-somEffatha, Luk dig op!
merkoncert1
10. sep. 13. Sø.e.Trin. Luk
17.00 Frilufts10:Barmhjertig samaritan
gudstj. Røjklit 2
17. sep.– 14. Sø.e.Trin. Luk 17: 9.00 - Lars Chri10 spedalske
stoffersen
24. sep. – 15. Sø.e. Trin.
Matt 6,24-34: Markens liljer
1. okt. – 16. Sø.e.Trin. Luk
10.30
7:Enkens søn opvækkes
Høstgudstj.
8. okt.– 17. Sø.e.Trinitatis
14.00
Luk 14: Om ydmyge pladser
Sang-gudstj3
15. okt. – 18. Sø.e.Trin.
10:30
Matt 22: Det største bud
22. okt. – 19. Sø.e.Trin. Mark
2:”Tag din båre og gå!”
29.okt. –20. Sø.e.Trin. Matt 22:
10.30
Kongesønnens bryllup
3. nov.
19.30 Koncert4
5.nov. – Alle Helgen - Matt 5,110.305
12: Saligprisningerne
12. nov. – 22.sø.e.Trin.Matt 18:
Den gældbundne tjener

Gammel
Sogn
10.30
10.30
Høstgudstj.2
10.30 Bjarne
Sandal
9.00
10.30
9:00
10.30
9.00
9.005
10.30 Lars
Christoffersen
14:00: Kirke
og foredrag6

19. nov. – 23.s.e. Trin.: Matt 22
10:30
”Gud og kejseren”
26. nov. Sidste sø.i Kirke-året 16:15 – Vi tæn10.30
Matt 25:Dom og nåde
der julelys7
3.dec. – 1.sø.i Advent – Luk 4:
10.30
9.00
Jesus i Nazaret
Ole Lange prædiker i Rindum kirke den 3/9 kl. 9.00, den
8/10 kl. 9.00, den 22/10 kl. 9.00 – og Hee kl. 14.00
www.holmsland-kirker.dk. Facebook: Ny Sogn Gammel Sogn
Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340/61204437

HOLMBOHJEMMET
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Se opslag på Holmbohjemmet om gudstjenester
og sangtimer. Besøgende er MEGET velkomne.

Arrangementer

1: Sensommerkoncert Ny Sogn kirke d. 3. sept. kl.
19.00 . Lokale sangere og musikere spiller. Vi synger
velkendte salmer og sange fra den nye ”Kirkesangbogen”.
2: 10. sept. Naturens Dag
Kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Gammel Sogn kirke.
Efter gudstjenesten: Historien om Gammel Sogn kirke.
Udgangspunkt for en natur-kultur-vandring over Ny
Sogn kirke til Røjklit Havn
kl. 17.00: friluftsgudstjeneste v. Røjklit havn
3: Sangeftermiddag d. 8. oktober kl. 14.00 i Ny
Sogn kirke: I sommer udkom den nye ”Kirkesangbog”.
Vi vil prøve at synge et udvalg af de nye og de velkendte
salmer og sange. Der serveres kaffe og kage.
4: ”En vise ny vil vi nu kvæde” Kirkekoncert 3. november, kl. 19.00: i Ny Sogn Kirke v. Christina
Meissner. Rektor Eberhard Harbsmeier fortæller om Luthers liv i lyset af hans salmer.” Entré
5: Alle helgens søndag 5. nov. Vi mindes dem, der er
begravet fra vore kirker gennem det seneste år.
6. Præsten og professoren, provokatøren og populisten … Martin Luther i 500 år. 19. november kl.
14.00 i Gammel Sogn. Gudstjeneste og folkeligt foredrag om Martin Luthers betydning den dag i dag.
7. Juletræstænding Ny Sogn kl. 16.15. Efter julehygge i Hallen, skumringsgudstjeneste i kirken, og går
ud på ”Æ Pold” og tænder juletræet.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Program for:
August 2017
Tirsdag d. 29.

Møde. Sv. Erik Petersen, Ringkøbing, taler.

September 2017
Mandag d. 4.
Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian.
Tirsdag d. 22.

Høstfest. Provst Poul Ivan Madsen, Skjern , taler.

Oktober 2017
Mandag d. 2.

Bibelkreds hos Birgit og Iver.

Tirsdag d. 3.

Oktobermøde. Videbæk Kirke kl. 19.00 v. Flemming Harpøth Møller.

Torsdag d. 5.

Oktobermøde i Vorgod kl. 19.30 v. konsulent i IMU, Simon Hauge
Lindbjerg.

Tirsdag d. 17.
.
Fredag d. 27.

Møde ved Erik Lunde, Struer
Basar til fordel for Ordet og Israel. Præst Jens Lomborg, Skjern Bykirke,
taler.

November 2017
31. okt - 3. nov. Halmøder i Skjern. Særskilt program.
Mandag d. 6.

Bibelkreds hos Jørgen.

Tirsdag d. 14.

Soldatermission. Tidligere soldaterhjemsleder Knud Nielsen, Karup taler.

December 2017
Mandag d. 4.

Bibelkreds hos Jette og Per.

Tirsdag d. 5.

Adventsmøde. Bjarne Lindgren taler.

Fredag d. 29.

Julefest. Thomas Kristensen, Hvide Sande, 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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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Dagli’ Brugsen Kloster
I mange aviser kan vi læse om, at der
over længere tid er sket en opbremsning i væksten på dagligvaremarkedet.
Coop har mange forklaringer på det,
men nævner især én tendens, der er udslagsgivende. Danskerne bruger markant
flere penge på restauranter, take-away og
abonnementer på måltidskasser. Hjemmelavet mad viger, ifølge Coop, ganske enkelt for tilberedt mad i takt med at
danskerne er mere pressede på tid end de
er på penge.
Men hvordan står det så til i vores
Dagli’Brugsen?
Vi mangler omsætning, ja. Men hvor
meget ovenstående tendens spiller ind
på vores omsætning er usikker. Dog er
én ting sikker: En lokal politisk bestemmelse i 2017 har direkte haft stor negativ
betydning på vores omsætning. Vi har i
flere år ugentlig leveret mad til kommunale institutioner i Ringkøbing - til stor
tilfredshed for institutionerne. Men en
ny politisk vedtaget bestemmelse i kommunen betyder, at leveringen af råvarer
til institutioner af en vis størrelse skal
igennem en udlicitering. På den konto
har vi mistet omsætning på 12 – 15.000
pr. uge. På månedsbasis mangler vi ca.
50.000 kr. På årsbasis betyder det en
nedgang på i omegnen af 700.000 kr.
- og det kan mærkes og aflæses direkte
på bundlinjen.
Hvad kan vi gøre?
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Vi kan arbejde på at få flere kunder/virksomheder i vores kundekreds til vareudbringning. Det er et sejt træk og giver
ingen hurtige resultater. Så kan vi regulere i lønkroner, undlade at ansætte ved
naturlig afgang. Det vil på kort sigt formodentlig give resultater. Men hvad er
det klogeste at gøre? Er der en helt tredje ting at gøre? Er der nogen, der har et
godt forslag?
Det er disse ting, vi er optaget af i bestyrelsen i disse måneder.
Men der bliver også tid og overskud
til den almindelige hverdag i butikken. Humøret skal holdes højt, og der er
mange lyspunkter indimellem, - og som
I kan se i butikken hænger personalet
ikke med næbbet; men knokler derudad
med smil på læben for at skabe en attraktiv nærbutik med overskuelighed og varieret vareudbud til konkurrencedygtige
priser.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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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Lokalrevy med Cafe Snik-Snak
– om livets gang i Kloster og omegn.
Fredag d. 10. november 2017
kl. 20.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Mulighed for fællesspisning inden revyen.
Nærmere information om
medvirkende og billetter kommer senere.
 Glæd dig 
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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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Holmsland Jagtforening
Jagtforeningen er så småt begyndt opvarmningen til den kommende jagtsæson.
Vi har afholdt en træningsskydning den
20/7 med 9 deltagere. Aftenen startede
med ret et hældevand, men humøret var
i top og regnen holdt op, og skydningen
kunne gå i gang. Resultaterne lader vi
stå i den interne protokol.
Aftenen afsluttedes i Hans Kurts nye
legehus, det kunne nemt blive vanedannende. Hyggeligt og velristede pølser.
Den 27/7 skulle det så afgøres, hvem
der skulle hjemføre pokalen. Vejret var
denne aften helt i top med en frisk brise,
der kunne holde myg og andre bidende
og stikkende flyvende terrorister i ave.
Sidste års vinder lagde hårdt ud, slaget
bølgede lidt frem og tilbage, nogle med
et uforklarligt dårligt resultat i enkelte
serier, hvor andre skød sig op mod toppen.
Efter 45 flyvende mål, afsluttende med
de uforudsigelige ”vilde” duer, kunne
resultaterne regnes ud. Kampen var ret
tæt, blandt andet var der ikke mindre
end tre på en delt 4.plads.
Resultatet blev, at Peder Jensen vandt
pokalen med 3 duer mere end sidste års
vinder.
Traditionen tro sluttede aftenen med
velstegte (enkelte lettere kremerede)
pølser og kølige pilsnere, denne gang
dog udendørs. En rigtig hyggelig og
fornøjelig aften med et godt samvær.
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Naturens dag den 10/9 vil jagtforeningen på vanlig vis servere smagsprøver
af røget vildt (edderfugl og råvildt) og
grillet råvildt ledsaget af en lille ”syp”
vin sponseret af Holmsland Brugs.
Med hensyn til den kommende jagtsæsons program henvises til det udsendte
program og sms påmindelserne før jagterne. Hvis I ikke allerede har afleveret
mobilnr. Kan det jo nås endnu.
Hvis medlemmerne ønsker at få diverse
nyheder fra Danmarks Jægerforbund og
fra Naturstyrelsen, skal vi bruge jeres
mailadresse.
Karsten Krægpøth
Formand

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

33

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
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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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Fjorden Rundt

Da servicevognen var pakket, blev det
besluttet, at vi skulle køre øst om fjorden
den første dag. Det betød, at deltagerne
fra Jagtvej og Ringkøbing sluttede sig
til i Gl. Sogn. Så var vi en samlet flok
på 19 personer.

Lørdag den 20. maj kl. 9.00 var vi en
flok friske holmboer, der mødtes ved
Idræts- og Kulturcenteret for at stige på
”jernhesten” og cykle en tur rundt om
Ringkøbing Fjord for 5. gang. Vejret
var overskyet og koldt. Det havde regnet fra morgenstuden, men det var nu
tørvejr.

Herefter gik turen videre til Velling,
hvor vi gjorde det første stop. Videre
herfra mod Stauning. I Stauning Havn
fik vi den medbragte kaffe og Hannes
hjemmebagte kanelkage mv. Videre
herfra gik turen ned over Skjern Enge
og videre til Pumpestation Nord, hvor
det nu var tid til frokost. Vi spiste vores
medbragte frokost, ved Provstgaards
hus, og her brød solen frem.

den 20. og 21. maj 2017

Forud havde Lene og Hanne planlagt
turen og sikret, at vi havde friske forsyninger med og overnatningsmuligheder.
Hanne var chauffør for servicevognen.
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Mætte og glade drog vi videre med
trækfærgerne over Skjern Å, og videre

til Skaven Strand, Hemmet Strand og
Bork Havn. Her var Hanne igen fremme
med servicevognen, og vi fik kaffe med
frugt.
Så skulle vi ud på den sidste tur, før vi
var fremme ved Lønne Danhostel, hvor
vi skulle overnatte. Vejret var stadig
fint, men dog en lidt frisk vind.
Vel fremme ved Lønne Gl. Højskole,
Danhostel fik vi nøglerne til vores
værelser, og derefter var der hygge og
afslapning med lidt vin, øl og slik, samlet udenfor på terrassen.
Kl. 18.30 blev der serveret en lækker
middag, som bestod af kalve culotte
med diverse tilbehør og hjemmelavet
is med frugt som dessert. Vi skulle selv
klare serveringen og opvasken, så alle
skulle bidrage. Så vi var alle i gang
”næsten”. Til kaffen var der lagkage,
uhm - det var godt.
Efter middagen var der almindelig
hygge. Peter og Hella havde en lille
konkurrence med, som vi alle deltog i.
Derefter gik man i seng efterhånden som
trætheden indfandt efter en god dag.
Næste morgen stod vi op til et veldækket morgenbord med alt vi kunne ønske, og vi fik smurt madpakker til turen
hjem.
Kl. 9.30 stod vi igen på ”jernhesten” for
at cykle den sidste tur over Nyminde-gab
og Hvide Sande. Vi cyklede på cykelstien inde i klitterne, her fik vi en lille udfordring, Esther punkterede, og der var

straks hjælpere, som kom til undsætning.
Vi gjorde flere små hold undervejs, og
første store stop var i Hvide Sande, hvor
vi spiste vores madpakke i madpakkehuset.
Turen gik videre til Lyngvig Fyr, hvor vi
fik en is. Herefter kørte vi ud på cykelstien ved landevejen for at tage turen
over Bagges Dæmning, hvor vi tog afsked med dem fra Gl. Sogn og Ringkøbing.
Vel hjemme ved Idræts- og Kulturcentret efter en dejlig og veltilrettelagt tur,
sagde vi farvel og på gensyn 2018.
Hilsen Hanne, Lene og Inger

HUSK
DEADLINE
for næste
nummer
er
1. november
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Sogneforeningens
flag-udlejning:

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

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

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.

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

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

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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Tak fra Lodbjerg Hedes Jubilæumsfest
Lørdag d. 3. juni fejrede vi 50-års jubilæum i Lodbjerg Hede Grundejerforening, - og sikke en dag. Der var et
mylder på heden fra morgenen af, og alle
havde kurs mod legepladsen, hvor der
var inviteret til morgenkaffe med rundstykker. Holmsland Brugsforening støttede op med sponserede rundstykker.
Først hentede vi 100 - så måtte vi afsted igen – og hentede 100 mere. Tak for
Kirstines snarrådighed.
Nu kunne festlighederne begynde. Hele
dagen var der aktiviteter. Aldrig har vi
set så mange på en fælles gåtur på heden,
aldrig har vi set så megen aktivitet i luften og så mange start og landinger på
Brdr. Pedersens ”flyveplads”.
I Røjklit Havn var der også mylder omkring kagebord, omkring bålet og omkring kajakkerne. Dagen sluttede af med
skøn aftenfest for de 230 deltagere.
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Vi ønsker at sige tak til hele Holmsland
for godt samarbejde og go’ opbakning.
Stor tak for al praktisk hjælp og velvillighed. Tak for flagalle, for lys og kaffebrygning, for rundstykker og for mange
go’e gaver til gevinster ved aftenes lotteri. Tak også til jer, der gav deciderede
pengegaver, så tryk af cykelveste kunne
blive en realitet. Tak for fotoserie.
En særlig tak til fodbold- og kajakafde-

lingen under HGU. I stillede talstærkt
op med frivillige kræfter og sørgede
for servering, salg af drikkevarer og bemanding i pølsevognen. Tak for det store
arbejde. Den sum penge I tjente til jeres
afdeling, har I virkelig fortjent.
Det vil være umuligt her at nævne alle,
der fortjener tak. Men Hotel Ringkøbing
skal dog nævnes. De klarede opgaven
med en tre-retters menu til alles fulde
tilfredshed.
Mange bånd er knyttet mellem Lodbjerg
hede og Kloster/Holmsland. Tak.
Venlig hilsen
Lodbjerg Hede Grundejerforening
/ Festudvalget

Hjertemotion i Kloster
Sæsonstart
den 30. august 2017
Nyt spændende tilbud
Hjerteforeningen Ringkøbing tilbyder
nu hjertemotion til hjertepatienter i et
forløb over 2 x 16 uger.
Motionen hjælper den enkelte hjertepatient med at leve godt med sin
sygdom samt forebygge ny hjertesygdom og hjælpe med at genvinde
et fysisk aktivt liv.
Træningen - der ledes af autoriseret
fysioterapeut - finder sted i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter i Kloster.
Sæsonstart onsdag den 30. august
2017.
Tidspunkt: onsdage fra 14 - 15.
Efterfølgende fri kaffe, vand og frugt.
Pris pr. træningstime: 25 kr.
Beløbet betales 2 gange årligt.
Tilmelding til Birger Lykke Hansen
birger@keje.dk / 4010 1053

Med venlig hilsen
Hjerteforeningen Ringkøbing
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Holmsland
Lokalhistoriske
Arkiv
INGEN FREMTID – UDEN FORTID

I 1879 ansatte man Jeppe Olesen som
førstelærer ved Gl. Sogn Skole og kirkesanger ved Gl. Sogn Kirke.
Jeppe Olesen var født den 26. september 1852 som søn af husmand Ole
Enevoldsen, Gl. Sogn. Han blev gift
med Karen Balling fra Salling. De fik tre
børn, Kirsten Marie, der blev skolebestyrer i Hjørring, Lavrids, gårdejer i Rold,
og Ole, der udvandrede til Argentina.
Jeppe Olesen tog sin afsked 1922 og
flyttede til Rindum. Hustruen døde 1925.
Jeppe Olesen døde 1942, 90 år gammel. Deres gravsted findes på Gl. Sogn
Kirkegård.
I 1919 havde Jeppe Olesen været lærer
ved Gl. Sogn i 40 år. Jubilæet blev fejret
ved en storstilet fest, som sognet afholdt.
Nedenstående brev er afleveret til
arkivet af et af Jeppe Olesens oldebørn, et
barnebarn af Lavrids, Marianne Adamsen,
Aalborg. Brevet er skrevet af ovennævnte
Kirsten Marie til Ole, hvor hun beretter om
jubilæumsfesten.
Det i brevet omtalte gymnastikhus var
en gymnastiksal, der var bygget øst for
Gl. Sogn Skole. Salen blev også benyttet som forsamlingshus i Gammel Sogn.
Det blev revet ned engang i 70-erne. Se
billede.
I brevet er den gamle retskrivning
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naturligvis benyttet. Alle navneord skrives
med stort, kunne, skulle og ville skrives
kunde, skulde og vilde, og å skrives aa.
Hjørring, d. 29. Oktbr. 1919.
Kære Ole!
I Aften suser det rigtig novemberagtigt
omkring selv de Huse, der ligger inde i
Byen, ret som om de sidste Oktoberdage
vil forberede os paa, hvad vi har i Vente.
Vi har ellers haft det skønneste Efteraar i
Aar. Først i de sidste Par Dage har Træerne
tabt deres Blade; vi har altsaa fået Lov
at beholde dem usædvanlig længe. Og
Løvet har været saa smukt som aldrig før.
Hele Oktober Maaned har vi nemlig kundet glæde os ved blikstille Vejr, saa Løvet
har siddet fuldt og helt med de prægtigste Farver. Ellers er man jo vant til, at det
bliver rusket og pisket ned, saa det hele
faar et trist Udseende. Den allersmukkeste Dag var Hakon og jeg i Tolne (et
dejligt Sted, som jeg selv vil vise dig til
Sommer!) for at tage Afsked med Skoven for i Aar. Det var en pragtfuld Tur,
vellykket lige fra Harestegen paa Kroen
til Middagssøvnen i den brogede Skov.
Vi har ellers oplevet noget, noget ganske ud over det dagligdags endda. Se,
mens du pløjer og saar og høster derovre
i din Verdensdel, gaar Tiden ogsaa herhjemme, forstaar du nok, og 15. Oktober
var det 40 Aar siden Far kom som Lærer
til Gl. Sogn Skole.
Allerede i Sommerferien, da jeg var
hjemme, betroede Mor mig, at der i
Sognet lagdes store Planer om at hædre
Far den Dag. Cille Bay havde allerede
travlt med at sy nye Silkebluser til Ko-

nerne, og man hentede i Ny og Næ gode
Raad hos Mor med Hensyn til Arrangementet m.m. – Først i Oktober modtog
vi, Lavrids og Marie, Hakon og jeg, en
højtidelig Indbydelse til Festen fra Jens
Ledgaard ”paa Beboernes Vegne”. Den
kunde vi ikke staa for, og vi satte os
skyndsomt i Bevægelse for at blive klar
til Rejsen. Tilladelse blev indhentet, Vikarer blev skaffet, Takkebrev blev afsendt og – vi glædede os ganske overordentligt!
Den 14. Oktbr. rejste vi herfra ved Aftenstid og naaede Langaa, hvor vi saa
overnattede sammen med Lavrids, Marie maatte blive hjemme hos sin lillebitte
Pige, f. i Aug., døbt Karen. En hyggelig
Passiar ved Aftentheen og en god Nats
Søvn. Næste Morgen igen af Sted. Mellem 12 og 1 var vi i Ringk., hvor J. Ledgaard stod paa Perronen for at modtage
os og Morbror Peter, der samtidig kom

fra modsat Side. Det var en Fornøjelse i
disse Tider, hvor Bønderne rundt omkrig
i Landet er blevet mere eller mindre tossede af at tjene Penge, at se Jens L. invitere til Sæde i den gamle Fjedervogn, der
fra Arilds Tid har været ”Stadsvognen” i
Ledgaard!. Den er der saavist ikke noget
udspekuleret ved. Da vi var vel anbragt,
bandt J. L. Bagdøren til med en Stump
Reb og en spøgende Bemærkning. Ham
er Rigdommen, som jo heller ikke han
har kunnet undgaa, altsaa ikke steget til
Hovedet.
Vi kørte ud over Holmsland i det dejligste Vejr. Fjorden smilede, og Flagene var hejst. Det var helt morsomt at
komme saa ”standsmæssigt” hjem – ellers plejer vi jo at komme travende. Omkring Gymnastikhuset var der Festtravlhed i Luften, her fór bl. a. Ole Møller
rundt. Han havde, som Lavrids senere
bemærkede, saa travlt, saa ”hans Over43

skæg fløv omtrent hen til æ Hyw.” Vi
– Hakon og jeg – havde været saa diskrete ikke engang at meddele Far og
Mor, at vi kom. Det var dog blevet observeret, og da Knuden var løst, og vi indenfor, kom Far og Mor og tog imod os.
Saa havde vi nogle hyggelige Timer sammen, inden Festen tog sin Begyndelse. Vi
spiste Hønesuppe og passiarede rigtig
fortrolig hjemligt. Det var let at mærke,
at Far var glad ved, at vi var kommet
saa langvejs fra for at ønske ham til
Lykke. Kirsten Olesen havde overtaget Mors Plads ved Komfuret, saa Mor
havde ogsaa Tid at være med. Klokken
halvfem begyndte Gæsterne at strømme
til. Og Biler susede omkring den ellers
saa stille Skole. Maden skulde nemlig
komme pr. Bil fra Ringkøbing, og naar
de saa havde glemt noget, maatte der jo
igen en Bil afsted. Provsten (lille Viggo!) var blandt de første, der kom og
frembar sin Lykønskning. Han havde en
smuk Blomsterkrukke med til Far. Hr.
Provst P. har jo, som du nok ved, ikke
næppe nogen høj Stjerne hos Beboerne
i Gammel Sogn, og de var egentlig lidt
kede af at faa ham med, men han havde
overfor Festkomiteen udtalt, at den
Fest ville han meget gerne med til, og
saa blev han indbudt. Indbudt var desuden Sognepræsten Pastor Mygind m.
Frue, Morbror P. som en af Mors Slægtninge og Jens Polder og Kone som Fars
eneste Slægtninge paa Holmsland. – Efterhaanden blev der sort af Mennesker
udenfor; da det begyndte at stænke lidt,
tyede en del af dem ind i Skolen, men
den var jo snart fyldt. Far gik ud og var
lidt nervøs i sin jo heller ikke helt lette
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Stilling som baade Gæst og Vært; han
prøvede pa at faa Folk ind i Stuerne,
men det var de ikke til at formaa til. De
var jo Værter. Unge Piger, som hjalp til
med Pyntning og Borddækning sang og
sprang; de var rigtig i deres Es og sagde,
at det var saa morsomt, saa morsomt at
være med til at feste for æ Degn. Wa
Faa´r havde sit allerhøjtideligste Ansigt
paa.
Det var derfor rart, da Signalet til at begive sig over i Salen blev givet.
Om Festen vil jeg straks sige: Den var
storstilet! Saaledes kan det kun blive,
naar baade Offervillighed og Hjertelag
er til Stede. Paa os og vel mest paa Far
gjorde det ogsaa et overvældende Indtryk.
Salen var pyntet, saa jeg har aldrig set
det smukkere. Det var tydeligt, at det
ikke var Chr. Midtiby, Godtfred o.s.v.,
der var kommet løbende med hver sin
Grangren; jeg hørte det ogsaa senere,
at det var den fineste Gartner fra Ringkøbing, der have været Mester for det. –
Det hele strålede af Blomster og Lys.
Far blev fulgt til Hæderspladsen af
Provsten.
Hver Plads, ogsaa paa Balkonen, var
besat, 130 i alt, og alle fjernere Bekendte
(fra Ringk. f.Eks), som havde ytret Ønske om at komme med til Festen, havde
faaet Nej. Det skulde være Beboernes
Fest for deres Degn, ingen uvedkommende.
Da alle var samlede omkring Bordene,
bød Peder Bjerg ”Velkommen”, hvorefter de ældste af Sognets unge Piger begyndte at bære Stegen ind. Sine Lauridsen vartede op ved vort Bord. Mad var

der en Guds Velsignelse af: Oksesteg og
Flæskesteg m. Rødkaal og Kartofler og
Asier og syltede Pærer, Øl paa Bordet og
Æblekage til sidst. Men du forstaar nok,
at da vi ved Maaltidets Slutning med Forundring konstaterede, at der var forløbet 3 Timer, saa var det ikke Maden, der
havde taget den længste Tid. Sang og Taler fyldte mere. Far ønskede sunget: ”For
dig o Herre som Dage kun Aartusinder er
at regne.” Hvor passede den ogsaa helt
igennem til Lejligheden! Peder Bjerg
lagde for med Tale. Det ville ikke rigtig
frem, men det var let at mærke, at det
var derinde. Han overrakte Far et dejligt
Guldur m. Adresse som Tak for hans
dygtige og flittige Arbejde i de 40 Aar.
Far takkede for det altsammen, som han
selv følte var ganske ufortjent. Han vilde først og fremmest rette Takken derhen, hvorfra den bedste Hjælp var kommet. Dernæst takkede han Beboerne for
deres gennemgaaende gode Interesse for
Skolen; det havde været en stor Hjælp i
hans Arbejde.
Hvem der ellers holdt Tale? Ja, det vil
snart være nemmere at nævne dem, der
ikke gjorde det. Men Indholdet af dem
er let at give, for de gik alle ud paa det
samme: de tolkede en dyb Taknemmelighed med Far for hans flittige og trofaste Arbejde og Beundring for, hvad der
var naaet. Alle var de klare og knappe i
Formen, ingen overflødige Ord og ingen Kruseduller, Tingen sagt ligeud, netop som det passer for de Mennesker. Der
var noget samlet og sluttet ved det hele;
man mærkede, at der kun var tænkt paa
at glæde Far. – Sofie Møller takkede i
en ligefrem gribende lille Tale Mor for

al hendes Hjælpsomhed til enhver Tid i
de mange Aar. Hun havde været god at
komme til baade i Glæde og ikke mindre
i tunge Stunder; hun havde været ”ret en
hyggelig Degnekone.” – Lavrids takkede
i smukke, varmtfølte Ord Mor og Far, og
din Svoger optraadte ogsaa for en Gangs
Skyld som Taler. Jeg var saa ”kvindelig”
at tie stille; men jeg tænkte naturligvis saa
meget des mere, bl.a. ved at slutte mig til
den Mening, som jeg af flere hørte fremsat, at Gulduret var ærligt og redeligt
fortjent. Mange Salmer og de to vedlagte
Sange blev afsungne. Efter Bordet fik vi
travlt med at hilse og tale et par Ord med
saa mange af de tilstedeværende, som
vi vel kunde overkomme; det var meget
morsomt, Tiden var bare alt, alt for kort.
Ud paa Aftenen var der Kaffebord med
alle mulige Herligheder. – Far erklærede,
at han aldrig havde haft større Lyst til at
tage fat end nu, men han kunde dog have
Lyst til at give Børnene fri i Morgen. Bevilgedes. 1 Dag fri hvert 40. Aar kan vel
heller ikke sige at være for meget. Ved
Kaffebordet blev en Masse Telegrammer fra gl. Skolebørn læst op. Kl. 11 sluttede Festen. – Derefter tilbragte vi endnu
en hyggelig Time sammen inde i Stuen i
Familiens Skød. Jeg tror aldrig, vi havde
savnet dig mere end den Dag! Hvor vilde jeg gerne, at du kunne have føjet det
smukke Minde til alle de andre gode,
vi havde hjemmefra. Tanken om, at det
lakker mod Slut, gav Festen et Præg af
Vemod. Nu kan Dagene jo snart tælles,
Far og Mor har tilbage i den gamle Skole;
men vi håber jo, Far maa blive saa rask,
saa han kan holde ud de 3 Aar endnu, indtil han naar de 70. Helbredet er jo ikke
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altid godt, jeg er saa glad ved, at du kommer hjem til Sommer! Jeg synes heller
slet ikke, jeg kunde tænke mig, at du ikke
skulde besøge Hjemmet, mens det endu
er helt.
Festkomiteen erklærede, at de havde
haft et let Arbejde, for alle Vegne havde
de faaet det Svar: ”Jo, det er lige noget, vi
vil være med til!” Der var da ogsaa mødt
Deltagere fra hvert et Hjem i Sognet, undtagen fra Karl Kristensens (han ligger for
Døden) og fra Julsgaards; han laa ogsaa
meget syg. Og alle Beboerne var med til
Gaven. Kun én Vanskelighed havde der
været: at faa Smaafolkene med til Fællesspisningen. Den Udgift kunde de ikke
bestride, og de var for stolte til at tage
imod Opfordringen til at gaa med som
indbudte og saaledes ”sidde og spise
flot paa de andres Bekostning”. ”Vil I
da ikke glæde æ Degn? Synes I, at han
skal savne at se jer ved saadan en Fest!
Og det er kun det, det gælder om; vi skal
nok faa det betalt.” Efter det Argument
gik alle som én med. Og at de ikke fortrød det, erfarede jeg næste Dag, da Far
kom hjem og fortalte, at han havde truffet Niels Rondahl i Ringk. Han var kommet hen til Far og havde sagt: ”Tak for i
Gaar! Det er den skjønnest Fest, a i mi
Lyv haar vaat mej te.”

I Dag skriver ”Folkeskolen” i sin
Omtale af Festen følgende, som jeg finder ganske karakteristiske Ord om Far:
”Han hørte til de ”stille i Landet”, der
ikke jager efter Popularitet, men som i
Stilhed, Ydmyghed og Trofasthed har
passet sin Skole med en enestående Flid,
hvorfor han ogsaa har opnaaet det, at
hans Skole altid har været blandt de allerbedste. Særlig kan fremhæves hans
Danskundervisning og hans Ordenssans,
der har sat et stærkt Præg paa Børnenes
skriftlige Arbejder, ligesom hans kristne
Tro har gaaet som en Understrøm
gennem hele hans Virke i Skolen. Hans
Hustru har gennem Aarene været ham en
udmærket Medhjælp.”

Næste Morgen rejste Hakon og Morbror P. hjem igen til Pligterne. Lavrids
rejste om Eftermiddagen, hvorimod jeg
blev hjemme et Par Dage i Ro hos Far og
Mor. – Blandt Gaverne var der en meget
smuk Sølvskaal fra Jens Iversens Børn i
Sønderby.

og din
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Jeg har nu arbejdet paa dette Brev i al
min Fritid i de sidste 3 Dage. ”Naa, saa
er du i Lag med et nyt Ark”, siger Hakon i Dag, ”husk dog paa, ar Ole faar dit
Brev i Høstens travle Tid. Ja, det gør du
jo! Men du faar det, naar vi holder Jul,
ogsaa for dig!
Tak for dit Brev og til Lykke med
din nye Adresse! Betyder det synderlig
Forandring for dig? Vi har det udmærket.
De kærligste Hilsner baade fra Hakon
egen søster
			Marie

Siden med tiden

For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen m.m.
Postkasserne i :
Kloster: Dagli´Brugsen
Søndervig: Meny:
Postkasserne tømmes 2 gange om ugen.
Lægges i
Mandag
Tirsdag
Onsdag før 9
Torsdag
Fredag
Lørdag før 9
Søndag

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Fremme senest
fredag
fredag
fredag
onsdag
onsdag
onsdag
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

