HOLMSLAND SOGNEBLAD

August 2018

20. ÅRGANG

NR.3
1

HOLMSLAND SOGNEBLAD
20. Årgang

Nr. 3

AUGUST 2018

Udgivet af Holmsland Sogneforening
www.Holmsland.dk

Bladudvalg:
Sjoerd Both (ansvh.)
Røjklitvej 11
Holmsland
6950 Ringkøbing
97 32 13 69
holmsland.sogneblad@gmail.com
Mogens Tarp
Gadegaardsvej 9
Kloster
6950 Ringkøbing
97 33 72 42 / 22 97 72 42
Ivan Schmidt
Frederiksberg 20
Kloster
6950 Ringkøbing
23 42 00 70
Deadline for næste nummer:
Onsdag den 1. november
Udkommer i uge 48
Forsidefoto:
Jørn Deleuran
Grafisk produktion: meller.dk
Trykt i 700 eks.

2

Kære læsere
Mens vi bager i sommervarmen er
mange frivillige allerede gået i gang
med at forberede de mange aktiviteter
planlagt til efteråret.
Der er gang i Holmsland og det er
fantastisk! De kommende aktiviteter
findes på vores fælles webside www.
holmsland.dk og på HIMS som Dorthe
Krogsgaard og Karina Susgaard fornylig har overtaget ansvar for fra Poul
Lyng. Rigtig mange tak for din mangeårige indsats Poul.
Jeg ønsker alle en forsat god sommer
gerne med lidt mere regn (om natten) !
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for
Holmsland Sogneforeningen

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Efterårets loppemarked
Gå på loftet, kig i dragkisten, ryd op i
gemmerne. Og skulle der være effekter, som skal kasseres, så aflever dem i
Holmsland Sogneforenings genbrugscontainer på Kloster Genbrugsplads.

Det næste loppemarked afholdes
den 19. & 20. oktober
på Bandsbyvej 32

Mange følger heldigvis denne opfordring, og jævnligt trækker ”Loppeholdet” i arbejdstøjet og kører tingene
videre ud på lageret på Bandsbyvej.
Det kan også lade sig gøre at aflevere
tingen direkte ved at ringe på
51 91 71 09.

Holmslandkoret
Vi begynder den ny sæson torsdag
den 6. september 2018 kl. 19.30 på
Holmsland Skole.

Vi kan godt bruge nye medlemmer i
koret, så er man interesseret, kan man
henvende sig til korleder
Erla Thorolfsdottir, tlf. 29 64 74 55.
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HGU uddeler
badmintonbaner
Baner bestilles på mail eller telefon fra
mandag d. 3 september kl. 19.00
Send en mail på: vk@ringkoebingel.dk
eller ring: 4020 6859
Spilletidspunkt bliver onsdage fra
kl. 19.30 – 20.30 og 20.30 – 21.30
Børnebadminton bliver fredage
kl. 15.00 – 16.00 for 3 til 4 klasse og
kl. 16.00 til 17.00 for 5 til 7 klasse
med opstart uge 40
Vh. Verner Kristensen

Tirsdagstræf
Vi begynder igen tirsdag d. 2. oktober
kl. 9 – 11. Jette og Mette sørger igen for
at vi får motion.
Dagen starter med gymnastik – derefter
kaffe – sang og hyggeligt samvær.
Ca. kl. 10.15 fortsætter vi med forskellige aktiviteter.
Vi mødes 10 gange indtil jul – pris kr.
300,00.
Kom og vær sammen med glade motionister.
Hilsen udvalget i Tirsdags Træf.
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Håndbold
Hej alle.
Så er det tid for opstart af damehåndbold i hallen i Kloster igen.
Vi er et super hyggeligt hold der spiller
efter mottoet ”tab og vind med samme
sind”. Vi er i alderen 18 år og opefter.
Så har du en lille håndboldspiller gemt i
maven, lyst til en aften med sport, sjov
og godt humør eller bare lyst til at prøve
sporten af for at se, om det kunne være
noget for dig, så mød op i hallen:
TORSDAG D. 16. AUGUST, hvor
vi mødes omklædt 19.30-20.45 og har
første træningsaften. Derefter træner vi
hver torsdag mellem 19.30 og 20.45.
Der vil nok blive 8 kampe før jul og 8
kampe efter jul.
Uge 42, 51, 52 og 7 er fri.
Sidste træning er d. 4. April
Prisen for det hele er 900,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.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

HUSK: ”Vi har kun det sjov vi selv laver.”

Med sportslige hilsner Træner og hjælpetræner.

Gymnastiksæson
HGU 2018/2019

Tøv ikke med, at kontakte gymnastikudvalget med spørgsmål, gode ideer, ris
og/eller ros

Så nærmer tiden sig, for opstart af
gymnastiksæsonen 2018/2019

På forhånd tak
Jane Gravengaard 2320 5736
Helle Høj 2874 3735
Jeanette Bækdal 6160 2322

Og vi glæder os til, at se jer alle 
Vi har i år 10 hold på programmet,
10 hold som gør, at
ALLE VIL KUNNE FINDE ET
HOLD AT VÆRE AKTIV PÅ

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til sæsonens lokalopvisning
Fredag d. 15. marts 2019

DOG har vi, som ses på skemaet, lige at
par huller i forhold til trænere og hjælpetrænere og vi håber, at der er nogen af
jer derude som vil hjælpe med, at tage et
hold/være hjælpetræner så vi sikrer os,
at alle har mulighed for, at gå på et gymnastikhold
Vi håber at høre fra jer
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Hjælpetrænere

MANGLER TRÆNER(E)

Trænere

Mandag 16.30 – 17.30

Dag

Bøllespirerne 1 - 3 år m/forældre
Jeanette Bækdal

Emilie Andersen
Caroline Bækdal
Heidi Jensen

Holdnavn
Spilopperne 3 - 5 år

Tirsdag 16.00 – 17.00
Bliver hentet 15.45 i
Børnehuset

Lisbeth Klokkerholm

Mandag 15.15 – 16.30

Tirsdag 19.00 – 20.15

Mandag 17.30 – 19.00

Cecilie Jensen
Mette Olesen
MANGLER TRÆNERE TIL
SPRING

Tirsdag 17.45 – 19.00

Gym. for sjov 0. - 2. kl.

Begynder spring 3. - 4- kl.

Træning med effekt

Tirsdag 17.00 – 17.45

MANGLER
HJÆLPETRÆNERE

Line Tøt Thomsen
Maria Jensen
Silje Tøt Thomsen
Christina Sandgrav
Morten Damsgaard
Helle Høj

Ingen så seje som os

Fredag 16.30 – 17.30

Nanna Nygaard
Dorte Mathiesen
Jeanette Bækdal
Caroline Grønbæk
Nina Aarup
Malene Pedersen
Mads Jørgensen

Emma Susgaard
Klara Lockey
Signe Hansen

Fyraftenstræning

Mandag 19.30 – 20.45

Junior mix 5. kl. og op

Crossfit

Tirsdag 9.00 – 11.00

Mette Kristensen
Jette Noesgaard

Tirsdagstræf

Opstart

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40

Uge 40
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Ud på tur – fra
Indoor til Outdoor
Sidste vinter havde en flok seniorer
gang i spinningscyklerne hver onsdag
morgen kl. 8.30. Det var go’ motion, så
da holdet sluttede i april måned, blev
det foreslået, hvorfor ikke fortsætte
med cykelturene – nu bare i det fri.
- og sådan gik det til, at omkring 10 motionister mødes den første onsdag i hver
måned til en cykeltur rundt i naturen på
udkig efter nye indtryk og nye stier.
I maj måned cyklede vi til Stadil Torv
med ophold ved mindesmærket fra det
nedskudte fly ved Stadilvej.
Viggo Kristoffersen havde forberedt
sig hjemmefra og kunne fortælle lidt
om historien. Selv om mindesmærket ligger så tæt på, var det alligevel et
førstegangsbesøg for de fleste af os.
På torvet i Stadil nød vi sponserede
rundstykker med ost fra Dagli’Brugsen.
I juni måned cyklede vi til Ringkøbing
K. ad Fjordstien og hjem via Holstebrovej mod Hee og drejede fra mod
Vonå Engbro. Godt nok er vi pensionister, men alligevel har vi hver vores
dont. Hans Krogsgård måtte denne dag
vende om, da der blev ringet fra kontoret om et vigtigt arbejde.

Fjord. Startede ad Bandsbyvej og over
Spangen mod Hee. Vi mødte arbejdende folk i en af møllerne og tømrer
Bo fra Fokus Fritidshuse ved at sætte
sokkel af til det nye madpakkehus ved
Vonå Engbro. Ja, der er meget at følge
med i.
VestRum har været initiativtager til en
sti langs Stadil Fjord. En sti der via Agersbækvej og I. C. Christensens Vej
(Hee) løber langs Stadil Fjord og ender
på Stadilvej lige før Alrum Strand. Alrum Strand er en kommunal badestrand
med badebro og shelterplads. Her drak
vi kaffe.
I august skal vi til Nr. Lyngvig Kirke og
måske ha’ kaffe i Lyngvig Havn.
Turene i sept. og okt. er ikke fastlagte –
ideer modtages gerne.
- og alle er velkomne til at deltage.
Turene er på ca. 30 km. og vi skiftes
til at tage lidt
godt
med
til den medbragte kaffe.
Mød blot op
ved
kirkemuren onsdag d. 5. september
kl. 9.00.
Venlig hilsen
John Larsen

I juli måned cyklede vi rundt om Stadil
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Holmsland
Friluftslaug
har godt gang i pagajerne.
Kajakkerne og deres mandskab har fået
en forrygende start i denne sæson. Vejret
har været perfekt til roture og hyggelige
klubstunder i Røjklit havn. Fremmødet
har været flot af både nye og garvede
medlemmer, og vores rekord i denne
sæson er 22 roere på vandet en onsdag
aften. Så har vi også sving i alt materiel.
Tit har vi været omkring Hindø og fulgt
bygningen af den nye bro på tæt hold.
Broen er ved at tage form. Der sker også
ting og sager ved Vonå Engbro. En onsdag aften gik roturen til Ringkøbing
Roklub, og undervejs kunne vi se, at
etableringen af det nye madpakkehus
skrider godt frem. Aase/Dortheholdet
er vores tro følgesvende også sådan en
aften, hvor kaffen serveres og nydes i
Ringkøbing.

HVIDE SANDE
8. SEPTEMBER kl.11.00
START OG SLUT UD FOR HJØRNET DÆKMOLEVEJ / VESTERGADE
DISTANCE CA. 8 KM
GRATIS AT DELTAGE – TAG DIN EGEN KAJAK MED!
AFVIKLES I
SAMARBEJDE MED
Skjern Å Kajak Klub
www.skjernkk.dk
Nymindegab Kajak Klub
www.nymindegab.info/nymindegab-kajak-klub
Ringkøbing Ro- og Kajakklub
www.rrkk.dk
Holmsland Friluftslaug
www.h-gu.dk/friluft-kajak

www.waterz.dk

SPØRGSMÅL
RETTES TIL
Kenneth Mølholm
km@rskc.dk
Tlf.: 24 81 94 06

Natu
re
Røjk ns Dag
litha
vn
9. se
pt.

M
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Vi har i år mulighed for at deltage i Waterz, den anden weekend i september.
Som I har kunnet læse, er kajakaktiviteterne flyttet til lørdag, så vi kan være
med.
”Kayak the harbor” er et spændende
initiativ, hvor vi får lejlighed til – sammen med de andre kajakklubber omkring Ringkøbing Fjord – at sætte i
på havsiden i Hvide Sande, ro en lille
tur på havet gennem havnen og ind
gennem slusen ud i Ringkøbing Fjord.
Efter sejlturen er der demonstration af
surfski. En stor oplevelse venter. Turen
er 8 km. – kan forlænges/afkortes efter
ønske, så alle kan være med.

KO

Mange ture er gennemført i fremmed
vand og med skiftende turledere. Det
giver altid stof til go’e historier, når vi
om onsdagen er bænket omkring bordet
i Madpakkehuset. Hvordan var det at
ro ind i Flensborg Havn – eller gennem
Silkeborg? Var der godt nok høje bølger
i det sydfynske øhav? – og alle de go’e
is på Skarrø !

Kayak the Harbor

OG

D E LT A

G
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Naturens Dag
Men inden da har vi Naturens Dag,
søndag d. 9. sept. med mange aktiviteter på land og på vand.
I år har flere medlemmer af Holmsland
Friluftslaug budt ind med nye spændende aktiviteter til både børn og voksne. I år har vi også udvidet tiden, hvor
vores medlemmer står for vejledning,
når interesserede indbydes til en tur i
kajakken.
Se nærmere i programmet.
Rigtig mange af vores medlemmer er
aktive denne dag. Stor tak for jeres indsats.
Holmsland Friluftslaug /
arbejdsudvalget

Med Friluftslauget til
Fleggaard !!
En mulighed - absolut, men så galt
gik det dog ikke. I stedet blev det til en
forrygende weekend på Flensborg Fjord
for de 6 glade kajakroere.
Helen og Egon, Hella og Peter, Villy og
Erik.
Vi havde allieret os med Gråsten Roklub
- det dejligste klubhus med balkon og
udsigt, veludstyret køkken og gode
badefaciliteter. Dette var vores base, og
her fra roede vi så ud i verden.
Nybøl Nor med teglværker på stribe Okseøerne ved Sønderhav og så til sidst
en tur fra Kollund til Flensborg. Høj sol,
milde vinde og passet i inderlommen.
På turen til Okseøerne havde vi følgeskab af Flemming Langendorf - en
dygtig kajakroer fra Gråsten Roklub.
Han fortalte og viste frem og gelejdede
os sikkert omkring. Der er så smukt i
det Sønderjyske. Man kan slet ikke få
nok. Så 4 af os tog lige en overnatning
mere.
Hvis sådan en oplevelse kunne være noget for dig, så kig ned i Røjklit Havn.
Vi roer hver onsdag aften og har også
plads til dig.
Peter Hell. - roer.
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Frivillig fest
HGU er så heldig at have rigtig mange
frivillige hænder og de kan ikke
takkes nok!
I et forsøg på dette gentager vi successen
fra sidste år og afholder frivillig fest

lørdag den 15. september
kl. 18.00
Vi håber at alle vores frivillige vil deltage
og gøre denne aften helt speciel.
Tilmelding kan ske til Martin Jeppesen på
mbj@soems.dk
senest den 9. september
Vi glæder os til at se jer
HGUs bestyrelse
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CenterNyt
Sommeren er godt i gang, og det gode
vejr i Danmark indbyder ikke til indendørs aktivitet.
Kunsten inviterer indenfor i centret
fra fredag d 31. august til og med søndag d. 2. september.

VM-feberen havde
også nået centret. Vi
viste kampen mellem
Danmark og Frankrig
på storskærm, det var
en super hyggelig eftermiddag med masser
af fodboldbørn og forældre.

Motion for krop og sjæl

Vi starter hold op igen med fysioterapeut Jette Noesgaard

onsdag d. 12. september kl. 16-17

Tilmelding til Charlotte på mail
center@holmsland.dk
eller telefon 40 46 16 80.
Vi har brugt sommeren på at gøre hallen
og omklædningsrum klar til efterårets
indendørs brug, så nu glæder vi os til
der kommer gang i den igen.

Der er fernisering fredag
kl. 15:00 – 17:00
Lørdag åbent fra 10:00-17:00
og søndag fra 10:00-17:00.
Vi håber mange vil kigge forbi i centret
denne weekend.
Torsdag d 4. oktober
kommer Bonderøven til Kloster.
(Se opslag andet steds i bladet).
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Efteråret ser igen ud til at bringe travlhed, det er fantastisk dejligt med liv i
huset.

Årets julefrokost

i centret bliver lørdag d 15. december.
Se næste side
Vi ses M.v.h.
Charlotte
centerleder

CenterNyt

Vi gentager succesen
Årets Julefrokost 2018
Lørdag den 15. dec. 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. december
til
Holmsland Idræts & Kulturcenter
på tlf. 4046 1680
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Dagli’ Brugsen Kloster
Et lille skriv fra den ”nye”
uddeler.
Mine første 4 måneder som uddeler er
nu gået, og jeg kan kun sige, at jeg er
rigtig glad for mit nye arbejde som uddeler i Dagli’Brugsen Holmsland, og
jeg har fundet ud af, at det er svært at
skulle videreføre 23 års erfaring og rutiner.
Der er sket mange ting i Dagli’Brugsen
i de 4 måneder, og jeg vil også sige, at
nogle ting måske er gået lidt for hurtigt,
men jeg har haft et behov for at ændre
nogle ting, her og nu, da jeg følte, at
dette ville være det rigtige at gøre.
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Vi (personalet og jeg) har næsten flyttet alle varerne i butikken, og fået det
lavet som jeg ønsker at varerne skal stå.
Håber dette også vil falde i jeres smag.
Vi har valgt at føre de varer som COOP
ønsker vi skal have, og derfor har vi
meldt nogle varer ud og fået nogle nye
ind, men skulle der være en vare, som
du savner, så kom og sig til, og vi vil
finde ud af, om der er et behov for denne
vare i jeres/vores butik.
Den største ændring vi har lavet er nok
at vi har taget Bake-off brød ud og ind
med Sevel Bageri. Dette er gjort af flere
grunde.

Dagli’ Brugsen Kloster
1. For at spare omkostninger.
2. Flere har spurgt efter dette.
Jeg ved godt, at det ikke er alle som
synes, at dette er den rigtige beslutning, da de mener at Bake-off brød er
bedre; til dem kan jeg sige, at det forsat er muligt at købe Bake-off, men man
skal selv bage dem. Der ligger poser
med Skagenslapper og Håndværkere i
fryseren ved kølerne.
Hvordan går det så i Dagli’Brugsen
efter de første 7 måneder af 2018?
Omsætningen har været faldende hele
året, avancen er presset og omkostningerne har været for høje, så nu tænker du
nok, at det ser helt håbløst ud, men det
tror jeg og bestyrelsen ikke det gør.
Det koster at skifte uddeler, da der altid
vil ske nogle forandringer, og nogle vil
prøve noget andet, men vi er sikre på, at
det er de rigtige ting vi har gang i.

Hvad skal der ske i fremtiden?
På den korte bane skal der ikke ske det
store, personalet og jeg skal arbejde videre med at få lavet rytmer og rutiner,
som gør, at folk bliver stolte af deres
Dagli’Brugsen.
På væggen ved indgangen opsætter vi en
tavle med oversigt over bestyrelsesmedlemmer med telefon- og mail-adresser. Desuden opsætter vi en ”postkasse”
til ris og ros.
Til sidst vil jeg sige TAK til kunderne
for den modtagelse jeg har fået, og sige
TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde og sidst men ikke mindst til personalet, som har gjort en kæmpe arbejdsindsats og som har vist stort gå-på-mod for
at ændre/lære at arbejde på en ny måde
og ikke gør tingene ”som vi plejer”.
De har gjort en fantastisk indsats ung
som gammel. TAK FOR DET.
Hilsen
Claus Schildt
Uddeler Dagli’Brugsen Holmsland
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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

K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?
Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

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

inviterer
indenfor

– med lokale kræfter

Lørdag: udstilling åben 10 – 17
Kl. 10.30: Fernisering af
elevarbejder, Holmsland Skole
Flere klasser på Holmsland Skole har
sammen med deres lærer Mirjam Kristensen forberedt en udstilling af elevarbejder. Forældre og bedsteforældre inviteres til at være med.

Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Fre. d. 31. aug.1. & 2. sept. 2018

Musikalske indslag v/
- marimbaspillende drenge fra Kloster
- Benedict H. Lange

Kom og kig på, kom og vær med i de
arbejdende værksteder, lad dig inspirere, brug dine sanser, nyd musikken og kunsten.
Alle er hjertelig velkommen.

Holmsland Strik-kvinder indtager et
hjørne og starter deres projekt med at
strikke dåbsklude til Ny Sogn og Gl.
Sogn kirker. De fortæller om dåbskludens historie og tilblivelse. En af
strik-kvinderne vil måske også demonstrere sin væv.

Program

Fredag: udstilling åben 15 – 17
Kl. 15.00: Fernisering
Pianist Ruben Junge slår stemningen
an ved klaveret
Gitte Kjeldsen, formand for Børn og
Ungeudvalget holder åbningstalen
Musikalske indslag v/
- Kloster Kammerkor
- Klosterspillemændene
Kunstnerne har ordet
18

Eleverne har ordet

Søndag: udstilling åben 10 – 17
Indslag ved Ruben Junge, klaver
Holmsland Idræts- og Kulturcenter tilbyder hele weekenden salg af drikkevarer, sandwich, kaffe, kage
Velmødt til en inspirerende weekend.
KunstiKloster

Følgende kunstnere
udstiller
Jørn Deleuran, fotograf
Kloster
Astrid Hygom, maleri
Hvide Sande
Leif Jacobsen, akvarel
Hvide Sande
Britta Junge, maleri
Ringkøbing
plus arbejdende værksted
Bente Kallehauge, pels
Stakroge
plus arbejdende værksted
Berit Korsholm Pedersen, maleri
Kloster
Lene Pedersen, maleri
Ringkøbing
Margot Jacobsen, maleri
Hvide Sande
19

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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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
21

Holmsland Jagtforening
Der sker jo ikke det helt store her i den
kogende sommer.
Selvfølgelig er der bukkejagten, som
nok drives af flere af foreningens
medlemmer, men ikke i foreningsregi.
Vi ligger dog ikke helt på ryggen ved
poolen hele tiden. Der har været afholdt
en træningsaften den 19/7 med flugtskydning. Vi lejer maskine fra Stadil,
og den kan faktisk få ”duerne” af sted
med et betragteligt tempo.
Aftenen forløber med seriøs træning og
herligt drilleri og afsluttes på hyggelig
vis med grillpølser og øl i Hans Kurts
havepavillon. Vi turde ikke grille i engene på grund af tørke. Fin aften for de
fremmødte.
Ugen efter afholdtes så den gældende
pokalskydning med 8 fremmødte.
Kampen blev tæt, og nummer to snappede vinderen i haserne, idet kun en due
skilte dem. Som vinderen ( Peder Jensen) tørt meldte til formanden, som på
grund af bortrejse ikke kunne deltage:
”Jeg havde taget pokalen med ned i engene, men nu står den på plads igen.”
Tillykke til Peder.
Aftenen sluttedes på vanlig vis.
Fra jagtforeningen har vi også været lidt
aktive i forbindelse med byggeriet af
madpakkehuset ved spangen.
Formand og næstformand var særdeles
aktive med buskryddere for at få lavet
overblik og arbejdsplads til den udvalgte
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entrepenør – Bo Nielsen. Arbejdet var så
ihærdigt, at formanden endda forsøgte at
klippe en jernfortøjningspal med buskrydderen.
Mange var mødt op på den dag, hvor
huset skulle afsættes, nogle per båd fra
Ringkøbing, hvor vi havde morskab af
en lettere ufrivillig vandgang, som desværre ikke blev foreviget – ikke mere
strøm på kameraet.
Der var senere et par møder for at afgøre detaljer i projektet, men det ser ud
til at blive et prægtigt byggeri.
Ved et par af møderne havde vi fornøjelse af at se hundetræning i og ved
åen, samt fiskeri og picnicstemning –
jo, stedet bliver brugt allerede.
Tak til alle der hjalp til ved arrangementerne.
Hilsen fra formanden

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 m.m.
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

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

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

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

fået igangsat med motionshold. Der
har været stor interesse for holdene under ledelse af fysioterapeut Jette Noesgaard. Holdene fortsætter efter sommerferien og nye oprettes efter behov.
Alle tal og statistikker fortæller, at forebyggelse og hjælp til selvhjælp gør en
forskel, slog Mogens Elming fast. Er
man ikke til holdmotion, står der nu tre
Hjertestier klar i kommunen til fri afbenyttelse.
Små 100 deltagere var mødt op på Lodbjerg Hede til tale v/ John G. Christensen, formand for teknik og miljø,
snoreklip, vin og frugt før turen gik
rundt på stierne.

Lørdag d. 4. august blev Hjertestien på
Lodbjerg Hede indviet – umiddelbart
efter Grundejerforeningens generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Før vi kørte til Lodbjerg Hede fortalte
formanden for Hjerteforening Ringkøbing, Mogens Elming om Hjerteforeningens arbejde på landsplan og lokalt
her i Ringkøbing/på Holmsland.
Mogens Elming fremhævede til sidst
det arbejde, som vores lokale hjerteforeningsmand Frode Thomsen har

Bænke på ruten giver mulighed for små
hvil, så skønne pletter og go’e udsigtspunkter kan nydes. Hjerteforeningen
har opsat foldere med kortmateriale og
info om go’e øvelser på turen. Desuden
har Grundejerforeningen fået udarbejdet en folder om de naturoplevelser, der
venter en på ruten. Denne folder er også
oversat til tysk.
Stor tak til alle, der har hjulpet med at
etablere stien.
Velmødt på Hjertestien.
Lodbjerg Hede Grundejerforening /
arbejdsudvalget
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Fjorden Rundt
den 16. - 17. juni 2018

Lørdag morgen kl. 9 tog 12 forventningsfulde cykelryttere under ledelse
af Lene Rytter afsted på deres årlige
cykeltur med kurs mod Ringkøbing
havn, hvor endnu 7 cykelentusiaster var
klar til at slutte sig til cykelkaravanen.
Inden afgang blev vi budt på en lille
morgenbitter af Hanne Bjerg, vores
uundværlige coach med ledsagervogn
indeholdende bagage, hjemmebagt
kage, frugt, slik, kolde drikke og varm
kaffe/te.

Vi cykler ind til Stauning havn, nyder
den medbragte madpakke ved Pumpestation Nord, tager 2 trækfærger ved
Skjern Enge, kommer forbi Bork og
Skaven havn, for til slut at ende i Lønne.
Et par kilometer før vi nåede Lønne
havde vi turens første og eneste “ motorstop”. En cykelpedal voldte problemer. Takket være Egon Poulsens tekniske
viden og ﬁngersnilde og Kristian Nielsens årvågenhed - han spottede nemlig
en holdende bil ..en servicemand fra Sol
& Strand, Heine Madsen, der tilfældigvis havde den helt rigtige skruetrækker
og cykelolie.

Hanne kører forud for cykelholdet og
dukker op på ruten efter hver 8- 10 km
med forplejning til de glade måske lidt
trætte ryttere, der med glæde nyder et
stykke brunsviger ja endda op til 4 stk !
Bare spørg Kre Welle.
Turen er så smuk, og mens vi cykler ad
stier langs fjorden og skuer ud over det
glimtende vand, de grønne enge, og det
imponerende klitlandskab, nyder stilheden og fugleﬂøjt, kører vi også på
skift op på siden af hinanden og får en
hyggelig snak.
Pludselig råbes der “forfra” eller “bagfra,” og der rettes hurtigt ind i een
række, så de forbipasserende uhindret
kan komme forbi.
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Trods regnen, som havde fulgt os et
stykke tid, ventede vi på hinanden. Vi
var blevet lidt kolde og glædede os til
et varmt bad på Lønne Danhostel. Dog
var der et par piger, der ﬁk sig en slem
overraskelse. Hos dem kom der kun
koldt vand ud af hanerne, og så var det
en blandet fornøjelse at få hårshampoen
ud af håret. Godt gået piger. I tog det
med et smil. Takket være det kolde vand
ﬁk vi champagne til morgenmad!

Der blev holdt bryllup på Lønne, og det
gjorde, at vi ﬁk en tilsvarende lækker
middag på “ loftet”.
Der blev snakket, grinet og sunget.
Blandt andet ”Og det var Danmark,” da
de scorede et mål i VM.
Næste morgen nød vi en fantastisk lækker morgenbuffet, mens et kraftigt regnskyl buldrede udenfor.
Da vi senere var klar til atter at stige
op på jernhestene, skinnede solen, og
vinden bar os i den rigtige retning. Det
gik op og ned, ud og ind på en ﬁn stenmelssti fra Nymindegab til Hvide Sande
madpakkehus. Her nød vi vore madpakker, der blev smurt i Lønne.
Efter en lille pause ved Lyngvig fyr
gik turen atter hjemad. Inden Bagges
dæmning ønskede vi Bernhard god tur
hjem med en lille “gajol.”

Ved SurfSpot hytterne forsøgte vi at få
spist resten af de ﬁre bradepandekager
og den megastore spand matadormix,
inden vi sagde farvel til dem, der skulle
mod Ringkøbing.
Vi andre cyklede op til hallen i Kloster,
hvorfra vi startede morgenen før.
Der blev givet krammere og tak for
denne gang.
Det er 3. gang jeg deltager i dette dejlige selskab på denne smukke cykeltur.
Jeg er træt, bagdelen og lårene er ømme,
kinderne brænder, men hvor var det dog
en hyggelig og sjov weekend.
Vi ses til næste år.
Med kærlig hilsen Hella Hansen.

27

er e

nd

k al e

28

tXi

X

æ

n S

Den 4.oktober

gæster
Bonderøven
alias
Frank Erichsen
Holmsland Idrætsog Kulturcenter.

KIRKE
SIDER
NY SOGN OG
GAMMEL SOGN
September – November 2018

Svanen over Kloster

Højt over Klosters tage svømmer der en svane.
Det er den svane, som udgør vindfløjen på kirkespiret. Hvorfor den netop forestiller en svane, er
der ingen der ved. Den bærer indskriften ”SA
1745”, som kunne stå for ”Søgaard Aar 1745”.
Måske er det en gave fra hovedgården ved bredden af Stadil Fjord, hvor man nok fra tid til anden
har beundret synet af flokke svømmende svaner?
Svanen er brugt som symbol på flere ting. Som én
af Danmarks største fugle symboliserer den det
ophøjede, majestætiske. Den hvide farve: Renhed
og ædelt mod, når den forsvarer sin rede. Så er
der også noget sanseligt og elegant over svanens
lange hals. I gammel græsk mytologi fortælles det
om Zeus, som forvandler sig til en svane for at
forføre den smukke prinsesse Leda, men det fortælles også, at svanen synger en sang når den
dør: Svanesang.
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Sådan minder svanen over Kloster os om vigtige
værdier ved menneskelivet: Om det ophøjede og
ædle, om renhed og mod – både i livets sanselige
sider og når vi møder det skæbnetunge.
Og så hjælper vejrsvanen os ellers med at tage
bestik af vindretningen. I dag, som den har gjort
det i 273 år.

Naturens Dag

Søndag den 9. september rykker gudstjenesten i
Ny Sogn ud i det fri. Som et led i Naturens Dag
fejrer vi gudstjeneste på Røjklit Havn kl. 17.00.

Tekstet Gudstjeneste

Årets høstgudstjeneste i Ny Sogn kirke, søndag
den 16. september, bliver lidt anderledes: Tekstet
gudstjeneste for hørehæmmede. Der bliver stillet
en storskærm op, så man kan læse alt, hvad der
bliver sagt. Præst for hørehæmmede Søren Skov
Johansen medvirker og holder et lille foredrag
bagefter. Efter gudstjenesten er alle indbudt til en
lille frokost i konfirmandstuen. Tilmelding til frokost til mig på 97337011 eller hokl@km.dk

Holmbohjemmet

Gudstjeneste: Ons 5/9, ons. 3/10, ons 14/11 hver
gang kl. 10.00
Sangtime: Ons 19/9, tir 30/10, tir 27/11 hver
gang kl. 14.30
Kom og vær med til en hyggelig times tid!
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
Ny Sogn
Gl. Sogn
2. sep – 14. søn. e. Trinitatis
9.00
10.30
Joh 5: Ved Bethesda dam
9. sep – 15. søn. e. Trinitatis
17.00
9.00
Luk 10: Martha og Maria
Naturens dag
16. sep– 16. søn. e. Trinitatis
10.30
9.00
Joh 11: Jesus og Lazarus
Høstgudstj
23. sep – 17.søn. e. Trinitatis
10.30
9.00
Mark 2: Læge for de syge
Høstgudstj
30. sep– 18. søn. e. Trinitatis 10.30 Th. KriJoh 15: Vintræet
stensen
7. okt – 19. søn. e. Trinitatis
9.00
10.30
Joh 1: De første disciple
14. okt– 20. søn. e. Trinitatis
10.30
*
Matt 21: Lignelser om vingårde
21.okt – 21. søn. e. Trinitatis
10.30 Bodil
Luk 13: Om ulykker
Hindsholm
28. okt– 22. søn. e. Trinitatis
19.30
9.00
Matt 18: Størst i Himmeriget
Sangaften
*
4. nov -Alle helgen søndag
10.30
9.00
Matt 5: Jordens salt, verdens lys
11. nov – 24.søn. e.Trinitatis
9.00
*
Joh 5: Jesu fuldmagt fra Gud
18. nov – 25.søn. e.Trinitatis
9.00 Mogens
Luk. 17: Guds rige i blandt os
Thams
25. nov Kirkeårets sidste søn. 16.15 Julelys
*
Matt 11: Jesu fryderåb
tændes
10.30
* henviser til at O.L prædiker i andre kirker:
14. okt Rindum kl. 9.00, 28. okt: Rindum kl. 10.30. 11.
nov Rindum kirke kl. 10.30. 25. nov. Rindum kl. 9.00

Kontakt:

Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og
61204437 www.holmsland-kirker.dk.
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Koncert med Tina Lynderup

Torsdag den 27 september kl. 19.30 er alle indbudt til koncert i Gammel Sogn kirke. Tina Lynderup er kendt for sin smukke stemme når hun fortolker både nyere og klassiske sange. Glæd dig til
en smuk oplevelse! Entré ved døren

Sangaften

Søndag den 28. oktober holder vi en sangtime i
stedet for en traditionel gudstjeneste. Det er i Ny
Sogn kirke kl. 19.30. Vi synger fra højskolesangbogen, og jeg knytter sangene sammen med ord
og betragtninger både over menneskelivet og søndagens evangelium.

11. november 2018

Søndag den 11. november 2018 kl. 11.00 er det
100 år siden, at første verdenskrig stoppede. Vi
markerer det med en fælles Gudstjeneste i Rindum kirke kl. 10.30. Bagefter er der kirkefrokost,
og så vil vi tre sønderjyske præster omkring Vonå,
Mogens, Lars og jeg fortælle lidt om hvordan 1.
verdenskrig har præget vores familiers historie.

Kirkelige handlinger 1. kvartal 2018

Dåb: Milas Toftgaard Mikkelsen, Andreas Møller
Jørgensen, Vilja Haahr Estrup, Vigga Slot Pedersen, Bryllupper: Marlene Løager Thomsen og Niels Erik Weile, Lone Ditlev Lindquist og Henrik
Lindquist, Nina Charles Christensen og Mathias
Thue Nielsen. Begravelser: Sand Jensen, Aage
Qvistgaard, Esther Lydia Poulsen, Inge Haugaard
Plougsgaard
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

September 2018
Mandag d. 3.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Fredag d. 21.
Høstfest. Thorkild Vad, Videbæk taler.
Oktober 2018
Mandag d. 1.
Tirsdag d. 2.
Torsdag d. 4.
Fredag d. 19.
November 2018
30. okt. – 2. nov.
Mandag d. 5.
Tirsdag d. 13.
December 2018
Mandag d. 3.
Tirsdag d. 4.
Lørdag d. 29.

Bibelkreds hos Lillian Og Peter Aalbæk.
Oktobermøde. Nysogn Kirke kl. 19.
v. Daniel Kristiansen, Hvide sande. Efterfølgende
samvær i Holmsland Missionshus
Oktobermøde i Dejbjerg Missionshus v. sognepræst Poul
Nyborg,
Basar. Lars Brixen, Skjern fortæller om Gidionitternes
arbejde med bl. a. uddeling af bibler.
Halmøder i Skjern. Særskilt program.
Bibelkreds hos Esther og Johannes Nøhr.
Soldatermission. Tidligere Soldaterhjemsleder
Karl Højhus taler og fortæller om oplevelser.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Adventsmøde Bjarne Lindgren, taler.
Julefest. Ib Gravesen 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.
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Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Holmbohjemmet
Her på stedet har vi haft en meget
varm sommer (ligesom alle andre). Af
den grund har vi ikke været så meget
ude af huset, som vi havde håbet på.
Vi har i stedet hygget herhjemme med
kølige drikke og en kaffetår under parasollen. Der blev taget initiativ til fredagsbar på terrassen og beboere og personale
fik forskellige drikke i glas med paraply
og sugerør. Meget vellykket.
1.juni var en stor dag her på stedet. Vi
var med i den store event sammen med
skole og børnehus. Den lille have Holmbohaven blev indviet med snoreklip og
flag, og der var folk alle vegne på vores
matrikel til kaffe, is, saftevand og kage.
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Vi nyder haven i fulde drag til bl.a.
fælles formiddagskaffe og forskellige
aktiviteter. Enkelte har også indtaget
middagsmaden deromme.
Den nye strudsefarm har også haft besøg
herfra. Vi var så heldige at komme på
besøg nogle dage før den endelige indvielse. Beboerne fik en guidet tur rundt
i den åbne bil, som hører til stedet. Og
da det også var godt vejr den dag, blev
de kørt helt hjem til plejehjemmet i
den åbne bil. Så måtte Berit køre alene
tilbage i vores bus.
Når det nye skoleår starter, bliver der
fuldt hus i kælderen af førskolebørn.
Der er 14 børn på listen, så der bliver
liv og glade dage. Vi glæder os til at

møde alle de nye og forhåbentlig få nogle gode timer sammen med dem.
Kælderen blev efter renovering langt
om længe klar til brug igen, og det blev
fejret med en fest lige op til Sct. Hans.
Der blev spist god mad og danset vældig til den gode musik.
Det var alt for denne gang.
Venlig hilsen
Jytte Jensen- Holmbohjemmet.

Efterlysning
Efterlysningen af oplysninger om,
hvem der i sin tid kunne have båret
forlovelsesringen fundet ved ejendommen Pillingpøt med inskriptionen: Arne 31/12-47
gav desværre ingen henvendelser
til Jan Fugleberg, Juelsgårdsvej 11,
Kloster tlf. 4016 9336.
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

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

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

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

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk
HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene.

Kontakt:
Bent Poulsen
2344 8251

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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KLOSTER BØRNEHUS
Sol, sommer
og glade børn!
Sikken en dag, vi havde på Grøn Stue
i Kloster Børnehus fredag d. 1. juni.
Årets første sommerdag iflg. kalenderen, men vi havde vist alle sammen
for længst taget sommertøjet i brug.
Der var bedsteforældredag! – Vi var indbudt til klokken 9.30 medbringende en
blomst til udplantning, og med os havde
vi store forventninger, der i den grad
blev indfriet:
Flaget var hejst, flag ved indgangen,
Anny og Co. stod og bød velkommen,
sol, sommer, glade børn i bare tæer og
en hel masse ”besser”, ca. 80 i alt til
morgenkaffe, der indledtes med første
vers af ”I østen stiger solen op”.
Der blev også tid til at lære mobbesangen, hvor vi alle sang om ”børn i
Kloster har det sjovt”, hvilket vi tydeligt
fornemmede, og for at markere, at vi
befandt os i et område med lidt af hvert,
sang vi også om gravkoen, der graver
guld op – ”DYT BÅT”!!
Efter kaffen var der trængsel ved plantekummerne, hvor vi alle sammen hjalp til
og fik plantet et væld af forskellige blomster.
Der var mulighed for at blive vist rundt
af børnene, lege og snakke, indtil vi sluttede af med elorgel, buggi vuggi og Sø
og Land. Herligt var det for alle.
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Helt færdige var vi dog ikke, en sang
ventede: ”Jeg ved en Lærkerede”. Og det
var en fornøjelse at se og høre børnene
synge med på sangen, som også bedsteforældrene har sunget i deres barndom.
Tænk, at en sang fra 1921, kan være super aktuel en fredag formiddag i 2018 i
Kloster Børnehus!
Da vi tog afsked med børn og voksne,
hang der på Grøn Stue en hel masse
tegninger, som bedsteforældrene havde
tegnet, og udenfor var samtlige blomsterkummer og pletter med bar jord blevet tilplantet med alle mulige blomster
i alle mulige farver, størrelser og faconer, hvilket symboliserede den brogede
forsamling, vi var. Aldrig har jeg set så
smukke blomster!
Som bedsteforældre skylder vi ALLE
MEDARBEJDERE i Børnehuset en
stor TAK for en dejlig formiddag –
og TAK for alt, hvad I gør for vore
Børnebørn i det daglige!
Og så er der kun tilbage at sige: Husk at
vande blomsterne!
Hilsen Wilmas farmor

KLOSTER BØRNEHUS

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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HOLMSLAND SKOLE

Den 15. juni var datoen for den helt
store dag for institutionerne i Kloster.
Vi fejrede vores fællesskab og samarbejde med en stor fest, hvor der var aktivitet og underholdning for enhver smag.
Heldigvis havde vi vejrguderne med
os, og vi oplevede en af de første rigtig
varme sommerdage.
Arrangementet startede med gymnastikopvisning, skate/waveboardshow,
musik og sang på skolen.
Her blev det nye, fælles logo præsenteret
på fornemste vis – både på flag og banner. Alle Klosters børn havde fået
grønne T-shirts med logoet på.
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Herefter samles alle i en lang og ”larmende” kortege til plejehjemmet og
børnehuset. Ved plejehjemmet var der
spillemandsmusik og indvielse af den
nye sansehave/racebane.
Alt i alt i en rigtig god oplevelse for både
store og små. Dejligt at kunne opleve en
stor opbakning til arrangementet.
Hvis man ikke allerede har fået en
Holmsland Helhed streamer med det
nye logo til bilen, så kan de afhentes på
skolens kontor.
Den sidste uge inden sommerferien
kører skolen ofte på lavt blus med lidt
oprydning, rundboldspil og uddeling
af flødeboller, men ikke på Holmsland
skole! Her knoklede lærere og elever
for at gøre klar til den store sommerfest.
Det høje ambitionsniveau blev heldig-

HOLMSLAND SKOLE

vis indfriet, og Kulturcentret emmede
af god stemning og glade børn.
Temaet var H.C. Andersen og danskhed. Der blev leveret store præstationer enkeltvis såvel i grupper, og der blev
draget en del paralleller til den aktuelle
vm-turnering.
På meget kort tid skiftede stemningen
fra sang og glæde til vemod og tristhed. Allerede dagen efter havde vi sidste skoledag inden ferien, men også sidste dag for vores 6. klasse. Humøret
blev bestemt ikke bedre af, at 6. klasse
ikke formåede at slå lærerne i fodboldkamp… Vi ønsker dem alt det bedste
fremover.

samme ansigter, som de forlod, da der
ikke har været udskiftning i personalegruppen. Til gengæld er lærerne super friske og parate, da de ”tyvstarter”
en uge før med fælles forberedelse og
træningslejr!
Mvh Holmsland Skole
Torben Svendsen

Den 13. august er der 1. skoledag for
skoleåret 18/19. Eleverne vil møde de
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Ny læsekreds byder
velkommen
til en sæson med gode
læseoplevelser og
givende diskussioner.
September 2018 åbner en ny læsekreds
for alle, der gerne vil læse god litteratur
og drøfte den med andre.
Jeg regner med, at vi kan mødes 3
gange i efteråret og 3-4 gange i foråret
efter aftale.
I efteråret vil vi læse Kim Leines nyeste
roman: Rød mand / Sort mand.
Bogen foregår i
Grønland i det
18. århundredes
første halvdel,
hvor kolonien
Godthåb blev
oprettet.
Vi møder præsten Hans Egede
og hans modpart
angakoggen, den lokale åndemaner, en
del af den lille kolonis beboere og nogle af de lokale folk, kaldet ”de vilde”.
Bogen kan købes i boghandlen og på internettet.
De, der gerne vil være med i læsekredsen, men ikke ønsker selv at anskaffe
bogen, skal bare give besked til mig i
god tid sammen med tilmeldingen, så
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vil jeg bestille de fornødne læsekredseksemplarer på biblioteket.
Mod efterårets slutning vil vi diskutere,
hvad der skal sættes på programmet til
foråret 2019.
Vi mødes første gang mandag den 24.
september kl. 19.30.
Det er i skrivende stund uafklaret, hvor
vi skal mødes (Holmsland Skole eller et
andet sted), men det vil jeg give besked
om forud for læsekredsens start.

Tilmelding til:
Bodil Hindsholm Hansen,
Brunbjergvej 25, Lodbjerg Hede.
Mail: bodilhindsholm@gmail.com
Tlf. 24 43 25 43

Hurra for vore
velbesøgte shelters!

I vinter besluttede jeg at ville prøve at
sove i shelter. Det er endnu ret nyt for
mig. Røjklit Havn blev et af de første
steder. Det var i april, hvor nattetemperaturen nærmede sig 5 grader. Det tænkte jeg nok, jeg kunne klare med en god
sovepose og hue på.
I starten var jeg nok lidt utryg ved at
være der alene, så det tog lidt tid, før
søvnen fik overmandet mig. Derfor
lavede jeg også lidt, som kunne skærme
og give lyde ved indgangen.

Niels Hørby Jørgensen
Energirådgiver og Energikonsulent.
Bor på Mesinge på Fyn.

Nu har jeg efterhånden sovet i mange
skelters i kommunen og er blevet fortrolig ved det. Jeg søger efter de bedste
shelters, godt ude i naturen, og hvor der
er rimelig pænt holdt. Så jeg kommer
helt sikkert tilbage til Røjklit Havn i efteråret. Kan godt se at I passer godt på
stedet.
Er i området i forbindelse med arbejde,
hvor jeg kører rundt og laver energitjek
i private boliger.
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Madskole på
Holmsland Skole
Indtil kl. 9 mandag d. 30.juli var der
stille på Holmsland Skole. Her midt i
sommervarmen blev stilheden brudt,
da 22 veloplagte børn i alderen fra 7
år til 12 år fra Hvide Sande, Videbæk,
Ringkøbing, Spjald, Bækmarksbro,
Holmsland og 7 velforberedte voksne
dukkede op.
Der var kaldt til Madskole.
Madskolerne er placeret over hele landet og bliver gennemført i et samarbejde mellem Landbrug&Fødevarer, 4H og
Rema 1000. Formålet med Madskolerne
er at lære børn og unge om sund kost og
motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde. Forældrene er smidt ud af
køkkenet, og børnene tager grydeskeen
i egen hånd..

46

Denne mandag morgen blev alle udstyret med kokkehuer og forklæder,
og så kan det nok være, at børnene tog
grydeskeen i egen hånd.
Lækre retter blev lavet, nye ingredienser blev afprøvet, og grænser med hensyn til at turde smage blev overskredet.
Havregrød er nok ikke på de fleste børns
farvoritmenu, men når Super-Sommer-Grøden består af havregryn, vand,
mælk, akaciehonning, hørfrø, rosiner,
kokosmel, smør, kanel og salt pyntet
med årstidens friske bær, så er sagen en
anden. Ikke en skefuld var tilbage, da
der blev sagt velbekomme.
Og velbekomme blev sagt af Madskolens kompetente og ihærdige kok Lene
Holm, som hele ugen på bedste vis
gennemgik opskrifterne og sørgede for,
at alle råvarerne var klar.
Lene havde også svære kokkeord med
til os. Fond, legere, sautere………… og

”betyder sautere mon det samme som
sortere,” lød en bemærkning.?

Alle var med på at smage de forskellige
madvarer og de tillavede retter, og flere
gange sad vi voksne med lange blikke
og lurede på, om der i den sidste ende
skulle blive lejlighed til at smage.
Ikke alt var kokkerering. Efter at have
stået ved gryderne, efter at have spist
godt og ikke mindst efter at have taget opvasken, var det tid til fræs i skolegården, leg i gymnastiksalen, parkour
og spring i hallen eller spark til dåse på
legepladsen. Både her og i køkkenet
foregik alt på bedste måde på tværs af alder og hjemsted, og der blev knyttet venskaber på kryds og tværs.

hjembragte strudseæg blev der senere
lavet en kæmpe æggekage, som blev
smagsprøve til de besøgende forældre.
Cykelturen bød på endnu et spændende
besøg på Kjeld og Svends kvæggård på
Røjklitvej. Kalve blev klappet, mælk
blev smagt, og flere fra holdet vovede at
lade kalvene sutte på fingrene. En helt
speciel fornemmelse.
Alle voksne, som var en del af ugen, arbejdede frivilligt, og her må det være på
sin plads at fremhæve Nina Aarup, Jette
Aarup og Lene Holm, som alle 3 havde
gjort et kæmpe forarbejde og hele ugen
trak det store læs, hvor vi andre sammen
med veloplagte, ivrige og skønne madbørn bare kunne tage forklædet på og
slå os løs ved gryderne.
Det var første gang der på Holmsland
Skole blev inviteret til Madskole. Men
det bliver uden tvivl ikke sidste gang,
og måske kunne det friste at udvide
og finde pensel, papir og ler frem og
invitere til Kreativ Sommerskole.
Bodil Schmidt.

Cyklerne var pumpet, og torsdag formiddag gik cykelturen til Jettes Strudsefarm, hvor der ventede en kæmpe
oplevelse med rundvisning. Og af det
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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
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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Fortiden på Holmsland
Det har vist ikke kunnet undgå nogens opmærksomhed, at der ved transformatorstationen Søndervig Landevej/Nørbyvej de sidste måneder er foregået et eller
andet.
Det er Arkæologi Vestjylland (ArkVest), der her har foretaget en stor arkæologisk udgravning på et areal, hvor Energinet skal til at bygge den højspændingsstation, der skal modtage strømmen fra Vesterhav Syd vindmøllepark.
ArkVest er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for
Varde By og Omegn og som har ansvaret for arkæologiske udgravninger i Varde og
Ringkøbing-Skjern kommuner.
Udgravningen i Nørby ledes af museumsinspektør, arkæolog Torben Egeberg.
Sognebladet (Ivan og Mogens) har været på besøg i udgravningen, der sluttede 31.
juli. Vi fik en meget interessant gennemgang af de mange resultater, man foreløbig
er kommet frem til, og som giver et godt billede af det liv, der har været levet på
Holmsland gennem de sidste mange tusinde år.
Nedenstående rapport fra Torben Egeberg fortæller om de metoder, man har anvendt og om de foreløbige resultater.
Hvor intet andet er nævnt, er det ArkVest, der har leveret illustrationerne.

Torben Egeberg med medarbejdere. Foto: Ivan Schmidt
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Gennemført 3D-dokumentation af
hele det 2,5 ha store udgravningsareal
Med denne rapport kan det slås fast, at det lykkedes for ArkVest at gennemføre
en vistnok Danmarkshistorisk bedrift, at frembringe en samlet 3D-dokumentation
af en flade så stor som 2,5 ha. Arbejdet er udført af ArkVest’s 2 dronepiloter.
Det har fra begyndelsen været målsætningen at dokumentere på denne måde,
først og fremmest for at sikre høj kvalitet, da 3D-billederne giver en unik dokumentation, der muliggør kontrol og efterkontrol af alle fundne strukturer, også selv om
udgravningsarbejdet er afsluttet. Hertil kommer, at 3D-dokumentationen udført på
denne måde også er økonomisk fordelagtig.
I alt er omkring 15.000 anlæg i form af stolpehuller, brønde, gruber, jernovne og
grave m.m. fra forhistorisk tid blevet dokumenteret på det kommende transformerareal.
Hver kvadratmeter er omhyggeligt blevet afgravet for muld, så undergrundens
spor efter fortidens bygninger, brønde og grave er blevet synlige. Normalt ville
arkæologerne have gået rundt med håndstyret GPS for at måle alt op. Det er en
meget tidskrævende opgave, især når utallige stolpehuller fra mange forskellige
huse er blandet sammen med hinanden som her i Nørby ved Søndervig.
Derfor valgte vi at satse på en anden metode og i stedet lade Arkæologi Vestjyllands to dronepiloter fotografere overfladerne, efterhånden som muldlaget blev
gravet væk. At arbejde på denne måde betyder, at vi kan sammensætte tusindvis
af enkeltfotos til ét komplet foto af alle spor på det 2,5 ha store område. Selve tegnearbejdet foregår så udelukkende ved computerskærmen.
Planen af alle hustomter og andre spor får med denne arbejdsmetode en præcision, der overgår alle andre opmålingsmetoder, samtidig med at vi har en præcis fotografisk registrering af stolpehuller, rødfarvede ildsteder, bålsteder, pløjespor osv.
Undergrundens beskaffenhed følger naturligt også med på billedet.
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En af de fotograferede flader, set fra dronen. Dronepiloten står i blå skjorte nederst i billedet,
mens gravemaskinen, færdig med dagens arbejde, holder til højre. De sort-hvide plader er
GPS-målepunkter til brug for billedsammensætningen. I alt består den samlede fotoregistrering af godt 60 flader som denne.

Landskab og bebyggelse
Holmsland var gennem jernalder og frem mod nyere tid en ø, så stor at den fik
navn som et ”land”.
Længere tilbage i tiden i bronzealder og bondestenalder lå denne del af Vestjylland højere, og havet lå flere meter lavere end i dag. Kysten i bondestenalderen for
5-6.000 år siden skønnes således at befinde sig på kote minus 4-5 meter i forhold
til vores nuværende kystlinje. Det betyder, at Ringkøbing Fjord dengang ikke var
en fjord som i dag, men blot lavtliggende land, der var gennemstrømmet af Vonåen
og Skjernåens løb videre mod Nordsøen. Skulle man samle rav i stenalderen, skulle
man derfor vandre kilometervis mod vest for at nå kysten.
Fra Holmslands forhistorie har vi stadig minder om, hvordan bevoksningen
tidligere så ud i form af moseege, der af og til pløjes op i engene flere steder på øen.
Stammerne er rester af den skov, der fandtes for årtusinder siden, og som i dag er
forsvundet.
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Bosættelsen på udgravningsområdet i Nørby
De ældste spor af menneskers ophold i Nørby stammer så langt tilbage i tid som
begyndelsen af bondestenalderen, nærmere betegnet dysse- og jættestuetiden for
omkring 5.500 år siden. På denne tid stod der endda dysser og jættestuer her på
Holmsland. Nær Gammelsogn kirke kunne man tilbage i 1900-tallet stadig se rester af en sådan storstensgrav, og længere mod vest ved Strandsbjerg vidner et gammelt stednavn om, at her stod der også et dyssekammer, nu sløjfet og brugt til syldsten og andet.
Vores fund i Nørby består af et gammelt muldlag fra denne periode med indhold
af potteskår og flintredskaber. Det er første gang, der bliver fundet så gamle bopladsspor på Holmsland.

Plan af et område med mange hustomter fra bondestenalderen i Nørby. Tomterne er hver
12-18 m lange.

Ved udgravningen er der fremkommet en halv snes hustomter fra netop
bondestenalderen. På nuværende tidspunkt har vi kunnet datere nogle af dem til
slutningen af perioden, nærmere bestemt til dolktiden (2.400-2.000 f. kr.). I en af
dem fandt vi således en kornsejl i flint, brugt til høst af kornet på datidens små marker. Bemærkelsesværdigt er det også, at vi i gulvlaget i flere af disse tomter kunne
iagttage tydelige spor af pløjning med ard, som en hilsen fra et af bondestenalderens vigtigste nyskabelser. Man har efter nedbrydning af bygningen løsnet jordens
i dens østende, fordi kreaturer har været opstaldet her, og fordi jorden under dem
havde et gunstigt indhold af gødning til markerne.
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Kort over kendte gravhøje på Holmsland. Tueshøj som den eneste bevarede er indrammet
med rød cirkel.

Mens vi endnu kender til et par tomter af ældste gravanlæg, de store stengrave
på Holmsland, er antallet af de senere rundhøje ret stort, mere end 60, som vi har
sporet på gamle kort, luftfotos og nutidens laseropmåling af Danmarks landflade,
den såkaldte Højdemodel. Mange af disse høje er opført i bondestenalderen og oftest fortsat i brug i den efterfølgende bronzealder. Kun én af disse garvhøje er stadig bavaret i dag, Tueshøj, som omkring år 1800 hed Tuehøj, nok nærmest at forstå
som Tohøj, da der tidligere lå endnu en stor gravhøj tæt ved, dvs. de to høje.
Måske stod også huse i bronzealderen, hvor den kommende transformer bliver
opført, men det er først med jernalderen fra tiden 500 f. kr. og frem, at vi har sporet
fast bosættelsen igen. På denne tid bliver der opført måske kun et enkelt hus med
bolig og stald sammen med nogle indgrøftede områder brugt til forskellige formål,
som vi ikke helt kender endnu.
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Bebyggelsen i jernalderens begyndelse fremtræder tilsyneladende ikke særligt
struktureret, måske fordi vi endnu ikke er i stand til at afkode informationerne.
Omkring vor tidsregnings begyndelse opstår en stor og anderledes struktureret
bebyggelse inden for udgravningsområdet i form af to rækker gårde med tilhørende
mindre huse. Antallet af gårde, der synes at have eksisteret samtidig, er måske 2-3
stykker, måske flere. Det er lidt svært at afgøre endnu, indtil vi har gennemkigget
alle vores planer og optegnelser.
Måden at bosætte sig på, i rækker af gårde, er stadig i brug i nutiden på Holmsland.
For eksempel ligger 1800-tallets gårde i nærliggende Sønderby i to lange rækker,
knap så tydeligt i aktuelle Nørby.
Beboerne i rækkegårdene i jernalderens Nørby har udvundet jern. Jernudvinding
vil sige, at man udvinder jern i lerbyggede ovne. Metoden, der indbefatter opgravning af myremalm og brænding af trækul i miler, er nu i brug, ligesom vi har fundet
jernslagger i stolpehuller fra denne tid.

Plan af bebyggelsen i ældre romersk jernalder (0-200 e. kr.). To gårde, fremhævet med
mørkere farve, er måske de to ældste, på grund af detaljer i deres grundplaner. Hver hovedbygning er omkring 18 m lang.

Med etablering af den strukturerede bebyggelse fra ældre romersk jernalder mener vi, at bebyggelsen af området fortsætter i de følgende mange århundreder, helt
frem til vikingetidens afslutning omkring år 1.000. Dog med de ændringer af byggeskikken under vejs, som er almindelig i hele Midt- og Vestjylland.
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Omkring år 200 ændres byggeskikken generelt sammen med andre forandringer,
alt under indflydelse af romerriget nede i Europa. Vi får drejekværnen i brug som
udløber heraf. Flere eksemplarer er dukket op i Nørby, blandt andet i brønde fra
denne tid.
Byggeskikken er forandret og hovedbygningerne med bolig og stald bliver markant længere. Vi har endda afdækket 2 meget usædvanligt store hustomter fra 4-500
årene, begge mere end 40 meter lange. Det svarer til mere end 200 kvadratmeter
under tag, fordelt på flere boliger og en stald midt i bygningen. Det er de hidtil
længste hustomter fra denne periode i Vestjylland.

Plan af gårdene fra år 200 frem til vikingetidens begyndelse omkring år 700.

Fra samme epoke har vi afdækket en anden slags gårde med fritliggende hovedhuse uden den velkendt firkantede indhegning i form af stolpehegn. I stedet omgives
disse gårde kun af en buet grøft. Beboerne her har indgrøftet et område som deres,
helt på samme måde som man i nyere tid indgrøftede jord på Holmsland Klit.
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Det er vistnok første gang, det er blevet dokumenteret, at der i denne del af jernalderen ses så klare tegn på samtidige gårde med vidt forskellig status, på den ene
side indhegnede gårde med agerjord og hertil grøfteindhegnede hovedhuse. De sidste kan tænkes at være jordløse brug, uden rettigheder til egen agerjord.
Denne formodede lagdeling af gårde på denne tid kan desuden tænkes at lede
frem mod vikingetidens organisering af adgangen til jord med samling af jord på
færre hænder.
Samtidigt guldfund fra denne tid er gjort i strandvoldene syd for Brøllund i forrige århundrede. – Vi er på Guldhornenes tid, 4-500 årene e. kr.

Begravelser
Der er fremkommet en snes brandgrave, som kan stamme fra begyndelsen af jernalderen eller måske yngre bronzealder. Men nogle af brandgravene er måske også fra
yngre jernalder eller vikingetid. Det finder vi forhåbentlig ud af, når vi i løbet af efterår og vinter får undersøgt alle vores fund nærmere.
Detektorfund af smykke fra ældre vikingetid i et område, hvor der forekommer
mange af brandgravene, kan tyde på, at smykket stammer fra en brandgrav fra vikingetiden. Men smykket kan også være tabt tilfældigt af beboerne i gårdene tæt
ved.

Hængesmykke fra vikingetiden. Rester
af forgyldning ses flere steder i fordybningerne. Privatfoto Bent Muff
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Vikingetid
Vikingetidens bebyggelse ligger mod øst på området, vi har undersøgt. De store
hovedbygninger, som hører til gårdene i denne tid, ligger også her. Vi har kun
afdækket små bolig- og værkstedshuse samt nogle brønde langs de vestlige indhegninger af gårdene.
Den usædvanlige tørre 2018 har tydeliggjort noget af de spor fra vikingetiden,
der gemmes øst for vores udgravning, nemlig mørkegrønne spor af utallige vævehytter fra vikingetiden. Hvor de befinder sig, gror græsset lidt bedre.

Vikingetidens bosættelse (lilla) og fortsættelse på marken mod øst. Her er vævehytter og en
stor rund brønd synlige som afgrødespor i den tørre sommer 2018. Foto: Esben Schlosser
Mauritsen, ArkVest.

Resultater af de arkæologiske udgravninger
Vi har afdækket en detaljeret og meget rig historie med udgangspunkt i en bebyggelse på et 2,5 ha stort område her i Nørby på Holmsland. Her har der siden
bondestenalderen for op mod 6.000 år siden boet mennesker og frem til middelalderens begyndelse omkring år 1.000. Disse nye resultater modsvarer fint øens rolle
i middelalderen, hvor Ribe har betydelige økonomiske interesser i denne særligt
frugtbare del af Vestjylland. Længere tilbage i tiden må vi nu tro, at Holmsland
også var en frugtbar ø, som kunne brødføde en endog meget stor befolkning.
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Frisør
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1. november
Der har vi deadline
til Sognebladet.

Det perfekte køb som
varmer hele året

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

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk
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Siden med tiden

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

Postkasserne i :

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

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

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

Søndervig: Stoppestedet øst for Beach Bowl.
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HOLMSLAND BRUGSFORENING
Et naturligt indkøbssted
Dagli’Brugsen i Kloster har
hver uge nye friske tilbud.

Friske
forsyninger
af brød
hver dag fra
Sevel Bageri

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

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

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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