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Kære læsere
Imens vi nyder den danske sommer, er
der gang i de frivillige med at arrangere
de kommende aktiviteter på Holmsland.
Det første, der løber af stablen, er Naturens Dag, som afholdes søndag d. 8.
september med udgangspunkt på Røjklit
Havn. I kan se det flotte program i vedlagte folder, og jeg vil hermed komme
med en opfordring til at komme ned på
havnen og være med.
Loppeudvalget arbejder hele året.
Genbrugscontaineren i Kloster tømmes
jævnligt, og det er dejligt at I bakker op
og afleverer jeres gode afbrugte ting i
containeren, så andre kan få glæde af
det – og Sogneforeningen kan få lidt
penge i kassen.
Loppemarkedet er vores største indtægtskilde, og da det blev afholdt sidste
gang i maj måned, havde vi et salg på
27.000 kr!
I er altid velkommen til at sætte ting
i containeren på genbrugspladsen i
Kloster. Har I ikke mulighed for dette,
er Bodil Schmidt klar til at hjælpe – hun
træffes på mobil 5191 7109.
Næste loppemarked finder sted i efterårsferien – se næste side om vores samarbejde med Kloster-Kræmmeren og
Ringkøbinggarden om ”STORE LOPPEWEEKEND”
/Dorthe Krogsgaard
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STORE LOPPEWEEKEND
Lopperne hopper lystigt i Kloster fredag
d. 18. og lørdag d. 19. oktober 2019
– begge dage kl. 14.00 – 17.00
Det sker på Klostervej 110

hvor RINGKØBINGGARDEN er klar til en god handel.

På Bandsbyvej 32

inviterer HOLMSLAND SOGNEFORENING indenfor. Her kan du –
udover at købe loppeting - også købe din eftermiddagskaffe m/hjemmebag
I samme tidsrum holder KLOSTER KRÆMMEREN åbent for en god
og festlig handel (samme adresse som Ringkøbinggardens lopper)
Kom forbi og tag et kig i alle lopperne – der er MANGE
Venlig hilsen og på gensyn
RINGKØBINGGARDEN
KLOSTER-KRÆMMEREN
HOLMSLAND SOGNEFORENING
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Ny Bestyrelse
Da det på generalforsamlingen d. 5. april
desværre ikke var muligt at finde to nye
medlemmer til HGUs bestyrelse, afholdt
vi ekstraordinær generalforsamling d.
20. maj. Her lykkedes det at finde 2 nye
medlemmer, så bestyrelsen igen blev
fuldtallig. Vi har konstitueret os på følgende måde:
Formand: Mads Jørgensen, medlem af
bestyrelsen siden 2016. Bor på Kløvermarken sammen med kæresten Randi, har ingen børn. Arbejder til dagligt
som elektriker. Udover bestyrelsesarbejdet bliver fritiden brugt på cykling og på
at være fitness- og spinninginstruktør i
foreningen.
Kasserer/Næstformand: Bent Erik
Iversen, nyt medlem af bestyrelsen. Hvis
man da kan sige det, da det er 3. gang
Bent Erik sidder på kassen i HGU. Har
lige holdt sølvbryllup med sin kone Marianne, og de har 2 drenge. Arbejder til dagligt hos Arla Foods. I fritiden træner han
HGUs håndbolddamer.
Sekretær: Bjørn Ingmar Verwiebe,
nyt medlem af bestyrelsen. Flyttede fra
Holstebro til Kloster for lidt over et år
siden, nærmere bestemt Nordmarken. Er
gift med Ane, har ingen børn. Arbejder
til dagligt som servicechef hos Timan.
Fritiden bliver blandt andet brugt på
Hockey.

Sportskoordinator: Bjarne Hansen,
medlem af bestyrelsen siden 2016. Bosiddende på Nordmarken. Arbejder til dagligt som salgskonsulent. Gift med Dorit
og de har 3 børn. Fritiden går med bestyrelsesarbejdet, familien og cyklen.
Marketingsansvarlig: Marian Jeppesen, også medlem siden 2016. Bor på
Nyropsvej sammen med sin mand Steen
og deres 2 børn. Til dagligt arbejder hun
med salg og administration. Fritiden går
med HGU, familien og en smule løb.
Selvom vi kom lidt senere i gang, har vi
allerede brugt mange timer sammen og
er kommet frem til flere nye tiltag, vi
vil arbejde på i den nærmeste tid. Det er
selvfølgelig ikke alle, der kan gennemføres lige med det samme, men dem vi
kan løfte sløret for lige nu er:
Opstart af et børne multihold.
Det er blevet efterspurgt, at der skal være
en indendørs aktivitet for børn, der ikke
nødvendigvis er en hel sæson af samme
sport. Derfor vil vi i år prøve med et
såkaldt multihold. Her vil der i løbet af
sæsonen blive tilbudt 2 eller flere sportsgrene, så børnene prøver flere ting.
Vi har et par aktiviteter på bordet, men
vil meget gerne have mindst en mere.
Så hvis der er nogle, der har en idé, så
hører vi meget gerne fra jer. Ligeledes
søger vi en tovholder til holdet, da der er
flere trænere, og lidt mere koordinering
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er nødvendig. Hvis det kunne være noget for dig, eller du har nogle spørgsmål
omkring hvad det kræves, så kontakt endelig bestyrelsen.
Ændring i kontingentstrukturen.
Da vi gerne vil have flere aktive i HGU,
vil vi den kommende indendørs sæson
lave en ændring i kontingentstrukturen.
Som et forsøg vil vi gøre det billigere
for vores medlemmer at deltage i mere
end en aktivitet. På nuværende tidspunkt
betaler man fuldt kontingent for alle de
aktiviteter, man deltager i, men i den
kommende indendørs sæson vil kontingentet være opbygget på følgende måde:
Ved første aktivitet: Fuld pris
Ved anden aktivitet: 25% rabat
Ved tredje aktivitet: 50% rabat.
Denne struktur vil være gældende som
et forsøg for HGUs hold-aktiviteter, og
vil som nævnt være gældende for den
kommende indendørs sæson. Vi vil i den
næste måned færdiggøre den endelige
betalingsopsætning og melde mere detaljeret ud omkring betaling.
Men som det også blev nævnt på generalforsamlingen, så lider vi stadig under,
at mange simpelthen ikke får betalt kontingent til tiden, og der ligger hver sæson et stort arbejde i at rykke for/minde
om dette. Vi holder derfor fast i, at der
vil blive indført en rettidig indbetalingsdato, og efter denne dato vil der være en
generel stigning på alle kontingenter. Vi
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har bestemt at gøre det på denne måde,
da vi helst ikke vil indføre betaling inden opstart. Vi mener nemlig, at de to
prøvegange vi har på alle hold, er meget
vigtige, specielt på børneholdene. Alt
dette vil også blive omtalt mere ved senere lejlighed.
Samarbejde med hallen.
Vi har også afholdt møde med den nye
bestyrelse i hallen, da et samarbejde
med denne er vigtigt både nu og i fremtiden. Det er vigtigt, vi arbejder mod
samme mål, nemlig at skabe aktivitet i
Kloster. Vi har i første omgang lagt alle
ideerne på bordet og skal nu i gang med
at føre nogle af dem ud i livet. En af de
ting, vi er blevet enige om, er at sætte
prisen ned på vores fælles fitnessrum.
Det vil fra 1. september koste 100,- for
et månedsmedlemskab og kun 1000,for et år. Skulle der være nogle som allerede har betalt den gamle pris for perioden efter 1/9, så kontakt Charlotte, og
der vil blive fundet en løsning.
Udover dette kan vi igen kun opfordre
til, at man tager kontakt til bestyrelsen
i HGU, hvis man har ideer til nye tiltag eller forbedringer. Selvom vi er en
god blandet flok, kan vi altid bruge nye
input. Vi tager også gerne imod kritik,
den negative vil vi gerne have direkte,
så vi har mulighed for at gøre noget ved
det. Mens den positive gerne må spredes rundt i byen!

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Vi glæder os til et godt samarbejde på
tværs af alle foreninger.
HGUs Bestyrelse.
Håndbold
Så er det tid for opstart af damehåndbold 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. 22. august, hvor vi træner fra
kl. 20.00-21.15 og derefter hver torsdag.
Uge 42, 51, 52 og 7 er fri.

Sidste træning er 3. april.
Kontingent vil være 900,Husk at de første to gange er uden
betaling, så du kan finde ud af, om
det er noget, du vil fortsætte med.
HUSK: ”Vi har kun det sjov vi selv laver.”
Billard/Pool
Sidste vinter lavede vi i samarbejde med
hallen et flot nyt Billard/Pool-rum. Dette
er helt klar til brug, og skulle man have
lyst til at starte et hold, kan man kontakte
Bjarne Hansen fra HGUs bestyrelse.
Der spilles i 3 timer pr. gang i tidsintervallerne:
9-12 14-17 19-22 Alle ugens dage.
Prisen for en sæson (20 gange) vil være
595,- pr. person
Bjarne kan kontaktes på nordmarken33@mail.dk eller på 2916 5685.
Tilføjelse:
Vinterens øvrige program:
Den nye bestyrelse arbejder af alle
kræfter på at få resten af vinterens program lagt fast.
Så snart det er klar, vil det kunne ses på
forsiden af foreningens hjemmeside, på
HGU´s facebookside og blive udsendt
på HIMS.
Hjemmesiden er: WWW.h-gu.dk
Den kan også findes via logoet øverst på
WWW.holmsland.dk.
HGU’s facebookside: Søg på h-gu.
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Kajak
De mange muligheder i
Røjklit Havn
Fredag d. 26. juli besøgte journalist Poul
Osmundsen fra Dagbladet Røjklit Havn
– han var vel nysgerrig efter at vide,
hvad der egentlig sker sådan en ganske
almindelig sommerdag i havnen.
- og hvad skete der? Det har Poul Osmundsen skrevet en fin artikel om, se
www.holmsland.dk
Det han oplevede, er netop typisk for en
almindelig sommerdag i Røjklit Havn.
Folk fra nær og fjern kommer hid for at
bade, for at overnatte, for at nyde lejrliv,
for at holde komsammen og for at følge
med i de mange gøremål i det lille fiskerleje.
Mange snakke kommer i stand mellem
lokale og gæster udefra. Der opstår hurtigt en familiær stemning.
Vi oplever at mange institutioner, skoler,
bofællesskaber har fundet den lille perle. De kommer på cykel eller i bus med
deres medbragte mad og nyder roen og
freden – og fejrer måske en fødselsdag.
Efterskoler/Højskoler holder ryste-sammen kurser med sejlads og lejrliv.
Mange nætter har tipierne været optaget,
og kommer der en familie og alt er opta8

get, har man i nødens stund slået telt op
for en enkelt nat. Pladsen er efterspurgt –
også meget på grund af fine toiletforhold
og blomster på bordene i madpakkehuset.
Senest har Sol og Strand doneret penge
til en sandkasse, og sandkassen var knap
færdigbygget før de første børn var ombord med skovle og spande.

Mange frivillige løfter opgaven med at
vedligeholde og tage vare på området til
gavn og glæde for alle gæsterne og de
faste foreninger, der holder til i havnen,
bådelaug, søspejdere og roklub.

- Lidt fra roklubben

Vi oplever oftere og oftere, at foreninger,
personalegrupper og lign. henvender sig
for at høre, om det er muligt at holde et
socialt arrangement i havnen, hvor de
samtidig prøver en tur i kajakken. Så vidt
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muligt ta’r vi imod alle gæster og under forsvarlig ledelse lader dem komme
på fjorden til en god oplevelse. Vi har
mange hjælpere, der byder sig til som
gode ambassadører.
Ellers går klublivet sin vante gang med
ture på fjord og i å og efterfølgende
hygge i madpakkehuset.

Kom og prøv kajak.

Onsdag d. 28. august inviterer DGI i samarbejde med os til en introaften for nybegyndere. I opslaget på DGI’s hjemmeside
og på facebook står der, at det er for interesserede over 50 år; men nej; det er for
alle interesserede.
Kontakt DGI i Ulfborg eller os i klubben,
hvis du er interesseret.
Holmsland Friluftslaug
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e billet til:

øb
HUSK at k

Frode og alle de andre rødder
Lokalteater for hele familien i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Lørdag den 28. september kl. 16.00
med efterfølgende fællesspisning

Billetter:
Til teaterforestilling inkl. fællesspisning. Pris 150 kr.
Kun til teaterforestilling. Pris 75 kr.
Kan også købes direkte ved døren.
Snacks og drikkevarer kan købes.
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter
samt Søndervig Camping fra 14. august 2019.
Frist for køb af billetter inkl. fællesspisning er lørdag den 21. september 2019.
Forestillingen opføres af lutter – lystige – lokale kræfter:

Hella Margrethe Hansen (instruktør), Kirsten Nohns, Birgit Vogt, Ida-Lill Nilsson, Benny Tang Nielsen,
Karina Susgaard, Charlotte Schaper, Lisbeth Klokkerholm, Lise Kroning, Elisabeth Bak, Helge Johannesen
Sufflør: Henriette Olesen
Musikalske indslag: Peter Hell

Generalprøve fredag den 27. september 2019 kl. 19.00. Pris 75 kr.
Tusind tak for støtten fra Feripartner Hvide Sande
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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
11

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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Grundlovsmøde
den 5. juni
Grundlovsmøde i smuk sol og sommervarme!
Grundlovsmødet på Holmsland blev i år
holdt i Jeanette og Sjord Boths dej-lige
have, en skøn ramme om mødet, hvor
mellem 30 og 40 deltagere lyttede til
sognepræst Ole Langes over- og sideblik
over vort lands historie.
Medlemmer af Holmslandkoret sang
for til sange fra Højskolesangbogen.
Efter det fastlagte program var til ende,
hyggede deltagerne sig med at forsyne
sig fra kaffebordet med hjemmebagt
og snakke med nye og gamle venner,
der var dukket op. Den fritgående hane
bidrog med sine små opvækkende indslag til den muntre stemning.

Det er nu anden gang, der afholdes
grundlovsmøde på Holmsland. I år stod
Holmsland Sogneforening og forskellige
andre foreninger bag arrangementet, der
er åbent for alle, der gerne vil være med.
Det forlyder, at nogle allerede glæder sig
til næste år, så arrangørerne er begyndt at
tænke videre.
Stor tak til Ole Lange, der stillede op som
taler i den travle forsommer, tak til Jeanette og Sjord Both for gæstfriheden og til
Holmslandkoret, der hjalp med sangen.
Bodil Hindsholm Hansen
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CenterNyt
Sommeren er godt i gang, og vejret i
Danmark indbyder til blandet aktivitet.
Vi har haft lidt gang i hallen denne sommer gennem Wannasport, det er jo dejligt, vi har brugere af hallen også i sommertiden.

Vi har stadig gang i renovering af hallen. Der kommer nyt rytterlys op, for det
gamle kan ikke mere. Så håber vi på, at
det er slut med, det regner ind i hallen.
Efteråret ser igen ud til, der bliver travlhed. Det er fantastisk dejligt med liv i
huset.
Tirsdag d. 8. oktober foredrag med Asger Bjørnskov.
Årets julefrokost i centret bliver lørdag
d 14. december. Se opslag.
Vi ses
M.v.h. Charlotte
centerleder

Kunsten inviterer indenfor i centret fra
fredag d. 30. august til og med søndag d.
1. september.
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.
Multisalen har været godt brugt denne
sommer. Vi har haft fest næsten hver
weekend her i ferien. Det er dejligt, når
vi bliver rammen for en fest med glade
gæster.
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Der er en ny (forholdsvis) facebookside
der meddeler hvilke huse i Kloster og
omegn, der er til salg eller leje. Den kan
findes fra www.holmsland.dk eller ved at
søge på Facebook:
Huse/grunde til salg/leje på Holmsland Kloster og omegn.
Den skulle være endda rigtig godt besøgt,
så forhåbentlig giver den også resultater.
/Ivan

CenterNyt

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

MED

Kom og
vær med
til et brag
af en fest.

Lækker julebuffet
fra koksusgaard
Pris
325 kr.

Tilmelding & betaling senest d. 1. december
til Holmsland Idræts- og Kulturcenter
på tlf. 40 46 16 80
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Kunsten inviterer
indenfor 2019

- igen med lokale kræfter
Holmsland Idrætsog KulturCenter
Fredag d. 30. august søndag d. 1. september
Velkommen indenfor til kunst, musik
og oplevelser. Tag et hvil og nyd de
mange indtryk. For hele familien.
Der vil være et kreativt værksted for
børn og unge.
Program
Fredag: udstillingen åben 15 – 17
Kl. 15: Fernisering v/ Ole Schmidt
Sørensen og musiker Ruben Junge
Ole Schmidt Sørensen holder åbningstalen, og musiker Ruben Junge vil sørge
for den rette musikalske stemning.
Kunstnerne har ordet.
Holmsland strik-kvinder indretter sig.
Lørdag: udstilling åben 10 - 17
Kl. 10.30: Fernisering af elevarbejder,
Holmsland Skole
Flere klasser har sammen med deres lærer Mirjam Kristiansen forberedt en udstilling af elevarbejder. Forældre og bedsteforældre inviteres til at være med.

Marianne Sommer, SFO-leder, Holmsland Skole inviterer indenfor i et kreativt
værksted (11 – 15)

Herunder et lille indslag

Trædrejer Jørn Thue Elbæk indretter arbejdende værksted hele dagen.
.
Søndag: udstilling åben 10 – 17
Marianne Sommer, SFO-leder, Holmsland Skole inviterer indenfor i et kreativt
værksted (11 – 15)

Eleverne har ordet

Holmsland strik-kvinder er at finde i
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CenterNyt
”speaker’s corner” (fra 13)

Holmsland Strik-kvinder, speaker’s corner.

Fluebinding v/ Mogens Christiansen (fra
13)

Jørn Thue Elbæk, trædrejning, Kloster

Holmsland Idræts- og Kulturcenter tilbyder hele weekenden en kop kaffe/te
med en småkage.
Flg. kunstnere udstiller jvf. udstillingskatalog:

Marianne Sommer, leder af SFO
Holmsland Skole, kreativt værksted
Mogens Christiansen, fluebinding,
Kloster
Mona Martinsen, ikoner mm., Kloster
Tage Holm, trækunst, Ringkøbing

Britta Junge, maleri, Ringkøbing
Gitte Kjeldsen, keramik, Ringkøbing
Lene Graven Pedersen, maleri,
Ringkøbing
Margot Jakobsen, maleri, Klegod
Ole Flemming Nielsen, skulptur,
jydepotter, Tim
Berit Korsholm Pedersen, maleri,
Kloster
Desuden har vi inviteret spændende
kreative folk fra lokalområdet til at
være med i Kunsten inviterer indenfor.
Alle skoleelever med deres fine resultater fra billedkunst m/ Mirjam Kristensen, Holmsland Skole
Dee Berger, maleri, Kloster
Grethe Møllerhøj, akvarel og tryk, Tim
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Sommermarked i Dagli’Brugsen
- bliver der ikke noget af i år…….
- men i stedet….

Århus Universitet. Anne kommer til
Holmsland to dage. En dag på skolen,
hvor hun indfører børnene i teori og
praksis om den gode madpakke. Hvad
skal den indeholde for at gi’ god energi en hel dag? Herefter arbejder lærerne
videre på skolen med ”Klar, parat, madpakkestart”.

Klar, parat, madpakkestart.

De sidste dage før afslutningen rykker
lærerne undervisningen op i teltet ved
Brugsen. Her kan Brugsens kunder /
forældrene se børnene arbejde med
sunde og mættende ideer til madpakken.

Med skolestart starter også et nyt år med
madpakker til børnene. Madpakker, der
skal gi’ god energi til hele dagen. Madpakker, der skal være enkle og stadig
mættende. Hvordan er det nu lige, man
gør det godt og stadig nemt? Vi sætter
fokus på madpakker.

Torsdag d. 5. september kommer Anne
igen og er med til at afslutte ”Klar, parat, madpakkestart” i teltet v/ Brugsen.
Her styrer Anne ”de grove løjer” med
børnene. Dagen slutter af med let fællesspisning for børn, forældre, bestyrelserne og hele Holmsland, hvor resultatet
af ”klar, parat, madpakkestart” serveres
mod køb af spisebillet.

Holmsland Skole og Dagli’Brugsen
Holmsland går sammen og sætter
fokus på gode madpakker og inviterer til madpakkefest.

Alle skolens elever, lærerne og forældrekredsen inddrages i ”Klar, parat,
madpakkestart” sammen med Brugsen og dennes bestyrelse.
Til afslutning inviteres hele Holmsland
til let fællesspisning i telt på P-pladsen
v/ Brugsen.
Vi har søgt og fået midler fra Coop’s
innovationspulje ”Sammen om bedre
mad”. For de penge har vi kunnet lave
aftale med diætist Anne W. Ravn fra
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Vi glæder os til samarbejdet med alle om
de go’e madpakker.
Venlig hilsen
Holmsland Skole
Dagli’Brugsen
Holmsland

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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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
20

Holmbohjemmet
Den 19.juni afholdt vi vores årlige sommerfest med god mad og godt musik.
Det er sådan at hver beboer må invitere
to pårørende med, og sammen med en
stor del af personalegruppen blev vi et
pænt antal. Vi var i Videbæk i foråret og
høre harmonikamusik og i den anledning
fik vi en aftale med tre af musikerne om
at komme og underholde til vores fest.
Og det gjorde de med bravour. Man var
lige fra begyndelsen i godt selskab med
dem og deres musik - og dansen den gik.
Sidst i september rykker vi teltpælene op
og tager i sommerhus. Vi har de sidste to
år været på Fruergaard i Stauning sammen med et andet plejehjem. Men til et
beboermøde her i foråret blev der ytret
ønske om at komme et andet sted hen,
og at det udelukkende skulle være os fra
Holmbohjemmet. Det blev bestemt, at
vi lejer et hus i Torsminde, og her er der

også rige muligheder for at komme rundt
og se forskelligt - såsom Strandingsmuseet, Vesterhavet og naturen omkring.
Og nogen har faktisk slet ikke behov for
andet end roen og samværet i huset.
Pandekager over bål - det var en aktivitet først i august. Sammen med børnehaven har vi et bålsted i et hjørne af Holmbohaven, og med initiativ fra Katrine og
hendes tre børn fik alle en dejlig eftermiddag med hygge, snak og gode pandekager med syltetøj.
I skrivende stund er vi i start august og
vi glæder os meget til at en flok ivrige
førskolebørn snart indtager kælderlokalerne. Der har været lidt stille i juli
måned, så det bliver rart, når der igen
bliver løbet lidt på gangene og hygget i
dagligstuen med spil og film.
På vegne af Holmbohjemmet
Jytte Jensen
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KIRKESIDER

NY SOGN OG
GAMMEL SOGN

September – November 2019
MIN NÅDE
ER DIG NOK
Hvis man går en tur på kirkegårdene vil man på mange – især ældre - gravsten kunne se skriftsteder
fra Bibelen. En del går igen.
Nogle er trøsterige: ”Herren er
min hyrde” fortæller, at Gud passer på os. ”Den, som tror, skal
leve, om end han dør” giver et håb
om evighed.
Andre studser man måske over og
tænker: Hvad skal de ord fortælle?
Et hyppigt brugt skriftsted lyder:
”Min nåde er dig nok”. Hvad betyder ordet ”nåde” egentlig? Selv for
mig er ordet så gammelt at det virker fremmedartet.
Skriftstedet stammer fra apostlen
Paulus. Han led af en ukendt sygdom, som han bad om at blive helbredt for. Men i stedet for at blive
helbredt hørte Paulus Gud svare
med disse ord: ”Min nåde er dig

nok – for min magt udøves i magtesløshed.”
Dé ord må have givet et sug i maven på Paulus: Tænk at Gud, som
er så fuldkommen, kan bruge et
magtesløst menneske som mig!
I gamle dage kunne det give et tilsvarende sug i maven på en fattig
mand, hvis en fornem adelsmand
gav ham lov til at sidde i samme
stue. Det skete bl.a. i kirkerummet.
Dén tilladelse kaldte man ”nåde”.
Vi har ikke den slags klasseforskel
i dag, men kender det måske lidt
fra en forelskelse: I tegneserien
”Radiserne” handlede mange af de
små historier f.eks. om, at Søren
Brun føler sig lykkelig, bare han
får et glimt af den pige, han beundrer. Det opleves som en ufortjent
gave: en nåde.
Eller fra idoler: For en ung pige
kan det måske være den største
drøm, der går i opfyldelse at få lov
til at komme ”backstage” til en
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koncert med den kunstner, hun er
en fan af. Hun har været heldig.
Den følelse kan minde om dét,
man i gamle dage kaldte ”nåde”.
Nu satte man så ofte disse ord på
gravstenene. Hvorfor gjorde man
det? Har man kunnet genkende noget af Paulus’ historie i deres eget
liv? Har der været sygdom og
smerte, som ikke forsvandt og alligevel dette sug i maven ved at
mærke Gud, på trods af alt det
skrøbelige og ubetydelige?
Eller er det et budskab til os, der
ser på gravstenen? Vi kommer lige
fra den travle hverdag, hvor vi
stræber efter så mange ting, at vi
kan blive helt forpustet over det:
Rigdom, velstand, karriere i arbejdslivet, status i nabolaget, vennernes anerkendelse, lyst og fornøjelser.
Så forsøger den døde os måske at
fortælle os noget med de ord: ”Tag
det nu roligt. Du kan ikke nå det
hele. Og du behøver heller ikke nå
det hele: Husk på:”Guds nåde
nok.”
På nogle gravsten har vendt ordene
om: I stedet for ”min nåde er dig
nok” står der ”din nåde er mig
nok”. Oprindelig må det skulle forstås som en bekendelse til Gud.
24

Men når man står foran gravstenen, bliver den jo et ”jeg”, der taler
til et ”du”, som er den, der læser
ordene: Så bliver det pludselig en
bøn til os om at give nåde.
”Jeg, som ligger her på kirkegården, ville sådan ønske, at du, som
stadig lever, lever med nåde som
livsholdning: At du er nådig mod
andre mennesker. At du glemmer
smålighed. At du forsoner dig med
de andre. Sådan forvalter du den
jord, som du har arvet af mig. Ikke
din magt og ære, men din nåde er
mig nok.”
OL
Kontakt
Præsten: Ole Lange 97337011 –
hokl@km.dk - FACEBOOK:

Ny Sogn Gammel Sogn
www.holmsland-kirker.dk

Kirkegårdene:
Elise Ebdrup 24484340
Chr. Iversen 23425187
kirkegaarden@holmsland-kirker.dk
Menighedsrådenes formænd:
Helle Kaspersen 97337188 –
Peter Nielsen 97320617
Forsidebilledet
I disse år kasseres mange gravsten.
Her en smuk detalje fra en hjemfalden gravsten fra 1936. Længslen
efter fred varer ved

GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
Ny Sogn kirke
Gl. Sogn kirke
1. sep. – 11. Sø.e.Trin. Luk 18,9f:
10.30
9.00
Om selvretfærdighed
Holmbohjemmet: Kl. 14.30 (gudstj.)
Tirsdag 3. september
8. sep. 12. Sø.e.Trin. Mark 7,31f:
Naturens Dag 11-15 Pilgrimstur
Effatha, Luk dig op!
Friluftsgudstj. 17.00 Røjklit Havn
15. sep. 13. Sø.e.Trin. Luk 10,23f:
9.00 v.Thams el.
Barmhjertig samaritan
Christoffersen
Holmbohjemmet Kl. 14.30(sangtime)
Tirsdag 17. september
22. sep.– 14. Sø.e.Trin. Luk 17,11f:
10.30
X
10 spedalske
Høstgudstj.
29.sep. – 15. Sø.e. Trin. Matt 6,24f:
19.00 - X
10.30 - X
Markens liljer
Rytmisk Gudstj.
Høstgudstj.
6. okt. – 16. Sø.e.Trin. Luk 7,11f:
10.30
9.00
En enkes søn opvækkes
Holmbohjemmet: Kl. 14.30 (gudstj.)
Onsdag 9. oktober
13. okt.– 17. Sø.e.Trin Luk 14,1f:
9.00
10.30
Om ydmyge pladser
20. okt. – 18. Sø.e.Trin. Matt 22,34f:
10.30
Det største bud
B. Hindsholm
Holmbohjemmet: Kl. 14.30(sangtime)
Tirsdag 22. oktober
27. okt. – 19. Sø.e.Trin. Mark 2,1f:
19.00
10.30
”Tag din båre og gå!”
Sanggudstj.
3 .nov. – Alle Helgen - Matt 5,1f: Sa10.30
9.00
ligprisningerne
Holmbohjemmet: Kl. 14.45 (gudstj.)
Onsdag 6. november
10. nov – 21.sø.e.Trin. Joh 4,46f: Hel9.00
10.30
bredelse af en dreng
17. nov – 22.sø.e.Trin .Matt 18,21f:
9.00
X
Den gældbundne tjener
Holmbohjemmet: Kl. 14.30(sangtime)
Tirsdag 19. november
24. nov. Sidste sø.i Kirke-året Matt
16.15 Vi tænder
10.30
25,31f: Dom og nåde
Julebelysning
1.dec. – 1.sø.i Advent – Luk 4: Jesus i
10.30
9.00
Nazaret
X: Ole Lange prædiker: 22/9 kl. 9.00 Hee kirke. 29/9 kl. 14.00 Rindum kirke–
17/11 kl. kl. 10.30 Rindum kirke
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NATURENS DAG
Søndag den 8/9 foregår det landsdækkende Arrangement: ”Naturens
Dag” med Røjklit Havn som lokalt
udgangspunkt. Kirkernes bidrag:
Kl. 11-15: Kulturhistorisk vandretur i Ny Sogn. Turen fører bl.a.
omkring Ny Sogn kirketårn og kirkegård, til gårde i Bandsby, omkring Lille og St. Søgård og
”Lausts Jagthytte” ved den lille
havn og ender tilbage ved Røjklit
Havn.
Kl. 17.00 Friluftgudstjeneste på
Røjklit Havn. Musik v. Holmsland
Spillemænd.

Søndag den 27/10 slutter sommertiden. Vi markerer overgangen til
den mørkere tid med en sanggudstjeneste i Ny Sogn kirke kl. 19.00.
Vi synger fra Højskolesangbogen.
Alle er velkomne!
ALLEHELGEN SØNDAG
Første søndag i november mindes
vi dem, vi har mistet i årets løb og
som er stedt til hvile på vore kirkegårde. De afdødes navne bliver taget med i bønnen i begge kirker. I
Ny Sogn kirke vil der være et lille
musikalsk indslag ved Kloster
Kammerkor.

JULEBELYSNING TÆNDES
Sidste søndag i november er der
tradition for at tænde julebelysningen i Kloster. Vi markerer det med
en lille sanggudstjeneste for hele
familien.
Søndag 24/11 kl. 16.15
HOLMBOHJEMMET
Alle er velkomne til hygge og samvær på Holmbohjemmet enten til
RYTMISK GUDSTJENESTE
gudstjeneste eller sangtime.
Søndag d. 29. september. kl.
3.sept., 17. sept. 9. okt., 22. okt. 6.
19.00 i Ny Sogn kirke får vi besøg nov. 19. nov.
af den kendte musiker Villy EgSe gudstjenestelisten
mose fra Skjern. Sammen med kor
fra Holmsland leder han os gennem en festlig musikoplevelse og
gudstjeneste.
SANGAFTEN

HØSTGUDSTJENESTER
Årets høstgudstjenester finder sted
søndag d. 22/9 kl. 10.30 i Ny Sogn
kirke og søndag d. 29/9 kl. 10.30 i
Gammel Sogn kirke. Ved gudstjenesterne udtrykker vi vores taknemmelighed over Guds gaver i
naturen og samler ind til de hjemløse på Møltrup Optagelseshjem.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
September 2019
Mandag d. 2.
Fredag d. 20.
Oktober 2019
Tirsdag d. 1.
Torsdag d. 3.
Mandag d. 7.
Fredag d. 25.
November 2019
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 19.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Høstfest. Fritidsforkynder Hans Jørgen Steffensen,
Skjern taler.
Kredsmøde. Program senere.
Kredsmøde. Program senere.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Basar. Poul Sørensen, Ringkøbing fortæller om
oplevelser som volontør i Israel.
Bibelkreds hos Elisabeth Christensen.
Soldatermission. Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg
taler.

December 2019
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 3.
Søndag d. 29.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Adventsmøde med Bjarne Lindgren. Bogsalg.
Julefest. Præst Jens Kristian Holmgaard, Skjern 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 / 24205014
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Har du lyst til at synge
i Rytmisk Kor?

Nyt fra
Menighedsrådene
Møde den 12. september kl. 19.00
i Kulturcentret.
Som nævnt i maj-udgaven afholdes et
fælles menighedsmøde i september,
da menighedsrådene i Gl. Sogn og Ny
Sogn er i gang med at lave et fælles menighedsråd.
Vi har etableret fælles drift for de to
kirkegårde, og vi har den samme præst,
så vi synes et fælles menighedsråd er en
naturlig følge. Mange af de ting vi arbejder med (og som Ole (præsten) så
skal høre to gange, da han deltager i alle
møder), er de samme ting, og vi kunne
måske få lidt større gennemslagskraft,
som en større enhed. Det er heller ingen hemmelighed, at det ikke bliver
nemmere at skaffe medlemmer til menighedsrådene.
Så kom og hør lidt om, hvad vi laver, og
hvad vi tænker med sammenlægningen
– vi giver kaffe. Efter orienteringsmødet
stemmes der i to lokaler, da menigheden
skal godkende sammenlægningen, og
dette skal ske hver for sig i de to menigheder. Mød derfor op, såfremt du vil
gøre din indflydelse gældende.
Gl. Sogn og Ny Sogn Menighedsråd
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I 11 år har jeg ledet Holmsland koret i
dets nuværende form, så nu er det tiden
at nytænke det.
Jeg prøver fra den kommende sæson at
lave et mere rytmisk-præget kor i stedet for og håber på, at det måske vil
kunne samle nye og yngre kræfter.
Navnet bliver Holmslands Rytmiske
Kor, så ingen er i tvivl om, hvad det
drejer sig om. Mit ønske er at mange
flere i vores område kommer til at
synge i kor.
Den første koncert bliver med hjælp og
støtte fra den tidligere organist og korleder Willy Egmose fra Skjern, som vil
være med til et par af de første øveaftner.
Korets egenbetaling er kr. 750,- for en
sæson, vi synger på Holmsland skole,
og vi starter den 15. august kl. 19.30.
Har du spørgsmål, eller vil du bare
tilmelde dig som ny korsanger, så ring
til mig på 2964 7455.
Mange
musikalske
hilsner
Erla
Thorolfdottir.

Holmsland Jagtforening
Pokalskydning
Igen i år afviklede jagtforeningen først
en træningsskydning den 18/7 med 10
deltagere, og den 25/7 var der så pokalskydning.
Vi lejer kastemaskine i Stadil, og det er
en maskine, der kan få duerne ud i en
vis fart. Enkelte deltagere skød op til
vanlig standard, andre måske ikke helt
så godt, ja de kunne nok trænge til et par
ekstra dage på banen.
Begge aftener afsluttedes på hyggelig
vis med gode grillpølser og godt øl i det
nye madpakkehus ved Spangen. Det er
umanerligt dejligt sted!
Årets ”pokalvind” blev hjemført suverænt af Torben Sandgrav (se billedet).
De næste arrangementer vil som sædvanlig blive annonceret via SMS.

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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TIRSDAGS TRÆF
Vi begynder igen Tirsdag d. 1. oktober kl. 9 – 11.
Jette og Mette sørger igen for at vi får motion.
Dagen starter med gymnastik
– derefter kaffe – sang og hyggeligt samvær.
Derefter er der mulighed for forskellige aktiviteter.
Vi mødes 10 gange indtil jul – pris kr. 300,00.
Kom og vær sammen med glade motionister.
Hilsen udvalget for tirsdagstræf.
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Holmsland
Maskinstation

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

Entreprenør
● Kloakering
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Flisearbejde
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

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

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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HOLMSLAND SKOLE

Så er det tid til dette skoleårs sidste beretning, et skoleår der er fløjet afsted, og
hvor der skal lyde en ekstra stor tak til
personalet for at få hverdagen til at glide
på trods af sygemeldinger.
Maj måned startede ud med at 6. klasse
deltog i en Entreprenør-konkurrence
i “Udfordringer i virksomheder” på
Skjern Tekniske Skole, og de opnåede
en flot 1. og 2. Plads!!!
Eleverne lavede en løsning med en
opvasker til Kloster Design.

Maj måned bød igen i år på den traditionsrige tur for 2. og 3. klasses SFObørn til Mariannes sommerhus, en tur
der som altid bød på hygge på højeste
plan. Der blev tegnet, spillet, travet i naturen og klatret i træer, indtaget masser
34

af lækker mad og sovet nærmest i lag på
de forskellige værelser. Og gruppens slogan blev: ”Når flokken er på tur, er der
ingen, der er sur.”
I maj var der indkaldt til stiftende generalforsamling for den fælles støtteforening for Holmsland Skole, SFO, Børnehus
og Holmbohjemmet. En generalforsamling der bød på stor interesse, og hvor der
blev valgt en stærk bestyrelse.
I løbet af foråret har forældrene haft mulighed for at svare på en forældretilfredshedsundersøgelse, en undersøgelse, som
tidligere er foretaget, og hvor Holmsland
Skole da kom ind på en flot 1. plads ud
af 24 skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, og som det altså ikke er nemt at
gøre ret meget bedre. Men ikke desto mindre tager Holmsland Skole igen
1. pladsen, hvilket vi som bestyrelse
selvfølgelig er meget glade for og stolte
af. Tak til jer forældre for den store opbakning.

HOLMSLAND SKOLE
Elevrådet har i den forgangne periode
også været i gang med diverse arrangementer, og havde i maj måned arrangeret
en fodboldturnering på tværs af alder og
køn. Alle var i gang på fodboldbanerne
hele dagen, og alle nåede igennem en
længere turnering inden de endelige vindere blev fundet.

Senere var elevrådet vært for en picnic,
hvor alle elever skulle medbringe deres
egen lækre madpakke. Desuden havde
6. klasse bagt pizzasnegle samt muffins.
Picnicen skulle være foregået på skolens
udeareal, men vejret meldte skybrud, så
arrangementet blev flyttet til hallen hvor
alle hyggede.

Juni måned bød på tur til Legoland,
en tur, hvor alle elever samt personalet var afsted, en tur, der i den grad bød
på hygge. Eleverne var delt op i mindre
grupper og udforskede Legoland på hver
deres niveau og alle fik prøvet de forlystelser, der stod højest på deres ønskesedler. Nogle prøvede så mange forlystelser, at de hverken nåede at indtage deres
medbragte madpakker eller fik brugt
deres lommepenge.
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HOLMSLAND SKOLE
Senere har 5. og 6. klasse i samarbejde med Ungdomsskolen været en tur på
Røjklit havn. Eleverne har lært, hvad der
skal til for at bygge en tømmerflåde: Samarbejde, tømmerknuder, dobbelt halvstik,
vilje, vådt tøj, vabler og ikke mindst godt
humør.

I foråret har Holmsland skole i år budt
velkommen til Børnehusets Solsikkebørn, altså de børn, der skal starte i skole
efter sommerferien.
På trods af, at Børnehuset låner lokaler
af Holmbohjemmet var pladsen stadig
trang, og det blev besluttet, at Solsikkebørnene, skulle have deres faste gang i
SFO’en allerede i løbet af foråret.
Børnene er på den måde vant til omgivelserne, og kender personalet inden
hverdagen for alvor starter op efter feri36

en. Børnene har nydt de nye udfordringer, og nogle børn så meget, at de både vil
afleveres tidligere og bestemt ikke har
været klar til at tage med hjem, når dagen var gået mod slutning.
Inden skoleferien for alvor har kunnet
melde sin ankomst, har personale og
børn haft en travl periode, hvor de lige
har skullet afslutte de sidste fag, og ikke
mindst har skullet øve og gøre klar til
den store sommerfest.
Sommerfesten i år bød på en god blanding af skolens hverdag og højdepunkter set gennem børnene, og ting, der har
gjort indtryk på dem i løbet af året.
Eleverne bød på en flot forestilling, der
indeholdt alt fra optræden på scenen og
små videoer, der blev vist på storskærm.
Der blev holdt en flot takketale til den 6.
klasse, som nu skal videre ud i den store
verden, samt der blev hygget med kage,
kaffe og saft. En aften der samlede ca.
200 børn, forældre, bedsteforældre og
medlemmer af støtteforeningen.
Den sidste skoledag bød traditionen tro
på fodboldkamp mellem personale og 6.
klasse. I år vandt personalet 3-2.
Efterfølgende havde 6. klasse arrangeret
diverse sjove aktiviteter for resten af eleverne, og så var det tid til sommerferie.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

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

HUSK

1. november
Der har vi deadline
til Sognebladet.

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

Et mindre udvalg i børne- og herremodeller.

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk
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Nyt fra
Støtteforeningen
for Holmsland
Skole, SFO,
Børnehus og
Holmbohjemmet
Tirsdag den 28. maj blev der holdt generalforsamling i den nye støtteforening,
og der var et imponerende stort fremmøde i SFO lokalerne på Holmsland
Skole. En del medlemmer havde meldt
sig ind og mange benyttede lejligheden
til at blive medlem af foreningen.
Der blev vedtaget en række vedtægtsændringer, så støtteforeningen nu er opdateret og udover Holmsland Skole også
omfatter SFO, Holmsland Børnehus og
Holmbohjemmet.
Det var meget positivt, at der var opstillet flere kandidater end der var behov for,
så efter skriftlig afstemning blev Thomas Hansen, Allan Wiuff Korsholm
og Torben Hjøllund Mortensen valgt
til bestyrelsen.
Efterfølgende har hver af de 4 institutioner udpeget hver et medlem til bestyrelsen jf. vedtægterne.
For Skolen er det Susanne Fredeskov,
for SFO er det Anna Larsen, for Børnehuset er det Kristian Byskov og for
Holmbohjemmet er Berit Jensen udpeget.
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Den fuldtallige bestyrelse på 7 medlemmer har efterfølgende konstitueret sig
således:
Formand: Torben Hjøllund Mortensen
Næstformand: Susanne Fredeskov
Kasserer: Thomas Hansen
Sekretær: Berit Jensen
Medlemmerne af foreningen har allerede
nydt det første medlemsgode, da de var
inviterede til at deltage i skolens store
sommerfest den 26. juni i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter. Deltagelse var
gratis og ovenikøbet med kaffe og kage
betalt af skolen, samt underholdning på
højt niveau fra skolens elever.
Kasserer Thomas Hansen gjorde samme
aften super god reklame for støtteforeningen og fik både i kaffepausen og
efter skolefesten rigtig mange nye indmeldelser i støtteforeningen.
Støtteforeningen har også allerede fået
den første ansøgning om støtte. Det er
Skolebestyrelsen på Holmsland Skole,
der har søgt om støtte til trykningen af
et stort antal flyers, som skal bruges til
at promovere skolen endnu mere overfor for forældre og børn, der bor uden
for skoledistriktet. Herunder fortælle,

at Holmsland Skole bl.a. er nr. 1 i hele
Ringkøbing-Skjern kommune, når det
kommer til måling af forældrenes tilfredshed med skolen.
Bestyrelsen var enig om, at det var et
godt og fremsynet tiltag, og har derfor
besluttet at støtte med det ansøgte beløb.
Vi synes således i bestyrelsen, at støtteforeningen er kommet rigtig godt i
gang, og vi er glade for den opbakning
vi mærker på Holmsland og den positive
omtale, det har givet også udenfor sognegrænsen. Både forældre på andre skoler, forvaltningen og politikere har fået
ekstra positiv opmærksomhed på os, og
det er enormt vigtigt i disse tider, hvor
kommunen skal finde besparelser.
Vi er MEGET glade for alle dem der allerede har meldt sig ind, men vi håber
at mange flere vil gøre det her i løbet
af den nærmeste fremtid. Kontingentet
er helt bevidst sat så billigt, at vi håber
mange vil støtte op om formålet og vise
deres opbakning til de 4 livsnerver på
Holmsland, ved at melde sig ind i den
fælles Støtteforening.
SAMMENHOLD gør STÆRK…!
Hvis du indmelder dig nu i 2019, så
dækker det også kontingentet for hele
2020.
Kontingentet er kun 100 kr. (kun 50 kr.
hvis du er under 18 år eller over 67 år).
Mange har derfor allerede meldt deres
børn ind også – jo flere medlemmer vi
er, desto stærkere stemme har vi overfor
politikere m.fl….!

Kontingent kan indbetales på Støtteforeningens konto i Landbobanken
7670 0002604549.
Du kan også indmelde dig med mobile
pay til kasserer Thomas Hansen på mobil 28 51 04 84.
HUSK i begge tilfælde samtidig, at oplyse både navn og mailadresse ved indbetalingen. Meget gerne via en SMS til
Thomas på samme mobil nr. 28 51 04 84.
Medlemskab af støtteforeningen giver
også adgang til Skolens store sommerfest i 2020 med bl.a. festtaler og elevoptræden i Kulturcenteret. Støtteforeningens medlemmer vil derudover fremover
løbende få medlemsadgang til flere arrangementer på de 4 institutioner.
Kontingenter, donationer og indsamlede
beløb til Støtteforeningen bliver udelukkende brugt til at fremme gode aktiviteter og initiativer på de 4 institutioner.
Skulle du have spørgsmål til støtteforeningen, problemer med indmeldelse eller forslag til gode initiativer, så er du
altid meget velkommen til at kontakte én
af os i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Torben Hjøllund Mortensen
Formand
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Madskole på
Holmsland Skole
I uge 31 stod den endnu en gang på
Madskole på Holmsland Skole.
Det er Landbrug & Fødevarer, der i samarbejde med 4H udbyder Madskolekonceptet, som de enkelte skoler eller foreninger kan deltage i. Der er 20 pladser
på Madskolen på Holmsland Skole - og
fuldt booket med børn fra Holmsland,
Tim, Ringkøbing, Ølstrup, Videbæk og
en enkelt fra Galten. Børnene er i køkkenet mange timer hver dag og prøver
kræfter med alle mulige udfordringer.
Første dag stod den først og fremmest på
navnelege og lære hinanden at kende og lære køkkenet at kende. Der var undervisning i opvaskeregler og håndvask.
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Det første måltid: Kulmulefilet med
råkostsalat og kogte æg blev tilberedt
- og der blev nogle steder kigget med
skepsis på fisken - men der blev spist op!
Børnene har hørt om nøglehulsmærke,
madspild, kostråd - tilberedt og spist:
Grønne ”Hulk” pandekager, mast kylling, nam nam brød, grøntsagssuppe - og
fundet ud af at æg kan koges, steges, deles, piskes osv. Børnene er gået til alle
opgaver med stor iver og har fået lyst til
at komme mere i køkkenet hjemme.

Sund kost og motion hænger naturligvis
sammen - og derfor havde børnene hver
dag motion på skemaet, og der er blevet dystet i rundbold og ”guldbar”, lavet
gymnastik i stortrampoliner, spillet dødbold - og leget en masse på legepladsen.
Onsdag var vi på tur ud af huset - op på
cyklerne og afsted til Fjordgården og se
deres storkøkken. Videre til Gl. Sogn
Kirke, hvor madpakkerne blev spist. Så
til Ledgaard Æg og se høns og samle
æg ind. Videre til Mogensgaard for at se
grise og høre om livet og hverdagen på et
stort landbrug.
Tak til lokale landmænd for at afsætte
tid og åbne landbrugene op, så børnene
med egne øjne kan se, hvordan produkter kommer fra ”jord til bord”.

Jeppesen, Lene Rytter, Sonja Asmussen og Peder Rytter for at give børnene
en stor oplevelse. Nok er de efter sådan
en uge lidt ”flade”, men flere gange har
de sagt: ”Det har virkelig været sjovt” og har ikke afvist, at de måske kan finde
på at gøre det hele igen næste år…
Tak til Holmsland Skole for lån af lokaler. Husk at tage børnene med i køkkenet - de kan og vil gerne. Tjek 4h.dk
for aktiviteter i lokalområdet.
Mvh Nina Aarup
Kontaktperson for Madskoler
på Holmsland Skole.

Sådan en uge bliver ikke skabt af sig selv
- der ligger et stort arbejde for en flok
frivillige, der dagligt har hjulet børnene
og klargjort alt omkring indkøb og organiseringen.
En kæmpe tak til Jette Aarup, Charlotte og Søren L. Christensen, Inger
Iversen, Anne Birte Jørgensen, Bodil
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Indvielse af
Madpakkehuset

Det var en fantastisk dag - søndag den
16. juni.
Da blev Madpakkehuset ved Vonå Engbro (det hedder den faktisk) indviet.
De kom sejlende fra nord og syd, de
kom cyklende/gående fra øst og vest for
at deltage, og vejret var herligt.
Ca. 250 mødte op for at være med. Som
en sagde: ”Bare det nu ikke ”sø´ker”
med alle de mennesker.”
Det gjorde det nu ikke. Åbunden og
konstruktionen var stabil nok.
En festlig dag med taler, kage og masser
af pølser.
/Ivan
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Ny butik i Kloster
Kloster-Kræmmeren
er navnet på et nyt tiltag i den gamle ”skraldehal” på Klostervej 110
– som fremover bedes
kaldt ”Genbrugshallen”,
da også Ringkøbinggardens Lopper har
til huse dér.
Hos Kloster-Kræmmeren sælges antikviteter, retro-varer samt gamle ting
med patina, - så der kan vækkes minder hos både ældre og yngre generationer.
Idéen til butikken fik indehaveren,
Poul Lyng, da har hørte at Ringkøbinggarden ville rykke ind i hallen og at der var noget plads tilovers.
Pouls hjem er fyldt op med gamle – og
knapt så gamle – ting fra et langt liv som
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samler. Også en del arvegods fra både
familie og svigerfamilie har hobet sig op
– i en grad, så det nu er på tide at lade
meget af det gå videre til andre, som kan
få glæde af det.
”Siden jeg var ganske ung, har jeg besøgt
marskandisere og antikvitetshandlere
og har nydt atmosfæren med den livlige snak og et broget udvalg af alskens
kram”, forklarer Poul, som er vokset op
i hovedstaden, men har sine rødder her
på egnen.
Drømmen om selv at blive ”en slags”
marskandiser, blev indfriet da han for
mere end 10 år siden blev ansat ved
et større net-auktionsfirma, som dengang åbnede en afdeling i Ringkøbing.
Desværre blev det en forholdsvis kort
fornøjelse, da firmaet flyttede fra byen
efter ca. halvandet år. ”Men jeg havde
det sjovt og nød at bruge min opsparede

viden samt hjælp fra mit enorme netværk
af andre samlere samt professionelle folk
i antikvitets-branchen – og desuden mine
tidligere erfaringer fra min handelsuddannelse i butiksfag”, forklarer han.

butikken åbent, når flagene er hejst og
der er skilt og varer ved vejen.
– Indgang til butikken kan ske ad døren
på Genbrugshallens øst-side – eller via
Ringkøbinggardens indgang fra vest, når
loppe-butikken har åbent.

Butikken i Genbrugshallen har indtil
videre ”jyske åbningstider”, som kan
findes på www.kloster-krammeren.dk og
i facebook-gruppen, som slet og ret hedder Kloster-Kræmmeren. – I øvrigt har

Sæt allerede nu X i kalenderen!

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

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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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.

Friskbagt
brød fra
egen ovn
- hver dag!

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

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

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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