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Kære læsere
Vi skriver meget snart september og jeg
HÅBER i skrivende stund (2. august),
at når du læser dette nummer af Sognebladet, har nydt en solrig august måned.
Sommerferien, som for de fleste af os
nok er blevet afholdt i Danmark, har
måske givet stof til eftertanke om, at
en ferie godt kan være god, selvom det
ikke er som det ”plejer”.
I løbet af august er der blevet afholdt
generalforsamlinger i de forskellige foreninger på Holmsland. Det blev i år desværre ikke til en stor fælles generalforsamling, men vi satser på at være samlet
igen i 2021.
Vi har et par år afholdt en ”Hold Holmsland ren” dag, og havde også snakket om
at holde det her i august – det er altså bare
meget nemmere at gøre det, når der ikke
er så mange blade på træerne….
Så derfor har vi i Sogneforeningens
bestyrelse besluttet at OPFORDRE jer til
at gå en tur, tage en affaldspose med og
samle op hvad I ser og så arrangerer vi
til foråret en dag, hvor I kan tilmelde jer
til at gå en rute, og hvor vi efterfølgende
hygger sammen i Centeret.
God læselyst med dette nummer af
Sognebladet.
/Dorthe Krogsgaard
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Generalforsamling i
Holmsland
Sogneforening.
D. 7. august 2020
Referat:
1. Valg af dirigent og referent.
Asger Krogsgaard vælges som dirigent
og Nuka Chemnitz som referent.
2. Valg af stemmetæller.
Dorthe Christiansen og Svend Jensen
3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.
Drøftelse og godkendelse.
Beretning godkendes af alle deltagere
4. Forelæggelse af det reviderede
regnskab og forventninger til
økonomen i fremtiden.
Drøftelse og godkendelse.
(Regnskabet vedhæftet)
Forventninger
til økonomien i
fremtiden?
I 2020 har vi fået
25.000 kr fra Sol
og Strand samt
Nordea Fonden –
disse er øremær-

ket til Naturens Dag 2021.
Der opfordres til at komme med ønsker
til hvad vi kan gøre i byen.
Regnskabet godkendes af alle deltager.
5. Behandling af rettidigt
indkomne forslag.
Bestyrelsen ønsker at ændre i
vedtægterne for Holmsland Sogneforening §6 stk 1 hvor der står:
”Indkaldelse med (angivelse af dagsorden) sker enten skriftlig til alle medlemmer eller annonceres i dagspressen med
mindst 14 dages varsel”
Dette ønskes ændret til:
”Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker via de sociale medier, via
HIMS eller i Sognebladet med mindst
14 dages varsel”
Dette vedtages
6. Fastsættelse af kontingent
for næste kalenderår.
Kontingent bliver uændret 100 kr, ingen
indvendinger.
7. Valg af:
A. Bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Peter Hell-Petersen
(ønsker ikke genvalg)
Sjoerd Both
(ønsker ikke genvalg)
Torben Pedersen
(ønsker ikke genvalg)
Dorthe Krogsgaard
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Der kom mange forslag og flg. blev valgt:
Dorthe Krogsgaard,
Dee Berger,
Dan Søgård
Bodil Hindsholm Hansen
B. 2 bestyrelsessuppleanter
Sjoerd Both
Carsten Grønne
C. 2 revisorer
På valg er:
Karen Marie Sørensen
(ønsker ikke genvalg)
Kirstine Aarup
Følgende blev valgt:
Lone Johansen
Kirstine Aarup
Thomas Hansen.(suppleant)
8. eventuelt
ÅRETS HOLMBOER kåres
Hvert andet år bliver der kåret en ”Årets
Holmboer” og i år går
prisen/æren til Bodil
Hindsholm Hansen.
Sjoerd
overrækker
Bodil en kurv for hendes aktive arrangement i sognet.

4

Hans Jørn Sørensen orienterede omkring
bosætningsudvalget
I januar 2020 søgte vi om at blive omdannelseslandsby, dette fandt Landdistriktsrådet så efterfølgende ud af at vi
ikke er kvalificeret til at blive (da Kloster
er betegnet som ”by-zone”)
Der er mange ting i tankerne: lave en
sø med byggegrunde omkring, flytning
af Brugsen, boliger/lejeboliger syd for
Kloster m.v.
Der har været afholdt et møde med
medlemmer af byrådet, samt planlægningsafdelingen i RKSK. Deltagere fra
Kloster var: Hans Jørn Sørensen, Dorthe
Krogsgaard, Jimmy Fyrsterling, Esther
Larsen, Jesper Aarup og Torben Hjøllund Mortensen – et meget positivt møde
hvor det fornemmes at det ikke er et
spørgsmål om HVIS, men HVORNÅR
der skal ske noget i Kloster (ny lokalplan/helhedsplan, Dagli Brugsen flyttes
op mod Søndervig Landevej)

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Spørgsmål fra deltagere i GF:
Nedrivning af det gamle mejeri – har det
noget med bosætningsudvalget at gøre?
Svar: nej det er privatejet af Bjarne Vogt
Rundkørsel ved Klostervej/Søndervig
Landevej – hvornår?
Svar: i 2021 – der er iværksat nogle trafikundersøgelser som skal afklare behovet
(dette er proceduren når der skal laves
ændringer med veje)
Thomas Hansen orienterer omkring vejforholdene i Søndervig. Pt. er Houvig
Klitvej blevet delvis spærret og omkørsel foregår via Lodbergsvej. Der graves
i resten af 2020 og det meste af 2021 på
Klitvejen og Lodbergsvej.
Thomas foreslår at man henvender sig
enten til Sogneforeningen eller ham hvis
man oplever for mange gener pga. Lalandia byggeriet.
Bosætning: der forventes at der bliver
ca. 100 fastansatte og 400 sæsonarbejdere i Lalandia når det står færdigt, derfor er det vigtigt at der kommer nogle
boliger, meget gerne i Kloster.
Skolelukninger?
Svar: Thomas Hansen fra Støtteforeningen: vi arbejder for at bevare skole, SFO,
Børnehuset og Holmbohjemmet. Der er
en politisk proces om at flytte børnehaven op mod skolen

Centrumforskydning?
Hvis Brugsen bliver flyttet, hvor er så
Centrum af Kloster? Vil denne flytning
ramme f.eks. busdriften så der ikke længere kommer busser igennem Kloster?
Svar: Hans Jørn er i gang med at undersøge hvad det vil sige
Udviklingsselskab: Bo Nielsen informerer om at der skulle komme et svar
i næste uge ang. sammensætningen af et
sådant selskab.
Sjoerd Both efterlyser flere unge folk
som frivillige
Marie Busch Nielsen informerer om
”Det Blå Trail”
som er et projekt
sat i værk af Ringkøbing Udviklingsforum. Et stisystem
der vil gå fra Ringkøbing Fjord til
Stadil Fjord.
Marie er med i udviklingen af dette
som repræsentant
for Sogneforening
og Niels Erik Jørgensen repræsenterer jægerne på
Holmsland. Hvordan kan vi få turister til
at færdes omkring Vonå, uden det går ud
over det dyreliv der er derude?
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For høj hastighed gennem Kloster (i
nordenden) – hvad kan der gøres? Vejbump??
Dorthe Krogsgaard siger tak til 3 bestyrelses medlemmer der går af: Peter Hell,
Sjoerd Both og Torben Pedersen og der
kvitteres med en lille gave fra Fru B.

Dorthe Krogsgaard fortæller om ny folder med stisystemer der er lavet i samarbejde med Landsbyklyngen VestRum og
kommunen. Kortet i midten af folderen
skal bruges til store bykort som opsættes
to steder i Kloster
Forslag fra deltagere i GF:
Bedre stisystem ved Baggersvej fra vejen til surfspot.
Fliser under bord/bænkesæt på legepladsen v/Centeret. Så græsset kan slås rundt
om det. Evt. stabilgrus i stedet for fliser.
Stien fra Vestervang til Mejlvang skal
forbedres! Der står meget vand (ligesom
på kommunens byggegrunde).
Cykelstien langs Klostervej: træerne på
vestsiden trænger til en beskæring
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Deltagerantal: 48 personer

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Udviklingsplan for
Kloster?
Som omtalt i Sognebladets maj-udgave
sendte vi i forsommeren en invitation om
et møde til kommunale politikere og embedsmænd. ”Vi” er i denne forbindelse
HSF, Bosætningsudvalget og Brugsen.
Dette afstedkom, at vi blev indbudt til et
møde på Rådhuset d.1. juli.
Vi var selvsagt spændte på, hvad vi kunne
opnå med dette møde, men den omstændighed, at både borgmester, viceborgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og chefen for planafdelingen
havde meldt deres deltagelse, tydede i
hvert fald på, at man var seriøse i tilgangen.
Vi blev da heller ikke skuffede.
Efter at vi havde gjort rede for Kloster/
Holmslands situation, potentialer og
idéer, gik samtalen på, hvordan kommunen kunne hjælpe os mod målet.
Vi havde gjort det klart, at udflytning af
Brugsen og de medfølgende bebyggelser havde førsteprioritet. Derfor havde vi
en begrænset udvidelse af lokalplanen i
tankerne.
Politikerne ville dog hellere tale om helhedsplan, så det var det, snakken gik på
efterfølgende. Vores umiddelbare betænkelighed gik på, at vi frygtede, at processen ville blive trukket i langdrag.

Politikerne gav dog tilsagn om, at man
på trods af stor travlhed i planafdelingen,
ville prioritere vores sag, og man var tæt
på at love, at der i 2022 ville ligge en ny
brugs i nærheden af Søndervig Landevej.
Alt i alt: Vi tog fra mødet med en god
fornemmelse og ser med fortrøstning på
fremtiden.
Nu skal vi så have politikerne til at stoppe
enhver snak om nedlæggelse af vores
skole. Det kunne næsten se ud, som om
den ene hånd ikke ved, hvad den anden
er i gang med!
I den tid, der nu vil gå indtil kommunen
kommer med noget konkret, må vi forsøge at ”holde gryden i kog.”
I den forbindelse kan jeg nævne, at der
bliver indbudt til møde om nedrivningspuljen – sandsynligvis d. 21. september,
men mere herom senere.
Arbejdet med dannelsen af et udviklingsselskab skrider fremad. Bo Nielsen oplyser, at Partner revision (vederlagsfrit) har
udarbejdet en konstruktion for et sådant
selskab, så vi håber på nyt inden længe.
Det er mit håb, at der vil blive arbejdet
videre på de idéer og planer, der findes i
og omkring Kloster, så omverdenen kan
se, at vi er aktive.
Hans Jørn Sørensen
Bosætningsudvalget
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Hvad er det som driver et sådant frivilligt arbejde?
Selvfølgelig er det et spørgsmål om at
få penge i kassen, men der er også andet
brændstof, som driver værket.
Ofte opleves et kig tilbage i tiden, når
kasserne bliver tømt. Minder dukker op,
og snakken går livligt, samtidig med at
der stilles på hylderne.

Lopper og Genbrug

Foråret og sommeren 2020 blev ikke,
som vi havde planlagt. Der er mange
negative fortællinger, men heldigvis
også positive. Arbejdsgange, der er blevet fulgt år efter år, er ændrede. En nødvendighed at tænke i andre baner.
Loppeholdet under Holmsland Sogneforening blev nødt til at droppe de to årlige loppemarkeder.
Hvad gjorde man så, når staldene på
Bandsbyvej bugnede med loppeeffekter?
Man trak i arbejdstøjet og udtænkte en
plan til åbning af Lopper og Genbrug.
Møblerne, glassene, bøgerne og meget,
meget mere blev sorteret og kom på
plads. Annonceringen blev holdt på lavt
niveau for at undgå for stor tilstrømning, og lørdag d. 16.maj stod første loppearbejdshold klar til at tage imod interesserede købere.
Siden er det gået slag i slag med salg
hver onsdag fra kl. 13-17 og hver lørdag
fra kl. 10-14.
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En smuk skål sætter fortællingen i gang.
Hvem ved f.eks. hvad et mannakorn er?
Et mannakorn er noget spiseligt, men
var tidligere også en lille lap papir med
et skriftsted fra Biblen. Udvalgte skriftsteder blev lagt i den smukke skål og stillet ved døren eller på sofabordet. Alle,
som så forlod huset, skulle tage et mannakorn, inden de gik ud i verden. Skålen
er der, men mannakornene mangler.

Loppeholdet kan godt prale af, at arbejdet giver gode penge til sogneforeningens kasse, men det kan også prale af, at
have et ”pralskab” til salg.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Udlån fra loppedepotet.

Skulle I få besøg af en kørestolsbruger eller er I lige så uheldige, som Holmsland
Sogneforenings formand, så er det muligt
at låne en kørestol fra loppedepotet på
Bandsbyvej 32.

I et pralskab er der ophæng til sølvtøjet,
hylder til krystalglassene og små skuffer,
hvor kniplingerne kunne titte frem.
Lågerne står så åbne, så alle kan se,
hvilken rigdom man besidder.
Tilfredse kunder, tid til snak med hinanden, nye bekendtskaber, mange dygtige
frivillige, gode forhold i Kresten og Karen Maries stalde på Bandsbyvej og hele
tiden nye ting på hylderne gør, at Lopper
og Genbrug fortsætter til og med efterårsferien.
Bliv derfor endelig ved med at aflevere
jeres brugbare effekter i containeren på
genbrugspladsen eller ring på 5191 7109.

Kørestolen er ok, men ikke egnet til permanent brug, da bremsen er lidt slap, og
fodstøtten kan ikke reguleres, så benet/
benene kan hvile vandret.
Loppedepotet har glas, bestik, tallerkner,
krus og kopper i massevis. Kræver jeres
opdækning til næste fest ikke 50 ens tallerkner eller musselmalede kopper, så er
det muligt at låne.
/Bodil
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Delebil i Kloster?
Står du jævnligt og mangler en bil?
Kan I undvære den ene bil, hvis I havde mulighed for nogle gange at låne en bil i
Kloster?
Vi har fået en borgerhenvendelse ang. delebilsordning i Kloster, og vil gerne høre om
behovet for denne ordning findes i Kloster.
Synes du, vi skal gå videre med ideen,
så send en SMS eller ring til Dorthe på 2329 9791.

Delebil

HO LM SL AN D
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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Ny Hovedsponsor
HGU og Hallen har fået ny hovedsponsor – Ringkjøbing Landbobank.

udlejning. Og vi håber opgraderingen
vil give endnu flere lyst til at leje borde
og stole gennem HGU.
Prisen for at leje er:
Borde: 25,Stole: 10,Stole og borde kan lejes ved at tage
kontakt til Bent Erik på info@h-gu.dk

Før sommerferien samlede vi en flok
frivillige til at pakke og uddele en
velkomstgave fra Ringkjøbing Landbobank til alle vores medlemmer.
Taskerne blev godt modtaget, og det var
en fornøjelse at komme rundt og hilse
på så mange.
Vi glæder os meget til samarbejdet.

Borde og stole udlejning

I sognebladet i februar kunne vi fortælle,
at vi havde indkøbt nye borde til udlejning. Nu har vi så også fundet, hvad vi
synes er den helt rigtige stol.
Nu har vi 15 stk. borde til i alt 120 personer og 150 stk. stole, som er klar til
12

Indendørssæsonen
2020/2021

Vi er så småt begyndt at planlægge indendørssæsonen, og vi håber at vi også
denne sæson vil se rigtig mange glade
sportsudøvere.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Herunder vil I kunne se de ting vi
foreløbigt har planlagt. Vær dog opmærksom på, at der kan ske ændringer i
tider, så hold øje med HGUs Facebookog hjemmeside.
Vi har dog et par hold, hvor vi mangler trænere, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du er interesseret. Det
drejer sig om holdene Børnebadminton og Børnefloorball. Der kan eventuelt laves forældre-turnus på holdene,
så man ikke står med hele sæsonen.

Kajakpolo

– et nyt tilbud i HGU for egnens unge
drenge og piger.
Sprøjtende vand, hvirvlende pagajer,
drejenemme kajakker og en flyvende
bold: Det er kajakpolo, kajaksportens
holdsport.
HGU tilbyder nu som et forsøg kajakpolo i samarbejde med Holmsland Friluftslaug. Vi søger at få svar på spørgsmålet:
Er der interesse for Kajakpolo blandt
omegnens unge i 6. – 9. kl.?’
Kajakpolo er en blanding af vandpolo/
basketball. Det spilles i specielle korte
kajakker (max 3 m.) af plastik eller fiber. Banen er 23 x 35 m. Den kan lægges
på søer, fjorde, svømmehaller mm. På de
korte sider af banen befinder sig på hver
side, i to meters højde, et 1 x 1,5 m stort
mål. Boldene må kastes med hånden eller pagajen. Spilletiden er 2 x 10 minutter. Det gælder om at få boldbesiddelse

og så afsted med bolden mod
modstanderens mål.
Tilbuddet er for elever i 6. kl. – 9. kl.
Det foregår i Hvide Sande Svømmehal
torsdage kl. 20 – 21. Der vil være instruktør fra DGI, erfarne roere fra Holmsland
Friluftslaug og livredder til stede. Vi har
aftale om at låne polokajakker og andet
udstyr i Ringkøbing Roklub.
Vi opretter et hold, der kører over uge
38, 39 og 40. Altså tre torsdage hvor
man kan prøve kræfter med kajakpolo. Disse tre gange er prøvegange og
dermed gratis. Hvis der er interesse,
oprettes et hold, kørende fra uge 41 og
10 uger frem, som et hold under HGU.
Info-materiale vil blive hængt op på
skolerne og andre steder.
Vel mødt til start torsdag d. 17. sept.
kl. 20 – 21

HGU uddeler
badmintonbaner

Baner bestilles på mail eller telefon fra
mandag d. 7. september kl. 19.00
Send en mail på:
mads_241091@hotmail.com
eller ring på: 6091 0140
Spilletidspunkt bliver
Onsdage:
18.00 – 19.00 og 19.00 – 20.00.
Torsdage:
19.00 – 20.00.
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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.
Træningen vil være torsdag fra kl.
20.00-21.15. Hold øje med Facebook og
hjemmeside for opstartsdato.
HUSK: ”Vi har kun det sjov vi selv laver.”

Indendørsfodbold

Udendørssæsonen er stadig i fuld gang
og derfor er indendørssæsonen kun
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løseligt på plads. Men der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende
hold:
Senior herrer
onsdag kl. 20.00-21.00
U10 drenge+piger
torsdag kl. 15.30-16.30
U13 drenge+piger
torsdag kl. 16.30-17.30
U14/15 drenge
torsdag kl. 17.30-19.00
Hold også her øje med Facebook og
hjemmeside for flere informationer.
Vi glæder os til en fantastisk sæson på
alle hold.

Gymnastik

Igen i år har vi mange gymnastikhold
på programmet.Der er planlagt opstart
på alle hold i uge 40. Men hold øje på
Facebook og hjemmeside for yderligere
information.

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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CenterNyt
Denne udgave af CenterNyt vil – af
hensyn til nedlukningen – ikke blive
den længste I har fået fra mig, da alle
aktivi-teterne i Centret har været nærmest lig nul i flere måneder.

til et optimeret og nyslebet halgulv med
nyt lak og nye markeringer af baner, da
vi har valgt at hele gulvet skal slibes
ned for at undgå stor farveforskel mellem det eksisterende og det nye.

Det er dog fantastisk dejligt endelig at
være kommet i gang igen, og det ser ud
til, at vi får et forrygende travlt efterår,
da alle de aflyste konfirmationer og
gene-ralforsamlinger er blevet skubbet
hen til sensommer/efterår.

Hovedsponsor

Vandskade

Vi har nu fået skiftet ovenlyset i idrætshallen, og det har givet et rigtig dejligt,
lyst og mere indbydende miljø. Vi var
dog så uheldige, at i forbindelse med
udskiftningen var afdækningen ikke
tilstrækkelig, og vi fik derfor ad flere
omgange, store mængder vand på gulvet. Dette har nu resulteret i, at vi skal
have skiftet 85-90 m2 af halgulvet mednye planker, lak og stribning af baner.
Der er desværre lang leveringstid på de
lange bøgeplanker, og arbejdet kan derfor ikke påbegyndes før uge 35, og det
er estimeret til at tage ca. 14 dage, hvor
hallen ikke kan bruges. Vi er heldige, at
det ikke sker midt i vintersæsonen, men
det vil dog trods alt stadig påvirke nogle af holdene, samt både Holmsland
Skole og Rindum Kjærgaard, der også
lejer sig ind i.
Det er selvfølgelig meget beklageligt,
men på den anden side kan vi se frem
16

Som mange af jer sikket opdagede en
lørdag i juni, så har vi fået ny hovedsponsor – nemlig Ringkøbing Landbobank. I den forbindelse var vi en flok
af frivillige rundt til alle medlemmer for
at aflevere en sportstaske med indhold
for at gøre opmærksom på dette.
Ligeledes er vi nu i skrivende stund ved
at udskifte skiltene i hallen. Vi ser frem
til et godt samarbejde med Rlb.

CenterNyt
Fællesspisning

Så har vi IGEN efterårets menu klar
til fællesspisning og vi vil endnu engang opfordre jer til at tage en dag fri
fra kødgryderne og komme i Centret og
nyde nogle hyggelige stunder, sammen
med de andre fra by og opland.
Bemærk venligst at vi har ændret starttidspunktet fra kl. 17:00 til kl. 17:30 da
vi oplevede det blev for presset i forhold
til nogle af idrætsaktiviteterne.
Den foreløbige menuplan kan ses på
næste side.

Julefrokost

Som lovet i sidste udgave af sognebladet, så arbejdede vi på at få stablet en
julefrokost på benene igen i 2020, og de
store rammer er nu ved at være på plads.

Nogle af jer har måske allerede stiftet
bekendtskab med de energiske musikere,
da de før har spillet på fx Fjordgården til
julefrokost og i Søndervig til Byfest.
https://www.facebook.com/mathiezband
/ http://www.blohm.dk/mathiez/

X

i jeres kalHUSK derfor at sætte stort
ender ved d. 12. december allerede nu,
da vi har brug for jeres opbakning
I anmeldelserne står der bla.:
Mathiez er et helt unikt band med base
i Østjylland. Positiv energi, engagement,
knalddygtige og erfarne musikere gør, at
du er sikret underholdning og musik af
høj kvalitet.

Som tidligere nævnt så sørger Kok Susgaard igen for den gode mad, og vi har
været så heldige at få det meget populære
Østjyske partyband ”Mathiez Band” lokket til Kloster d. 12. december.
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CenterNyt

Menu efterår 2020
Hver tirsdag fra kl. 17:30-19:00 kan du/I nyde jeres aftensmad
her I centret
6. Oktober: Marineret svinekam med stegte kartofler og salat
20. Oktober: Stegt flæsk med persillesovs & tilbehør
27. Oktober: Mørbradgryde m/ris og salat
3. November: Skipperlabskovs m/rødbeder og sennep
10. November: Hamburgerryg m/grønlangkål og brunede kartofler
17. November: Oksesteg stegt som vildt med brunede løg og waldorfsalat
24. November: Kalkunbryst m/flødekartofler og salat
1. December: Forloren hare m/hvide kartofler samt sødt og surt
8. December: Karbonader m/hvide kartofler samt stuvede ærter og gulerødder
15. December: Flæskesteg m. hvide & brune kartofler samt tilbehør

Prisen for dagens ret er 65 kr. pr. person. Børn under 12 år 35 kr.
Ved bestilling: Ring/sms/mail antal personer senest fredagen før pga
varebestilling på center@holmsland.dk eller 40 46 16 80
Vel mødt / Marlene & Bente
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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

97 33 75 41
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Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

Køb & Salg af nye og brugte biler
ATV - Yamaha påhængsmotor
Se mere på www.jj-auto.dk

FLEXLEASING

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 Jagtforening
Lidt fra jagtforeningen om det Coronare
halvår.
Også jagtforeningen blev ramt af Fru
Rasmussens nedlukning.
Vores forårsudflugt til Abildå Brunkulslejer blev udsat på ubestemt tid, og
vi har gået med bævende hjerte med hensyn til Lodsejerfesten i september, men
som det ser ud i øjeblikket: SÅ BLIVER
DEN GENNEMFØRT! Selvfølgelig under iagttagelse af passende forsigtighedsforanstaltninger og overholdelse af gældende regler, og vi håber, at der ikke sker
nye stramninger i reglerne for forsamlinger etc.
Jagtforeningen har afholdt en træningsskydning med 8 deltagere i dejligt vejr
med sol og lidt vind, og træfsikkerheden
på de små hurtige tallerkenlignende lerduer var generelt ganske god, selv om
der jo er de sædvanlige undtagelser (ingen navne nævnt -medlemmerne ved
hvem).
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Pokalskydningen blev afviklet i et
”strålende” vejr, regnen stod ned i
stænger! Men trods det, var stemningen
ganske positiv: ”Vi er da ikke generet af
solen.” Jeg tror, det er første gang med
så sølle vejr.
Som det ses på fotoet, er jægerne klædt
på efter vejrliget, men selv regntøjet
forhindrede ikke, at alle blev gennemblødte så selv underbukser og strømper
var lige til at vride. Opfindsomheden
kom også i brug, Mads havde medbragt
en parasol, så betjeningen af kastemaskinen kunne foregå i tørvejr, men den arme
resultatfører måtte stå med vandet ned ad
ryggen og resultatlisten dækket af en stor
plasticpose.
Pokalen blev vundet med træf af 36 duer
ud af 40, og grundet vejrliget skete der
ikke fintælling før vi var i læ og ly i Hans
Kurts lade, og det konstateredes, at der
egentlig skulle holdes omskydning mellem Bo og Martin.

Men vi enedes på grund af vejr og fremskreden mørke om to vindere, hvorefter Bo overlod pokalen til Martin – flot
gjort!
Vores næste arrangement bliver så lodsejerfesten den 19/9-2020

Lodsejerfest.

Hvert 5.år afholdes lodsejerfesten som
betaling af jagtlejen i Engene.
Festen afholdes naturligvis i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter, maden er bestilt
hos Preben Susgaard, musikken leveres
af La Porta Band (som også spillede for
15 år siden).

Tidspunkt: Lørdag den 19/9-2020
klokken 18 til ???????.

Lodsejere med ledsager er naturligvis
gratis, medlemmer af jagtforeningen med
ledsager deltager til en favorabel pris.
Der udsendes invitation til lodsejerne og
jagtforeningens medlemmer.
Vi håber i Jagtforeningen, at alle lodsejere
vil deltage, og at se mange af medlemmerne for at gøre det til årets fest.
Hilsen Holmsland Jagtforening
Ved form. Karsten Krægpøth

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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Fjorden Rundt
Cykeltur ”Fjorden
Rundt” 2020.

”Der var én, der var to, der var 3 … på
cykeltur, der var ….
Én kørte hjem igen og så var der ni”.
Var vi 9 M/K’er, der d. 16/17 maj drog
ud på den årlige cykeltur, denne gang
til Esbjerg.
Vi var Lene R, Jette K, Inge, Hella/Peter,
Erik D, Bernhard B og Helen/Egon.
Vi startede i strid vesten-mod-vind (14
m/sek) fra Ringkøbing/Kloster over Bagges Dæmning ned til Hvide Sande, hvor
vi havde turens første pause i madpakkehuset på nordsiden af slusen. Her nød vi
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godt af bl.a. Tove T’s dejlige blåbærmuffins (hun blev samtidig enstemmigt valgt
til næste års kage-bager).
Vejret klarede lidt op og vinden løjede
en lille smule af og vi fortsatte til Årgab Camping, hvor vi indtog vores medbragte frokostmadpakke og fik en bette
én.
Videre sydpå mod Nymindegab, afbrudt
af en pause i en sommerhus plantage.
Fra æ Gaf cyklede vi videre ind til Lønne
Vandrehjem, hvor vi blev varmt modtaget af det nye unge værtspar, som overtog stedet på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig 1.3.
Lidt reklame må der til: dejligt sted med
udsøgt service!! Lene havde lavet Chili
con Carne til os alle og Erik citronformage. Yummi. Og efter flere timers spisen med god rødvin, -selskab og Peters
klaverspil ”kravlede” vi mætte og trætte
til køjs.

Næste morgen gik turen videre mod Esbjerg, idet vi i år havde prøvet noget nyt
og målet var Esbjerg i stedet for ”Fjorden
Rundt”.
Dejlig sol og let vind fra morgenen af.
Vi stoppede undervejs bl.a. ved Filsø
Fixpunkt – med en formidabel udsigt,
Elipsen og Elipsebroen etc. Vi så dog
ikke nogen af de krondyr området er så
berømt for.
Vejen gik videre igennem store skov- og
hedearealer, via Børsmose, Grærup, Vejers og Oksbøl, hvor vi spiste madpakker.
Så til Hjerting langs vandet, ”Mennesket
ved havet” og til Esbjerg Banegård. Den
sidste strækning var i strid blæst og truende regnvejr, men vi havde heldigvis
rygvind. Alt klappede og selvom vejrudsigten havde været truende, blev det ved
truslen og det værste vejr var lidt modvind ind imellem, men ellers rigtig fint
cykelvejr.
Toget havde heldigvis plads til os alle
med cykler, og vi ankom glade til Ringkøbing v. 19-tiden søndag aften efter en
rigtig god tur og uden uheld undervejs.

Valg til Menighedsråd i
Ny Sogn og
Gammel Sogn
Tirsdag den 15. september
2020 kl. 19.00
i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter:
- Orientering om Menighedsrådets
arbejde og valgprocessen.
- Opstilling af kandidater.
- Valg af menighedsrådsmedlemmer
(5 fra Ny Sogn og 4 fra Gammel
Sogn).
Vi håber på stort fremmøde.
Menighedsrådene i
Ny Sogn og Gammel Sogn

Tak til Lene for et godt arrangement.
Nu vil den nysgerrige læser sikkert gerne vide, hvem den 10. cyklist var…….
MEN det kan ikke oplyses, da ”HEN”
aldrig nåede med …!!
/Helen Wørmer
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Tirsdags Træf
Vi begynder igen
Tirsdag d. 29. september kl. 9 – 11.
Jette og Mette vil igen sørge for at vi
får motion.
Dagen starter med gymnastik, hvor
alle kan være med, – 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 med, sammen med
glade motionister.
Vi holder god afstand.
Hilsen udvalget for tirsdagstræf

Hjertemotion starter
igen den 19-8-2020
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter!
Træningen foretages af Jette Noesgaard, fysioterapeut og kostvejleder,
Ringkøbing.
Holdene er åbne for alle.
I Hjerteforeningen følger vi løbende
udviklingen vedrørende coronavirus i
Danmark og de forholdsregler, myndighederne anbefaler.
I Hjerteforeningen har vi et særligt
og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes
mulighed for at håndtere denne meget
specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager
meget alvorligt.

Der er 3 hold

Hold 1 kl. 12,15 til 13,15
Hold 2 kl. 13,30 til 14,30
Hold 3 kl. 14,45 til 15,45
Efter træningen er der isvand, kaffe
og frugt.
Yderligere oplysninger ved
Frode V. Thomsen 4033 5002
Der er tilmeldt ca. 45 personer D.D.
Der trænes 16 onsdage i efteråret.
Pris 500 kr.
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
September –November 2020

DEMOKRATI OG KRISTENDOM
Religion er et hot emne i den politiske debat. Kultursammenstød
fører til spørgsmålet, om Islam kan
forenes med de danske demokratiske værdier?
Straks lyder modspørgsmålet:
Kan kristendom? Nogle påstår, at
vi har folkestyre og demokrati PÅ
GRUND AF kristendommen, andre siger, at det er PÅ TRODS.
Den slags spørgsmål er SÅ store
og SÅ diffuse, at de er svære at
svare entydigt på.
Men det er en kendsgerning, at
de demokratiske værdier ER blevet
forenet i vores danske gren af kristendommen.
2000 års kirkehistorie har medført mange eksempler på udemokratiske begivenheder. Men det
ligger i den protestantiske og lutherske tanke, at dét skyldes, at

man har glemt kærnen i det kristne
budskab:
Gud blev menneske i skikkelse af
en fattig arbejdersøn. Han prædikede, at det er nok bare at tro uden strikse urokkelige leveregler
og magiske besværgelser. Det
handler om at sætte sig i det andet
menneskes sted, tage hensyn,
hjælpe, lader være med hænge sig
i etniske forskelle og så videre.
Det er nok bare at tro: at have
livsmod, at leve med håb: som det
hedder i dåbsordene om at være
genfødt til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse. Det handler om
et håb på trods af alt, hvad der vil
slå håbet ned. Også på trods af de
fordomme, vi mennesker har til
hinanden.
I skrivende stund har jeg lige
prædiket over en lignelse om det
her. Jesus fortalte om en by, hvor
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en fattig enke blev snydt og udsat
for overgreb, men ikke kunne få
hjælp fra byens dommer, som var
korrupt. Alligevel går hun ud midt
på byens torv og råber ad dommeren, at han skal sørge for retfærdighed.
Sikke en skandale! At en kvinde
offentligt går i rette med en mand i
en totalt mandsdomineret kultur.
At en fattig offentligt angriber en
rig i et klassesamfund. At en uuddannet kritiserer en højtuddannet.
O.s.v.
Men for Jesus er denne ”skandale” et eksempel på, hvad tro er:
At insistere på retfærdigheden
også når det ser allermest håbløst
ud, og at sætte ord på dét, kalder
man bøn, og det skal man blive
ved med og ikke blive træt.
Sådan rummer evangelierne historie på historie, der handler om
ligeværd: Mellem rig og fattig,
kvinde og mand, ung og gammel,
de fremmede og os.
I det Ny Testamente giver Paulus’ breve eksempel på eksempel
på, hvordan man i den tidlige kristendom derfor ikke bare holdt sig
til firkantede religiøse love, men
var nød til at tale sammen om at
finde retfærdige løsninger på snart
det ene snart det andet helt konkrete problem, som man stod med
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dengang for 2000 år siden. Paulus’
breve er et bidrag til denne samtale
og fortæller altså indirekte om, at
kristendommen handler om at tale
sammen om og drøfte fælles anliggender og spørge om råd, hos folk
med indsigt (som Paulus havde det
dengang).
I middelalderen talte man om kirken som ”communio mutua consolatio fratrum”: Brødrenes fællesskab til gensidig trøst og opbyggelse.
At konger og kejsere og herremænd så sidenhen tog magten over
kirken er en anden og trist historie,
men dét her er altså de kristne kærneværdier: Et levende håb på
trods, ligeværdighed på trods af
denne verdens fordomme, en samtalende styreform.
Jeg synes, at dét er demokratiske
værdier, og dem skal vi bakke op
om i denne tid med så mange udfordringer. F.eks. ved tage del i
menighedsrådsvalg og alle de andre generalforsamlinger i lille foreningsdanmark.
Ole Lange
FORSIDEFOTO:
Tilbage omkring 1650 lod Christense Juul sig afbilde som sin
mands jævnbyrdige i troen. Et portræt af en stærk kvinde,

GUDSTJENESTELISTE

Dato og evangelium

Ny Sogn

Lørdag 5. sep

6. sep. aug.– 13. sø.e. Trinitatis Tjen
hinanden
13. sep – 14. søn. e. Trinitatis
Joh 5: Ved Bethesda dam
20. sep – 15. søn. e. Trinitatis
Luk 10: Martha og Maria
27. sep– 16. søn. e. Trinitatis Joh 11:
Jesus og Lazarus
4. okt – 17.søn. e. Trinitatis
Mark 2: Læge for de syge
11. okt. – 18. søn. e. Trinitatis
Joh 15: Vintræet
18. okt. – 19. søn. e. Trinitatis
Joh 1: De første disciple
25. okt – 20. søn. e. Trinitatis
Matt 21: Lignelser om vingårde
1. nov – Alle helgen søndag
Matt 5: Jordens salt, verdens lys
8.nov – 22. søn. e. Trinitatis
Matt 18: Størst i Himmeriget
15. nov - 23.søn. e.Trin.: Mark 12:
Imod skriftkloge, tak til en fattig enke
22. nov – Kirkeårets sidste søn.
Matt 11: Jesu fryderåb
29. nov – 1. søn i advent. Matt. 21:
Palmesøndag

10.00
Konfirmation

10.30 (Høst)

Gl. Sogn

10.00
Konfirmation
*
9.00
M. Thams

* 19.00 Sang

* 10.30 (Høst)

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30
B. Hindsholm
19.00

10.30

10.30

14.00

*

10.30

*10.30

*14.00

9.00
L. Christoffersen
16.00

10.30

O.L prædiker i andre kirker: 13. sep. i Rindum kl. 900. 27. sep. Hee kirke kl. 9.00, 8.
nov. 9.00 Hee, 15. nov. 9.00 Rindum
Kontakt: Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og 61204437
www.holmsland-kirker.dk

https://www.facebook.com/ny.sogn.gammel.sogn/
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MENIGHEDSRÅDSVALG

Du tænker nok ikke så meget over
det til dagligt, men i Danmark er
det kirkesognet, som er den grundlæggende byggeklods for retsstaten. Da vores forfædre tilbage i
Middelalderen inddelte landet i administrative enheder, oprettede
man sognene, med én kirke i hvert
sogn.
Det var de første kommuner. I
fortiden var det nok ikke altid lige
demokratisk, men det afspejlede
alligevel, hvad der rørte sig i samfundet. Siden middelalderen har
der været mange reformer af vores
samfund, men man har i det store
og hele bevaret sognene, som den
mindste administrative enhed, nu
dog kun med ansvar for personregistrering og kirkelivet. Og stadigvæk er sognene styret efter demokratiske spilleregler. Hver 4. år
vælges der et menighedsråd. Menighed er det gamle ord for fællesskab.
Når du modtager disse sider,
summer området af alle de generalforsamlinger som blev aflyst i
foråret pga. Corona-krisen bliver
afholdt nu. Midt i det hele er der
også sognets generalforsamling:
Valg til menighedsrådet. Det er:
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Tirsdag den 15. september kl.
19.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Der er sket meget i kirkelivet de
sidste 4 år. Bl.a. er menighedsrådene på Holmsland gået sammen
til ét fælles menighedsråd, så man
ikke kun deler præst, men også det
øvrige personale.
Men der skal stadigvæk vælges
medlemmer fra hvert område: 5 fra
Ny Sogn og 4 fra Gammel Sogn.
Ordningen med menighedsråd i
alle sogne er i øvrigt en vestjysk
opfindelse, indført i 1903 af statsminister I.C. Christensen, som var
valgt i Ringkøbing Kredsen. Det
var et demokratisk pionér-projekt.
Bl.a. var menighedsrådsvalget det
første landsdækkende valg, hvor
kvinder havde stemmeret og valgbarhed!
Siden 1903 har menighedsrådsvalgene haft til opgave at gøre folkekirken til hele folkets kirke og
ikke en lukket forsamling for særligt udvalgte. Gennem valgene har
menighedsrådene til opgave at afspejle det liv, der leves i lokalområderne, sognet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt tager
del i debatterne og afstemningen
op til menighedsrådsvalg.
Ole Lange

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

September 2020
Tirsdag d. 1.
Mandag d. 7.
Fredag d. 25.
Oktober 2020
Mandag d. 5.

Tirsdag d. 6.

Torsdag d. 8.
Tirsdag d. 20.
27.-30...

Møde med Ole Lange.
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Høstfest. Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen,
Lomborg, taler.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen

Kredsarrangement. Oktobermøde. Gudstjeneste i
Ringkøbing Kirke kl. 19.00 ved Jørgen Moeslund.
Efterfølgende kaffe og Temaaften i Ringkøbing
Missionshus ved Erik Kloster.
Kredsarrangement. Oktobermøde. kl. 19.30 i Astrup
Forsamlingshus ved præst Simon Møller.
Ydre Missionsaften. Om Brødremenighedens
Danske Missionsselskab.
Halmøder i Skjern. Særskilt program.

November 2020
Mandag d. 2.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Tirsdag d. 17.
Soldatermission. Landsformand Jesper Hornstrup,
Skive taler.
December 2020
Tirsdag d. 1.
Adventsmøde med Bjarne Lindgren.
Mandag d. 7.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Tirsdag d. 29.
Julefest. Thomas Kristensen, Hvide Sande taler.
Der tages forbehold for aflysninger
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 24205014
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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:
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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Kloster

Status fra Brugsen

Vareopfyldning, vareopfyldning og
vareopfyldning.
Vareopfyldning har været fast arbejde
i Brugsen hen over sommeren; varerne
”forsvinder” fra hylderne i en fart, vi
aldrig har set før, og det er i den grad
positivt.

øst, syd og nord vælger at lægge dagligvarehandelen i Kloster. Der har ikke
været talt meget tysk – men det kommer nu.

Nu er det ikke en mundtlig beretning,
der kommer her. Den venter vi med til
generalforsamling d. 24. august; men
snarere en status på den udvikling,
Brugsen er inde i.

Hvordan går det med udflytningen af
butikken?
I Dagbladet d. 28. juli kunne vi læse
den gode historie om en optimistisk uddeler, der er fuld af fortrøstning, når det
gælder etablering af en topmoderne butik tæt på Søndervig Landevej.

Brugsen klarer sig rigtig godt. Vi ville
sige, hvis ikke det var fordi, at hele
landet står midt i en sundhedskrise og
økonomisk krise, at Brugsen er en vinder – men det kan virke forkert. Ikke
desto mindre har omstændighederne
givet det største opsving i rigtig mange
år. Vi har mærket, at mange holder sig
tæt på hjemmet og vælger den lokale butik, for at undgå så meget kontakt
som muligt. Mange har også valgt at benytte sig af vareudbringning.
Vi har også mærket, at der pludselig
bliver talt en anden slags dansk i butikken – rigtig mange danske turister fra
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Det var lykkedes repræsentanter fra
bosætningsudvalget/Sogneforeningen,
Brugsen og støtteforeningen for skolen, børnehaven og plejehjemmet at få et
møde med borgmester Hans Østergaard,
viceborgmester Søren Elbæk, udvalgsformand for Teknik og Miljø John G.
Christensen, kommunaldirektør Jens Peter Hegelund og faglig koordinator i planafdelingen Camilla Riser Myrvig.
Vores forventninger til mødet var:
- at komme i dialog om en fremtidig udviklingsplan for Kloster / Holmsland.

- at møde en forståelse for vores situation
som helhed og for Brugsen specielt, der
står overfor store bundne investeringer.
- at møde en vilje til handling fra alle
parter.
- at blive afklarede på, hvad kommunen
kan bidrage med i processen.
Mødet blev holdt d. 1. juli, og det var et
godt og konstruktivt møde, hvor vi fik
forventningerne indfriet og blev kloge
på: ”Hvad skal der til? - for at få gang i
udviklingen”.
Politikerne og embedsmændene var
meget lydhøre og forstod vores situation/ønske. Der blev udtrykt anerkendelse
for den proces vi har været igennem med
inddragelse af foreninger og erhvervsliv
og involvering af lokalbefolkningen. Der
blev skitseret en plan – det vil tage tid;
men det kan I læse meget mere om andet
sted i Sognebladet……

Det korte af det lange er, at vi nu kan begynde at arbejde mere konkret med udflytningen. Vi har holdt møde med økonomiske rådgivere fra COOP.
Prognoser er under udarbejdelse, og der
bliver drøftet alle tænkelige muligheder.
Mere herom til generalforsamlingen
mandag d. 24. august kl. 19.30. Husk
tilmelding i Brugsen senest d. 20. august.
Vi slutter af her med en opfordring til at
deltage i det store Holmsland’ske kaffebord lørdag d. 29. august kl. 14.00, hvor
vi hver især kommer med en lille kage
til Ta’selv bordet og nyder det til kaffen
fra Brugsen. For god ordens skyld kan
vi nævne, at Sundhedsstyrelsen har godkendt arrangementet.
Vel mødt.
Uddeler og bestyrelse
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Stort fælles kaffebord på Holmsland’sk vis
Lørdag d. 29. august kl. 14 – 16.30
Vi har en plan og er tilmed blevet opfordret!
Dagli’Brugsen Holmsland lægger op til et stort fælles kaffebord på
den grønne grund på Mejlvang.
Kaffen kommer fra Brugsen. - Men hvor kommer kagerne fra?
- her kommer alle på Holmsland ind i billedet.
Vi tror på, I vil være med til skabe det store kaffebord. Kager
fra Holmsland, egnskager, yndlingskager, ja, kager fra alle egne
af Danmark. Men ikke bare kager fra Danmark. Også kager fra
Ukraine, England, Island, USA, Polen, ja, fra mange lande i verden.
Vi er en samling af mange forskellige mennesker på Holmsland.
Hvor mange kager kan vi tilsammen mestre?
Til et rigtigt kaffebord hører der også masser af snak. Et fælles
kaffebord styrker fællesskabet – og det er ikke en konkurrence.
Vi går all in på kagerne, der leveres af deltagerne selv. Kagerne
placeres på lange ta’ selv borde. Der vil garanteret være god afsætning fra både børn og voksne, og kaffe- og saftkanderne vil hele
tiden være fyldte.
Kaffebordet vil blive holdt i tidens ånd med god afstand og god
håndhygiejne.
Sundhedsstyrelsen har godkendt arrangementet.
Venlig hilsen
Dagli’Brugsen Holmsland
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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
37

HOLMSLAND SKOLE
Sommerferie er SKØNT, men vi glæder
os nu også til, der igen er børn og voksne på skolen. Vi er alle klar til skoleåret
20/21 med de glæder og udfordringer,
det bringer.
Grundet et roligt forår og sommerferie,
så har skolebestyrelsen ikke så meget
nyt at berette om pt, derfor får Sognebladets læsere sommerbrevet, der blev
sendt til forældre og personale op til
sommerferien, som forsøger at samle
året på det netop afsluttede skoleår:
Kære forældre og ansatte
Traditionen tro ville formanden for
skolebestyrelsen sige et par ord til Sommerfesten, men da den er aflyst i år
grundet COVID 19, så kommer ordene
her på tryk:
Det har været det mest mærkelige forår
grundet Corona - et forår, som vi aldrig
før har prøvet og forhåbentlig aldrig kommer til at opleve igen. Ifølge Irvin D. Yalom (amerikansk psykiater) så er livets
grundvilkår:
• At vi alle skal dø
• At vi i afgørende stunder er alene
• At livet er meningsløst
• At vi har frihed til at vælge
• Men at grundvilkårene skal ses i
par:
• At vi skal dø betyder også, at vi skal
leve
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• At vi er alene betyder også, at vi er
sammen med andre
• At livet er uden mening betyder
også, at vi selv må give det mening
• At vi har frihed til at vælge betyder også, at vi har forpligtelser og
er begrænset i vores livsudfoldelse
og ikke altid noget, vi selv er herre over.
Jeg synes, disse grundvilkår er meget
rammende for det, vi har oplevet og som
fortsat vil berøre vores liv og væremåde
-vi skal huske at leve, være sammen med
andre, give livet mening og bruge vores
frihed bedst muligt - og måske er der
også kommet noget brugbart ud af sådan
et forløb.

HOLMSLAND SKOLE
Måske er der opstået mere nærvær og
samhørighed i familierne, måske er der
kommet bedre styr på balancen og prioriteringen, så man har tænkt hvad er egentlig vigtigt i mit liv…

• Børnehuset, skolen og SFO’en har
længe samarbejdet, men en vandskade i Børnehuset har givet samarbejdet et stort nyk op ad. Alle - både
børn og ansatte - har været meget
omstillingsparate og fleksible, også
selvom vaner og praksis er blevet
ændret.
• Mormormad er noget af det bedste,
der findes. Ud over en skøn madoplevelse så bidrager det også til at
styrke fællesskabet og nærværet og jeg har hørt, at Madholdet er klar
igen næste skoleår.

COVID 19 gjorde i hvert fald noget ved
den daglige drift af en skole - og vejen
blev asfalteret imens, der skulle køres.
Stor ros og TAK til skolens ansatte for
at få det bedste ud af situationen, gøre
sig erfaringer og rette til. Når jeg hører
om, hvordan andre skoler har grebet situationen an, så er jeg meget glad for, at
mine børn går på Holmsland Skole.
Dette skoleår har jo også været meget
andet end Corona, selvom det nok er det,
der har fyldt mest:

• En arbejdsgruppe er i fuld gang med
at kigge på skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune, så det
er meget spændende at se, hvordan fremtiden kommer til at se ud
for vores lille skole. Jeg kan nogle
dage været meget bekymret for, om
kommunen vil prioritere Holmsland Skole - og andre dage tænker
jeg: Ja, selvfølgelig skal der være
en folkeskole i Kloster - især med
de rammer, den ånd, det personale
og de familier vi har. Man lukker da
ikke en skole, som ligger nr. 1 når
det gælder forældretilfredshed… eller gør man??

• Eleverne har i januar, februar og
marts knoklet med opvisningsprogrammet - og hvor havde vi glædet
os til at vise det til lokalopvisning
og i ROFI - men musikken og alle
planerne er gemt væk, og vi finder
det hele frem igen i 2021.
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HOLMSLAND SKOLE
• Vi arbejder i bestyrelsen hele tiden
med markedsføring af skolen - vi
vil så gerne fortælle rundt omkring,
hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde, som andre skoler måske ikke
kan. Vi har plads til flere børn - og
glædes meget over, når vi hører om
tilflyttere med børn og gravide maver - og især over de familier fra andre byer, der aktivt vælger Holmsland Skole til. Vi håber, I forældre
fortsat vil være vores ambassadører
og sprede det gode budskab.

overbevist om, at hun skulle tilbage
til hendes kære skole og kære elever. Sådan blev det desværre ikke.
Den 6.3.20 sov Heidi ind på hospice i Hvide Sande. Vi vil huske Heidi som nærværende, opmærksom,
ærlig og kærlig. Børnene var meget
trygge ved Heidi - og fagligt havde
hun en bred palet og kunne udfordre
eleverne sprogligt, matematisk og
kreativt. Heidi har sat sine spor - og
hun er savnet.
Æret være Heidis minde.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle
forældre for opbakningen til skolen
og bestyrelsen - det er så dejligt at se
jer til Klar-parat-madpakke-start, Naturens Dag, Familie-svømmedag, Corona-banko, Sommerfest (i hvert fald
planlægningen af den…) og hvad vi nu
ellers finder på.
Tak til øvrige medlemmer i bestyrelsen
for at gøre arbejdet sjovt, spændende og
vigtigt.

• I forbindelse med valget til skolebestyrelsen var der ikke øvrige kandidater, der opstillede, derfor kan
vi sige stort tillykke til Jesper Hillebrandt og Torben Mortensen med
genvalget. Efterfølgende er 2 suppleanter fundet: Tom Poulsgård og
Jens Bukholt - velkommen til skolebestyrelsen.
• Mindeord om Heidi Sandholm:
Heidi har igennem det sidste års tid
kæmpet en brav kamp mod kræftsygdom - og har hele tiden været
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I ønskes alle en rigtig god sommer - vi
kløer på igen til august.
Mvh Nina Aarup
Formand for Skolebestyrelsen
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Kalender på
Holmsland.dk
”Æ snak i Kloster” siger, at der er nogen, der ikke kender kalenderen på
Holmsland.dk???????
Kalenderen er en så gammel sag, at jeg
ikke kan huske, hvornår den startede.
Det var i hvert fald tilbage til den tid,
da Poul Lyng var formand for Sogneforeningen.
Kalenderen har flere formål:
• Den er et sted, hvor man lige kan slå
op, hvornår det nu er, at et arrangement skal løbe af stabelen.
• Ikke mindst vigtigt: Den er et sted,
hvor man kan se, om andre har planer på den tid, man selv tænker på
at lave noget, der rammer de samme deltagere!!!!! Måske skal der en
lille snak til at løse et evt. problem.

• Kalenderen er et sted, hvor folk udefra kan se, at der er gang i Holmsland.
Jeg får informationer via Sognebladet.
Jeg sætter dem ind, når bladet er lavet.
Jeg henter informationer fra HIMS.
Hvis jeg falder over noget på Facebook,
kommer det også ind.
Men det jeg ikke ved, kan jeg ikke
sætte ind, så brug venligst adressen:
holmsland.kalender@gmail.com. (Der
er i øjeblikket kun 1 der bruger denne
mailadresse????)
Hjemmesiden www.holmsland.dk kan
i øvrigt bruges som indgang til HGU,
Skolen, Centeret og Sogneforeningen
og man kan linke til ”Huse/grunde til
salg/leje på Holmsland.”
/Ivan
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Lokalhistorisk Forening
for Holmsland og Klitten
afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.30
i Fiskeriets Hus, Nørregade 2b, Hvide Sande
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Mogens Tarp fortælle om sit spændende arbejde på
Lokalhistorisk Arkiv i Kloster.
Foreningen er vært ved kaffe og brød – alle er velkomne, men kun medlemmer har
stemmeret.
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten har bl.a. til formål at være forum
for lokalhistoriske aktiviteter ved foredrag, studiekredse, udflugter m.m.
Foreningen har udgivet bogen ”Holmsland og Klittens Historie III”. Den omhandler de sidste 3 årtier af Holmslands Kommunes eksistens frem til kommunesammenlægningen den 1. januar 2007.
Er du interesseret i bogen som kan købes for kr. 248,- eller vil du gerne støtte foreningen ved at tegne et medlemskab, kan du kontakte kasserer Grete Holt Winther
på tlf. 97311797 eller på mail – lokhist08mail.com.
Et medlemskab koster 100 kr. om året.
Venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten
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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

2. 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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Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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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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Ludvig
Mylius-Erichsen
eller i daglig tale blot Mylius-Erichsen
ved de fleste her, hvem er, idet han voksede op i Ringkøbing, hvor der også i
dag står en statue af ham foran museet.
Man forbinder ham som regel med Grønlands-Ekspeditioner, bl. a. DanmarksEkspeditionen, hvor han sammen med
sine to rejse-kammerater omkom. Han
blev kun 35 år.
Mylius-Erichsen var ud over at være polarforsker også journalist og forfatter.
Under sin opvækst i Ringkøbing holdt
han til blandt byens fiskere, bønder, folk,
der boede på heden, bl. a. taterne, og gøglere. Hans far, der var betjent, skulle ofte
ud på Klitten i embeds medfør, og der
fulgte Mylius-Erichsen ofte med. Alt det
har inspireret ham til hans senere forfatterskab.
Han skrev bl. a. et skuespil, Taterne, og
tre bind noveller: Vestjyder, Strandinghistorier og Nye strandingshistorier.
Nedenstående fortælling stammer fra
hans novellesamling Vestjyder.

Klitbokongen og
Herredsfogden
Gamle Adser Klitbokonge, der nu er
død og borte og fik tre Dages hæderlig Begravelse efter svunde Tiders Skik
og Brug, som Adser selv havde holdt
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i Hævd sit hele Liv, han var en haard
Hund at bides med, når det Sind kom
over ham.
Han var Sognefoged og Lægdsmand over
mange Mil Klit og Strand, dertil Strandfoged og Brandfoged, Opsynsmand ved
Redningsstationen, Vurderingsmand for
Kreditforeningen, Sogneraadsformand og
Dannebrogsmand, han var i det hele taget
alt, hvad en virksom og fremmelig Mand
kan blive i et stillestaaende Sogn, han var
en slags enevældig Monark blandt Fiskerne, og under Kongsnavnet var han kendt
lige fra Nymindegab til Thorsminde.
Adser var kortstumpet og bredbygget,
Mave lagde han sig til med Aarene, Hals
var der ingenting af, Benene var saa hjulede, at han, som Folk sagde, ”ikke var
god til at møde Grise”. Nogen Skønhed
havde Adser aldrig været, men sikker og
smaasnu det var han. Ansigtet var fedt
og rødsprængt som nyskoldet Soflæsk,
Skæg havde han bare under Hagen, hvor
der sad en børsteagtig, aldrig graanende
Bræmme, der – som han selv sagde –
”bøded saa rart paa æ Krav’-Sager”.
Øjnene kunde man daarligt se for de
langhaarede Bryn, men undertiden, naar
han i Glæde over sin egen Fiffighed skød
Brynene højt til Vejrs, fik man et hastigt
Kig paa de smaabitte Lurendrejer-Øjne,
der godtede sig dybt inde mellem sammenrynkede Laag..
Det var Synd, at Adser skulde dø saa
tidligt. Han var en Original af gammel
Snit og ikke til at erstatte. Rigtignok var
han højt op i Halvfjerserne, da han ”rejste af”, men hans Jernhelbred vilde sik-

kert have strakt til endnu i mange gode
Leveaar, hvis ikke han var kommen saa
sært akavet af Dage, ved en ren Fejltagelse. Han drak noget forkert en Gang,
noget ”Rottegift”, sagde man, eller andet
nymodens kunstigt Sprøjt i den Tro, at
det var gammeldags Malurtensbitter. Og
saa himlede han.
Somme Folk paa Klitten mente egentlig, at Adsers Sjæl nærmest var faret et
fæle Sted hen. Mission og de Dele havde
alle Tider været ham en Pest, og en kendt
Sag var det, at han baade kunde sværge
tykt og spille en stiv Firkort, ikke heller
havde han nogensinde været en Sinke
til at punse ved Strandingsauktionerne,
og rén og bar Løgn var det næppe, naar
Rygterne gik om ham, at mér end én Pige
var ”kommen for Skade ved ham”.
Men Adser var en mægtig Mand paa sin
Egn. Han sad lunt inden Døre med bare
en lille første Prioritet paa sin gode Ejendom og ellers rede Penge til. Det var ikke
nemt at rokke ved ham, aabenlyst turde ingen sige ham noget slemt paa, andet end hvad han gad høre. Han havde
en smældende Mund, naar nogen var
kommen ud for hans Vrede. Alligevel
kunde Egnens Folk godt lide ham, hans
Humør var saa forfriskende bredt, en aaben Haand havde han, naar ret til Gavns
det kneb i et Fiskerhjem, og saa var han
jo saa repræsentativ, en rigtig Kærnekarl
at sende til baade Herredsfoged og Amtmand, naar stedlige Interesser stod paa
Spil. De høje Herrer kunde ikke snakke
ham fra sig, han klemte dem mangen

Gang for værdifulde Løfter, som han nok
skulde sørge for, at de stod ved, naar Tid
og Lejlighed var inde.
Jo-jo, gamle Adser Klitbokonge pyntede
paa sin Hjemegn. Han var én af de faa paa
den lange Klit, som Ringkøbingfolkene
tog Notits af.
Naar han var til Bys, overvældedes han
altid af Invitationer til at spise hos Herskaber som Konsulens og Førstefuldmægtigens, ja, saagar hos Borgmesterens, at sige da den gamle Borgmester,
som til sidst døde af sin Husbestyrerindes megen gode Mad, for med den ny
Øvrighed, som spillede fin og ikke vilde stikke Fingeren i Jorden og lugte,
hvor den var, med ham kom Adser snart
i Krig.
Fjendskabet stammede fra en Sessionsdag, da Adser i sin Egenskab af Lægdsmand var i Byen med det værnepligtige
Mandskab.
Sessionen var en af Adsers store Dage,
hvor han udførte sin kæreste Embedsgerning. Det var ham en Æressag at møde
med Kongens Karle og faa de flest mulige
udskrevne.
Tidligt om Morgenen trak han i Skødefrakken og hængte Sølvkorset paa Opslaget. Han var stolt af dette Kors, fordi
han havde faaet det af selve Frederik den
Syvende, da Kongen en af sidste Leveår
gæstede Vestjylland og overværede en
Prøve med Redningsbaaden ovre i Adsers Distrikt. Baaden var næppe lykkelig
og vel kommet i Land, før Kongen havde
taget i Lommen og egenhændig hæftet
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Dannebrogmændenes Hæderstegn paa
Adsers Trøje.
”Hva’for nov’et! Ska’ A ha’ den hær
Himstrigims?” Adser var blevet ganske
benovet.
”Jo, det var da Meningen,” sagde Kongen.
Adser havde staaet lidt med Hagen trukken ind og kigget paa skøns ned efter
Sølvkorset, pillet ved det, løfter Blikket
prøvende mod Kongen og skudt de strittende Bryn forbavset i Vejret. Saa havde
han pludselig stukket en Næve ud mod
Kongen og sagt:
”Da skal du ellers ha’ saa sær grov
manne Tak!”
Saadan fortalte Folk. Og Historien kunde
godt have sin Rimelighed, for Adser duttede enhver. Han kendte ingen anden
Tiltaleform. En Gang, han havde været
sendt til København som Delegeret i
Havnesagen, havde han paa Frederiksberg opsøgt den lige udnævnte ny Ringkøbing-Borgmester i dennes derværende
Hjem og skal dér have introduceret sig
med følgende Ord:”A vild’ da nok op og
se, hva du var for en Kaal!”
Borgmesteren tog i øvrigt ikke Adser
hans Besøg ilde op. Tværtimod. De blev
sidenhen rigtig gode Venner, og Adser
havde altid sit Frisprog, naar han i den
Borgmesters Tid kom paa Øvrighedskontoret.
Men i Vestkystbyerne er det med Øvrigheden som med Præsten, Kaldet er ikke
af de fedeste, og Embedet skifter ofte Indehaver. Og en skønne Gang kom der en
50

fin Mand i Embedet, som ikke ”gouterede” Adser.
Første Gang, da Adser kom paa Kontoret
til den ny Borgmester og Herredsfoged,
var netop Sessionsdagen.
”Go-dav-dav,” raabte Adser, da han
trinede ind ad Døren. Og rundt i Kontorlokalet gik den tykke Klitbokonge
og gav lange, slatne Haandtryk til hele
Personalet, fra Førstefuldmægtigen til
yngste Kontorist. Et Par glade Ord havde
han til hver.
I det samme kom den fine Herredsfoged
ind fra sit Privatgemak.
Adser trillede straks hen mod sin høje
Foresatte med et gnældrende Tilraab:
”Se-se, bette Venner, er det ham-sjæl?
Saa Go’dav og valkommen hertil!”
Men Adsers venligt fremstrakte Haand
berørte Herredsfogden yderst fornem med
kun to Fingerspidser. Adser opfattede
imidlertid ikke straks Velbaarenhedens
højbenede Kølighed og gnældrede bredt
og muntert videre med sin Snak, saadan
som han plejede. Han vilde være rigtig
hyggelig ligetil over for den ny Mand.
”Saa-saa, nu er det nok, hr. Sognefoged!”
Herredsfogden rankede sig og rynkede
Næse og traadte et Par Skridt tilbage mod
Kontordøren. Adser var endnu ikke klar
over Situationen, men mente sig uforstaaet og nærmede sig endnu en Gang
og i fordoblet Elskværdighed den fine
Øvrighedsperson.
Herredsfogden var til det yderste irriteret og fnøs heftigt ud mod den gam-

le Klitbokonge:”De lugter, Mand! Hold
Dem dog borte fra mig. De lugter jo
væmmeligt af Fisk!”…
Kontorpersonalet dukkede sig rundt
ved Pultene af Skamfølelse … men Adser, der pludselig forstod, snurrede brat
og krænket omkring, tog sin Hat og gik
mod Yderdøren. Her vendte han sig et
Øjeblik. Han var harm-fnysende rød i
Hovedet. Saa sagde han, idet han tog i
Døren:”Undskyld, men hva’ Satan i Helvede sku’ A ellers lugte a’!” Og ude af
Døren var han med et Smæld.
Efter den Dag lod Herredsfogden rejse
en Skranke tværs over Kontorgulvet –
for at holde ”Bondebæsterne” i behørig
respektfuld Afstand!
Adser var lynende gal. Han stod paa Torvet henne ved Raadhustrappen med en
blaa Liste i Haanden og raabte ud over
en stor Flok Ungdom Navnene paa sine
Værnepligtige. Der var denne Gang kun
i alt sytten Mand fra hans Lægd, mest
unge Knægte, der gik forlods ind, men
ogsaa et Par ældre Folk med Kone og
Børneflok derhjemme.
”Enevold Kristensen Enevoldsen Heide
fra Bjerregaard,” raabte Adser arrigt.
”Hvor Døvlen er du! Vi skal frem nu lig’
paa en Studs. Du faar Mulkt for Udeblivelse. Enevold Kristensen Enevoldsen Heide – jen Gang til og for sidst’
Gang!”
Fra en Sidegade kom tre fulde Karle svingende ind paa Torvet. De sang i vilden Sky:

”Sjæl Kongen og Prins Frederik
skal glæde sig derved,
nærensti’ de faar at se
vores Tapperhed,
tju!”
”Dér har vi ham, den Styk’ skrumle
Knæjt,” raabte Adser. ”Hit med dig, Jenvold! Nu ska’ vi op.”
Den ene af de tre fulde Fyre ravede hen
til Raadhuset.
”Du bliver gjænt hjem igen. Du ka’
jo et’ staa ret paa æ Maal,” raabtes der
haanende efter den fulde.
Adser talte ham myndigt til:”Tror du, A
vil vær’ Nar for dig. Ka’ du se og pas di’
Tid! Din kjælle Kloj! … Nu alle Mand
op! Og nu ingen Sølleheder! I ska’ kattensveskemæj ta’s aalsammen!” Adser
holdt for sidste Gang Mandtal og fulgte bagefter de sytten Karle ind i Raadshuskorridoren, hvor man hørte ham
kommandere som nogen Korporal. Det
drønede derinde paa Trappen under
tunge kejtede Støvletramp.
En lille Timestid senere kom Adser ud
igen med sine Klitboere. Karlene stormede ud i Mængden. Adser stod paa sidste Trappetrin og saa svært gnaven og
glubsk ud.
”Hvad blev I? Hvad blev I?” raabtes der
de unge Fiskere i Møde.
”Søværnet! Søværnet!” svarede de fleste
og grinede glade og smækkede vigtigt
med Fingrene.
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”Stads Karl! 69 ¾! Livgarden!” udbasunerede en ung Kraftfyr.
”Lykke og Velsignelse! Sytten Maaneder!” lød det ude fra Flokken.
”Hvormange til Viborg?” var der en af
Byens Borgere, der spurgte Adser.
”Hele fem, hele fem – søvrenslaamej!”
hvæsede Adser. ”Det er en Ynk for en
Fisker og blyv Møjtramper i Viborg! A er
saa ærgerlig, saa ærgerlig! Og jen gjænt
de hjem til næst’ Aar – ham den fuld’
Jenvold Heide fra Bjerregaard … Han
lod hans Vand rende og drat’ om, da han
skulde maales! Føj endda… A vild’ et’
ha’ overgaaen den Skam med mi’ gjæv’
Klitbokaal’ for en hel Hoben Skillinger!”
Hen mod Aften havde den danske Soldat erobret Byen, alle Beværtninger var
tæt pakket med gæve Kongens Karle,
der drak og sang og pralede og skændtes. Rundt i Gaderne kom de stejlende
flokkevis med megen Hurlumhej og
Brøsighed. Det drønede fra dem med
de allersværeste Eder og Forbandelser.
De krammede og smaskede alle Piger i
Farvandet. Nu og da smækkede de hinanden i Stenbroen, saa det svup.
Uden for et pænere Gæstgiversted paa
Torvet stod Adser ved Posthjørnet i
et nødtørftigt lille privat Ærinde. Han
havde drukket rigelig mange Punse, Hatten sad langt nede i Nakken, Panderynkerne flød over med dampende Sved.
I det samme sér Adser, med et Blik til
Siden, at Herredsfogden kommer spad52

serende over Torvet med sin Frue. Først
stiger der en stram Vigtighed op i Klitbokongen, at han – som han kan lægge
til og bande – ikke vil hilse paa den skid’
Vigtigpraas til Herredsfoged. Men med
sit sædvanlige venlige Sindelag over for
det svage Køn, bestemmer Adser sig i
Hast til, at Fruen ikke skal gengælde for
sin Mands afvisende Velbaarenhed, og
da Øvrighedsparret lige i samme Nu er
ret ud for Asger, og han endnu ikke har
overstaaet sit private lille Ærinde, gør
han en halv og ret venligt imødekommende Vending med Overkroppen ud
efter Gaden, løfter Hatten højt og siger
med et bredt Grin: ”Godav-dav!”
Han fik ingen Genhilsen – heller ikke af
Fruen. Det undrede og krænkede ham.
Men endnu mere forundret og fortørnet blev han, da han anden Dagen efter
modtager en blaa Tjenestekonvolut fra
Herredskontoret med en Tilsigelse til at
møde paa Ringkøbing Raadhus for dér
at høre sig idømt en klækkelig Bøde for
Overtrædelse af Politivedtægtens Paragraf det og det angaaende usømmelig
Adfærd paa offentlig Gade, Vej eller Sti.
Adser slog i Bordet:”Nu har A kattensveskemæj aldrig i Mands Minde hørt
saa galt … A ska’ mi’sæl gi’ Svar paa
Tiltale!”
Men der hjalp ingen Modsigelse. Adser maatte erlægge 10 Kroner for Retsskranken.
”Det var endda stræng’ nok,” ytrede han
med stram Mund.
”Vil De maaske hellere sidde dem af,”

spurgte Herredsfogden brydsk.
”A maa altsaa et’ ha’ Lov-”
Herredsfogden kogte:”Næste Gang fordobler jeg Multken. Jeg skal saa sandelig lære Folk Dannelse her i Jusristdiktionen. De er færdig, Sognefoged. De
kan gå.”
”Det var den dyrest’ Puns, A noven Tid
har drukken i Ringkøbing,” sagde Adser
rasende, da han steg til Vogns ved Købmanden. ”A skal spillme et’ kom herind i
Hast! Føj i al Evighed!” Og saa spyttede
han sideværts ud over Hestene … ”Ka’
vær’ te En heller et’ maa spyt’ her til Bys
… Ja-ja, nu ka’ I skrive det, nær I næst’
Gang ser mig!”
Adser holdt Ord. Han tog aldrig mér til
Ringkøbing. Men gode Venner blandt
Ringkøbinggenserne tog ofte over til
ham, og altid spurgte han dem, inden
de kørte afsted:”Naa, Folkens, maa En
immervæk et’ forret’ si’ Ærind’ i Ringkøbing.”
Han pønsede tit paa Hævn, men kunde
ikke regne ud, hvordan han skulde faa
ram paa Herredsfogden.
Saa en Dag, det følgende Efteraar, spiller Tilfældet ham en gunstig Lejlighed i
Hænde. Herredsfogden har været til en
Stranding de mange Mil helt sønder paa
i Klitten mellem Fjord og Hav, er blevet
forsinket dernede og maa overnatte undervejs hjem. Der er ingen andre Steder
at tage ind end hos Sognefogdens, hvis

Gæsteværelse er Sognets eneste præsentable. Og hvor nødigt end Herreds-fogden
vil bede om Husly hos Adser, maa han dog
bekvemme sig dertil.
Han springer af Vognen og byder Adser
en behandsket Haand, Adser lader som
om han ikke sér den, beholder begge sine
Hænder i Lommerne og beordre sin Karl
til at spænde fra.
”Det er mig en Ære at huse Herredsfogden,” siger Adser med tyk Mæle. Og
saa byder han Herredsfogden ind og lader sætte et vel dækket Bord for ham.
”Spiser De ikke selv med,” spørger
Herredsfogden anstrengt nedladende.
”Nej, det sømmer sig et’,” snærrer Adser. ”A ska’ ogsaa ind og se til, at mi’ Piger faar æ Kammer gjort godt i stand til
Herredsfogden…”
Om det lille Puds, hvormed Adser den
Aften hævnede sig paa Herredsfogden,
fortalte den gamle Klitbokonge senere
mangen Gang og meget gerne:
”Jov-jov, det gik saa’en til, at A pludselig
fandt paa og ta’ en lille Genstand væk fra
æ Servantestel i Herredsfogdens Kammer. Og da saa Velbaarenheden ska’ til
Køjs – A had’ skænket ham godt til hans
Nædder – saa savner han jo de’ hær Genstand. Vi hørt’ ham rumstere en lidt dérinde, men som vi had’ beregnet, saa varer det jo bare en bitte Stød, før han med
si’ Klæ’r løst slaa’en om sig triner ud a’
æ Dør og tripper hen til æ Hushjørne …
Av! Dér stod Mikkelline, æ Hjordpige,
og fumled ved nov’en Roer.
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Saa fløjter Herredsfogden, som ingenting var hændt, og slaar en Slav udenom
og hen til æ Lade-hjørne … Naa-da-da,
begge vor Eespiger de had’ ”tilfældigvis” Snak dér med en Nabokaal.
Herredsfogden – han er jo saa sippenippet a’ sig – han hilste og rømmet’ sig og
stævred’ ætter æ Staldhjørne. Dér traf
han mig – ogsaa rent ved en ”Tilfælde”.
Han greb til hans Lom’klæde og snød
hans Næse, da han blev mig var.
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”Skader De nov’et, Hr. Herredsfoged?”
spurgt A nok saa hellig. A ku’ knap hold’
mig tæt for indvendig Grin.
”Ja, ser De, min gode Sognefoged,
det var æ-ja, oprigtig talt – et-æ – lille
Ærinde.”
”Jamen, vær saa go’, vær da saa inderlig
go’ hr. Herredsfoged, og ta’ plads ved en
Hushjørne. Det gør vi til vos. Og det gør
vi gratis!”

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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