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Nye tider.
Med efteråret går vi ind i en ny tid for
Holmsland. Når marken er afhøstet,
forventer vi, at den nye rundkørsel vil
blive påbegyndt. Naturligvis bliver der
en træls overgang, hvor trafikforløbet
bliver endnu vanskeligere end nu, men
vi kan se frem til, at både ud - og indkørsel til Kloster vil lettes, når arbejdet
er færdiggjort. Det ser vi frem til!
På Lodbjerg Hede er kloakeringsarbejdet nået langt. Når arbejdet er færdigt,
vil de problemer, der følger af det høje
grundvandsspejl herude forhåbentlig
være afhjulpet. Siden hen vil arbejdet
fortsætte på Klitten.
Også Klosters beboere kan se frem til et
stort kloakeringsprojekt med separering
af kloak- og overfladevand. Det er et
tiltag, der skal klimasikre vores område
og vore hjem. Den 25. august holdes der
orienteringsmøde, jf. udsendt papir via
HIMS.
Kloakering med afspærringer og ventetid er træls, men igen må vi trøste os
med, at det må være træls, før det kan
blive godt.
Arbejdet med Helhedsplanen går videre. Sogneforeningen håber, at mange
af jer vil deltage med jeres idéer, og at
flytningen af Dagli`brugsen kan blive
virkelighed inden for en overskuelig
tid. Det hepper vi på!

Kloakeringsarbejder på Lodbjerg Hede. Ingen gennemkørsel mellem kl. 7 og 17.
Jamen, så må vi jo parkere bilen på Klevevej og spadsere hjem med vore indkøbsposer. Det
skal som bekendt være skidt, før det kan blive godt.

Rundt omkring i byen ligger åbne arealer, som forhåbentlig snart vil blive
gravet op af entreprenørmaskiner og
blive til boliger for de tilflyttere, som vi
ønsker må komme til Holmsland. Det
hepper vi også på!
Og så betyder efteråret også høsttid
og travlhed. Vi håber, året må rundes
af med et godt resultat for vore landmænd. For os alle er det tid for at samle

tankerne og sige tak for livet og de gode
og trygge forhold, vi lever under.
Sogneforeningen ønsker alle en god
høst og et smukt efterår!
Bodil Hindsholm Hansen
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Holmsland Sogneforenings bestyrelse
Formand

Jeg hedder Dorthe Krogsgaard, er en årgang 66’er, født i No og mødte i 1985 bondemanden i mit liv, som boede på ”den anden side åen”:
Gl. Sogn.
Her har jeg også boet siden 1989, hvor vi købte en ejendom på Toftvej
og 5 år senere flyttede på den ”fædrene” gård: Mogensgård som ligger
på Søndervig Landevej. Herfra driver jeg sammen med Asger en større
griseproduktion.
Vi har 35 ansatte og mit arbejde består i at passe kontor og regnskab,
HR og ”alt det løse” Vi har 4 børn.
I min fritid sidder jeg i bestyrelsen for Holmsland Sogneforening som
formand, er kasserer i Ringkøbing Garden, medlem af bestyrelsen i Vestjysk Landboforening og i bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Adresse: Tueshøj 9. Tlf. 23 29 97 91
Næstformand
Marie Busch Nielsen
• Tilflytter (knap 5 år på Holmsland). Bor på Bandsbyvej 26.
• 2 år i bestyrelsen
• Pt. næstformand i bestyrelsen. Udvalgsposter: Stiforbindelser på
Holmsland, repræsenterer Holmsland i følgegruppen for ”Det blå Trail”
(projekt omkring Vonå), Holmsland Sommerfest, kontakt til Landdistriksrådet. Lærer i Specialcenter Vest, Ringkøbing
Mor til 5, bedstemor til 1, ejer 1 hund.Fritid: Frivillig på loppemarkedet, Gang i Holmsland,
gymnastik, kor og Sogneforeningen. Gift med Bo som er tømrer. Tlf. 28 35 57 90
Kasserer
Søren Pedersen
Jeg er 33 år.
Bor Røjkltivej 14. Jeg har boet på Holmsland hele mit liv.
Bor sammen med Anna. Vi har to børn, Lærke på 4 år og Kalle på 2 år.
Vi driver et landbrug med mælkeproduktion og planteavl.
Min post i Sogneforeningen er kasserer.
Vores fritid bruges sammen med børnene, gerne i haven og naturen.
Vi holder meget af campingferier. Den helt store hobby må være vores
landbrug.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Sekretær
Dee Berger
Født og opvokset i Schweiz. Flyttet til København som 20-årig.
Efter 14 års ophold i USA, flyttet til Kloster sammen med Rusty i
2015 pga. børnebørnene.
To børn (Tina, Philip), 4 børnebørn, en hund. Aktiv pensionist, involveret i meget frivilligt arbejde, spiller golf. Tidligere lærer. Valgt ind i
bestyrelsen sidste år, inden da et år som suppleant. Bestyrelsespost:
sekretær. Tlf. 26 25 25 58
Carsten Grønne
• Har boet på Baggersvej 4 i snart 7 år og kommer fra Ringkøbing.
• Blev valgt som suppleant til bestyrelsen 2020 og som bestyrelsesmedlem i år.
• Er til daglig byggeleder hos tømrerfirma Gert S Andersen i Ringkøbing.
• I min fritid går jeg på jagt, renoverer hus, kører motorcykel og
samler rav.
• Kæreste med Helle, som bor i Kloster. Har ingen børn, men en labrador på 5 år.
• Arbejdsområder er bl.a. grønne områder og julebelysning samt diverse praktiske opgaver. Tlf. 40 38 37 99
Bodil Hindsholm Hansen
• Tilflytter. Har nu sammen med min mand, Kurt boet næsten 4 år på
Lodbjerg Hede, Brunbjergvej 25.
• Valgt til Sogneforeningens bestyrelse i 2020.
• Opgave i Sogneforeningen: Redaktør (ansv.) af Holmsland Sogneblad.
• Pensionist. Tidl. sognepræst i to landsogne ved Mariager Fjord og
endnu tidligere gymnasielærer.
• Har 2 bonusbørn og 4 børnebørn samt en gammel, rar hund (blandet labrador).
• Elsker litteratur, kunst og musik og er engageret i humanitært arbejde. Er medlem af
menighedsrådet og formand for Danmission i Ribe Stift.
• Tlf. 24 43 25 43
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Dan Søgaard
Bor på Røjklitvej 25 - 4. Generation på gården.
Tekniker for Vestas NEU onshore.
Tidligere landbrugsmaskinmekaniker og minkavler.
Gift med Debbie (lærer på Hover Torsted Friskole), sammen har vi
3 piger, der har deres daglige gang på Holmsland Skole.
Når tiden tillader det, har jagt og sejlads på fjorden min interesse.

Ursula Bækkegaard
• Tilflytter, som oprindelig kom til Danmark (Ikast) fra Tyskland
i 1983.
• 1994 flyttede jeg til Klegod og til Kloster i 1997, hvor jeg sidenhen (på nær 10 måneder) har boet på Gadegårdsvej 10.
• Blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamling i juni 2021.
• Har været formand for Red Barnet i Ringkøbing-Skjern i 10 år og er i dag menigt medlem i Lokalforeningen.
• Jeg har haft Café i Søndervig i et år, men ellers altid arbejdet som salgs- og
marketingassistent bl.a. hos Vestas, Siemens, Solid Wind Power og nu hos KP
Components A/S I Spjald
• Mor til 3 børn (Bjørn, Eva, som arbejder for Esmark og Annabel, som for mange år siden har været ungarbejder i Dagli Brugsen), 6 børnebørn og ejer af labradorhunden Frida.
• Tlf. 23 68 28 68
Tom Poulsgaard
Suppleant i 2021.
Adresse:
Klostervej 40.
Tlf. 23 34 54 80.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Helhedsplan
Lige en kort orientering om helhedsplanen.
I skrivende stund er følgende aktuelt: Det
forventes at planen kommer til politisk
behandling i Teknik- og Miljøudvalget
den 10. august, i Økonomiudvalget den
24. august og videre til Byrådet den 14.
september.
Så der vil sandsynligvis allerede når du
læser dette, være kommet nyt i sagen.
Når helhedsplanen er vedtaget, startes
der op på lokalplanlægningen.
Der sker noget næsten hver dag i denne
proces. Det kan være svært at se, men

der er folk, der arbejder på
at få alle bolde til at falde på plads, og
de ideer rigtig mange af jer har bidraget
med, (TUSIND TAK for dem), er med i
tankerne.
Ting tager tid, og vi bliver nødt til at
være tålmodige – det bliver GODT og
husk: ”VI KAN I KLOSTER.”
I dag (3. august 2021) er det første synlige bevis på, at der er udvikling i gang i
Kloster startet: Der er kørt gravemaskiner ind på Ragna Tangs Plads! Og udgravningen til de nye huse er i gang.
På Bosætningens vegne
Dorthe Krogsgaard

I de første dage af august 2021 er de store maskiner taget i brug. Der bliver gravet ud til byggeri af nye huse på Ragna Tangs Plads. Mindestenen skal løftes nænsomt op og midlertidigt placeres i udkanten af grunden, så den stadig kan ses på vejen.
Brostenene fra stien og rondellen omkring stenen samt skiltet skal tages op og sættes på
depot, så de er klar, når stenen skal stilles op igen. Frivillige fra Sogneforeningen giver en
hånd med til arbejdet med det.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Nye folk i sognene:
Mette og Kim
på Risbjergvej
En gang hed ejendommen på Risbjergvej ”Lykkens Perle”, så blev den solgt
og skiltet taget ned.
Nu hedder beboerne Mette Koefoed og
Kim Bugge samt Chester og Elina, de to
sidste er et par skønne Chesapeake Bay
Retrievere, der tumler rundt på græsset
og muler hinanden, mens vi to-benede
drikker kaffe på terrassen, og snakken
går om det at bosætte sig et nyt sted.
Mette har i 17 år drevet en gård med
rideskole i No; De sidste 10 år har Kim
haft adresse samme sted, skønt hans arbejde lå på Sjælland, så han pendlede
frem og tilbage for at passe sit arbejde
som servicechef i et større firma. Begge
arbejdede meget, nok også for meget, så
tanken modnedes, at gården i No med
rideskole og det hele skulle sættes til
salg.
At valget så lige faldt på Risbjergvej var
lidt af et tilfælde. Kim var ude at køre
med sin søn, og da faldt øjnene på ejendommen med den unikke beliggenhed,
omgivet af bevoksning og sommerhuse
mod vest, nord og øst og mod syd frit
udsyn mod et stort naturareal. Ejen8

dommen havde været til salg i et stykke
tid, og så slog Kim og Mette til. Nærmest samtidig lykkedes det at få gården
og rideskolen i No solgt.
Det gik lidt stærkt. Parret havde en
måned til at få tømt gården og pakke
flyttelæsset til de nye omgivelser på
Risbjergvej. Det kunne selvfølgelig kun
lade sig gøre ved at forære væk til højre
venstre. Venner overtog en del. Meget
blev stående på gården, så de nye ejere
kunne få glæde af det, og en del møbler
og inventar fra Risbjergvej blev kørt til

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Sogneforeningens loppemarked. Den
15. januar i år flyttede parret så og blev
beboere på Holmsland.
Kim sagde sin vellønnede stilling på
Sjælland op, for det blev alt for meget
med arbejde og køretid. Hurtigt fandt
han nyt job, endda lige i nærheden, da
golfbanen herude manglede en green
keeper til arbejde fra kl. 6 til 14. Det
er hyggeligt arbejde blandt glade mennesker og noget helt, helt andet end at
skulle pendle til Sjælland.
Mette er stadig engageret i heste, nu
som formidler af heste til salg. Det
kræver kyndighed, mange kontakter og
et godt rygte, og det har Mette oparbejdet gennem mange år i branchen, først
med især Sports Pony’er, siden med Islandske Heste.
Deres dag begynder kl. halv 5. På det
tidspunkt dukker der i sommertiden
vildt op lige nedenfor grunden, både
rådyr og harer kommer frem fra tykningen og kommer ud for at finde føde i
mosen. I den tidlige morgen går de en
god tur med Chester og Elina, for Chesapeake Bay Retrievere skal have meget
motion. Mens de boede på gården var
de vagthunde, og det mener de stadig de
skal være, så forbipasserende får på utvetydig vis tilkendegivet, at de ER opdaget.

Den nye frihed har givet
rum for nye interesser: Mette og Kim
har meldt sig ind i Holmsland Jagtforening og er i færd med at tage jagtprøven.
De har besluttet sig for at bestå i første
hug, så en ny app med spørgsmål om
vildt, fredningstider, sigteafstand m.m.
bliver flittigt brugt, så de kan komme
med på jagt. Foreløbig har de følt sig
vældig godt modtaget på generalforsamlingen.
”Gæstefløjen”, hvor de tidligere ejere
havde Bed and Breakfast, vil fremover
være forbeholdt familiens egne gæster.
Kim har en søn og en datter og et lille
barnebarn, som gerne vil kunne overnatte, og alt i alt er det rart at have et par
værelser stående til venner på besøg eller til Mettes kunder.
Snakken går på den solbeskinnede terrasse, og som Mette og Kim sidder der,
ligner de grangiveligt to, der har fundet
”Lykkens Perle”.
/BHH
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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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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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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Holmsland
Sommerfest ‘21
Den 29. maj deltog HGU i Holmsland
Sommerfest med gummistøvlekast og
rundbold.
Det var virkelig super, at se alle deltage
med så stor entusiasme. Der var præmier til vinderne af støvlekastet, som var
inddelt i 3 kategorier: 0-9 år, 10-15 år
og 16år+.
Rekorden for dagen var et kast på 22,3m
og det var med en størrelse 42 sikkerhedsgummistøvle, ret imponerende!
Vi vil gerne takke alle deltagende foreninger for en fantastisk dag, og vi
glæder os til at gentage succesen til
næste år uden Corona-restriktioner.
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Feriesjov med DGI
I samarbejde med DGI arrangerede
HGU d. 30. juni en dag med masser af
feriesjov for børnene i Kloster.
Der deltog ca. 30 børn, og alle havde en
helt fantastik dag. Der blev lavet gymnastik, spillet fodbold og håndbold og
mange andre aktiviteter. Hvis det er
muligt, vil vi prøve at lave det til en tradition hvert år i sommerferien.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Ændring i bestyrelsen
I starten af juni valgte Bjørn Verwiebe
at trække sig fra HGUs bestyrelse. Det
skete helt udramatisk og var Bjørns
helt eget valg. Vi i bestyrelsen vil gerne
takke Bjørn for hans arbejde og ønsker
ham alt mulig held og lykke.
I samme ombæring kunne vi så sige
velkommen i bestyrelsen til vores suppleant Lisbeth Klokkerholm. Lisbeth
har tidligere været medlem af HGUs
bestyrelse, og har i de sidste år fungeret som deltagende suppleant, så vi er
sikre på, at hun vil være en fantastisk
tilføjelse.

HGU uddeler
badmintonbaner
Baner bestilles på mail eller telefon fra
mandag d. 6. september kl. 19.00.
Opstart i uge 40
Send en mail på:
mads241091@hotmail.com
eller ring på: 6091 0140
Spilletidspunkt bliver
Onsdage fra kl. 18.00 – 19.00 og 19.00
– 20.00.
Torsdage 19.00 – 20.00.
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Vintersæsonen 2021/22
Vi har planlagt, hvad vi mener er en helt
fantastisk vintersæson. Nedenfor finder
I den foreløbige plan for sæsonen. Vær
dog opmærksom på, at der kan ske æn-

dringer inden opstart, da alle detaljer
ikke er helt på plads endnu, så hold øje
med HGUs Facebook og hjemmeside
for de endelige planer.

HGU samlet holdoversigt 21/22
HGU samlet holdoversigt 21/22
Mandag

Torsdag

16.30-17.30 Gymnastik, Børnehave Uge 43

15.30-16.45 Multisport – børn Uge 40

17.30-18.30 Gymnastik, 0-2. klasse Uge 43

16.45-17.45 Gymnastik Far/Mor og børn Uge 43

18.30-19.30 Børnefloorball/crossfit ca. 3.-6. klasse
Uge 43

17.45-18.45 Gymnastik 3. klasse og op Uge 43

19.30-20.45 Crossfit Uge 38

Tirsdag
09.00-11.00 Tirsdagstræf Uge 40
16.30-17.30 Fodbold U8-U12 drenge+piger Uge 43
17.30-18.30 Fodbold U13-U15 drenge+piger Uge 43
19.00-20.15 Gymnastik, Træning med effekt Uge 40
20.15-21.30 Hockey/Floorball, herrer Uge 43

Onsdag
17.00-18.00 Dans ca. 3. klasse og op. Uge 43
18.00-19.00 Badminton Uge 40
19.00-20.00 Badminton Uge 40
20.00-21.00 Fodbold Senior Herrer Uge 43
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19.00-20.00 Badminton Uge 40
20.00-21.30 Håndbold, damer Uge 37

Fredag
15.30-16.30 Børne Badminton Uge 43
16.30-17.30 Fyraftenstræning Uge 39
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Mindeord over Bente Frandsen
Torsdag d.5. august 2021 nåede beskeden
os, at Bente var sovet stille ind om natten.
Det er kun en måned siden, at Bente blev
sygemeldt, så det er gået så stærkt. Kollegerne står tilbage triste og rystede. Bente
er her ikke mere. Efter så mange år i Brugsen.
Uddeler, kolleger og bestyrelse udtrykker
vores dybe medfølelse med familien.
Jimmi, Jette og Heidi har sammen med
bestyrelsen skrevet følgende mindeord.
Der blev stille
i
butikken
den formiddag, da budskabet
om
Bentes død
nåede os. Vi
var rystede og
kunne ikke fatte, at det var gået så hurtigt.
Kollegerne og Jimmi var hjemme og
besøge Bente d. 8. juli, da hun lige var blevet sygemeldt. Det var en fin eftermiddag.
De havde hygget sig og fået islagkage, og
Bente sagde, hun havde det godt. Hun var
bare træt, men hun havde ikke ondt nogen
steder.
Men nu er Bente her ikke mere. Vi har alle
sammen mange minder om Bente, og disse
minder skal vi nu hjælpe hinanden med at
holde i live.
Bente startede i Brugsen d. 1. februar 1999.
Det blev til 22 år. Har hun nynnet i alle de
22 år? Ja, det tror vi. Bente blev en hel institution i Brugsen. Altid smilende, altid
hjælpsom. Bente var ihærdig og kæmpede
16

en brav kamp med alle de nye tiltag, der
kom fra Coop. F.eks. IT-systemer – også
selvom det ofte drillede hende. ”Jimmi, nu
driller det igen!”.
Bente var meget kreativ, elskede blomster og havde grønne fingre. Jette og Heidi husker de mange juledekorationer, hun
gennem årene har lavet, og som de hyggede
sig med i butikken. Bente elskede sin have
og tit blev der lige købt en ny blomst med
hjem, når det blev fyraften – til stuen eller
til haven.
Tiden sammen med Jimmi og med tanken
om en ny butik i udsigt gav hende energi og
gejst. Hun glædede sig virkelig. Hun havde
for nylig sagt til Jimmi, at hun nød at være
i butikken og snakke med kunderne. Hun
sagde, det var bedre, end bare at sidde derhjemme. Alle var glade for at arbejde sammen med Bente. Hun nynnede og spredte en god stemning i butikken og omkring
kunderne.
Bente var Jimmis omvandrende leksikon,
når det gjaldt kunder. Hvis der var en kunde
i butikken, som Jimmi ikke lige havde set
før, kunne han altid gå til Bente og få et diskret svar.
Både kolleger og Jimmi siger, at når det
brændte på nogle steder i butikken, var der
altid hjælp at hente hos Bente. Beredvilligt
viste hun sin fleksibilitet og positive tilgang
til arbejdet. Bente var en værdsat kollega
og medarbejder og også sjov og festlig, når
vi havde personalearrangementer.
Bente vil blive savnet. Vi skal ikke høre
hende nynne en ekstra gang i butikken.
Men tak, Bente. Vi vil hjælpe hinanden
med at holde liv i minderne.
Æret være Bentes minde

En svær indledning; men nu til det mere
generelle stof fra Dagli’Brugsen.
Tirsdag d. 25. maj 2021 kunne vi igen
holde en generalforsamling med fysisk fremmøde. Det var rart at kunne
mødes omkring bordene, og det blev en
hyggelig aften med Ivan Schmidt som
dirigent; men vi håber nu, vi kan genindføre den fælles generalforsamling i 2022.
Det er af stor betydning, at vi kan deltage i hinandens generalforsamlinger for
at få indblik i hele sognets ve og vel og
tage del i udviklingen.
Vi har konstitueret os således:
Formand: Esther Larsen
Næstformand: Svend Jensen
Sekretær: Linda Tøt Jensen
Bestyrelsesmedlem: Erik Dideriksen
Bestyrelsesmedlem: Dorte Vogt, nyvalgt
Suppleant: Jane Gravengaard, nyvalgt
Lad os lige slå én ting fast:
Dagli’Brugsen Holmsland er ejet af
Holmsland Brugsforening, grundlagt 1.
oktober 1912!
Dagli’Brugsen har en bestyrelse, der arbejder på at styrke butikken, lokalsamfundet som er Kloster og hele Holmsland, og
medlemmernes indflydelse.
Dagli’Brugsen Holmsland er medlem af
Coop Amba, som er andelsforeningen
bag Coops virksomheder. Vi har indgået

en franchiseaftale med Coop Danmark
om at være en del af Coops kædekoncept – Dagli’Brugsen – og dermed sælge
Coop-varer. En franchiseaftale betyder
her på dansk: en kontrakt, mellem Coop
og Holmsland Brugsforening, der mod
et kædebidrag til Coop giver os retten
og forpligtelsen til at drive virksomhed i
henhold til Coops koncept.
Man kunne også sige: giver os frihed under ansvar.
- og ordet frihed leder os hen på tanken
om endnu mere medlemsindflydelse, når
det gælder varer på hylderne.
Dagli’Brugsens kunder opfordres hermed til at tippe Jimmi i Brugsen om små
producenter og varer, I gerne vil have på
hylderne. Kender I nogen, der kunne levere lokale produkter – ikke nødvendigvis hver dag i et helt år – men gerne kortere perioder eller sæsonbestemt. Har I
ideer til nye mad- og drikkeoplevelser,
hvor vi kan levere varen, vil Jimmi gerne
have et tip. Jeres forslag vil blive modtaget positivt, og vi forpligter os hermed
til en grundig behandling af dem – og
måske resulterer det i indretning af ”et
lokalt hjørne”, der kan følge med over i
den nye butik.
Udviklingen i Brugsen
I Corona-året 2020 opnåede vi et fornuftigt og forbedret resultat. At omsætning
og indtjening steg, tilskrev vi det nedlukkede Danmark. Pludselig var hele familien hjemme. Alle måltider blev indtaget
derhjemme, og mange valgte at handle
hjemme i Kloster for at mindske smitterisikoen; ligesom mange benyttede sig
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Index skal ses i forhold til faktisk omsætning samme uge 2020
Index 100: Omsætning er den samme i forhold til samme uge sidste år
Index 114: Omsætning er steget med 14 % i forhold til samme uge sidste år

af tilbud om vareudbringning. Altså et
rigtigt godt år i 2020.
Nu skriver vi 2021, og samfundet er
næsten fuldt ud åbnet igen. Det store
spørgsmål for os har været, kan vi holde den samme omsætning, når nu mange
igen kører ud af byen for at passe deres
arbejde.
- og det kan vi. Omsætningen er steget
14 procent i de første 30 uger i 2021. Det
svarer til en omsætningsstigning på 1 mill.
kr. Flot resultat. Tak for jeres opbakning.
Det forpligter, og vi ser bare frem til at
kunne tilbyde ny moderne butik.
Helhedsplan Kloster med udflytning
af Brugsen
Det er kun godt et år siden, vi (styregruppen bag Projekt Omdannelseslandsby) havde møde med borgmester, viceborgmester, formand for Teknik og Miljø,
kommunaldirektør og leder af Planafdelingen. Dagsordenen denne 1. juli 2020
var en præsentation af vores vision for udvikling i Kloster og Holmsland, herunder
udflytning af Brugsen.
18

Set i det lys, er det gået stærkt. Omdannelseslandsby blev til Helhedsplan
Kloster, og udflytning af Brugsen blev
en integreret del af denne helhedsplan.
I det daglige synes vi, det går langsomt;
men det går altså stærkt. Et stort maskineri er i gang, og Planafdelingen i kommunen med Anne Marie Bøgh i spidsen
har ført an i arbejdet med at få alle involveret og inddraget – på alle niveauer. Helhedsplan Kloster ligger nu klar til
politisk behandling.
Vores fokus har været udviklingen i
Kloster Syd. Hvordan kunne vi få den
bedst mulige placering til den nye Brugs?
Den store ramme er sat, nu venter interne
møder mellem Planafdeling og Coop.
Forhåbentlig kan der indsendes lokalplansansøgning i september 2021 med
forventet start på byggeri af ny butik i
sidste halvdel af 2022.
En ny levende butik med unik placering.
Venlig hilsen
Uddeler og bestyrelse

VOX POP

v.BHH

Rusty Seltz
Pensionist og
tilflytter
Jeg tror, at helhedsplanen vil betyde 2
ting.
For det første vil
det betyde, at flere
vil stoppe op for at
købe ind i Brugsen og måske bruge de aktiviteter, som vil blive placeret nede i sydenden
af byen.
For det andet kan vi blive mere motiverede
til at gøre vores landsby lidt kønnere. Nu kan
vi få en overordnet diskussion af, hvad vi bør
gøre. Til nu har Kloster set lidt ”glemt” ud.
Kloster bør have flere træer. Jeg har talt med
en beboer, der er opvokset her. Han fortalte,
at i gamle dage var Kloster en grøn by. Men
så blev vejen bredere, og der skulle være fortov og cykelsti, og så blev det hele cementeret til. Træer og forhaver forsvandt.
Måske en omfartsvej kunne lede den tunge
trafik, landbrugsmaskinerne og de store lastbiler uden om byen, så vi kunne få mere
plads til grønne rum?
Men det er jo en balance, for vi vil jo også
gerne have, at folk kommer ind til Kloster og
får lyst til at være her. Forslaget om den lille
klimasø til overløbsvand er fin og kunne give
et behageligt, grønt rum og et fint miljø. Og
så kunne det være dejligt med en café på et
centralt sted i byen. Et sted med atmosfære,
lidt som en engelsk pub. Et sted, hvor vi kan
mødes og snakke sammen og få lidt at spise.
Det ville være en god ting både for os, der
bor her, og for turister.

Spørgsmål: Der er ved at blive udarbejdet en
helhedsplan for Kloster og Holmsland.
Hvad håber du det kommer til at betyde?

Ursula Bækkegaard,
Salgs- og marketingsassistent
Det gode ved Kloster
er, at byen har en
passende blanding af
børn, unge og ældre.
Det skal vi bevare.
Det er en landsby;
vi bor på landet, tæt ved marker og fri natur; det er en levende landsby med mange
foreninger og aktiviteter, og samtidig tæt på
Ringkøbing.
Det er godt vi får flere boliger, det vil give
nye tilflyttere. Man kunne måske overveje
at lave en mentorordning for tilflyttere, der
ikke er dansktalende.
En mindre bolig er jeg også selv personligt
interesseret i, men en lille have skal der være.
Det er mental terapi for mig.
Vi får brug for et mødested midt i byen når
Brugsen rykker mod syd. Et sted, hvor alle
kan komme f. eks. et madpakkehus.
Naturen er fin og sund at udfolde sig i. Et
mødested kunne også give plads til naturfitness og morgengymnastik i det fri. I det hele
taget kan vi lave nogle flere fælles aktiviteter
i det fri: Gåture og stille og rolige cykelture
til en seværdighed i nærheden.
Der har også været talt om en hundeskov.
Det er jeg helt med på, men den skal være
indhegnet til alle sider. Så vil jeg selv gerne
komme der med min labrador, Frida.
Og så tænker jeg, at vi har vi brug for et spisested med gode danske retter og egnsretter.
Sådan à la Røgind Kro i Kloster. Nu lukker
Strandkroen i Søndervig. Så vil det være godt
med et nyt og hyggeligt spisested, hvor alle
kan komme.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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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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CenterNyt
Så skriver vi allerede august og den
længe ventede sommer er igen på
retræte når Sognebladet udkommer
denne gang. Tiden går alt for stærkt
når det går godt – og det gør det jo i
grunden.
Vi her i Centret har heldigvis haft en del
at se til i juni og juli måned med mange
konfirmationer, generalforsamlinger og
2 fantastiske guldbryllupper, som var
blevet flyttet fra 2020. Det var skønt at
kunne være med til at give glade kunder
en pragtfuld fest, hvor de endelig kunne
fejre dagen sammen med familie og
venner.

som har været udskudt), fødselsdage,
Højskoledagene der starter igen den 13.
oktober, samt et par enkelte konfirmationer, som også er blevet flyttet til september.
Derudover afholder Centret også selv
nogle arrangementer, og vi håber så
meget på jeres fortsatte opbakning, da
hele Covid-19 situationen selvfølgelig
har trukket dybe spor i økonomien, der
vil kunne mærkes et stykke ud i fremtiden.

Sangaften

Som tidligere annonceret på b.la. facebook, så har vi bedt ”Sanglærken &
Sebastian” om at komme og underholde os på en, forhåbentlig, smuk sommeraften den 18, august kl. 19:00.
Sanghæfter bliver udleveret så medbring bare et picnictæppe eller en stol
så vi sammen kan nyde fællessangen i
det fri. Det er gratis at deltage, og vi i
Centret sørger for, at I kan købe en sodavand/øl/ vin/ Kaffe eller lidt sødt til
kaffen.
Skulle det mod forventning blive dårligt
vejr, så har vi heldigvis muligheden for
at kunne rykke inden døre

Efteråret i både hallen og Centret ser
heldigvis også ud til at være godt besat, så vi ser frem til rigtig meget sport
og glade svedige ansigter igen, samt
RIGTIG mange generalforsamlinger(
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CenterNyt
sen tilmelding stiger
billetprisen med 50,fra 325 kr. til 375 kr.
Der er allerede tilmeldinger i gang, så det kan
godt lade sig gøre

Julefrokost

Vi ved godt det kan være svært at tænke
på julen mens i nu stadig nyder den
skønne danske sensommer, men gør
lige jer selv den tjeneste at skrive årets
julefrokost ind i kalenderen. Prik til
jeres venner, familie, kolleger osv. så vi
kan få et brag af en fest, for det trænger
vi til.
Der er sidste tilmelding fredag den
26. november, og dette er altså ret nødvendigt af hensyn til både planlægning
af mad, personale, borddækning osv.
Det har tidligere været lidt noget rod de
sidste dage op til julefrokosten og for at
undgå dette, har vi bestemt at ved for

I år har vi været så fantastisk heldige at
få fat på bandet ´Ugler i Mosen,` som
af mange betegnes som Danmarks bedste Festband med en af Danmarks skarpeste sangerinder i front. De er kendt
for at levere professionel underholdning
sammen med en tydelig spilleglæde, så
der er noget at glæde sig til den 11. december.
Skulle i have lyst til en lille forsmag, så
benyt linket her:
www.uglerimosen.dk/musik-video/

JULEFROKOST
LØRDAG
DEN 11. DECEMBER
KL. 18:30 – 01:00
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Insektmarken
Status fra insektmarken den 24/7 2021
Ikke blot vejkanterne ved Klostervej
og i Gl. Sogn står i fuld flor. Også den
tidligere Kroketbane er en fryd for øjnene og for utallige insekter.
I øjeblikket er det honningurt og boghvede, der blomstrer og udsender en fantastisk duft af honning, senere vil cikorie og rødkløver samt solsikke blomstre,
hvilket nok kommer til at passe med
udgivelsen af augustnummeret af sognebladet.
Der er også lidt kornblomster, valmuer
og morgenfruer, som sætter kulør på
marken, og planteædere nyder også at
sætte tænderne i et saftigt blad af fodermarvkål.
Der er en utrolig summen fra bier og andre insekter, ja, det er lige før man skal
have høreværn på.
/Karsten

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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Holmsland Jagtforening
Generalforsamling

Onsdag den 7/7/2021 fik vi endelig afholdt en coronaforsinket generalforsamling, igen hos Hans Kurt Jørgensen
i garagen. I år var der på grund af det
fremskredne tidspunkt på året ingen gule
ærter med flæsk etc., men nogle lækre
sandwicher fra Søndervig Supermarked.
Generalforsamlingen blev afholdt efter
normal dagsorden, og ved diverse valg
til tillidsposterne var der genvalg af formand – Karsten Krægpøth – genvalg af
to bestyrelsesmedlemmer – Niels Erik
Jørgensen og Mathias Hansen- nyvalg
af bestyrelsessupleant- Mads Mortensen. Tak for lang tjeneste til Bjarne Lauridsen. De to sidste bestyrelsesmedlemmer- Torben Sandgrav og Mogens Tarp
er på valg næste år. Revisor- Chr. Iversen
- genvalgt.

Pokalskydning

Onsdag den 22. juli var der så pokalskydning, her mødte ti skytter og en
skriver op. Vejret igen optimalt. Der blev
skudt til højre- og venstreduer - ti af hver,
spids- og bagduer, igen 10 af hver, og
som afslutning til vildduer eller ænder6 styk, som kom bagfra i ukendte baner.
Aftenen afsluttedes med kåring af en
vinder, som i år var en af de unge, nemlig Jens Schack - til lykke til ham, og så
var der igen grillpølser, med hvad dertil
hører.
/Karsten

Træningsskydning

Torsdag den 15/7 blev der afholdt en træningsskydning med 12 skytter og en resultatskriver. Skydningen var for de flestes
vedkommende rimelig, men enkelte mangler nok et par træningsrunder mere.
Aftenen sluttede med grillpølser uden
brød, som indkøberen havde glemt, men
takket være kassererens skarpe øjne ved
gennemgang af indkøbsbilaget dog med
øl, som også var glemt i skyndingen.
Vejret var fint med en lidt kraftig brise,
som sørgede for, at vi ikke blev generet
af stikkende og bidende insekter.
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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
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97 33 75 41

KIRKESIDER

Ny Sogn og Gammel Sogn
September – November
2021
”MAN MÅ UNDRE SIG!”
Hvis man støder på denne sætning
i den offentlige debat, f.eks. op til
kommunalvalget, er det sjældent
positivt ment. Måske har byrådsflertallet bevilget formuer til ét
formål og skåret ned på et andet,
og så siger oppositionen, at ”man
må undre sig”. Men i en anden sag
er det omvendt: borgmesteren påpeger en selvmodsigelse hos modstanderne, og ”undrer sig”.
Men strengt taget må man undre
sig over, at det skulle være negativt at undre sig. På min kones arbejde som sygeplejerske har man
noget, der kaldes ”undringsværksted”. Her taler man sammen om
oplevelser på arbejdet: Hvorfor gør
og reagerer vi egentlig sådan og
sådan? Nogle gange fører det til
forandringer, andre gange er det
bare godt at forstå, hvorfor vi gør,
som vi gør. Her er undren noget

positivt. Og det er den også i kirken.
Den sidste opgave, jeg skrev på
min teologiske uddannelse for
mange år siden, handlede om filosoffen og matematikeren Descartes, som levede for 400 år siden.
Ud over at han opfandt koordinatsystemet, tænkte han over menneskets måde at opnå viden på. Bl.a.
mente han, at mennesket grundlæggende har 6 følelser: Undren,
kærlighed, had, begær, glæde og
tristhed. Alt efter, hvad vi oplever i
livet, fører disse 6 grundfølelser
frem til de konkrete stemninger, vi
nu en gang hver især føler. Men
den grundlæggende og første følelse er selve dét ”at undre sig”.
Her åbner man sig for verden omkring én og sanser den og får erfaringer uden fordomme.
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Der er sket meget i de 400 år, der
er gået siden Descartes, men jeg
tror, at han havde fat i noget centralt: Der ligger noget grundlæggende i selve det ”at undre sig”.
Hvis den travle hverdag fører til, at
vi ikke har tid til undren, men løser
alle opgaver som vaner, rutiner og
tomme traditioner, så mister vi
kontakten til noget af det vigtige i
os selv, som overhovedet er med
til at gøre os til menneskelige mennesker.
Jeg går ikke til undringsværksted,
men jeg går til gudstjeneste, og det
er mit ideal, at gudstjenesten bliver
et sted for undren. For navnet
”Gud” betyder formentlig ”Den
gådefulde”, så en gudstjeneste er at
beskæftige sig med gåderne i livet.
Når jeg prædiker, siger jeg ikke: ”I
skal gøre sådan og sådan!” Eller
”Det er forkert at leve på den og
den måde!” Men for nyligt kommenterede en kirkegænger en prædiken med ordene: ”Jeg har fået
noget at tænke over.” Og det var
lige dét, der havde været formålet,
så jeg var glad, og dét uanset hvad
vedkommende nåede frem til, med
sine tanker.
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For, for mig at se, ligger der ganske enkelt noget godt i at nå frem
til, ”at man må undre sig.”
Ole Lange

31. OKTOBER: FÆLLESSANG ... SAMMEN! EN
AFTEN MED DEN NYE
HØJSKOLESANGBOG
Midt i den forvirrede corona-tid,
udkom der en ny udgave af højskolesangbogen. Det plejer at
skabe en del omtale, men måske
druknede det i alle nyhederne om
corona med mere. Alligevel vil
nogle måske huske TV- og radioprogrammerne med titlen ”Fællessang – hver for sig” og omtalen af
højskolesangbogen dér?
I kirkerne har vi fået et klassesæt
af den nye Højskolesangbog og
søndag den 31. oktober kl. 19.00
afholder vi så
”Fællessang – SAMMEN!”
Tag gerne din egen højskolesangbog med, hvis vi nu bliver rigtig
mange
Forsidefoto
Billedet forestiller matematikeren
og filosoffen René Descartes
(1596-1650).

G U D S T J E N E S T E L I S T E

Dato og evangelium
Ny Sogn
Gammel Sogn
5. sep.– 14. Sø.e.Trin. Luk 17: 10
10.30
9.00
spedalske
12. sep. – 15. Sø.e. Trin.
17 - Røjklit
*
Matt 6,24-34: Markens liljer
19. sep. – 16. Sø.e.Trin. Luk 7:En9.00
10.30
kens søn opvækkes
Høst
Høst
26. sep.– 17. Sø.e.Trinitatis
9.00
Luk 14: Om ydmyge pladser
Lars Christoffersen
3. okt. – 18. Sø.e.Trin.
10.30
9.00
Matt 22: Det største bud
10. okt. – 19. Sø.e.Trin. Mark 2:”Tag
9.00
10.30
din båre og gå!”
17.okt. –20. Sø.e.Trin. Matt 22:
10.30
*
Kongesønnens bryllup
24. okt. – 21. s.e. trin.: Joh. 4: Konge9.00
lig embedsmand.
Lars Christoffersen
31. okt. – 22.sø.e.Trin. Matt 18: Den
19.00
10.30
gældbundne tjener
Aftensang*
7.nov. – Alle Helgen – Matt 5: Salig10.30
9.00
prisningerne
14. nov. – 24.s.e. Trin.: Matt 22 ”Gud
9.00
og kejseren”
Mogens Thams
21. nov. Sidste sø.i Kirkeåret Matt
10.30
9.00
25:Dom og nåde
28. nov. – 1.sø.i Advent – Luk 4: Je16.00
10.30
sus prædiker i Nazaret
Juletræ tændes
*O.L prædiker i andre kirker: 12.9. kl. 10.30 Rindum kirke – 17.10. kl. 9.00 i Rindum
kirke – 31.10. 9.00 Hee Kirke

GAMMEL SOGN KIRKETÅRN
Sidst på efteråret begynder restaureringen af Gammel Sogn
kirketårn (se sidste kirkeblad).
Hen over vinter og forår vil kirketårnet være omgivet af stilladser og presenninger.

Først skal kirkespiret og dets
blytag repareres. Derpå skal
stilladset hjælpe murværket
med at tørre, inden man kan
omfuge tårnet til foråret. Der vil
også være indvendigt arbejde.
Menighedsrådet beklager de gener, det medfører.
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PERSONALENYT

Som omtalt i sidste Kirkeblad er
der sket udskiftninger i personalegruppen i kirkerne. Fremover vil
Erla Thorolfsdottir også varetage
opgaven som organist i Gammel
Sogn, og Mette Thisted og Dorte
Mathiesen vil fremover også synge
i begge kirker.
Samtidig har menighedsrådet pr. 1.
juli budt velkommen til Anne Carina Kirk Mikkelsen som ny graver
ved vore to kirker. Her vil hun
samarbejde med Christian Iversen
og Kirsten Nohns.
Anne Carina har skrevet en lille
præsentation af sig selv:
Mit navn er Anne Carina Kirk
Mikkelsen, og jeg er blevet ansat
som graver ved Ny Sogn og Gammel Sogn kirker fra 1. juli. Jeg
blev uddannet som pædagog i
2012, og har siden arbejdet med
voksne mennesker med nedsat fysisk-psykisk funktionsevne. Jeg
bor på Tambjergvej sammen med
min mand, vores 3 børn og 2
hunde. Opgaverne som graver er
nye for mig, men jeg ser frem til at
komme i gang, og lære kirkerne og
jer at kende. Mvh. Anne Carina

30

HOLMBOHJEMMET

Der er planlagt gudstjenester og
sangtimer på Holmbohjemmet følgende onsdage kl. 14.30
8. september, 6. oktober, 27. oktober, 17. november og 1. december.
Der kan forekomme ændringer i
planerne. Alle er velkomne, også
gæster udefra.

NATURENS DAG

Søndag den 12. september afholdes ”Naturens Dag” under overskriften ”Den eventyrlige Natur”.
Her på Holmsland foregår det ved
Røjklit Havn.
Dagen afrundes med en friluftsgudstjeneste kl. 17.00. Gudstjenesten bliver en Høstgudstjeneste
med fokus på Taknemmelighed
over naturens gaver.
Kontakt
www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011
email: hokl@km.dk
Kirkegården Anne Carina K. Mikkelsen: 24484340 Christian Iversen 61204437 mail: kirkegaarden@holmsland-kirker.dk
Kirken har også en facebookside:
Ny Sogn Gammel Sogn

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
September 2021.
Torsdag d. 2.
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.
Oktober 2021
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 5.
Torsdag d. 7.
Tirsdag d. 19.

November 2021
Mandag d. 1.
2.- 5.
Tirsdag d. 16.
December 2021
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 7.
Onsdag d. 29.

Indbudt til møde i Ringkøbing Missionshus. Missionær
Egil Kildeholm Jensen, Rønde taler.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Høstfest. Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro taler.
Bibelkreds hos Esther og Johannes Nøhr.
Kredsmøde. Kl. 19.00 gudstjeneste i Vorgod kirke ved
sognepræst Johs. Esmarch. Derefter i Vorgod
missionshus.
Kredsmøde. Sædding Missionshus kl. 19.30 v. Bjarne
Lindgren Christensen
Ydremissionsaften. Birthe Marie Kristensen, Hv. Sande
fortæller om Danmission i Tanzania. ”Med farmor i
Tanzania”.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Halmøder i Skjern Kulturcenter. Særskilt program.
Mødeaften. Soldaterhjemsleder i Borris,
KirstenNørremark Jensen taler.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Adventsmøde med Bjarne Lindgren.
Julefest. Bodil Hindsholm Hansen 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. 24205014
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Læs en spændende bog!

Ida Jessen:
Kaptajnen og Ann Barbara
Menighedsrådets udflugt for Holmslands
pensionister gik i år til området omkring
Grønhøj og Frederiks, et gammelt hedeområde, der ændrede karakter, da opdyrkningen
af det øde land blev gennemført.
Ida Jessen har på baggrund af historiske kilder skrevet en roman, der foregår i
1750’erne og 1760’erne.
Kaptajnen, Ludwig von Kahlen, har af kongen fået til opgave at begynde en opdyrkning og opmåling af heden omkring det sted,
der fik navnet Kongenshus.
Kaptajnen får leveret tykke tømmerstokke til
at bygge hus og stald af, og han placerer det
til de lokales undren på en bakketop, hvor
vinden suser allermest.
Han opsøges af forskellige enkeltpersoner og
grupper med yderst forskellig motivation –
og ringe succes. Han rejser målrettet til Tyskland for at hverve folk og får kontakt til nogle
mænd, der introducerer ham for ”Erdappeln”
(Kartofler), som han finder bitre, men får at
vide, de skal koges for at smage godt.
Men disse første kartoffeltyskere er stærkt
utilfredse med forholdene, og det kommer
til store konflikter. I det hele taget er vanskeligheder og konflikter et bærende tema
igennem hele romanen.
Herremanden til Hald Hovedgård er stedets
onde ånd. Han er meget fortørnet over, at kaptajnen begynder at dyrke hedejorden, som
han anser for at høre til godset. Gang på gang
kommer det til voldsomme sammenstød, der
eskalerer igennem romanen.
En dag dukker en kvinde op, Ann Barbara,
der tager sig af husholdningen. Et kær32

lighedsforhold opstår, og i en periode
blomstrer
hans lille bedrift en
smule op, men da
herremanden efterstræber Ann Barbara, må hun flygte,
men bliver fængslet. Derefter udvikler historien sig
ikke mindre dramatisk. Det skal ikke afsløres her.
Kaptajn Ludwig von Kahlen var en ener, der
med stor energi kastede sig over forsøget
på opdyrkning af heden. Forsøget lykkedes
ikke. Modgangen var for voldsom.
Det lykkedes bedre for nogle af ”kartoffeltyskerne”, der siden hen ankom. De er bl.a.
blevet mindet på den store navnesten, der
står på kirkegården i Frederiks.
En koloni af ”kartoffeltyskere” nævnes også
i Ida Jessens roman, der bl.a. bygger på kaptajnens logbog.
Romanen er spændende og dramatisk og indeholder mange forskellige temaer som venskab og kærlighed, fjendskab og rænker,
naturens skønhed og vildskab, ildhu og skuffelse.
Den hede, der danner rammen om romanen,
findes ikke mere. Vi har kun mindre pletter
tilbage, men hedens skræmmende storhed er
slået an fra romanens første linjer:
”Heden ligner ikke noget andet sted.
Der er himlen og den flade jord.
Der er øde og tomhed.”
BHH

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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Tirsdagstræf
Vi begynder igen Tirsdag d. 5.oktober
2021 kl. 9 – 11.
Dagen starter som vi plejer med gymnastik, hvor alle kan være med, – derefter kaffe – sang og hyggeligt samvær.
Herefter er der mulighed for forskellige
aktiviteter.
Vi mødes 10 gange indtil jul
pris kr. 300,00.
Kom og vær med, sammen med glade
motionister.
Hilsen udvalget for Tirsdagstræf.
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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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Lokalhistorisk Forening
for
Holmsland og Klitten

Foredrag med Vera Kristensen
onsdag den 8. september 2021 kl. 19.30
I Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2 i Kloster

Vera Kristensen vil fortælle om sit spændende liv – de nøjsomme år, tiden som
sygeplejerske, kommunalpolitiker og sit store sociale engagement.
Alle er velkomne - pris for foredrag inklusiv kaffe og brød er 75 kr. for medlemmer – 100 kr. hvis ikke man er medlem. Betaling skal ske med aftalte kontanter
eller mobilepay: 24 78 60 42.
Tilmelding senest den 5. september til:
Grete Holt Winther på tlf. 97 31 17 97,
Henning Jørgensen på tlf. 24 22 62 66
eller på mail: lokhist08@gmail.com.
Arrangementet gennemføres ved min. 30 deltagere.
Venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten
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VOX POP

v.BHH

Birgit Christoffersen,
Gunhild Rasmussen,
Dorthe Christiansen
(“Parkpigerne”)

Vi er alle tre tilflyttere og er glade for
vores lille, pæne by.
Der er mange aktiviteter her, og særlig i år er der gjort meget for
at forskønne byen med blomsterrabatten ved
indkørslen til byen og de vilde blomster på
crockettpladsen.
Vi mødes tit i Sogneparken, tømmer affaldsspande og prøver at holde den ren og pæn.
Den blev plantet tilbage i år 2000. Holmsland
Kommune gav et ret stort beløb, og frivillige
ydede en kæmpe indsats for at omdanne et
tidligere vådområde til en grøn plet. Midt i
området er der faktisk en sø, der engang var
meget større. Nu er søen omkranset af træer
og tilgroet med siv, så man ikke kan se, den
ligger der.
Vi er så heldige, at et par ”ungersvende”
kommer med en ukrudtsbrænder mellem fliserne og en buskrydder til rabatterne.
Kommunen har lovet at komme og lave
beskæring langs stierne. Vi kunne godt tænke
os, om der også laves oprydning, så der kommer mere lys og luft ind, og søen bliver synlig.
Det kunne blive et fint lille rekreativt område.

Med den nye helhedsplan kommer der
mere opmærksomhed på Kloster og på
at lave smukke grønne pletter. Så håber
vi, der også vil være interesse for at gøre
Sogneparken så pæn, som den oprindelig var tænkt. Man kunne også gøre
den mere tilgængelig for beboerne ved at
lave en indgang mere, så man lettere får
lyst til at gå en tur derinde.

Spørgsmål: Der er ved at blive udarbejdet en
helhedsplan for Kloster og Holmsland.
Hvad håber du det kommer til at betyde?
Bjarne Qvistgaard,
indehaver af Kloster
Auto, og
Søren Kjær Højmose,
udlært automekaniker samme sted.

Ja, hvad skal man sige?
Vi håber, det kommer til at betyde flere beboere, flere tilflyttere. Og det er godt, for
Kloster er en fin lille by. Det må flere gerne
få øjnene op for, vi vil jo gerne have lidt mere
liv i byen.
Det er godt, vi har en brugs. Og vi skal støtte
den. Når den nu skal flytte ud mod landevejen vil den få flere kunder, for man vil få øje
på Brugsen fra vejen, og surferne vil også se
den og gøre deres indkøb der. Det er fint nok,
men vi vil jo også gerne have folk ind i byen,
så de kan se, det er en fin lille by, der er god
at bo i.
Jeg kunne da selv godt forestille mig at købe
et hus og flytte til Kloster, siger Søren, der er
født i Ringkøbing og stadig bor der.
At vi både har en brugs og en skole, er vi da
noget stolte af. Der er jo desværre nogle små
byer, som det går tilbage for.
Hvad så med autoværkstedet, når Brugsen
flytter ned i sydenden af byen?
Ja, der kommer måske færre forbi værkstedet, så måske vil det betyde færre kunder. Men
lad os nu se. Vi har jo vore gode faste kunder.
”Akutkunderne” kommer under alle omstændigheder, og så vil de jo få øje på de fine
veteranmodeller, vi har til reparation. Men…
vi har da snakket om, at vi måske skal have
et skilt ud til vejen.
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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra Skolebestyrelsen.

Dette skoleår startede jo, som alle ved
med hjemmeundervisning. Vi på Holmsland Skole har i de sidste tre måneder selvfølgelig brugt megen tid på at
finde tilbage til en normal skoledag, men
bestemt også til at opbygge og vedligeholde sociale relationer.

ne blev vist rundt og fik fortalt om livet
som struds, vi fik spist vores medbragte
madpakker og nød at lege på områdets
hyggelige legeplads.

Vi har i indskolingen haft flere cykelture
rundt i vores dejlige natur. Vi har været
heldige med vejret og har både besøgt
Røjklit havn, Houvig Strand, Jettes Strudsefarm, hvor alle både børn og voks-

Vi har igen fået mulighed for at nyde den
udsøgte mad, som mormor- madholdet har serveret. Den har været savnet af
både store og små.
I Håndværk og Design har 4. klasserne
udfoldet deres kreative evner, de har selv
bygget små ”huse” ud af papkasser, de
har ved hjælp af 3D printeren samt diverse pap, ispinde og stof lavet inventar
til husene. De har kodet og lavet strømforsyninger.
I 2./3. klasse har man brugt en dag på at
cykle hjem til hver enkel elev. Man var
på havevandring hos den enkelte elev.
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HOLMSLAND SKOLE
Både elever og lærer ved nu hvor alle
bor, og eleverne fortalte stolt om oplevelserne og nød, at de var ”fører af holdet,” når de måtte cykle forrest hjem til
netop deres hjem.
Mellemtrinnet har også været på ture.
De blev indbudt af Ringkøbing-Skjern
Museum til at teste en gådejagt i Hvide
Sande omkring 2. verdenskrig. De kunne
konstatere, at det var godt, der var indbudt forsøgskaniner, for ikke alt var som
det skulle være. De havde en begivenhedsrig dag rundt i Hvide Sande på både
Troldebjerget, havnen, molen og Fiskeriets Hus.
Den 17. juni viste vejret sig for sin allerbedste side. Der var høj sol og temperaturen sneg sig et godt stykke over
20 grader. Denne dag var så også en dag,
som alle elever og personalet havde glædet sig til. Dagen bød nemlig på tur til
Legoland. Busserne kørte afsted med
glade og forventningsfulde passagerer,
der alle nød timerne i et Legoland fyldt
med forlystelser, madpakker, is og candyfloss. Busserne vendte først på aftenen
hjem med glade og trætte passagerer.
Tak for turen!
Sommerfesten blev aflyst før den overhovedet blev arrangeret. Vi turde ikke
sætte en masse i gang med fare for, at
det hele ville blive aflyst, så i stedet for
en sommerfest blev der holdt afslutningsfest for 6. klasse. Alle 6. klasses

elever, forældre og lærere var indbudt.
Skolebestyrelsen stod for selve arrangementet, mormødrene for den udsøgte
3-retters menu, og alle skolens klasser
havde hver især lavet et videoindslag
til 6. klasse med et: ”Tak for nu, og god
vind fremover”.
Traditionen tro så afsluttedes skoleåret
med quiz, spøgelseshus, sportslige lege
alt sammen arrangeret af 6. klasse og,
som alle deltog i med stor iver --- og
selvfølgelig den alt afgørende fodboldkamp mellem 6. klasse og personalet.
Vi takker for denne gang og glæder os til,
at et nyt og spændende skoleår banker på
lige om hjørnet.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell.
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Holmsland
Sommerfest 2021
Ganske vist lød kalenderen endnu ikke
på sommer, men vejret var fint og stemningen ligeledes, da Holmslands første
sommerfest blev afholdt.
Der var morgenmad på plænen ved
legepladsen, serveret corona-sikkert i
portionspakkede poser og sponsoreret
af Dagli`Brugsen.

Midt på dagen var der konkurrencer og
aktiviteter for børn og unge, og endelig
sluttedes der af med fællesspisning, grillmad og salatbord. Alt foregik i det fri og
med tilmelding af hensyn til corona-situationen.
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Sogneforeningen siger TAK til alle, der
var med til at planlægge og skabe en
skøn sommerfest på et tidspunkt, hvor
vi i den grad trængte til at kunne være
sammen igen.
BHH
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Fjorden Rundt

Igen – igen en herlig tur
Ringkøbing Fjord rundt. 2 dage med
svag vind og masser af sol.
”De røde næsers tur” kunne vi have
kaldt den. Ingen uløste coronaproblemer. Det store diskussionsemne var derimod: ”Hvilken form har Ejvinds Bageris hindbærsnitter”??????
Ja, masser af hygge og sjov.
Forhåbentlig bliver turen gentaget
næste år.
/Ivan
Ligner det nu også rigtige hindbærsnitter.

Vi ser forhåbentlig lidt anderledes ud næste år.
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Der er også dem, der spænder en bil for!

Holmsland Cykeldesign bz Markus Klenke

Cykelværksted
Cykelrepara�oner, levering og a�entning af defekte cykler.
City cykel—MTB—Racing Cykel—Børne Cykel—El. Cykel

Gadegårdsvej 18
6950 Ringkøbing / Kloster
Mobil 91 41 88 62
markus@holmsland-cykeldesign.dk — www.holmsland-cykeldesign.dk
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Kloster Varmeværk
Den 13. august holdt varmeværket i
Kloster åbent hus.
Vejret var fint, flagallèen var sat op fra
brugsen og nordpå, pølsevognen gjort
klar, ansatte fra Ringkøbing var klar til
at vise rundt.

Her tappes luften for sin varme.

Godt man ikke blev snydt for det.
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Men gæsterne var fåtallige. Jeg tør godt
vove den påstand, at det er tegn på udbredt tilfredshed med den udvikling, der
er sket siden fusionen. Tænk en gang, at
Klosters fjernvarme er blevet grøn.
/Ivan

Klosters største køleskab. Der er plads til
mere.

Grundlovsmødet
fandt sted i det skønneste sommervejr med
Jeanette og Sjord Boths dejlige have som
ramme. Dagens taler, Bo Trelborg fra Grænseforeningen i Tarm fortalte veloplagt og fuld af
humor om den “revolutionære” Dr. Dampe,
der foreslog folkestyre under enevælden og
blev dømt til forvisning på Frederiksø, den
lillebitte ø øst for Christiansø.
Hans tanker blev dog virkeliggjort i grundloven af 1849, der af hensyn til hertugdømmerne Slesvig og Holsten kun gjaldt indtil
Kongeåen. Videre berettede Bo Trelborg om
den revolution, der var tæt på i 1920, da Chr.
X var ved at begå statskup, og folket (dvs.
københavnerne) stimlede sammen på gaderne under slagord.
“Men så blev det regnvejr, og så gik de
hjem”, som Bo Trelborg sagde med et lunt
glimt i øjet.

Bo Trelborg har tidligere været friskolelærer, og deltagerne i grundlovsmødet var ikke i
tvivl om, at fortælleglæden stadig sprudlede.
Med sange fra Højskolelsangbogen og (coronasikkert) kaffebord levede grundlovsdagen
på Holmsland op til alle gode traditioner.
Sogneforeningen siger tak til alle, der bidrog
til en fin grundlovsdag og hyggeligt samvær.
BHH
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ANYWHOHAIR
v/Lene Thomsen

Bredgade 3  6960 Hvide Sande
Tidsbestilling Tlf. 97 33 73 00
www.anywhohair.dk
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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

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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Skarnskvinden
I vores lokale avis bringes en gang om
ugen en rubrik ”Fra gamle dage”, hvor
man bringer notitser, der har været i avisen for 100 år, 75 år, 50 år og 25 år siden.
Nu har sognebladet jo kun eksisteret i 22
år, men vi vover alligevel at bringe artikler, som vi har bragt i tidlige numre
af sognebladet ud fra den betragtning, at
der sikkert er mange af læserne, der ikke
har set dem.
Vi lægger ud med en artikel om Skarnskvinden, som vi bragte i novembernummeret 1999.
I øvrigt er Skarnskvindens gravsten igen
blevet flyttet, siden artiklen blev skrevet. Den kan i dag findes op ad det østre
kirkegårdsdige.

Mord på Holmsland?

Det så ikke så ud til at blive en særlig
dag, da bønderne på Holmsland efteråret
1953 fik i gang med at pløje markerne.
Heller ikke på Søgaard Hovedgaard.
Men noget blev sat i gang. Der skete noget, som man ikke havde regnet med.
Ved et markskel på Søgaards jord stødte ploven på noget hårdt. Først tænkte
man, at det nok var en stor sten, der lå
i jorden, men det var, som ville jorden
ikke give det fra sig, man var stødt på.
Man var nødt til at undersøge nærmere,
hvad det var. Det undrede karlen, som
ikke plejede at have problemer her, men
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man kunne med de ny og bedre redskaber pløje dybere end tidligere.
Efter at have arbejdet endnu en tid, stødte man på nogle knoglerester, og det var
ikke til at afgøre, om det var rester fra et
menneske. Nu standsede man omgående
pløjningen, for her i landet må man ikke
grave sine døde ned hvor som helst.
Ingen af de tilstedeværende turde tage
ansvaret for, om benresterne var fra et
menneske eller et dyr. Var det noget, der
var blevet gravet ned for blot få år siden.
Eller var det noget meget gammelt. Hvad
om der var tale om et mord?
Politiet blev tilkaldt. Og også museumslederne, landsretssagførerne J. og Knud
Dalgaard Knudsen fra Ringkøbing gik
der bud efter. Efter indgående undersøgelser af benstumperne konstaterede
man, at de var meget gamle. Og at de
måtte stamme fra en gammel begravelse
i 1733.
Nogle mente at kunne huske, at hyrdedrengene op gennem tiderne ikke have
været glade for at komme nær stedet,
hvor benene blev fundet. Og der var også
sket underlige ting her, når det var mørkt.
Gravresterne viste sig at stamme fra en
kvinde og hendes tre børn. Det var med
til at bekræfte tanken om en mystisk begravelse for nu ca. 265 år siden.

Her begynder en frygtelig
fortælling om en kvinde,
der havde et kummerligt
liv.

Anne Marie kunne skabe strid og ballade, hvor hun var. Hun var nærtagende
og arrig, og det gik hårdt ud over tjenestefolkene, når Anne Marie arbejdede
ved siden af dem.

Hovedpersonen er Anne Marie Seier, en
yngre kvinde, som – bemærk dette – ikke
var uden skønhed. Hun kom 1722 til
Holmsland fra Ølgod, hvor hun kort forinden havde født et uægte barn, en dreng.
Hun kom på rette tidspunkt, for fru
Bagge på Søgaard stod og manglede
en amme til sit nyligt fødte drengebarn.
Anne Marie fik pladsen og opammede
barnet.
Det var dengang almindeligt, at velstående kvinder ikke selv gav deres børn
bryst. Det kunne gå ud over figuren,
mente man.
Sådanne problemer havde Anne Marie
Seier ikke. Hun kunne mere end amme,
hun kunne gøre sig nyttig i hele huset
og var en god arbejdskraft overalt. Hun
var dygtig både som køkken-, kælderog stuepige. Der blev gjort god brug af
hende, og hun blev i pladsen i ti år. Hendes skudsmål var godt. Hendes madmor,
nådigfruen, vidste ikke af særlige fejl eller mangler hos Anne Marie. Skulle der
endelig peges på noget, var der det med
hende, at hendes forhold til de andre i
husets folkehold ikke var særligt godt.
Hun var meget arrigsindet og kunne derfor kun dårligt forliges med nogen af
hendes medtjenere på gården. Med det
gik det op og ned.

Uenigheden mellem tjenestefolkene tog
til, og de fleste var nær ved at flygte fra
pladsen. Da vidste fruen på Søgaard ikke
bedre end at skille sig af med Anne Marie for hendes hidsighed. Hun forsvarede
sig med, at hun havde en sygdom, der
gav hende problemer med vægten. Den
gik snart op og snart ned, og hun syntes
selv, at hun blev tykkere og tykkere, som
årene gik.

Det forværredes i årene frem til 1732.

Hun blev nu med sit tøj og andre få ejendele i rejsekisten sendt til Viborg, hvor
hendes forældre boede. Hos dem kunne
hun ikke blive, og andre steder havde
hun åbenbart ikke mulighed for at søge
venner. Efter fem-seks ugers tid bankede
hun på døren til Søgaard og bad så mindeligt om at få lov til at komme tilbage –
bare til vinteren var ovre.
Fruen fattede medlidenhed med Anne
Marie og tog sig af hende, for så kort
tid skille man nok kommer over, og som
sagt: hun var et jern, hurtig og grundig i
hus, kælder og kvist, ja over alt, hvor der
skulle tages fat.
Ind under jul, fjerde søndag i advent,
blev det synligt, at Anne Marie Seier
ikke var rask. Dagen før havde hun sammen med andre folk slagtet en kvie, og
nu beklagede hun over for de andre, at
hun var blevet så svag, at hun måtte gå
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ind til sig selv og lægge sig. Så ville hun
stå tidligere op næste dag, og begynde på
det svin, som også skulle slagtes inden
jul.

ikke frem før to dage senere, den 5. januar. Da var Anne Marie Seier desværre
død natten før efter en kort dødskamp.
Antagelig af vattersot.

Hun bad om at få noget brændevin med
sig ind på sit værelse, hvor hun blev den
næste tid. Her i tiden lige op til jul var
der nok at lave. Anne Marie var sløj, da
hun tredjedagen efter kom ud af sit kammer. Hun sagde, at hun nok skulle få det
bedre og hurtigt blive rask til jul, men
hendes ord lød meget lidt overbevisende.
Til sidst gik hun ind i sit kammer – og
blev der julen over. I de kommende dage
forsøgte fruen af få Anne Marie til at
give sig lov til at hente præsten, så hun
kunne få det med sin salighedssag i orden. Det tog tid at få Anne Marie til at gå
med til det, men præsten kom, tog den
syge til alters, og nu var der ro for dét.
Det var 3. juledag, Fruen på gården ville
gene gøre mere for Anne Marie. (På den
tid var det almindeligt at sige: sjælen før
legemet og præsten før degnen).

De, der trængte ind i Anne Maries værelse, mødtes af et grueligt syn. Hun lå død
i sin seng, og da man havde fået åbnet hendes rejsekiste og iklædt hende
ligtøjet, fandt man en mindre æske, hvori
liget af et fuldbårent drengebarn lå svøbt.
Rædselsslagen lukkede de i største hast
kisten. Et par af de koner, der hjalp med
at ordne liget, mens det uhyggelige fund
blev gjort, måtte på fruens bud malke den dødes bryster, og der kom hvid
mælk. Dette var bevis for, at en fødsel
havde fundet sted.

Endnu samme dag ville fruen sende bud
efter en kirurg i Ringkøbing. Men dét
modsatte den syge sig på det bestemmeligste. Men nu 10 dage efter at Anne
Marie havde lagt sig hen – og fruen
skønnede, at sygdommen forværredes –
tog hun sagen i egen hånd. Hun var sikker på, at Anne Mari var i overhængende fare.
Der var ingen tid at spilde.
Til al held var Regimentschef Monsr.
Gerriz i Ringkøbing. Ham blev der sendt
bud om at komme omgående. Han nåede
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Fundet blev nu meldt til øvrigheden, og
der blev forhør. Det viste sig, at den nyfødte drengs hals var brækket, og mere
end det: i bunden af kisten lå to mumificerede spædbørn indsvøbt i hvidt klæde.
Hvem, der var far til børnene, blev ikke
her konstateret. Anne Marie Seier havde
altså tidligere ombragt to nyfødte nørn,
og nu havde hun nået at slå sit sidst fødte barn ihjel, inden hun selv døde i barselseng.
Det var en uhyggelig begivenhed, der
må have rystet hele sognet, men der er
mere at fortælle.
Øvrighedens repræsentant, herredsfogden,
ledede forhøret. Det viste sig, at Anne Marie havde ligget syg på samme måde for
4-6 år siden, og at hun dengang havde haft
sin værelsesdør aflåst. Ingen havde noget

at fortælle om, hvem der kunne tænkes at
være barnefader eller – fædre – til de døde
børn.
Det blev bekræftet, at Anne Marie havde
opholdt sig i Viborg i nogle perioder,
og at hun også havde taget nogle ture i
omegnen af Holmsland. Også korte ture
til Søndervig, var det blevet tid. Nu anede man, hvad disse ture var blevet brugt
til. Ikke mindst egnens kvinder havde
nok at berette.
Opmærksomheden samledes om Jep
Hansen Tømmermand. Han havde haft
god kontakt med Anne Marie, og venskab, men de havde ikke givet hinanden
løfter om noget. Deres forhold var blot
venskabeligt, og dog måtte Jep Tømmer
indrømme, at han havde haft omgængelse med Anne Marie én gang i julen 31. Når man gjorde op, når og hvor
Jep Tømmermand skulle opholde sig
for at kunne være far til Anne Maries
børn, passede det ikke sammen. Trods
forhørslederens ihærdighed, lykkedes
det ham ikke at fremskaffe fædre til de
faderløse børn. Og Jep Hansen Tømmermand klarede lige netop pynten.
Der blev holdt flere og lange forhør over
en lang periode. Først den 11. marts blev
der afsagt dom af herredsfogeden og otte
meddomsmænd.
De fandt bevis for, at Anne Marie havde
født i dølgsmål, ombragt barnet og øjensynligt også de to andre børn. En anden kendt sagfører blander sig i domsafsigelsen. Han holder på, at det ikke er
klart bevist, at Anne Marie selv slog sit

nyfødte barn ihjel. Der bliver altså igen
ført sag for at mildne dommen.
Skønt Anne Marie for længst er død og
begravet et sted på Ny Sogn kirkegård,
forsøger den pågældende sagfører –
domsmand har han vel været – at få en
mere retfærdig dom over hende.
Vi kan i dag mene, at der er tale om bagateller. Den ene dom kan vel være lige
så god eller dårlig som den anden. Og at
straffe den døde kvinde, kan man jo heller ikke. Sagen er, at en paragraf i loven
bestemte, at barnefødsel i dølgsmål med
dødelig udgang for barnet, straffes som
fortsætteligt fosterdrab. Ret skal være ret.
Og tanken var, at dommens ordlyd skulle
”være andre slige letfærdige til afsky” og
naturligvis til afskrækkelse.
Hvorom alt er: Da dommen senere optages ved Viborg ret, får de oprindelige
meddomsmænd stort set ret i den dom,
de havde afsagt ved den første rettergang. Indholdet i den er: at det var fundet bevist, at Anne Marie Seier fødte i
dølgsmål, ombragte barnet og øjensynligt også de to andre børn, men da der
næppe var andet end sener og ben af
den døde kvinde, skulle hendes hoved
ikke som ellers almindeligt ved henrettelser af den art delikventer sættes på en
stage, men hendes legene skulle af rakkeren optages (han skulle have fem rigsdaler for det) og i en høj nedgraves, og
en stage derhos oprettes med en stenhob
omkring.
Så måtte herremanden selv bestemme,
hvor på hans jord, det måtte være.
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Anne Marie blev altså kulet ned uden for
kirkegården. Tyve, voldsmænd og mordere var – efter datidens mening Ikke
værdige til at blive begravet i hellig,
indviet jord. Trods Anne Marie Seiers
fravær – af gode grunde – fik hun sin
bekomst. Alt til at straffe hende og påminde andre om, hvad borgerlig retfærdighed var.
Et par århundreder gik, og man glemte
den forfærdelige begivenhed.

Efterspil

Fundet af Anne Maries grav i 1953 gav
naturligt nok anledning til at overveje,
hvad man nu skulle stille op med det, der
var tilbage af hende. Der var endnu en tid
til jul, så man valgte at bringe det ind på
museet i Ringkøbing.
Her fandt man en ammunitionskasse,
som englænderne havde brugt til nedkastning af våben under den anden verdenskrig. Den havde en passende størrelse til formålet.
Således anbragt holdt skarnskvinden sin
sidste jul på Ringkøbing Museum.
I januar måned 1954 holdt man en kort begravelseshøjtidelighed på Ny Sogn kirkegård. Deltagende var: sognepræsten, degnen, graveren, amtmanden, repræsentant
fra museet samt enkelte andre.
Aage Kinch holdt prædikenen:
”Det er ikke meget, der er tilbage af et
menneske, når det har ligget i jorden i
over 200 år. Og når vi nu lader Skarns52

kvinden Anne Maries jordiske levninger endelig få en plads i kirkegårdens
jord, så er det ikke for at kritisere eller
afkræfte noget ved den dom, som hun af
den jordiske retfærdighed fordum blev
dømt med, men det er for at bekende den
kristne tro, bekende den Gud, der er fri
og uafhængig af os, den Gud, hvis barmhjertighed ikke er bundet til at være der,
hvor vi finder det rimeligt og forståeligt,
at den er. Hans barmhjertighed er der ingen, der har noget krav på eller nogen
gnist af ret til.
Men det håb til Guds barmhjertighed,
der forkyndes os i evangeliet, det befaler evangeliet at dele med alle. Og jeg for
min part finder det let at dele håbet om en
glædelig opstandelse med Skarnskvinden Anne Marie, for jeg vil hellere dø en
død som hendes end gå herfra i det forfængelige hovmod, som vi nu om dage
endda finder det særligt kristeligt at dø i.
Sådan kan disse ben og denne grav her
på kirkegården være os et vidnesbyrd om
Guds frie barmhjertighed til dom for alt,
hvad der vil rose sig for Gud. Han, som
før kaldtes tolderes og synderes ven, er
opstanden fra de døde. De dømtes, de
elendiges, de borgerligt og kirkeligt forkastedes ven er opstanden fra de døde!”
Endnu ses Skarnskvindens grav på Ny
Sogns kirkegård i det nordøstre hjørne
af den gamle afdeling. Men den har
gennemgået nogle forandringer, siden
den blev anlagt. Som jeg husker den, var
den et lille stykke jord – af størrelse som
en ammunitionskasse? – med en meget
lav hæk omkring. Gravpladsen lå halvt

ud på gangen, og var til gene for gravernes arbejde. Derfor blev stedet ”flyttet” et kort stykke, og ved denne lejlighed ændrede menighedsrådet graven
til at være en tuegrav med bjørnegræs.
Dette var helt i overensstemmelse med
en meget gammel skik ved anlæggelse af
grave. Mens graven stod således blev – i
1988 – en lille, enkel stren sat Anne Marie til minde. Det passede godt således.
I dag er stenen flyttet hen på et nærliggende gravsted midt blandt andre.
Den er smukt pyntet som de omgivende
små gravsteder. Det synes mig at være
ude af proportion, når man betænker det
liv, hun levede. Det skal ikke forstås i
retning af, at Anne Marie ikke må få oprejsning her de mange år efter, naturligvis ikke! Men en fastholdelse af stedet
som tuegrav havde blot været en følge af
den tradition, man – uden tvivl – havde,

da Anne Marie levede. Gravstedet burde
i dag havde fremstået som en tuegrav.
Beskeden og enkel.
For god ordens skyld skal det her oplyses,
at efterkommere af Anne Marie Seier
selv har medvirket til, at der på hendes
gravsten kom til at stå ’Skarnskvinden’.
Mogens Rosenkilde, oktober 1999.

Søgaard Hovedgaard lå omtrent, hvor
gården St. Søgaard, Søgårdevej 3, ejet af
Lis og Ole Søgård Jørgensen, i dag ligger.
Aage Kinch var præst på Holmsland 1931
- 1974.
Mogen Rosenkilde var præst på Holmsland
1974 - 1996.
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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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