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Godt nytår!
Som vi omtalte i sidste nummer af sognebladet, ville der muligvis ske ændringer af bladet, og med det blad, I nu
sidder med i hånden, er der syn for sagn.
Der vil fremover være farvetryk i hele
bladet, altså også på forsiden, hvor vi
også har valgt en anden type papir.
Vi har altid forsøgt at finde et forsidebillede, der siger noget om vort område,
hvilket vi mener det valgte også gør.
Hav, klit, strand og bunkers er vel typisk for Holmsland.
Vi håber, det ”nye blad” vil falde i jeres
smag. Indholdmæssigt er bladet ikke
nyt. Det vil fortsat indeholde foreningsstof, skolestof, kirkeblad m.m.
Der er også plads til, at læserne kan
komme med indlæg, hvilket vi meget
gerne ser!

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Velkommen Her
Holmsland skole har velvilligt stillet lokaler og faciliteter til rådighed i forbindelse
med projekt ”Velkommen Her”. Fint at
være i et undervisningsmiljø, da det har
vist sig, at østeuropæernes store ønske er
danskundervisning.

Holmslands
Velkomstambassadørers
arbejde er kommet godt
i gang.

Udover undervisningen hver tirsdag
aften har ”Velkommen Her” i januar besøgt Kloster Børnehus. Senere på
foråret gælder besøgene Ringkøbing
Bibliotek, Kjeld og Svends landbrug,
Holmbohjemmet samt deltagelse i fællesspisning i centeret.
Undervisning! Ja undervisning lyder lidt
tungt, men disse aftner sammen med
vore østeuropæiske venner rummer derudover mange glade og gode oplevelser.
Dette møde har, trods ind imellem sproglige misforståelser, givet os og dem indsigt i hinandens forhold og traditioner.
Tommel op for projekt
”Velkommen Her”.

Nye tilflyttere til Holmsland får et personligt besøg, samt en kopi af et Sogneblad, Velkomstguide samt et gavekort
på 200 kr. til Brugsen, som sponseres
med 100 kr. af Sogneforeningen og 100
kr. af DagliBrugsen.
Dagbladet var med, da en velkomstambassadør aflagde visit hos en tilflytterfamilie, hvilket gav en fin artikel, som
kan læses under ’solstrålehistorier’ på
www.holmsland.dk .
Hører du om nogle tilflyttere, vil vi gerne have et tip, så de kan få et kort besøg.
Kontakt Erik Dideriksen på
mredideriksen@gmail.com .
Mvh Tina / Jesper Aarup / Erik d.

3

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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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Loppemarked
Tak fordi I er rigtig gode til at aflevere genbrugsting i sogneforeningens
container på Kloster Genbrugsplads.

Skulle der være andre, som har interesse og tid til at arbejde med genbrugsting, så er de meget velkomne
til at være med.
Når opgaverne melder sig, bliver der
sendt en mail til alle på ”loppeholdet”,
og man dukker op, hvis tiden og andre
gøremål tillader det.
Lageret/stalden på Bandsbyvej bugner
af sjove og spændende ting og ”loppeholdet” glæder sig til fredag den
26. maj og lørdag d. 27.maj, at lave
en rask handel med interesserede og
pengestærke købere.
Holmsland Sogneforening

Til trods for, at vi er i stærk konkurrence
med diverse secondhand salgssteder, så
bliver der indleveret mange brugbare
effekter.
Fortsæt endelig med at støtte os på
denne måde.
Arbejdet med at sortere og gøre klar til
loppemarked udføres af ”loppeholdet”,
som består af 15 ikke blot aktive, men
også muntre frivillige.

Det er igen tid for betaling af kontingent
til Sogneforeningen

Benyt betalingskortet midt i bladet
- lige til at tage ud og betale ved først kommende lejlighed!
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Fælles generalforsamling den 31. marts
Beretning for 2016 Holmsland Brugsforening
2016: Godt år – nu med overskud i Holmsland Brugsforening
Det har været et rigtigt godt år for Holmsland Brugsforening – på mange måder.
Jo, der er hård konkurrence……
Jo, der er tider, hvor det er svært at holde omsætningen oppe …
Jo, der er tider, hvor det er svært at holde humøret oppe …..
- og vores avance er under pres, men alligevel er hovedindtrykket, at det har været et
rigtigt godt år. Vi har for første gang i mange år skabt overskud. Vores regnskabstal skal
dog tages med forbehold, da de endelige tal først foreligger efter dette blads deadline.
Men det lysner.
Vi har godt 500 medlemmer, heraf 300 på SMS-linjen.
Omsætning 2016: 11,488 mill. kr. mod sidste års 11,777 mill. kr.
Indtjening 2016: overskud på ?? mod sidste års underskud på – 57.196 kr.
Årsregnskab: Tallene skal tages med forbehold. COOP gik i 2015 over til nyt regnskabssystem kaldet SAP. Sidste år sagde vi, det tar tid. Vi kan konstatere, at det stadig tar
tid. Her den 1. februar 2017 kender vi ikke butikkens resultat for december. Forventes
at komme midt i februar. Det endelige årsregnskab for 2016 forventes klar inden generalforsamling. Det vil komme i butikken med det samme, det foreligger. Alt peger dog
på et resultat med overskud.
Investeringer: Vareudbringning har en særlig plads i Holmsland Brugsforening. En serviceydelse der giver os 2,25 mill. i omsætning – den giver os også indimellem bøvl; men
oftest kører det uden problemer – takket være stabile frivillige chauffører.
Vores varebil nåede her efter jul smertegrænsen for reparationsudgifter. Derfor har vi her
i 2017 investeret i ny varebil. Ellers er der ingen forudsete investeringer i vente.
Synlighed: Vi har arbejdet for at være synlige i lokalområdet.
Vi har indirekte kontakt med kunderne via sms, Facebook, HIMS og infoskærme.
Vi har direkte kontakt med kunderne ved arrangementer i butikken, Internationalt
Marked, Naturens Dag, Smag på Dagli’Brugsen, Jul i Brugsen, Velkommen her, Fælles
Generalforsamling, vareture etc.
Vi oplever en positiv stemning omkring Holmsland Brugsforening. Vi har dygtige folk
på pladsen. En stabil uddeler og en stabil personalegruppe. Stor tak til alle – og også til
alle frivillige. Vi har gode frivillige chauffører. Vi kan dog godt bruge en eller to mere
til afløser. Vi har en dame, der kommer og trimmer hylder og varegrupper. Tak til det
”grønne hold”, der holder Polden ren og frisk.
Stor ros til alle, der gør en indsats i og omkring butikken.
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Fælles generalforsamling den 31. marts
Hemmelig butiksvurdering: Tre gange om året får vi uanmeldt besøg af en ”mystery
shopper”. En ”vurderingskunde”, der ikke skal give sig til kende; men går rundt og
handler og vurderer stemningen, helheden og serviceniveauet. Bagefter er ”kunden”
forpligtet til at give feedback til COOP. Vi har netop fået resultatet fra 2016. Vi scorer
højt. Ud af 350 Dagli’Brugser kommer vi ind på en 20. plads. På 95,2 % af alle vurderingspunkter scorer vi ”fremragende”.
For eksempel siger kunden om sin oplevelse ved kassen: ”Medarbejderen sagde dav,
kiggede mig smilende i øjnene og begyndte at scanne mine varer. Medarbejderen behandlede dem med omhu og forsigtighed. Medarbejderen åbnede min pose og spurgte,
om jeg var medlem. Til sidst spurgte vedkommende, om jeg ville ha’ en kvittering og
sagde venligt farvel”.
Kundens samlede kommentar var: ”Butikken fremstod pæn og ryddelig. Parkeringsarealet blev delt med kirken. Der var pænt og ryddet. Selve butikken var ren og pæn. Der
var ikke synlig smuds eller støv på hverken gulv, reoler eller varer. Gangene var rene
og fri for unødige varer. Medarbejderne var flinke og rare. De var serviceminded og
virkede troværdige”.
Tak medarbejdere ! – for den vurdering.
Holmsland Brugsforening 2020 plan
- fortsat selvstændig Brugs
- vi bringer fortsat varer ud
- stadig synlige i lokalsamfundet
- har etableret nyt kundevenligt indgangsparti
- har stigende overskud
Her til sidst skal der lyde en tak til hele Holmsland, tak for jeres støtte til Holmsland
Brugsforening.
Endnu en gang tak til uddeler og alle medarbejdere. Tak til alle frivillige og til jer i
bestyrelsen. Tak for godt samarbejde.
Holmsland Brugsforening
/ på bestyrelsens vegne
Esther Larsen, formand

På valg er:
Erik Dideriksen 		
Mette K. Rasmussen
Esther Larsen 		

– villig til genvalg
– genopstiller ikke
– villig til genvalg
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Fælles generalforsamling den 31. marts

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Beretning for Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Endnu et år er gået, det er utroligt så hurtigt tiden er gået, når vi tænker tilbage. I
centeret har der igen i år været god aktivitet i 2016. Det er dejligt at faciliteterne
bliver godt brugt.
Vi har i årets løb søgt om vindmøllepenge under grøn ordning, i.f.b. med det nye
vindmølleprojekt i Vognkær. Vi fik tilsagn om 110.000 kr. Dem har vi tænkt os
at bruge til nye lys i hallen. Det skal være led lys, så vi får en stor besparelse på
driften. Det arbejder bestyrelsen på nu, så det kan stå klar til august. Vi vil sende
udbudsmateriale ud til elektrikerne i sponsorudvalget. Vi har en aftale om at bruge
de sponsorer som støtter os. Vi vil også have skiftet vinduer i de gamle omklædningsrum. Det er tiltrængt, og vil komme til at se godt ud.
Sammen med de andre foreninger, havde vi et arrangement med Mikkel Beha den
14. november, hvor vi var 350 samlet. En super vellykket aften. Folk var ovenud
godt tilfreds, og det er super, at vi kan holde et arrangement med så mange deltagere.
Vi havde også teater i efteråret. Det var Dyrene i Hakkebakkeskoven. Det var en
utrolig flot opsætning, og velspillet. Det er dejligt, at nogen har lyst til at gøre det
store arbejde, der skal til. En stor tak til alle der deltog, vi er spændte på, hvad det
næste bliver. Aktivitetsudvalget er også i gang med nye ideer.
Vores nye fitnessrum bliver flittigt brugt. Har I lyst til at være med her, kan I købe
poletter hos Charlotte. Vi vil gerne leje hallen endnu mere ud, så har I familiefest,
og I synes de skal røres lidt, eller bare har lyst til lidt motion, er I meget velkommen til at leje hallen. Så kan I kontakte Charlotte, centerlederen. Det er på mobil
nr. 4046 1680.
Ti år er gået, det syntes vi skulle fejres. Vi havde julefrokost/ti års jubilæumsfest for
centeret. Det var en super god aften, med ca. 200 deltagere. Rigtig god musik, og
som altid når der er fest i hallen, så kørte det bare, og det var en god aften.
Fælles generalforsamling bliver afholdt i år den 31. marts. Jeg vil opfordre alle til at
møde op, og tilkendegive ris og ros til de enkelte foreninger. Vi starter med fælles
spisning kl. 17. Husk at tage naboerne med. Der bliver afholdt fire generalforsamlinger, man bliver ikke valgt imod sin vilje.
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Sponsorudvalget vil jeg gerne takke for det kæmpe arbejde I lægger i det. Det er
gode arrangementer i afholder, der er en god stemning og sammenhold, når vi er af
sted. Hvis nogen har lyst til at være med, og støtte centeret og gymnastikforeningen,
kan I kontakte sponsorudvalget, der er plads til alle dem, der har lyst. Man behøver
ikke være selvstændig for at være med som sponsor.
Til alle de frivillige vil jeg gerne sige en stor tak for jeres arbejde. Det er fantastisk,
at så mange har lyst til at være en del af gruppen. Det er ofte, vi har brug for hjælp
og støtte, og folk er altid klar, det er en fornøjelse at bede om hjælp. Vi har besluttet
at holde hjælpefest den 17.3. Det er for at påskønne alle jer, som hjælper til. Så skal
vi ha’ lidt mad og drikke.
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til dig Charlotte for din indsats. Du gør et
kæmpe arbejde for at gøre alle tilpas, og få det hele til at køre. Også en stor tak til
bestyrelsen, for jeres indsats igennem året. Selv om vi er færdige med byggeriet, er
der stadig mange udfordringer.
På valg til bestyrelsen
Kjeld Pedersen
Jette Årup 		
på valg – modtager genvalg
Svend Jensen 		
på valg – modtager genvalg
Nina Mortensen
Holger Jensen
På bestyrelsens vegne
Kjeld Pedersen
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter

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

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

Herningvej 74
6950 Ringkøbing
Hovedgaden 12
6980 Tim
Konsultation efter aftale
tlf: 70 22 44 42
Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8 - 17
fredag kl. 8 -16

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Beretning for HGU
Kære HGU medlemmer, hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og
samarbejdspartnere. Sikke et år, siden vi sidst var samlet. Det første år som en
næsten hel ny bestyrelse.
Bestyrelsen blev udvidet til 5 medlemmer, og vi er alle forskellige på både alder og
erfaring. Allerede fra starten har vi haft en god kommunikation og en fælles positiv
opfattelse af foreningsarbejdet. HGU er noget helt særligt, og hvis nogen mener, at
en lille landsby er præget af inaktive og søvnige mennesker, - så må de tro om igen!
2016 har for bestyrelsen været et spændende år med udfordringer og hele tiden nye
opgaver at tage hul på.
Det har fra starten været vigtigt for hele bestyrelsen, at alles holdninger blev hørt
fra alle i foreningen, - specielt fra vores udvalg, frivillige og samarbejdspartnere.
Samarbejdet med vores dygtige udvalg er vigtigt. De er bestyrelsens forlængede
arm ud til vores frivillige og vores medlemmer. Vi har i det forgangne år indført 5
årlige udvalgsmøder, som kører sideløbende med 5 årlige bestyrelsesmøder. Men
dette har ikke forhindret os i at afholde yderligere møder, når det har været en nødvendighed – og det kan vi konstatere, at det har det! Når nye mennesker kommer
til, så kræver det tid og energi til at finde fælles fodslag.
Det var efter ønske fra vores udvalg at årets første beslutning blev taget.
En kontingentstigning på tværs af alle idrætsgrene, således at den løbende
stigning i udgifter igen kom til at matche kontingentet. Vi er glade for opbakningen til denne beslutning. I 2017 vil kontingentet være uændret, og
fra 2018 vil det blive indekseret i forhold til udgiftsstigninger. Dette vil
sikre, at vi i fremtiden undgår en lidt større stigning, som vi oplevede i år.
Beslutningen har dog ikke påvirket antallet af medlemmer, da vi har fastholdt det
samme antal medlemmer som sidste år – ja endda et par stykker mere. Medlemsantallet tæller i år 552. Beslutningen har heller ikke påvirket aktiviteterne i HGU, idet
vi kan se i regnskabet, at udgifterne til fx halleje ikke er faldet. Det er en god indikation på, at der sker noget. Derfor ser vi positivt på aktivitetsniveauet i 2017, hvor
nye tiltag vil komme frem.
Vi har ligesom den tidligere bestyrelse fortsat samarbejdet med centeret. Vi
har vores sportskoordinator repræsenteret ved centrets bestyrelsesmøder og
ligeledes deltager centerlederen i vores udvalgsmøder – gerne med en ek14
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stra deltager. Det fremmer kommunikationen og binder os lidt tættere sammen.
Vi har efter forespørgsel fra hallens bestyrelse flyttet alle de aktiviteter der er mulige
til centret. Det var ikke helt let, da gamle vaner skulle brydes ned, så nye kunne etableres. Men det lykkedes med fælles hjælp fra udvalgene. Vi har i 2016 også etableret
et sommerhold, så hallen ikke står tom i flere måneder. Vi i bestyrelsen er slet ikke i
tvivl om, at et af fokusområderne i 2017 og i fremtiden, er at udvikle foreningen med
nye bæredygtige tiltag.
Vi er så heldigt stillet i HGU, at vi har et hårdtarbejdende sponsorudvalg og derfor
også en lang liste af sponsorer, der gør det muligt for os at udvikle på nuværende
aktiviteter og opstart af nye. Vi har endnu ikke måtte sige nej til vores afdelingers
ønsker/behov eller afvist nye bæredygtige tiltag. Denne opbakning fra lokalområdet er uvurderlig for en klub af HGUs størrelse. Vi siger derfor mange tusinde tak
til alle sponsorater der tilfalder os.
Vi har i bestyrelsen startet et samarbejde med DGI, for at få fastslået fremtiden for
HGU. Vi har gennem konsulenttimer fået drøftet og defineret de vigtigste punkter
for den nærmeste fremtid. Specielt arbejdet med vores uundværlige frivillige som
også er et fokuspunkt for fremtiden.
Vi vil arbejde med en større anerkendelse af de frivillige og det store stykke arbejde, de lægger i foreningen. Men også et stigende behov for at få flere frivillige til
at løfte de mange opgaver, der ligger i foreningen. Frivillige er en uundværlig del
af en forening, og der er mange, der allerede i dag lægger et stort stykke arbejde i
klubben. Det er vores udvalg, vores trænere og alle dem, der altid stiller op, når vi
kalder. Men for at HGU også i fremtiden skal kunne rumme alle medlemmer og
deres initiativer bliver behovet for frivillige ikke mindre. Derfor skal HGU være
en forening, hvor det er fedt at være frivillig. Bestyrelsen vil være klar med al den
støtte, som de frivillige mener er nødvendig. Det eneste krav til ”ansættelsen” som
frivillig, er lysten til foreningsarbejdet og derfor vil alle kunne byde ind. Vi ved at
i skrivende stund mangler der medlemmer i både vores gymnastik-, håndbold- og
fodboldudvalg. Vi hører derfor gerne fra potentielle kandidater.
Vi har ligeledes fået defineret, hvilken forening vi ønsker, at HGU skal være.
Vigtigst af alt skal det være en forening for alle. En bredstrenget forening med forskellige aktiviteter, som berører mange aldersgrupper. Vi skal se os som en stor
forening, hvor alle uanset niveau er velkomne. Vi skal være stolte af de resultater,
vores medlemmer opnår. Bl.a. kan vi nævne medlemmer fra krocket, som har del15
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taget i turneringen om danmarksmesterskaber. Vi kan nævne vores fodboldafdeling, hvor frivillige forældre og trænere har været med til at føde medlemmer til
FC Midtjyllands Talentsamarbejde, og vi kan nævne gymnastikafdelingen, som har
leveret dygtige gymnaster til Rep-hold, hvor adgangskriterierne er høje.
Vi skal være stolte af at kunne sende talenter videre indenfor de forskellige idrætsgrene, og ikke se det som at vi mister medlemmer, for vores ambitioner ligger i at
rumme de mange og ikke kun de få. Vi ønsker at styrke fællesskabet.
Bestyrelsen kan med glæde meddele, at det er en samlet bestyrelse, der ønsker at
fortsætte samarbejdet, og de to medlemmer, der er på valg i år, modtager genvalg.
Vi ser naturligvis stadig frem til at se mange medlemmer til vores fælles generalforsamling, for som nævnt tidligere, så er der også plads til flere kræfter og nye inputs.
Vi vil fortsat arbejde sammen på at udvikle HGU og gøre foreningen endnu bedre.
Igen, - tak til alle medlemmer, hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og samarbejdspartnere. Herunder en særlig tak til de der siger farvel efter lang
tro tjeneste.
Ingen nævnt – ingen glemt men altid taknemmelig.
HGUs Bestyrelse.
Formand 			
Næstformand, kasserer 		
Sekretær 			
Sportskoordinator 		
Markedsføringsansvarlig
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Bjarne Hansen
Line Knoth
Mads Jørgensen
Verner Kristensen
Marian Bach Jeppesen
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Indtægter
Kontingenter
Hallejetilskud
Øvrige tilskud Kommunen
Rengøringstilskud
Sponsorater
Arrangementer
Salg af Fyrværkeri
Salg af Skrab
Leje Af borde + stole
Renter
Aktie udbytte
Salg af aktier
FCM Dag
Jubilæum
Salg af rekvisitter
Varelager, fyrværkeri
I alt

Samlet Resultat
2016

270.365,30
298.973,00
29.527,00
37.315,00
193.771,52
15.823,00
116.483,40
5.525,00
1.335,00
0,00
3.221,02
6.534,00
0,00
0,00
32.860,00
8.713,84
1.020.447,08

2015

215.036,00
299.228,00
30.739,00
36.750,00
106.872,10
19.651,00
107.643,50
0,00
4.869,00
178,52
3.623,90
3.859,50
0,00
0,00
700,00
-11.675,05
817.475,47

Udgifter

2016

2015

Honorar
Turnering + Forenings udg.
Sponsor udgifter
Halleje
Udgif. Arrangementer
Dragter
Dommer + bøder
Kursus
Rekvisitter
Udgi. Omklædningsrum
Møder,kontor og div.
Udgifter fyrværkeri
Udgifter skrab
Vestas aktier
Tilbagebetale tilskud
FCM dag
Jubilæum
Udgifter Indoor Cycling
I alt

35.123,55
23.951,17
83.180,50
377.281,00
14.542,63
39.384,00
17.484,49
9.828,39
99.642,08
37.315,00
35.035,43
60.620,67
2.000,00
0,00
89.527,00
0,00
0,00
0,00
924.915,91

44.887,50
30.452,83
6.207,44
355.204,50
31.509,97
11.396,55
15.851,03
10.799,39
71.827,43
36.750,00
61.992,19
73.382,23
0,00
0,00
18.845,00
0,00
0,00
0,00
769.106,06

95.531,17

48.369,41

Overskud
Underskud
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HGU
Indtægter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/kajak
I alt

Samlet Oversigt
2016

2015

139819,32
166837,64
22875,22
47112,52
186990,2
0
31697,2
29659,52
0
7810
193771,52
125197,24
38436,1
30240,6
1.020.447,08

168401,55
159671,59
0
46650,99
240094,85
0
45701,05
26768,52
0
7775,2
106872,1
0
0
15539,62
817.475,47

Udgifter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/ kajak
I alt
Overskud
Underskud
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2014
131.156,84
209.079,35
0,00
63.269,10
256.709,90
0,00
52.718,10
16.637,00
14.127,55
7.065,00
151.634,11
0,00
0,00
18.711,00
921.107,95
2014

162295,66
188940,51
25798
33710
236523,67
0
17355,3
28991
0
8242,93
83180,5
60840,67
35746,39
43291,28
924.915,91

184679,94
176822,06
0
44215,93
215700,42
0
41615,87
25557,43
1138,23
22440,14
6207,44
567,6
0
50161
769.106,06

130.449,01
203.358,54
1.768,00
59.568,00
249.044,05
0,00
42.019,68
15.720,00
16.861,75
3.952,32
61.583,35
0,00
0,00
15.194,14
799.518,84

95.531,17

48.369,41

121.589,11

Vi tilbyder salg, service og reparation af:

• Plæneklippere
• Havetraktorer
• Parkmaskiner

• Fræsere
• Buskryddere
• Motorsave m.m.

Vi har desuden maskinslibning af motorsavskæder

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vores butik tilbyder desuden stort udvalg indenfor:

• Haveredskaber
• Havevanding
• Højtryksrensere
• Rengøringsmidler, algefjernere

• Bruder, Siko, Rolly Toys legetøj
• Arbejdstøj, handsker, træsko, støvler m.m.
• Kompressorer
• Værktøj

Holmsland Maskinforretning A/S
Bandsbyvej 11, Kloster – 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Fælles generalforsamling den 31. marts
Beretning for Holmsland Sogneforening
Lysten driver frivillighedens værk, og denne lyst fejlede ikke noget i 2016! Så
tusind tak for jeres ihærdige indsats til de mange frivillige, som har brugt en del af
deres tid på de mange aktiviteter, der fandt sted i 2016.
Året har atter været travlt for HSF, og vi har haft et rigtigt fint samarbejde med de
andre lokale foreninger, som deltager i vores fælles generalforsamling. Også en stor
tak til alle medarrangører for deres super gode indsats ved Naturens Dag.
Holmsland Sogneforenings økonomi ser fornuftigt ud og giver nok lidt luft for nye
initiativer og aktiviteter i 2017.
Så langt så godt, men der er behov for nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du har lyst
til være med at drive Holmsland Sogneforenings værk eller høre mere omkring bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte mig eller en af de andre i bestyrelsen (se holmsland.dk). Det er sjovt, men ikke helt uforpligtende at være med i
bestyrelsesarbejdet, som dog sagtens kan forenes med en i forvejen travl livsstil.
Henvendelse meget gerne inden generalforsamlingen den 31.marts, eller meld dig
på selve generalforsamlingen.
Afsluttede eller løbende aktiviteter og projekter
• Løbende opdatering Holmsland.dk
• Grønt arbejde med indbegreb af vedligeholdelse af Sogneparken
• Oprydning af affald
• Flagallé
• Julebelysning
• Sognebladet
• Kloster legeplads vedligeholdelse og budget til forbedring (2016)
Arrangementer
• Loppemarked i maj og september
• Sankt Hans fest ved Røjklit Havn i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening,
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• Naturens Dag 2016
• Foredrag med Mikkel Beha november 2016
Livskvaliteten og fælleskabet på Holmsland
• Bosætningsudvalgets arbejde adskillige aktiviteter for at fremme den gode
historie, kontakter med medierne, mæglerne, bankerne og kommunen
• Projektet ”Velkommen her!”
• Videreudvikling af området omkring Spangen
Sogneforenings bestyrelse
• Sjoerd Both
• Lars Provstgaard (villig til genvalg)
• Bodil Schmidt (ønsker ikke genvalg)
• Dorthe Krogsgaard
• Hans Jørn Sørensen (villig til genvalg)
• Jesper Aarup
• Bent Poulsen
• Henrik Jørgensen - suppleant
• Lisbeth Klokkerholm - suppleant
• Poul Erik Jørgensen - suppleant

Sogneforeningens Finansielle Situation
Se årsregnskab næste side
Vedtægter
Ingen ændringer
Kloster den 01. feb. 2017
Sjoerd J.J. Both
Formand for Holmsland Sogneforening
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
I sidste nummer af Sognebladet var der
en præsentation af HGU’s bestyrelse.
Herefter er det bestyrelsens hensigt at
præsentere alle underudvalg i Sognebladet. Denne gang har bestyrelsen bedt
Holmsland Friluftslaug og fodboldudvalg om at præsentere sig selv.

Holmsland Friluftslaug

Holmsland Friluftslaug har et særligt
særkende, og det er: Alle tager ansvar
for hinanden og alle drager omsorg for
hinanden. Det er ikke noget, vi snakker
om. Det er ikke noget, vi har regler om.
Det er bare noget vi gør.
En klubaften ser typisk således ud: Vi
kommer i god tid til kl. 18, går rundt
og hilser på hinanden og hjælper så hinanden til rette med at få kajakker i vandet og udstyr fordelt. Er der gæster i
havnen, eller fiskere der er nede for at
se til sagerne, hjælper de gerne til. Tak
for det. Er der nye, skal de ha’ en særlig
opmærksomhed, ”AaseDorthe-holdet”
har måske en lille juice eller et stykke
chokolade til uddeling til alle, før vi
stikker af.
Turen kan gå tværs over eller kystnært
alt efter vind og vejr. Vi følges ad ud,
holder pause sammen, måske er der nogen, der har lyst til at fortsætte på en
længere tur, mens andre søger hjem mod
havnen. Det ordner sig altid sådan, at vi
kan samles i ”klubhuset” til afslutning
på samme tid, selv om nogle ror længere

ture. Der er ingen der kommer hjem til
en mennesketom havn. Vi er mange til
oprydning og rengøring og endelig er
der kaffe eller varm kakao. AaseDortheholdet tryller hver onsdag, så det er en
fornøjelse og snakken går…...…..
Vi holder klubaften hver onsdag kl. 18 –
21 fra maj til oktober. Alle er velkomne.
Der er altid nogen at snakke med på
land, og der er altid kaffe på kanden.
Prøvetur eller ej.
Vi er blevet bedt om at præsentere arbejdsgruppen, instruktørerne og de frivillige. Det har ikke været nogen nem
opgave, sådan at trække nogen frem.
Egentlig skulle alle præsenteres, fordi
alle gør et stort stykke arbejde for og i
klubben. Alle ta’r initiativer og byder
ind som turledere med oplevelser og
ture for alle. Men her kommer det alligevel……
Niels Lind:
Medlem af arbejdsgruppen, uddannet
hjælpeinstruktør i
DGI-regi, materielansvarlig, livredder.
Aase Lind:
Medlem af AaseDorthe-holdet, frivillig, skaber godt klubliv på land.
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Knud Viborg:
Uddannet instruktør i
Dansk Kano- og Kajakforbund, har myndighed til at frigive
nye roere.

Fodbold, fællesskab
og frivillighed

Dorthe Christiansen:
Medlem af AaseDorthe-holdet, frivillig, skaber godt klubliv på land
Mogens
Christiansen:
Uddannet hjælpeinstruktør i DGI-regi

Fodboldafdelingen er et udvalg under HGU.
På nuværende tidspunkt består udvalget af
os tre, Mathias Hansen, Lisbeth Klokkerholm og Bettina Frich.
Vi er et udvalg, som er i arbejdstøjet året
rundt, da vi varetager både inden - og
udendørssæsonen.

John Larsen:
Medlem af arbejdsgruppen, materielansvarlig

Fodboldafdelingen er, som de andre aktiviteter I HGU baseret på frivillighed. Der
er brug for rigtig mange frivillige omkring
fodbolden. Her nævnes blot få opgaver;
trænere, hjælpetrænere, hjælpere omkring
holdene, dommere, kridtfolk, kampfordeler,
udvalgsmedlemmer
(udvalgsopgaver).

Esther Larsen:
Medlem af arbejdsgruppen, sekretær, uddannet hjælpeinstruktør i DGI-regi
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Den frivillige hjælp kommer hovedsaligt
fra forældre og andre som brænder for fodbold og foreningsliv.
Fodbold i HGU er breddeorienteret, den
primære ambition er at få flest mulige børn
og unge til at beskæftige sig med den sunde
interesse - fodbold.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Vores opgave er at skabe mulighed og rammer for flest mulige hold/årgange. Hold
hvor det sportslige og sociale sammenhold
kan foldes ud. Der er plads til ALLE, uanset
om man spiller fodbold for at dyrke det sociale, eller for at man gerne vil udvikle sig
inden for sporten.
Træningen er ligeså vigtig som kamp, det er
her venskaberne knyttes, og det er her spillerne oplever, at de udvikler sig.

Vi føler stor glæde og tilfredsstillelse ved
foreningsarbejdet - og samtidig et stort ansvar for, at det skal bestå.
I skrivende stund er der planlagt stormøde
omkring fodbold og frivillige.
Vi tror og håber, at det giver anledning til,
at mange melder sig, så vi kan løfte i flok.
Vi ser frem til foråret - ser frem til at græsset grønnes, og der igen kommer liv på
boldbanerne.

Oplevelserne gennem en holdsport som
f.eks. fodbold, er medskabende for udviklingen af holdånd og det at være en del
af et fællesskab. Gennem de sidste par år,
har vi desværre oplevet mang-lende interesse/opbakning omkring den organiserede
idræt, og dermed også et pres på vores udbud af fodboldhold.
Hvis den udvikling fortsætter, bliver det
svært at opretholde en fodboldafdeling.

Fodboldudvalget

Overordnet er det nok her, den enkelte
må afgøre vigtigheden af et foreningsliv i
vores lokalsamfund. Vi i fodboldudvalget
har rigtig gode foreningsoplevelser med os
i bagagen fra flere idrætsgrene. Oplevelser
som har været med til at give os værdier,
som vi vægter højt:
• Fællesskab
• Samlingspunkt
• Samarbejde
• At løfte i flok
• Glæde ved bevægelse
• Sundhed
• Ansvarlighed

Foreløbige hold:
Sandkassehold (solsikkerne + 0. klasse):
Marian Jepsen, Brian Jeppsen,
Aksel Susgaard, Mikkel Frich
U8 drenge:
Torben Mortensen + Martin Hald
U9 piger:
Mette Grell, Cecilie Knoth, Henrik Jørgensen
U10 + U11 drenge:
Torben Mortensen + Mette Spåbæk
U13 piger:
Kim Jensen, Henrik Bojsen
U15 + U16 drenge:
Mathias Hansen + ?
Der er blevet forespurgt på et dame/senior
hold, vi håber på opbakning og interesse for
det.
Sæsonstart annonceres på:
HGU hjemmeside, facebook, conventus.
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Gang i Holmsland
-gangmotion hver
tirsdag i maj, juni og juli

Gangmotion i HGU er for alle uanset alder og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men
også så der er udfordringer for alle.
Vi går på veje og stier rundt på
Holmsland, og nogle gange kører vi
ud, og går ad ”nye veje”. Vi får snakket en masse med dem, vi kender og
lærer nye at kende. Vi har en rigtig go’
fornemmelse i kroppen bagefter, da
vi får os rørt og bruger kroppen på en
go’ måde.Vil du være med – så snør
traveskoene og mød op på terrassen
ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 4. APRIL KL 19.00.
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Der er 2 ruter at vælge imellem - en på
1,5 – 2 km. og en på 6-8 km. Husk godt
fodtøj og godt humør. Det koster 100
kr. at være med hele sæsonen eller 10
kr. pr. aften.

Den 29. maj er der ”Ladywalk”
– læs mere på www.ladywalk.dk .
De sidste 4 år har vi været en flok til Ladywalk, og vi har haft nogle fantastiske
hyggelige ture og mange oplevelser
sammen med flere tusinde andre kvinder. Vi planlægger at arrangere en tur til
Ladywalk i Tarm igen i 2017.
Har du spørgsmål omkring gangmotion
så kontakt en i gangudvalget eller ring
til Nanna på tlf. 9733 9438/2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget
Birthe Eskildsen, Mette Kristensen,
Nanna Nygaard m.fl.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Gymnastikopvisning

Til sidst vil vi gerne på forhånd sige tak til
alle vores gymnaster og trænere for en super sæson, og vi glæder os til at se, hvad
I har lavet hele sæsonen. På gensyn næste
sæson.
MVH Gymnastikudvalget

Fyrværkeri
Så er det tid for os at vise. hvad vi har
lavet hen over vinteren til gymnastik, derfor inviterer vi forældre, bedsteforældre, søskende og alle andre nysgerrige til
gymnastikopvisning

søndag d. 11. marts, kl. 11.00.

Vi har i år to gæstehold, det er Sprinterne
og Vedersø Idrætsefterskole, vi glæder os
så meget til at se hvad de har fundet på.
Kantinen vil denne dag være åben, hvor
der er mulighed for at købe en masse
lækre ting.
Der er mulighed for imellem holdene, at
lave nogle små spots på maks. fem minutters varighed, så mener du, at I har noget
som I gerne vil dele med alle andre, så
kontakt Annelouise på tlf. 23459548, så
netop jeres budskab kan komme ud.
Men vi kan jo ikke holde opvisning, uden
at I kan sidde ned, derfor vil vi meget gerne have nogle frivillige, som vil hjælpe
med at sætte stole op lørdag d. 4. marts
fra kl. 10-12, og tage stole væk søndag
efter opvisningen.
Hvis man vil hjælpe skal man henvende
sig til Britta Bjerg på tlf. 5174 1713.

Som de fleste af jer ved, så valgte vi i
år, efter at have fået et tilbud fra Søndervig centerforening, at flytte salget af
fyrværkeri til Søndervig denne sæson.
Dette gav nogle udfordringer i forhold
til logistikken, og ingen af os kunne vel
forestille sig, hvad det i sidste ende ville
betyde for tallene på bundlinjen. Heldigvis blev vi glædeligt overrasket og vi
fik RIGTIG travlt – på den gode måde.
Overskuddet endte på knap 65.000,langt over vores mål.
Vi vil i den forbindelse rette en stor tak
for den velvilje der blev udvist fra Centerforeningens side, til alle jer der kom forbi og støttede HGU, og ikke mindst skal
der lyde en kæmpe stor tak til alle de
mange frivillige, som ydede en kæmpe
stor indsats for at få dette til at lykkes –
både før, under og efter arrangementet.
Det er utroligt, hvad man kan få til at
ske, når der løftes i flok – TAK FOR DET!
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Navngivning i
Holmsland Friluftslaug
Før jul fik vi fra HGU godkendt ansøgning om indkøb af 2 kajakkker med
udstyr for 25.000 kr. – vi købte en gul
Tahe Marine i glasfiber og en rød North
Shore i plastic, og de skulle ikke bare
hedde ”den gule” og ”den ny røde”.
Så en solid solfyldt søndag midt i januar
havde vi inviteret til navngivning af de
to nye kajakker plus tre nyere fra forrige
sæson. Dagen før havde der været hård
vind med hvide skumtoppe på fjorden,
men denne søndag var magisk. Alt var
stille og tyst. Vi var 5 roere, der lige
skulle ud i det før selve ceremonien.
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Der var is på vandet, men den kunne vel
ikke være så tyk efter det blæsevejr i går.
Men jo, forreste kajak skar sig gennem
isen og lavede en sejlrende til de bagvedliggende. Flot tur. Mageløs lys og
lyd. Men det blev kun en kort tur.
Efter søsportens regler skal skibets gudmor være udstyret med en kraftig kastearm, da champagneflasken skal splintres i første forsøg for at give lykke og
held. Gudmødre med disse kastekræfter
havde vi; men vi nænnede ikke at knuse
flasker mod kajakkerne, så Knud startede navngivningen med at sprede blid
champagnebrus ud over alle 5 kajakker.
Hver kajak havde en gudmor. Berit
døbte den hvide Tahe Marine Helten,
Lissen døbte den røde Valley Isfuglen,

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

- at snitte pind...
Hver onsdag aften er der 6 roere samlet
i sløjdlokalet på Holmsland Skole. De
bruger deres hænder og simple værktøjer til at fremstille grønlænderpagajer.

Esther døbte to’eren Rørdrummen.
De to sidste kajakker blev opkaldt efter det trofaste AaseDorthe-hold. Lotte
døbte den gule Tahe Marine Aase og
sidst døbte Jeanette den røde North
Shore Dorthe.
Else Enggrob vandt navngivningskonkurrencen.

Grønlænder-pagajen er gennem generationer forfinet og tilpasset, så den kan
bringe sin roer hurtigt og lydløst frem i
al slags vejr og med mindst mulig brug
af kræfter og menneskelig energi.
Fascinerende at et så enkelt og håndlavet redskab kan yde så meget, og det
er denne fascination, der har fået holdet
i gang. De snitter og høvler og pudser
og limer og er kommet langt med hver
deres pagaj.

Vi håber kajakkerne vil tage vel imod
deres navne , og at de vil bringe blid bør
og god lykke til alle, som ror den.
Tak til alle jer, der var med i hele processen med at foreslå navne og afgive
stemme. Det har været en fornøjelig
tid. Nu skal kajakkerne stå sin prøve i
Hvide Sande svømmehal her i vinter.
- arbejdsgruppen
Holdet består af Knud, Mogens, Niels,
Erik, Ole og John.
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Holmsland
Krocket klub
Vinteren er over os med frost og kulde.
Vores altid hjælpsomme spiller Birthe i
æ Kro har vi måttet sige farvel til. Hun
har altid været en glad og hyggelig del
af klubbens faste trup, der stillede op
uanset vejr og vind. Vi vil savne hende
på banerne. Æret være Birthes minde.
Efterårets faste emne i krocketklubben
har været klubkontingentet. Fra vores
kontingent det sidste år, har vi fået et
oplæg på en stigning til det dobbelte,
hvilket vi har svært ved at acceptere.
Der har været afholdt møde med bestyrelsen af HGU, og klubben har selv afholdt klubgeneralforsamling, hvor kontingentbetalingen og kontingentens
størrelse blev drøftet som et oplæg til
HGU’s bestyrelse.
Der er ikke aftalt endelig løsning på
problemet her ved redaktionens slutning.
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Der har i efteråret og her i vinteren ikke
været afholdt ret mange stævner. Som
noget nyt har DGI Vestjylland indbudt
til et Mix-stævne i Ørnhøj i oktober
medens julestævnet i Tim igen i 2016
blev afholdt med knap 100 deltagere.
Her fra klubben deltog et par spillere,
som under de fine forhold fik en
fornøjelig 5. juledag.
Også her i 2017 vil vi starte sommersæsonen med et Åbent-Hus arrangement
den 9. april startende kl. 13, hvor alle
er velkomne til at komme ned på banerne og under vejledning prøve spillets
mange facetter og udfordringer.
Klubben har det nødvendige udstyr til
rådighed, som man kan benytte, så man
blot skal komme påklædt efter dagens
vejr og vind. Har man spørgsmål eller
vil man vide mere, kan man henvende
sig til undertegnede.
Viggo Kofod
3097 0080

KIRKESIDER
Ny Sogn og Gl. Sogn
Mar. – Maj 2017

Hensyn
Når kirkebladet udkommer, har der lige været
Melodi Grand Prix i Herning, og når det udløber,
har det europæiske Melodi Grand Prix i Kiev
netop været afholdt i Bededagsferien.
Ingen ved, hvordan det går, men man kan gætte
på et fyrværkeri af sange om lyst og forelskelse.
Sange, der skyder mod himlen som nytårsraketter. Man sukker beundrende, så slukkes gløderne
og sangene er glemt.
Og dog: Enkelte sange gør måske indtryk. Lige
netop dén sang sagde et eller andet til dig, og du
ved faktisk ikke hvorfor.
Jeg var ung i 1980erne i Sønderjylland. Der så vi
meget tysk TV. De tyske bidrag til Melodi Grand
Prix havde tit noget alvorligt over sig. I 1982
sang Nicole en bøn om ”en smule fred” på jorden:
”Ein bisschen Frieden” vandt den europæiske finale på baggrund af kold krig og uforudsigelige
præsidenter i USA og Rusland.
Året efter prøvede man lykken med sangen
”Rücksicht” (Det betyder ”hensyn”). Brødrene
Hoffmann klarede sig ikke så godt i internationalt,
men gjorde alligevel indtryk på mig. Sangen, der
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kredser om et brudt forhold, er bygget op over en
række ordspil på tysk. Rücksicht, Nachsicht, Vorsicht, Einsicht, Weitsicht – Det betyder: hensyn,
viljen til at bære over, forsigtighed, indsigt og udblik til fremtiden.
Måske er det banalt og selvindlysende, at dét er
vigtigt. Men jeg tænker, at vi har brug for at blive
mindet om de enfoldige sandheder. Vi har det
med at glemme det, når det bliver besværligt at
tage hensyn og vise omhu.
Når jeg ser mig om, hører jeg grove ord og hånlig
tale på gaden, i debatter, på sociale medier, mellem kammerater og venner, i familiens skød – ja
endda mellem nationerne.
Så tænker jeg, at der brug for at blive mindet om
den enkle visdom om at vise hensyn. Kan en
simpel popsang minde os om dét? Måske skal det
være enfoldigt guddommelige ord fra Bibelen.
Når der er bryllup, læser jeg en vejledning fra
apostlen Paulus op:
Ifør Jer da … inderlig barmhjertighed, godhed,
ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med
hinanden og tilgiv hinanden … ifør Jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd, Kristi fred
skal råde i jeres hjerter …
De ord gælder såvel for brudepar som for alle
mennesker – ja, nationerne med for den sags
skyld.
Ole Lange
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

5. mar. - 1.sø.i Fasten - Matt 4:
Jesu fristelse i ørkenen
12.mar. - 2.sø.i Fasten Matt 15:
Den kana’anæiske kvinde

19. marts 3. sø.i Fasten Lukas
11,14-28:Jesus helbreder en stum
26. marts – Midfaste – Johs 6,1-15:
Bespisningen af de fem tusind.
2. apr. – Mariae Bebudelse – Luk
1,26-38: Jesus undfanges
9. apr.– Palmesøndag – Matt 21,1-9:
Jesu indtog i Jerusalem.
13.apr. – Skærtorsdag –
Matt 26,17-30: Den sidste nadver
14. apr.– Langfredag
16. april– Påskedag – Mark 16,1-8:
Jesus opstår fra de døde.
17. apr. – 2. Påskedag – Luk 24,1335: Vandringen til Emmaus
23. apr.– 1. sø.e. Påske – Johs
20,19-31: Den vantro Thomas.
30. apr. – 2.s.e. Påske –
Johs 10,11-16: Den gode hyrde
7. maj– 3.s.e.Påske –
Johs 16,16-22: Jesu bortgang
12. maj– Bededag
14. maj - 4.S.e Påske
Joh 16,5-15:Talsmandens komme
21. maj - 5.S.e Påske
Joh 16,23-28: At bede i Jesu navn
25. maj– Kristi Himmelfarts dag
Mk 16,14-20: Himmelfarten
28. maj - 6.S.e Påske
Joh 15,26-16,4: Om forfølgelser
4. juni – Pinsedag Joh 14,22-21:
Talsmanden
5. juni - 2. Pinsedag: Joh 3,16-21:
Således elskede Gud verden

Ny Sogn
kirke

Gl. Sogn
kirke

9.00 M. Thams
10.30

9.00

*

14.00
Forårsmøde

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30
Th. Kristensen
10.30

19.00

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30

9.00

*

10.30

10.30

9.00

20.00
Strandgudstj.
10.30
10.00
10.00
10.30 *
L. Hvejsel

*

9.00

10.30

Fællesgudstjeneste

i Alkjær Lukke.

* Ole Lange står for gudstjeneste i Rindum, Hee, No el Rkb.
KONTAKT:Præst: Ole Lange 97337011 – hokl@km.dk
Kirkegård: Elise Ebdrup 24484340 Christian Iversen
61204437 – holmslandkirkegaarde@gmail.com
www.holmsland-kirker.dk & Facebook
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HOLMBOHJEMMET

For gudstjenester og sangeftermiddage på Holmbohjemmet: Se opslag på Holmbohjemmet og hjemmesiden. Besøgende er MEGET velkomne!

Forårsmøde i Gl.Sogn

Efter gudstjenesten den 19. marts kl. 14.00 mødes vi
den gamle skolestue til kaffe og et fornøjeligt foredrag. Alle er velkomne.

Strandgudstjeneste

Store Bededag foregår gudstjenesten på stranden i
Søndervig. Vi mødes kl. 20.00. Bagefter byder Søndervig Centerforening på kaffe og hveder.

Kirkelige handlinger: okt. – dec. 2016

Dåb.
Ny Sogn: Carl Nørtoft Byskov, Ida-Esther Magdalene
Ulvbjerg Stage Gammel Sogn: Norma Stræde Danielsen, Sebastian Moodley Sørensen
Vielser. Gammel Sogn: Henriette Vinther Holm og
Dan Møller
Begravelser. Ny Sogn: Niels Christian Christensen,
Anna Kirstine Iversen, Jens Pedersen, Jens Kristian
Fuglsang Handrup, Birthe Kristine Olesen, Carl Aage
Brask Jeppesen

Forsidebilledet

På prædikestolen i Ny Sogn står der 7 ord: Sparsommelighed, Frimodighed, Forsigtighed, Retfærdighed,
Kærlighed, Håbet, Troen. Sådan er der en gammel
tradition for at minde hinanden om at tage livet alvorligt med gode leveråd eller dyderne.
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Hee - Holmsland
Program for
Marts 2017
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.
Tirsdag d. 28.
		
		

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergard.
Generalforsamling. Missionær Bjarne Lindgren taler.
Møde med Marianne Hedegaard Sørensen, Sønderfelding.
Leder af Østbækhjemmet i Ølgod, Kristelig Handikapforening. 		
Emne: Mit liv med Jesus.

April 2017
Mandag d 3.
Tirsdag d. 25.

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Møde. Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen, Esbjerg, taler.

Maj 2017
Mandag d. 1.
Tirsdag d. 23.

Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr.
Møde. Sognepræst Simon Møller Olesen, Borris taler.

Juni 2017
Fredag d. 9.
Mandag d. 12.
Fredag d. 23.
		
		

Udflugt.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen,
Fyrrekrat 14, Søndervig.
Ann Malene og Jens Nicolai Vejlgaard medvirker.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Alle er hjertelig velkomne.
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DE F

DIN EGEN FORENING

HOLMSLAND

D. 5. december 2016 inviterede vi alle
medlemmer til ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var nedlæggelse af foreningen og
dette blev enstemmigt vedtaget af de 14
fremmødte.
De penge, som er på foreningens kontoen ved nedlæggelsen, vil blive overført til den konto, hvorpå overskuddet
fra foredraget med Mikkel Beha også
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står. Så må vi se, hvad de fremadrettet
skal bruges til.
Tak til alle som har støttet foreningen
gennem årene med deres medlemskab
eller deltaget i de aktiviteter, der er blevet arrangeret.
På vegne af Din Egen Forening
Dorit Hansen

A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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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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CenterNyt
Så er kalenderåret 2017 godt i gang. I
centret er der travlhed.
Vi har siden sidst afholdt jubilæumsfest/julefrokost. Der var 200 feststemte
og glade deltagere, det var en rigtig dejlig aften. En stor tak til alle jer, der var
med til at gøre det festligt. Tak til alle de
frivillige, der fik det hele gjort klar og
også hjalp med oprydning dagen efter.
I januar afholdt vi den årlige HOP
AMOK dag. Der var igen omkring de
100 børn med forældre/bedsteforældre.
Vi havde alle en super hyggelig dag.
Der var godt gang i kantinesalget, hvor
man kunne købe både det sunde og det
usunde.

MGP-FEST

lørdag den 4. marts
kl. 18.00
for børn og barnlige sjæle. Vi starter med
fællesspisning – Lasagne med diverse
tilbehør, derefter er der leg og dans.
Kl. 20:00 starter det store tvshow og
børnebaren har åbent. Der kan købes diverse drikke og snacks. Vi håber, der er
mange, der har lyst til at deltage i denne
KÆMPE FEST.
Det er igen tid til indbetaling af medlemskontingent se opslag.
Man kan også som enkeltperson eller
familie være sponsor. Det koster 2500
kr. for et år, så får man invitationer til
at komme med på de super gode ture,
sponsorudvalget arrangerer.
Vi ses i centret
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M.v.h Charlotte

CenterNyt

Medlemskontingent
Så er det blevet tid til indbetaling af
medlemskontingent.
100 kr. for enkeltmedlem
200 kr. for par.

Indbetaling på konto 7650 - 2439250
Ved indbetaling inden d.28 marts er man med i
en lodtrækning 2 fl vin. Udtrækning ved
generalforsamlingen 31/3.

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter

Hilsen jernudvalget
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CenterNyt
Kunst i Kloster
Torsdag d. 16. marts
kl. 19.00

er der fernisering i Holmsland Idrætsog Kulturcenter – Beiderwand
Denne gang præsenterer kunstgruppen
en lidt anderledes udstilling, - broderede
tekstiltæpper.
Vores nye udstiller er Inge Møller, Lind
ved Herning. Inge maler, tegner og
broderer, og det er netop broderierne, vi
er stolte af kommer til Kloster.
Beiderwand er et kunsthåndværk, en
væveteknik, der stammer fra Sleswig
i ca. 1800 tallet. Det er store tæpper,
vævede og senere broderede, der blev
brugt til forhæng i alkover og himmelsenge til værn mod kulde og snavs,
og de har været et statussymbol.
Beiderwand betyder begge vægge, altså
et tekstil med mønster på både forside
og bagside. Ved vævning danner uldtråden motiv på forsiden og hørtråden
danner modsatte motiv på ”bagsiden”.
Inge Møller har været i arkiverne og
fundet modeller på de gamle mønstre, og så er hun bare gået i gang. Inge
broderer med korssting, og tekstilerne med de store flader har et fantastisk
udtryk.
Tæppernes motiver er blomster, religiøse motiver eller fra mytologien.
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Det største måler 105 x 182 og
det mindste 81 x 122. Der er 4
tæpper med på udstillingen.
Det bliver en udfordring at hænge tæpperne op, så begge sider kan betragtes.
Velkommen til fernisering og se, om det er
lykkedes.
Vi er vært ved en lille forfriskning.
Venlig hilsen Kunstgruppen i Kloster

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Holmbohjemmet
Lidt nyt fra byens plejehjem. Vi er ved
at komme gennem vinterens mørke og
glæder os, som så mange andre, til lysere og længere dage.
Den 1.oktober havde vi ”store
rengøringsdag” i boligerne. Familie og
andre pårørende inviteres til en fælles
jagt på nullermænd og spindelvæv. Vi
starter med formiddagskaffe, derefter
rengøring og slutter af med fælles middagsmad. En formiddag hvor alle har
det hyggeligt, samtidig med at der bliver lavet noget.
Efterårsfesten løb af stabelen den 2.november med god mad og underholdning. Vi havde i år et par spillemænd,
som havde medbragt et hæfte med
sange fra før og nu. Det endte med at vi
næsten kom gennem hele bogen. Både
beboere, familie og personale fik rusket
op i gamle (og måske lidt glemte) evergreens.

Sidste week-end i november var et par
travle dage her på stedet.
Lørdag julestue i kælderen med gløgg,
æbleskiver, korsang og lotteri.
Søndag deltog en lille flok herfra i et arrangement i kulturcenteret. Julebanko
og efterfølgende gudstjeneste i Nysogn
kirke. Så der var nogen, som sov godt
søndag aften.
Samarbejdet med børnehaven er stadig
et stort plus. Vi besøger dem af og til i
kælderen, og ser hvad de har gang i. Der
er mulighed for at lægge et puslespil,
klippe lidt pynt eller bare kigge på. Vi
havde fælles julefrokost og nød også
her hinandens selskab. Julemanden
kom på besøg og dagen sluttede af med
”bro bro brille” og ”enebærbusken”.
Vi gik ind i 2017 med nytårskur den
4. januar. Alle vores frivillige inviteres til dette arrangement. Og det er
selvfølgelig med hat. På den måde siger
vi tak for samarbejdet i det foregående
år, og ser frem til det nye, som kommer.
Vores onsdagsarrangement med kaffe,
sang og gåtur er fra 1.februar flyttet til
torsdag, stadig kl. 10. Hvis der er nogen
af jer læsere, som kunne tænke sig at
være med, så kom endelig. Vi kan nemt
være flere.
Slut herfra. Nu må foråret gerne snart
komme. Og så skal vi også til og have
gang i bussen igen.
Hilsen Jytte Jensen
Holmbohjemmet.
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K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?

Berit Korsholm

Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

Mangler du inspiration
til borddækning til
konfirmationen
eller
Din lokale gavebutik
– lige i Kloster
andre fester?
Så kom
i butikken og
Alt i lys, gaver
og brugskunst
se vores flotte udvalg!

Lige nu kan du hente inspiration til
borddækningen på konfirmationsdagen!
Vi har åbent:
Mandag – fredag
Lørdag

10 – 17
10 – 13

Kloster Design/
Charly’s Café
Klostervej 96 – 98
6950 Ringkøbing
Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.com

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Holmsland Jagtforening
Jagtsæsonen 2016/17 afsluttedes traditionen tro med en jagt, tidligere bød
januar kun på rævejagt, men nu kan der
også jages på råvildt, fasankokke, snepper, duer, ræve og mårhunde.
14 jægere og en håndfuld hunde mødte op i prima vejr kl. 10, og efter lidt
snak om, hvordan dagen og terrænet
skulle gribes an, skar formanden igennem med: Vi starter i mølledammen og
derefter til Jens’ busk. Nok fordi han
ville være med i smørhullerne, inden
turen gik hjem til opvarmning af de traditionelle gule ærter.
I løbet af dagen blev der set omkring 10
stykker råvildt – måske nogle var gengangere, en enkelt hare (fredet) og 5-7
snepper, men intet vildt leveret.
Omkring kl. 13 samledes de aktive
jægere + 3 suppejægere i Hans Kurts
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dejlige opvarmede garage,
og så til bords til de hjemmelavede gule
ærter med fersk og sprængt flæsk, medisterpølse og dejlige klistrede grisehaler.
Sikken en ro der blev, da alle havde tallerkenen fuld.
Og så var der kaffe og rutebiler (eller
som nogen kalder dem: busderholder).
Derefter generalforsamling med formandsberetning, aflæggelse af regnskab samt diverse valg. Formanden blev
genvalgt (gad vide om det har noget at
gøre med kvaliteten af ærterne?), genvalg af Niels Erik Jørgensen, nyvalg af
Mathias Hansen – velkommen til ham.
Peder Jensen ønskede en pause i bestyrelsesarbejdet, men lovede at hjælpe
Mathias i gang.
Tak til Peder for godt arbejde!
Tak til bestyrelsen og medlemmerne,
også de nye – det ser ud til, at folk flytter herover på grund af foreningen??? –
for et altid godt humør på jagterne. Der
er altid en masse kammeratligt drilleri,
så det er rart, man er tilpas tykhudet.

Holmsland Jagtforening

Tur til Kalø/Mols
På jagtforeningens generalforsamling røbedes lidt af det kommende
års program.
Der påtænkes en tur til Kalø med
besøg på Danmarks Jægerforbunds
nye domicil samt Kaløskovene og
jagtslottet søndag den 23/4-17.
Besøg Kalø fra kl. 13 til 17.
Hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger, påtænkes turen foretaget i bus
til en pris á 200-250 kr. pro person,
heri inkluderet kaffe ved ankomst,
rundvisning og et par sandwichs +
vand. Ved ikke tilstrækkeligt antal
tilmeldinger køres i private biler, og så
bliver prisen vel ca. 150 kr. incl. Trans
port.
Både medlemmer med ledsager
samt ikke-jægere er meget
velkomne.
Tilmelding til Karsten Krægpøth
senest 26/2-17 på telefon 4044 7397,
idet vi har deadline med
jægerforbundet den 28/2.
Har man ikke lyst til dele af programmet, er der jo mulighed for en dejlig
spadseretur til Kalø slotsruin.
Der er jo også mulighed for at køre
tidligt, medbringe madpakke, som
kunne indtages i Naturpark Mols
Bjerge (der er dennemand flot).

Madlavning
for mænd
Vi har nu holdt afslutning på madlavning. Det er anden sæson, vi har haft
det med en tilslutning på 14 mænd i
alle aldre.
Det har været en god sæson med højt
humør og et fantastisk gåpåmod.
Vi har lavet hverdagsmad på højt
plan.
Og fantastisk god mad kan laves uden
kartofler og sovs. Vi havde aftener,
hvor vi lavede op til 12 retter, så vi
behøvede ikke aftenkaffe, når vi kom
hjem.
Den sidste aften havde vi vinsmagning, hvor Flemming Wennike fortalte om forskellige vine, man kan
drikke sammen med maden, og vi
kunne virkelig smage forskel.
Vi har haft en rigtig god underviser i
Grethe Nisgaard. Hun har lavet nogle
gode og spændende opskrifter til os,
som vi også kan bruge i de små hjem.
En rigtig god sæson, som vi håber kan
forsætte fremadrettet.
De kulinariske hilsner
Erik Dideriksen

Venlig hilsen Karsten Krægpøth
Formand Holmsland Jagtforening
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Derfor er der forældrefest d. 11.3.17
– se invitationen næste side i bladet. Vi
håber så mange forældre som muligt har
tid og lyst til at deltage – og bidrage til et
endnu stærkere forældrefællesskab.

Holmsland Skole
februar:
På Holmsland Skole er vi kommet godt
i gang med 2017 – og ud over en aktiv og lærerig hverdag, så har der også
været afbræk som fx emneuge om innovation og bæredygtighed, hvor Lille
Team har forvandlet gamle bøger om til
alt fra hylder, koste, stole, lampe til figurer osv. – og ikke mindst lært om værdien af at ”recycle” og ”upcycle”.
Ligeledes har Lille team været med til
åbningen af Europæisk Kulturhovedstad 2017, hvor børnene mødte Sigurd
Barrett i Skjern – og så var der sang,
musik og fortælling for alle pengene.
I skrivende stund er Skolebestyrelsen
ved at planlægge en forældrefest, hvor
alle forældre, der har børn på skolen eller
i børnehuset, er inviteret. Vi har i bestyrelsen tit snakket om, at når vi forældre
mødes, så er det oftest over en kop kaffe – og så snakker vi børn, skole mv. ud
fra en dagsorden. Måske der også kunne
komme noget godt ud af, at vi mødes i
lidt mere afslappede rammer med noget
godt at spise og drikke, musik på anlægget og snak på kryds og tværs.
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I de næste måneder vil bestyrelserne i
Børnehuset og på skolen arbejde sammen omkring: Hvem er Holmsland Helhed.
Det er en konstruktion, der er skabt af
kommunen – og hvor der ligger mange
muligheder for fællesskab og samskabelse, men vi har bare ikke taget hul på
det arbejde – men det gør vi nu – og ser
frem til, at vi får os defineret endnu bedre
og dermed også ville kunne brande os
som Holmsland Helhed udad til.
I forbindelse med sygemeldingen af
vores skoleleder, Dorthe Thomsen, har vi
i flere måneder haft god hjælp af Række
Mølles skoleleder, Torben Svendsen. Vi
vil gerne sige Torben stor tak for måden
at gribe opgaven an på og for at være lyttende og anerkendende.
Der er ”Åben skole” igen d. 23.2.17 –
vi håber at forældre, bedsteforældre og
andre interesserede har lyst til at kigge
forbi.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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Fjorden Rundt
Cykeltur
Ringkøbing Fjord rundt
den 20. – 21. maj 2017.
Naturoplever Motion

Samvær

Alle interesserede inviteres hermed til
at deltage i vores lokale Fjorden Rundt.
Turen strækker sig over to dage med
overnatning på Nymindegab Danhostel
(det tidligere Lønne Højskole).
Der cykles fortrinsvis på cykelstier,
tempoet bliver moderat, og der vil blive
mange pauser.
For at kunne få hjælp ved punktering og
andet uheld, vil en følgebil være til rådighed. Samme bil kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage.
Alle både børn og voksne, som har lyst
til naturoplevelser, motion og samvær,
er velkomne til at deltage. Dog skal
børn have følgeskab af en voksen.
Cyklen og arbejdet skal man selv levere, men for en pris af ca. 475,00 kr.
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serveres aftensmad og morgenmad på
Nymindegab Danhostel. Desuden arrangeres til den pris overnatning samme
sted i lejligheder.
Mange ting er ikke på plads endnu, men
har dette tilbud din interesse, så tilmeld
dig til enten:
Lene Rytter på tlf. 23 45 74 06 el.
til Hanne Bjerg på tlf. 40 14 41 65
Hannembjerg@gmail.com
senest den 12. marts 2017.

TIND
Lækre nyheder både i garn - &
tøjafdelingen.
Kom forbi hos Tind og få et
indblik i forårets mange nye
trends.

-----------------Medbring denne kupon og få 10 % på dit næste køb. Kan
bruges til og med oktober 2017.
Dette gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer.

TIND, Røjklitvej 10, 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 – post@tind-textilkunst.dk

Tirsdag-Fredag 10:00-17:00
Lørdag 10:00-16:00
Mandag & søndag lukket
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

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

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Sogneforeningens
flag-udlejning:

Så kan du leje borde og stole af HGU
Borde og stole lejes ved henvendelse til:
Line Knoth
51 80 71 91 eller info@h-gu.dk

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Lodbjerg Hede
Grundejerforening
1967 - 2017
I år er det 50 år siden Lodbjerg Hede
Grundejerforening blev stiftet. Det skal
fejres med en fest for alle medlemmer
pinselørdag d. 3. juni 2017. Jubilæet
markeres med festligheder hele dagen og
slutter med aftenfest i et telt på legepladsen ved Birkealle.
- om formiddagen er der fælles kaffebord på legepladsen og derefter arrangeres guidet gåtur rundt på heden. Her
vil Tove Ledgaard fortælle om Lodbjerg
Hedes udvikling og biolog og naturvejleder Mads N. Olsen vil fortælle om den
fine natur og det spændende dyreliv.
Heden er for alle, så er der folk fra lokalsamfundet, der har lyst at være med på
gåturen, er I velkomne – også til morgenkaffen kl. 10.
Tak til Holmsland Brugsforening for
sponserede smurte rundstykker.
- om eftermiddagen inviterer vi alle
familier i Grundejerforeningen til sjov og
hygge i Røjklit Havn, bl.a. afholder vi her
Den store Kagedyst.
- i tidsrummet 10 – 15 bliver der arrangeret rundflyvning. Her får alle – også jer fra
Holmsland - mulighed for at komme op og
se Lodbjerg Hede og Holmsland sådan lidt
fra oven med kig til fjorde og hav. Keld og
Svend Pedersen lægger mark til, så start og
landingsbane kan indrettes på marken øst
for Røjklit ”Havnevej”.
I flyvemaskinerne - af typen Cessna 172
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– er der plads til to personer eksklusiv
piloten. En billet til rundflyvning med
varighed af ca. et kvarter koster 300 kr.
person.
Alle aftaler med Midtjysk Flyveklub jf.
love og forsikringsbetingelser er på plads,
ligesom piloterne er godkendt af Midtjysk
Flyveklub.
Billetter reserveres hos Birgit mob.
21742520 eller på facebook Sommerhus
på Lodbjerg Hede. For god ordens skyld
skal nævnes, at vejrliget bestemmmer, om
flyvningen kan gennemføres.
- om aftenen er der fest i teltet med musik,
taler og underholdning. Vi arbej-der på en
model, hvor HGU mod betaling involveres
i det praktiske med at servere, gå til hånde
og sælge drikkevarer. På denne måde får
HGU mulighed for at tjene en sum penge
til arbejdet i forenigen.
I næste nummer af Sognebladet vil I
kunne læse mere om Lodbjerg Hede og
jubilæumsfesten, men allerede nu kan I
følge lidt med på facebook: Sommerhus
på Lodbjerg Hede og på
www.lodbjerghede-gr.dk
På www.holmsland.dk kan man også
løbende orientere sig.
Festudvalget
Lodbjerg Hede Grunndejerforening

Lodbjerg Hede
Grundejerforening
1967 – 2017

50 års jubilæumsfest
Pinselørdag den 3. juni 2017 på legepladsen ved Birkealle.

Indbydelsen kommer tidlig, ja, men gem den – eller endnu bedre; meld jer til
allerede nu. Jubilæet markeres med festligheder hele dagen.
Læs mere indeni.
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Velkommen til Jubilæumsfest på legepladsen, Birkealle.
Telt, mad og musik er bestilt, rammerne er sat, tilsagn om festsange, taler, morsomme indslag er modtaget, så glæd jer til foreningens store pinsefest, der starter
den 3. juni 2017 kl. 17.00. Vi modtager stadig gode ideer. Er I klar?
Festaftenen starter med velkomstdrink, derefter en treretters menu med efterfølgende kaffe/te med småkager.
Drikkevarer (vin, øl, vand) skal købes på pladsen og sælges til moderate priser.
Natmad fra pølsevognen sælges ligeledes til billige penge.
Alle medbringer selv service, bestik, glas, kop.

Prisen for hele herligheden er 200 kr. Børn under 18 år 100 kr.
Tilmeldingsgebyr overføres til kontonr. 7670 - 188 8655 senest den 3. april 2017 –
men gør det allerede nu  Ved tilmeldingen anføres fulde navn, antal personer,
sommerhusadresse og mailadresse.
Program for dagen
Formiddag:

Kl. 9.30:

Der serveres en kop kaffe og et rundstykke
på festpladsen. Derefter er der fælles gåtur
på Lodbjerg Hede med guide.

Eftermiddag:

kl. 13 – 15:

Den store Kagedyst og andre aktiviteter i
Røjklit Havn for hele familien

Aften:

kl. 17.00:
Kl. 17.45:
Kl. 18.00:

Festpladsen åbner med velkomstdrink
Velkomst v/ udvalget
Festen kan begynde (festtaler, underholdning,
lotteri, dans…)
Natmad kan købes i pølsevognen
Herefter tak for i aften

Kl. 01:00
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Mere om gåturen:
Der serveres en kop kaffe og et rundstykke ved teltet
kl. 9.30.
Kl. 10 vil ”Lodbjerg Hede-kenderen” Tove Ledgård og
biolog og Naturvejleder Mads Navntoft Olsen guide
os en tur rundt på Lodbjerg Hede og fortælle om historien og den spændende natur. Vi forventer at være
hjemme på festpladsen igen kl. 11.30. Alle kan være
med og her er ingen tilmelding.

Mere om Den Store Kagedyst og
aktiviteterne i Røjklit Havn:
Kl. 13 – 15 inviteres hele familien til sjov og hygge i
havnen. Der vil være aktiviteter omkring bålet og spil
og lege.
Desuden inviteres alle til at deltage i Den store Kagedyst. Bag den bedste jubilæumskage (hjemmefra).
Udover den skal være flot og ha’ en fantastisk smag
gælder flg. regler:
 Der skal indgå mindst én lokal råvare
 Kagen skal være til min. 10 personer
 Kagen skal symbolisere 50 års jubilæet
Alle kagerne præsenteres og vinderen findes af Bodil, Birgit og gæstedommer konditor
Diana fra Westergårds Hotel i Videbæk. Vinderen får et diplom og et sæt lingeri, doneret af
Change Lingerie i HerningCenteret.
Der er bindende tilmelding til Kagedysten til Birgit tlf. 2174 2520 senest 3. april 2017 – eller via facebooksiden: Sommerhus på Lodbjerg Hede.
Alle er velkomne i havnen. Udover Kagedysten er der ingen tilmelding. Tag selv kaffe / drikkevarer med. Kagerne fra kagedysten skæres ud og sælges til fordelagtige priser.

Mere om tilmelding, mailadresser og Facebook
Vi har valgt at sende indbydelsen ud allerede nu sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen 2016 for at nå ud til alle. Vi
forudser, at det kan blive nødvendigt med lidt flere praktiske
oplysninger, når tiden nærmer sig. Derfor be’r vi om alle
medlemmers mailadresser ved tilmelding. Lodbjerg Hede
Grundejerforenings bestyrelse bakker op om dette ønske
og har planer om for eftertiden at nå ud til alle medlemmer
pr. mail.
Vi har oprettet en Facebookside: Sommerhus på Lodbjerg Hede.
Her kan man også orientere sig og ”snakke med”. Brug den endelig.
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Mere om musikken
Vi har hyret bandet ”KomON-M/K” med Anton Bjerg, der er daglig leder af spil-lestedet Generator i Ringkøbing. De spiller glad
og populær dansemusik, og der er noget for enhver smag.

Mere om jubilæumsudvalget
På foranledning af Lodbjerg Hede Grundejerforenings bestyrelse tog festudvalget sin første
spæde begyndelse ved Generalforsamlingen 2015.
Udvalget består nu af:
Johannes Kragh, Birkealle
Bodil Smith, Bøgealle
Birgit Olesen, Risbjergvej
Vibeke og Erik Birkmose, Birkealle
Achim Rasmussen, Birkealle
Svend Erik Madsen, Sivsangervej
Per Havn, Granalle
Anni Sørensen, Sivsangervej
John Larsen, bestyrelsesrepr., Ahornalle
Ulla Ibsen, sekretær, Granalle
Esther Larsen, tovholder, Ahornalle.
Herudover har flere meldt sig til det praktiske arbejde senere hen.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til tovholder Esther Larsen, tlf. 2929 9761
– eller brug Facebooksiden.

Vi ses til Pinse, når skoven bli’r grøn (igen)
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Naturvandring på
Lodbjerg Hede
Mit navn er Mads N. Olsen og jeg er
kommet regelmæssigt på Lodbjerg Hede
i næsten ti år. Jeg har altid været meget
interesseret i naturen og har fået naturen
ind med modermælken, da jeg er opvokset i Klosterheden, som er en skov som
ligger imellem Lemvig og Holstebro.
Selvfølgelig skulle jeg læse biologi og
jeg har specialiseret mig inden for fugle
og planter og har en stor interesse inden
for naturbevarelsen – Nok om mig!
Jeg har fået lov til at tage jer med på
en naturvandring i jeres sommerhusområde - på Lodbjerg Hede. Lodbjerg
Hede har en fantastisk beliggenhed tæt
på unikke naturområder som Vesterhavet, Tim Enge og Vest Stadil Fjord,
men selve Lodbjerg Hede har også en
særdeles fin natur. Her kommer en appetitvækker til turen.

Fugle ved Lodbjerg Hede
Lige fra det tidlige efterår til midt på
foråret er der gæs i luften over Lodbjerg
Hede. Der er typisk tre arter, to arktiske
og en pære dansk. Man hører ofte gæssene først og så kommer de lavt over
sommerhusene i den klassiske v-formation. De arktiske gæs er kortnæbbet
gæs og bramgæs og de holder vinterferie i det “varme” Vestjylland, den tredje gås er grågåsen som er en almindelig
ynglefugl i Danmark.

Der er selvfølgelig også en del småfugle på Lodbjerg Hede. Fuglekonger vimser rundt imellem grangrene imens de nu
og da svirrer i luften som en kolibri, fuglekongen er den mindste fugl i Europa.
Af andre specielle fugle kan nævnes topmejse og korsnæb. Topmejsen er en sort,
brun og hvid mejse der har en stor top
på hovedet. Topmejsen yngler på Lodbjerg Hede og kræver råddent træ hvor
den kan udhugge sin rede. Korsnæb er
nordens papegøje, hannerne er røde og
har et næb hvor under- og overnæbbet
krydser hinanden. Korsnæb lever af frø
fra primært grantræer, de ses hyppigst
om efteråret eller om vinteren.

Sommerfugle, Bier og Planter
På Lodbjerg hede er der fine planter, der
fortæller at området har været hede og
egekrat. Imellem sommerhusgrundene
findes fine lysåbne arealer hvor de
oprindelige planter kan trives, men der
er også sommerhusejere der har levnet plads til den oprindelige natur. Her
står typiske hedeplanter som hedelyng
og revling. Begge arter har tilpasset sig
til de ekstreme forhold på heden, hvor
der kan være temperaturer helt op til
50 grader ved jorden, næringsfattigt og
meget tørt. Planterne har tilpasset sig til
netop disse forhold igennem 100.000 af
år. Igennem denne udvikling har de levet sammen med næsehorn og skovelefanter, mens de kun har sameksisteret
med mennesket i ca. 40.000 år, da mennesket kom til Europa.
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Forskere anslår at der er omkring 3540.000 arter i Danmark, hvoraf planter
kun udgør nogle få tusind. Planterne er
dog livsgrundlaget for næsten alle af de
andre arter. På hedelyng er der for eksempel 250 andre arter, som lever af hedelyng.
På Lodbjerg Hede findes også plantearter som kun findes på de finere hedearealer, dette er klokkelyng, djævelsbid, læge-ærenpris, katteskæg samt to
af de tre vissearter i Danmark farve og
engelsk visse. Disse arter vidner om en
høj naturværdi. Visse insekter fortæller
også om høj naturværdi dette gælder
især dagsommerfugle og bier.

åbent for at være velegnet for sommerfuglens larver.
Blåhatjordbi, er en flot bi, hunnen er
sort, orange samt lyserød. Det lyserøde
skyldes pollen, som hun har samlet fra
planten blåhat. Blåhatjordbi lever kun
af planten blåhat. Som voksen lever den
af nektar, mens den som larve lever af
blåhat pollen.

To blomsterhoveder af blåhat samt en hun
af blåhatjordbi, som har samlet det lyserøde
pollen.

Dukatsommerfugl hun.

Dukatsommerfugl er en lille smuk sommerfugl som er truet og sjælden og som
findes på Lodbjerg Hede. Sommerfuglen svirrer ivrigt fra blomsterne på solrige dage og er meget flot med sine helt
orange og gyldne farver. Sommerfuglelarven lever på planterne rødknæ og almindelige syre, men planterne skal stå
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De lyserøde pollen høster hunbien ved,
at sætte pollen fast på bagbenene. Hunbien skal høste cirka 300.000 pollenkorn for at opfostre en enkelt larve,
dette svarer til at hun skal tømme 12
blåhat blomsterhoveder. Hvis der blot
skal være en bestand på 10 hunbier, så
skal der være cirka 800 blomsterhoveder! På Lodbjerg Hede er der mange
blåhat i vejkanter og skovlysninger og
det gør, at blåhatjordbi kan være her.
Mange insektarter er afhængige af enkelte arter af planter og rigtig mange

På Lodbjerg Hede er der blomstrende vejgrøfter her med den fine blåhat.

insekter er afhængige af en rig blomstring. Slåningsfrekvensen er afgørende
for bier og sommerfugle.Hvis arealerne
slås tit, vil insekterne have svært ved at
finde mad. Den bedste pleje er, at slå arealerne sidst i maj til først i juni og så
først slå arealerne igen sidst i august eller september.

Hvordan øger man
naturindholdet i sin have.
Alle kan gøre en forskel! Og det er
misforstået, at en uplejet have nødvendigvis er det bedste for naturen. Her
kommer enkelte til-tag, der vil give en
meget mere spændende have med summende bier og svirrende sommerfugle:
• Pas på hedelyngen -klip den engang imellem og riv imellem hedelyngsplanterne så nye lyngplanter vil spire.

• Lav bare jordpartier i vegetation
- så urter og hedeplanter kan indvandre.
• Klip ikke græsset over det hele lad blomsterne blomstre - disse
er livsvigtige for sommerfugle,
bier mm.
• Lav lysåbne partier, som slås
med le sidst i maj samt i september - materialet fjernes.
• Dyrk hjemmehørende planter eller planter, der er gode for bier og
sommerfugle, som planter fra rosenfamilien, sommerfuglebuske
mm.
Der er meget at fortælle om jeres vidunderlige område og jeg glæder mig til at
holde en tur for jer.
Vel mødt / Mads N. Olsen, Biolog
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

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

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

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Siden med tiden

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

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Fremme senest
fredag
fredag
fredag
onsdag
onsdag
onsdag
fredag

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

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

Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!
NU OGSÅ
frisk ost fra ostekøler
- kom og smag din ost

ÅBENT
mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

Kloster tlf. 97 33 70 04  Fax 97 33 74 04
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Dejlig lokalt til daglig

