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Kære læsere
Godt nytår til alle jer!
Godt nok er der et stykke tid til vores
fælles generalforsamling, men planlægningen er allerede begyndt. Krydset
i kalenderen skal være på fredag den
05. april! Jeg glæder mig til at byde jer
velkommen på en festlig fælles generalforsamling.
Også i 2019 udkommer Holmsland Sogneblad fire gange. Bladet bliver lavet og
uddelt af frivillige til alle husstande på
Holmsland. Hullet i det øverste venstre
hjørne skal man dog selv lave. Er det
i øvrigt ikke fantastisk, at bladet fortsat er meget populært også på RKSKborgmesterkontor?
Så skriv til
holmsland.sogneblad@gmail.com
om hvad du synes eller har oplevet, det
morsomme såsom det mere alvorlige.
Støt det lokale samfund på Holmsland,
støt Holmsland Sogneforening!
God læsefornøjelse,
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for Holmsland Sogneforening

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Holmsland Sogneforenings

Forårsloppemarked
Loppemarked afholdes
fredag d. 31. maj
og lørdag d. 1. juni
Begge dage fra
kl. 14.00 til kl. 17.00

Ansvarlig for tømning af containeren
i lige måneder er Peter Hell og Hans
Krogsgaard, i ulige måneder Ivan og
Bodil Schmidt.

Stalden hos Kresten og Karen Marie
Sørensen på Bandsbyvej er igen ved at
være fyldt op af genbrugsting, som venter på at få et nyt liv.
Gennem vinteren er afleveret rigtig
mange fine effekter i genbrugscontaineren på Kloster Genbrugsplads. Derfor ser vi på loppeholdet frem til at afholde det næste loppemarked fredag d.
31. maj og lørdag d. 1.juni.
Støt genbrug ved at aflevere brugbare
ting, som kan være til gavn og glæde for
Holmsland Sogneforening og en masse
tilfredse købere.

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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HOLMSLAND SOGNEFORENING
“Velkommen Her”
– Sprogcafé
• Hvornår mødes vi?
18.30-2030.

Mandag kl.

• When do we meet? Monday at
18.30 to 2030.

• Hvor mødes vi? Holmsland Idrætsog Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

• Where do we meet? Holmsland
Idræts- og Kulturcentercenter
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

• Hvem mødes? Frivillige undervisere og udenlandske tilflyttere, som er
interesseret i at tale og lære dansk.
• Hvad laver vi? Taler dansk, skriver
dansk, lærer dansk, øver lektier til
VUC, får hjælp til skrivelser/henvendelse fra f.eks. SKAT, og vi hygger os omkring kaffe, te og kage.
• Hvad koster det? ”Velkommen Her”
er gratis.
”Velkommen Her” har eksisteret i 2 år.
Nogen af deltagerne har været med i
hele forløbet, nogen er stoppet, og nye
er kommet til undervejs. I øjeblikket
er der deltagere fra Ukraine, Litauen,
Rumænien, Polen og Holmsland. Den
yngste er 2 måneder og den ældste 70 år.
Festlige aftner, hvor de forskellige
sprog og nationaliteter mødes i et berigende fællesskab.
Velkommen Her til alle nye tilflyttere.
I er meget velkommen til at være med.
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“Welcome Here”
- Language Café

• Who are we? Newcomers who are
interested in speaking and leaning
Danish and a group of volunteer teachers.
• What are we doing? Speaking Danish, writing Danish, learning Danish, doing lessons for VUC, getting
help with letters / inquiries from eg.
TAX and we enjoy coffee, tea and
cake.
• What does it cost? “Welcome Here”
is free.
“Welcome Here” has been there for 2
years. Some of the participants have
been involved all the time, some have
stopped and new ones have come
along. Currently, there are participants
from Ukraine, Lithuania, Romania, Poland and Holmsland. The youngest is 2
months and the oldest 70 years old.
We also have festive evenings where
the different languages and
 nationalities
meet and have a good time.
“Welcome Here” to all new newcomers.
You are more than welcome to join us.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Группа
«Добро пожаловать»
• Время встречи? Понедельник в
18.30- 20.30
• Место встречи? Holmsland Idrætsog Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

“Velkommen Her” существует 2 года.
Кто-то был с нами с самого начала,
кто-то ушёл, а кто-то присоединился
в процессе. На данный момент в
группу ходят участники с Украины,
Литвы, Румынии, Польши и Kloster.
Самый младший участник 2 месяца а
самый старший 70 лет.

• Кто
встречается?
Учителядобровольцы и приезжие которые
хотят говорить и учить датский
язык.

В
праздничные
вечера
люди
разных национальностей и языков
собираются в хорошей компании.

• Что мы делаем? Говорим и пишем
на датском языке. Учим датский
язык. Помогаем с уроками по
датскому для VUC. Вы получите
помощь с налогами для SKAT и
хорошо проведем время с кофе/
чай и пирогами

Это группа открыта для всех новых
приезжих. Милости просим всех
желающих.
Oversat til russisk af Tamara

• Цена? Эта группа для всех
абсолютно бесплатно. Группа
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
«BUN VENIT AICI»
-O VORBA LA CAFEA
• CAND NE INTALNIM? LUNI LA
18:30-20:30.
• UNDE NE INTALNIM? HOLMSLAND IDRÆTS-OG KULTURCENTER BANDSBYVEJ 2 , KLOSTER,6950 RINGKØBING.
• CINE ISI DA INTALNIRE? UN
GRUP DE PROFESORI VOLUNTARI SI NOU VENITI ,CARE
SUNT INTERESATI SA VORBEASCA SI SA INVETE LIMBA
DANEZA.
• CE FACEM NOI? VORBIM LIMBA DANEZA ,SCRIEM LIMBA
DANEZA SI INVATAM LIMBA
DANEZA,FACEM LECTII PENTRU VUC,OFERIM AJUTOR
CU SCRISORILE/CERCETAM
DE EXEMPLU TAXELE , SI NE
BUCURAM DE CAFEA ,CEAI SI
PRAJITURA.
• CAT COSTA?
“BUN VENIT
AICI” - ESTE GRATIS.
“BUN VENIT AICI” SE DESFASOARA DE 2 ANI.
UNII DINTRE PARTICIPANTII IMPLICATI SUNT DE PRETUTINDENI,UNII
S-AU OPRIT ,SI ALTI NOI AU VENIT DE-A LUNGUL TIMPULUI.
MOMENTAN,SUNT PARTICIPANTI
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DIN UCRAINA,LITUANIA,ROMAN
IA,POLONIA SI HOLMSLAND.CEL
MAI TANAR PARTICIPANT ARE
VARSTA DE 2 LUNI SI CEL MAI IN
VARSTA ARE 70 DE ANI.
SERILE FESTIVE,UNDE DIFERITELE LIMBI SI NATIONALITATI SE INTALNESC SI ISI IMBOGATESC LEGATURILE.
”BUN VENIT AICI” TUTUROR
NOI VENITILOR! SUNTETI MAI
MULT DECAT BINEVENITI SA VA
ALATURATI NOUA!
Oversat til rumænsk af Cornel Luccian

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Naturens Dag 2019
- nye tovholdere
Rundt om i bestyrelser og i andre sammenhænge på Holmsland har der været
mange drøftelser om fremtiden for Naturens Dag, siden tovholdergruppen
i efteråret meldte ud, at nu skulle nye
kræfter tage over.
Vi mente, at arrangementet kunne have
godt af nye øjne efter 5 år med samme
skabelon.
Her efterfølgende kan vi konstatere, at
der fra alle sider har lydt, at Naturens
Dag skal vi ha’. Det er et fællesarrangement, der kan samle hele sognet. Det
er et arrangement, hvor så mange go’e
frivillige kræfter arbejder sammen på
kryds og på tværs af alle foreninger.

Nu nærmer tiden sig for planlægning af
Naturens Dag 2019. I tovholdergruppen
har vi hele tiden sagt, at vi vil være behjælpelige med at overdrage ”virksomheden” til nye tovholdere - og det er det,
der sker i disse dage.
Vi kan endnu ikke løfte sløret for sammensætningen af den nye tovholdergruppe; men vi er sikre på, at der afholdes Naturens Dag 2019 d. 8. sept.
Så vær klar alle I frivillige. Der vil være
bud efter jer.
- og til alle I andre: sæt allerede nu
kryds i kalenderen d. 8. september 2019.
Venlig hilsen
- den gamle tovholdergruppe
Bodil og Esther
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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

Fælles generalforsamling den 5. april

Fælles Generalforsamling
d. 5. april 2018 kl. 17.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Er du med ?

Vi regner med at se dig til Fælles Generalforsamling.
Alle er velkomne og ingen vælges til en bestyrelsespost mod sin vilje.
Program:
Kl. 17.00:

Kl. 18.15
Kl. 19.15
Kl. 19.45
Kl. 20.00

Velkomst
Følgende afholder generalforsamling:
HGU
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Holmsland Sogneforening
Spisning – i år er det Holmsland Idræts- og Kulturcenter der står for
aftensmaden
Holmsland Brugsforening afholder generalforsamling
Indlæg omkring organisering af frivillige på tværs af foreninger på
Holmsland v/lokale ildsjæle
Kaffe og fortsat hyggeligt samvær
Aftensmaden med drikkevarer er gratis for gæsterne
(betales af foreningerne).
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Fælles generalforsamling den 5. april
Beretning for HGU
Kære HGU medlemmer, hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og samarbejdspartnere.
Bestyrelsen vil gerne starte med at takke
alle medlemmer, hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige og samarbejdspartnere.
Det var efter ønske fra vores udvalg at
vi i 2016 tog en beslutning om at lave
en kontingentstigning. En stigning på
tværs af alle idrætsgrene, således at den
løbende stigning i udgifter igen kom til
at matche.
For tilskud til foreningerne i Ringkjøbing-Skjern Kommune er baseret på
antallet af medlemmer under 25 år. Derfor opfordrer vi gerne vores medlemmer og andre til at komme med indspark til nye aktiviteter – for både børn
og voksne.
Vi har i 2018 fortsat vores samarbejde med centeret. Vi har vores sportskoordinator repræsenteret ved centrets
bestyrelsesmøder, og ligeledes deltager en repræsentant fra bestyrelsen i centeret ved vores udvalgsmøder.
Det fremmer kommunikationen og
binder os tættere sammen.
Vi i bestyrelsen og i centerbestyrelsen arbejder hele tiden på at etablere
nye aktiviteter i centeret. Derfor har vi
bl.a. etableret det nye aktivitetshjørne i
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2017/2018 og et nyt billardrum i et af de
tidligere omklædningsrum i 2018/2019.
Vi håber på stor opbakning til denne
nye aktivitet i centeret.
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 opstarte nye.
Vi har endnu ikke måttet 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.
Bestyrelsen har i år to på valg – Verner
Kristensen og Line Knoth. Efter mange
år har Verner valgt at sige tak for nu og
efter 8 år har Line valgt at sige tak for nu.
Verner har deltaget alle år i bestyrelsen med mange forskellige poster og senest som sportskoordinator, repræsentant i centerbestyrelsen og formand for
badminton. Line har været i bestyrelsen
af to omgange, også som formand for
badminton, som sekretær og senest som
kasserer de seneste 4 år.
Det betyder, at vi i skrivende stund skal
have fornøjelsen af at tilbyde to andre
pladserne i vores bestyrelse. Vi ser frem
til nye ansigter og friske input.
Vi ser også frem til at se mange medlemmer til vores fælles generalforsamling,

Fælles generalforsamling den 5. april
for som nævnt tidligere, så er der også
plads til flere kræfter og nye input.
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: Bjarne Hansen
Næstformand, kasserer: Line Knoth
(på valg, intet genvalg)
Sekretær: Mads Jørgensen
Sportskoordinator: Verner Kristensen
(på valg, intet genvalg)
Markedsføringsansvarlig:
Marian Bach Jeppesen

Fri entre

Lørdags sjov med gymnastik
23. februar 2019
I Holmsland idræts- og kultur center
Fra kl. 10.00 til 12.00
For alle 1 – 5 årige og 0. – 2. klasse
Med forældre, bedsteforældre søskende og
alle de som har lyst, at være med
Fra 15.00 til 17.00
For alle fra 3. klasse og op

o
o
o
o
o

Kom og vær med til en dag i gymnastikkens tegn.
Vi fylder hallen med redskabsbaner
Springcentret åbner
Vi sætter glad musik på,
og der vil være leg og rytme
Her er gymnastik og plads til alle i alle aldre

Arrangementet er gratis for alle
Foreningens instruktører står for aktiviteterne
Forældre, bedsteforældre, ja alle skal være aktive :-)
Tag tøj på du kan bevæge dig i, gymnastiktøj, sportstøj
Kom i det tidsrum der passer dig/jer

Vi glæder os til, at se jer alle
Nye, såvel som kendte ansigter
HGU Gymnastik

GYMNASTIK
GØR GLAD
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Fælles generalforsamling den 5. april
Indtægter

2018

2017

Kontingenter
Hallejetilskud
Øvrige tilskud Kommunen
Rengøringstilskud
Sponsorater
Arrangementer
Salg af Fyrværkeri
Salg af Skrab
Leje Af borde + stole
Renter, gebyrer
Aktie udbytte
Salg af rekvisitter
Øvrige indtægter
Varelager, fyrværkeri
I alt

252.498,29
247.606,00
28.373,00
22.046,00
177.651,98
9.250,00
110.695,18
0,00
1.790,00
0,00
1.279,00
0,00
0,00
0,00
851.189,45

216.523,72
246.609,00
35.815,00
19.221,00
174.850,65
14.825,00
103.074,37
0,00
2.462,00
1.027,70
3.632,36
1.540,00
0,00
0,00
819.580,80

Udgifter

2018

2017

Honorar
Turnering + Forenings udg.
Sponsor udgifter
Halleje
Arrangementer
Tøj
Dommer + bøder
Kursus
Rekvisitter
Udgi. Omklædningsrum
Møder,kontor og div.
Udgifter fyrværkeri
Udgifter skrab
Tilbagebetale tilskud
I alt

35.900,00
29.461,22
0,00
457.150,25
15.032,01
32.109,35
11.702,94
12.915,00
130.355,91
22.045,77
27.200,55
66.868,31
0,00
0,00
840.741,31

29.350,00
25.373,00
0,00
349.513,25
32.335,97
53.792,55
3.012,35
19.518,39
171.970,95
18.374,00
28.567,86
76.591,87
0,00
0,00
808.400,19

10.448,14

11.180,61

Overskud
Underskud
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Samlet Resultat

Fælles generalforsamling den 5. april
Beretning for Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Hvis vi ser tilbage på året der er gået, så
har det været et travlt år, med mange aktiviteter i hele centeret.
Mange ting er kommet op at køre, og
det var jo det vi slog på, at vi gerne
ville. Jeg vil komme ind på nogle af de
ting, vi har sat i gang.
Vi har sammen med HGU investeret i
et nyt billardrum. Vi har taget et af de
gamle omklædningsrum i brug. Vi fik
det renoveret, så der nu er et flot lokale
til at spille i. Vi vil gerne opfordre jer
til at bruge det. I kan gå ind på HGU’s
hjemmeside for at booke tid. Hvis I en
enkelt aften har lyst til at spille billard,
kan I gå ind på vores hjemmeside, og
booke under wannasport. Prisen er 75
kr. pr. time. Hvis der er problemer med
tilmelding, kan I henvende jer til Charlotte. Go fornøjelse.
I samarbejde med hjerteforeningen, er
der kommet to hold i gang onsdag eftermiddag, med 20 på hvert hold. Det er
fysioterapeut Jette Noesgaard, der leder
de to hold. Bagefter har vi et motionshold, som startede op for to år siden, det
er også Jette der leder det. Hvis nogen
er interesseret i at deltage, kan I kontakte centeret. Det er superflot med tre hold
sådan en eftermiddag.
Velkommen her, kører fortsat derudaf.

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Der er mange, der benytter muligheden
for at lære sprog. Det foregår i lokalet
bag cafeteriet. Der bliver lagt mange
frivillige timer i det, det er dejligt, det
kan lade sig gøre, og mange af deltagerne kommer igen.
Børnefødselsdag
Vi kører et koncept med børnefødselsdag i Centeret, hvor man kan leje hele
hallen til fødselsdag og bruge de faciliteter, der er i Hallen, og bestille mad
i Centeret, eller hvad man har lyst til.
Ring til Charlotte, hvis I er interesseret i
at holde børnefødselsdag.
Kommunen bruger også Centeret til
dagsmøder, så her er der også god aktivitet. Det er dejligt, at Centeret også kan
bruges til de arrangementer, som Kommunen efterspørger.
Mange sommerhus- og grundejerforeninger afholder deres årlige generalforsamling i Centeret. Det er rart, at vi
møder god opbakning.
Én gang om måneden, bliver der afholdt
højskoledag. Der kommer 130 deltagere hver gang, til morgenkaffe, hygge
og foredrag.
Som noget nyt i år, lejer vi køkkenet ud
to formiddage om ugen til VA. Det er
Doris Hansen, som laver forberedelse
til deres madordning. Det er dejligt, at
vi kan udnytte de faciliteter vi har.
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Fælles generalforsamling den 5. april
I år er der fastelavn den 3. marts. Det er
i samarbejde med Kirken, hvor vi i hallen vil slå katten af tønden, og børnene
er udklædt. Det skal nok blive en festlig
dag, vi håber I vil bakke op om arrangementet. Se nærmere på infoskærme, og
Holmsland.dk.
Bonderøven kom til byen. Vi havde
sammen med HGU, Sogneforeningen, og Hallen en rigtig god aften med
Bonderøven. Frank fortalte om hvordan
han lever sin hverdag, det var en god aften, med pæn tilslutning.
Kunstgruppen har stadig 4-5 udstillinger om året. Sidste år prøvede de noget
nyt, og inviterede kunsten indenfor, den
første weekend i september. Et arrangement som kørte hele vejen rundt om
Ringkøbing Fjord. Da var mange, der
lagde vejen forbi, også folk udefra. Det
var meget vellykket, og vi prøver igen i
år, den 30.8-1.9.
En stor tak til Kunstgruppen, for at stå
for hele arrangementet. Det er også god
reklame for vores sogn.
Jeg har skrevet om nogle af de ting, der
er i gang i Centeret. Der er mange ting,
der er i gang hele tiden, og mange ting,
der skal gå op i en højere enhed. Det må
vi sige at Charlotte gør til fuld tilfredshed. Med det her, vil jeg gøre jer opmærksom på, at det kører rigtig godt i
Centeret. Jeg håber at I alle vil være med
til at bidrage til, at vi fortsat kan have
14

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Centeret som samlingspunkt i byen. Så
en stor tak til alle, der på en eller anden
måde, har givet en hånd med, for at få
det hele til at fungere. Hvis nogen af jer
har nogle nye ideer, er I velkommen til
at kontakte os.
Jeg vil gerne opfordre jer alle til at
komme til vores fællesgeneralforsamling fredag den 5. april kl. 17, her i Centeret.
Jeg vil gerne takke sponsorudvalget, for
deres støtte, det er med til, at vi kan udvikle os, og sætte ting i gang, som f.eks.
billardrummet, som jeg har nævnt, og
andre ting, som er med til at skabe liv
i Centeret.
Jeg vil gerne slutte med at sige en stor
tak til Charlotte og de øvrige medarbejdere, for det store arbejde, de lægger i
Centeret. Også til bestyrelsen, fordi I
altid er klar og positive, for at få tingene
til at fungere.
På valg:
Jette Årup
Ole Årup

modtager ikke genvalg
modtager genvalg

Fælles generalforsamling den 5. april

Holmsland Idræts-og Kulturcenter
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Fælles generalforsamling den 5. april
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Fælles generalforsamling den 5. april
Beretning for Holmsland
Sogneforening
Mange frivillige i HSF har ydet en stor
fælles indsats for at opretholde livskvaliteten på Holmsland i det forgangne
år. Rigtig mange tak for det!
Holmsland Sogneforening har til formål
at:
• fastholde og udvikle Holmsland
som et godt sted at bo, leve og arbejde samt at flytte til.
• støtte foreningslivet og øvrige kulturelle aktiviteter i Holmslandområdet.
• fremme samarbejdet mellem beboergrupper, foreninger, råd og organisationer i Holmslandområdet.
• være lokalområdets talerør i forhold
til myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.
Hvor godt vi har gjort det er der
sandsynligvis forskellige meninger om,
og selvfølgelig vil der altid være plads
til forbedring.
Sogneforeningen gør faktisk mange
ting. Uden sogneforening ingen velplejede grønne områder og legeplads,
ingen julebelysning, flagallé, loppemarked og sogneblad.
Derudover støtter og bidrager HSF frivillige til mange fælles aktiviteter og
projekter som naturens-dag, fester og
foredrag i hallen, St Hans fejring på
Røjklit Havn, juleaktiviteter, kunst-

klubben, ”velkommen her” og som noget nyt grundlovsdag. På denne måde
bidrager HSF til at holde vores dejlige
lokalsamfund sammen.
Men… ingen sogneforening uden frivillige… og det er lige der vi har nogle
udfordringer.
Vi har brug for følgende
frivillige poster:
• Tovholdere for naturens dag (akut)
• Tre nye bestyrelsesmedlemmer til
HSF-bestyrelsen (meget akut)
• Tovholder Holmsland Sogneblad og
Holmsland.dk
Afsluttede og løbende
aktiviteter og projekter
• Sogneblad
• Løbende opdatering Holmsland.dk
• Vedligeholdelse af sogneparken og
grønne områder
• Flagalle
• Julebelysning
• Kloster legeplads
• Projekt Spangen
• RKSK projekt ”Fortællinger i landets største landskab”
• Velkommen her
• Bosætningsarbejde
• Trafiksituation Søndervig landevej
• Trafiksituation Baggersvej Surfspot
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Arrangementer
• Loppemarked i maj og september
• Naturens dag 2018
• Banko Carl
Sogneforeningens bestyrelse
Sjoerd Both
Lars Provstgaard (ønsker ikke genvalg)
Dorthe Krogsgaard
Hans Jørn Sørensen (ønsker ikke genvalg)
Linda Tøt (ønsker ikke genvalg)
Peter Hell
Torben Pedersen

Årsregnskab
Se næste side
Vedtægter
Ingen ændringer
Kloster den 29. jan 2019
Sjoerd J.J. Both
Formand for Holmsland Sogneforening

HUSK at forny dit medlemskab af
Holmsland Sogneforening
Som medlem af Holmsland Sogneforening støtter du Sogneforeningens
arbejde. Kontingentet er 100 kr. pr. person og skal fornyes hvert år.
Du kan betale på følgende måder:
• Via mobilepay til 221722
• Ved bankoverførsel til konto 7670 1308787 (HUSK at oplyse navn)
• I Brugsen
• Direkte til foreningens kasserer Dorthe Krogsgaard
• Ved indgangen til vores fælles generalforsamling d. 5. april (mere
info andetsteds i bladet)
HUSK at du med et medlemskab af Sogneforeningen er med til at vi
kan gøre et stykke arbejde for at Holmsland skal være et godt sted at
bosætte sig. Du støtter foreningslivet og kulturelle aktiviteter i området
og DU er med til, at vi i Sogneforeningen kan være lokalområdets talerør udadtil.
18

Fælles generalforsamling den 5. april

19

Fælles generalforsamling den 5. april
Beretning for
Holmsland Brugsforening
Et omdrejningspunkt for 2018 har været
indkøring af ny brugsuddeler.
Claus Schildt har oparbejdet et rigtigt fint
samarbejde med personalet, et godt flow i
butikkens indretning og varesortiment og
et godt kendskab til / stor opbakning fra
lokalbefolkningen.
Vi har været rigtig godt tilfredse med
Claus’ indsats, men nu må vi se i øjnene,
at Claus har søgt og fået nyt uddelerjob i
Bøvling.
Så 2019 kan starte som 2018 gjorde; nemlig med stillingsopslag og ansættelse af ny
brugsuddeler.
Vi er fulde af fortrøstning og forventer at
kunne præsentere ny uddeler på fælles generalforsamling fredag d. 5. april kl. 17.00.
Et andet omdrejningspunkt for 2018 har
været Holmsland Brugsforenings plads
i lokalsamfundet. Hvordan kan Brugsen styrkes yderligere? Hvordan kan der
bygges bro på tværs og på langs helt ud i
hjørnerne?
Der er mange faktorer, der får hjertet til at
slå i vores lokalsamfund. Der er velfungerende skole / børnehave / plejehjem, der er
et godt liv i foreningerne og omkring kirken - både sportsligt og kulturelt; et velfungerende lokalt forankret erhvervsnetværk;
en go’ flok iværksættere med butik, brugskunst og håndværk – OG SÅ HAR VI
BRUGSEN, sagde vi i bestyrelsen. Tilsammen er vi 1300 indbyggere på Holmsland,
heraf bor der 625 i Kloster. Altså et stort
fællesskab, mange ting der binder os sammen og meget at være fælles om. Den
stærkeste samhørighed skabes, når vi frivil20

ligt mødes på kryds og på tværs om noget,
vi er fælles om.
- Og vi oplever Brugsen som et naturligt
mødested. Brugsen er som ordet siger en
”Dagli’Brugsen”. Det betyder, at vi kan få
det meste til vores dagligdag i vores butik,
udover post/pakker, medicin, tips og lotto.
Når vi skal ha’ noget ekstra, må vi køre efter det.
En trofast kunde har også udtrykt det
sådan: Man skal starte med at handle i
Brugsen, og det man så ikke kan få, må
man køre efter. God grundtanke og nu er
den sendt videre her til overvejelse. Det er
vi mange, der efterlever. Kan vi blive endnu flere?
Jamen er det ikke dyrt at købe alle sine
dagligvarer i Brugsen? Vi vil vove den
påstand, at vores ”fast-lav-pris”-varer kan
fås til konkurrencedygtige priser sammenlignet med discountbutikker. Men man
skal lige opdage det. Mere end 1000 varer er nedsat. Vel og mærke de mest populære. Se selv ! Mere herom til generalforsamlingen.
Desuden har vi tilbuddene både i trykt
form, på app, på sms og ”her og nu” tilbud
i butikken / på facebook.
Undersøgelser viser, at vi danskere stadig
er glade for tilbud – det gælder også på
Holmsland.
I vores distrikt er der 55 ”Dagli’Brugsen”.
Kun 17 af dem giver overskud – og der er
vi ikke iblandt!
Men det er vores mål at komme blandt
de 20 bedste. Claus har kæmpet for det,
tidligere uddeler har kæmpet for det. Vi
fortsætter indsatsen.

Fælles generalforsamling den 5. april
Vi synes, vi har det, der skal til. Fin og indbydende butik med overskuelighed, dygtig
og smilende personalegruppe og friske varer. I grøntafdelingen har I måske bemærket, at en del varer hurtigt bliver nedsat –
på trods af de ser friske ud. Det er vores
politik, at grønsagerne skal kunne holde
sig hjemme i køleskabet i nogle dage, derfor kan I roligt købe af de nedsatte varer.
Men der er pres på budgetter, bemanding og bundlinje. I Danmark har vi
dagli’varebutikker til at brødføde 17 mill.
mennesker.
Vores omkostninger er skåret ind til benet,
kassationer er på vej ned, lønudgifter er
beskåret efter den solidariske model. Planlagte investeringer er sat i bero. Den eneste
måde vi nu kan forbedre resultatet på er at
skaffe mere omsætning
- Og der har vi lavet et lille regnestykke: Vi
har ca. 2500 ekspeditioner i ugen. Hvis alle
ekspeditioner øgedes med 5 kr. har vi vundet en meromsætning på en halv million!
på årsbasis. Det er den halve million, vi
mangler i omsætning i år. En anden model
kunne jo være at skaffe flere kunder i butikken……..
Den halve million vi mangler i omsætning skyldes for en stor del vareturen.
Her mangler vi omsætning. Ringkøbing/
Skjern Kommune bestemte i 2017, at leverancerne til institutioner af en vis størrelse skal i udbud. Det har vi mærket på
den hårde måde, og det er et område, hvor
det er svært at ”vokse”. Men de vareture vi
har kører på bedste vis – takket være vores
trofaste frivillige chauffører. Chaufførerne
har nu en ugentlig fast tur – men vi forsøger at tiltrække flere chauffører. Med

flere chauffører kan der nemmere finde
afløsning sted, og opgaven kan blive mere
fleksibel.
Vores holdning i bestyrelsen er egentlig, at
vi skal arbejde for en god butik for alle jer,
der handler i butikken og samtidig sikre, at
I får en god oplevelse med det.
Årets resultat er foreløbigt, både hvad
angår omsætning og avance. Vi afventer
det endelige regnskab; men som det ser
ud nu er resultatet for Dagli’Brugsen
Holmsland: omsætning 10,4 mill. kr. med
et resultat på minus 615.000 kr. Vi er 580
medlemmer i Brugsen og vi er 182, der
bruger App’en.
Mere herom på generalforsamlingen.
En stor tak til vores frivillige chauffører, til
vores dygtige faste personale og til vores
friske ung-arbejdere. En stor tak til Claus
og bestyrelsen for godt og konstruktivt
samarbejde.
Holmsland Brugsforening
/ på bestyrelsens vegne
Esther Larsen, formand
Bestyrelsen består af:
Esther Larsen, formand
Svend Jensen, næstformand
Jane Gravengaard, sekretær
Lene Holm
Erik Dideriksen
På valg er:
Erik Dideriksen, villig til genvalg
Jane Gravengaard, villig til genvalg
Esther Larsen, villig til genvalg
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Holmsland
Friluftslaug
- klar til ny sæson
Vi fik afsluttet ro-sæsonen 2018 på bedste vis med hidtil største medlemstal og
en række oplevelser og erfaringer rigere.
Vores sidste aktivitet var standerstrygning m/ arbejdsdag lørdag d. 6. oktober ’18. Fremmødet var stort og mange
ideer til forbedring af grej og arealerne
i Røjklit Havn blev med stor energi ført
ud i livet. Vi kunne også konstatere, at
den ene container, der er utæt ved taget,
skulle ha’ en større omgang til foråret.
Vi har et arbejdshold klar til at lægge
nyt tag på, når vejret bliver bedre. Renoveringen er godkendt af HGU og materialerne er indkøbt.
Mandag d. 4. februar 2019 mødtes vi
første gang i svømmehallen til vandtilvænning og gennemgang / opfriskning
af redningsøvelser. ”De gamle” øver
22

makkerredning og selvredning med de
nye – og det kommer der mange sjove
oplevelser ud af - og mange af de nye
får sjove aha-oplevelser. Første gang
under vand kan være grænseoverskridende; men sidenhen går der sport i det.
Onsdag d. 10. april 2019 har vi planlægningsmøde på Ahornalle. Her vil
helt sikkert komme mange go’e tilbud
og forslag om ture, så alle – både nye
og rutinerede - har noget at glæde sig til
i den nye rosæson.
Når vi kommer til maj med vandtemperaturer på ca. 8 gr. starter de ugentlige klubaftener; hver onsdag kl. 18 –
21med fælles afslutning i Børsen, hvor
Aase-Dorthe-holdet på vanlig vis har
tryllet lidt lækkerier frem. Der er også
en lille flok, der ror om mandagen – på
egen hånd og med egne forfriskninger.
Vel mødt i Røjklit Havn til maj
- arbejdsudvalget

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Indendørs
fodbold
I denne sæson har vi i alt 6 fodboldhold, 5 børnehold og 1 herrehold. Der er blevet arbejdet hårdt til
træning og kæmpet til alle kampe.
Fanstatisk at se hvor meget børnene udvikler sig på en sæson.

Søndag d. 21. januar spillede alle drengeholdene hjemmekampe, der deltog ca.
20 hold i alt. En skøn dag med overflod
af liv og stemning i hallen. Tak til alle
der mødte op og støttede vores drenge.
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Udendørs fodbold Børnebadminton
Selvom indendørssæsonen er langt fra
slut, er vi allerede nu begyndt at tænke
på foråret og udendørssæsonen. Planen
er endnu ikke færdig, men vi forventer
at følgende hold vil starte op:
• Fodbold for små fødder
• U8 drenge/piger
• U10 drenge
• U11 piger
• U12 drenge
• U13/14 piger
• Serie 6 herrer
Hold øje med HGU’ s hjemmeside og
Facebook for den endelige plan.

24

Hver fredag eftermiddag spiller 14 børn
badminton i hallen. Det er en god blanding af begyndere og øvede, som er
fordelt på alle aldre. Ældste spiller er 14
år og yngste mand er 7 år.
Lørdag d. 5/1 var 7 af vores øvede
spillere til Monradturnering i ROFI centreret. Det var en lang, men god dag.
I U13 rækken indtog HGU spillerne 1.,
2. og 3. pladsen!
Vi arbejder på at finde endnu en turnering til foråret, hvor alle spillere, begyndere som øvede kan deltage.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Gymnastik
Så nærmer tiden sig for vores lokale
gymnastikopvisning
Det er slet ikke til at forstå, at endnu en
fantastisk sæson, allerede nærmer sig sin
finale/afslutning.
Vi har i år haft 160 aktive gymnaster,
84 børn og 76 voksne, Det er fordelt på
10 hold, og det er glædeligt, og en sand
fornøjelse, at så mange er aktive i vores
lokalforening.
At vi har 10 hold, og så mange aktive
som træner én gang i ugen oppe i vores
hal, ville dog ikke kunne lade sig gøre
uden de fantastiske og energiske frivillige trænere og hjælpetrænere som hver
uge, foruden selve træningstimen, bruger deres tid på, at forberede sig til træning uge efter uge. Og for de som skal til
opvisning bruges tiden også på, at finde
den helt ”rigtige” musik til, lege, baner,
serier og koncepter, som vises som ”afslutning” på sæsonen, til opvisning.

Flere trænere og hjælpetrænere har i
denne sæson været på kurser, og fået ny
inspiration, og ingen tvivl om, at det er
kommet vore gymnaster, både børn og
voksne, til gode, i form af nye øvelser og
udfordringer.
På 2 af holdene er der igen i år arrangeret hjælp således, at børnene kan blive
hentet/hjulpet til gymnastik
Der er et samarbejde med SFO hvor
børn, på Gym. for sjov, bliver hjulpet
over i hallen til træning. Og for børnene
på spilopperne er der hver uge mellem
10 og 15 forældre, som benytter sig af tilbuddet om at få børnene hentet i Børnehuset af trænerne, for at gå i samlet flok
til træning.
De 2 Springhold, Begynder Spring og
Junior Mix, skal udover at lave opvisning til vores lokalopvisning også til
Forårsopvisning i ROFI, som er weekenden d. 16.-17. marts.
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Tilbage til vores
lokalopvisning
Fredag d. 15. marts 2019
Vi har i år valgt at ”gå tilbage” til opvisning fredag aften. Og samtidig vil vi også
gerne ”tilbage” til den sociale hygge
bagefter med kaffe, saft og kage.
Så alle inviteres, efter opvisning af
Sprinterne, op i kantinen til kaffe, saft og
kage til kr. 25,00. Vi håber, at se rigtig
mange :-)
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Vi ved, at der er delte meninger omkring
vores valg om, at gå tilbage til opvisning fredag aften. Ligesom der var, da det
for år tilbage blev lavet om fra fredag til
søndag.
Vi har i udvalget måttet konstatere, at det
ikke har været muligt, at tilfredsstille alle
uanset hvor hårdt man prøver og gerne
vil.
Vi håber, at se rigtig mange til vores
opvisning, som vi har bestræbt os på at
tilrettelægge så godt som muligt for at
tilgodese alle.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Fyrværkeri
Igen i år solgte HGU fyrværkeri i
Søndervig, og vi havde valgt at have en
ekstra salgsdag. Vi blev dog mødt af lidt
udfordringer med hensyn til leveringen
af fyrværkeriet, så første dag blev noget mere stille end vi havde regnet med.
Men til trods for disse problemer fik vi
et godt salg og overskuddet ender på ca.
35.000,Vi vil gerne 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!
For det er en opgave, der kræver en stor
indsats og den vil ikke blive mindre i de
kommende år. Så der vil blive behov få
at flere tager en tjans, selv et par timer vil
gøre en stor forskel.
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”Gang i
Holmsland”

- ”Gå dig glad” - tirsdage i april, maj,
juni og august 2019
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 med dem,
vi kender og lærer nye at kende.
Kroppen har det rigtig godt bagefter, da
vi får os rørt i godt selskab.
Vil du være med – så snør traveskoene
og mød op på terrassen ved Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
TIRSDAG DEN 2. 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 - betales
via HGU’s hjemmeside eller 10 kr. pr.
aften.
Den 27. maj er der ”Ladywalk” – se evt.
mere på www.ladywalk.dk . De sidste 6
år har vi været en flok afsted og har haft
nogle fantastisk hyggelige ture og gode
oplevelser sammen med flere tusind andre kvinder. Vi planlægger at arrangere
en tur til Ladywalk i Tarm igen i 2019.
Har du spørgsmål omkring gangmotion
så kontakt en fra gangudvalget eller
ring til Nanna på tlf. 2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget
Birthe Eskildsen, Mette Kristensen,
Maybritt Pugflod og Nanna Nygaard

KIRKESIDER
FOR NY SOGN –
GAMMEL SOGN
MAR.-MAJ 2019
FASTE OG FEST
Denne udgave af Kirkesiderne dækker en tid på året,
som er præget af højtider og
festligheder:
Det begynder med løjerne til
Fastelavn, så kommer Påsken, og sidst i maj, er det
tid til konfirmation, når hele
Holmsland fejrer vores
smukke unge mennesker.
Både dem, der konfirmeres
her hos os, og ovre på den
anden side af Vonå.
Men ind i mellem festlighederne er der også disse alvorsdage: Fasten og Store
Bods- og Bededag. Dem har
vi det med at glemme. For vi
danskere er et hyggeligt

folk. Men måske skulle vi
huske lidt mere på det?
De senere år har vi mest hørt
om faste i skikkelse af den
muslimske fasteperiode
Ramadanen. Det virker så
fremmedartet på os, f.eks.
når skoleelever ikke må spise skoledagen igennem.
Men mange muslimer fortæller, at fastens anstrengelser styrker deres vilje og
dømmekraft.
I Danmark har vi faktisk også en fastetid. 7 uger fra Fastelavn til Påskemorgen.
Vores faste er oprindelig en
periode, hvor man holder sig
fra kød. Man mente i gamle
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dage, at kød lokker vilde
tanker frem i sjælen.
Men op til påskens store fest
bør man forberede sit indre
og rense ud i sine tanker og
tilbøjeligheder. Det er ligesom, når vi holder fest derhjemme: Så rydder vi jo også op og gør rent inden gæsterne kommer.
Til påske kommer glædens
Gud på besøg som gæst.
Burde vi så ikke også have
renset og ryddet lidt op inde
hjerte og sjæl?
I vore dage kan faste også
være andre ting. F.eks. at
give afkald på tidsrøvere
som TV, Mobil, Facebook.
Eller usunde ting som kager
og slik, alkohol og tobak.
Jeg har de seneste år prøvet
at holde faste i form af en
kødfri periode. Her har jeg
oplevet to ting:
For det første at det fremmer
fantasien. Når jeg skal give
afkald på kød, må jeg tænke
mig om: Hvilke retter skal
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jeg så lave? Og hvordan give det smag? Fasten gør op
med vanetænkning. Afkaldet
sætter undren i gang. Undren fører til eftertanke og
nye ideer. Og det er faktisk
dejligt.
Det andet, jeg har oplevet,
er, at det er besværligt. Det
tager tid at undre sig. Det er
besværligt at give afkald på
de nemme løsninger. Så må
jeg overveje om jeg kan
skære noget fra? Rydde op i
min livsstil og alt det, som
jeg har gang i. Besinde mig
på, hvad der er væsentligt og
uvæsentligt.
Det er nok også meget nyttigt at gøre fra tid til anden.
For tiden er en begrænset
ressource, og som der står i
det nye testamente: Det
gælder om at være vis og
bruge det gunstige øjeblik!
Ole Lange

Dato og evangelium
Lørdag 2.mar. Fastelavn: Jesus bliver
døbt
3. mar – Fastelavn - Gudstj. i Holmsland. Idr.- & Kulturcenter
10. mar – 1.sø.i.Fasten - Jesus fristes i
ørkenen
17. mar – 2.sø.i.Fasten - Den kana’anæiske kvinde
24. mar – 3.sø.i.Fasten - Jesus uddriver
en stum ånd
31. mar - Midfaste - Bespisningen af
de fem tusind.
7. apr – Mariæ Bebudelse - Jesus undfanges
14. apr – Palmesøndag – Jesus rider ind
i Jerusalem
18. apr – Skærtorsdag – Jesu sidste
måltid - Nadveren indstiftes
19.apr – Langfredag – Jesus Korsfæstes
21. apr Påskedag – Jesus opstår fra de
døde
22. apr. - 2. Påskedag – To disciple
vandrer til Emmaus
28. apr.– 1.søn e.Påske – Den tvivlende
Thomas
5.maj – 2. søn.e. Påske: Jesus taler om
den gode hyrde
12. maj– 3.søn.e.Påske – Jesus taler om
at han går over til Gud.
17.maj - Bededag – Om at bede og gøre
bod
19. maj – 4.sø.e.Påske: Talsmanden
kommer
26. maj – 5.sø.e.Påske
30. maj – Kristi Himmelfart
2. juni – 6.sø.e.Påske

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke
10.00

14.00
Børnegudstjeneste

*

*

10.30

10.30

9.00

10.30 Thomas
Kristensen
10.30
19.30 - Koncert
Kloster Kammerkor

9.00
Mogens Thams
14.00 Forårsmøde
m.Vicente Romero
10.30

19.30

*

10.30

9.00

9.00

10.30

9.00 Lars
Christoffersen
10.30

9.00

19.30 Holmsl.korets
Forårskoncert

9.00 Lars
Christoffersen

9.00

10.30

20.00
Strandgudstj.
9.00
10.00 Konfirmation
19.30 Sangaften

10.30
10.00 Konfirmation
*

Ole Lange Prædiker i Hee kirke 3. mar. 10.30 – i Rindum kirke 10. mar. kl. 9.00 – i
No kirke d. 14. apr. kl. 9.00 – i Rindum kirke d. 18. apr. kl. 10.30 – i Ringkøbing Kirke 2. juni kl. 10.00
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Forårsmøde:
Fra Mallorca til Klitten
– 50 år i Danmark
Søndag den 7. april får vi i
besøg af Vicente Romero,
Hvide Sande, som er kendt
som en fornøjelig fortæller.
Kl. 14.00 er der gudstjeneste
i Gammel Sogn kirke. Derefter samles vi i Den gamle
Skolestue til eftermiddagskaffe og forårsmøde. Her vil
Vicente Romero fortælle om
sin livsrejse. Han er født på
Mallorca, men i 1969 kom
han til Danmark. Nu bor han
i Hvide Sande, hvor han tager aktivt del i kulturlivet.
Alle er velkomne.

Strandgudstjeneste
Store Bededag den 17. maj
lægger vi gudstjenesten
udendørs. Det bliver på
stranden ved Søndervig.
Kom til en aften med eftertanke, bøn og sang.
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Musik i kirkerne
Kloster Kammerkor indbyder til Påskekoncert:
Palmesøndag den 14. april
kl. 19.30 i Ny Sogn kirke.
Holmslandkoret indbyder til
Forårskoncert:
Søndag den 5. maj kl. 19.30
i Ny Sogn kirke

Holmbohjemmet
Alle er velkomne til gudstjenester og sangeftermiddage på Holmbohjemmet. Det er 6/3 kl.
10.00: Gudstjeneste
9/4 kl. 14.30: Sangtime
25/4 kl. 10.30 Gudstjeneste i
Ny Sogn kirke
14/5 kl. 14.30 Sangtime
28/5 kl. 10.00 Gudstjeneste
11.6 kl. 14.30 Sangtime

Forsidefoto
En detalje fra Ny Sogns gl. alter.
Korset fortæller, at Livet er en
gave fra Gud. Ja, endda en offergave fra ham til os, uden præstationspres, men slet og ret af kærlighed til menneskenes børn.

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Marts 2019
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 12.
Mandag d. 18.
April 2019
Mandag d. 1.
Tirsdag d.2.
Tirsdag d. 30.
Maj 2019
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.
Juni 2019
Mandag 3.
Fredag d. 14.
Søndag d. 23.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Generalforsamling. Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande taler.
Kredsmøde i Spjald Missionshus. Inspirationsaften.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Møde med Simon Overgaard, Holstebro
Møde med sognepræst Flemming Harpøth Møller,
Videbæk.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Møde med fritidsforkynder Jørn Stengaard, Videbæk.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Udflugt
Skt. Hans fest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat
14, Søndervig. 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. 97337217.
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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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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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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
36

Fjorden Rundt
Cykeltur Ringkøbing
Fjord rundt
d. 11. – 12. maj 2019
Naturoplevelser
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.
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 tilmelding 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 7. april 2019
37

CenterNyt
Så er kalenderåret 2018 slut, og vi har
taget hul på 2019. I centret er der travlt.
Vi har siden sidst afholdt den store julefrokost, hvor vi igen havde mange feststemte og glade gæster. Det var en rigtig
dejlig aften med 264 i hallen, 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 med oprydning dagen efter.

Billard

HGU og centret er gået sammen om
at lave et billardrum. Vi har inddraget et af omklædningsrummene og fået
et hyggeligt billardrum ud af det. Så
nu håber vi, der vil komme en masse
brugere og benytte dette nye tiltag.
Booking kan ske både ved HGU som holdsport og i centret gennem Wannasport,
eller I kan kontakte Charlotte i centret.

Fastelavnsfest

Kirken og Centret holder fastelavnsfest
søndag d 3. marts. Se opslag.

Hjælperfest i centret

Er du en af de frivillige for centret, inviterer vi til hjælperfest fredag d. 8. marts
kl.18:00

Koncert

Sogneforeningen og centret er gået
sammen om en intimkoncert torsdag d.
2. maj 2019. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen
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 supergode ture,
sponsorudvalget arrangerer.
Vi ses i centret
M.v.h. Charlotte
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CenterNyt

Søndag
den 3. marts
Kl. 14.00 		
			
Kl. 14.30 		
			
Kl. ca. 16.00

Vi starter i hallen, hvor Ole Lange
holder en lille gudstjeneste
Tøndeslagning med efterfølgende
fastelavnsboller med saft og kaffe
slutter arrangementet
Pris: 25 kr. for børn og voksne

Tilmelding gerne til centret på mail eller telefon:
center@holmsland.dk 4046 1680
Senest den 25. februar
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CenterNyt

FRODE – OG ALLE
DE ANDRE RØDDER
Ole Lund Kirkegaard

Lokalteater og fælles spisning for hele familien i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sæt X i kalenderen!

Lørdag d. 28.
september kl. 16

Så kan du møde
Frode – og alle de andre rødder
Forestillingen opføres af
Lutter Lystige Lokale Kræfter
Nærmere info følger
Med venlig hilsen
Lise Kroning, Birgit Vogt
og Kirsten Nohns
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CenterNyt

HJÆLPERFEST
2019
I HOLMSLAND IDRÆTS- OG
KULTURCENTER
FREDAG D 8. MARTS KL. 18:00
Til ALLE de frivillige hjælpere i centret.
Tak for den indsats I gør i centret, uden hjælpen fra jer
kunne det ikke hænge sammen, hverken inde eller ude
Derfor inviteres I til spisning og hyggeligt samvær.
Medbring gerne din ægtefælle/samlever
da det jo er dem, der er alene når, I hjælper til her.
Husk tilmelding
senest tirsdag d. 5. marts på mail: center@holmsland.dk
Eller på telefon 40461680
Vi håber rigtig mange af jer frivillige, der har gjort en
indsats, stort som småt, kan finde tid denne aften.
Vi glæder os til at se Jer.
På bestyrelsens vegne og Charlotte
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CenterNyt
Kunsten inviterer
indenfor
… igen i år
Holmsland Idræts- og Kulturcenter danner igen rammen om ”Kunsten inviterer indenfor…”; en weekend, hvor alle
gallerier og kulturhuse rundt om Ringkøbing Fjord slår dørene op og inviterer indenfor til gode oplevelser for alle
sanser.
I kunstgruppen KunstiKloster er vi godt i
gang med forberedelserne. Vi håber igen
i år at weekenden vil afspejle lige netop
det lokalsamfund, vi er en del af.
Vores mål er at samle mange af de lokale
kreative sjæle, der hver især har gang i
mange ting – småt som stort.
I er hermed inviteret til at være med, så
den mere etablerede kunstudstilling vil
smelte sammen med de lokale kræfter.
Kunst og kultur er mange ting - med
plads til overraskelser.
Vi kan endnu ikke løfte sløret for, hvem
og hvor mange kunstnere, der deltager.
Det vil vi præsentere i næste nummer af
Sognebladet. Her håber vi også at kunne
fortælle lidt mere detaljeret om programmet.

Tidspunkt for Kunsten inviterer indenfor m/ lokale kræfter:
Fredag d. 30, lørdag d. 31. august og
søndag d. 1. sept. i KulturCenteret.
Kunstgruppen består af: Margot Jacobsen, Jeanette Both, Birgit Poulsen, Berit
K. Pedersen og Esther Larsen
I er altid velkomne til at henvende jer,
hvis I har en ide.
Venlig hilsen
KunstiKloster
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CenterNyt

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

Indbetaling på
Konto 7650 –2439250
Eller MOBILEPAY 21922

Kom og lav dine egne julelys!
Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
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giver koncert i

Holmsland Idræts- og Kulturcenter
den 2. maj kl. 20.00
Billetpris: 125,Ved aflevering af billetten i baren, får du et glas vin,
en øl eller vand, og der vil være snacks på bordene.
Der kan købes flere drikkevarer i baren.
Billetter købes hos Charlotte i Centeret (40461680) eller
via mobilepay til Dorthe Krogsgaard (23299791)
Skynd dig da der er begrænset antal pladser.
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STORMIN’ er et Bluesrock
orkester fra Prag
Orkestret har medlemmer fra Tjekkiet, Schweitz og Danmark og har de sidste 10 år spillet fast på jazz og rock klubber i Tjekkiet.
Orkestret spiller både gode covernumre fra
bluesrockens gyldne tider i 70’erne samt
egne kompositioner.
I repertoiret er der udover numre skrevet af
STORMIN’, også musik fra klassiske rock
og bluesorkestre som ZZ Top, Cream, Jethro Tull, B.B. King, Gary Moore, Joe Bonamassa, John Mayall, T-Bone Walker og John
Hiatt.
STORMIN’ er sammensat af musikere, der
alle tidligere har spillet semiprofessionelt i
enten blues, jazz, country eller poporkestre,
og de har samlet sig om bluesrocken men
tilført elementer fra jazzen, som er med til at
give de traditionelle bluesrock numre et ekstra pift.

STORMIN’ består af:
Fra Tjekkiet:
Jaroslav Brichta (guitar),
Jan Holy (bas),
Jan Buchar (keyboard) og
Martin Linhart (mundharpe)
Fra Schweitz:
Gabriele Pagliuca (trommer)
Fra Danmark: Birger Husted (sang)
En lille intensiv premiereturné i Danmark
bringer STORMIN’ på tværs af Danmark
med start i Kloster den 2. maj, Horsens den
3. maj og Frederikssund den 4. maj 2019
Gruppens danske medlem, Birger Hu-sted, er
fra Højmark og rejste i 1987 væk fra Vestjylland for at synge med den internationale
musikgruppe Up With People. Siden 1992
har han været bosat i Prag, hvor han udover
musikken dri-ver et headhuntingsfirma, og
rådgiver danske virksomheder i forbindelse
med deres aktiviteter i Tjekkiet.

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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Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

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

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

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

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Holmsland Jagtforening
Generalforsamlingsreferat fra
Holmsland Jagtforening den
26. januar 2019
Dagen startede som vanlig med jagt i
engene. 12 forventningsfulde jægere
var mødt op i det fine vejr. På grund
af fødselsdag trakterede Hans Kurt
med en lille en til næbet, hvorefter deltagerne kvitterede med fødselsdagssang
og formanden kunne overrække det tit
omtalte rævegrin til Hans Kurt. Det er
selvfølgelig lidt indspist og vil man vide
mere, må man melde sig ind i foreningen
og forhøre sig nærmere.
Efter parole blev gruppen blev delt op
i to hold, halvdelen fra Sommerlyst til
spangen og den anden halvdel fra spangen og ud til åmundingen, hvor så førstnævnte gruppe skulle slutte sig til.
Formanden skulle gå fra ved spangen for
at komme hjem for at færdiggøre de gule
ærter. Dette var dog lige ved at glippe,
da formandens ellers normalt velopdragne hund mente, at terrænet på den
anden side af åen var ”grønnere”, eller i
hvert fald var mere vildtrigt. Efter megen
kalden og fløjten måtte ærtefabrikanten
bide i det sure æble og lade hund være
hund for at komme hjem og koge ærter.
De øvrige fortsatte jagten, og der var da
også chance til både fasankok og sneppe,
men intet leveret.
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Alt endte OK, ærterne blev færdige til
tiden, hunden besindede sig og kastede sig i det kolde åvand og kom hjem
til egen side (efter 2 timer), ærterne
blev fortæret, kun et minus ifølge ”de
spisende gæster” Grisehalerne var ikke
kogt længe nok! Katastrofe.
Da alle var mætte og i godt lune afholdtes generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål, ligeledes regnskabet.
Valg til de forskellige tillidsposter gik
glat med genvalg over hele linjen.
Under evt. var der en lang debat og snak
om mårhundeproblemet, mange vil gerne deltage i bekæmpelsen af mårhundene, og vi nåede frem til, at der bliver
indkaldt til et møde indsatsen kan blive
så effektiv som mulig.
Formanden sluttede på vanlig vis: Tak
for god ro og orden. Tak for valget og tillykke til de valgte
Formand Karsten Krægpøth

Holmsland Jagtforening
Holmsland Jagtforening arrangerer i samarbejde med Søndervig Jagtforening en aftentur til
Pumpestation Nord i Skjern Enge
onsdag den 24. april 2019.
Man kan nyde udsigten fra taget på
pumpestationen, prøve trækfærgen,
gå en tur til fugletårnet ved fjorden og
måske??? besøge Provtsgaards Hus
med udstilling.
Vi får hjælp af en naturvejleder fra
Ringkøbing-Skjern Museum.
Afgang fra Brugsen (Æ Pold) kl.18 i
egne biler (vi fylder bilerne op).
Medbring kaffe og kage, som vi kan
nyde udendørs, hvis vejret er til det,
ellers indendørs.
Pris kr. 25 pr. person.
Turen er for alle.
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Holmbohjemmet
Vi har her på stedet fået endnu en firbenet ven. Vi har jo i forvejen Helles
lille pommeranian hund Muffin, som er
med hende på arbejde. Den har base forskellige steder i huset, og føler sig rigtig
godt tilpas. Den tiltusker sig mange
småbidder ved spisebordet, og af og til
er der da også en løftet pegefinger om
ikke at fodre den for meget.
Den nye firbenede ven er Flemming
Wennikes store halvanden år gamle
Sankt Bernhardshund ved navn Venus.
Den kommer sammen med sin ejer hver
tirsdag formiddag og besøger Evald en
times tid. Et besøg som Evald ser frem
til, og hvor der over en kop kaffe bliver
vendt stort og småt.
At få besøg af en hund kan være et dejligt afbræk i hverdagen, som ellers godt
kan blive lidt ensformig. Hunden bliver
klappet og snakket til, og det kan vække
gode minder fra før i tiden. Måske har
man selv haft hund engang og kan
fortælle om det.

Ellers har efteråret budt på forskellige aktiviteter såsom rengøringsdagen
i oktober, hvor hver beboer har besøg
af pårørende, som får flyttet de nullermænd, som vi i det daglige ikke får bugt
med. Det er altid en hyggelig arbejdsdag, som afsluttes med et fælles måltid
i kælderen.
Efterårsfesten er også et sikkert hit med
god mad, sang og musik og for nogen en
lille svingom.
Kælderen er igen fuld af børn, som
spreder liv og glæde. Vi har netop i dag
været inviteret ned til dem for at se teater. Tante Andante (hjemmehørende i
Lemvig) kom på besøg og tryllebandt
unge og gamle fra første sekund.
Vi sang en række velkendte børnesange
og også nogle nye, som vi må se at få
lært. Leg med balloner og Bro bro brille
gav sved på panden og musklerne blev
rørt. Efter forestillingen nød vi alle en
fiskefilet med pomfrittes, ketchup og remoulade og det var noget som alle kunne
være med til. En is til dessert og så var
det hele fuldendt.
Januar rinder ud og nu går vi heldigvis mod lysere og længere dage, og vi
glæder os alle til at komme noget mere
udenfor. Vi har været så heldige at få et
par stykker mere med i flokken af frivillige. Tak for det - der er altid plads til
flere og det er stadig torsdag formiddag
vi mødes til kaffe, sang og gåtur.
Hilsen Jytte Jensen - Holmbohjemmet.
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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk

Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde,
anlæg af veje, indkørsler, terrasse m.m.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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HOLMSLAND SKOLE

Indlæg fra Skolebestyrelsen ved
Holmsland Skole

Siden sidst:

2019 er skudt i gang, og hverdagen har
indfundet sig på skolen.
Vi afsluttede november måned med at
afholde Matematikkens Dag. En dag
hvor alle elever deltog aktivt i forskellige aktiviteter, der blev bygget et hus
af mælkekartoner, konstrueret forskellige rummelige figurer af tændstikker,
sugerør og aviser, samt tegnet diverse
matematiske figurer.

December stod traditionen tro i julens
tegn og startede med juleklippedag,
hvor skolen blev pyntet i bedste Gertrud Sand stil, og selv elever og lærere
var klædt på i julens tegn.
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Eleverne var delt på tværs af klasserne
og deltog i både juleklip og bagning
af de lækreste småkager. Dagen bød
ligeledes på fællessamling i musik og
spisning af æbleskiver. Og så var december måned skudt i gang.

På Lucia dag deltog pigerne fra store
team i det traditionelle Luciaoptog her
på skolen, samme dag var de inviteret
til Nr. Lynvig fyr, hvor de også gik Lucia, et smukt syn at se pigerne gå ned af
de mange trapper med lysene der glimtede.

HOLMSLAND SKOLE

Bedsteforældrene var i december indbudt til en dag, hvor de kunne følge elevernes hverdag et par timer, hvorefter
mormor madholdet serverede flæskesteg
med alt i tilbehør. Dagen blev afsluttet
med julebingo.
En dag som elever og bedsteforældre
havde set frem til, og som blev nydt i
fulde drag.
December bød traditionen tro på rød dag.
En dag hvor det gælder om at være klædt
i rødt. Den klasse, hvor flest var klædt i
rødt, vandt en præmie bestående af godter til hele klassen.
Nisseløbet sneg sig til Holmsland skole
en tidlig december morgen, hvor elever
og forældre sammen løste opgaver rundt
omkring skolen, samt nød en tiltrængt
kop varm kakao tilsat skumfidusser.

Januar måned bød desværre på en sygemelding af Heidi Sandholm, så alle
lærere har løbet stærkere for at dække
Heidis timer ind. Heidi er efter planen
tilbage igen sidst i februar, det glæder
vi os til. Men Eva Johnston er desværre
også blevet sygemeldt på ubestemt tid.
Nina Aarup, vores bestyrelsesformand,
er februar måned ud blevet ansat som
timelærer. Desuden er Michaela Sørensen på 24 ansat som vikar.
Januar var også måneden, hvor projekt
oprydning havde taget fart, og lørdag
den 12. januar blev der holdt aktion i
skolens gymnastiksal.
Mange interesserede var mødt op, og
aktionen var en succes. Der blev solgt
skolekort, møbler, tavler m.m.
Skolens elever er i øjeblikket i fuld gang
med at træne et opvisningsprogram, der
bliver vist i Ringkøbing lørdag den 16.
marts. Opvisningen vil tage udgangspunkt i skolens værdier, fællesskab,
glæde, bevægelser og udeliv.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell
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Madlavning
for mænd

Til dette en vinmenu, som vi havde
inviteret Flemming Wennike til at
servere.

Vi er nu færdige med madlavning i
denne sæson.
Det har igen i år været et godt forløb med stort gåpåmod og et godt
humør.
Vi har været næsten samme antal
som sidste år og med få udskiftninger, men vi har plads til flere, hvis
det er god mad, man interesserer sig
for.

Til slut vil jeg sige, at der er altid
plads til nye ansigter, der kan bidrage
med godt humør og gåpåmod.

Også i år har vi haft en rigtig god underviser i Grethe Nisgård, som har
givet en rigtig god læring i madkunsten, hvor vi alle kan være med, og
vi lærer en masse nyt.
Til afslutning i madlavning lavede vi
en treretters menu bestående af Rejecocktail, en rigtig god wienersnitsel og citronfromage
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MVH Erik Dideriksen

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
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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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. maj
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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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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