HOLMSLAND SOGNEBLAD

Februar 2020

22. ÅRGANG

NR.1
1

HOLMSLAND SOGNEBLAD
22. Årgang

Nr. 1

FEBRUAR 2020

Udgivet af Holmsland Sogneforening
www.Holmsland.dk

Bladudvalg:
Sjoerd Both (ansvh.)
Røjklitvej 11
Holmsland
6950 Ringkøbing

97 32 13 69
holmsland.sogneblad@gmail.com
Mogens Tarp
Gadegaardsvej 9
Kloster
6950 Ringkøbing
97 33 72 42 / 22 97 72 42
Ivan Schmidt
Frederiksberg 20
Kloster
6950 Ringkøbing
23 42 00 70
Deadline for næste nummer:
Torsdag den 30. april 2020
Udkommer i uge 22
Forsidefoto:
Ivan Schmidt
Grafisk produktion: meller.dk
Trykt i 700 eks.

2

Kære læsere
Godt Nytår til jer alle!
Vi er godt nok et par måneder inde i
2020, men du sidder med det første
nummer af Sognebladet 2020 i dine
hænder lige nu..
Dette Sogneblad handler rigtig meget
om vores fælles generalforsamling, som
i år bliver afholdt fredag d. 27. marts
med start kl. 17.00.
En aften jeg vil OPFORDRE ALLE
borgere til at deltage i ( yngre som ældre)
for at høre om, hvad der sker i de forskellige foreninger her på Holmsland.
Og så er det bare en RIGTIG hyggelig
aften sammen med mange gode mennesker.
Og husk: Det er ikke farligt – du bliver
ikke valgt til en bestyrelsespost, med mindre du gerne vil..
Håber vi ses d. 27. marts 2020.
Mange hilsner
Dorthe Krogsgaard

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Bosætning og Brugs
– en opfølgning
Først og fremmest var det meget
glædeligt, at så mange havde fundet vej
til Kulturcentret tirsdag d. 4. februar.
Glædeligt, fordi stor opbakning nemlig
er vigtig – uanset om vi får status af omdannelseslandsby eller ej.
Undertegnede kom vist for godt i gang
– eller rettere: Jeg glemte tiden!
Derved blev der ikke tid til at stille
spørgsmål eller komme med input. Det
vil jeg hermed gerne rette op på. Man
må hjertens gerne henvende sig til mig
med spørgsmål eller gode idéer.

Ansøgningen om at blive omdannelseslandsby er netop ganske åben og det, at
ansøgningen er sendt, er ikke ensbetydende med, at planerne på nogen måde er
låst fast. Vi arbejder naturligvis videre.
Af praktiske hensyn ser jeg gerne, at henvendelsen bliver på mail hj.guldager@
gmail.com men træffes (måske) også på
tlf. 21728691.
Hans Jørn Sørensen
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Loppetræf
Holmsland Sogneforenings
Loppemarked

opstilling, oprydning og salg af lopper.
I lige måneder står Peter Hell og Hans
Krogsgaard for tømning af containeren,
og i ulige måneder er det Ivan og Bodil
Schmidts job.

Genbrug er mange ting. Men er du en af
dem, som sætter pris på at finde spændende, billige brugte effekter, så bliver
der en lejlighed fredag d. 22. og lørdag
23. maj. Disse to dage arrangeres igen
loppetræf i Kloster.
Ringkøbinggardens lopper og genbrug,
Klosterkræmmeren og Holmsland
Sogneforening byder ind med masser af
genbrugs- og loppefund.
De to førstnævnte holder åbent hele
året rundt, hvorimod Holmsland Sogneforening begrænser sig til salg to gange
om året. Dermed er ikke sagt, at der
ikke kan købes fra sogneforenings loppelager året rundt. Står du/I og mangler
en børnestol, en hundekurv eller noget
helt andet, så forhør.
Vi har ikke alt, men næsten alt på lager.
Fortsæt endelig med at aflevere brugbare effekter i containeren på genbrugspladsen eller ring på mobil 51 91 71 09,
hvis der er større ting.
Stor tak til de 30 flittige og efterhånden
drevne frivillige, som på skift er med til
at løfte opgaven med tømning, levering,
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En af hylderne i loppecontaineren er i
meget dårlig stand. Skulle der et eller
andet sted stå afbrugte stålhylder, som I
vil forære sogneforeningen, så hører vi
meget gerne fra jer.

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Naturens Dag
13. september 2020

Mon ikke disse to skønne kvinder igen i
år vil være at træffe med kaffe og kage
på Hindø på Naturens Dag?

Og mon ikke vi igen i år kan finde en
traktorfører til John Deere 6200?

Allerede nu er de forskellige foreninger
trukket i arbejdstøjet, så noget tyder på en
rigtig festlig dag i vores smukke natur.
Nogle af aktiviteterne fra sidste år er
uundværlige gengangere, men der bliver også nytænkning. Programmet vil
komme til at indeholde aktiviteter, som
giver ”reklame” for de forskellige foreninger, aktiviteter, som giver forståelse
for hinandens brug af naturen og aktiviteter, som henvender sig til børn, voksne, bedsteforældre, gangbesværede og
folk, som er let til bens.
Det er vores håb, at der inden for de
næste måneder dukker en masse ideer
og forslag op. Vi har brug for alle ”vilde” ideer og hører meget gerne fra jer.
Inger - mobil 21 37 50 08
- forpagter@outlook.dk
Esther – mobil 29 29 97 61
– estherfrularsen@gmail.com
Dorthe - mobil 23 29 97 91
– asgerkrogsgaard@mail.dk
Bodil – mobil 51 91 71 09
- bodil.holmsland@gmail.com
To, der altid trækker den rigtige vej

Det håber vi, for d. 13. september 2020
inviteres igen til oplevelser i naturen
med Røjklit Havn som udgangspunkt.
Temaet for dagen er i år Vild i Naturen.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING

SprogCafé
Danmark er et dejligt land, der tiltrækker mennesker fra mange lande. Det er
endnu mere sandt på Holmsland end på
noget andet sted i landet. Holmsland har
kun 800 indbyggere. Alligevel er der
mennesker fra 23 forskellige lande.
Sproglærere siger, at dansk er et af det
sværeste sprog i verden for udlændinge
at lære.
Forståelse af den danske kultur kan være
en hemmelighed. Danskere vokser op
med mere eller mindre de samme erfaringer: sange, historier, sprog, helligdage
og skikke. Mange antager, at sådan er hele
verden. Det kan være svært for nye tilflyttere at forstår, hvordan det hele fungerer.
Da jeg første gang flyttede til Danmark,
sagde en af mine dansklærere, at den
bedste måde at lære dansk på var ”pudemåden” dvs. at bo sammen med en
dansker, så man få brugt dansk hver dag.
For det meste har tilflyttere ikke den mulighed.
Mange udfordringer for en tilflytter!
Hvordan kan man integrere dem hurtigere i det danske sprog og kultur?
For 3 år siden satte en arbejdsgiver, Jesper Aarup gennem Holmsland Sogneforening gang i dette arbejde, ved at puffe
til nogle pensionerede undervisere her på
Holmsland. De tog opgaven på sig.
De opfandt SprogCaféen som en mulighed for lokale tilflyttere til at lære hinanden at kende, til at lære det danske
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Tre generationer til Velkommen Her.
Boguslawa Smigalska, Magdalena Smigalska-Kalata og Filip.

sprog og stifte bekendtskab med kulturen.
I efteråret 2016 startede 15 mennesker i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
I år har de flyttet caféen til Holmsland
Skole. Hvorfor? Der er nu 32 ”elever”,
der hver mandag aften kommer sammen
med 10 frivillige lærere/hjælpere, der tager sig tid til at hjælpe.
Jeg kunne godt forstille mig, at SprogCaféen er et af de mest succesfulde landsbyprogrammer i landet. Andre tilflyttere i
området er velkommen til at deltage.
Som en der er med som en elev, er jeg (og
jeg er sikker på, at jeg taler for de andre)
meget taknemlig for vore dygtige naboer, der har lyst til at bruge deres tid på at
hjælpe os med at blive bedre integreret i
Danmark!
Tak skal I have!
Rusty Seltz

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Til alle hundeejere
og hundepassere.
Da Sogneforeningen har modtaget en
del henvendelser
i den seneste tid,
vil vi hermed opfordre alle hundeluftere, der ikke
samler deres hunds efterladenskaber op,
om at overholde loven.

Der skal samles op på veje, fortove,
cykelstier, offentlige anlæg, stier, i bede
og åbne haver, i indkørsler, osv.
Stor tak til alle jer, der allerede
holder vores by ren – vi håber alle
fremover vil hjælpe med det.
Med venlig hilsen
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 Søren Plauborg Pedersen
• Ved indgangen til vores fælles generalforsamling d. 27. marts
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.
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Fælles Generalforsamling
d. 27. marts 2020 kl. 17.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Er du med?
Vi glæder os til at se dig til Fælles Generalforsamling.
Alle er velkomne og ingen vælges til en bestyrelsespost mod sin vilje.

Program:
Kl. 17.00: Velkomst
Følgende afholder generalforsamling:
Holmsland Sogneforening
Holmsland Brugsforening
Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Der serveres noget at spise på et tidspunkt mellem generalforsamlingerne.
Holmsland Idræts- og Kulturcenter vil stå for aftensmaden i år
Aftensmaden med drikkevarer er gratis for gæsterne (betales af foreningerne).
Ca. kl. 20.00 Kaffe med brød (Bentes kringle
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og fortsat hyggeligt samvær

Fælles generalforsamling den 27. marts
Beretning for
Holmsland Sogneforening 2019
Når vi ser tilbage på 2019 har vi i Sogneforeningen været omkring mange ting.
Ikke altid noget man kan se udadtil, men
der arbejdes på rigtig mange områder.
En af de ”synlige” ting er vores loppemarked, som bliver afholdt to gange årligt. Dette må siges at være vores største
indtægtskilde. ”Loppe-holdet” tømmer
jævnligt genbrugscontaineren, og de gør
klar til og afholder loppemarkedet i maj
og oktober. I 2019 holdt vi ”Loppetræf i
Kloster” hvor vi annoncerede det i samarbejde med Ringkøbinggarden og KlosterKræmmeren. En succes, hvor der kom
mange mennesker alle tre steder.
Naturens Dag – den 2. søndag i september, som vi i nogle år har afholdt på Røjklit
Havn i samarbejde med mange andre foreninger. En dag der også i år var en succes,
og som vi gentager i 2020.
Velkommen Her – en kæmpe succes,
hvor der i løbet af året er kommet mange
nye ansigter til. Ikke kun fra Holmsland,
men også både fra øst og vest kommer der
nye fra. Der er ca. 35 tilmeldte som mødes
hver mandag aften og læser danske tekster,
aviser og bøger. Og får en snak på dansk
med de frivillige hjælpere der er tilknyttet.
Det leder mig så naturligt over til én af de
større aktiviteter, der har været i år. Ikke en
der måske har været så synlig, men et stort
stykke arbejde er blevet lagt i Bosætnings-

udvalget!! Bl.a. deltagerne på Velkommen
Her har ytret ønske om at bosætte sig i
Kloster. Der har været afholdt et møde for
50+ borgere, for at se hvor stort ønsket om
evt. at opføre boliger i Kloster var i denne
aldersgruppe. Og ønsket var STORT –
så derfor har Bosætnings-udvalget været
rundt og se, hvordan det er gjort i andre
vestjyske byer. Og der har været/er mange
bolde i luften, som vi håber, der kommer noget positivt ud af mht. bosætning i
Kloster i løbet af de næste år.
Velkomst til nye borgere – der er en lille
gruppe der holder øje med når der kommer nye borgere til Holmsland og tager ud
og byder dem velkommen. Dette sker bla.
ved at de får en folder om hvad der sker
på Holmsland. Folderen er ved at blive
genoptrykt/opdateret. Vi tror på, at der
kommer flere boliger til leje/salg i Kloster,
så der bliver brug for flere foldere.
Bykort/oversigtskort – er en idé om at
fastboende og turister skal kunne orientere
sig om, hvor de forskellige firmaer/turistattraktioner osv. befinder sig på Holmsland.
Et arbejde der er i fuld gang og vil blive sat
op i løbet af 2020.
Banko Carl var igen i byen sidst i oktober. Et arrangement vi havde sammen
med Holmsland Idræts- og Kulturcenter
og HGU. Denne gang blev det igen til et
større overskud, og der er penge i vores
fælleskasse til endnu flere arrangementer.
Sankt Hans i Røjklit Havn er Sogneforeningen lidt med indover i form af, at vi
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Fælles generalforsamling den 27. marts
trykker midsommervisen og hvis der er andre praktiske gøremål vi kan hjælpe med.
Grundlovsdag blev i år afholdt hos Jeanette og Sjoerd Both og blev et vellykket
arrangement som gentages igen i 2020.
Flagalléen har været lejet ud nogle gange.
Det er et FLOT syn, som vi får ros for, når
folk kommer til fester i byen.
Julebelysning blev i år heldigvis ikke ramt
af en december-storm, som det før er sket.
Også et flot syn og hyggeligt i december
at køre til byen og se denne udsmykning.
Grønne områder: ”Æ pold” – Johanne
Høkers Plads – Sogneparken – Ragna
Tangs Plads – legepladsen v/Centeret.
Alle områder hvor vi prøver at holde græsset grønt og ukrudtet nede. Det er SVÆRT,
og ikke alle steder lykkes det lige godt,
men vi forsøger ved fælles hjælp.
HIMS – er blevet sendt ud 35 gange i løbet
af 2019. Det udsendes når der er aktuelle
ting og når noget skal hurtigt ud til mange.
Det sendes også til pressen, og vi har
oplevet op til flere gange, at det har givet
omtale, hvor der efter en HIMS er taget
kontakt til arrangørerne af aktiviteterne.
Infoskærme i Brugsen og i Holmsland
Idræts- og Kultur Center. Skærmene er der,
men hvor mange der ser dem og hvor nyttige de er – er vi lidt tvivlsom overfor. Giv
gerne en tilbagemelding på næste generalforsamling, om I ser den og får nyttige informationer denne vej.
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ALT der sker i Sogneforeningen kan
KUN gøres fordi der er MANGE
frivillige hænder, der gør et KÆMPE
stykke arbejde for foreningen – uden
jer INGEN aktivitet – TUSIND TAK for
denne STORE hjælp.
På vegne af bestyrelsen
Dorthe Krogsgaard
Bestyrelsen for
Holmsland Sogneforening:
Nuka Chemnitz
Marie Busch Nielsen
Søren Plauborg Pedersen
Sjoerd Both (– ønsker ikke genvalg)
Torben Pedersen (– ønsker ikke genvalg)
Peter Hell-Petersen (– ønsker ikke genvalg)
Dorthe Krogsgaard (– modtager genvalg)

Fælles generalforsamling den 27. marts
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Fælles generalforsamling den 27. marts
Beretning for
Dagli’Brugsen Holmsland 2019

er et stort potentiale for Dagli’Brugsen
Holmsland!”

På Generalforsamlingen 2019 bød vi
Jimmi Fyrsterling velkommen som ny
brugsuddeler. Kun 10 måneder er gået;
men allerede nu tegner sig gode resultater, og er det ikke som om, Jimmi har
været her længere.
Jimmi har vist, at skarp styring på drift
og omkostninger kan aflæses direkte på
bundlinjen og tilmed give bedre flow
i butikken. Jimmi har også vist, at det
betaler sig at give personalet udfordringer med dertil hørende ansvar.
Vi afventer det endelig resultat for 2019.
Det vil blive fremlagt på Generalforsamlingen. Men det går altså godt, og de
gode resultater har da også givet genlyd
på de bonede gulve på direktionsgangen
i COOP.

Den positive udvikling passer godt sammen med vores udviklingsstrategi. Vi
står overfor en bunden millioninvestering på 2,5 mill. i CO2 neutrale køleanlæg, nyt tag og nye vinduer. Selvom vi
investerer i nyt tag og nye vinduer, vil
ejendommen, der har huset Brugsen
siden 1912, fortsat være utidssvarende
og forældet - og med en beliggenhed, der
gør det umuligt at udvide.

I efteråret 2019 havde Jimmi besøg af
driftsrådgiver Kjeld Kirkedahl og direktør i Dagli’Brugs kæden i COOP Torben B. Andersen. Det var en overrasket
direktør, der var på besøg denne dag.
Ved ankomsten møder han en forældet/
slidt bygning, en slidt indgang - men
da han træder ind åbenbarer der sig en
meget ind-bydende og moderne butik.
Det gjorde indtryk. At der i denne ejendom kunne drives en moderne butik - til
trods for niveauforskel i gulv, trange kår
på lager og meget utidssvarende forhold
til personalet. Han havde stor ros til Jimmi og sluttede af med replikken: “Der
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Udskiftningen til CO2 neutrale køleanlæg, der er vedtaget i hele COOP-kæden,
skal være gennemført inden for 5 - 10 år.
Vi er altså under voldsomt pres og vægrer os ved at lægge en investering på 2,5
mill. kr. i den butik, vi kender i dag.
Vi er nødt til at afsøge nye muligheder
for at fremtidssikre vores Brugs. Kloster/
Holmsland skulle helst også om 10 år ha’
indkøbsmuligheder lokalt.
Vi ser os om efter et nyt sted at bygge
Brugs.
Der er to sider i denne sag. Den ene ting
er at bygge en ny butik, og den anden
ting er at sikre omsætningsstigning, der
kan forrente ny butik. Disse to ting hører uløseligt sammen, og vi vurderer, at
det kun kan opfyldes ved at bygge i den
sydlige ende af Kloster, i synlig afstand
af Søndervig Landevej. Den hævede omsætning (flere kunder) skal komme ved

Fælles generalforsamling den 27. marts
at få del i “kundestrømmen” på Søndervig Landevej.
Vi er fra alle sider omgivet af udvikling
og højt aktivitetsniveau. Det tror vi kan
blive vores løftestang for udvikling af
Dagli’Brugsen Holmsland. Der vil på
Søndervig Landevej og på cykelstierne
blive en lind strøm af potentielle kunder,
hvor vi kan tilbyde - ikke konkurrence til
Søndervig; men et supplement til dagligvarehandlen.
Vi planlægger at etablere en OK-tank
med vaskeplads plus en stor P.-plads
med adgang til toilet. Det har strejfet os,
om Brugsens P-plads også kunne tjene
som en naturlig adgang til nyetableret
hundeskov.
Vi har set os om efter en samarbejdspartner, der sammen med os kunne gøre det
økonomisk muligt at bygge ny butik til
15 - 20 mill.
Fordi Brugsen står skarp og veldreven
med Jimmi ved roret - og fordi omsætning og indtjening er stigende, er det
lykkedes os at finde en samarbejdspartner, som sammen med os vil arbejde for
en ny butik i Kloster.
Det er Ølgod Brugsforening med direktør Poul Eriksen i spidsen. Mere herom
senere når vi indleder forhandlinger om
fusion.
Vi ved det forpligter, at vi i butikken
kommer til at tilgodese både kernekunder
fra Kloster/Holmsland og turister på
gennemrejse. Vores butik skal stadig

som udgangspunkt være lokalområdets
butik, der også nyder godt af turisterne.
Den energi, der er i og omkring Brugsen
i dag vil vi arbejde hårdt for at flytte med
over i ny butik til gavn og glæde for alle.
Klar - Parat - Madpakkestart
Af større aktiviteter vil vi nævne “Klar Parat - Madpakkestart”, som vi gennemførte sammen med skolen i august/
september. Det kulminerede med workshop i butikken og den store fællesspisning i telt foran Brugsen. Tak for indsatsen til alle samarbejdsparter og
frivillige.
Godt arbejde i blæst og regn. Samarbej-det med skolen har sat sig nye spor
til glæde for hele lokalsamfundet. Lad
os se, hvad det kan blive til. - og opskrifterne fra diætist Anne W. Ravn lever videre. Til adventshyggen i butikken
serverede bestyrelsen “den røde suppe”
med linser, peber og løg.
Onsdag d. 6. nov. 2019
var dagen, hvor Brugsen havde inviteret
alle foreninger, råd og bestyrelser til et
fællesmøde om fællesarrangementer på
Holmsland.
Ideen til mødet kom efter vores store
fællesarrangement med skolen. Vi fik
nemlig mange positive tilkendegivelser og opfordringer til igen at samle
børnefamilierne.
Vi har igennem mange år afholdt “Børnemarked, Internationalt Marked, Marked
med motion”. Alt sammen gode ting
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Fælles generalforsamling den 27. marts
med god opbakning; men tiden er løbet
fra det gamle koncept.
Og så var det vi tænkte: Kunne vi sammen skabe et fællesarrangement, der
kan samle hele byen / sognet - både
børnefamilier, unge og ældre.
Tilslutningen til mødet var stort. Vi var
8 foreninger, institutioner og råd samlet
og viljen var der til at arbejde for det, vi
vil kalde en Sommerfest på Holmsland.
En arbejdsgruppe blev nedsat og snart
hører I mere…...
En stor tak til vores frivillige chauffører, til vores dygtige faste personale og til
vores friske ungarbejdere. En stor tak til
Jimmi og bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.
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Vedr. valghandling:
I april 2019 valgte bestyrelsesmedlem
Lene Holm at udtræde af bestyrelsen.
Tak for din indsats, Lene. I denne
forbindelse indtrådte suppleant Linda
Tøt Thomsen som bestyrelsesmedlem
indtil førstkommende generalforsamling
i 2020.
Bestyrelsen for
Holmsland Brugsforening:
Esther Larsen, formand
Svend Jensen, næstformand
Jane Gravengaard, sekretær
Erik Dideriksen, medlem
Linda Tøt Thomsen, suppleant
På valg er:
Svend Jensen, villig til genvalg
ledig bestyrelsespost
Linda har været glad for arbejdet i bestyrelsen som supleant og er villig til valg
til den ledige bestyrelsespost.

Fælles generalforsamling den 27. marts
Beretning for
HGU 2019
Hvad er HGU
Hvor er HGU på vej hen?
Disse 2 spørgsmål, har vi i bestyrelsen stillet os selv flere gange i løbet af det sidste
år.
Og det er bestemt ikke nemme spørgsmål
at svare på. Der er nemlig lige så mange
meninger om dette, som der er græsstrå på
fodboldbanerne.
Hvad er HGU så?
Først og fremmest er HGU en forening.
Hvilket ifølge den danske ordbog er en
sammenslutning af mennesker, der arbejder sammen for at fremme fælles interesser og det at samle og kombinere forskelligartede egenskaber, aktiviteter el.lign.
Det virker måske simpelt at kigge i ordbogen efter svaret, men vi i bestyrelsen mener faktisk, at det er den definition, vi skal
arbejde hen imod, for sandheden er, at vi
på nuværende tidspunkt ikke er der og med
en aldersforskel på 89 år imellem yngste
og ældste medlem, er der mange forskellige interesser at tage hensyn til.
Vi er også en idrætsforening, der drives af
frivillige kræfter, lige fra bestyrelsen, udvalgene, trænerne, hjælpetrænerne til dem,
der hjælper med de mange andre forskellige opgaver.
Og til dem der skal der lyde en kæmpe
tak. I lægger rigtig mange frivillige timer i
HGU, uden jer var det ikke muligt at have
en forening.

Men vi må desværre også konstatere, at det
bliver sværere og sværere at finde de frivillige hænder.
Det oplevede bestyrelsen selv ved generalforsamlingen i 2019, hvor det ikke lykkedes at finde to nye medlemmer til at
afløse de to afgående.
Dette affødte en del ekstra spørgsmål.
• Ønsker folk stadig, at der er et HGU?
• Skal HGU nedlægges?
• Skal bestyrelsen forsætte med 3 medlemmer?
• Skal hele bestyrelse udskiftes?
Den resterende bestyrelse, blev dog hurtigt
enige om, at der forhåbentlig stadig var nogle, der ønskede, at der er noget som hed
HGU. Men ønskede heller ikke at forsætte
med kun 3 medlemmer, da de ikke følte, de
kunne yde den nødvendige arbejdsindsats.
Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, for at finde nye bestyrelsesmedlemmer og om nødvendigt at
lave en total udskiftning af bestyrelsen, da
den resterende bestyrelse ikke ønskede og
stå i vejen, hvis der var et ønske om en total fornyelse.
Vi måtte konstatere at fremmødet til den
ekstraordinære generalforsamling ikke var
overvældende. Men de der mødte op, og
til dem skal der lyde en stor tak, var helt
sikkert interesserede i at HGU skulle fortsætte. Og vi fandt da også 2 nye medlemmer til bestyrelsen, nemlig Bjørn Verwiebe
og Bent Erik Iversen. Vi fik også for første
15
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gang i et par år en suppleant i form af Lisbeth Klokkerholm. Tusind tak til jer alle
tre for at bakke op om foreningen.
Den første tid brugte vi på, at få styr på de
løse ender forårets tumult havde efterladt.
Men i efteråret var vi for alvor klar til at
tage arbejdstøjet på. Og det er her, det andet spørgsmål for alvor kom på bordet.
Hvor er HGU på vej hen?
Vi var alle enige om at sammenarbejdet
med de andre foreninger på Holmsland
skulle dyrkes, og heldigvis eller naturligvis blev vi mødt med samme holdning fra
alle sider.
Vi lavede en mere fast mødestruktur med
hallen, så vi løbende kunne få løst eventuelle opgaver eller problemer. Det blev
endda til en hyggeaften, hvor de to bestyrelser og Marlene, som helt ny centerleder,
mødtes bare for at lære hinanden at kende.
Vi endte aftenen med en venlig pool/billardkonkurrence, som vi skal undlade at
fortælle vinderen af, men vi gik hjem med
hovedet højt og et smil på læben.
Vi var også enige om at de frivillige, som
bruger mange timer i HGU skulle prioriteres mere. Som en start er det vores plan
at lave minimum 2 arrangementer for de
frivillige om året. Første arrangement afholdes d. 21/2. Det er vores håb at vise de
frivillige, hvor vigtige de er, men også at
mødes helt uformelt på tværs af de forskellige sportsgrene i foreningen og skabe/pleje relationerne til hinanden.
Foreningens kontingent har altid været og
16

vil sikkert altid være et ømt punkt. Men da
vi gerne vil have flere aktive, lavede vi i
denne vintersæson et forsøg, hvor der var
rabat, alt efter hvor mange hold et medlem
deltog på. Det er generelt blevet modtaget
positivt, men om det har givet den effekt,
vi havde håbet på, kan vi nok ikke sige.
Pr. 1/1-2020 har Ringkøbing/Skjern kommune endelig fjernet 25-års reglen, og det
giver os helt nye muligheder. Men det er
ikke den eneste ændring i tilskudsreglerne,
så vi vil, i bestyrelsen, arbejde målrettet
imod at få sammensat en kontingentløsning, der vil være den bedste for vores
medlemmer, men samtidig tager hensyn til
de nye regler.
Vi har alle i bestyrelsen en idé om, hvor
vi gerne vil have at HGU skal hen, men vi
havde/har brug for at vide hvad medlemmerne mente/mener. Derfor lavede vi i en
tilfredsundersøgelse på Facebook. Vi modtog i alt 60 besvarelser. Og vi må sige, at
overordnet set var responsen positiv. Men
den har også givet os en masse gode input
at arbejde ud fra. Og disse input er yderst
vigtige for os. For selvom vi er meget
forskellige i bestyrelsen, er der altid muligheder eller problemer vi ikke har tænkt
på eller vidste der eksisterede. Vi vil bruge
resultatet af undersøgelsen, som en ledetråd til, hvad vi skal arbejde med i fremtiden.
Vi vil også gerne på det stærkeste opfordre
til, at man tager fat i bestyrelsen, hvis man
har et ønske, en idé eller et problem. Og
specielt hvis man går med en lille frivil-
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lig trang i maven, også selvom man måske
ikke lige ved, hvor i foreningen man passer ind.
Vi er også altid åbne for at starte nye hold
op, som i vinters hvor vi startede med både
Yoga og børnemultiholdene. Så kom ud af
busken og lad os tage en snak om det.
Bestyrelsen mødes fast hver måned, og
man kan altid få tid på disse møder, bare
kontakt et af bestyrelsens medlemmer.

det. Det kan ikke passe, at vi i et så lille
et samfund, hvor alle kender alle, ikke kan
finde ud af dette. Sladder og snak i krogene
har ingen steder hjemme og da slet ikke decideret persontilsvining. Vi vil starte med
at opfordre til, at man tager stærkt afstand
fra dette. Men det er en ting, som vi nok
desværre bliver nød til at tage mere konkret fat i, hvor end vi havde håbet på, at det
ikke ville blive et problem i HGU.

Men hvad er vores planer i den nærme-ste
fremtid. Som sagt tidligere, vil vi fokusere
på de frivillige og arbejde på en kontingentløsning. Men vi har også indset, at
meget af vores udstyr står til udskiftning.
Vores plan er derfor, at der skal laves en
forårsoprydning, så alt kan blive gennemgået og udskiftet hvis det er nødvendigt.
Vi har allerede bestilt en ny hoppepude, da
den nuværende, med 10 år på bagen, ikke
kan betale sig at reparere på længere. I den
forbindelse vil vi gerne takke vores sponsorer. Det er dem, der gør det muligt for
vores lille forening at lave tiltag som de
ovennævnte. Vi arbejder også på en større
investering til glæde for vores medlemmer,
som vi håber at kunne løfte sløret for inden længe.

Igen i år skal vi bruge et nyt medlem til
vores bestyrelse, da Bjarne Hansen træder
tilbage. Og vi ønsker på ingen måde at stå i
samme situation som sidste år. Så hvis der
er nogen, der gerne vil være med til at skabe fremtiden i HGU, vil vi igen opfordre,
selv den mindste mus, til at kontakte bestyrelsen.

Disse ting er ”nemme” at tage fat i, da de
som udgangspunkt alle er positive tiltag.
Men vi ser det også som en nødvendighed
at tage fat i et helt andet problem. Et problem, der er tiltagende overalt i verden,
desværre. Vi bliver simpelthen nød til at
finde den gode tone frem igen, både i vores
hverdag og på de sociale medier. Vi har nu
flere gange oplevet at dette ikke er tilfæl-

Til slut - tak til alle medlemmer, hjælpere,
trænere, udvalgsmedlemmer, andre frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere.
HGUs Bestyrelse.
Formand Mads Jørgensen
(på valg, modtager genvalg)
Næstformand, kasserer Bent Erik Iversen
Sekretær Bjørn Verwiebe
Sportskoordinator Bjarne Hansen
(på valg, intet genvalg)
Markedsføringsansvarlig
Marian Bach Jeppesen
(på valg, modtager genvalg)
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HGU

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

2019

293.042,50
393.070,00
22.878,00
16.555,00
170.992,57
12.400,00
31.077,60
113.336,65
0,00
1.090,00
0,00
1.023,20
0,00
0,00
-2.841,53
1.052.623,99

2018

254.578,29
247.606,00
28.373,00
22.046,00
177.651,98
9.250,00
0,00
110.695,18
0,00
1.790,00
0,00
1.279,00
0,00
0,00
0,00
853.269,45

Udgifter

2019

2018

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

34.500,00
21.391,64
38.516,65
567.006,75
24.344,22
1.160,00
13.711,75
10.224,27
23.749,56
16.555,00
40.396,22
62.263,54
1.381,35
0,00
855.200,95

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

Overskud

197.423,04

12.528,14

Underskud
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Beretning for
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Et år i centeret, hvor der har været fuld fart
på, over det hele. Året har som altid været
fuld af aktivitet, og mange fester m.v. Det
er dejligt at se vores lokaler blive brugt.
Som vi kan se, er der allerede nu booket
godt op til forskellige arrangementer, det
er fantastisk. Der er mange ting at skrive
om, jeg vil prøve at tage nogle af dem frem.
Vores ovenlys inde i idrætshallen, hvor vi
skulle have sat et nyt op i efteråret, blev
ikke til noget i første omgang. P.g.a. alt det
vand, var det ikke muligt. For ikke at forstyrre vores indendørs aktiviteter, har vi
besluttet, at vente til foråret Så håber vi det
bliver tæt. Der har været mange problemer med vand på gulvet. Jeg håber, at der
er forståelse for dette.
Vi har søgt krone til krone pulje. Der har
vi fået ca. 200.000 kr. til ovenlys, men vi
håber, at det også er med til at nedsætte
vores varmeforbrug.
Vi arbejder på, at få udvidet vores fitnesscenter. Da der er op til 50 % flere kunder,
og da det kniber med plads i forvejen, og
med den udvikling der er i gang omkring
os, er vi i gang med at finde ud af, hvad det
koster med en tilbygning. Det er i samarbejde med HGU.
Der har været mange arrangementer i
2019. Vi havde Banko Carl på besøg, hvor
vi gentog successen fra 2017. Vi var lidt
nervøse, da der ikke var solgt så mange
billetter i forvejen, men den nervøsitet
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blev gjort til skamme, idet der kom rigtig
mange på dagen og købte billet denne dag.
Sikke en søndag, med fuldt hus. En fantastisk dag, og et flot overskud til de tre foreninger, der var fælles om arrangementet.
Hermed skal der lyde en stor tak til alle de
der har støttet os med gaver m.v. og alle de
frivillige, som hjalp til, og fik det hele til at
gå op i en højere enhed. ”1000 tak”.
Sogneforening og Centeret havde en
hyggelig aften med ”Stormi” fra Prag. Her
blev Multisalen fyldt, og aftenen var en
succes.
Kunsten inviterer indenfor blev afholdt
for anden gang. Vi kunne godt ønske os
flere gæster, men selve arrangementet, var
hyggeligt og en god oplevelse, så derfor
har vi valgt at være med igen i år. Det er
weekenden den 4.-6. september.
Vi valgte igen at holde julefrokost med
”Madam Blå”. Det var en festlig og
fornøjelig aften.
Her i foråret, har vi fået ”fotovognen” fra
TV Midtvest, til at komme og holde et
foredrag. Det må siges at være et tilløbsstykke. Første dag blev der solgt 90 billetter, og vi kunne se, at vi var nødt til at flytte arrangementet ind i hallen. 400 billetter
er nu solgt, der er udsolgt, det glæder vi
os over, og vi tror på, at det bliver en sjov
aften.
Vi havde en ryste-sammen aften, med
HGU’s bestyrelse, hvor vi fik et spil billard, og vi havde tid til at få snakket. Vi
havde en rigtig hyggelig aften. Vores sam19
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arbejde kører rigtig godt, så vi er klar, i
begge bestyrelser til et nyt år.

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Charlotte valgte at sige op, så pludselig
stod vi uden centerleder. Vi vil gerne sige
tak for godt samarbejde, i den tid du har
været i Centeret, og vi vil gerne ønske dig
held og lykke.

købt et nyt overvågningskamera, til brug i
forhold til tyveri. Vi har også købt en ny infoskærm til forhallen. I år vil vi købe et stort
lærred til projektoren, det har vi brug for
f.eks. når ”fotovognen” kommer på besøg.
Hvis nogen af jer har gammelt jern, må I
gerne aflevere det hos Henrik Jørgensen i
Bandsby.

Pr. 1. oktober fik vi ansat Marlene Pedersen. Vi vil gerne byde dig velkommen, du er
allerede godt i gang. Der har været mange
ting, du skulle sætte dig ind i, det har du
gjort med stor tilfredshed. Vi glæder os til
samarbejdet med dig.

Jeg vil gerne opfordre jer til, at møde op
til vores fælles generalforsamling, en rigtig
god aften, hvor fire foreninger afholder
deres generalforsamlinger. Vi får lækker
mad og har en dejlig aften og hyggeligt
samvær. Så mød talstærkt op.

Vi holder hjælperfest her i foråret, det bliver den 6/3: Vi håber, at alle der hjælper os,
vil være med. I er med til at få det hele til at
fungere i hverdagen, uden jer var det ikke
muligt, at få det hele til at køre. Det vil vi
gerne sige mange tak for. Vi håber også, at
I vil tage den bedre halvdel med, de må jo
undvære jer, mens I hjælper til. Vi håber
det bliver en hyggelig aften.

Mange tak til bestyrelsen for et godt og
hyggeligt samarbejde. Der har været
mange udfordringer i år, men det har I
klaret med en positiv indstilling.

Jeg vil også gerne sige en stor tak til alle der
sponserer os hvert år. Det er med til at løfte
Centerets standard, og aktivitetsniveauet,
fordi vi har nogle penge at arbejde med.
Vi glæder os over de to -tre årlige arrangementer vi har sammen med jer. Hvis nogen
har lyst til at være sponsor, er I velkommen til det. Så kan I kontakte Jette Årup på
4051 3910 eller på mail aarupbredmose@
mail.tele.dk.
Penge for gammelt jern, har givet godt i
år. Pengene skal ikke gå ind i den daglige
drift, men vi har købt nogle ting. Vi har bl.a
20

På vegne af bestyrelsen
På valg i år
Anita Jensen

modtager genvalg

Brian Jeppesen modtager genvalg
Kjeld Pedersen modtager genvalg
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Kortfristet gæld
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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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Gymnastikopvisning

Igen i år har vi fornøjelsen at invitere til
vores lokale gymnastikopvisning.
Fredag d. 12. marts kl. 18.00

Som altid vil vores egne hold vise, hvad
de har lavet og lært denne sæson. De er
alle super klar til at give jer en fantastisk
oplevelse.
Udover vores egne hold har vi i år
fornøjelsen af at byde velkommen til
Holmsland Skole, som kommer med
deres helt egen opvisning til os og til
DHE (Den Danske Design- og Håndværksefterskole), som helt sikkert også
vil imponere.

Gymnastikudvalg

Som nævnt tidligere har Jane Gravengaard udtrykt et ønske om at gå på pension efter flere år i gymnastikudvalget.
Vi søger derfor nye medlemmer til udvalget. Vi er så heldige at Lisbeth Hjære
Jakobsen (træner på Spring, rytme og
tons) har takket ja til tjansen. Men hun
kan ikke klare det alene, så vi håber, at et
par stykker mere kan se det spændende i
at udvikle gymnastikken i HGU.
Hvis det har interesse, så henvend jer endelig til enten Jane eller HGUs bestyrelse. Der skal lyde en stor tak til Jane
for hendes kæmpe arbejdsindsats.

Multihold

Vi glæder os til at se jer.

Som noget nyt i år startede vi vores multihold. Det er hold der giver børnene mulighed for at afprøve flere sportsgrene i
løbet af en sæson.
I år har der været mulighed for at prøve
håndbold, badminton, hockey og basketbold. De børn der har deltaget på holdene har virkelig udvist entusiasme for
alle sportsgrene, og holdene har været
fyldt med energi. Tusind tak til alle de
24
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frivillige, der har hjulpet til hen over vinteren og en speciel tak til Tina Jeppesen
for at holde styr på det hele, og få det ril
at gå op i en større enhed.

Spinning

Da vores program til spinning var blevet forældet, har vi investeret i et nyt,
som hedder Qinter. Der har været besøg
af gæsteinstruktør, som har givet både
brugere og instruktører en mulighed for
at få føling med det nye program. Som
altid er der en tilvænningsperiode, men
vi er overbeviste om, at vi nok skal blive
rigtig glade for programmet i fremtiden.

Borde og stole udlejning

Vi har det sidste års tid oplevet en voksende interesse for at leje HGUs borde
og stole. Vi har derfor besluttet at det nu
er tid til at skifte de hårdt brugte borde og
stole ud. Vi har allerede købt nye borde,
som kan ses på billedet herunder. Bordene er klapborde, hvor der er plads til 8
personer. Vi har købt 15 stk., så der er i
alt borde til 120 personer.

Vi leder stadig efter den helt rigtige stol,
da vi gerne vil finde en, der egner sig
til både inden- og udendørs brug. Men
vi regner med at det er på plads inden
længe.
Prisen for at leje er på nuværende tidspunkt:
Borde: 25,Stole: 5,-

Fyrværkeri

Vi kan nu ikke længere sige at det er en
ny ting at vi sælger fyrværkeri i Søndervig og det er med stor glæde at vi igen
i år kan sige at det var en succes. Vi
havde heldigvis ikke de helt samme udfordringer som sidste år og vi fik et rigtig
godt salg. Overskuddet ender på 51.000,
- som er helt utroligt.
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!
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Gangmotion
”Gang i Holmsland” - ”Gå
dig glad” - tirsdage i april,
maj, juni og august 2020
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 7. APRIL KL. 19.00.
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.
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Den 25. maj er der ”Ladywalk” – se evt.
mere på www.ladywalk.dk . De sidste 7
år har vi været en flok afsted og har haft
nogle fantastisk hyggelige ture og gode
oplevelser sammen med flere tusinde
andre kvinder. Vi planlægger at arrangere en tur til Ladywalk i Tarm igen i
2020.

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, Inger Iversen og
Nanna Nygaard
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Holmsland
Friluftslaug
- fra rullekursus i svømmehallen.
At danse med bølgerne
I 4.500 år har grønlænderne drevet jagt
og fiskeri fra kajak. De har levet efter
den devise, at det er her fra kajakken,
det hele sker, og de har overlevet ved
at mestre en sublim teknik, så de aldrig skulle ud af kajakken. De har kunnet
rulle, danse med bølgerne, oppe og nede
uanset vind og vejr. De har roet i helpels
om vinteren. En pels der dækkede kroppen fra top til hænder og som var forbundet med cockpittet, så intet vand kunne
slippe ind. Om sommeren kunne de klare
sig med en halvpels. Det er det vi andre
kalder et spray-deck eller et skørt. Det
lukker fuldstændig tæt ved cockpittet, så
intet vand kommer i kajakken.
Denne teknik mestrer instruktør i havkajak Johnni Bøtker Laursen. Han har i mere
end 30 år udviklet metodikken til at rulle.
“Kan du danse med bølgerne, kan du også
rulle ! Det er ofte de roere, der kan danse
med bølgerne, der lukker og slukker på
dansegulvet”, fortæller Johnnie.
Mandag d. 3. februar havde vi inviteret
Johnnie til at holde kursus i Hvide Sande
Svømmehal. Vi var 20 nysgerrige og lidt
beklemte roere. Hvad var nu det med
at danse med bølgerne? At vrikke med

hofterne. Men i to timer sled Johnnie med
os - i polo-kajakker lånt fra Ringkøbing
Roklub. Vi blev trukket igennem vand
og bølger med hovedet oppe og nede og vores arme og lemmer blev trætte og
lange. Vi forstod teknikken med vores
fornuft - men noget andet var at bruge den
i praksis.

Det lykkedes rigtig godt for mange. Det
var teknik frem for styrke. Aftenen sluttede af med kaffe og hapsere i en dejlig;
men træt stemning.
Vi har lige nu vandtilvænning og redningsøvelser 4 gange i svømmehallen
her i februar/marts. Så er vi klar til at
starte rosæsonen på åben vand til maj,
når vandtemperaturen er omkring 9 gr.
Vi ses i Røjklit Havn til vores klubaftener onsdage kl. 18.00 på vandet.
Holmsland Friluftslaug
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Spinning
Seniorspinning en tidlig
onsdag morgen.
Vi er 8 - 10 seniorer, der tramper i pedalerne på spinningscyklerne hver onsdag kl. 8.30 - 9.00. Vi cykler efter moderat program; men får alligevel sved på
panden og pulsen op.
Cykler og udstyr er topmoderne, og
stemningen er go’ og munter. Alle kan
være med, og der er stadig et par ledige
cykler. Så er der nogen, der har lyst til at
prøve, så mød bare op.
Når indendørssæsonen slutter, rykker
vi udenfor og cykler sammen på ture i
omegnen. Vi mødes ved kirkediget den
anden onsdag i hver måned, første gang
d. 8. april 2020 kl. 9.00. Medbring selv
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kaffe og kop - og vi har jo et helt særligt
medlemskort, der ikke koster noget - og
som også uddeles til nye medlemmer.
Vi skiftes til at ha’ lidt brød med til kaffe.
Vi cykler efter seværdigheder, efter flot
natur og vind og vejr bestemmer retningen. Vi er hjemme ved middagstid efter
25 - 30 km. med go’e indlagte pauser.
Alle er velkomne til at være med til denne
form for motion i hyggeligt selskab.
Cykelturene starter hver gang ved Kirkediget kl. 9.00, og datoerne er: ons. d. 8.
april; ons. d. 13. maj; ons. d. 10. juni;
ons. d. 12. august; onsdag d. 9. september 2020.
Venlig hilsen
John

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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Kunsten inviterer
indenfor
for tredje gang.
I kunstgruppen KunstiKloster er vi godt
i gang med forberedelserne til årets udgave af Kunsten inviterer indenfor 2020.
Vi arbejder igen med at give udstillingen
et lokalt islæt. Tidligere har vi haft held
til at vise en mangfoldighed af udstillinger, arbejdende værksteder og musikalske indslag.
Sidste år fik vi kontakt til nye udstillere
i vores lokalsamfund ved opslag her i
Sognebladet. Måske er der flere rundt i
sognet, der vil tage mod til sig og vise
et par ting frem eller indrette et lille sted
med deres hobby.
I er hermed inviteret til at være med.
På denne måde vil den mere etablerede
kunstudstilling smelte sammen med
lokale kræfter. Kunst er mange ting med plads til små overraskelser.

En spændende
sponsoraftale
I 2014 blev der indgået en sponsoraftale mellem EDC Hvide Sande,
Søndervig og Ringkøbing og sponsorudvalget for Centeret og HGU.
Den indebærer, at for hver helårsbolig
EDC Hvide Sande, Søndervig og
Ringkøbing sælger på Holmsland, og
for hver fritidsbolig de sælger for ejere,
der bor på Holmsland, sponsorerer
EDC kr. 2.500,- inkl. moms.
Det er en aftale begge parter gennem
hele perioden har været rigtig glade
for.
EDC’s salg af boliger på Holmsland
er gennem de seks år stille og roligt
steget, og de nåede i 2019 en foreløbig
rekord på syv boliger, hvilket betyder
at sponsoratet har bidraget med kr.
17.500,- inkl. moms.

Vi kan endnu ikke løfte sløret for, hvilke
udstillere vi har kontakt til. Det præsenterer vi i næste nummer af Sognebladet.

Et dejligt bidrag til at få de to foreningers økonomi til at hænge sammen.

Kunsten inviterer indenfor i 2020 fredag
d. 4. sept. - søndag d. 6. sept.
Har I ideer til udstillingen, er I altid
velkomne til at henvende jer.

EDC glæder sig til det fortsatte samarbejde, og håber meget at kunne slå
denne rekord i 2020. Starten har været
god, idet der i januar til nu er solgt to
boliger.

Venlig hilsen
KunstiKloster
Jeanette Both, Berit Pedersen,
Birgit Poulsen, Esther Larsen
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/Ivan
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er en videnskabelig redegørelse,
forpligter den selvfølgelig sine
læsere på at følge med i den videnskabelige udvikling og lade sig
udfordre og forundre sig.
På den måde er det almindelig
kristendom, at de gamle indsigter
skal hjælpe os videre i vores egen
vækst. De er ikke stivnede læresætninger, men vi skal bruge de
gamle indsigter som en muldjord,
som vores visdom skal vokse i og
hente næring fra.
Spørgsmålet om liv på planeter i
det ydre rum er nok for langhåret
for de fleste. Men at kirkerne er
bygget til at træde op imod fordomme er rigtig nok, og evangelierne er fortalt for at ruske i os, når
vores stivsind får for meget magt
over vore sind.
Det hører vi om i påskeevangeliet, som apostlen Peter genfortæller
med ordene: Gud, vor Herres Jesus
Kristi far, har i sin store barmhjertighed genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde.
Sådan lyder det ved hver dåb og
ved hver begravelse: Brug påskeevangeliet til styrke dit håb og gør
det levende.
Og brug solen og månen og
stjernerne til at gå påskeevangeliets ærinde: styrk håbet
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-

i dit indre
mellem dine venner
ude i verden omkring dig
Ja helt ud mellem stjernerne
hvis det skal være.
Glædelig påske!
Ole Lange

MENIGHEDSMØDE

12. MAJ KL. 19.00
Orienteringsmøde
For Ny Sogn og Gammel Sogn
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Vi vil fortælle om
- hvad vi har arbejdet med
- vores fremtidsplaner
- menighedsrådsvalget den 15.
september 2020
- der vil blive et kulturelt indslag,
om annonceres senere.
Mange venlige hilsener
Ny Sogn og Gammel Sogn
menighedsråd
PS. Selvfølgelig er der kaffe og
kage til alle.

SALVATOR MUNDI

På et gammel billede i Ny Sogn
kirke er Jesus tegnet som ”verdens
frelser.” På latin: ”salvator
mundi”. Jesus har en kugle i hånden der symboliserer hele verdensrummet.

Gudstjenester i Ny Sogn og Gammel Sogn
1. mar. – 1.s.i Fasten - Luk 22,24:
Størst i Himmeriget?
8. mar – 2.s.i Fasten – Mark 9,14:
Den stumme ånd
15.mar. – 3.s.i Fasten – Johs 8,42:
Udgået fra Gud
22.mar. – Midfaste – Johs 6,2437: Mad til evigt liv
29.mar. – Mariæ Bebudelse – Luk
1,46 Maris lovsang
5.apr. – Palmesøndag – Johs 12:
Jesu indtog i Jerusalem
9.apr. – Skærtorsdag – Johs 13:
Fodvaskningen
10.apr. – Langfredag –Jesu lidelse
og død
12.apr. – Påskedag – Matt 28:
Jesu Opstandelse
13.apr. - 2.påskedag – Joh 20,1
Maria og den opstandne
19.apr. - 1.s.e.Påske – Joh 21,15.
”Har du mig kær?”
26.apr. 2.s.e. Påske Joh 10,22:
Jesus: ”Jeg og faderen er ét.”
3. maj – 3.s.e.Påske – Joh 14: I
Guds hus er der mange boliger

Ny Sogn

Gammel Sogn

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30

14.00
Forårsmøde

9.00
M. Thams
9.00

10.30

19.00
Kammerkor

10.30

10.30

19.00
Nadver

9.00

10.30

10.30

9.00
10.30

10.30

9.00
L. Christoffersen
9.00

8.maj – Bededag
9.maj
10.maj– 4.s.e.Påske – Joh 8,2836: Den virkelige frihed
17. maj 5.s.e.Påske – Joh 17,1-11:
Jesus beder for sine venner
21.maj -Kr.himmelfartsdag – Luk
24
24.maj. 6.s.e.Påske – Joh 17: Om
at blive ét
31. Maj Pinsedag - Helligånden
1.juni – 2. pinsedag

9.00

10.30
10.00 Konfirmation

10.00 Konfirmation
10.30
10.30

9.00

10.30
10.30
9.00

10.30

14.00 Alkjær Lukke
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FORÅRSMØDE

HERNING KIRKES
Søndag den 15. marts: Efter Guds- DRENGEKOR
tjenesten kl. 14.00 i Gammel Sogn
Kirke samles vi i ”Den Gamle
Skolestue”. Her vil Peter HellPetersen fortælle om oplevelser
ved pilgrimsvandringer på Caminoen – Pilgrimsruten i det nordlige
Spanien.

PÅSKEKONCERT

Palmesøndag 5.april kl. 19.00:
Kloster Kammerkor er med til at
synge påsken ind i Ny Sogn kirke.

FORÅRSKONCERT

Torsdag d. 23. april kl. 19.30:
Holmslandkorets forårskoncert

SPILLEMÆND

Kristi Himmelfartsdag medvirker
Holmsland Spillemændene ved
Gudstjenesten kl. 10.30 i Ny Sogn
kirke

1.april kl. 19.00 kommer ”Herning
Kirkes drengekor og synger koncert i Ny Sogn kirke. Billetter vil
kunne købes på billetto.dk og ved
døren.

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Mandag den 1. juni er det 2. pinsedag. Dér runder vi pinsehøjtiden
af med en festlig gudstjeneste i det
fri i Alkjær Lukke kl. 14.00. Gudstjenesten er i samarbejde med de
andre sogne omkring Vonå: Hee,
No, Rindum og Ringkøbing. Tag
selv klapstol eller tæpper med til at
sidde på. Bagefter serveres der
kaffe og kage. Alle er velkomne

Kontakt:

Ole Lange, Sognepræst
9733
7011 hokl@km.dk
HOLMBOHJEMMET
Elise Ebdrup, Graver
Et par gange om måneden er der
2448 4340 kirkegaarenten gudstjeneste med altergang
eller sangtime på Holmbohjemmet. den@holmsland-kirker.dk
Christian Iversen, Graver
Alle er velkomne til at deltage.
Torsdag 12/3 kl. 15.00: sangtime. 6120 4437
Helle Kaspersen, Formand f. MeTorsdag 26/3 kl. 15.00: Gudstj.
nighedsrådet. 9733 7188,
Onsdag 8/4 kl. 15.00: Gudstj.
kaspersen.kloster@gmail.com
Onsdag 29/4 kl. 15.00, sangtime.
Peter Hansgaard Nielsen
Torsdag 14/5 kl. 10.00 kirketur.
Næstformand 97320617
Onsdag 27/5 kl. 15.00 Sangtime
esbovej2@post.tele.dk
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Marts 2020
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 10.
Mandag d. 16.
April 2020
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.

Maj 2020
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 19.
Juni 2020
Mandag d. 8.
Fredag d. 12.
Tirsdag d. 23.

Bibelkreds Lillian og Peter Aalbæk
Generalforsamling. Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande taler.
Kredsmøde i Kloster Missionshus. Inspirationsaften med
regionsleder Hilbert Dam.
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr
Møde fælles med IM kredsen. Sognepræst Jim Sander
Christensen, Thyborøn fortæller om sit liv” Fra slagsbror
til sognepræst”
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Møde med Maria Serner-Pedersen fra ”Åbne døre” om
forfulgte kristne i verden.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen.
Udflugt. Program senere.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14,
Søndervig. Lektor Leif Jepsen, Ringkøbing taler.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 24205014
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CenterNyt
2020 er allerede godt i gang og dermed
også alle aktiviteterne i Centret
Udover vores faste arrangementer som
fx højskole om onsdagen og fællesspisning om tirsdagen ser vi frem til et
rigtig travlt forår med masser af konfirmationer, fødselsdage, generalforsamlinger, møder, foredrag osv og det
er skønt, at så mange vælger at holde
deres fester og mærkedage i vores fantastiske Center.
Siden sidst har der været afholdt julefrokost, hvor de ca. 200 gæster - akkompagneret af en meget veloplagt
Madam Blå - sørgede for at det blev en
helt igennem fantastisk aften. Der blev
som sædvanligt leveret lækker mad fra
Kok Susgaard, og de mange positive tilbagemeldinger vidner om at alle havde
en skøn og festlig aften.
Jeg vil i den forbindelse rette en kæmpe
stor tak til alle de frivillige, som sørgede
for at hallen blev flot pyntet op og ikke
mindst til de der trodsede manglende
søvn og mødte op tidligt søndag morgen for at hjælpe med oprydningen…..
Igen må vi konstatere, at når man løfter
i flok, kan alt lade sig gøre. STOR TAK
TIL JER ALLE!
Vi har endnu engang haft besøg af
Ringkøbings lokale Pelsdyravlerforening, som lejer sig ind i Centret over flere
dage. I disse dage summer hele centret
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af livlig snak, og man fornemmer, at
her er noget fagfolk virkelig kan samles om. Det er nogle rigtig hyggelige
dage og et stort aktiv for Centret, så vi
glæder os allerede til at modtage dem
igen næste gang….

Fællesspisning

Vi har fortsat fællesspisning om tirsdagen, og jeg vil gerne takke for de trofastes opbakning. Der har været et par
gange, hvor vi var nødt til at aflyse pga
for få tilmeldte, og det var selvfølgelig
ærgerligt for de som troligt møder op
hver gang.
Men faktum er, at det naturligvis skal
kunne hænge sammen økonomisk, så
derfor vil Bente og jeg gerne opfordre
til, at I en gang imellem tager jer en
fridag fra aftensmaden og melder jer
til spisning her i centret. Det er nemlig
rigtig hyggeligt.

CenterNyt
Kommende arrangementer
Søndag d. 23. februar
– Fastelavnsfest i hallen (se opslag)
Fredag d. 13. marts
– Gymnastikopvisning
Fredag d. 27. marts
– Fælles generalforsamling
Tirsdag d. 21. april
– Foredrag med ”Fotovognen” fra TvMidtvest
Derudover har vi planlagt et musikarrangement i efteråret – nærmere
betegnet fredag d. 25. september og I
kan glæde jer til en rigtig hyggelig aften i selskab med en dygtig sangskriver og musiker der gæster centret med
to af sine musikalske kammerater.
I vil helt sikkert blive underholdt
med gode historier, små anekdoter
og en god portion sund vestjysk humor, så sæt allerede nu et X i kalenderen.
N.B. Jeg påbegynder et modul i en
Diplomuddannelse ultimo februar og
vil derfor ikke være at træffe nogle tirsdage hen over foråret og sommeren.
Bente vil dog være til stede i Centret og
tage sig af de faste arrangementer som
fx tirsdagstræf.
Håber vi alle får et fantastisk forår
Mange hilsner Marlene & Bente

HJÆLPERFEST
2020
Så er det atter blevet tid til at hylde alle de frivillige, fantastiske
ildsjæle, der medvirker til at centret fungerer uge efter uge!

Vi vil så gerne takke jer for den
store indsats, I yder, og I inviterer derfor til spisning og hyggeligt
samvær i Centret

fredag d. 6. marts kl. 18:00,

hvor I selvfølgelig også skal medbringe jeres ægtefælle/kæreste,
da det jo ofte er dem, der lider afsavn, mens I slider her
•
HUSK TILMELDING
Senest mandag d. 2. marts af hensyn til køkkenet og dette kan ske
på mail: center@holmsland.dk eller på tlf. nr. 4046 1680
•
Vi håber at se rigtig mange af jer
til nogle hyggelige og afslappede
timer denne aften
På egne og bestyrelsens vegne
Marlene & Bente
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CenterNyt
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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

97 33 75 41
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Holmsland Jagtforening
Årets gang (ikke i Lidenlund) i
Jagtforeningen.
Beretning fra sæsonens sidste jagt og
generalforsamlingen med gule ærter,
flæsk pølse og grisehaler med passende
flydende tilbehør.
Klokken 10 mødte ikke mindre end 22
forventningsfulde jægere op ved Spangen, og efter velkomst og parole ved
formanden, trak denne sig tilbage til
kødgryderne, for at færdiggøre den traditionelle menu, som indtages inden generalforsamlingen.
Jægerne begav sig ud i den nordlige del
af jagtområdet efter strenge instrukser
om, at maden står på bordet klokken 13!
Der blev set lidt forskelligt men ikke
nedlagt noget på trods af det rimelige
vejr.
Klokken lidt i 13 dukkede en flok sultne
jægere op ved Hans Kurt Jørgensens dejlige opvarmede garage, yderligere tre
kom for at deltage i spisning og generalforsamling.
Og så var der mad. To svingende fulde
termobeholdere med kraftige hjemmelavede gule ærter, masser af flæsk og pølse
og de obligatoriske kogte grisehaler, som
næsten alle nød at sutte og gnave rene.
En enkelt velfortjent øl og en dejlig juleakvavit (den var på tilbud i Brugsen).
Da alle var mætte, gik vi over til kaffe og
rutebiler og generalforsamling.

Formanden gav en beretning over årets
aktiviteter: Jægerrådsmøder, kredsmøder.
På kredsmødet blev Niels Erik Jørgens
hædret for sin indsats mod mårhundene
med en flaske Stauning Whisky (gad
vide hvordan en sådan smager?). Vi har
tidligere oprettet nogle grupper til mårhundebekæmpelsen, nogle grupper fungerer fint, andre på lidt lavere blus.

Vi fik i juni måned indviet madpakkehuset, som i løbet af sommeren og efteråret har haft en særdeles stor søgning.
Foreningen står for renholdelse af toiletter etc. Vi har aftalt med tømreren, at der
skal sættes mere læ op i den vestre side,
således at det ikke er nødvendigt at flytte
så meget rundt med bordene. Efter aftale
med kommunen tømmes affaldsposen
sammen med de kommunale på begge
sider af åen.
Der var den årlige udflugt sammen med
Søndervig Jagtforening, denne gang til
Pumpestation Nord, hvor Mads Bank
Mikkelsen fortalte om Skjern Å projektet, igen: Synd for dem, der ikke deltog.
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Holmsland Jagtforening
I år går vi med planer om en tur til Abildå
Kullejer.
Naturens dag var igen i år en succes,
denne gang viste Bjarne Lauridsen sig
som en rigtig pædagog/bedstefar ved
børnenes fremstilling af jagtsmykker. Vi
havde allieret os med Lars Chr. Rejkær
der fortalte og viste om vildtstriber.
Årets flugtskydninger er behandlet i tidligere indlæg.
Af jagter er der afholdt 5.
2 i oktober, 1 i november, 1 i december
og 2 i januar. Udbyttet har været rimeligt
og tilfredsstillende, og alle jagter har
været med godt humør.

Ved de forskellige valg/genvalg på generalforsamlingen var der en afvigelse fra
”normalen”, idet Hans Kurt Jørgensen
efter 40 i bestyrelsen ikke ønskede genvalg og ikke lod sig presse eller nøde.
Hans Kurt blev hædret med 40-årsdiplom, som til lejligheden var ændret til
et ”40 års bestyrelsesmedlemsskabsdiplom”, desuden et gavekort til J.K. Jagt og
Fiskeri. Nyvalgt til bestyrelsen blev Torben Sandgrav. Velkommen til Torben.
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Der blev behandlet nogle indkomne
forslag til ændring i jagternes afholdelse. Alle blev vedtaget med en enkelt
tilføjelse.
Niels Erik gav en gennemgang af mårhundesituationen både her i det vestjyske
og på landsplan.
Han kunne blandt andet berette om følgende cirka tal med hensyn til nedlagte
dyr: Lokalt er der nedlagt/fanget mellem
50 og 60 mårhunde, men der er stadig
to par registreret på Holmsland. I Vest
Stadil Fjord er der skudt og fanget ca.
100, og totalt i Ringkøbing Skjern kommune 469 fordelt på 284 voksne og 185
hvalpe. På landsplan er tallene endnu
usikre, men det er over 3000 stykker.
Økonomien i bekæmpelsen er stadig et
lidt pinligt område, idet staten tilsyneladende forventer, at bekæmpelsen af en
invasiv art helst skal betales af jægerne
både rent økonomisk og med arbejde,
som for størstedelen består af aften og
natarbejde.
Vi ser frem til det kommende jagtår med
masser af aktivitet i foreningen.
Formand Karsten Krægpøth

Holmsland Jagtforening
Holmsland Jagtforening

arrangerer i samarbejde med

Søndervig Jagtforening
en aftentur til
Abildå Brunkulsleje
torsdag den 14. april.

I brunkulslejet vil der være levendegørelse og fortællinger om gravningen af ”Jyllands sorte guld.”
Afgang fra Brugsen (Æ Pold) kl. 18.30
i egne biler (vi fylder bilerne op).
Medbring kaffe og kage, som vi kan
nyde i et ”madpakkehus.”
Pris kr. 50 pr. person.
TUREN ER FOR ALLE
Tilmelding til Karsten Krægpøth
4044 7397 senest 9. april

Madlavning for mænd
Også i denne sæson har vi haft madlavning for mænd:
Det har været et rigtig godt forløb med
højt humør, og snakken er gået godt
over køkkengryderne.
Vi har været samme antal, som vi plejer med få udskiftninger. Men der er
altid plads til nye ansigter.
Vi har en fantastisk underviser i Grethe
Nisgård, som er god til at fortælle om
mad og det vigtigste: At lave den, så
den bliver god og velsmagende.
Der var også en rigtig god afslutning
med tilberedning af lidt finere mad,
og dertil havde vi forskellige vine fra
Brugsen som blev prøvesmagt.
Jeg håber, at vi også fremadrettet kan
få nogle gode aftener, også med nye
ansigter med gåpåmod til læring udi
madkunsten.
Mvh Erik Dideriksen

NB:

Lodsejerfest lørdag
den 19. september.
Invitation udsendes senere,
men sæt allerede nu

x i kalenderen.
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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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Holmbohjemmet
Vi indledte 2020 med at holde nytårskur
den 7. januar. En god start på det nye år
for beboere og personale.
Vores korps af frivillige var inviteret
med, og på den måde kan vi sige tak til
dem for det store stykke arbejde de gør
i årets løb.
Vi startede kl. 15.30 med kaffe, sang og
sludren over bordene. Vi havde besøg af
en musikpædagog, som også vil komme
flere gange i løbet af foråret. Hun underholdt ved klaveret og spillede til sangene. Vi sluttede af med fælles aftensmad, og alle var enige om, at det havde
været et hyggeligt arrangement.
Vi har et stort ønske om at få gæster ude
fra byen ind til nogen arrangementer.
Til foråret kommer syngepigerne fra
Hvide Sande på besøg. De er omkring
10 -12 friske piger, som vil underholde
os med sang og musik.
Så hermed er man velkommen

fredag formiddag vil der være en times
tid med lidt gymnastik, dans, sanglege,
og hvad vi ellers kan finde på.
Motion og bevægelse er godt og nødvendigt- også selv om kroppen er gammel og slidt. Og hvis lattermusklerne så
også bliver rørt, er det jo bare en sidegevinst.
Og så kommer fastelavn. En sikker succes hver gang - børnene fra børnehaven
ankommer festligt udklædte, og så skal
tønden slås ned. Det glæder vi os til.
Jytte Jensen

Torsdag den 19. marts kl. 14.30
i festlokalet.
Underholdningen er gratis - kaffen
koster 25,Vi håber at nogen har lyst til at kigge ind
og være med.
Her i februar starter vi også nogle flere
aktiviteter op for beboerne. Hver anden
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

HOLMSLAND SKOLE
Siden sidst:

I november måned var Skolebestyrelsen
vært på et nyt arrangement, en familiedag, hvor der var mulighed for at møde
op i Hvide Sande Svømmehal kl. 8.00.
Rigtig mange familier lagde vejen forbi,
og brugte et par timer i hinandens selskab med sjov og plask.

Efterfølgende gik turen til Holmsland
Skole, hvor mormødre-holdet havde arrangeret et stort tag selv-bord med alt
fra havregrød med chiafrø, scrambled
eggs og pølser, tomatsalsa, boller pålæg
og pandekager. Både børn og voksne
hyggede sig i hin-andens selskab i nogle
timer, hvorefter dagen sluttede.

I november blev Nina headhuntet til at
besøge Rødkærsbro Skole ved Viborg,
de ville gerne vide mere om, hvordan vi
på Holmsland Skole havde fået indført
daglig motion og bevægelse, hvordan vi
bruger naturen, og hvordan det var lykkedes at stable et hold af mormødre op,
og dermed gøre det muligt for børnene,
at få serveret mormormad månedligt.
Nina kørte afsted og fortalte om skolens
succes med ovenstående.
November blev afsluttet på behørig vis
med en stor juleklippedag først på skolen
og senere i SFO. Der blev klippet, klistret og hængt julepynt op fra kælder til
kvist. I SFO’en var der traditionen tro effektiv gang i produktion af guirlander til
det store juletræ. Drengene mod pigerne,
da de lange guirlander blev lagt ud var de
næsten lige så lange som hele gangen fra
fællestorvet til 6. klasses klasseværelse,
og faktisk var det lykkedes drengene at
lave den længste.

Den 2. december var en mandag, og den
startede i musiklokalet, hvor 6. klasse
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HOLMSLAND SKOLE
opførte første afsnit af dette års julekalender, et spændende stykke, hvor julemanden mod forventning var streng
overfor nisserne, og der ikke var noget af
julelækkerier. De efterfølgende mandage kunne vi konstatere, at nisserne
havde forsøgt sig med at putte tryllestøv
i julemandens grød. Det blev han dog
ikke mindre streng af. Men heldigvis
så endte julekalenderen alligevel lykkeligt, julemand og nisser sluttede fred, julegaverne blev produceret og det endte
med, at blive en god jul.

December var tradition tro også måneden, hvor der var rød dag. En tradition der
efterhånden har nogle år på bagen, og
som med tiden er blevet mere og mere
rød, lige fra strømper til nissehuer og
røde kinder.
Senere den samme dag skruede indskolingen op for koncentrationen, de var
i skolekøkkenet og bagte pebernødder i
massevis til den kommende bedsteforældredag, der stod for døren. En dag hvor
bedsteforældre har mulighed for at være
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med i undervisningen, og se hvordan
denne foregår anno 2019.
Igen i år var pigerne fra 4.-6. klasse Luciapiger, de gik fredag morgen Lucia på
skolen og fredag eftermiddag, gik de Lucia i Nr. Lynvig Fyr, hvilket var et smukt
syn.

HOLMSLAND SKOLE
Et nyt år er nu skudt i gang, og året er
startet med, at alle øver til den kommende skoleopvisning.
I år vil børnene være med til opvisning i
Holmsland Kulturcenter fredag den 13.
marts og i Ringkøbing den 14. marts.
Sidste år var det et brag af en opvisning.
Vi gælder os til at se hvad lærerne og
eleverne i samarbejde har udfærdiget i år.
Et er sikkert - allerede nu i forbindelse med
træningen kan vi se, at gymnastik er mere
end bare opvisning, det er i lige så høj grad
et spørgsmål om fællesskab, hjælpsomhed,
samarbejde og tålmodighed, vedholdenhed og koncentration.
På personalesiden er skolen stadig i den
situation, at Heidi Sandholm er sygemeldt, vi ønsker hende god bedring og
håber, at hun snart kan vende tilbage til
skolen.
På skolebestyrelsens vegne: Anne Grell

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Holmsland Sommerfest
2020
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen
lørdag d. 16. maj!
Vi er mange foreninger og institutioner der er gået sammen om
at lave en stor sommerfest for hele Holmsland. Det hele
kommer til at foregå på en festplads ved Kulturcenteret.

Program:
Fredag aften d. 15/5

Forskud på Sommerfesten med
børnedisco med let spisning

Lørdag

Morgenkaffe
Aktiviteter på festpladsen
Fælles spisning med børn
Herefter fest med livemusik for voksne
Vi forestiller os et festfyrværkeri af aktiviteter.
Alle foreninger,institutioner og interessegrupper
er meget velkomne til at byde ind
med de aktiviteter de gerne vil stå for.
Henvendelse til:
Bjørn Ingmar Verwiebe
biverwiebe@gmail.com
+45 2984 1983
VEL MØDT - nærmere program følger
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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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Cykelholdet
Cykeltur Kloster - Esbjerg
eller Esbjerg - Kloster

d. 16. – 17. maj 2020

Naturoplevelser Motion

Samvær

Vi vil i år prøve en ny rute, som vil gå
fra Kloster - Esbjerg eller omvendt, alt
efter vejret.
Alle interesserede inviteres hermed til at
deltage i turen.
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.

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 max. 600 kr. serveres
aftensmad og morgenmad på Nymindegab Danhostel. Desuden arrangeres til
den pris overnatning samme sted i lejligheder.

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.
Turen er prøvekørt af Hella, Peter, Tove
og Christian i 2019, og skulle være en
dejlig tur. Vi skal rejse med tog fra Ringkøbing, eller Esbjerg, alt efter hvor vi
cykler ud fra. Togbilletten er indregnet i
prisen.
Mange ting er ikke på plads endnu, men
har dette tilbud din interesse, så tilmeld
dig til Lene Rytter på tlf. 23 45 74 06
eller Hanne Bjerg på tlf. 40 14 41 65
Hannembjerg@gmail.com
senest den 8. marts 2020
Ring eller skriv ved evt. spørgsmål.
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Ejnars Skov
Ved Ringkøbing Fjord, nedenfor Tueshøj
ligger der et lille skovareal på ca. 0,5
ha. Denne skov tilhører gården Strandgård, hvor Rita og Ejnar Johansen boede
i mange år.
Efter Ejnars bortgang i 2014 flyttede Rita
til Ringkøbing, men følger stadig aktivt
med i hvad der sker her i Gl. Sogn.
På hendes foranledning er der blevet
oprettet en fond til bevarelse af ”Ejnars
Skov”.
Vi er meget beæret over, at Rita har gjort
dette og vil gerne være med til at bevare
skoven og mindet om dens historie.
Kommer du forbi på cykel eller gående, så
gør et stop, se stenen og læs historien om
skoven.
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Rita Johansen ved stenen i ”Ejnars skov”

Venlig hilsen
Dorthe og Asger Krogsgaard

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Tingesten
Pludselig står den der, meget solidt, stille
og urokkeligt forankret i Holmslands
frugtbare jord ved Nørbyvej, lige syd
for byskiltene.
Hvad er det dog for noget! har mange
sikkert tænkt. På spidsen en lille antenneagtig genstand med teksten ”Leica”.
Pænt træværk og bygget til at forblive
der i lang tid. Det er i hvert fald meningen, fortæller Casper Jepsen, Landinspektør ved Styrelsen for Datasyning
og Effektivisering (SDFE) i telefonen,
da jeg ringer til ham for at høre om
”tingestens” formål.
Faktisk drejer det sig om en Global
Navigation Satellite Systemmodtager
(GNSS), som kontinuerligt leverer målinger fra navigationssatellitter.
Til positionsberegningen kombineres
målinger fra forskellige satellitnavigationssystemer, der findes rundt om
jorden, som europæiske Galileo, amerikanske GPS, russiske GLONASS, kinesiske BeiDou og japanske QZSS.
Brugen af flere satellitsystemer gør, at
tid og position kan fastslås meget nøjagtig uden at være afhængig af ét system. Systemet beregner fire dimensioner: bredde, længde, højde og tid.

- Når vi måler landbevægelser kan vi
måle bevægelser på helt ned til en millimeter om året.
- De små bevægelser lyder umiddelbart
ikke af meget, men over tid kan de have
store konsekvenser, både for almindeligt boligbyggeri, men også for større
anlægsprojekter og kloakker, og når vi
taler om klimasikring, kan selv få millimeter om året på sigt betyde forskellen mellem en tør og en våd kælder,
fortæller Casper Jepsen fra SDFE.

Formålet med de permanente GNSSreferencestationer er bl.a. at overvåge
regionale og lokale landbevægelser og
netop derfor er præcisionen vigtig. Her
taler vi om millimeters nøjagtighed.

Styrelsen har lige nu 14 referencestationer, som konstant måler deres egen
position. Fordi de er etableret meget stabilt, kan de mange målinger sige noget
om, hvordan jordoverfladen bevæger
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sig. De oplysninger, som referencestationerne indsamler, er bl.a. afgørende
for, at DMI’s og Kystdirekoratets vandstandsmålere giver et reelt billede af
vandstanden.
Landet bevæger sig
Det er en kendt sag, at landet bevæger
sig – nogle steder skyldes det lokale
sætninger, men generelt er der flere faktorer som påvirker.
En af disse faktorer er den såkaldte kontinentaldrift, som betyder, at Danmark
’flytter sig’ 2-3 cm mod nordøst hvert
år. En anden faktor er den iskappe, som
lå over Skandinavien under den sidste
istid og trykkede jordoverfladen ned.
Jorden er stadig ved at rette sig ud efter
det pres den 3 km tykke iskappe lagde
på jorden. Det er netop landets bevægelser, som referencestationerne skal
hjælpe med at afdække.

med klimasikring og i beregninger ved
større anlægsprojekter, fortæller Casper
Jepsen.
Derudover bruges netværkets måleresultater til at finjustere observationernes
resultater fra ESA´s (European Space
Agency) COPERNICUS satellitter,
som kortlægger jordens overflade.
At målestationen står ved Nørbyvej er
for at begrænse rystelser forårsaget af
menneskelige aktiviteter. For nu ser
det godt ud for Holmsland. Vi hæver os
omkring lige så meget som havvandet
stiger. Det har havvandet i øvrigt gjort
siden sidste istid sluttede for omkring
12.000 år siden. Dengang man kunne
gå fra Danmark til England.…
Sjoerd Both

- At en permanent referencestation er
stabil betyder, at den er bygget på en
sådan måde, at den ikke bevæger sig –
eller rettere, at den er fastgjort til jordoverfladen på en sådan måde, at den
kun bevæger sig sammen med jordoverfladen. Helt konkret er de permanente
referencestationer opstillet på en betonsøjle, som er støbt flere meter ned i
jorden.
- Med disse 14 målestationer i Vestjylland får vi en bedre dækning af hele
landet, og dermed kan vi få et endnu bedre billede af, hvordan hele landet bevæger sig. Det er oplysninger,
som man kan bruge både i forbindelse
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Holmsland
Maskinstation

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

Entreprenør
● Kloakering
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Flisearbejde
●

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

AUTOMOBILER

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

FLEXLEASING

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Fra Holmsland
lokalhistoriske
Arkiv
Achton Friis var en dansk tegner, maler og forfatter, der levede fra 1871 til
1939. I 1932-33 udgav han værket ”De
Jyders Land” efter at have rejst rundt i
Jylland og bl. a. talt med mange person
ligheder. Han kom også til Holmsland,
hvorfra nedenstående beretning – fundet i arkivet – stammer.
Et par kilometer vest for Ringkøbing
ligger ved vejen til Søndervig en meget
smuk vindmølle, Gammelsogns Mølle,
en af de største og mest monumentale,
jeg har set.
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Dens ejer, Ole Møller, er af et imponerende ydre, en pragtskikkelse, til trods
for at han for nylig er fyldt de halvfjerds.
Hans slægt har i de 200 år, møllen har
eksisteret, boet på stedet, og virksomheden er i hele denne tid gået i arv fra
fader til søn.
Den gamle møller er nem at komme til
rette med; han modtog mig næsten som
en gammel ven, skønt vi kun har set hinanden én gang før, da jeg i fjor fotograferede møllen.
Da jeg nu fik lov til at tegne ham og vi
skulle bænke os i stuen, gik han ud og
hentede en flaske sort portvin, som han
stillede på bordet imellem os. Han fortalte, at hans sønner har foræret ham
den til hans 70-års fødselsdag, og at den
siden har været fredet i klasse A. Men

i anledning af mit besøg skal den undlives, mine protester hjælper ikke.
Den gamle holder meget af at fortælle,
og da jeg holder meget af at lytte, kommer vi til en forståelse også på dette
punkt. Han nærer den sikre forvisning,
at hans kære mølle er under separat
beskyttelse af højere magter – brænde
kan den i al fald ikke, skønt der har
været adskillige tilbud! De to sidste
nævner han. For få år siden slog lynet
ned i hatten og durk lige til grunden,
splintrede stumper af de to svære egestolper i dens midte og slog en alenlang
splint af den ene, så den som en dolk
fór ind i maven på en fyldt melsæk med
en sådan kraft, at ikke et fnug spildtes. Dér sad den. Men møllen stod sig
knageme’! Det gamle, stenhårde egetræ
fængede ikke med en eneste gnist, og af
strået gik der ikke så meget som en røg.
Der brændte to aviser …
For en del år siden nedbrændte derimod møllegården lige til grunden. Den
ligger norden for møllen og tæt op ad
denne. Men vinden var selvfølgelig i
sydvest! Møllen synes at være assureret
i selve himlen.

”Di war s’mænd sjæl’ møj mier forfalden end æ møll,” lagde han til. ”om
også æ sparre et’ æ begøndt å bøgg i
dem indno!”
”Kjøbenhavner” er et forfærdeligt smædeord i vesteregnene.
Mellem jægere herovre kendes dette fabeldyr på sin sportsmæssige udhaling
med gamacher, grøn jægerhat med en
fjerkost i osv.
En sådan, som oven i købet var lidt
vigtig og højttalende, var engang kommet på andejagt med en del indfødte
herude, og det endte da med, at han kom
”isøk” i en mose, hvor han sad i tørvedynd til op på livet og råbte om hjælp.
Stedets sognefoged, som var mellem
deltagerne, nærmede sig til ham, mens
de andre så til, opløftede sin røst og
sagde:
”Hjælp’ Dem, de ka a missel et’ – men a
ka forkort Deres lidelser!” Og så hævede han bøssen og pegede på ham.
Så kom manden op af hullet i en håndevending. Resten af dagen skal han have
været noget tavs og indesluttet.

Det kreperede Ole Møller at høre på et
par damer, det var ”naturligvis kjøbenhavnere”, som forleden dag var standset uden for møllen og stod og så på
den.”Åh,” sagde den ene og pegede med
parasollen, ”læg mærke til den gamle
forfaldne mølle – se, hvor rotterne har
gnavet i den!” – Det var spurverederne i
tækningen, hun havde opdaget.
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Byens stolthed
Andelsmejeriet
Juelsminde

Nu er alt det en saga blot, også for mejeriets vedkommende, idet det bliver revet ned i løbet af foråret, hvilket vist ingen begræder.

sådan skrev Henning Nielsen i Holmsland Sogneblad for mange år siden.

Større billedudgave kan ses på
Holmsland.dk under Arkiv.

Når man ser på billeder af mejeriet fra
dengang, det var mejeri, må man give
ham ret. En flot bygning, der lå som indgang til Kloster i næsten ensom majestæt. Der var ingen
bebyggelse nord for mejeriet,
før man kom til det nu nedrevne Forsamlingshus.
Man kan også se byens sportsplads, der dengang lå lige vest
for forsamlingshuset. Det ses
ligeledes, at Holmbohjemmet
ikke var bygget på det tidspunkt.
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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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