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Foråret så sagte kommer…

Vintermørket letter dag for dag, men vi lever
stadig i skyggen af Corona.
Det har været en hård tid for os alle, men nok
især for minkavlerne og deres ansatte.
Foreningslivet har stået stille, og alt det, vi
normalt har kunnet samles om, har måttet
tilpasse sig skiftende begrænsninger og skullet tænke nyt.
Fællesspisningen i centret har fundet en ny
form, så vi kan bestille mad om fredagen,
hente den om tirsdagen 17.30-19 og spise
den derhjemme. En ny form for ”sammen
hver for sig”.
Kirkens gudstjenester er forvandlet til små
andagter, hvor menigheden skal sidde med
ekstra god afstand og i øvrigt ikke må synge
med på salmerne, medmindre man da vælger
at følge med hjemmefra på streaming.
Men nu kommer foråret med lysere og længere dage.
Herude på Holmsland har vi masser af muligheder for at få lys og frisk luft til fods eller på cykel.
I ”Ywl o æ Kle’t” har Dorthe Krogsgaard
skrevet om ”Gemte perler på Holmsland”,
de mange seværdigheder, vi her kan gå eller cykle til. Det giver både gode oplevelser,
frisk luft i lungerne og mere modstandskraft.
Vi kan jo gå turen sammen med naboen eller et
par venner og få en god snak undervejs samtidig med, at vi holder den nødvendige afstand.
I løbet af foråret må vi håbe på, at flere af os,
især de ældste i blandt os, er blevet vaccineret. Det kan skabe lidt større tryghed og mulighed for, at vi efterhånden igen kan samles
med familie og venner og i foreningslivet.
Sogneforeningen håber, I kommer godt igennem den hårde tid og ønsker alle
et glædelig forår.
Bodil Hindsholm Hansen
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Byens Bil er kommet
til Kloster!
På parkeringspladsen ved Dagli Brugsen
kan I nogle dage se en hvid bil hvorpå
der står: Kloster – byensbil.dk
I samarbejde med Byens Bil, samt sponsorerne: Fokus Fritidshuse, Holmsland
Maskinforretning og Westerland har vi
fået en udlejningsbil, som har fast holdeplads i Kloster
Og den bliver brugt! Den har været udlejet godt 50 % af dagene i de måneder,
hvor den har stået i Kloster. Dette lyder
måske ikke af så meget, men Byensbil.
dk er godt tilpas med udlejningsprocenten, og i denne tid er det supergodt.

den by: hvis man tegner et medlemskab
hos Byensbil.dk, og bilen er udlejet, når
man skal bruge den, ja så garanterer Byensbil.dk for, at der er én bil til rådighed.
Dette betyder jo også, at de tre sponsorerer får reklame længere rundt i landet.
En super idé når man lige står og mangler en bil – vi er glade for, at en borger
tog kontakt til Sogneforeningen om det
ikke var noget, vi skulle arbejde på.
Har I spørgsmål til, hvordan man lejer
bilen, kan du enten gå ind på byensbil.
dk, eller du er velkommen til at ringe til
undertegnede.
På vegne af Sogneforeningen
Dorthe Krogsgaard

Foruden at den er lejet ud til lokale, så
bliver den sommetider ”udlånt” til en an3
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På vej mod en helhedsplan for Kloster
Som de, der har fulgt med i Dagbladet
den seneste tid, har erfaret, sker der lige
nu ganske meget på den front, der drejer
sig om den fremtidige udvikling i Kloster.
En meget vigtig ting, som vi borgere i
Kloster har ønsket længe, er vedtagelsen af den trafikløsning, der skal gøre
til - og frakørsel ved Kloster mere fremkommelig og sikker. Også Baggersvejs
indfletning i Landevejen bliver løst, da
denne kommer til at udgøre den ene af
de fire ”arme” i rundkørslen.
Forsamlingshusgrunden – Ragna Tangs
Plads – er købt af det nystiftede ejendomsselskab Stauninghus, som allerede
nu har flere bookinger på deres planlagte, ældrevenlige boliger.
Selskabet har opdelt projektet i 2 fa-ser,
hvoraf den første med 5 boliger nu vil
blive sat i gang.
Man har bedt mig melde ud, at færdiggørelsen af denne første fase nok bliver
lidt forsinket på grund af den ret strenge
vinter, vi har lige nu. Færdiggørelsen er
berammet til 1. oktober, men vil sikkert
blive forsinket en måneds tid.
Vi vil imidlertid opfordre borgere i Kloster
og omegn til at hente materiale hos Stauninghus, hvis man er interesseret, da antallet af boliger er begrænset og projektet nu
annonceres for et større publikum.
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Lige nu arbejdes der på højtryk med
udarbejdelsen af en lokalplan, som skal
sikre nye boliger i Kloster og give grundlag for udflytning af Brugsen.
Det er ifølge planloven en forudsætning
for Brugsens udflytning, at dagligvarebutikken er bundet op på et projekteret
boligområde.
Det er endnu for tidligt at sige noget om,
hvordan det vil gå, men Brugs og Bosætningsudvalg har optimismen i behold og
arbejder på sagen.
Projektet op mod landevejen er en del
af vores ønske om en helhedsplan for
Kloster.
Brugsens udflytning med tilhørende boligområde er et særskilt delprojekt, som
gerne skal falde på plads i 2021, så byggeriet kan begynde i det nye år.
Selve helhedsplanen har længere udsigter, idet flere byer er før os i rækken,
men Kommunen har lovet os at fremme
behandlingen mest muligt.
Opstart på helhedsplanen vil være sidst
på året eller tidligt i 2022. Til den tid vil
Holmslands borgere blive bedt om at
fremkomme med ønsker for den fremtidige udvikling.
Man kan med fordel allerede nu spørge
sig selv, om der er et eller andet projekt, man kunne tænke sig at være en
del af, og hvor man måske har særlige
kompetencer. I bekræftende fald vil vi
gerne høre fra jer allerede nu.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Ikke mere for nu, men vi vil forsøge at
holde jer orienteret gennem ”Alle os i

Kloster”, indtil næste nummer af Sognebladet udkommer.
Hans Jørn, bosætningsudvalget

Den sandsynlige løsning
på bedre til- og frakørsel
ved Kloster

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 VENLIGST at oplyse navn)
I Brugsen
Direkte til foreningens kasserer Søren Plaugborg Pedersen

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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”Har I skøjter? ”
” Har I ski?”
Det var et spørgsmål, som Lopper og
Genbrug modtog i januar-februar. Til
spørgsmålet måtte vi desværre svare nej.
Og hvorfor når lageret ellers rummer alt
mellem himmel og jord?
Vi havde smidt alt ud, som var forbundet
med frost, sne og vintervejr. Kun et par
kælke var ladt tilbage.
At vandhullerne og fjorden frøs til, og
sneen gjorde det muligt at stå på ski,
havde vi opgivet.
Heldigvis for små og store oplevede vi
dette friluftsliv i denne ellers lukkede tid.

Hvad kan vi deraf lære? For eftertiden
smider vi ikke vinterens legeudstyr
væk!!
I modsætning til flere andre genbrugsbutikker/loppemarkeder, så har vi god
plads til at opbevare brugbare genbrugsting til det igen bliver muligt at sælge.
Derfor bliv endelig ved med at aflevere,
hvad I kan undvære.
Det er en rigtig god ide at kontakte os på
mobil 51 91 71 09, hvis I har møbler og
større ting at aflevere, da det er en stor
hjælp at få kørt tingene direkte til Bandsbyvej. På den måde sparer vi en arbejdsgang, og I kan aflevere uden for genbrugspladsens åbningstid.
Lopper og Genbrug forventer at åbne for
salg i maj måned.
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Beretning 2020
Et tilbageblik på 2020 – JA så længe vi
har helbredet med os, og vi kan bevæge
os rundt i vores smukke natur her på
Holmsland, så skal vi ikke klage!
2020 startede godt op, men allerede inden vi skulle afholde vores fælles generalforsamling sidst i marts, så det anderledes ud.
Generalforsamlingen blev udskudt, og
vi måtte i august måned afholde det hver
for sig: Holmsland Idræt- og Kulturcenter, Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening, Dagli´ Brugsen Holmsland og
Holmsland Sogneforening.
Vi HÅBER, at tiden må blive, så vi kan
mødes en stor flok og afholde det fælles
igen. Dette bliver dog ikke i 2021, hvor
vi i Sogneforeningens bestyrelse har
bestemt, at vi udsætter den årlige generalforsamling til maj/juni og ser, om der
bliver så meget lukket op, at vi kan mødes
flere end de fem personer det er pt.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingen via HIMS
I 2020 blev vores Loppemarked afholdt
på en anderledes måde: Pga nedlukningen kunne vi ikke afholde den planlagte
loppeweekend i maj og prøvede derimod at holde åbent to gange ugentligt.
Hold da op: frivillige kræfter meldte sig,
og Bodil Schmidt havde travlt med simpelthen at lave vagtplaner, for at der ikke
skulle være for mange hver gang. Folk

stod på venteliste for at
hjælpe! TAK for jer frivillige!! Der blev
over sommeren og helt hen til efterårsferien holdt åben to faste tidspunkter
om ugen, og dette gav et pænt overskud
(som I kan se andetsteds i Sognebladet i
vores regnskab). Om vi også gør det på
samme måde i 2021, det må tiden vise.
Naturens Dag blev desværre ikke til noget. Vi besluttede i det tidlige forår at udsætte dagen til 2021 og kunne heldigvis
få lov at beholde de penge, vi allerede
havde fået bevilliget til dagen, overført
til i år.
Velkommen Her lektiecaféen for udlændinge bosat her på Holmsland og omegn,
blev lukket sammen med resten af landet
midt i marts. Vi håbede i lang tid på, at
det kunne startes op igen, men nej – vi
håber, at det kommer op at køre igen, når
vi igen må samles.
Bosætning derimod kører derudad – i
hvert fald har der været (og er) mange
bolde i luften, omkring hvordan Kloster
skal udvikle sig i fremtiden hvad angår
nye boliger.
Velkomst til nye borgere sker ved, at et
lille udvalg sørger for at nye beboere
bliver budt velkommen med et besøg og
et gavekort til Brugsen. Vi håber I alle vil
være med til at give et praj, hvis I får nye
naboer, da det pga. persondataloven ikke
er tilladt at få oplysningerne fra folkeregisteret.
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Bykort/oversigtskort – som I måske
har set på gavlen af Brugsen, så har vi
fået lavet et stort bykort, hvor forretninger, virksomheder og steder, der er et
besøg værd er med. Tanken er, at turister og fastboende skal få inspiration til at
besøge steder rundt på Holmsland.

Bestyrelsen for
Holmsland Sogneforening:

Flagallé har været oppe en del gange i
2020, og det er dejligt at se Dannebrog
flagre i den friske vestenvind.

Søren Plauborg Pedersen
(på valg – modtager genvalg)

Nuka Chemnitz
(på valg – ønsker ikke genvalg)
Marie Busch Nielsen
(på valg – modtager genvalg)

Dee Berger

Julebelysning var igen i år oppe fra sidste i november til lige efter nytår.

Bodil Hindsholm Hansen

Grønne områder holder vi så godt vi kan
med hjælp fra mange frivillige.

Dorthe Krogsgaard

HIMS har været sendt ud 29 gange i løbet af 2020. Vi sender ud, når der er en
besked eller aktivitet, der skal ud til en
større kreds.
Infoskærme har ikke været så meget i
brug i 2020 – også pga corona da aktiviteterne ikke har været så mange.
TAK til alle jer frivillige der støtter op
om vores forening.
På vegne af bestyrelsen
Dorthe Krogsgaard
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Dan Søgaard Jensen
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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Holmsland
Sommerfest 2021
lørdag d. 29. maj ’21
Bare rolig - Vi er optimistiske!
Der spirer i os en forsigtig optimisme, og
den er båret oppe af håbet om at lysere
tider og vacciner er på vej - Samtidig tror
vi også på, at alle efter en lang og mørk
vinter, har både lyst og brug for at se hinanden igen udenfor deres hjem.
Så vi holder fast i Holmsland Sommerfest som planlagt d. 29. maj 2021 - dog
i en d’light udgave, med ændret indhold
og aktiviteter, der kan fungere under ansvarlig hensyntagen til de restriktioner
og anbefalinger, der måtte gælde til den
tid; herunder at kunne gennemføre de
fleste udendørs aktiviteter.

Årstiden, varmen og vejret vil være med
os, det er 3 dage før sommeren starter,
så vi forventer at kunne afholde masser
af udendørs aktiviteter med god afstand
samt servere mad og drikkevarer - altsammen med Holmsland Idræts- og Kulturcenter som det centrale omdrejningspunkt.
Vi håber, at så mange som muligt af jer
vil støtte op om Sommerfest og fællesskabet på Holmsland - for hvor har vi
brug for det!
De bedste hilsener fra Styregruppen
P.S.: Følg vores Facebook-side samt
HIMS for løbende opdateringer igennem
foråret…
Med venlig hilsen,
Bjørn Ingmar Verwiebe
Tlf. +45 2984 1983
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Bestyrelsens
beretning
2020 et år med mange udfordringer,
men også med positive ting.
Året 2020 startede ud lige som de
foregående år, med stor aktivitet for de
indendørs hold.
Men så ramte covid-19 os alle sammen
og al aktivitet blev lukket ned fra den ene
dag til den anden. Hvilket bød på rigtig
mange frustrationer fra medlemmer, trænere og bestyrelsen.
Indendørssæsonen i 2020 var lige pludselig afsluttet, hvilket var til stor frustration for alle medlemmer, der havde
glædet sig til afslutninger og til gymnastikopvisningen.
Årets generalforsamling blev også ramt
af covid-19, hvilket betød, at vi ikke
kunne holde vores fælles generalforsamling sammen med Hallen, Sogneforeningen og Brugsen som vi plejer.
Det blev faktisk slet ikke muligt at holde generalforsamling på den ønskede
dato, vi måtte helt hen til d. 12/8 for at
det kunne lykkes at holde en generalforsamling. Her skal der lyde en stor tak til
dem, der mødte op til generalforsamlingen, vi havde gerne ønsket, at der var
flere, der havde støttet op, men i betragtningen af Covid-19, var det et rigtigt fint
12

fremmøde, og der blev vist interesse fra
alle dem, der mødte op, med flere gode
spørgsmål til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen var Marian Jeppesen, Bjarne Hansen og Mads Jørgensen.
Bjarne Hansen havde inden den oprindelige generalforsamling i foråret meldt, at
han ikke ønskede at stille op til genvalg,
men at han gerne ville hjælpe i bestyrelsen, indtil der kunne holdes en generalforsamling, hvor der kunne vælges et
nyt bestyrelsesmedlem. Dette var en stor
hjælp til den resterende bestyrelse, så en
stor tak til Bjarne for at hjælpe.
Til generalforsamlingen i august, blev
Marian Jeppesen, Mads Jørgensen og
Line Lea valgt til bestyrelsen.
Og bestyrelsen blev kort tid efter generalforsamlingen konstitueret med følgende rollefordeling:
Formand
Mads Jørgensen
Kasserer/næstformand
Bent Erik Iversen
Sekretær
Bjørn Verwiebe
Marketing
Marian Jeppesen
Sportskoordinator
Line Lea
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Foråret 2020 bød ikke kun på udfordringer, der var også positive ting i HGU-regi.
Vi kunne stolt præsentere den nye hovedsponsoraftale med Ringkøbing Landbobank.
En aftale, der kom på plads gennem et
rigtig flot stykke arbejde fra vores sponsorudvalg og Klaus Gamst og Henrik
Olesen fra Ringkjøbing Landbobank.
De gjorde det klart for os, at de virkelig gerne ville dette samarbejde, og at det
ikke var noget de bare gik ind i for sjov,
det skulle gøres ordentligt, når Ringkjøbing Landbobank ville være med.
Dette kom til udtryk ved at, der blev aftalt
at alt spillertøj skulle skiftes, alle trænere
og frivillige fik tilbud om en jakke, og
der kommer en ny klubdragt i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank til en
rigtig skarp pris.
I forbindelse med skiftet til Ringkjøbing
Landbobank som hovedsponsor, skulle
der også deles over 200 tasker indeholdende: 1 drikkedunk, 1 håndklæde, 1 halsedisse, ud til alle HGUs medlemmer.
Tasker og indhold skulle pakkes inden
de kunne deles ud, og her blev der lavet
et samarbejde med den daværende 5.
klasse fra skolen. Det tog kun 1,5 time
at pakke alle taskerne. Der blev virkelig arbejdet igennem. En kæmpe tak til
5. klasse og forældre for at hjælpe med
pakningen, og som tak for dette blev der
doneret et beløb til deres klassekasse.

Lørdag d. 13. juni mødte 16
frivillige samt Klaus og Henrik fra Ringkjøbing Landbobank op til uddeling af
tasker, dagen startede med fælles morgenmad, herefter stod den på pakning af
biler og derefter rundt på tur for at dele
tasker ud til alle medlemmerne i HGU.
En kæmpe tak til alle de frivillige, der
hjalp med uddelingen af tasker.
En kæmpe tak til Klaus og Henrik fra
Ringkjøbing Landbobank og det kæmpe
arbejde de har lagt i at blive hovedsponsor for HGU.
Vi i bestyrelsen se frem til et rigtig positivt samarbejde med Ringkjøbing Landbobank
Der skal også lyde en kæmpe tak til de
øvrige sponsorer, der altid støtter op om
HGU, uden jer ville det hele ikke være
muligt.
MANGE TAK TIL ALLE SPONSORERNE
Udendørssæsonen 2020, bød igen på udfordringer i forbindelse med Covid-19,
men alle medlemmer, trænere og frivillige lagde en masse positiv energi i, at
det skulle lykkedes at få en udendørs sæson så tæt på normal som muligt, selv
med de restriktioner der var.
En kæmpe ros og tak til alle, der var med
til at gøre det til en god udendørssæson alt taget i betragtning. Det var en
fornøjelse at være oppe og se diverse
træninger og kampe i udendørssæsonen,
der var virkelig gang i den.
Og en kæmpe tak til alle de frivillige, der
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igen og igen lægger rigtig mange timer
i HGU-regi for at skabe en god klub for
alle vores medlemmer.

der trak mest for de ældre spillere, må så
være uvist. Det lykkedes også at få afholdt nogle kampe i hallen, inden der
pga. Covid-19 blev lukket ned igen.

Indendørssæsonen efterår 2020:
Bød lige som resten af året på udfordringer pga. Covid-19, men der var
også mange positive ting.
Sæsonen blev planlagt lige som den plejer, der blev lagt et rigtig stort stykke arbejde i at forberede sæsonen fra udvalgsmedlemmer og trænere.
Man kunne virkelig fornemme, at de
frivillige, der var i gang med at planlægge indendørssæsonen, virkelig brænder for at skabe en god oplevelse for
HGU-medlemmer, endnu en gang en
kæmpe tak til jer alle. Alle haltider var
booket fra start af.

Badminton for voksne og børn trak igen
i år rigtig mange til, her blev der kæmpet
for hver eneste point. Der blev virkelig
gået til den over hele linjen, hvilket var
rigtig dejligt at se og det hele skete med
et smil på læben.
Vi kunne i bestyrelsen se, at badmintonnet og stænger var ved at være rigtig
slidte. De har rigtig mange år på bagen,
så man kan roligt sige, at de har gjort
det godt. Det blev derfor besluttet, at
der skulle indkøbes nye net og stænger,
for at skabe en bedre oplevelse for alle
medlemmerne. Stænger og net er klar til
brug i 2021 sæsonen.

Der blev i år startet et crossfit/floorball
hold op for børn om mandagen, hvilket
viste sig at være en succes. Vi håber at
kunne få dette på planen igen til næste
sæson.

Floorball for herrer kørte også på fuldt
tryk, her blev der kæmpet, svedt og råbt
ad hinanden under træningen, men ikke
mere end at man var gode venner bagefter, hvor træningen skulle drøftes i tredje
halvleg.

Gymnastik viste igen i år, at de kan
trække folk til i alle aldre, lige fra de
mindste børn til de ældste voksne, til
at lave aktivitet for alle, et rigtig godt
stykke arbejde af udvalget og trænerne.
Fodbolden skabte mange glæder både
for små og store. Der blev vist en kæmpe gejst lige fra træning til kampe af alle
mand, om det måske var tredje halvleg,
14

Spinningscyklerne kørte også i 2020,
her er det nye Iqniter system blevet taget
komplet i brug, og er med til at skabe en
bedre oplevelse for medlemmerne.Der
kørte 5 hold om ugen, med god tilslutning til alle holdene, men der er også
plads til flere.
Sæsonen startede op med diverse ret-
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ningslinjer med hensyn til afstand og afspritning, men også her viste medlemmer, trænere og frivillige en kæmpe vilje
til, at det skulle lykkedes at få en så tæt
på normal indendørs sæson som muligt,
alt taget i betragtning.
Da der blev sat begrænsninger på hvor
mange, der måtte være på holdene ad
gangen, udviste medlemmer og trænere
endnu engang en positivitet, der sjældent
er set før, der blev lavet turnusordninger
på de hold, hvor der var for mange, så
alle havde mulighed for at deltage på
holdene. Endnu engang kæmpe tak for al
hjælpen af medlemmer og trænere.
Desværre blev alle indendørs aktiviteter
lukket ned i december, og derfor var der
ikke mulighed for at lave en juleafslutning for holdene. Vi ved det er noget
rigtig mange medlemmer og trænere ser
frem til. Vi havde håbet at vi fik lov til
at starte op igen efter jul, men desværre
fortsætter nedlukningen og vores indendørssæson fik for anden gang en brat
afslutning. Tak for en kort, men trods alt
god sæson til alle.
Fra bestyrelsen side skal der lyde en
kæmpe tak og rigtig meget ros til alle
medlemmer, trænere, udvalgsmedlemmer og frivillige, der er med til at gøre
det til en fornøjelse at være i HGU. Vi i
bestyrelsen håber, at rigtig mange af jer
ønsker at fortsætte i 2021, for uden alle
jer er der ikke noget som hedder HGU.

Også HGUs fyrværkerisalg
blev i år ramt af Covid-19, hvilket gjorde
det umuligt at afholde det som vi plejer.
Desværre, da dette altid en er fornøjelse
at være med til, da de frivillige også
her bidrager med en rigtig god gejst og
hjælpsomhed. Det gør det til en fryd at
arrangere.
En kæmpe tak til alle de frivillige der
altid hjælper til.
Sidst, men ikke mindst, skal der også
lyde en rigtig stor tak til Hallen for et
rigtig godt samarbejde i en udfordrende
tid med Covid-19. Der har været en rigtig
god dialog mellem Hallens bestyrelse og
HGUs bestyrelse, hvor der jævnligt er
blevet afholdt møder for at fortsætte det
positive samarbejde.
En kæmpe ros og tak til Marlene og
Bente i Hallen, der altid står klar til at
hjælpe alle i HGU, lige fra medlemmerne, trænere, udvalgsmedlemmerne
til bestyrelsen.
Tak for et rigtig godt samarbejde, som vi
i HGUs bestyrelse ser frem til fortsætter
i 2021 og årene fremover.
Dette års generalforsamling har vi af
gode grunde endnu ikke planlagt, men vi
håber, at vi snart kan få en afgørelse på
om det vil være muligt at afholde en fysisk eller det bliver nødvendigt med en
online. Så snart vi ved mere om fremtiden, vil vi melde ud.
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Sidst vil vi i HGUs bestyrelse gerne endnu engang sige tak til alle som er med til
at gøre HGU til det HGU er, en klub for
alle. Vi glæder os til at se jer alle sammen
i 2021 sæsonen.
Mange sportslige hilsner fra
HGUs Bestyrelse
Formand:
Mads Jørgensen
Kasserer/næstformand:
Bent Erik Iversen (modtager genvalg)
Sekrætær:
Bjørn Verwiebe (modtager genvalg)
Marketing:
Marian Jeppesen
Sportskoordinator:
Line Lea

Kontingent - HGU
Vi arbejder lige nu i bestyrelsen på fremtidens kontingentkonstruktion i HGU.
Vi vil gerne at kontingentet passer bedre til
nutiden, men skal også have det til at passe
ind i diverse tilskudsregler og administrative
muligheder. Vi vil præsentere den nye konstruktion på årets generalforsamling, ligesom vi vil fremlægge en plan for, hvordan
vi vil kompensere medlemmerne for en indendørssæson, der må siges at have været
noget kortere end normalen. Det er helt og
alene bestyrelsens beslutning, at der skal
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være en kompensation, vi kan med stolthed
sige, at der ikke har været en eneste henvendelse fra medlemmerne angående tilbagebetaling eller lign.
Det mener vi siger rigtig meget om opbakningen og sammenholdet i klubben. Hvilket
kun kan siges er helt fantastisk og noget, vi
kan være rigtig stolte af. Det er vi i hvert
tilfælde i bestyrelsen. Vi glæder os derfor
meget til at kunne præsentere tiltagene på
generalforsamlingen og håber, at både den
nye kontingentkonstruktion og kompensation vil være til glæde for alle medlemmer.

Ny Hjemmeside - HGU
Vinterpausen er også blevet brugt på at få
HGUs hjemmeside opdateret og gjort mere
brugervenlig. Både for brugerne og administrator. Vi har lavet en ny aftale med Vestjysk
Marketing og har fået lavet en, hvis vi selv
skal sige det, rigtig flot side.
Dog havde vi håbet at vi havde mange flere
nye billeder, men disse må vente til vi får lov
til at åbne igen.
Den nye side åbner på flere muligheder, som
vi glæder os til at benytte os af. Vi vil gå live
med den nye side d. 1. marts, og der vil sikkert være ting, der ikke fungerer eller skal
rettes.
Vi håber I vil bære over med det i den første
tid, nogle ting kan først opdages, når alt kommer i brug. Men vi hører også meget gerne
fra jer, skulle der være noget.
Hvis I har kommentarer eller rettelser, kontakt da Marian Jeppesen på 2329 9747.
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HGU

Indtægter

Samlet Resultat
2020

2019

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

194.508,75
408.289,64
23.011,25
12.416,25
258.177,96
0,00
0,00
0,00
0,00
4.910,00
0,00
2.046,40
1.550,00
0,00
0,00
904.910,25

Udgifter

2020

2019

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

26.850,00
17.808,66
238.545,08
465.172,34
26.980,25
1.125,00
7.476,56
3.691,00
47.702,97
20.100,00
49.012,80
8.562,50
2.557,97
4.721,85
0,00
920.306,98

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
197.423,04

Overskud
Underskud

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

-15.396,73
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Gangmotion
”Gang i Holmsland” - ”Gå dig glad”
- tirsdage i april, maj, juni og august
2021.
I skrivende stund, er alle aktiviteter jo
desværre lukket ned, men vi håber og
tror på, at vi kan gå fra april – så følg
med på HIMS, hvor opdateringer i
forhold til nedennævnte kommer, eller
ring til en af os i udvalget, hvis du har
spørgsmål.
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 overholder gældende retningslinjer
m.h.t. forsamlingsstørrelse og afstandskrav. Vi går på veje og stier rundt på
Holmsland, og måske kører vi ud en
gang imellem 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 6. APRIL KL 19.00.
Vi starter med 2 ruter at vælge imellem - en på ca. 2 km. og en på 5-6 km.
Turenes længde tilpasses i løbet af sæsonen. 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.
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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Kroket – en saga blot?
I augustnummeret 1999 af Holmsland
Sogneblad kunne man i en redegørelse
fra sogneforeningens daværende formand,
Poul Lyng, om foreningens tiltag læse:
”Desuden arbejdes der på at få anlagt en
krocketbane på noget jord, som menighedsrådene har stillet til rådighed syd for præstegårdshaven. Her vil bl. a. egnens pensionister få mulighed for en sommersport,
der kan dyrkes af de fleste.”
Novembernummeret 1999: ”Anlægsgartneren er gået i gang med at anlægge banen
og regner med at få sået græsset her i efteråret, så banen skulle være klar til at
tage i brug først på sommeren 2000.”
Augustnummeret 2000: ”Kroketbanen er
nu så godt groet til, at vi er klar til at indvi
den. Dette sker lørdag den 19. august 2000
kl. 14.00.”
Novembernummeret 2000: ”En smuk sommerlørdag i august blev kroketbanen indviet. Godt og vel en snes mennesker havde
fundet vej til banen og fik en hyggelig eftermiddag ud af det.”
Nu var faciliteterne i orden – og ville de
så blive brugt? Ja, mon ikke. En lille flok
pensionister begyndte under kyndig vejledning af instruktører fra DGI at lære
grundprincipperne i kroketspillet. Den lille
flok voksede efterhånden til en stor flok,
så der efterhånden var 25-30 mennesker,
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der mødtes hver tirsdag og torsdag eftermiddag – undertiden også om aftenerne –
sommeren igennem, ja, de mest hårdføre
spillede endogså hele året, hvis da ikke banerne var frosne eller dækket af sne.
Med så mange spillere slog den først anlagte bane ikke til, så derfor fik man lov til
at anlægge flere, dels på præstegårdsjorden
og dels på et stykke jord, som Birthe og
Knud i æ Kro venligst stillede til rådighed.
Ud over de nye baner blev der også bygget et skur, i daglig omtale kontoret, til opbevaring af rekvisitter og med et rum, hvor
kaffen kunne nydes.
I årenes løb har mange hold fra kroketklubben deltaget i turneringer rundt omkring i landsdelen, ligesom man har deltaget i kommunemesterskabet. I begge
tilfælde med fine resultater.
Mange pensionister har igennem årene haft
mange dejlige timer på kroketbanerne, hvor
man har kunnet nyde udfordringerne i spillet og ikke mindst samværet med andre.
Men desværre har klubben mistet flere og
flere af sine medlemmer, uden at der er
kommet nye til, selv om der er gjort ihærdige forsøg på at skabe interesse for spillet. Der er kun 3-4 spillere tilbage, så man
må nok se i øjnene, at klubben i det år, hvor
man kunne have fejret 20 års jubilæum,
har sunget sit sidste vers.
					
Mogens Tarp
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Friluftslauget

Gode gamle dage....

Vi er her endnu……

Holmsland Friluftslaug sender hilsen
med et på gensyn. Billederne fortæller
deres egen historie. Det skal blive så
godt igen. Vi glæder os.

Da det i år på grund af nedlukning er
småt med billeder fra HGU er her et par
gamle billeder.Holdbilledet er fra kort før
1980, taget ved sportsfest på skolens
sportsplads.
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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CenterNyt
Ikke et eneste ord om Corona her fra i
denne udgave af Sognebladet, for vi og
mange andre tror jeg – er ved at kløjes i
ord som `smittetryk, kontakttal, kontaktsmitte, superspreder, flokimmunitet og
pandemi´.
Det var den indledning, jeg havde forestillet mig i denne udgave af Sognebladet, men da jeg netop i skrivende
stund har erfaret at konfirmationerne
igen er blevet udskudt, så må jeg nok
kommentere lidt på det.
12 konfirmationer + diverse generalforsamlinger og fødselsdage skulle have
fyldt Centret her i foråret, og vi må desværre sande, at ikke alle kunne få opfyldt
ønsket om at få flyttet deres fest til nye
datoer. Det gør mig rigtig ondt for alle –
både de unge mennesker og ikke mindst
for jer forældre, der nu må i gang med
ny planlægning igen. Vi håber på, at anstrengelserne giver resultat, så vi snart
kan få vores hverdag tilbage og få Centret fyldt med glade børn og voksne igen.
Som det ser ud lige nu, så er en hel del
konfirmationer flyttet til juni måned, og
de sidste er booket ind medio september,
så der er stor spredning i forhold til hvor
langt frem, de enkelte kirker har valgt at
udskyde datoerne.
Jeg vil dog gerne og helst fokusere på det
gode og det positive, som trods alt også har
fundet sted under hele denne nedlukning.
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Bl.a. har vi mærket den mest fantastiske
opbakning fra jer, hver gang vi har haft
fællesspisning/takeaway, smørrebrød,
kringler etc.
Jeg er i gang med min 3. runde af fællesspisning, og vi er blevet enige om,
at der aldrig før har været sendt så
mange kuverter afsted fra Bentes køkken, som der er blevet i denne nedluknings periode. Det er helt vildt, og vi kan
næsten ikke udtrykke vores taknemmelighed over jeres støtte. Vi håber I kan
fornemme det og 1000 TAK FOR JER

Taknemmelighed
Dagene her i Centret kan efterhånden
blive lidt lange, men der er heldigvis
altid noget, som trænger til at blive gjort
lidt ekstra rent, noget der skal males eller ryddes op i, så vi holder stadig fast og
krydser fingre for, at vi snart kan ses igen
under andre forhold.

CenterNyt
Beretning - Holmsland
Idræts-og Kulturcenter
2020
Vi kom rigtig godt i gang i 2020, med
fuld styrke, og hvor der var aktivitet over
hele linjen. Det fik en brat ende, da Corona bankede på, og lukkede landet ned
den 11. marts. Forårsopvisningen blev
aflyst, og alle bestillinger og alle arrangementer blev aflyst. Som Marlene
sagde, det var som at vende en hånd, der
blev totalt stille.
Vi tænkte, at det nok bare var en periode,
før det hele ville være i gang igen. Som
dagene gik, blev vi klar over, at det ikke
sådan lige ville få en ende. Da vi endelig
fik grønt lys, var det med mange restriktioner til følge. I samarbejde med HGU,
fik vi udfordringerne løst, og vi fik det
til at fungere, med alle aktiviteterne, på
bedste vis. I Centeret har det ikke været
muligt at gennemføre fester og arrangementer. Med mange aflysninger, udsatte
fester m.v. har det været en udfordring
for Marlene, at få det til at gå op med
datoerne. Jeg håber I har forståelse for
dette. Vi må se hvad det bringer.
Ang. regnskabet, er vi kommet ud med
et overskud, det er rigtig flot, alt taget i
betragtning. Overskuddet skyldes bl.a,
at vi har fået kompensation under Corona. Erhvervsklubben har støttet os, det er
helt fantastisk, stort set alle har indbetalt,
på trods af Corona. Der blev afholdt åle-

gilde i efteråret, som det eneste sponsorarrangement sidste år. Når forholdene
bliver normale igen, skal sponsorgruppen nok få lavet nogle arrangementer, så
vi kan mødes igen.
Her fra Centeret vil vi gerne sige rigtig
mange tak for støtten, jeg håber, I er med
igen her i 2021. Stor tak til sponsorgruppen for super godt arbejde.
I efteråret 2019, var vi i gang med rytterlyset. P.g.a. dårligt vejr, udsatte vi det
til 2020, så vi ikke forstyrrede indendørs
aktiviteterne. Vi gik i gang med at skifte
rytterlyset, og det kørte bare derud af.
Der er nogen, der synes at det nye rytterlys giver for meget lys ned i hallen, så
her i februar bliver glasset skiftet ud med
matte lysplader.
I en weekend kom der meget kraftigt
regnvejr, og der kom vand på gulvet med
store skader til følge. Vi havde forsikringen inde over, hvor gulvet skulle repareres og for at få det hele til at se ens ud,
valgte vi at slibe gulvet helt ned. Med
ny lakering og opmærkning, må vi sige,
at hallen ser ud som ny. Der var også
en egenbetaling, for at få gulvet slebet
ned. Vi kontaktede kommunen for om vi
kunne få et bidrag til skaden, og i løbet
af en uge havde vi en aftale på plads. Det
er med til, at vi fra Centerets side holder
os skadefri.
Fællesspisning/take-away har været en
stor succes. Der har været rigtig god op25
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bakning, det er dejligt. Marlene og Bente
har lavet nogle nye tiltag, med salg af
smørrebrød, kage m.v. Vi får mange
gode tilbagemeldinger, så til dig Bente,
tusind tak for lækker mad.
Ved legepladsen ved hallen har vi sammen med Sogneforeningen og HGU,
besluttet at nedsætte et udvalg, som skal
løfte området deromme, så det bliver et
attraktivt sted at komme. Sådan at når
der er aktiviteter på sportspladsen/hallen, så er der et sted børnene kan lege.
Også hvis en familie der har lyst til at
grille, så er der også mulighed for det.
Gruppen består af Jesper Bojsen, Søren
E. Pedersen og Michael K. Pedersen. Hallen skal stå for regnskabet. Tak fordi I har
påtaget jer opgaven.
Samarbedet med HGU, har kørt rigtig
fint. Det har været et stille år, men omkring Coronarestriktionerne har vi sammen løst opgaverne optimalt. Vi har
ansat en ny servicemedarbejder Helge
Johannesen. Han skal hjælpe til med alt
forefaldende arbejde. Et stort velkommen til dig Helge, selv om der p.g.a. omstændighederne endnu ikke var været så
meget at hjælpe med.
Selvom aktiviteten i hallen har været
begrænset, har der dog været noget at
hjælpe med, der skal også stadigvæk
gøres rent og vedligeholdes. Vi har haft
glæde af alle de frivillige hjælpere, og
heldigvis nåede vi at holde hjælpefest i
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marts måned. Vi er glade for, at I støtter
op og bidrager til at få vores Center til at
se pæn ud og få det hele til at gå op i en
højere enhed.
Vi har besluttet med de andre tre foreninger i år, at vi holder generalforsamling hver for sig. Vi har indkaldt til vores
generalforsamling onsdag den 24. marts
kl. 19. Vi håber at mange møder op, vi
må selvfølgelig afvente Coronasituationen. Husk det er tid at betale kontingent for 2021.
Se indkaldelse og om kontingent andet
sted i Sognebladet.
På valg er:
Ole Årup		
ønsker ikke genvalg
Thomas Lauridsen
ønsker ikke genvalg
En stor tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde i år, som bestemt ikke har
været normal. Vi har også lært at holde
møde via Teams programmet, det fungerer fint, det har vi haft det sjovt med.
Og så til Marlene, du har løst opgaverne
med stor tilfredshed, du møder os altid
med godt humør. Situationen, som vi er i
lige nu, er slet ikke dig, du vil at der skal
være gang i Centeret, så har du det bedst,
vi håber at vi snart er kørende igen, så du
kan få nogle udfordringer igen.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Pedersen

CenterNyt

Medlemsskab af Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Som medlem af HIK er du med til at støtte både det daglige arbejde, foreningslivet og de kulturelle aktiviteter her på Holmsland og vi håber at rigtig mange
vil støtte op om os.
Kontingentet lyder fortsat på kr. 100,- og der kan betales på følgende måder:
• Bankoverførsel til konto: 7650 2439250 (HUSK at oplyse navn)
• Direkte til Centerleder – Marlene
• Ved indgangen til vores generalforsamling onsdag den 24. marts kl. 19:00
27

CenterNyt

28

CenterNyt

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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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

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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Holmbohjemmet
Så kom vi ind i et nyt år - et forhåbentlig
bedre år - for hold da op hvor vi savner
at komme ud i samfundet igen, at få de
frivillige ind på matriklen, at få gang i
nogle aktiviteter - ude som inde.
Ikke at vi har ladet stå til. Der er blevet
gjort, hvad der var muligt, når vi samtidig skulle tage hensyn til afstand og
antal.
Heldigvis er vi nu blevet vaccineret Første stik den 9.januar og det andet den
31.januar. Som en af beboerne sagde, da
hun blev spurgt, om hun ville vaccineres:
“ Ja, det er vi da nødt til for at få gang i
tilværelsen igen”.
Tidlig sommer 2020 afsatte Folketinget
midler som skulle bruges til at fastholde
den sociale kontakt med beboere på plejehjem (Covid 19 puljemidler).
Ringkøbing Skjern kommune gik i gang
med at planlægge besøgsfaciliteter, så
beboerne kunne mødes med pårørende
uden for ældrecentrene. Det tog noget
tid, inden det blev vores tur, men nu er
der ved at blive rejst en pavillon foran
vores trappeopgang. Vi glæder os meget
til, at den står færdig, og håber, at det
bliver et rum, hvor man kan mødes, snakke, drikke kaffe - eller bare være.
Der kan nok også blive plads til et par
tomatplanter og nogle blomster. Her til
foråret kan der jo forsøges med såning,
prikling og udplantning. Der er flere her
på stedet, som godt kan lide at pusle om
blomster.
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Da vi kom ind i december, fik vi en
glædelig overraskelse. Firmaet NB tegnestuen i Ringkøbing plejer at give deres
forretningsforbindelser en julehilsen.
Men grundet coronaen ville de ikke opsøge deres kunder, men valgte i stedet at
give en gave til alle plejehjem omkring
Ringkøbing. Gaven hertil blev så en flot
buket til hver af vores beboere plus to
borddekorationer til huset.
Tusind tak for det.
Julen blev fejret næsten som normalt. Huset var pyntet som vanligt og
vi hyggede os med julebrunch og julefrokost. Men selvfølgelig savnede vi førskolebørnene til at sætte kulør på festlighederne. En af beboerne havde lavet
små nisser til pynt på bordene juleaften.
Også nytåret blev fejret. Støttekredsen
havde spurgt, om der var noget de kunne
gøre for os. Vi kunne så godt tænke os, at
der kom et par stykker og skød lidt krudt
af. Som sagt så gjort - tidligt på aftenen
blev der fyret af uden for vinduerne til
stor glæde for alle. Tak for det.
På gensyn til foråret!
Jytte Jensen
Holmbohjemmet.

KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Marts – Maj 2021

ET VENDEPUNKT
”Jeg tror, jeg håber, at påsken
bliver vores vendepunkt. Ikke en
afslutning, men et vendepunkt.”
Sådan sagde statsministeren i
sin nytårstale. Konkret tænkte
hun på kampen mod Coronapandemien, men for mig som
præst lød ordene næsten som en
påskeprædiken. Lad os tage det
i rækkefølge
”Vi tror og vi håber.”
Det er sådan det er: Troen og
håbet hører sammen som to sider af samme sag. Tit bliver tro
defineret som en samling synspunkter eller overbevisninger,
som man har tilsluttet sig. Ligesom man tilslutter sig et partiprogram. Men tro har med håb
at gøre. Og med kærlighed og

alt det som udspringer deraf, ansvar bl.a. I kristendommen kan
man ikke sige tro uden at sige
håb og kærlighed i samme åndedrag. Det har vi lært af Paulus.
Og så er påsken et vendepunkt.
Det er den også i det Gamle Testamente, hvor historierne om
Moses fortæller om, at dødens
engel ”går forbi” eller vender
om ved døren, hvor der bor hebræiske slaver i Egypten. På hebræisk er der et ordspil mellem
ordene for at gå forbi og vende
om og så ordet ”Passah”, påske.
Ifølge det Gamle Testamente
skal Påske fejres, når først solen
har nået forårsjævndøgnets vendepunkt, og månen derefter når
det vendepunkt i sit kredsløb,
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som fuldmånen udgør. Påsken
er altså et vendepunkt, ikke en
afslutning, men et vendepunkt.
Det er værd at huske.
Når det gælder Corona ville det
være dejligt, hvis det hele bare
var forbi. Men sådan er det
ikke. Sundhed og sygdom er
vævet sammen for evigt. Livet
er en kamp, og tænker vi nærmere efter er dét godt!
”Kamp skal der til, skal livet
gro” hedder det i sangen: ”Jeg
elsker den brogede verden”. For
der ligger frihed i at kæmpe, og
derfor konkluderer sangen, at
”Evig stilstand er død.”
Så påsken er ikke afslutningen,
men et vendepunkt. Det handler
kirkens påskefejring om.
Langfredag flager vi på halv. I
kirken samler vi tankerne om,
hvor tungt det ville være, hvis
det hele var slut, når livet ebber
ud, som det gjorde for Jesus
langfredag på korset.
Men Påskemorgen hejser vi flaget. For påsken er ikke en afslutning men et vendepunkt.
Kampen går videre! I kampen
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for livet mod døden, for sundhed mod sygdom, for lyset mod
mørket, opstår den frihed, som
gør os til levende sjæle og ikke
bare kroppe af kød og knogler.
Ja, ”Vi tror, vi håber, at påsken
bliver vores vendepunkt. Ikke en
afslutning, men et vendepunkt.
Og det er dét der er meningen
med det hele. Glædelig Påske!”
Forsidefoto:
Detalje fra en gammel gravsten:
Håndtrykket som symbol på det
evige liv hos Gud. Gud byder os
velkommen ligesom med et
håndtryk. Men håndtrykket står
også for det afgørende menneskelige, som har evighedsværdi.
Venskab. Hjælpsomhed. Kærtegn og håndsrækninger.
Kontakt

www.holmsland-kirker.dk
https://www.facebook.com/ny.sogn.gammel.sogn/
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011 email:
hokl@km.dk
Kirkegården: Elise Ebdrup: 24384340 eller Christian Iversen 61204437 - email:
kirkegaarden@holmsland-kirker.dk

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

Dato og evangelium
Ny Sogn
Gammel Sogn
7. marts. 3. sø.i Fasten. Luk. 11: Je10.30
sus uddriver en stum ånd
14. marts. Midfaste. Joh. 6: Bespis10.30
ningen af fem tusind.
21. marts. Mariae Bebudelse. Luk.
10.30
1,26-38: Jesus undfanges
28. marts. Palmesøndag. Matt. 21:
9.00
Jesu indtog i Jerusalem.
L. Christoffersen
1.april. Skærtorsdag. Matt. 26: Det
19.00
sidste aftensmåltid (nadver)
10.30
9.00
2. april. Langfredag
4. april. Påskedag. Mark. 16: Jesus
9.00
10.30
opstår fra de døde.
5. april. 2. Påskedag. Luk. 24: Van10.30
dringen til Emmaus
11. april. 1. sø.e. Påske. Joh. 20: Den
10.30
9.00
vantro Thomas.
18. april. 2.s.e. Påske. Joh. 10: Den
10.30
gode hyrde
26. april. 3.s.e.Påske. Joh. 16: Jesu
10.30
9.00
bortgang
30. april. Bededag. Matt. 3: Johannes
9.00
Døberen
M. Thams
2. maj. 4. s.e Påske Joh. 16: Talsman10.30
dens komme
9. maj. 5. s.e Påske Joh. 16: At bede i
10.30
Jesu navn
9.00
13. maj. Kristi Himmelfartsdag.
M. Thams
Mark. 16: Himmelfarten
16. maj. 6. s.e Påske Joh. 15-16: Om
10.30
forfølgelser
L. Christoffersen
23. maj. Pinsedag Joh. 14: Talsman10.30
9.00
den
24. maj. 2. Pinsedag: Joh. 3: Således
Bekendtgøres
Bekendtgøres seelskede Gud verden
senere
nere
30. maj. Trinitatis søndag. Joh 3: Je9.00
10.30
sus og Nikodemus
O.L prædiker i andre kirker: 21. mar. Kl. 9.30 Rindum. 1. april 10.30 i Rindum. 18.
april kl. 9.00 i Hee/No. 2. maj kl. 9.00 i Rindum. 9. maj kl. 9.00 i Rindum.
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KIRKETÅRN

19. november skrev Dagbladet
Ringkøbing-Skjern om restaurering af Gammel Sogn Kirkes
tårn. Her er et uddrag:
”Gammel Sogn kirke kan dateres tilbage til omkring år 1170,
så det er helt naturligt, at der
skal en håndværker forbi i ny og
næ (…) I den forbindelse har
Kirkeministeriet netop meldt
ud, at der er godt 2,1 millioner
kroner på vej til Gammel Sogn
fra en særlig istandsættelsespulje, der varetages af Nationalmuseet: Næstformand i menighedsrådet, Peter Nielsen, fortæller (…): For to-tre år siden fik
vi lavet en grundig undersøgelse af tårnet. Der er mange
huller og dårlige fuger. Vandet
kan sjaske lige ind (…)
I en pressemeddelelse skriver
Kirkeministeriet blandt andet
dette om Gammel Sogn Kirke:
Tårnrummet er overdækket med
et ejendommeligt, kuplet hvælv.
Taget er lagt med bly. Tårnet
har været sømærke, og var indtil
1847 omkring tolv meter højere.
I dag står det med akut behandlingskrævende skader som følge
36

af, at de ankerforbindelser, der
skulle have holdt sammen på
murværket, er rustet over eller
helt forsvundne. (…) For dets
betydning gælder, at Gammel
Sogn Kirke har en betydelig regional værdi (…)
Peter Nielsen håber, at arbejdet
kan sættes i gang til foråret:
Tidsplanen afhænger blandt andet af, om vi kan få fat i en god
blytækker. Dem er der ikke ret
mange af i Danmark, siger
næstformanden i menighedsrådet (og) tilføjer, at det er projekter som dette, der gør det spændende at have en plads i menighedsrådet. Og han uddeler
gerne ros til menigt medlem
Jens Christian Nielsen, der har
erfaring med kontakt til offentlige myndigheder.
Ud over de godt 2,1 millioner
kroner fra istandsættelsespuljen
har Gammel Sogn Kirke ad to
omgange modtaget tre millioner
fra provstiudvalget, og dermed
er det økonomiske fundament
nu sikret. Ifølge et overslag vil
projektet samlet set løbe op i
cirka 4,8 millioner kroner.

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Møderne er aflyst indtil Corona restriktionerne bliver
ophævet
Marts 2021
Mandag d. 1.
Tirsdag d. 2.
Mandag d. 15.
Tirsdag d. 30.

Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen.
Generalforsamling. Tale ved missionær Simon Nielsen,
Kredsmøde i Borris kl. 19.30. Inspirationsaften.
Mødeaften. Karlo Brondbjerg, Herning taler.

April 2021
Mandag d. 12.
Tirsdag d. 13.

Bibelkreds hos Elisabeth Christensen.
Mødeaften. Karsten Hauge Mortensen taler.

Maj 2021
Mandag d. 3.
Tirsdag d. 18.
Lørdag d. 29.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Mødeaften. Præst Mogens Tams, Rindum taler.
Indre Missions Årsmøde i Vejen.

Juni 2021
Mandag d. 7.
Fredag d. 11.
Onsdag d. 23.

Bibelkreds Jørgen Iversen.
Udflugt. Program senere.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14,
Søndervig. Stinne Wejse, 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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Bodils forslag til Årets Forening!

Røjklit Havn, Lodbjerghede
Grundejerforening
Lodbjerghede Grundejerforening ønsker
at takke Bodil Schmidt for indstillingen til
Årets Forening v/ Landbobanken og Dagbladet. Bodil har i sin begrundelse fanget
lige præcis det liv, der er i og omkring
Røjklit Havn.
Tak til alle jer der afgiver jeres stemme på
Røjklit Havn, hver evig eneste dag.
Tak til jer indpiskere i ”Alle os i Kloster”
på FB. Bodil, du sender små historier fra
hedengangne tider og små hverdagsglimt.
Alt vidner om det go’e liv, der har været og
stadig er omkring Røjklit Havn – og minder os om, at vi snart kan mødes i havnen
igen.
Tenna Hudlebusch, du hjælper med at holde gejsten oppe. Du gi’r os små peptalks
og fortæller, hvordan stillingen er. Det er
længe at holde gejsten helt frem til d. 22.
februar; men det virker.
Tak til alle I andre, der også sætter fokus
på havnen og bl.a. tilbyder hjælp til at
stemme.
I skrivende stund er der 3.243, der har
stemt på Røjklit Havn. En klar førsteplads
– men intet er afgjort endnu.
Hvis vi bliver tilgodeset med præmien på
20.000 kr. skal det komme alle inte-ressenter til gode. Vi er mange brugere, der
værner om havnen. Mon ikke gevinsten
skal gå til forskønnelse og nye tiltag, der
bare gør Røjklit Havn endnu bedre. Men vi
sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt.
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Vi håber, vi sammen med Sogneforeningen
kan invitere til Sankt Hans i juni måned.
Det vil blive dejligt at kunne mødes igen –
også mere end 5.
Aktiviteterne har ligget stille i Røjklit
Havn, men der har været mange besøgende
alligevel. Naturen hitter i en Corona-tid –
og det gælder også Røjklit Havn. Senest har
vi set de ældste elever på Holmsland Skole
rykke ud til Legepladsen på Birkealle (er
for resten under ombygning!), hvor en flok
lærere står og sender børnene afsted på løb
ned til havnen – alt sammen under Coronasikre forhold. Ungerne nød at komme
lidt væk fra skærmundervisning og få lidt
virkelighed ind under huden. For de mærkede kulden. Men ingen brok – kun røde
kinder, og de nød den medbragte madpakke.
Går nogen og drømmer om en bådplads i
Røjklit Havn, er der stadig ledige pladser.
Henvendelse til John Larsen, T:2169 2404;
mail: lodbjerghede@gmail.com
På gensyn i Røjklit Havn.
Venlig hilsen
Lodbjerghede Grundejerforening

Fjorden Rundt
Årets Cykeltur

Årets cykeltur bliver i weekenden 29/30
maj. Ruten er ikke fastlagt endnu, men
kan blive Fjorden rundt som tidligere.
Vi cykler ca. 50 km pr. dag, (i god ro og
orden, mange pauser), spiser og overnatter på Lønne Vandrehjem.
Starter lørdag kl. 10.00 og er hjemme
igen søndag eftermiddag.
Pris ca. 500,-. ALLE ER VELKOMNE!
Skriv/ring til Hella/Peter eller Helen/
Egon og hør nærmere. Vi vil gerne have
uforpligtende tilmelding a.h.t. reserveringen af pladser i Lønne: frist 1/3. 21.
Alle tilmeldte hører nærmere i marts
engang.
Hella: 4030 8999 hellamargrethe@gmail.com
Helen: 2125 6606 - veisig@mail.dk

Højskoledage
på Holmsland
Som alt andet er højskoledagene også
underlagt restriktioner.
I efteråret lykkedes det at gennemføre
tre foredrag, men med meget reduceret
deltagerantal, uden kaffedrikning og
uden sang efter højskolesangbogen. Èt
foredrag flyttede vi til marts 21.
Alle foredragene i vinteren 2021 er aflyst, så nu har vi fem mulige foredragsholdere til sæsonen 21/22, som vi er
begyndt at planlægge i håb om, at situationen ændrer sig så meget, at vi
kan gennemføre højskoledagene på
en eller anden måde.
					
Mogens Tarp

Hej fra Hella og Helen
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Velkommen i en ny og
moderne “Dagli’ Brugsen Holmsland”.
På vores tur til Djursland så vi gode
modeller for vores fremtidige butik.
En skønne dag……
• En flot bygning, der falder ind i
landskabet
• indbydende indgang der bliver synlig fra Søndervig Landevej (vores
mål)
• stort vindfang før indgang i egentlig butik
• brede gange med plads til montre
med særlige tilbud
mange hyldemeter – også bag køl
med plads til næsten dobbelt så
mange varenumre, som vi har nu
• flot præsentation af de forskellige
afdelinger
• godt kig ud i butikken fra delikatesseafdelingen
• familievenlige P-pladser - også så
lastbiler og autocampere ikke har
brug for at bakke
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Beretning 2020
Dagli’Brugsen
Holmsland
Det er knap 6 måneder siden, vi sidst
holdt generalforsamling. Det var d. 24.
august 2020 med en mundtlig beretning,
der gennemgik udviklingen i og omkring
Brugsen helt op til d. 24. august 2020.
Hvad er der så tilbage af beretning for
2020?
Tja, vi vil tage tråden op fra generalforsamlingen og fortsætte, hvor vi slap med
følgende overskrifter.

Bestyrelsens arbejde

Vi er 5 valgte medlemmer i bestyrelsen,
Jane Gravengaard, Linda Tøt, Erik Dideriksen, Svend Jensen og Esther Larsen.
Vi arbejder for at styrke fællesskabet på
Holmsland, og vi arbejder for at udvikle
vores butik som indkøbssted. Men på
dagsordenen hver gang er også punktet
”udflytning af Brugsen”.
Vores aktivitetsniveau har været højt
siden sidste generalforsamling. Vi har
faktisk været samlet 16 gange til bestyrelsesmøder, møder med samarbejdsparter og i forbindelse med medlemsaktiviteter.
Af medlemsaktiviteter kan nævnes
fælles kaffebord på Mejlvang-grunden
d. 29. august og julelotteriet i december
måned, hvor 4.000 lodder var i omløb på
Holmsland m/omegn.
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Udviklingen i Brugsen

Mens mange erhversdrivende har oplevet 2020 som et hårdt slag på bundlinjen, ser det anderledes ud i dagligvarebranchen. Det er også tilfældet for
Dagli’Brugsen Holmsland.
Vi kan konstatere, at rigtig mange
kunder finder vej til vores butik. Rigtig
mange kunder føler sig hjemme mellem hylderne med de afstands- og hygiejneregler, der er påbudt fra myndighedernes side.
Det er forudsigeligt at handle i butikken. Vi ved hvor varerne er, at der er
pænt og ryddeligt og ikke mindst et venligt og velfungerende personale. Sikkerhedsstyrelsen under ministeriet var på
uanmeldt besøg i butikken i januar 2021.
De ville med egne øjne se, hvordan Corona-sikkerheds-tiltagene blev håndteret. De havde intet at bemærke. De var
ovenud tilfredse, tak Jimmi og personale
for håndtering af myndighedernes påbud
i butikken. Det virker.

Forbedret resultat i Brugsen i
2020

Dagli’Brugsen Holmsland har i 2020
forbedret omsætningen på butiksvarer fra 2019 med 1.362 mio. kr. til en
omsætning på 11.914 mio. kr. Det har
tilsvarende givet gode sorte tal på bundlinjen. Efterhånden bærer vi penge i
banken hver måned. Det luner i forhold
til det forestående byggeri.
Omsætning 2020: 11.914 mio. kr.
Omsætning 2019: 10.552 mio. kr.
Vækst: 1.362 mio. kr.
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Overskud 2020: 248.000 kr.
Underskud 2019: -114.000 kr.
Forbedring: 362.000 kr.
Forbedret likviditet i 2020: 445.000 kr.
Det fulde regnskab ligger lige nu ved revisor, så der kan forekomme små ændringer ved gennemgang ved hende. Vi
forventer, det færdige regnskab ligger til
afhentning i butikken sidst i marts/først
i april.
Regnskabet vil også blive præsenteret på
generalforsamling, hvornår det end måtte
blive. I skrivende stund afventer vi myndighedernes udmelding, før vi kan fastsætte noget omkring generalforsamling.
Vi håber på en fælles generalforsamling.

Udviklingen i Brugsen 2021

Jimmi følger sammen med personalet op
på regnskabstallene hver mandag morgen.
Og sikke tal! De gode takter fortsætter,
og i alle uger indtil nu scorer vi højere
i forhold til omsætning for samme uge
året før dvs. med index-tal over 100.
Indtjeningen følger også godt med.
Faktiske tal uge 1-6 2021 øverst næste side:

Brugsen med i Helhedsplan
for Kloster.

Ja, Kloster blev udpeget til Omdannelseslandsby 2020. Ikke i juridisk forstand; men dog sådan, at der åbner sig
nye muligheder for udbygning/udvikling
af Kloster/Holmsland. Vi ser frem til
det forestående samarbejde med kommunen, der vil smidiggøre arbejdet med
en udvikling/udbygning af Kloster. For
at fremrykke processen med en Helheds-

plan for Kloster, har Ringkøbing-Skjern
Kommune ansat en ny medarbejder i
Planafdelingen, Michelle Vægter.
Michelle bliver vores sparringspartner
på udbygningsplaner sammen med konsulent fra konsulentvirksomheden LR34.
Samarbejdet skal sikre, at kommune og
lokalsamfund spiller i samme retning.
I Coop-regi arbejder vi tæt sammen med
økonomichef Johan Eggebrecht. Han
er økonomichef for alle selvstændige
brugsforeninger og har været med til at
finde og vurdere løsninger for mange
nye butikker.
I hele forløbet er der også tæt samarbejde mellem Brugsen og Bosætningsudvalget. I slutningen af november holdt vi
vores første møder med Planafdelingen.
Der er lang vej igen. De konkrete udviklingstiltag for Kloster skal medtages i
et nyt kommuneplantillæg og indskrives
og godkendes i en lokalplan. Det er afgørende for os at bygge tæt på Søndervig
Landevej. En ny butik umiddelbart syd
for byskiltet vil ikke kunne give vores
omsætning det nødvendige løft. En ny
OK-tank med ladestation er også kun aktuelt og interessant tæt på landevejen.
Men vi er optimistiske.

- at bygge ny butik

Ja, der er stadig flere løsninger i spil,
hvordan vi organiserer os økonomisk
med en ny butik. Det allervigtigste for os
er en ny butik – tæt på landevejen, så vi
sikrer en dagligvare-butik på Holmsland
i mange år frem. Det næste er, hvordan
vi organiserer os. Kan vi beholde vores
selvstændighed i en eller anden grad?
Skal vi fusionere? Der er stadig flere løsninger i spil. Men vi er på nuværende tidspunkt stadig i planlægningsfasen. Men vi
kommer i mål. Vær sikker på det.
I november måned var vi i bestyrelsen
på studietur til Djursland – en endagstur,
forstås.
Vi havde allieret os med Johan Eggebrecht. Han viste os rundt i tre nye
Dagli’Brugs’er. Han har været involveret i dem alle. Bygningsmassen var stort
set den samme; men de forskellige uddelere/bestyrelser havde grebet indretningen og driftstiltag an på hver deres
måde. Fælles for butikkerne var, at de var
nyetablerede ved en ringvej eller en tæt
befærdet hovedvej, altså placeret såkaldt
traffikorienteret. Alle butikkerne oplevede efter udflytning stor omsætningsstigning. Blandt mange ting var delikatesseafdelingerne virkelig i udvikling
med lette, populære måltidsretter.
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Det var en meget inspirerende tur for os i
bestyrelsen. Vi kunne se os selv i de bygninger, og Jimmi havde mange konstruktive forslag/ideer. Det var faktisk også af
stor værdi, at vi i bestyrelsen tog en dag
ud af kalenderen for at være sammen.
At bygge ny butik ta’r tid. At få lov til
at komme op i nærheden af Søndervig
Landevej ta’r endnu længere tid. Men
vi forsøger at holde gryden i kog både i
forhold til os selv, i forhold til hele lokalsamfundet og ikke mindst i forhold til
myndighederne. Den energi, der er i og
omkring Brugsen og på hele Holmsland
i dag vil vi arbejde hårdt for at holde i
kog til gavn og glæde for alle – og til vi
er i mål.

Decemberskoven

Vi vil gerne sige tak for samarbejdet omkring Decemberskoven og tak til alle
jer der bidrog med rekvisitter og anden
hjælp. Det var en dejlig fornyelse og
tiltrængt oplevelse her i Corona-tiden. Så
mange er kommet forbi og har glædet sig
over miljøet i Decemberskoven. Det har
været godt for både Kirken og Brugsen
at ha’ det lige udenfor døren. Hvad kan
det ikke udvikle sig til?
Tak

Tak til personalet

Til slut vil vi takke Jimmi for din indsats
i Brugsen. Veloplagt og med smil i stemmen møder du alle på din vej.
Tak til vores faste personalegruppe – det
er Jette, Heidi og Bente og en solid og
stabil flok ungarbejdere. I er sammen
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med Jimmi altid beredvillige med hjælp
og vejledning. I er kvikke ved kassen og
ved pakkeudlevering. Tak for jeres indsats. I lever op til Jimmi’s ønske om at
uddelegere opgaver og ansvar.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Det er gået stærkt nogle gange; ind i
mellem indkaldelser fra dag til dag; men
vi har også haft tid til at hygge os. I har
trukket et stort læs, tak.
Tak for opbakningen i hele lokalsamfundet.
På vegne af bestyrelsen

Bestyrelsen for
Holmsland Brugsforening
Esther Larsen, formand
Svend Jensen, næstformand
Jane Gravengaard, sekretær
Erik Dideriksen, medlem
Linda Tøt Thomsen, medlem
Dorte Vogt, suppleant

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Jane Gravengaard, ønsker ikke genvalg
Erik Dideriksen, modtager genvalg
Esther Larsen, modtager genvalg
Ledig bestyrelsespost: Vi har siden nytår suppleret os med vores suppleant Dorte
Vogt. Det har vi alle været glade for. Dorte
er uddannet i en af omegns-brugs’erne og
har i en periode arbejdet i Dagli’Brugsen
Holmsland. Dorte er nu villig til at modtage valg til den ledige bestyrelsespost.

Holmsland
Maskinstation

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

Entreprenør
● Kloakering
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Flisearbejde
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Holmsland Jagtforening
Jagtsæsonen 2020-21 er slut for Holmsland Jagtforening. En lidt speciel sæson
på grund af coronarestriktionerne.
Det lykkedes at gennemføre både Lodsejerfest, flugtskydninger samt alle jagterne indenfor coronarammerne.
Der har været nogenlunde det samme
antal deltagere og også ca. det samme
udbytte, men vi har måttet undvære samværet før og efter. Dette var på flere jagter indskrænket til 5 medlemmer, da
jagterne blev afholdt i to strengt adskilte
grupper med hvert deres mødested og
uden forbindelse med hinanden, men 5
mand kan også finde ud af at drille og
fortælle.
Generalforsamlingen skulle have været

afholdt efter jagten den 23/1, men forsamlingsforbudet (maks 5!) bevirkede,
at denne udsættes til mere normale tider. Den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet, til en generalforsamling kan afholdes. Måske en gang til sommer, men
hvordan er det lige med gule ærter, pølse
og flæsk, hvis det er hedebølge?
Medlemmer fra jagtforeningen er særdeles aktive i bekæmpelsen af den invasive mårhund. Her i lokalområdet
(Holmsland og Vest Stadil Fjord) er der
nedlagt/fanget/aflivet 95, hvilket betyder, at der er meget få tilbage til gavn for
den øvrige fauna.
Hilsen fra formanden
Karsten Krægpøth

Holmsland Cykeldesign bz Markus Klenke

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

Gadegårdsvej 18
6950 Ringkøbing / Kloster
Mobil 91 41 88 62
markus@holmsland-cykeldesign.dk — www.holmsland-cykeldesign.dk
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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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I skrivende stund sker der intet i Skytteforeningen…!
Da der i december blev annonceret nedlukning af idrætten, lykkedes det med
en hurtig SMS kæde til forældrene, at
få mønstret 12 ud af 14 børn til en Juleskydning blot 3 timer senere – og
Dagli’Brugsen, som sponsorerede præmier og godteposer, var heldigvis i god tid,
så alt var klar. Det var super dejligt, at
vi nåede at få holdt juleafslutningen og
så sagt god jul til hinanden – og på nuværende tidspunkt tyder det på, at det
muligvis var afslutningen på sæsonen.
Som tidligere nævnt, havde vi modtaget midler fra DGI, tiltænkt et tilbud om
klassearrangementer for skolen. Disse
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har vi desværre ikke kunnet gennemføre
grundet de restriktioner, der har været.
Heldigvis blødede DGI op for vilkårene,
således vi i stedet kunne bruge dele af
midlerne til at anskaffe udstyr i form af
bla. skydehandsker og remme, således vi
nu kan tilbyde meget bedre muligheder
for vores junior-, dame- og seniorskytter. Det bliver sjovt at få det taget i brug
når vi engang må. Det resterende beløb
er desværre returneret til DGI.
Vi havde håbet på at skulle ud og deltage
i en masse stævner i år og var allerede
klar til det første. Det blev aflyst en uge
før tid og ikke et eneste stævne er blevet
gennemført. Sikke en nedtur.

Nu er der nævnt en masse der ikke er
gået som forventet. Men det er ikke skidt
det hele. Vi har haft en rigtig fin sæson
med stabile skytter og gode resultater.
Ikke mindre end 3 skytter har forbedret
sig så meget at de er rykket en klasse op
– de 3 er Rosa Jeppesen, Mynthe Elkjær
og Mia Hillebrandt. Ligeledes er 2 skytter begyndt i ny skydestilling som junior, hvilket har givet nogle sportslige ud-

fordringer, der er taget med oprejst pande
og gåpåmod – disse er Rosa Jørgensen og
Mathilde Poulsen.
De nyrenoverede lokaler og baner er
taget godt imod af skytter, forældre og
hjælpere og fungerer helt som håbet.
På vegne af bestyrelsen
Jesper Hillebrandt
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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

3. 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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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra Skolebestyrelsen ved
Holmsland Skole
Tiden siden sidst har været en blanding
af begivenheder, traditioner og aflysninger.
Den 31. oktober fyldte vores alle sammens skoleleder Torben 50 år, restriktioner medførte begrænsninger i fejringen, men mange elever lavede små
lykønskningsvideoer, der på bedste vis
blev sat sammen til en lille film, børnehavebørnene sang, og vi fik sagt tillykke til Torben.
Efter flere årtier med det samme legetårn
og mange af de samme legeredskaber,
som har gjort glæde for alle Klosters
børn i mange år, var tiden nu kommet
til, at legepladsen trængte til en større
fornyelse. Det store og gamle lege-, klatre- og rutsjetårn blev pillet ned.
Legepladsen råder nu over legehuse,
shelter, forhindringsbane, rutsjebane
og gynger samt en karrusel. Først i november var den nye legeplads endelig
klar til indvielse, og selveste ”Dronning” Torben ankom i den fineste sorte
”Limousine”, det røde bånd blev klippet, eleverne overværede ceremonien,
spiste is og nød at få lov at lege.
Men efteråret og vinteren var som sagt
også tid for aflysninger; mormormad,
Den store badedag i Hvide Sande, Luciaoptog og det sidste afsnit af 6. klasses juleskuespil, samt mandags mor52

gensamlinger og fastelavn, alt sammen
begivenheder, der plejer at være en tradition på Holmsland Skole måtte aflyses som følge af restriktioner og forsamlingsforbud i denne Corona-tid.
Der har dog også været traditioner, der
har fået lov at blive afholdt, matematikkens dag blev afholdt, temaet var pirater, indskolingens og mellemtrinets
elever var udklædte som pirater. De
regnede forskellige regnestykker for til
sidst at finde en skattekiste, der var fuld
af chokolade-julemænd.

Der har været læseløb på skolen, hvor
alle læste. Der var konkurrencer, hvor
man fik oplæst en tekst og herudfra
skulle gætte hvem forfatteren var, man
skulle selv lave en boganmeldelse,
mange elever havde tæpper og puder
med på skolen og fandt sig et hyggeligt
sted, hvor man kunne læse i ro og mag.

HOLMSLAND SKOLE
November sluttede af med en dejlig
tradition, den store juleklippedag. Der
blev klippet julepynt til hele skolen,
mange både elever og lærere var mødt
op i bedste juleudklædning, både trøjer
og nissehuer. Der var nisseløb rundt på
skolens udeareal, hvor der skulle løses
forskellige opgaver og sidst men ikke
mindst skulle der spises æbleskiver.
Skolen blev smukt pyntet op, og alle
havde en hyggelig dag.
I november måned havde trivselsrådet arrangeret den store bagedyst, ikke
mindre end 27 lækre velsmagende og
indbydende kager stod der på det store
dommerbord, man kunne vinde i tre
kategorier:
Den mest velsmagende, den mest kreative og den pæneste.

Sidst i november stod en del af de ”nye”
lokaler, som SFO’en har overtaget, nu
hvor børnehavebørnene er i SFO’en,
endelig klar, lokalerne er lyse og venlige og indbyder til mange timers leg,
kreativitet og hygge for både børn og
voksne.
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HOLMSLAND SKOLE
Der blev for anden gang i Coronarestriktionernes år arrangeret online banko,
mange familier deltog, man havde en
hyggelige aften hjemme i stuerne og var
sammen hver for sig. Der blev delt fede
præmier ud til glade børn.
En uge inden juleferien sendte Corona
igen de ældste elever hjem til onlineundervisning, og de sidste juletraditioner
på skolen stod ikke til at redde: Luciaoptoget blev aflyst og 6. klasse kunne
ikke få lov at vise sidste afsnit af deres
jule skuespil.
Sidste skoledags kirkebesøg blev aflyst. På trods heraf fik alle elever dog
en afslutning. De yngste elever sang
julesange på skolen, og de hjemsendte
elever hyggede med julequiz og snolder online.

Skolen sendte eleverne på en velfortjent
juleferie. Efter jul ventede så endnu engang en helt ny hverdag. Corona havde
sendt alle eleverne hjem foran skærme.
Denne gang med masser af online undervisning, en undervisning, der trods
skepsis har virket for langt de fleste
elever. Dagene har været struktureret,
de har både budt på online forløb, opgaveløsning og idrætsundervisning,
samt opfordret til gåture.

5. klasse har skrevet deres egen lokalavis. De er kommet med forslag til aktiviteter, til hjemmesider, til musik, til
film og opskrifter, man kunne afprøve
i denne tid. Samt skrevet forskellige artikler. Avisen er blevet trykt og er af 5.
klasses elever delt ud til samtlige skolens elever.
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HOLMSLAND SKOLE
De ældste elever har i idrætstimer været
stillet forskellige opgaver i form af, at
der skulle tages selfie billeder med forskellige baggrunde fra nærområdet, de
har været på forskellige orienteringsløb
og har mødt hinanden i små grupper.
Sidst men ikke mindst, så har det nyeste tiltag været et online madforløb,
hvor alle elever kunne logge på Teams.
Lisbeth og Bettina havde indtaget
skolekøkkenet, og der blev ud fra grundig instruktion lavet de lækreste bananpandekager og sunde og velsmagende
smoothies.

Tak for de mange gode oplevelser på
trods af de mange restriktioner!
Ja og så har vi jo lige inden vinterferiens banken på døren fået lov at sende
vores mindste elever tilbage i skole,
tilbage til noget der minder om en
hverdag.
Der er stadig restriktioner, der skal
overholdes af såvel lærere som elever,
men alle har nydt at måtte ses igen og
komme tilbage til noget, der minder om
hverdag.
På vegne af Skolebestyrelsen ved
Holmsland Skole
Anne Grell
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HJEMMESKOLE
Bedsteforældre under
Corona
De fleste af os, der oplever at blive
bedsteforældre, kan bekræfte, at det
er noget helt andet end at være forældre. Som bedsteforældre behøver man
ikke være ansvarlig for opdragelsen.
Det er fantastisk at være aktiv sammen
med børnebørnene en eftermiddag eller
i en ferie og tage op og se dem spille
fodbold, danse og lave gymnastik.
Selvfølgelig yder man gerne hjælp ved
f.eks. sygdom. Men uanset hvad, så er
det en tilstand af sjov, forundring og
glæde, og samtidig en god måde at holde sig i gang på. Hvilket privilegium!
Men så kom Corona!
Det var mærkeligt, lige pludselig ikke at
kunne være bedsteforældre, skulle være
adskilt i flere uger. Selvfølgelig accepterede vi, som alle andre, forholdsreglerne og priste os lykkelige for at leve
i et land, hvor befolkningen står sammen og følger sundhedsmyndighederne
og regeringens retningslinjer, sammenlignet med andre lande uden klare nationale retningslinjer, og hvor mange
flere bliver indlagte og mange flere dør.
Det var i denne tid, jeg virkelig oplevede, hvor hurtige børn er til at indlære og
acceptere nye vaner!
Da vi så endelig, i det mindste måtte
mødes udenfor, havde selv den yngste
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lært – og kunne efterleve, at man skulle
spritte hænderne af, når man havde rørt
ved noget, og man ikke måtte hverken
give kram eller kysse. Det var en meget
speciel oplevelse at se den 3½ årige
komme løbende og ville give kram,
for så pludselig, 1 m foran, stoppe op,
smile, og vinke til mig med bemærkningen, “ Mormor, vi må ikke kramme pga.
Corona”.
De havde lært og accepteret, at de ikke
måtte mødes med kammerater, skulle i
skole hjemmefra, ikke komme for tæt
på andre osv. Da de endelig igen måtte
komme i børnehave og skole eller fritidshjem, var mange ting anderledes.
Meget legetøj var pakket væk, fordi
alt skulle vaskes af flere gange dagligt,
og derfor var det umuligt at have alt
fremme. De accepterede, at de skulle
være udenfor i mange flere timer osv.
Men alt det kunne ikke lade sig gøre
uden det ansvarlige, villige, venlige,
hjælpsomme, kærlige personale! TAK
for det!
Nu er vi i februar… og i gang med 2. eller det nu 3. bølge?
Og vi er alle trætte af det.
Og vi skal alle holde ud lidt endnu, får
vi at vide.
Derfor er det des mere imponerende,
at opleve hvordan skolebørnene bli-ver
hjemmeundervist live via internettet
(teams).
Hvor er vi heldige at have sådan nog-le
fantastiske lærere på Holmsland Skole,

HJEMMESKOLE
som har formået at forberede og lære
børnene så meget i de uger, man nu
havde i sommeren og efteråret, at selv
1. klasses elever kan finde ud af at blive
IT- undervist live i flere timer. Dog er
det nødvendigt med en voksen i nærheden.
Selvom en 1. kl. elev behersker det
“tekniske”, og der endda bliver lagt
bevægelse ind i IT-undervisningen, så
kan det, forståeligt nok, knibe med koncentrationen.

Det er simpelthen utroligt at opleve,
hvordan lærerne håndterer denne
stressende situation sammen med
børnene. Ikke alene bliver der undervist
i de “boglige” fag, der er også idræt og
endda håndværk og design med på skemaet! Imponerende!
Lærerne udviser kæmpe tålmodighed,
store pædagogiske evner og varm forståelse for hver enkelt elev.
Da vi har valgt at være hinandens
“boble”, har vi nu det privilegium som
bedsteforældre at opleve vore børnebørn
agere i denne specielle skolesammenhæng. Det giver anledning til, at vi
synes, vi nu kan tilføje endnu et plus til
at være bedsteforældre: ”næsten uundværlige”, men DET er jo også en glæde.
Dee Berger

Derimod oplever jeg, at en 4. kl. elev er
i stand til at klø på i 5 undervisningstimer!
Men det er tydeligt, at de savner at være
sammen med deres kammerater!
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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

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Decemberskoven
Kunne man tillade sig at kalde 12
rodløse grantræer støttet af hegnspæle
en skov?
Ja omkring juletid gik det an, og efter
lidt startvanskeligheder opstod Decemberskoven.
Skoven blev ved fælles hjælp hurtigt
fyldt med liv. Skøjter, kælke, lygter, en
mølle, en kane og finurlige væsner flyttede ind. Børn og voksne tog skoven til
sig, og mange besøgte og deltog i de
små aktiviteter.
Skoven og træerne er nu væk, men vi
tænker tilbage med glæde på en måned
på Æ Pold, hvor julehyggen indfandt
sig.
Tak fordi I tog del i juleriet, og tak fordi
I passede så godt på Decemberskoven.
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Holmsland under
Corona
Julen blev streamet
Sent lillejuleaften kom der besked om,
at julegudstjenesterne måtte aflyses på
grund af smittefaren.
Heldigvis havde vores præst og menighedsråd allerede forberedt streaming af julens gudstjenester på Facebook
og Youtube, så juleaftengudstjene-sten
blev streamet uden menighed med Ole
Lange som både kirketjener, kirkesanger og præst.
Derhjemme kunne alle synge med på
julesalmerne, og det var der over 500,
der gjorde.

På samme måde fortsatte det de øvrige
dage i julen frem til Hellig Tre Kongers
søndag, med streamede gudstjenester på
de annoncerede tidspunkter uden deltagere.
Også de øvrige dage med pæne seertal,
som også kunne overvære en hel gudstjeneste uden lyd, fordi mikrofonen ikke
var slået til.
Først den 10. januar kunne menigheden
atter komme ind i kirken til gudstjeneste. Når der er gudstjeneste efter de
regler, der gælder lige nu, skal deltagerne
sidde med ekstra stor afstand.
Der må højest være 18 kirkegængere i Gammel Sogn og 50 i Ny Sogn.
Alle skal bære bundbind eller visir, og
man må ikke synge med på salmerne.
Gudstjenesterne bliver stadig streamet,
så alle kan følge med både direkte og efterfølgende. Og hjemme må alle naturligvis synge med på salmerne.
Hvor længe begrænsningerne varer er
der ingen, der ved i skrivende stund.
På Youtube søger man på ”Holmsland
Kirker”, og på Facebook søger man på
”Hans Ole Krebs Lange”
Ole Lange/BHH

Også på Mogensgaard sad de juleaften i sofaen og sang med på salmerne.
Foto: Dorthe Krogsgaard
61

Om bierne og blomsterne
Har I også lagt mærke til, at vi har færre
insekter omkring os end for år tilbage?
Vi skal f.eks. ikke hele tiden vaske forruden
ren, når vi er ude at køre en sommeraften.
Der er færre fluer, myg og bier.
Nu kan det jo være rart nok, at der er færre
myg, især for os, der får røde opsvulmede
plamager og en rasende kløe efter insektstik.
Men planterne savner insekterne. Frugttræerne har brug for bestøvning; landmandens afgrøder også. Vore fugle savner insekterne, særlig trækfugle som lærker, viber
og svaler. Det er arter, der desværre er i tilbagegang i disse år, både fordi de har færre
levesteder, og fordi der er for lidt føde, altså
for få insekter, æg og larver til dem.
I sidste nummer af Holmsland Sogneblad
(nr. 4) kunne vi læse en pressemeddelelse
fra Teatret OM, der sammen med os herude
på Holmsland og andre landsbyer samt boligområdet Damtoften vil lave et stort projekt,
der vil sætte fokus på samspillet mellem naturen og os og på, hvor vigtig naturen – og
særlig den vilde natur – er for insekterne.
Teatret OM har bl.a. kontakt til Holmsland
Skole og Børnehus og vil gerne, om vi selv
vil brede emnet videre ud i det lokale liv herude. Det indgår i planen, at vi sammen med
Teatret OM skal skabe en ”gigant”, et kæmpeinsekt, som skal stå centralt i det fælles
projekt.
Men vi kan allerede nu gøre noget, der også
hænger sammen med projektet.
Nu kommer foråret, og vi kan begynde at
tænke på vore haver.
De fleste af os har små eller større græsplæner,
men vi kunne måske tænke på lidt mere variation. Det står altså ikke i Grundloven, at en
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græsplæne skal
være tæt, kortklippet og uden
mælkebøtter,
tusindfryd eller
andet ”ukrudt”.
Vi kan lave nogle ”huller” eller bræmmer med plads til blomster, meget gerne vilde blomster. Nogle arter
er særlig gode til at tiltrække insekter, f.eks.
den høje, smukke digitalis, der er en ren lækkerbisken for humlebier og andre insekter.
Hvis I planter frugttræer, vil I både have
glæde af dem året rundt – og I vil kunne tage
jeres egen frugt ind i høsttiden. Husk at sige
tak til bierne for deres bestøvning!
Eller sæt f.eks. et par sommerfuglebuske
i forskellige farver på en solrig plads, og I
vil blive belønnet med synet af blomstrende
buske i skønne farver, omgivet af virmende
sommerfugle. God fornøjelse.
Sogneforeningen ser frem til samarbejdet
med Teatret OM og håber, samarbejdet mellem skole, børnehus og foreninger vil give
anledning til, at der skabes nye kreative tiltag,
når vi skal lave et gigant-insekt med både børn
og voksne som deltagere fra hele Holmsland.

Sidste nyt om projektet!

Holmsland Skole og Børnehus har meddelt
Teatret OM, at det på grund af corona-nedlukningen må prioritere anderledes.
Det er Sogneforeningens vurdering, at tiden
efter oplukningen vil byde på så mange
arrangementer, at der ikke vil være kræfter
nok til at bære projektet uden skolens
medvirken. Sogneforeningen håber, at
Holmsland må komme i betragtning i et
samarbejde med Teatret Om ved en senere
lejlighed.
Med venlige hilsner
Bodil

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Byggelavinen ruller i
landsby

- sådan står der i Dagbladet i dag d. 15.
februar ’21.
- og det er KLOSTER vel at mærke.

Det gamle Vandværk i
Kloster forvandles/ forskønnes til ejerlejligheder.

Ja, først Ragna Tangs Plads med lejeboliger, sidenhen kommer Pugflodsvej.
I dag det gamle Vandværk, der bygges
om til ferielejligheder.
Det næste bliver forhåbentlig nye boliger og ny Brugs i Kloster Syd.
Virkelig en udvikling der smitter og gør
glad. Stor cadeau til udviklerne!
Det nye boligprojekt understøtter den
positive udvikling i Kloster med bosætning – men forskønner også hele området ved indfaldsvejen til Kloster.
Jørgen Jensen fortæller, at stueplanet
ombygges til 4 selvstændige lejligheder,
mens der på eksisterende tag opføres
yderligere 5 lejligheder. De øverste lejligheder vil fra terrassen få dejligt kig
mod fjorden i syd og mod rød aftensol
i vest.
Lokalplanen til ombygningen er i godkendelses-forløb.
Jørgen fortæller endvidere, at boligerne
bliver selvstændige ejerlejligheder, der
kan købes, lejes eller bruges som ferieboliger året rundt.
Her ses de foreløbige skitser.
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Udlejningsboliger i
Kloster
Ældrevenlige boliger til leje på Ragna Tangs Plads i Kloster, hvor I som
lejere føler Jer trygge i skønne og dejlige omgivelser tæt på Ringkøbing og
Søndervig.
I kan bo til leje i et splinternyt og lækkert
lavenergi rækkehus på (90 eller 105 m2)
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For yderlige oplysninger kontakt Stauninghus eller find os på Facebook.
Vi ser frem til at høre fra jer og sidder
klar til at sende yderligere information.

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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