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”Kom, maj, du søde milde!”
– ja, sådan synger vi, og efter en vinter,
som ikke kan kaldes rigtig vinter, og en
kold og blæsende april har vi virkelig
længtes efter, at maj skulle komme med
forår og sommer.
Nu er det forår, og vi glæder os til, at
det forhåbentlig bliver en rigtig dejlig
sommer.
Sommer betyder også sommerferie, og
da næste sogneblad har deadline tirsdag
1. august, håber vi, at de, der har bidrag
til bladet, tænker på det, inden de eventuelt går på sommerferie.
Redaktionen ønsker alle
en god sommer.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
neforeningens formand og takker for
tilliden.
I det kommende år står der mange aktiviteter på kalenderen, og jeg er sikker
på, at de mange frivillige vil klare det
hele i godt samarbejde og efter bedste
evne. Så husk at kigge på kalenderen på
Holmsland.dk, som ajourføres jævnligt,
og som viser de fire foreningers kommende og i mange tilfælde fælles aktiviteter.
Holmsland og Kloster har efterhånden
en rigtig god omtale, og det er noget vi
kan glæde os over og være stolte af.
Først og fremmest en rigtig stor tak til
alle de gode folk, som har ydet en stor
indsats til den fælles generalforsamlings store succes. Det er ret usædvanligt, at en generalforsamling bliver til
den sande folkefest, som Bodil Schmidt
skriver om i sin artikel længere fremme
i bladet.

Vi Holmboere KAN
og vi står SAMMEN.
Rigtig god læsefornøjelse

I mellemtiden har vi i Holmsland Sogneforenings bestyrelse atter konstitueret os og er helt klar til det kommende
år. Bestyrelsens sammensætning og
rollefordeling, fordeling af poster og
kontaktdata er opdateret og findes på
holmsland.dk.
I bestyrelsen har vi budt velkommen
til Linda Tøt. Hans Jørn Sørensen har
påtaget sig opgaven som sekretær. Jeg
glæder mig til endnu et år som sog3

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
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- Solvarme
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- Naturvarme
- mm.
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– 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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En dejlig fest
o sărbătoare minunată
nuostabus šventė
чудове свято
chudove svyato
Spændende danske, rumænske, ukrainske
og litauiske retter var på bordet, da Velkommen Her tirsdag d. 4.april holdt afslutningsfest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Og hvad gør det, at man taler forskellige
tungemål, når alle er indstillet på at lave en
sjov og hyggelig fest.
Afsyngningen af ”Jens Bukholt har en
bondegård” forløb uden problemer, digte på
ukrainsk blev læst op på bedste vis, To Tur
fra Vejle voldte vanskeligheder for alle nationaliteter, men alle bidrog med et smil til
at sætte et foreløbigt punktum for et positivt
samvær, som vi alle har haft glæde af.
Ja et foreløbigt punktum!

For heldigvis er det blevet
bestemt, at vi igen i det kommende år skal
have oplevelser sammen med de østeuropæiske venner. Oplevelser, som også lægger op til, at alle andre interesserede kan
deltage.
På nuværende tidspunkt er der d. 17. juni
planlagt en tur til Hvide Sande, hvor vi skal
besøge redningsbåden, gå under slusen, gå
en tur på molen og picnic i Hvide Sande
Sportsfisker Centers madpakkehus.
Se mere senere om denne tur på infotavlerne, på facebooksiden Alle Os I Kloster,
på holmsland.dk og HIMS.
Sæt kryds i kalenderen, hvis du/I kunne
være interesseret i at være med på denne
tur, hvor der bliver lejlighed til ikke bare at
se nærmere på Hvide Sande, men også lejlighed til at møde nogle herlige mennesker,
som er meget interesseret i at være i et fællesskab med jer, som bor på Holmsland.
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Folkefest i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Ja mon ikke der var folkefest, da
Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Holmsland Sogneforening, HGU og
Holmsland Brugsforening for 5. år i
træk havde inviteret til Fælles Generalforsamling.
130 deltagere blev orienteret om, hvad
der foregår i de 4 store foreninger på
Holmsland gennem en generalforsamling, som blev styret med hård, men
munter hånd af Asger Krogsgaard.
Foreningernes beretninger og regnskaber havde været trykt i Sognebladet,
derfor aflagdes kun korte mundtlige beretninger med plads til spørgsmål og
debat, hvorefter de enkelte foreninger
fik valgt de kommende medlemmer til
deres bestyrelse.
Allerede ved ankomsten til Holmsland
Idræts- og Kulturcenter havde man anet,

at denne aften ville blive en
folkefest. Duften af flæskesteg ramte
næserne, og 14 travle mænd i sorte
t-shirts med ordene Vi ka`godt vimsede
hemmelighedsfulde, men meget veloplagte rundt.
Og hvad var os i vente efter? Dejlig
hjemmelavet kamsteg med alt godt tilbehør og 130 portionsanrettede citronfromager lavet og serveret af Mandemadholdet, som hele vinteren under
kyndig vejledning havde dygtiggjort sig
i kogekunsten. Beregningen af kamsteg
til en fest må nok tages op endnu engang på dette madhold. Men hvad gør
det, at der bliver 10 kamstege til overs,
når ordstyreren sørger for en hurtig auktion med salg til højeste bud?
5 stjerner til Mandemadholdet
Vi ka´godt!
Efter dette lækre måltid og megen snak
og munterhed kom endnu et højdepunkt, som gjorde aftenen til en fest.
Andrea Oehlenslæger sørgede for en
helt særlig klang til
kaffen med velvalg-te
sange.
En aften i selskab med
glade mennesker blev
rundet af på allerbedste vis med Andreas
meget smukke sang,
som udløste stort bifald.
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Guld på

Godset
Guld og også noget, som ligner guld,
kan I finde på

Holmsland Sogneforenings
loppemarked
som afholdes
d. 26. og 27. maj
- begge dage fra kl. 14-17
på Bandsbyvej 32

Containeren på genbrugspladsen bliver
tømt dagene før loppemarkedet, så der
er stadig mulighed for at aflevere brugbare effekter.

Aldrig har vi haft så mange spændende
lopper, og loppeområdet er i år udvidet
med en ekstra længe.
Ud over salg af porcelæn, cykler,
legetøj, bøger, møbler og meget andet, serveres kaffe og omegnens bedste
hjemmebagte kager.
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RAH Fiberbredbånd tilbyder Waoo i Kloster by
40 procent tilmelding

Vi graver gerne fiber til alle. Forudsætningen er dog, at der skal opnås
mindst 40% tilslutning af alle husstande i Kloster by, ellers kan vi ikke tilbyde at etablere fibernet. Så det er nu, du og dine naboer skal træffe
jeres valg.
Bestillingsfristen udløber mandag den 12. juni 2017.

Bestil nu - så graver vi for dig

RAH Fiberbredbånd tilbyder at grave fiberrøret til din husfacade, hvis du
bestiller Waoo inden bestillingsfristen udløber. Normalt skal man selv
sørge for at nedgrave kablet fra skel til dit hus.

Så nemt bestiller du

Du kan bestille via www.waoo.dk eller på tlf. 7020 5012.
Har du spørgsmål. er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf.
7020 5012.
Vi glæder os til at møde dig!
Med venlig hilsen
RAH Fiberbredbånd
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Fra bestyrelsen
HGU Regnskab
Regnskabet blev ikke fremlagt til generalforsamlingen, da der ikke havde
været tid nok til gennemgang og godkendelse af bilag.
Der var ikke nogle tegn på forhold, der
ikke stemte overens, men efterposteringer fra regnskabets offentliggørelse i
årets første sogneblad var misvisende
for resultatet. Resultatet er derfor tilrettet.

I regnskabsåret 2016 har kommunen
valgt at lave tilskudsmodellen om
i forbindelse med tilskud til lejede
lokaler. Det betød for foreningen, at
der skulle laves en regnskabsmæssig
opgørelse af de tidligere års lokaletilskud, der ikke var afregnet med kommunen i det år tilskuddet vedrørte, men
skubbet år for år.
Derfor er der tilbagebetalt tilskud i flere
omgange i 2016 og lokaletilskuddet vil
fremadrettet være retvisende for de enkelte år.
På foreningens vegne
Kasserer Line Knoth
Revisor Maybritt Pugflod
& Anne Margrethe Nielsen

Har du en tennisspiller, en bokser eller en danser
gemt i maven, så hører HGU gerne fra dig.
I HGU kan vi tilbyde følgende aktiviteter:
Line Dance, Dans, Tennis, Bordtennis, Spinning, Basketball, Motionscenter,
Hockey, Fodbold, Badminton, Fitness/Crossfit, Gymnastik, Volleyball, Håndbold, Kajak, Krocket, Boksning, Løbeskole, Spring, Gangmotion og meget andet.
Men nogle af disse aktiviteter ligger stille lige nu, og vi vil meget gerne se flere
i gang. Så hvis nogle har lysten, så hører vi gerne fra jer, idet vi så vil etablere et
hold og starte op i aktiviteten igen.
Tag fat i en af bestyrelsesmedlemmerne i HGU eller Centeret.
Alle idéer er velkomne.
Vi tilbyder gratis trænerpakker for de der skulle være klar på mange glade timer
med børn og unge i fx. et længerevarende forløb.
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Indtægter

Samlet Resultat

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

2016

273.000,30
298.973,00
29.527,00
37.315,00
203.781,93
18.708,00
116.483,40
2.640,00
1.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.860,00
-8.713,84
1.005.909,79

2015
215.036,00
299.228,00
30.739,00
36.750,00
106.872,10
19.651,00
107.643,50
0,00
4.869,00
178,52
3.623,90
3.859,50
0,00
0,00
700,00
-11.675,05
817.475,47

Udgifter

2016

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

33.560,00
24.085,01
83.150,50
377.281,00
21.544,78
34.276,00
16.470,65
10.449,39
104.809,08
37.315,00
25.203,38
60.620,67
2.000,00
89.527,00
920.292,46

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

85.617,33

48.369,41

Overskud

2015
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Samlet Oversigt
Indtægter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/kajak
I alt
Udgifter
Andre Aktiviteter
Fodbold afdelingen
Håndbold afdelingen
Badminton afdelingen
Gymnastik afdelingen
Løbeskole
Indoor Cycling
Hockey
Volley afdelingen
Kroket afdelingen
Sponsor afdelingen
Fyrværkeri
Fitness
Kano/ kajak
I alt
Overskud
12

2016

2015

2014

130.806,58
127.592,64
22.875,22
47.112,52
188.827,52
34.604,20
29.659,52
0,00
7.810,00
203.781,93
116.483,40
72.065,66
24.290,60
1.005.909,79

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

2016

2015

165.810,64
149.431,01
25.798,00
32.860,00
231.843,67
0,00
24.729,30
28.991,00
0,00
7.643,03
83.150,50
60.620,67
65.878,39
43.536,25
920.292,46

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

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

85.617,33

48.369,41

121.589,11

131.156,84
209.079,35
0,00
63.269,10
256.709,90
52.718,10
16.637,00
14.127,55
7.065,00
151.634,11
0,00
0,00
18.711,00
921.107,95
2014
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Balance pr. 31-12-16
Aktiver
Vestjysk Bank
Landbobanken
Udestående fordringer
2433 Bankinv. Kort obli.

386.196,40
124.047,65
12.729,91
232.343,14

Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Tilgodehavender

I alt

Passiver

655.959,77
85.617,33
741.577,10
13.740,00

755.317,10

755.317,10

Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden
bemærkninger.
Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger
er udenfor revisionens påtegning.
Dato: 31.03.2017

Kasserer: Line Knoth

Revisor: Maybrit Pugflod

Revisor: Anne Margrethe Nielsen
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Hockey
Hver tirsdag aften fra kl. 20.00 bliver der
givet gas i hallen på Holmsland Idrætsog Kulturcenter.
En flok på 10-16 mand opstiller hockeybanen, fatter hockeystaven og går
løs på den lille plasticbold, der får nogle
gedigne øretæver i løbet af aftenen. Der
er fart over feltet og pulsen ryger hurtigt
op på maksimum.
Gennem de sidste ca. 6 år har der været
hockey i vintersæsonen i HGU. For tre
år siden blev der forsøgt med udendørs
sommerhockey på multibanen ved
Holmsland Skole, men når duggen faldt,
blev banen for glat og risikoen for skader for stor. Derfor, for andet år i træk,
har en mindre flok på 8-12 mand fortsat vintersæsonen direkte over i en indendørs sommersæson i hallen. Årsagen
14

er simpel – den ugentlige mulighed for at
få sig rørt og brændt energi og kortison
af må for alt i verden ikke holde pause
et halvt år.
Der spilles for sjov og der er plads til
ALLE på holdet uanset niveau. En ting
er sikker – 1-2 dage efter første møde
med hockeysporten mærker man dele af
sin krop man ikke var klar over kunne
være så øm – med andre ord så er mange
muskelgrupper, man ikke bruger til dagligt, aktiveret under en hockeykamp og
det må jo absolut være et sundt tegn på
at man får hele kroppen brugt.
Hvem er det, der spiller?
Ja det er et nemt svar – det er alle!
Der er spillere med i alderen fra ca. 1655 år og flere nationaliteter. Som regel
dannes der 4-mandshold ved lodtrækning og andre gange er det de ”gamle” mod de ”unge”. Skillealderen til det

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
unge hold ligger ofte omkring 38-40
år – og det er jo en fryd for en 40-årig
af og til at kunne spille på ”det unge
hold”…! Afhængigt om der er dannet
2 eller 3 hold spilles der kampe enten
til 10 mål eller 10 minutter. Er det lykkedes at danne nogle jævnbyrdige hold
kan en kamp til 10 mål vare ca. 25-30
minutter.
Trods det at der spilles for sjov, har vi
kontakt til 2 hockeyhold i Ringkøbing og
1 i Hover som vi nogle gange har mødtes
med for at udvikle vores spil.
En miniturnering mellem alle holdene
var planlagt her i foråret men måtte desværre aflyses i sidste øjeblik grunden
frafald på de andre hold, men interessen var der og næste vintersæson bliver
sådan en turnering helt sikker stablet på
benene. Når det sker, vil vi sørge for at
få det annonceret på infoskærmene rundt
om i Kloster så interesserede kan komme
og se på.
I påskeugen fik holdet prominent besøg.
En af spillerne på holdet har familie, der

spiller professionelt hos ishockeyholdet Herning Blue Fox. Ham og hans to
yngre brødre, der ligeledes er ishockeyelitespillere, blev fordelt på aftenens
hold og gav alle en lektion i, hvordan
man kan håndtere en hockeystav og en
lille drilsk bold – lad os sige det sådan –
der er noget at lære endnu.
Skulle du have lyst til at prøve kræfter
med hockey på hobbyplan og oveni få
lidt hygge og kammeratskab så mød op
i hallen tirsdage kl. 20.00 (pause i juli),
hvor der vil blive taget godt imod dig.
Har man ikke tid til at få dyrket en masse
motion i dagligdagen, så er hockey den
perfekt kombination af løb, sprint, muskeltræning, koordination og høj puls
der gør du får hele kroppen aktiveret på
en time – det har alle tid til.
For yderligere information,
se www.h-gu.dk.
Vi håber at se dig…
På vegne af Hockeyholdet i Kloster,
Jesper Hillebrandt

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN
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Tirsdags Træf
HJÆLP SØGES

Tirsdags Træf mangler 1- måske 2
instruktører til gymnastik fra næste
sæson.
Vi er en gruppe seniorer på 65-80 år,
som gerne vil bevæge os til iørefaldende musik, hvor det er nemt at følge
takten.
Opstart første tirsdag i oktober – 10
gange indtil jul og 10 gange fra januar 2018.
Hidtil har vi haft en ½ times gymnastik/
opvarmning kl. 9.30 – 10.00. Tidspunktet kan måske rykkes til kl. 9.00 – 9.30.
Håber der er en eller to derude, der
synes det kunne være spændende at arbejde med seniorer.
For nærmere oplysninger – kontakt:
Birthe Eskildsen tlf. 40 33 72 54.

Tirsdags Træf er et tilbud for seniorer, og som har været i gang siden januar
2008. Indtil nu har Tirsdag Træf kørt på
følgende måde:
Dagen begynder med kaffe kl. 9 – vi
synger et par sange og dagens program
præsenteres.
Derefter er der en ½ times gymnastik/
opvarmning, hvor alle deltager, man
lytter til egen krop og yder efter evne.
Herefter har man selv valgt en aktivitet,
det kan bl.a. være: Gulvcurling, Badminton, Volley med stor bold, Ringo,
Bob og andre små spil med terninger eller kortspil. En gang imellem synger vi
sammen.
Vi er dog altid åbne overfor nye indspark og alle nye ideer til aktiviteter eller
strukturændringer er meget velkomne.
Vigtigst for os er det gode sociale fællesskab, hvor vi er der for hinanden og
stifter nye bekendtskaber. Derfor vil vi
også gerne være en større gruppe.

IDRÆTTENS DAG
HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
arrangerer Idrættens dag,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Lørdag d. 16. september 2017
Alle vil blive inviteret til en gratis dag
med både aktiviteter ude og inde.
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Holmsland Friluftslaug
6. sæson 2017
Vi har budt medlemmerne velkommen
til ny sæson. Dejligt at der bliver ved
med at dukke nye medlemmer op.
Medlemstallet dækker over en stadig
voksende god blandet skare, hvor der er
plads til alle, og hvor der er stor indbydes
hjælpsomhed og velvilje. Vi har haft 4
fornøjelige gange i svømmehallen.
Klubben havde inviteret til planlægningsmøde onsdag d. 19. april, hvor den
kommende sæson blev planlagt i grove
træk. Vi var 14 medlemmer samlet og
rigtig mange bød ind med forslag, gode
ideer og god energi. Flere havde også
benyttet sig af at sende forslag på mail.
I programmet er der fastlagt arbejdsdag,
sæsonstart, endagsroture og overnatningsture – alle med ansvarlig turleder.
Desuden har vi flere ideer til madpakke-

ture. Madpakketure er tænkt som aftenroture – typisk en mandag aften, hvor vi
ror til nærliggende rovand (Vorgod Å,
Thorsminde, Ringkøbing Fjord mm.),
ror en tur og spiser vores medbragte
madpakker.
Madpakketurene er ikke datosat; men
arrangeres spontant efter tid, vind og
vejr.

I rokalenderen er følgende
aktiviteter datosat:
Lørdag d. 29. april 2017 kl. 9 – ca. 15:
Arbejdsdag i havnen – for alle
Vi skal ha’ flydebroen ud og lavet landgang dertil. Inde i havneområdet etableres ny dobbeltbro. Desuden gøres
hele området - ude og inde - sæsonklar.
AaseDorthe holdet sørger for forplejning i den sædvanlige gode stil.
Onsdag d. 3. maj 2017: Sæsonstart
med vores ugentlige klubaftener
Nye roere og roere uden egen kajak
mødes i god tid, så alle kan få hjælp til
udstyr og indstilling af kajakkerne.
Kl. 18.00: Vi er på vandet, men inden da
har vi udlagt ruten – alt efter vind, vejr,
forslag. Efter tur byder interesserede
ind med forslag til onsdagsture.
Vi starter fælles ud og efter den første
pause, er der mulighed for at et hold
vender hjemad.
Afslutning på en klubaften: Ved fælles
hjælp gøres kajakker rene og udstyr kommer på plads. Derefter mødes
17
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vi i madpakkehuset med AaseDortheholdet til en kaffe og god snak. Ofte
har vi gæster omkring bordet. Alle er
velkomne til at kigge forbi en onsdag
aften. Der er altid nogen at snakke med.
Lørdag d. 3. juni 2017:
Lodbjerg Hede’s 50-års jubilæum
Vi holder åbent hus i kajakklubben om
eftermiddagen kl. 13 – 15. Her kan interesserede prøve en lille kajaktur. Om
aftenen er frivillige fra klubben klar i
teltet til bararbejde, afrydning og lidt
servering. På denne måde tjener de frivillige en lille skilling til klubben, idet
al overskud går til de involverede afdelinger – og det er roklubben og fodboldklubben.
Søndag d. 11. juni 2017:
Silkeborg set fra søsiden
Vi er ikke færdige med Silkeborg! Jeanette med Elsebeth som assisterende
turleder guider os på sø og å. Isætning
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ved Sejs. Turen gå i omegnen af Sejs/
Silkeborg - måske til Himmelbjerget.
Vind og vejr (og turledere) bestemmer.
Fra Sejs er der ca. to timers rotur til
Himmelbjerget. Heldagstur – også for
uøvede.
Lørdag d. 17. juni 2017:
Ribe Å med byrundtur
Vi er heller ikke færdige med Ribe!
Heldagstur til Ribe med rotur på Ribe
Å og rundtur i Ribes gamle kulturhistoriske bydele, hvor Aase og Niels er
turledere. Måske møder Niels en gammel skolekammerat. Denne tur er også
for uøvede.
Fredag/Lørdag d. 28. og 29. juli 2017:
Rotur til Skarø
Peter og Hella har allieret sig med Peters svigerdatter, Pia Lindgren, Svendborg. Pia er garvet kajakroer og kender
forholdene i det sydfynske Ø-hav. Pia
inviterer til en tur til Skarø med over-
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natningsmuligheder på fastlandet. Vi
skal køre turen til Svendborg torsdag
aften, for så at være klar til at ro fredag
og lørdag. Vi vurderer, at alle kan være
med.
Fredag/ Lørdag d. 5. og 6. august:
Mariager Fjord
Vi er heller ikke færdige med Mariager Fjord! Charlotte er turleder på turen
til Mariager Fjord. Isætning i Hobro
og rotur til Hadsund, ca. 25 km. Efter
overnatning i Hadsund Roklub’s lokaler roes retur om lørdagen. En flot tur
i særegen natur og med bsøg hos Charlottes faster. Turen kan også gennemføres som endagstur, så alle kan være
med.
Søndag d. 10. sept. 2017:
Naturens dag i Røjklit Havn
Vi holder åbent hus i kajakklubben i
forbindelse med Naturens Dag.
Der bliver rotur til Hindø og nye roere
inviteres til en prøvetur i kajakken. Det
plejer at være en dag med travlhed.
Mange er interersserede i det med kajakken.

Der er roture for alle. Området er jo
også perfekt til en vandretur.
Ønsketure der ikke er datosat:
Sejlads på Kolding Fjord. En tur der
måske kan gennemføres, hvis en allerede
planlagt tur må aflyses pga. vejret.
Fjaltring Høfde Q med madpakker ved
Bovbjerg Fyr. Lige pludselig er vi der...
Vi er ikke færdige med Læsø! Måske
åbner der sig en mulighed allersidst på
sæsonen.
Plus alle madpakketure, hvor enhver er
velkommen til at tage initiativ.
På glædeligt gensyn i
Holmsland Friluftslaug.

Weekenden d. 15. – 17. september.
Vi runder Grenen fra Kandestederne
til Hulsig
Helen og Egon inviterer til en rotur
på havet med base i deres sommerhus i Kandestederne. Målet er at runde
Grenen – men vi ved jo, at alt afhænger
af vejret, så mindre kan også gøre det.
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Arbejdsdag
i Holmsland Friluftslaug
Hold nu op! en arbejdsdag vi havde i
Røjklit Havn lørdag d. 29. april kl. 9
til ca. 15.
Hvordan kan en arbejdsdag egentlig
starte bedre end med AaseogDortheholdet’s hjemmebagte kringle.
20 raske kvinder og mænd incl. et par
børnebørn og en hund var dukket op
– alle med værktøj og waders og omkring kaffebordet blev der lagt planer
og vurderet, og lige pludselig havde alle
fordelt sig på opgaverne efter interesse
og behov.

Humøret var højt og vi kunne gå i gang.
Havneformand Henning Mølgaard har
foranstaltet en nyrenovering af Røjklit
havneanlæg. Bassinet er gravet op, og
havnens bolvæk mod vest og syd er genetableret med friske lærkestammer. Et
stort og godt arbejde. Nu er det op til de
enkelte bådejere at etablere nye landgangsbroer.

Og således også os i kajakklubben. Enkelte lærkestammer var blevet til rest og
dem har vi fået skåret op i Kalmarbrædder på Klosters nye savværk v/ Toke
Christiansen, Klostervej 67, så brædderne var klar til arbejdsdagen.
Hen på eftermiddagen var de to kajakbroer lavet, flydebroen ved fjordbredden var tøjret og forbundet med en
landgangsbro. Tunge maskiner fra renoveringsarbejdet havde sat dybe spor i
græsset, men med mange hænder med
skovle og river lykkedes det holdet at
20

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
få hele området langs havnen renset for
store sten og få udjævnet alle ujævnheder. Nu er arealet klar og planeret og
græsset kan såes, når varmen kommer.
Og sandelig. En gammel udsigtsplads
med flisebelægning dukkede frem under græs og mos – et fint sted at nyde
kaffen og solen lige midt i naturen.
Et lyspunkt på den råkolde dag var dels
solen, der indimellem tittede frem; men
også den sildemad, der blev kaldt sammen til ved middagstid. Vi nød forplejningen og resultaterne af vores anstrengelser.
Fra arbejdsudvalget skal lyde en stor tak
til alle jer, der gav en lørdag til klubben.

Holmsland
Krocket klub
Efter en kold marts og april måned, som
har holdt flere krocket-spillere hjemme, så
kommer foråret her i maj. Nu er turneringsspillene også begyndt, og enkelmandsturneringen er spillet. Vi har ikke haft
spillere her fra klubben, som har deltaget.
Klubben holdt Åbent Hus den 11. april. Vejret var nogenlunde, men der kom ikke nye
ansigter på banerne. Der er nu kommet forslag til en ”Krocketspillets dag” den 3. lørdag i juni måned. Dette vil man starte op i
2018. Vi vil helt sikkert være med og håbe,
at det kan give en lidt bredere kendskab til
spillets mange facetter og oplevelser.

Sommerens turneringerne og stævner er
i fuld gang. Vi har igen i år to hold tilmeldt
DGI’s Holdturnering, nemlig et A2-hold og
et B2-hold. Begge hold fik sidste år ikke de
bedste placeringer, men vi giver den en ekstra ”tand” i år og håber på en god indsats.
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Hold-turneringens hjemmekampe spilles som det fremgår her:
			Dato			Tidspunkt
Modstander hold
A2 - Rækken:		
den 02. maj 2017 kl. 13.30 er spillet 		
			
den 15. maj 2017 kl. 13.30 er spillet 		
Holdleder:		
den 30. maj 2017 kl. 13.30		
Inger Breum 		
den 06. juni 2017 kl. 13.30			
			
den 13. juni 2017 kl. 13.30			
			
den 27. juni 2017 kl. 13.30			

Status		

B2 - Rækken:		
Holdleder:		
Birgit Christoffersen		
			
			

Sevel IF
Humørklubben
Videbæk krocket
Sørvad Krocket
Vemb krocket

den 01. april 2017
den 15. maj 2017
den 29. maj 2017
den 19. juni 2017
den 03. juli 2017

Mellem hjemmekampene møder holdene deres modstandere på deres hjemmebaner. Der spilles i alt 12 kampe
i A2 rækken og 10 kampe i B2 rækken og den klub, der opnår flest point i
hver række, har vundet puljen og retten
til at spille om DM-mesterskabet.
Hjemmekampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien ved Gadegårdsvej 5. Alle
er velkommen.
Par-turneringen i DGI Krocket afvikles i løbet af august måned. Klubben
deltager også i år. Tilmeldingen skal
dog først sendes ind i begyndelsen af
august.
Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb
mere end 30 stævner i Vestjylland. Ved
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kl. 13.30 er spillet		
kl. 13.30 er spillet 		
kl. 13.30		
kl. 13.30			
kl. 13.30			

Holstebro Krocket
Humørklubben
Tarm krocket
Sørvad Krocket
Ørnhøj Senior
Borbjerg GU

disse stævner deltager der ofte 60 – 80
spillere og ved flere af stævnerne er der
mere end 100 deltagere.
Hele stævneoversigten kan findes på
www.dgi.dk
Som sædvanligt spiller vi krocket på
vores baner hver tirsdag og torsdag fra
kl. 13.30, og der kan spilles en 3 – 4
timer inklusive den ½ times kaffepause.
Ring til undertegnede hvis du kunne
tænke dig at prøve spillet, det er gratis
og uforpligtende.
Viggo Kofod
3097 0080

Holmbohjemmet
Mini olympiade
Der var fuld gang i sundhedsugen i
Kloster, hvor Solsikkerne fra børnehuset, 0-1. klasse og beboerne fra
Holmbohjemmet havde sat hinanden
stævne på skolen.
Det startede selvfølgelig med flaghejsning, sang,
velkomst og ikke
at glemme den
olympiske
ild.
Unge som ældre
blev delt op i 10
små hold med
hver deres fanebærer.

Efter pausen fortsatte konkurrencerne
og der blev uddelt medaljer til de 3 bedste hold. Alle fra børnehuset, skolen og
Holmbohjemmet nyder den tætte kontakt mellem institutionerne.
Det giver værdi både til store og små.

Det fælles vennelaug for Fjordglimt i
Hvide Sande og Holmbohjemmet her
i Kloster er for nylig blevet nedlagt.
Ny venneforening for
Holmbohjemmet er på vej.
Derfor indkaldes til:

stiftende generalforsamling
tirsdag den 13. juni kl. 19.00
i kælderen på Holmbohjemmet
Vi håber, at mange vil møde op og
komme med ideer og input til et fremtidigt samarbejde.
Og vigtigt: ingen ender i den nye
bestyrelse, hvis ikke man ønsker det.
Vi har i forvejen en flok frivillige, som
gør et stort stykke arbejde. Der er
plads til mange flere, som kan give
en hjælpende hånd.

Der blev dystet i stigegolf, bowling,
ringridning, ringspil m.m. Alle, unge
som ældre, gik op i det med liv og sjæl,
indtil det begyndte at regne og hagle. Så
blev det nemlig tid til saftevand, kage
og frugt inden døre. Der var pyntet fint
op med olympiske flag.

Det kan være hjælp til fester, udflugter,
banko, gudstjeneste, sang, gymnastik, kortspil, gåture, pasning af blomster, en lille snak - ja der er mange muligheder. Vi vil gerne, at vi i fællesskab
kan skabe nogle gode rammer for
hverdagslivet her på stedet.
Så hermed en opfordring til at møde
op den 13. juni.
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Fru B

Blomster  Brugskunst  Creme  Delikatesser
Øl  Staby is  m.v.
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing
53 52 54 09

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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KIRKESIDER
NY SOGN OG
GAMMEL SOGN
Juni – August 2017
ALMINDELIG
I trosbekendelsen hedder det, at kirken både er
hellig og almindelig. Er de to ord ikke modsætninger? Er det hellige ikke ualmindeligt og det
almindelige ikke uhelligt? Men i folkekirken er
det vores mission at være almindelig.
Ordet ”almindelig” er sat sammen af ordene
”alle” og ”minde”, som betyder bevidsthed, sind
eller tanker. Folkekirken er bestemt som et
sted, hvor vi kan tale sammen om det som ligger i alles minde, det som vi alle går og tumler
med: sorg og glæde og alt det, der er midt i
mellem. Derfor finder kirken ikke på så meget
nyt. Man skal kunne genkende den almindelige
kirke.
Men i en tid, hvor det er omstilling og nyheder,
som er det almindelige, virker kirken med sine
gamle ord og toner måske alt for ualmindelig?
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Når vi er vant til ord om kendsgerninger og rettigheder og krav om nytte, virker det måske
ualmindeligt med ord om bøn, tak og undren?
Det er en skam, hvis det er sådan. For det første fordi det for Jesus at se drejer sig om at få
øje på det hellige i det almindelige. Det daglige
brød og et bæger koldt vand rummer noget helligt. Det gør blomsterne på marken og lærkerne
på himlen også. Vi må ikke tage det almindelige
for selvfølgeligt.
For det andet fordi kirken er helliget almindelige
mennesker, der er optaget af dét som er i ”alles
minde”. Liv og død, ungdom og alderdom, kærlighed og kulde, dagligdag og fest. Er du almindelig? Så vær med til at skænke lidt opmærksomhed til det, som er helligt i sin almindelighed.
Ole Lange

Kirkelige handlinger: januar til april

Dåb. Ny Sogn: Lykke Esther Gejl Pedersen,
Lærke Nygaard Pedersen, Julie Fihl Olesen. Gl.
Sogn: Alma Victoria Pedersen, Oscar Faurholdt
Pedersen, Phillip Engelsbak Stampe Slyk
Vielser – Gl. Sogn: Terese Laurberg Ricken og
Kenni Laurberg Ricken
Begravelser - Ny Sogn: Albirthe A. Jensen,
Birgitte Thorsen
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium
4. juni - Pinsedag
5. Juni 2. pinsedag kl. 14.00

Ny Sogn kirke
9.00
Gudstjeneste i

Gl. Sogn kirke
10.30
Alkjær lukke

11. juni – 1.S.e Trinitatis Luk
10.30
9.00
16,19-31:Den rige og Lazarus
18. juni – 2.S.eTrinitatis
9.00
10.30
Luk 14,16ff:Det store gæstebud
25. juni – 3.S.e Trinitatis Luk
9.00 M. Thams
15,1-10: Det tabte og fundne
2. juli – 4.S.e Trinitatis
10.30
9.00
Luk 6,36ff: Splinten og bjælken
Onsdag den 5. juli
21.00
Solnedgangsgudstjeneste
Strandgudstj
9. juli – 5.S.e Trinitatis
9.00
10.30
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
Onsdag den 12. juli
21.00
Solnedgangsgudstjeneste
Strandgudstj.
16. juli – 6.S.e Trinitatis
OL prædiker: 9.00
19.00
Matt 5,20-26: Om vrede
Hee - 10.30 Rindum
Onsdag den 19. juli
21.00
Solnedgangsgudstjeneste
Strandgudstj.
23. juli – 7.S.e Trinitatis
19.30
OL prædiker 9.00
Luk 19,1-10: Tolderen Zakæus
Koncert
No - 10.30 Rindum
Onsdag den 26. juli
21.00
Solnedgangsgudstjeneste
Strandgudstj.
30. juli – 8. S.e Trinitatis
10.30
Mt 7,15-21: Falske profeter
Kurt Nielsen
Onsdag den 2.aug
21.00
Solnedgangsgudstjeneste
Strandgudstj.
6. august – 9.S.e Trinitatis
9.00
Luk 16,1-9: Uærlig godsforvalter
L. Christoffersen
13. august – 10.S.e Trinitatis
9.00
Luk 19,41-48: Tempelrensningen
M.Thams
20. aug. – 11. Sø.e.Trinitatis
9.00
10.30
Luk 18,9ff:Om selvretfærdighed
27. aug. – 12. sø.e.Trinitatis
10.30
9.00
Mark 7,31ff Helbredelsen af døv
3. sep. – 13. Sø.e.Trin. Luk
OL prædiker
10.30
10,23ff:Barmhjertig samaritaner
9.00 i Rindum

www.holmsland-kirker.dk

Ny Sogn Gammel Sogn
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Strandgudstjenester
For 6. år i træk er der denne sommer planlagt
en række gudstjenester i solnedgangen ved
stranden i Søndervig. Kom og vær med til en
stemningsfuld afslutning på sommerdagen.

PETRI/HANNIBAL-DUO –
Koncert d. 23. juli kl. 19.30
Der venter en koncertoplevelse af de ganske
særlige, når de to danske verdensnavne Michala
Petri og Lars Hannibal giver koncert på fløjte og
guitar i Ny Sogn kirke. Entré. Pris og Forsalg
oplyses senere

HOLMBOHJEMMET
Se opslag på Holmbohjemmet om gudstjenester
og sangtimer. Besøgende er MEGET velkomne.

KONTAKT
Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24484340 el. Chr. Iversen
23425187 e-mail: holmslandkirkegaarde@gmail.com
Menighedsrådenes formænd:
Helle Kaspersen 97337188 - Peter Nielsen 97320617

Forsidebillede
I sideskibet hænger der en gammel låge fra en tid,
hvor der var låger på kirkebænkene med numre på,
fordi der var forskel på folk. Ikke alle måtte sidde over
alt. Det må man gerne i dag!
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HEE - HOLMSLAND
Program for

Maj 2017
Tirsdag d. 23.

Møde. Sognepræst Simon Møller Olesen, Borris taler.

Juni 2017

Tirsdag d. 6. Udflugt. Bemærk ny dato. Vi mødes ved Lyngvig fyr kl. 19. 		
		
Rundvisning. Derefter samvær hos Esther og Kristen Thomsen, 		
		
Lyngvejen 90, Klegod. Pris 50 kr.
Mandag d. 12. Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Fredag d. 23. Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14,
		
Søndervig. Ann Malene og Jens Nicolai Vejlgaard medvirker.

Juli 2017
21. – 29.

Holmsborg Bibelcamping.

August 2017
Tirsdag d. 29.

Møde med Sv. Erik Petersen, Ringkøbing.

Torsdag d.31
		

Bibelkursus i Ringkøbing. Missionær Bjarne Lindgren
om ”Amos’ bog.

September 2017
Tirsdag d. 22.

Høstfest. Provst Poul Ivan Madsen, Skjern taler.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen tlf. 97337217.
Alle er hjertelig velkomne.
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Menighedsrådenes årlige udflugt 2017
for pensionister og efterlønnere
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 8.00 fra Kulturcentret

Turen i år går til Jesperhus og Thyborøn
Rundstykker bliver sponsoreret af Dagli’Brugsen i Kloster.
Kaffe og the medbringer I selv.
Når vi ankommer til Jesperhus kl. ca. 10.30,
er der fri adgang i hele parken.
Kl. 13.00 samles vi igen til frokost + kaffe,
og alt er betalt incl. drikkevarer.
Afgang fra Jesperhus kl. 14.15, hvor vi kører nordpå, og tager
sejlturen Agger – Thyborøn. Vi forventer at ankomme til Thyborøn kl. 16.15, og her er der en rundvisning i den nye kirke.
Afgang fra Thyborøn kl. 17.30
og forventet hjemkomst kl. 19.00.
Prisen er kr. 200 pr. person, og der er plads til 50 personer.
Tilmelding og betaling efter først til mølle i Dagli’Brugsen i
Kloster senest den 15.08.2017.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i
Ny og Gammel Sogn
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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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KLOSTER BØRNEHUS

Forår i
Kloster Børnehus
Huset er fyldt med glade legende børn,
som glæder sig over at solen og foråret
er kommet. Ligeså ”de voksne,” der
hver dag fylder gode oplevelser, sprog,
leg, motorik, selvstændighed, selvhjulpenhed og meget mere i barndommens rygsæk. Samt vigtigheden af, at
børnene lærer at omgås hinanden. Tag
ikke fejl, børnene har en hård arbejdsdag i Kloster Børnehus.

Vuggestuen:
I øjeblikket har vi 15 børn i vuggestuen.
Vi forsøger hver dag at lave lidt gymnastik og rytmik, og det er sjovt at
opleve, hvordan de selv peger på guitaren eller rasleæggene som udtryk for,
at det kan de li´.
Vi går ud hverdag ved 9-tiden, fordi vi
kan li’ at være ude og tror, det er sundt
med frisk luft!!! Det er også et godt sted
at mødes med de større børn, hvoraf nogle jo er søskende.
Alt i alt trives vi med den stadig nye udfordring, at passe så små børn, som pt. er
mellem 8 mdr. og 2½ år.

Børnehavegruppen:
Vi har 24 børnehavebørn.
Det at gi´ børn tid og ro til at fordybe sig
i legen er vigtigt for os og al den læring
der er i det. Vi følger meget med i, at
naturen vågner efter vinteren. Fuglene
bygger rede, ligger på æg og nu, hvor
vi ser de første solsorteunger strækker
næbbet frem, når forældrene kommer
med mad. Glæden ved at høre når
lærken flyver mod himlen og slår sine
triller.
Vi arbejder med fri for mobberi. Konceptet består bl.a. af, at børnene skal gi’
hinanden massage, som de virkelig skal
lære både at give og modtage. Forskningen viser, at det gør en forskel for mob32

KLOSTER BØRNEHUS
Solsikkegruppen:

Det er de 11 førskolebørn,
De er som alle nok ved på holmbohjemmet 4 formiddage - i lækre lokaler
i kælderen på Holmbohjemmet. Der
bliver arbejdet på, at blive klar til de
udfordringer de vil møde, når de skal
starte i skole efter sommerferien.
Det er et spændende samarbejde med
de ældre beboere, som er til stor glæde
for børn som ældre. Vi har gang i en
ringspildyst. I øjeblikket står vi lige !!!

ningen (som vi gerne vil til livs). Det er
sværere at mobbe, når man har været så
tæt fysisk på hinanden.
Sprogarbejdet fylder meget i Kloster
Børnehus. Der er tre dage om ugen dialogisk oplæsning for de 4 – 5 årige.
Sproggrupper for de 3 – 4 årige.

Vi har sammen med de ældre været til
olympiade på skolen. Hyggelig dag
sammen med lille team. Vi vil den i den
kommende tid få mere kontakt til skolen og vores børn vil få en skolemakker
(en elev fra 5. kl.), som vil hjælpe/være
en tryghed for de kommende 0. kl. børn.
Det er det vi er så gode til, nemlig overgangen fra Børnehuset og til Holmsland
skole. Det er vi stolte af!!!
			
Godt forår og sommer til alle
Kloster Børnehus.
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HOLMSLAND SKOLE
Kalenderen er bladret om på forårsmånederne, om end det er lidt svært at
se, når vores børn stadig er pakket ind
i huer og handsker, men forårsleg med
sandkasse, mooncars og waveboards er
i fuld gang. Og selvfølgelig er der ingen vinter så hård, at den kan forhindre
løftet om forår.

Holmsland Helhed
I disse måneder arbejder Skolebestyrelsen sammen med forældrebestyrelsen i Kloster Børnehus om Holmsland
Helhed. Holmsland Helhed er jo en konstruktion, der er skabt af kommunen,
men hvor der ligger mange muligheder
for os at stå stærkere sammen. Følgende
emner er pt. under behandling:

”Set og sket”
2.-3. kl. har været på overnatning med
SFO’en - en kæmpe oplevelse for
børnene, der kom trætte, men meget
opløftede hjem. En stor tak til Marianne
og resten af personalet for den oplevelse.
Uge 17 er Sundhedsuge i kommunen,
og her blev cyklen flittigt brugt med
ture i lokalområdet og en tur til Lyngvig
Fyr, store team prøvede kræfter med et
mindre ”overlevelsesrace” – ugen blev
afrundet af Den store Snackdyst, hvor
mange elever bidrog med mange lækre
og sunde retter.

• Holmsland Helhed i ord – en definition af hvem vi er…
• Logo
• Skiltning v. Klostervej, så man
ikke kører gennem byen uden at
opdage vores institutioner
• Markedsføring af Helheden
• Samarbejde med erhvervsliv, foreninger mv.
• Fælles støtteforening
Hvis der er nogle, som ikke sidder i de
to bestyrelser, der har lyst til at deltage
i et af udvalgene og arbejde videre med
et af de nævnte emner, så vil vi meget
gerne høre fra dig/jer. Sidst i maj har vi
møde igen om Holmsland Helhed.
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O.-1. klasse havde inviteret solsikkegruppen fra børnehuset og beboere fra
Holmbohjemmet til Olympiade, og her
blev dystet i mange forskellige discipliner. Skolens ansatte er fantastiske og
iderige og små som store projekter bliver altid sat i søen og gennemført på bedste vis.

HOLMSLAND SKOLE
Kalender:
• 5. maj er der Åben skole og SFO
- alle er meget velkomne
• 11. maj skal alle elever og lærere
på skoleudflugt
• 18. maj kl. 18.30 er der velkomst-arrangement for kommende 0. klasse
Inden længe skal vi tage afsked på 6.
klasse, som skal videre i deres skoleliv.
Den næste tid kommer der arrangementer for vores elever i forhold til kommende skoleskift. Vi ønsker naturligvis
det allerbedste for 6. klasse på deres videre skolevej.
Nationale tests: Flere af klasserne har
nu været igennem de nationale tests, og
det er med stor glæde og stolthed at erfare, at Holmsland Helhed ligger meget
højt ift. landsgennemsnittet.
Godt gået elever, lærere og forældre!!

• 22. juni kl. 19.00 er der sommerfest for skolens elever og forældre
• 23. juni har eleverne sidste skoledag
• 14. august er første skoledag efter ferien

Ny skoleleder pr. 1.8:
Dorthe Thomsen har valgt at fratræde
sin stilling som skoleleder på grund af
sygdom. Vi ønsker Dorthe alt det bedste
i fremtiden.
Torben Svendsen, skoleleder fra Række
Mølle, vil fortsætte på skolen indtil
sommerferien. Vi arbejder i skrivende
stund på stillingsopslag, og derefter
følger processen om ansættelse af ny
skoleleder pr. 1.8.
Vi ønsker alle en god sommer.
På Skolebestyrelsens vegne
Nina Aarup
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Havetraktor/Rider, Robot, Plæneklipper, Motorsav & Buskrydder m.v.
Havetraktor/Rider

Kontakt Have- & Park
værkstedet på telefon:
25 38 13 53

Vask af maskine
Ruststop behandling klippebord
Olieskift på motor
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Styretøj justeres
Kileremme kontrolleres for slitage
Lejer og strammehjul kontrolleres
Maskinen gennemsmøres

Plæneklipper
Vask af maskine
Olieskift
Udskiftning af tændrør & luftfilter
Slibning af kniv eller udskiftning
Kabler smøres

Stiga AutoClip

Holmsland Maskinforretning A/S

Opdatering af software
Kontrol af elektronik
Kontrol af motorer, sensorer mv.
Udskiftning af kniv

Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing – Tlf. 97 33 72 11
Vinkelvej 18A – 8620 Kjellerup – Tlf. 88 44 77 44
www.holmsland.as

Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk
Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde,
kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje,
indkørsler, terrasse.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Dagli’ Brugsen Kloster
Lørdag d. 31. marts var vi en del af
den Fælles Generalforsamling på
Holmsland.
På vores sidste bestyrelsesmøde evaluerede vi aftenen, og vores melding er
klar. Lige nu kan vi ikke forestille os
at holde generalforsamling på andre
måder. På alle måder en god aften.
De 4 generalforsamlinger afvikledes
i god ånd, der var plads til spørgsmål,
kommentarer, og valghandlingerne forløb gnidningsfrit efter demokratiske
spilleregler.
Det var en god aften med sang til kaffen
og hjemmelavet mad fra Mandemadholdet. Flot klaret af jer, og så var der
tid til at hygge sig og få snakket med
sidemanden.
Vi ser frem til næste Fælles Generalforsamling i 2018.
Mandag d. 24. april holdt vi bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os
således
Formand:
Esther Larsen
Næstformand: Svend Fyn Jensen
Sekretær:
Elise Vaaben Bojsen
Medlem:
Erik Dideriksen
Medlem:
Jane Gravengaard
På mødet sagde vi også farvel til tidligere
sekretær Mette K. Rasmussen. Mette
har gjort et stort stykke arbejde i og for
Holmsland Brugsforening. Vi har været
glade for at have Mette i bestyrelsen,
for hendes arbejdsomhed, for hendes
iderigdom og hendes evne til at afslutte
ting. Tak skal du ha’, Mette.
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Samtidig bød vi Jane Gravengaard
velkommen i bestyrelsen. Vi ser frem til
et samarbejde med dig, og på mødet fik
vi afklaret gensidige forventninger. Vi
håber, du vil befinde dig godt i samarbejdet med os, Jane.

Markedsdag med mad
og motion i Holmsland
Brugsforening
Fredag d. 11. august kl. 16.00
holder vi store markedsdag på den grønne plads på Mejlvang.
Der bliver aktiviteter på pladsen i form
af børnemarked, gøgl, boder fra dem
der måtte ha’ lyst plus stjerneløb med
mobiltelefoner. Vi arbejder lidt på at tilbyde et cykelmotionsløb, for jer voksne
uden mobiltelefoner.
Markedet tilbyder som sædvanlig aftensmad fra grill – til rimelig pris.
Meget mere herom senere.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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CenterNyt
Kom maj du søde milde. Vi venter på
godt vejr med masser af sol.
I centret har vi haft en travl vinter. Vi
har afholdt den årlige fastelavnsfest i
samarbejde med kirken. Det var en super dag med mange flotte udklædninger.
D. 4. marts var der det store MGP
SHOW. I centret havde vi arrangeret fællesspisning, fri dans og leg samt
storskærm.
Med stor hjælp fra nogle initiativrige
forældre blev det en fantastisk aften,
hvor alle hyggede sig. Vi var 75 børn og
voksne. Der var godt salg i børnebaren
med børnechampagne og diverse snaks.
En stor tak til alle, der var med til at
gøre dette til en festlig aften.

Vi ses i centret.
M.v.h.Charlotte
Centerleder

Vi har arrangeret lidt
fællesspisning i
sommertiden.
Børnevenlig mad:
30/5: Lav selv burger
20/6: Grillaften
Alle er velkommen
Tilmelding til Charlotte
på mail center@holmsland.dk
eller telefon 4046 1680.

Den årlige generalforsamling er afholdt,
det var igen et fælles arrangement med
stor succes. På valg i centret var Jette
Aarup og Svend Jensen. Valgt blev Jette
Aarup og Ole Aarup. Tak til Svend for
det gode samarbejde i centret.
Velkommen til Ole til godt samarbejde fremover. Holger Jensen er trådt ud
af bestyrelsen, og ind er kommet suppleant Brian Jeppesen. En stor tak skal
lyde til hele bestyrelsen for det arbejde
og den hjælp, I yder i centret.
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Sæt X i kalenderen !!
Julefrokost i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Lørdag den 16. december
med musik og underholdning ved

Madam Blå og Poprockerne...

K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?

Berit Korsholm

Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

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

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

10 – 17
10 – 13

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

Galleri Bo Bendixen
Kloster
Tlf. 97 33 72 38
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Højskoledage
på Holmsland
2017/18
Så er programmet for Højskoledagene på
Holmsland 2017/18 på plads.
LOFs program kommer ud i uge 33, og
tilmeldingerne, som skal ske via LOFs
hjemmeside, kan ske fra torsdag den 24. august.
Birgit Christoffersen, Steffen Qvortrup og
Mogens Tarp
11. oktober 2017
Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem:
Vestjyske fortællinger.
Vestjylland rummer mange gode historier
og spændende fortællinger. Hvordan er det
særegne vestjyske sind og livsanskuelserne
blevet til gennem tiderne. Lisbeth Lunde
Lauridsen har udvalgt en række hændelser, der som perler på en snor, beretter om
landskabets og indbyggernes karakter og
forhold. Vestjyske fortællinger er et foredrag om fire århundreders udvikling i hendes egen hjemegn Vestjylland.
25. oktober 2017
Fhv. erhvervsleder
Mogens Blume, Haderup:
Winston Churchill
– et mangeartet geni.
Churchill er formentlig den største personlighed, der nogensinde har haft bolig i
Downing Street Nr. 10. At man fascineres
af Churchills mangeartede geni, kombineret med storheden i hans liv og gerning, gennemsyrer foredraget, der suppleres
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af mange billeder og fyndige citater fra
Churchills brogede liv. Udover Churchills
indsats som politiker indeholder foredraget særlige afsnit om Churchill som forfatter, maler og privatmenneske på Chartwell.
Ægteparret Churchills besøg i Danmark får
også særlig omtale.
Foredraget tegner således et engageret og
mangeartet billede af Winston Churchill,
baseret på læsning af mange bøger af og om
Churchill, hvortil kommer en række besøg
i Churchills fodspor i UK og andre steder
i verden.
8. november 2017
Korleder Mads Bille, Herning:
Jeg vil være jægerkorpssoldat
– eller operasanger.
Kunstnerisk leder af Sangens Hus og dirigent
for Herning Kirkes Drengekor fortæller om
talentarbejde i Herning Kirkes Drengekor og
sangens rolle i samfundet.
Mads Bille har været dirigent for Her-ning
Kirkes Drengekor i mere end 30 år. Drengekoret er et stærkt talentmiljø for unge mandssangere og omkring 30 procent af de unge
mænd i koret bliver ef-terfølgende sangere
eller musikere.
I 1999 stiftede Mads Den Jyske Sangskole
og i 2013 var han medinitiativta-ger til etableringen af Sangens Hus, som nu har en
hovedrolle i udviklingen af sangkulturen i
Danmark. Mads fortæller om arbejdet med
at udvikle sangere i alderen 8 – 25 år og om
de mange spændende roller, som sangen får
for fremtidens Danmark.
22. november 2017
Provst Anders Bonde, Djursland:
Er der noget at grine af, når vi
bliver gamle.
Med udgangspunkt i et møde med men-

nesker, der er nået til en af de ældste klasser
i livets skole, giver han et muntert indblik i
livets efterår.
Ofte kan det være et liv på trods, men selv
her kan alderdommen vise sig at være
en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og
en varm latter en ikke ringe rolle. Anders
Bonde er præst på landet, provst og bonde.
Landbokulturen er hans inspirationskilde.
Her er netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning.
10. januar 2018
Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa:
Reformationen – hvad fejrer vi?
I 2017 fejrede man 500-års jubilæet for Luthers reformation.
Karsten Nissen er Folkekirkens teologiske
rådgiver for Reformationsjubilæet.
24. januar 2018
Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Børkop:
Bibelhistorie for voksne: Fædre og sønner – set gennem mødrene.
Kain og Abel
Ishmael – Isak
Jakob og Esau
Jesus
7 sønner – en for hver af ugens dage.
Om had og forsoning brødrene imellem.
Om at slippe sine børn og om at foretrække
en frem for den anden og hvilke konsekvenser, det kan få.

7. februar 2018
Formand for Dansk Blindesamfund
Thorkild Olesen, Odense:
Hvorfor skal en handicappet holmbo lade
sig begrænse?
Et foredrag om hvordan et handicap også
kan være en mulighed, og ikke mindst
hvordan arv og miljø kan påvirke et menneske positivt.
21. februar 2018
Journalist Per Hansen, Silkeborg
Blandt originaler og andet godtfolk.
Her er foredraget, der kalder på smilet og
latteren, men også på eftertænksomheden.
Journalist Per Hansen fortæller og viser
filmklip med skæve personligheder, som
han har mødt på sin vej og lavet TV-programmer med. Vi stifter bekendtskab med
Marie Bjerregaard i Vedersø. Marie var
meget troende og en kvinde, der virkelig
kunne sætte ord på livsglæden.
Vi møder også manden, der boede mutters
alene i en høstak, men ham kunne man nu
godt blive klogere af at snakke med. Vi ser
smukke filmklip fra Thy, hvor vi også møder
Thyboere, der både spiller mundharpe og
fortæller underfundigt om, hvorledes de ser
på os – øvrige – danskere i almindelighed.
Vi møder også Anne og Arne, der driver et
lille landsted med grise, får, høns og køer,
og hvor sidstnævnte stadig håndmalkes.
Anne og Arne kan virkelig få smilet – og
glæden – frem, når de fortæller.

En vandring ind i fortællingerne på en
måde, så vi som nutidsmennesker kan spejle os selv og vore liv og nederlag.
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Lokalhistorisk
Forening for
Holmsland og
Klitten
INGEN FREMTID – UDEN FORTID

Generalforsamlingen i Lokalhistorisk
Forening for Holmsland og Klitten, blev
afholdt onsdag den 5. april kl. 19.30 på
Hotel Strandkroen i Søndervig.
I 2016 havde vi besøg af Søren Christian Vibe Larsen. Der med et PowerPoint program fortalte om sit arbejde
ved redningsvæsnet i Hvide Sande. I
2017 havde vi som tidligere år været
heldige med at finde en god foredragsholder nemlig: Mary Søegaard, (Hvide
Sande Røgeri) som fortalte om sit spændende liv på Klitten.
• Vi havde en rigtig god sommertur
til Fahl Kro med dejlig mad (æggekage) og spændende sang- og
fortælleaften om kroen.
• Foreningen var repræsenteret ved
Historisk Samfund for Ringkøbing Amts møde i august på Rydehave Slot Efterskole.
• Vi viste filmen ”Blaavand melder
storm” med stor succes i Hvide
Sande.
• Vi var med ved Lokalarkivernes
Åbent Hus dag i november. Allerede afholdt i 2017 er et fore46

drag i Idræts- og Kulturcenteret i
Kloster med Kristian Sand. ”Et liv
med avisen”.
• Vi planlægger en kirkegårdstur
ved Nysogn Kirke og senere ved
de andre kirker i vores område.
• Til efteråret vil vi gerne vise endnu en film.
• Vi har stadig bøger af Holmsland
og Klittens Historie b. 3 tilbage.
• Der arbejdes i øjeblikket på at få
lavet en pjece om Kulturcenteret
m.m. på Holmsland.
• Vi har et rigtig godt samarbejde med andre kulturelle aktører i
vores område. Vi prøver at gøre
vore arrangementer spændende
for vore medlemmer. På trods af
dette ser vi en medlemsnedgang,
som foruroliger os.

Så vil I fortsat have en
LOKALHISTORISK FORENING,
som har fokus på historien
i jeres område,
SÅ MELD JER IND I
FORENINGEN,
INDEN DET ER FOR SENT!

Med venlig hilsen
Formand: Hans Krogsgaard.
Næstformand: Henning Jørgensen.
Kasserer: Helle Skarregaard.
Sekretær: Grete Holt Winther.
Menigt medlem Erling Christensen.
e-mail: lokhist@mail.dk

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening
for Holmsland og Klitten ønsker alle en
god sommer, håber vi ses til det kommende arrangement:
Kirkegårdstur ved Ny Sogn Kirke.
Præst Ole Lange
og tidligere graver Inge Plousgaard
vil torsdag den 8. juni kl. 19
vise rundt på Ny Sogn kirkegård.
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

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

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Sogneforeningens
flag-udlejning:

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

Kontaktperson:
Bodil
Schmidt
97 33 71 09

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

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

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

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

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

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

Fremme senest
fredag
fredag
fredag
onsdag
onsdag
onsdag
fredag

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

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

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

ÅBENT
mandag - søndag

7.00 - 19.00
hele året
rundt

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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

