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Kære læsere
Efter en vellykket fælles generalforsamling har Holmsland Sogneforenings
bestyrelse atter konstitueret sig.
Jeg blev valgt til formand for tredje
gang og takker bestyrelsen for tilliden.
At frivilligheden på Holmsland trives
stort, er der ingen tvivl om, og det er
jeres fælles indsats, som gør forskellen.
Det bobler med gode og nye initiativer som KÆK- og KUK klubben,
kunstklubben, fællesstøtteforening til
børnehuset, skolen og plejehjemmet,
velkommen her og et put and take bibliotek.
Derudover kan vi glæde os til nogle
store fælles arrangementer i hallen, som
Banko Karl (først i 2019) og bonderøven.
Det går godt på Holmsland, og jeg
glæder mig til at arbejde på et endnu
bedre lokalsamfund i bred forstand.
Nyd nu foråret, og så er de lyse nætter
snart over os igen!
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for
Holmsland Sogneforeningen

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Velkommen Her
Så har vi for andet år i træk haft en god
vinter med masser af dansktræning sammen med dejlige mennesker fra Litauen,
Rumænien og Ukraine, og vi siger tak
for denne sæson.
Vi holder nu sommerferie, men starter
op igen i Kulturcenteret i begyndelsen
af september.

Velkommen Her – Sprogcafeen vil stadig være åben for alle, der gerne vil lære
dansk.
God sommer til jer alle fra
Velkommen-Her-Gruppen.

Efter ferien vil der komme et info-møde,
hvor vi sammen med VUC og Lær
Dansk vil invitere alle arbejdsgivere og
medarbejdere med dansk som 2. sprog.
På dette møde vil vi bl.a. forsøge at finde
ud af, hvordan vi kan supplere hinanden,
så danskindlæringen kan komme til at
gå på 2 ben – undervisning og træning.
Der vil komme nærmere information om
dette møde.

SANKT HANS FEST PÅ RØJKLIT HAVN
- selvfølgelig d. 23. juni!

I lighed med tidligere år samarbejder FRILUFTSLAUGET, STADIL FJORD
BÅDELAUG, LODBJERG HEDE GRUNDEJERFORENING og HOLMSLAND
SOGNEFORENING om at arrangere Sankt Hans Fest
Grillen er klar kl. 18.00
Man medbringer selv mad og drikkevarer, samt evt. kaffe og kage
Ca. kl. 20 tændes bålet og der holdes båltale –
hvem båltaler bliver, vil senere blive offentliggjort
på INFO skærme og via HIMS
Vi synger midsommer visen
Vær opmærksom på at der i år IKKE sælges kaffe og kage
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Adresseliste-/kontaktliste for bestyrelsen for Holmsland Sogneforening 2018-19
Post

Navn

Adresse

Formand

Sjoerd Both

Røjklitvej 11

Tlf.

Mobil

E-mail

97 32 13 69

50 41 52 44

sjjsboth@hotmail.com

Næstformand

Lars Provstgaard

Nyrupsvej 10

40 46 02 93
23 68 89 31

el.provstgaard@mail.tele.dk

Kasserer

Dorthe
Krogsgaard

Søndervig
Landevej 9

6950
Ringkøbing

23 29 97 91

asgerkrogsgaard@mail.dk

Sekretær

Hans Jørn
Sørensen

Søndervig
Landevej 14

6950
Ringkøbing

21728691

hj.ib@tdcadsl.dk

Medlem

Linda Tøt

Klostervej 17

6950
Ringkøbing

21927752

lindaogsteen@gmail.com

Medlem

Peter Hell

Juelsmindevej 11

6950
Ringkøbing

30690913

peterhell1@hotmail.com

Medlem

Torben
Pedersen

Juelsmindevej 14

6950
Ringkøbing

23929396

Torbenpedersen10@gmail.com

Suppleant

Marie
Laurids

Suppleant

David Saks

Klostervej 75

6950
Ringkøbing

97337777

6950
Ringkøbing
6950
Ringkøbing

Naturens Dag
i Naturens Rige
For 5. år vil Røjklit Havn igen i år danne
ramme om og være udgangspunkt for aktiviteter på Naturens Dag, som finder sted d.
9.september.
Vi bor på Holmsland og har en alsidig natur lige ved døren. Havet mod vest, fjordene
mod nord og syd og Vonåen mod øst. Imellem disse lokaliteter områder med dyrkede
marker, skov og hede med et rigt fugle- og
planteliv. 9 foreninger er gået sammen om
at være med til at åbne øjnene for de store
værdier og fremme glæden gennem aktiviteter
på vand og land i vores storslåede natur.
Dette års tema er Bevægelse i Naturen, og
arrangementet henvender sig til alle børn,
voksne, bedsteforældre, gangbesværede og
folk, som er lette til bens.
Igen i år vil programmet indeholde noget af
det kendte, men også nye indslag.
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97337020

Bl.a. vil der hos jægerne i år ikke bare blive
lejlighed til at smage på lækre vildtretter,
men man kan også selv være med til at flå
og stege.
Et af de nye indslag bliver bygning af en
trækfærge, som på dagen skal i fast rutefart
på tværs af havneområdet.

Naturens Dag bliver åbnet med maner af
Lars Højhus Henriksen, som blev vinder af
DR-programmet ”Alene i Vildmarken”. Lars
vil blive på havnen hele dagen og tage os
med på vildmarksoverlevelse.
Sæt derfor kryds i kalender for hele familien.
Folderen med det endelige program kommer
ud sammen med sognebladet i august.
Bodil

Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Tusind tak for en
vellykket
generalforsamling
Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Holmsland Sogneforening, Holmsland
Brugsforening og HGU afholdt fredag d.
6. april fælles generalforsamling.
Vi vil gerne takke alle fremmødte for
støtte til arrangementet og de tre andre
foreninger for et godt samarbejde på
tværs.

Vi vil det næste år arbejde videre med
at få skabt nye aktiviteter i klubben og
lægge vægt på vores frivilliges store arbejde. Frivillige er en uundværlig del af
en forening. Mange medlemmer er ikke
kun medlemmer, men lægger et stort
stykke arbejde som frivillig ved siden af.
Som en del af dette afholder vi igen i år
Idrættens dag og fest for vores frivillige.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d.
15/9-18, vi vil gerne fylde centeret med
glade deltagere.
Med venlig hilsen
HGUs Bestyrelse

I HGUs bestyrelse var der tre medlemmer på valg. Alle tre modtog genvalg og
det glæder os at forsamlingen støttede op
om dette.

Gymnastikopvisning

Vi holdt vores først møde allerede i april
og har konstitueret os på følgende måde:

Søndag d. 18. marts var Holmsland
Idræts- og Kulturcenter fyldt med glade
gymnaster og besøgende.
Vi havde en fantastisk dag. Hele dagen fornemmede man en god stemning
og en masse spændte børn. De 8 lokale
hold, som var på gulvet gjorde det virkelig godt sammen med deres engagerede
ledere og hjælpetrænere. Opvisningen
blev afsluttet af Pakourholdet fra Vesterbølle Efterskole, som viste os, hvordan
man også kan dyrke springgymnastik.
Tak for en rigtig dejlig dag. Tak til alle
som har hjulpet og bidraget på en eller
anden måde. Uden frivillige var der ikke
megen gymnastik i Kloster.

Bjarne Hansen, Formand
Line Knoth, Næstformand og kasserer
Mads Jørgensen, Sekretær
Verner Kristensen, Sportskoordinator
Marian Jeppesen, Marketingsansvarlig
Bestyrelsen mødes hver 3. mandag i hver
måned og det vil altid være muligt for
vores medlemmer og samarbejdspartnere at deltage i disse møder, hvis man
har noget, man gerne vil tale med os om.
Kontakt blot en af bestyrelsens medlemmer for at arrangere dette.
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Vi ses til en ny sæson i efteråret 2018
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Fodbold –
Udendørs

Udendørsfodbold 2018
Fodbold for små fødder
Årgang:

Alle i børnehavealderen, der har
lyst til at spille fodbold.
Træner: Tirsdag 16.30 - 17.30
Trænere: Marian Jeppesen

U7 drenge / piger
Årgang:
10-11
Træner: Tirsdag 16.30 - 17.45
Trænere: Mikkel Frich, Aksel Susgaard
Tovholder: Marian Jeppesen

U9 drenge
Årgang:
08-09
Træner: Tirsdag og torsdag 16.30 - 17.30
Trænere: Torten Mortensen
Just Bøndergaard Enggrob

Vi er kommet rigtig godt i gang med
forårssæsonen i udendørs fodbold.
Dejligt at se så mange glade børn der
møder op til træning hver uge. Nogle hold har allerede spillet deres først
kampe og hvis de fortsætter på samme
måde, tegner det godt for resten af sæsonen.
Der er dog altid plads til flere, så skulle
man have lyst til at prøve, er man
velkommen til at møde op til træning.

U10 piger
Årgang:
07-08
Træner: Mandag og onsdag 16.30 - 17.30
Trænere: Kenneth Rase,
Søren Ebdrup Pedersen

U11 drenge
Årgang:
07
Træner: Tirsdag og torsdag 16.30 - 18.00
Trænere: Torten Mortensen,
Anders Susgaard, Jesper Nielsen

U12/13 piger
Årgang:
05-06
Træner: Tirsdag og torsdag 18.00 - 19.00
Trænere: Kim S. Jensen, Henrik Bojsen

Kontingent:
Børn 495 kr.
Voksne 595 kr.
De første to gange er prøvegange. Herefter
betales der kontingent via conventus.
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Nyt fra Holmsland
Krocket klub
Så er der ved at komme liv i krocketklubben igen efter en kold vinter og et
forår, hvor vi har spillet som normalt.
Det har dog i år som vanligt kun været
med få spillere, hvor vi har spillet på
fodboldbanerne, men det giver jo både
motion og træning af færdigheder.
Nu, hvor foråret er kommet hurtig og
varmt, så er der kommet gang i holdturneringen. Vi deltager i år dog kun med
et hold i A2-rækken, idet flere af vore
spillere har måttet melde fra på grund af
problemer med hænder, arme og skuldre, som gør det svært at forpligte sig til
turneringskampe hver uge.
Klubben har op til foråret arbejdet på en
afklaring omkring spillestedet, hvor vi
kan spille på 4 baner samtidig. Det ser
på nuværende tidspunkt ud til, at vi kan
blive på vores sædvanlige baner med
mulighed for at kunne bruge ekstra baner på fodboldområdet.
Vi har i år ikke afholdt et ”Åbent Hus
arrangement” endnu i det det sene forår.
Det vil vi komme med opslag om se-

nere ved opslag på informationstavlen
på DagliBrugsens væg.
Der kommer tilmed en ”Krocketspillets dag” lørdag den 16. juni, hvor vi
vil komme med invitation til alle for at
vise og opleve spillets mange facetter
og oplevelser.
Sommerens turneringerne
og stævner er i fuld gang. Vi har som
sagt kun 1 hold tilmeldt DGI’s Holdturnering, nemlig et A2-hold. Hold-turneringens hjemmekampe spilles som det
fremgår af nedenstående skema:
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 årets løb mere end 30 stævner i
Vestjylland. Ved disse stævner deltager
der ofte 50 – 80 spillere, og ved nogle
af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Hele stævneoversigten kan findes på
www.dgi.dk,
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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

Holmsland Friluftslaug
går på vandet
Den 2. maj havde vi standerhejsning,
og en ny sæson kunne begynde i Røjklit
Havn. Det var en magisk aften med rotur langs rørskoven og med 13 grader
lunt vand. De nydøbte kajakker Røjklit
og Hindø fik deres jomfrutur med Helen og Anne Mette i cockpittet.

Der er godt nyt om
broen til Hindø
Midt i maj begynder arbejdet. Nu bliver det
til virkelighed, at vi får en ny bro til Hindø.
Og vel at mærke en bro vi fint og sikkert
kan ro under i kajak. Det er glædeligt, at
det er lykkedes at få de økonomiske rammer for broen til at hænge sammen. Hindø
er en naturperle, og det vil glæde rigtig
mange, at der nu igen åbnes for adgang til
fods og på cykel.
Den nye bro bliver en træbro, ca. 240 m.
lang og samme bredde som nuværende
bro. Både på landsiden og på øsiden bevares et stykke af eksisterende bro, som
den nye bro skal bygges sammen med.
Det skal nok blive godt. Hvor træbroen er
højest, er der ca. 1,40 meter ned til vandspejlet. Men det kan selvfølgelig variere
meget efter vandmængde i fjorden.
Arbejdet foreståes af kommunen, og broen
forventes at stå færdig midt i juli 2018. Vi
glæder os til at følge byggeriet fra søsiden.
/Holmsland Friluftslaug
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På et tidspunkt havde vi vinden i ryggen,
og vi lod os drive afsted – ingen jag –
alle følte sig godt tilpas ved at være tilbage på vandet, og mange havde meget
at fortælle. Vi var godt 20 bænket om
hjemmebagt brød til kaffen bagefter. En
dejlig start på sæsonen. Vi har jo været
i Hvide Sande Svømmehal i den mørke
vintertid og forberedt os med vandtilvænning, makkerredning og selvredning. Der har været flot fremmøde, ca.
20 pr. gang – og heriblandt flere nye.
Med til vinterens aktiviteter hører også
deltagelse i HGU’s udvalgsmøder hvert

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
kvartal, og vi var med bl.a. for at sige tak
for de to nye kajakker, vi fik i 2017.
Den 6. maj havde vi arbejdsdag, hvor
flydebroen kom på plads. Vi var som
sædvanlig mange hjælpere sådan en dag.
Hver onsdag aften har vi klubaften. Vi
er på vandet kl. 18, hvor vind og vejr
er afgørende for aftenens rotur. Alle er
velkomne til at kigge forbi sådan en
onsdag aften. Der er altid nogen at få en
sludder med.
Vi glæder os til en ny sæson.
- flg. ture er planlagt:
Vorgod Å
med Erika (fra Vorgod) som turleder.
Både Erika og Jeanette Fyhn kender vandet og forholdene godt, og der er mange
muligheder for en kortere tur eller en
længere tur. Turen er en endagstur og
ikke datosat. Lige pludselig kommer Erika med en invitation, eller vi ta’r turen
som en buffer, hvis en anden tur må aflyses pga vejret.

Lørdag d. 9. juni:
Silkeborg-søerne med Jeanette Fyhn
som turleder.
Weekenden d. 29./30. juni/1. juli:
Flensborg Fjord med Peter og Egon
som turledere. Evt. med en lokal roklub
som base.
Weekenden d. 10./11./12. august:
Sydfynske Øhav med Peter og Egon
som turledere. Base: Syltema Camping.
Weekenden d. 1./2. sept.:
Mariager Fjord med Charlotte som
turleder ( ny dato rettet af Charlotte efter
mødet)
Lørdag d. 15. sept.:
Ribe-tur med Aase og Niels som turledere – og hvis der er østers på det tidspunkt, har Charlotte en kontakt, så vi kan
runde en østerkoloni et par km ude i vadehavet v/ Kammerslusen.

Fur eller en anden Limfjordsø
med Charlotte som turleder. Denne endagstur er heller ikke datosat. Charlotte
vil invitere senere på et tidspunkt, hvor
vind og vand er gunstig (altså med kort
varsel).

- Og så det løse
Jeanette inviterer os hjem i haven v/ Vorgod-Barde til hygge omkring bålet og
måske en rotur i søen. Dato kommer senere.
Madpakke-ture skal vi huske. Spontant,
når vejret er godt.

Lørdag d. 2. juni:
Endagstur på Ringkøbing Fjord med
Knud som turleder.

På de allerfleste ture vil der være mulighed for at arrangere dele-kajak eller
kortere ture.
/Arbejdsgruppen
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CenterNyt
Så er det blevet forår, det begynder at
blive grønt alle steder. Vi har i centret haft
en dejlig travl vinter og foråret har også
budt på megen aktivitet af forskellig art.
Siden sidst har vi holdt MGP-fest. Det
blev igen en succes med omkring 60
børn og voksne. Vi havde en rigtig
hyggelig aften med fællesspisning, dans
og leg, storskærm og børnebaren var
åben. Vi havde denne aften været så heldige, at vi måtte låne skolens gymnastiksal, da hele centret var i brug. Tak til
skolen for lån af lokale og forældrene for
initiativet og opbakningen denne aften.

Ind i bestyrelsen er kommet Anita
Jensen og Thorkild Olesen. Velkommen til jer. Vi ser frem til et godt samarbejde. Jeg vil gerne sige tak til Nina
og Brian for et godt samarbejde.
Vi har indrettet et mødelokale i det gamle spinningslokale. Vi har haft stor glæde
af Velkommen Her hele vinteren. De har
brugt rummet en gang om ugen til lektiecafé, I samarbejdet med lektiecaféen
og Sogneforeningen har vi fået etableret en Touchskærm, så er der brug for
et mødelokale med plads fra ca. 5 – 30
personer, er I velkommen til at kontakte centret. Der kan også bestilles forplejning til diverse møder osv.
Vi har også holdt TAK FOR HJÆLPEN
FEST med de frivillige i centret, der
havde tid og lyst til at deltage denne
gang. Vi startede kl. 18:00 med lidt god
mad og diverse. Snakken gik lystigt lige
fra starten, og det var en rigtig hyggelig
aften i godt selskab.
EN STOR TAK TIL ALLE JER
FRIVILLIGE DER GØR EN INDSATS I CENTRET.

Vi har afholdt den Fælles Generalforsamling, det blev igen en succes med
mange fremmødte. På valg i centret var
Nina Mortensen og Brian Jeppesen de
modtog ikke genvalg.
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En stor tak skal også lyde til Sponsorudvalget, som igen i år har gjort et kæmpe
stykke arbejde for centret og HGU. Uden
deres hjælp var der mange udfordringer
for os. Vi glæder os over den store opbakning, der bliver vist os, det giver os
overskud til altid at bakke op om nye
idéer og tiltag.

CenterNyt
Der har været flittig brug af hallen og
kantinen til børnefødselsdage. De børn,
der har holdt fødselsdag i centret, syntes
det har været sjovt og spændende. Så står
I og skal holde børnefødselsdag og har
lyst til at prøve noget andet, så kontakt
centret.

Wannasport
Her kan man nu booke i hallen flere ting
f.eks. badminton, basket, hockey osv.
Det er blevet lavet så man kan booke
med kort varsel, så sidder du/I og kommer i tanke om det kunne være godt at
komme en tur i hallen, er det bare at
booke, betale og komme af sted.
Der er nu mange ledige timer at tage af
så velkommen i hallen og Wannasport.

Kommende
arrangementer:
D. 29. maj:
Grillaften fra kl. 17:00-19:00 i
centret, så håber vi vejret er med os.
04. oktober:
Foredrag med Bonderøven
Frank Eriksen.
15. december:
Julefrokost med Madam Blå og
Poprockerne.
Vi ses i centret.
M.v.h.
Charlotte
Centerleder
13

CenterNyt
Kunsten inviterer
indenfor.
Vi har så mange talenter på Holmsland. Mange af talenterne, de kreative sjæle går sammen i små grupper,
og så bliver der vævet, malet, fotograferet, strikket, spillet, sunget, bundet fluer, læst litteratur og drejet i træ
og meget meget mere.
Til Forårskoncerten i Nysogn Kirke
d. 30. april så og hørte vi eksempler
på de mange talenter på Holmsland
dels i Holmslandkoret og dels ved
Marimbakoncerten.
En dejlig oplevelse.
Når kunsten inviterer indenfor i
weekenden d. 30. august og 1. og
2. september, vil vi prøve at samle
mange af disse lokale talenter.
Vi har allerede kontakt med mange.
Vi vil gerne hviskes i øret, hvis I
kender til nogen. Talenterne, de lokale kreative ildsjæle, skal sammen
med kunstudstillerne fylde hele Kulturcenteret med liv denne weekend.
Vi arbejder hårdt på sagen, og glæder
os til at kunne præsentere et udførligt
program i næste nummer af Sognebladet.
Venlig hilsen
KunstiKloster
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VI
TÆNDER
GRILLEN
Tirsdag d 29. maj
kl. 17:00-19:00
FÆLLESSPISNING
I CENTRET
ALLE ER VELKOMMEN
65 KR. PR VOKSEN
½ PRIS FOR BØRN
UNDER 12 ÅR.

TILMELDING

SENEST SØNDAG D. 27. MAJ
PÅ MAIL
CENTER@HOLMSLAND.DK
ELLER PÅ TELEFON 4046 1680.
VI HÅBER SOLEN ER MED OS
VI SES CHARLOTTE

K RANIO S AKRAL T ERAPI
Stress, ondt i hoved, nakke, skuldre, kæbe o.l.
Så er KST måske noget for dig?
Adresse:
Sundhedshuset
Nørredige 28
6950
Ringkøbing

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
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Dagli’ Brugsen Kloster
Brugsuddeleren har
ordet…….

Jeg er også så småt ved at være klar
til at pege på forandringer i butikken
– i tæt samarbejde med personalet og
bestyrelsen. Vel at mærke ikke forandringer for forandringernes skyld.
Men forandringer, der skal skabe flere
hyldemetre i butikken, der skal sikre
et godt flow i varestrømmen, så lagerdage og kassationer bliver holdt i ave.
Jeg svarer gerne på spørgsmål og
hører gerne om ideer og tanker, der
kan gøre vores dagligvarebutik endnu bedre.

Tak for den varme og venlige velkomst jeg har fået i Dagli’Brugsen
Holmsland. Jeg ved det er en stor
opgave at løfte – at komme som ny
uddeler efter Kirstine, der jo ”var”
Brugsen.
Men jeg er godt i gang. Godt i gang
med min plan for de første 100-dage:
- opbygge et godt og tillidsfyldt samarbejde med personalet og bestyrelsen
- lære kundekredsen at kende
- lære om det lokalområde, jeg er en
del af
- go’e tilbud til kunderne
- og så selvfølgelig fortsætte og udvikle den gode drift af butikken
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Et helt nyt område for mig har
været ”vareturen”. Men med erfarne
chauffører og et dygtigt personale,
finder det sit rette leje. Vi håber at
kunne knytte endnu flere chauffører til
vareturen, så vi evt. kan tage to afsted
på de tunge ture eller kun ha’ vagter
hver anden uge. Jeg vil gerne sige tak
til chaufførerne for deres arbejde – og
en særlig tak til chaufførerne Rusty og
John. De har taget et kæmpeslæb for
Brugsen; men har nu valgt at stoppe.
Jeg ønsker hele Holmsland en god
sommer.
På gensyn i butikken.
/Claus Schildt

Dagli’ Brugsen Kloster
Bestyrelsen har
ordet…..
Fra vores side skal der også lyde
et velkommen her til Claus, der nu
skal til at finde sig til rette her på
Holmsland – og tak for din energiske start, Claus.
Vi har d. 17. april holdt det første
bestyrelsesmøde, hvor konstitueringen faldt således ud:
Formand: Esther Larsen
Næstformand: Svend Jensen
Sekretær: Jane Gravengaard
Lene Holm
Erik Dideriksen.

Måske går I og grunder lidt over, hvor
ofte er det, hvor lang tid ta’r det, hvor
mange varer drejer det sig om pr. tur,
osv. Kom endelig og spørg Claus. I er
også velkommen til at ringe til én af
chaufførerne Erik Dideriksen, mob.
30420458, hvis I hellere vil ha’ den direkte forbindelse.

Kommende
arrangementer:
Markedsdag

En god dag i august inviterer vi til
markedsdag. Mere om indhold og tidspunkt senere.
Vi mødes i Brugsen.
/ Bestyrelsen

Et nyt samarbejde er startet, og vi
skal alle finde vores plads og ha’ afstemt forventningerne. Det tegner
godt, det første bestyrelsesmøde var
færdig, før vi fik set os om.
Vi ser frem til et godt samarbejde til
gavn og glæde for Dagli’Brugsen
Holmsland og alle os på Holmsland.
Frivilligbanken.
Er det noget for os? Vi vil blive glade,
hvis vi kunne få kontakt til et par nye
chaufører til vareturen. Måske er der
et emne i banken, hvem ved? Bliver vi
lidt flere, kan vi bedre aflaste hinanden.
17

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

Frivillig Bank
Holmsland
Hvad, en bank på Holmsland?
Ja, en bank hvor vi samler frivillige,
der vil hjælpe i lokalsamfundet. Her har
man mulighed for at være frivillig præcis som det passer ind i kalenderen, om
det er 2 timer eller 2 uger om året, og
det er altid tilladt at sige nej, hvis man
bliver spurgt som medlem af banken og
ikke har mulighed for at hjælpe.
Der er flere grupper, du kan melde dig
ind i praktisk indenfor: teknik, administrativ, praktisk udenfor, madlavning,
marketing og »diverse - Jeg vil gerne
være med i banken, men jeg ved ikke
helt med hvad«.

liv på Holmsland. Banken er et supplement til vores frivillige foreningsliv på
Holmsland.
Der vil komme et opstartsmøde i efteråret for alle de frivillige der er tilmeldt
banken.

På den fælles generalforsamling blev
projektet præsenteret og man havde efterfølgende mulighed for at melde sig til.
Der er allerede god opbakning med 35
stærke frivillige kræfter - tak for det!

Din hjælp er der behov for – og hvis du
ikke var med og fik skrevet dig på til den
fælles generalforsamling kan du skrive
dig ind i frivilligbanken ved at skrive til
frivilligholmsland@gmail.com

Hvem kan hæve i banken?
Det kan foreninger, udvalg og institutioner på Holmsland, der behøver en
hjælpende hånd med stort som småt.

Ved Tina B. Jeppesen
og Linda Tøt Thomsen

Der er efter præsentationen på generalforsamlingen blevet spurgt til de eksisterende frivillige grupper der findes rumdt
om i byen – og de fortsætter naturligvis
uforandret. Det er kun muligt at udbygge
med denne bank fordi der i forvejen allerede eksisterer et rigtig godt frivlligt
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Madlavning
for mænd
I februar havde vi afslutning på madlavning. Det er tredje år vi er færdige
med, og også i denne sæson var vi ca. 15
på holdet.
Jeg havde i år annonceret, at der kunne
laves et kvindehold, men det var der ikke
rigtig tilslutning til. Måske vi skal prøve
igen næste sæson.
Det var en rigtig god sæson med højt
humør og gåpåmod og masser af nye retter og en sværhedsgrad, hvor alle kunne
være med.
Vi håber, det kan forsætte fremadrettet
med nye udfordringer, men alt dette
bestemmer vores underviser Grethe Nisgård, som også i denne sæson. har givet

os en rigtig god undervisning i madlavningskunsten og mange opskrifter, som
kan bruges til hverdag og fest.
Til slut vil jeg sige, at der er altid plads
til nye ansigter, der kan bidrage med højt
humør og gåpåmod.
Mvh Erik Dideriksen

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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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 Jagtforening
Jagtforeningen i arbejde
efter en lang og våd
vinter.

ville se, om foreningens penge var vel
anbragt?).
Det bliver en dejlig plet, hvis ellers det
vil gro.
To mand ordnede fodertønder, d.v.s. at
der blev sat rionet omkring tønderne,
for at forhindre råvildtet i at foræde sig
i kornet, der er beregnet til fasaner og
agerhøns.
Aftenen sluttede hyggeligt i Hans Kurts
havepavillion med grillpølser og en velfortjent pilsner.

Endelig gik frosten af jorden og vandet
løb væk. De sidste omring 300 planter
– havtorn, eg , navr og sargents æble
– blev plantet omkring den nye mølle
på Holmsland-siden. Arealet, hvor der
plantes, er stillet til rådighed af Asger
Krogsgaard.
Otte medlemmer var mødt op med
spader og fik de sidste planter i jorden,
også kassereren kom til stede (mon han
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Fugletur til Tipperne
Den 18/4 var der så afgang til Tipperne.
Alle var inviteret med og til vor store
fornøjelse kom der i alt 21 deltagere,
heraf halvdelen uden egentlig forbindelse til jagtforeningen.
Vejret var super, og i egne biler var der
afgang kl. 18.

Holmsland Jagtforening
Undervejs havde vi fornøjelsen af at se
store flokke af gæs (bramgæs) og en del
ænder og vadefugle, blandt andet den
smukke store kobbersneppe.
Ved ankomsten til Tipperhuset blev
vi modtaget af skovfoged Mads Bank
Mikkelsen (jo, han er opvokset i Tim),
som gav os en introduktion til det historiske, og hvad er nu sker på Tipperne.
Åbningstiden er blevet væsentlig udvidet, så der nu er mere offentlig adgang.
Mads Bank Mikkelsen fortalte om finansiering fra bl. a. Realdania til et nyt
fugleobservationsskjul (ja, det lignede
mere moderne kunst), og det nye observationstårn. Alt meget flot og med en
klar arkitektur....
Dem, der havde lyst, var en tur i tårnet
– pas på, en lidt farlig trappe på grund
af smalle trin – hvorefter vi blev bænket
i mødelokalet i det gennemrenoverede
Tipperhus.
Kaffen og kagerne kom frem og Mads
Bank Mikkelsen fortalte om arbejdet
med forvaltningen af reservatet, som
han sagde: Vi prøver at dyrke vadefugle her.
En herlig aften, jeg håber på lige så
mange deltagere til næste invitationsarrangement.
Hilsen formanden

23

Dagens program:
Kl. 8.00: Afgang fra Kulturcentret.
Kl. 9.30: Tambours Have. Rundstykker sponsoreret af Dagli`
Brugsen. Medbring selv kaffe og te.
Man kan nyde haven og gå en tur på hjertestien.
Der er også mulighed for at købe planter.
Kl. 12.00: Middag på Hodde Kro. NB! Drikkevarer er for
egen regning.
Kl. 14.00: Nørholm Gods, rundvisning.
Kl. 16.30: Mosevrå Kirke.
Kl. 18.30: Forventet hjemkomst.

Prisen er 225 kr. pr. pers., der er plads til 50 personer.
Tilmelding og betaling efter først-til-mølle princippet i Dagli` Brugsen,
Kloster senest d. 15.08.2018.
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KIRKE
SIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni –August 2018

Noget om penge
Prøv at kaste et blik på gudstjenestelisten her i
bladet. Her kan du også læse en kort beskrivelse
af prædiketeksternes indhold. Den første søndag i
listen er beskrevet med ordet: Griskhed, og dét er
egentlig meget passende for hele listen. Griskhed
og pengebegær er et tilbagevendende tema i omtrent halvdelen af sommerens prædiketekster.
Tankevækkende, at det emne er lige så aktuelt i
dag, som dengang Jesus prædikede for cirka 2000
år siden. Ja, måske endda endnu mere?
Man siger, at den ene % af jordens befolkning,
som er rigest, ejer mere end de næste 99 %. Man
siger, at klimaproblemerne skyldes menneskehedens grådighed og rovdrift på de fælles ressourcer. Man siger at trangen til et liv med vore vestlige forbrugsgoder fører til folkevandringer i den
3. verden, til bobleøkonomi og finanskriser hos os.
Allerede for tusinder af år siden vidste vismændene, og herunder Jesus, at griskhed og trangen
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til penge fører til menneskelig ulykke. Vismanden
bag Prædikerens Bog skriver: Den, der elsker
penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker
rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed! Paulus skriver om, at kærlighed til penge fører til ”utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse". Pengene bliver en abstrakt målestok, som
kommer til at stå mellem os og den virkelige virkelighed, så vores dømmekraft mister sansen for
det rette.
For hvordan værdisætter man det, som virkelig
betyder noget? Hvor mange sølvmønter er en solopgang værd? Hvor mange kroner er min elskedes
kys værd? Hvor mange bitcoins er det værd at
kunne trække vejret? Ja, og hvornår får en møntfod overhovedet en værdi?
I Shakespeares stykke "Richard d. 3", mister kongen sin hest under det afgørende slag og er nu
prisgivet fjenderne. Da råber han: "En hest, en
hest, mit kongerige, for en hest!" Er en hest et
helt kongerige værd? Måske, men fordi kong Richard i magtbegær har forspildt alle venskaber, er
hans kongetitel værdiløs, og ingen giver ham en
hest at flygte på.
Jo, der findes ting, som er så værdifulde at der
ikke kan sættes pris på det. Husker vores tid dét?
Eller har vi travlt med at gøre det meste op i
penge? Måske endnu en god grund til at lytte til
den eviggyldige visdom i Bibelen.
Ole Lange
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn

Gl. Sogn

3. juni – 1.søn e.Trin –
9.00
10.30
Luk 12: Om griskhed
10. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
9.00 Mogens
*
Luk 14,25-35: Efterfølgelse
Thams
17. juni – 3.sø.e. Trinitatis –
10.30
9.00
Luk 15,11-32: Den fortabte søn
24. juni – 4.sø. e. Trinitatis –
9.00
10.30
Matt 5,43-48:Om kærlighed
27. juni– Solnedgangsgudstj.
1. juli – 5. sø. e. Trinitatis –
10.30
9.00
Matt 16,13ff: Peters bekendelse
4. juli– Solnedgangsgudstj.
8. juli – 6. sø. e. Trinitatis –
*
10.30
Matt 19,16ff.:Kamel og nåleøje
11. juli– Solnedgangsgudstj.
15. juli– 7. sø. e. Trinitatis –
19.30
Matt 10,24-31: Frygt ikke
Sangaften
18. juli– Solnedgangsgudstj.
22. juli – 8. sø. e. Trinitatis 10.30
19.30
Matt 7,22-29:De to bygherrer
*
Sangaften
25. juli– Solnedgangsgudstj.
29. juli – 9. sø. e. Trinitatis –
9.00 Lars
Luk 18,1-8: Enken og dommeren. Christoffersen
1. aug– Solnedgangsgudstj.
5. aug – 10. sø. e. Trinitatis
10.30 Mogens
Matt 11,16ff: Jesus om samtiden
Thams
12. aug. – 11. sø. e. Trin.– Luk
10.30 Bodil
7,36ff: Kvinde m.alabast-krukke
Hindsholm
9.00 Lars
19. aug. – 12. sø. e. Trin. –
Matt 12,31-42: Om bespottelse
Christoffersen
26. aug.– 13. sø.e. Trinitatis–
19.30 *
9.00 *
Matt 20,20ff: Tjen hinanden
Sangaften

Sdr.vig

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

* henviser til at O.L prædiker i andre kirker: 8. juli i Rindum kl.
9 og No kl. 19. 15. juli: Hee kl. 9.00 og Rindum kl. 10.30. 22.
juli i Rindum kirke kl. 9.00. 26. aug. Rindum kl. 10.30

Kontakt:

Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og
61204437 www.holmsland-kirker.dk.
Forsidefoto: Rim fra den gamle kirkebøsse: ”Giv efter
evne, hvad du kan og ræk de arme hjælpens hånd.”
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STRANDGUDSTJENESTER
Igen i år indbyder vi til en række korte friluftsgudstjenester på stranden i Søndervig. Det er fra
den 27. juni til den 1. august. Hver gang kl. 21.
Hvis det bliver aflyst pga. vejret meddeles det på
www.sondervig.dk

SANGAFTENER – HØR OM KIRKEN
3 aftener i løbet af sommeren holder vi en sangaften i stedet for den traditionelle gudstjeneste. Vi
synger nogle sange og salmer fra højskolesangbogen og den nye ”Kirkesangbogen”. Jeg fortæller
om sangene og fortæller lidt om kirkens historie.
Den 26. august spiller Holmsland Spillemændene
for os og til fællessange.

Holmbohjemmet

Gudstjenester og sangeftermiddage på Holmbohjemmet er for alle. 12/6 kl 14.30 Sangtime, 27/6
kl. 10.30 Gudstjeneste, 17/7 kl. 14.30 Sangtime,
22/8 kl. 10.30 Gudstjeneste. Kom og vær med til
en hyggelig times tid!

Kirkelige handlinger 1. kvartal 2018

Dåb: Oscar Nørtoft Byskov, Ava Adsersen Gulbrandsen, Loui Holm Møller, Jóna Marín Jacobsdóttir Nielsen Bryllupper: Therese Gottlieb Kaisner og Michael Lodberg Olsen. Vedrana Rapaic og
Poul René Pedersen. Elsebeth Wejse Korsgaard
Sorensen og Axel Wejse Lodberg. Begravelser:
Else Dalgaard, Martha Jensen, Goran Rapaic
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Juni 2018
1. - 3.
Mandag d. 4.
Fredag d. 8.
Lørdag d. 23.

Juli 2018
20. – 28.
August 2018
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.
Torsdag d. 30.

Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Udflugt. Vi besøger Lis og Egon Vagner,
Birkkjærvej 1 B, Hee.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen,
Fyrrekrat 14, Søndervig.
Conni Kappelgaard holder tale.
Holmsborg Bibelcamping.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen.
Møde med Ole Lange.
Møde i Ringkøbing Missionshus med missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.

September 2018
Mandag d. 3.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Fredag d. 21.
Høstfest. Thorkild Vad, Videbæk 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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Hjertesti på
Lodbjerg Hede
i mange år været mottoet for hjertestierne.
Hjertestien bliver 3,5 km. lang. Den
har sin start midt på Lodbjerg Hedevej, hvor der også indrettes parkeringsplads. Hjertestien går igennem
områder med frodig natur med forskellige dufte, høje trætoppe, et rigt
fugle- og dyreliv, brede lyngstrækninger og vide udsyn mod klitter og
fjord. Der er bænke undervejs, og vi
kommer også forbi legepladsen.

Lodbjerg Hede Grundejerforening
og den lokale afdeling af Hjerteforeningen er gået sammen om at lave
en hjertesti på Lodbjerg Hede.
Hvad er en hjertesti?
En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat
skilte med Hjerteforeningens logo.
Stien kan anvendes hele døgnet og
af alle. Hvis du holder af at bruge
din krop i kønne omgivelser, så er
der hermed en opfordring til at benytte din kommende lokale hjertesti.
”Gå-motion er god motion”. Det har
30

Foldere kan findes ved hjertestiens
start, og her kan man læse mere om
den afvekslende natur med dyr og
fauna.
Hjertestien indvies lørdag d. 4. august 2018. Se mere info senere.
Venlig hilsen
Hjerteforening Ringkøbing,
v/ Frode Thomsen
Lodbjerg Hede Grundejerforening

A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk

Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde,
anlæg af veje, indkørsler, terrasse m.m.
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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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Den 4.oktober

gæster
Bonderøven
alias
Frank Erichsen
Holmsland Idrætsog Kulturcenter.
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Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Holmbohjemmet
Den 6. februar var vi inviteret til Spjald
Plejehjem til en hyggeeftermiddag. Vi
kørte afted i bussen - otte personer ialt.
Efter en kaffetår spillede musikgruppen Dedadur nogle dejlige “syng med
sange,” og den gode musik fik også folk
på dansegulvet. Vi sluttede af med at
gynge til “skul’ gammel venskab ren’
forgo’” og herefter trillede vi hjem til
os selv. En skøn eftermiddag, som også
har resulteret i nogle arrangementer her
på stedet med erindringsdans i dagligstuen. Der er ikke så mange som danser,
men man kan også sidde ned og lytte til
tonerne.
Fastelavnsfesten var igen i år et tilløbsstykke. Da kælderen var under renovering foregik tøndeslagningen ude på den
store overbyggede terrasse. Beboerne
sad lunt indendøre og nød at se det store
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slag ud gennem vinduerne. Og bagefter
var der fastelavnsboller i alle regnbuens
farver.
Marts måned kørte lidt på vågeblus, da vi
som så mange andre lå underdrejet p.g.a.
omgangssyge. Arrangementer blev aflyst, og det var ved at være lidt kedeligt,
men heldigvis kom vi tilbage på sporet.
Nu er foråret her og bussen varmet op. Vi
har været i anlægget i Ringkøbing og set
de flotte anemoner. Været i planteskolen
og købe blomster til vores krukker. Og
med de lyse dage foran os er der mange
oplevelser i vente: Frokost og kaffe i det
fri, og måske en tur til Stadil og se på
køer.
Vi har igen i år, i forbindelse med sundhedsugen, haft en dejlig formiddag, sammen med solsikkebørnene fra børnehaven og 0. – 1. klasse fra Holmsland skole.
Vi mødtes i kulturcentret, hvor børnene

var godt i gang med forskellige aktiviteter. Beboerne hyggede og morede sig
med at tale med børnene og se dem lege.
De var med, der hvor de kunne. Det giver beboerne rigtig megen livsglæde.
Aktiviteterne var bl.a. Badminton med
balloner som bold og fluesmækker som
ketcher. Det var beboerne faktisk meget
gode til. Køre slalom mellem kegler på
et bræt med hjul. Ringspil m.m.
Efter megen aktivitet og leg trængte vi

alle til lidt forfriskning. Vi gik over på
skolen hvor vi fik kage, frugt, saft og kaffe. Børnene havde øvet et par sange, som
de sang for os. Vi sang også et par fællessange. Det var en dejlig formiddag. Det
er altid dejligt at se børnene og de ældre
sammen.
Mvh
Jytte Jensen/Anne Mette Førrisdahl
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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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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Bent Poulsen
2344 8251

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 SKOLE
Hvad sker der på
Holmsland Skole?
Som annonceret i forrige udgave af Sognebladet er Torben Svendsen tiltrådt som
skole- og helhedsleder den 1. februar
og er kommet rigtig godt i gang med at
gøre Holmsland Skole endnu bedre end
den allerede var. Torbens entré på skolen
blev markeret med en velbesøgt reception 9. marts. Tak til alle de fremmødte
for støtten og interessen.
Som mange af jer måske har bemærket blev der skrevet en længere artikel
i Ringkøbing Dagblad om Torben og
Holmsland skole. Et af de emner, der
har været arbejdet med i skolebestyrelsen gennem 2018 blev også behandlet i
artiklen, nemlig at få Holmsland Skole
gjort til et attraktivt alternativ for området omkring Holmsland. Dette arbejde indbefatter bl.a. at få fortalt de gode
historier i medierne, påvirke busruter,
således at det er muligt at nå skolen med
bus om morgenen fra f.eks. Ringkøbing.
1. april tog skolens nye pedel, Anders H.
Johannesen, 37 år, fat på jobbet. Anders
blev valgt ud af i alt 21 ansøgninger. Så
det må siges at være en eftertragtet stilling. Anders er uddannet tømrer og kommer fra en stilling hos Klittens Tømrer.
Der er nok at sætte sig ind i som ny pedel. Så Anders har en travl tid foran sig.
Bl.a. er han gået i gang med en renovering af skolens legeplads, så det sikres
den kan holde mange år endnu.
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Børnene har også haft travlt den sidste lange tid. Ud over det almindelige
skolearbejde har der også været tid til en
masse faglige og sociale arrangementer.
Den store traditionsrige Ugly Hair Day
løb af stablen 21/2, hvor alle børn mødte
op med… – ja lad os bare kalde det alternative frisurer, som nok ikke ville løbe af
med stor ros på frisørskolen. Sjovt er det
og alle børnene ser frem til dagen.

I Store team har der været afholdt Greasefest med temaet fra musicallen fra 1978
– dvs. på alder med den gennemsnitlige
forælder på skolen!

HOLMSLAND SKOLE
6. klasse har i februar deltaget i Naturfagsmaraton, som går ud på at bringe
naturvidenskab, teknologi og kreativitet
ind i undervisningen.
På landsplan har mere end 26.000 elever
deltaget. Der er blevet dystet i regionerne rundt om i landet, og det lykkedes
Holmsland Skole at hente et par førstepladser hjem i nogle af konkurrencerne.
Teknologiens indtræden ses også ved at
skolen nu har fået deres egen 3D printer så eleverne kan udfordre denne nye
teknologis uendelige muligheder.

2. marts var der landdækkende trivselsdag, som blevet slået tidligt i gang med 3
km morgenløb kl. 7.00 i tusmørket, som
efterfølgende blev belønnet med morgenmad fra Madholdet. Temaet for trivselsdagen er at øge samarbejdet på tværs
af klassetrin, tryghed i fællesskabet, interesse, ansvar og hjælpsomhed overfor
hinanden. Det var en dag med mange aktiviteter og øvelser ude og inde samt en
lækker fælles frokost fra Madholdet.
Der er blevet afholdt fællesspisning og
valg til skolebestyrelsen den 5. april. Dog
med begrænset fremmøde. Vi håber på
større opbakning ved næste skolebestyrelsesvalg.

Forældrerepræsentanterne i den nye
skolebestyrelse fra skoleåret 2018/19
består af de nyvalgte:
Karina Susgaard, Debbie Elkjær,
Anne Grell, Ada Nikiel samt Nina
Aarup, som blev genvalgt. Derudover består den af: Torben Hjøllund
Mortensen og Jesper Hillebrandt som
ikke var på valg i denne omgang.
Nye suppleanter er Susanne Fredskov
og Linda Tøt Thomsen.
Medarbejderrepræsentanter er: Anna
Larsen og Lisbeth Klokkerholm.
Der skal lyde en stor tak for indsatsen til
de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jens
Bøndergaard, Betina Tvistholm, Gitte
Højbjerg og Robert Kroning.
I april måned har der været gang i udelivet på Holmsland Skole. 1. klasse har
været på gårdbesøg og høre en masse om
køer, hvorefter frokosten blev indtaget i
Røjklit Havn.
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HOLMSLAND SKOLE

Store Team har lavet flotte hjemmelavede
borde og dækket dem op med 100% kreativitet. De har prydet biblioteket i noget tid.
Den større del af SFO’en har været på
luksus lejrtur og nydt en masse samvær og hygge og ikke mindst udendørs
boblebad.
Elevrådet har afholdt ”Den store bagedyst” 16. april, hvor der var flotte kager
for alle pengene. Om det gav anledning
til mavepine og uspiste madpakker ligger hen i det uvisse.
Lille team har haft trivselsdage 17. og 18.
april, hvor drenge og piger hver for sig
var sammen på tværs af klasserne med
hvert sit program. Drengene havde en
aktiv dag i Røjklit Havn med bål, natur
og en masse lærende lege, og dagen efter
nåede de en tand længere ud til Lodbjerg
Hede, hvor der ligeledes var lærerige aktiviter. Pigerne havde mere indendørs
aktiviteter med en masse sysler og udfordringer i bl.a. håndarbejdsfaget .
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Uge 17 var Ringkøbing-Skjerns kommunes sundhedsuge, som hele Holmsland
Skole deltog i. Mandagens program bestod af deltagere fra hele Holmsland Helhed, nemlig skolen, Holmsland Børnehus
og Holmbohjemmet.

HOLMSLAND SKOLE
Torsdag den 28. juni afholdes der Sommerfest for at markere afslutningen på
skoleåret – sidste skoledag er dagen efter.
I uge 31 er der Madskole, som er et initiativ fra 4H/Landbrug og Fødevarer.
Det udføres i samarbejde med det lokale
Madhold på skolen. For yderlige information se madskoler.dk.
Mandag den 13. august går det igen løs
med et nyt skoleår.

Her blev der afholdt Olympiade i hallen
for de kommende 0. klasser (også kendt
som Solsikkerne), 0. og 1. klasse samt
beboere fra Holmbohjemmet – en fantastisk dag på tværs af generationer. Derudover har der været fælles morgenmotion, cykeltur/besøgsdag til Hee skole,
GeoQuest løb, svømmehal, cykeltur og
aktivitetsdag for hele skolen til spejderhytten i Gl. Sogn, cykeltur til Nr. Lyngvig Fyr med naturvejleder – ja man bliver helt forpustet. Især lille team er nået
langt omkring på deres cykler og har
trodset vejr og vind. Det er nogle seje
unger.

Ønsker du at følge Skolen og SFO’ens
aktiveter nærmere kan du finde
”Holmsland Skole og SFO Regnbuen”
på facebook.
God sommer.
På vegne af skolebestyrelsen
Jesper Hillebrandt

Den 1. juni inviterer Holmsland Børnehus, Holmbohjemmet og Holmsland
Skole til indvielsesfest fra kl. 15-17 for
at fejre nyt fælles logo for Børnehus og
Skole samt ny sansehave/racerbane mellem Holmbohjemmet og Børnehuset.
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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Højskoledage
på Holmsland
2018/19

vende fugle.
En dag med mosaik af fugle i billeder, fortællinger, digte, solosang og ikke
mindst højskolesangbogens fællessange.

Så er programmet for Højskoledagene på Holmsland 2018/19 på plads.
LOFs program kommer ud i uge 34,
og tilmeldingerne, som skal ske via
LOFs hjemmeside, kan ske fra torsdag den 23. august kl. 8.00.

24. oktober 2018

Birgit Christoffersen, Steffen Qvortrup
og Mogens Tarp

10. oktober 2018

Kirkesanger Birthe Aarup,
kirkegårdsgartner Elly Hansen
og organist Hans Henrik Larsen Thy:

Ord og toner i fugleperspektiv

Kunstner og kunstkritiker
Ole Bak Jakobsen, Aarhus:

Edvard Munch
Den norske kunstners billeder er som en
dykkerklokke sænket dybt i menneskesindets mørkeste afkroge, hvor angsten,
vanviddet og ensomheden hersker.
Maleriet Skriget er et hudløst vidnesbyrd
om denne eksistenserfaring, og få maleri.
er har fået en så ikonisk status som netop dette billede. Traumatiske dødsfald i
familien, det vilde bohemeliv, og de ’farlige kvinder’ var det grundstof, Munch
malede på.

Birthe Aarup er kirkesanger ved Vestervig og Agger kirker, hun er interesseret i sange og digte.

7. november 2018
Professor Johannes Nørregaard
Frandsen, Odense:

Elly Hansen er kirkegårdsgartner ved
Hurup Kirke.
Hans Henrik Larsen er organist i Vestervig, Agger og Hurup kirker.

De jyske digtere og den
folkelige sang:
Aakjær, Thøger Larsen,
Johannes V. Jensen

Elly og Hans Henrik er bidt af en gal fugl
og er ivrige fotografer. De vil fortælle
om efterårstrækket.
En naturkoncert om trækfugle og bli-

I begyndelsen af det 20. århundrede sætter en ny generation af digtere sig igennem som toneangivende med deres skil45

dringer af det danske landskab, historien
og håb om fornyet grokraft.
Disse digtere, som eksempelvis Jeppe
Aakjær, Johannes V. Jensen og Thøger
Larsen, skabte nye billeder af hverdagslivet og af det, man måske kunne kalde
den danske folkesjæl.
De skabte også sammen med komponister som Carl Nielsen, Oluf Ring, Laub
og Thv. Aagaard begrebet om den folkelige sang.
Foredraget vil indkredse de tre nævnte
digteres særlige indsats med temaer,
klange, billeder og musikalitet. Vi skal
også synge, selvfølgelig, men først og
fremmest på rejse i det folkelige gennembrud.

21. november 2018

Samfundsdebatør og filmmand
Joachim Nielsen, Humlebæk:

Bland dig!
Når vi indretter vores fælles samfund,
handler det primært om, hvad vi vil
have mere henholdsvis mindre.
I foredraget BLAND DIG! fortæller
Joachim Nielsen i en visuel rejse om,
hvordan dannelse er en suveræn lakmusprøve på, hvad vi skal dyrke i vores
samfund og hvad, vi skal afvise og afvikle.
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9.januar 2019

Tidl. TV-direktør Ivar Brændgaard,
Holstebro:

Fra præstekanal til den mest
populære regionale
TV-station.
Det var virkelig op ad bakke, da TV
MIDTVEST blev startet. Det var risikabelt for alle regioner, for stærke kræfter
forsøgte at kvæle regionerne i fødslen.
Men det blev særlig svært på TV MIDTVEST, hvor stationen i alle aviser hånligt blev kaldt for ”præstekanalen”, fordi bestyrelsesformanden var præst, og
den nyudnævnte direktør var teolog.
Formanden for journalistforbundets Region 5 følte sig kaldet til at advare sine
journalistkolleger mod at søge stilling
på denne station, der ikke tog deres fag
alvorligt.
Der måtte kæmpes mange kampe internt med en del af medarbejderne for
at få gennemtrumfet, at det på denne
station ikke bare handlede om konfrontatorisk journalistik, men også om at
fortælle de gode historier om menneskelivet i Midt- og Vestjylland.
Efterhånden gennemsivede stationens
parole ”Vi afspejler midt- og vestjyderne i hverdag og fest, i lyst og nød” stationens ansatte, og de gode og positive
historier blev stationens adelsmærke,
som alle var stolte af at være med til at
fortælle.

TV MIDTVEST arbejdede med positiv
og konstruktiv journalistik 20 år, før Ulrik Haagerup ”opfandt” det til TV-Avisen.
Og denne tilgang til TV-mediet faldt i
seernes smag. TV MIDTVEST var igennem alle årene den mest eller næstmest
sete regionale TV-station.
Derudover blev det helt fra starten TV
MIDTVEST’s særpræg at involvere
borgerne i stationens udsendelser og
ikke kun gør dem til ”ofre” og passive
seere.
Ivar Brændgaard vil give eksempler
herpå fra ”Nat med Nipper” til ”Seernes
egne billeder”. Endelig vil han fortælle
om TV MIDTVEST’s største seersuccesser.

23. januar 2019

Sognepræst Gerda Neergaard Jessen,
Skorup-Tvilum:

Jeg vil ha’ ret til at fejle!
Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske,
som ønsker den perfekte karriere, den
perfekte familie, den perfekte krop og
som ikke vil fejle. Hun er generøs med
indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv.
Og så er det en hyldest til det rodede liv
og til mennesket, der har set i øjnene, at
man er fuld af fejl.

6. februar 2019

Valgmenighedspræst
Margrethe Koch, Ringkøbing:

En debatformiddag om
gudstjenesten.
”Søg gerne hen til dit sognekirkehus,
såfremt du vil se Gud i himmeriges hus,
for det forholder sig nemlig sådan, at
hvis du ikke vil høre ham her, så får du
ham aldrig at se der.” (Peder Palladius,
Sjællands biskop 1503-1560).
Der foregår mange ting rundt omkring i
landets kirker.
Søndagsgudstjenester, men også spaghetti
gudstjenester, stillegudstjenester, rockgudstjenester og jagtgudstjenester, for nu
bare at nævne nogle få eksempler.
Denne formiddag skal dels handle om,
hvorfor vi holder gudstjeneste, dels
lægge op til en debat om den gudstjeneste, vi har, og den vi måske ville ønske,
vi havde. I hvor høj grad må hvert sogns
gudstjeneste have sit eget særpræg, og i
hvor høj grad skal den være genkendelig fra sogn til sogn? Er en gudstjeneste
uden altergang en rigtig gudstjeneste?
Fylder prædikenen for meget – eller for
lidt? Og er det en god ide, hvis præsten
bruger power point? Synger vi salmer
sammen, eller er der ingen, der synger
med? Hvad skal der ændres, og hvad skal
bevares?
Og synes vi stadig, Palladius har ret?
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20. februar 2019

Museumsinspektør Per Lunde
Lauritsen, Lem:

Vækkelser og vækst
i Vestjylland.
I 1700-tallets stavnsbånds- og standssamfund formåede bondesønner at blive
hovedrige købmænd i den lille købstad
Ringkøbing.
Vækkelser og familienetværk spiller en
vigtig rolle i Vestjyllands kulturhistorie. Filosoffen Søren Kierkegaards far
blev en af landets rigeste med udgangspunkt i den vestjyske hosebindertradition.
Tekstilbyen Herning opstod på heden,
hvor folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen forsøgte at indsamle den
gamle folkekultur, inden den moderne
verden slog igennem.
Museumsinspektør Per Lunde Lauritsen forsker i den vestjyske kulturhistorie. Foredraget udfordrer gængse tanker
om Vestjyllands udvikling gennem den
moderne historie.

48

Efterlysning
Ved hjælp af en metaldetektor er
der på en mark vest for Kloster og
lidt syd for den ejendom, der hedder Pillingpøt (en lille ejendom på
marken syd for Nørbyvej) fundet
en forlovelses/vielsesring.
Guldringen har inskriptionen:
Arne 31/12-47
Hvis der er en eller anden, der ved
besked om denne ring, vil finderen,
Jan Fugleberg, gerne vide det.
Jan bor på Juelsgårdsvej 11
i Kloster og har telefonnummer
4016 9336.

En frisk fyr
Dyreverdenens svar på
udbryderkongen Houdini.
Den havde muligvis hørt om den gode
skole i Kloster.
I hvert fald fandt den frem til skolens
sportsplads. Men hvor kom den fra?????
Det krævede mange hestekyndige at
få den til at falde til ro i et hjørne af
sportspladsen, og det krævede mange
opringninger og flere Facebook-opslag
før mysteriet var opklaret.

blev afhentet i hestetrailer og kørt hjem
til rideskolen, hvor den nu trives i den
vante flok.
Godt klaret både af hesten og de, der
hjalp den.

Den var blevet taget ud af sin flok ude
på rideskolen og kørt til Hindø.
Men så var den var såmænd bare svømmet over Stadil Fjord fra Hindø og
havde taget den lange løbetur for at
komme hjem, men var endt på skolens
sportsplads.
De mange opringninger og opslag på
Facebook gjorde deres virkning, og den
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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

Fru B

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

HUSK

1. august
Der har vi deadline
til Sognebladet.

Det perfekte køb som
varmer hele året

Børnemodeller fra str. 19 - 35
priser fra 299 - 399
Voksenmodeller fra str. 36 - 47
priser fra 499 - 599

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk

50

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.

ÅBENT
Friske forsyninger
af brød hver dag
- fra egen ovn!

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

