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Kære læsere
Kære læsere
TAK til jer der mødte op til vores fælles
generalforsamling. Dejligt at så mange
har lyst til at bruge en fredag aften
for at høre lidt om, hvad der sker på
Holmsland – vi ses næste år d. 27. marts
Selvfølgelig håber jeg også at se jer
før til forskellige aktiviteter, og når
man mødes forskellige steder rundt på
Holmsland.
Til generalforsamlingen kom der nye
ansigter i nogle af foreningerne. I Sogneforeningen fik vi tre nye ind, og vi
glæder os til det fremtidige arbejde.
Det vi bl.a. vil fokusere på er BOSÆTNING på Holmsland. Vi ligger jo lige
i ”smørhullet” mellem det kommende
oplevelsescenter NaturKraft ved Ringkøbing og Lalandia Søndervig – et godt
sted at være for at tiltrække nye Holmboer og turister til vores område.
/Dorthe Krogsgaard

HOLMSLAND SOGNEFORENING

»Guld på Godset«
i Kloster

Holmsland Sogneforening
afholder loppemarked
på Bandsbyvej 32

I loppemarkedets hyggelige cafe er der
mulighed for at købe hjemmebagt kage
og kaffe.

fredag d. 31. maj
og lørdag d. 1. juni

Skulle I have ting, som kan komme med
på markedet, så ring på 5191 7109 eller
aflever på genbrugspladsen.
Containeren tømmes sidste gang inden
loppemarkedet onsdag d. 29.maj.

Begge dage fra
kl. 14.00 til kl. 17.00
Søger man efter ”guldet” eller er man
til genbrug og gerne vil være med til
at give brugbare effekter et nyt liv, så
er der en god mulighed for gevinst, når
Holmsland Sogneforening åbner dørene
for et godt gammeldags loppemarked.
Begge dage åbent fra kl. 14-17.

/Bodil

De fleste af de tusindvis af ting, som
sælges på markedet, er indleveret i containeren, som Ringkøbing-Skjern Kommune har givet tilladelse til opstilling af
på genbrugspladsen i Kloster. Et godt
samarbejde med kommunen, som resulterer i et pænt beløb til vedligeholdelse
af grønne områder, flagallé, Sognepark
og lignende. Andre, især større ting, er
gennem vinteren afleveret direkte på
salgspladsen.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING

Søndag d. 8.september afholdes
for 5.år i træk Naturens Dag på
Røjklit Havn.
Planlægningen er i fuld gang. Friske
kræfter er trådt til, da den gamle styregruppe til dels har sluppet tøjlerne.
Louise Deleuran Krægpøth, Erika Andersen og Dorthe Krogsgaard har sagt
ja til og har mod på opgaven. Som kontaktperson til Sogneforeningen har Peter Hell desuden lovet at tage sin del af
opgaverne.
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Vores første møde med de initiativrige
mennesker fortæller
”Det her bliver godt!”
De er klar til at se dagen med nye øjne.
Der kommer nye tiltag, men der er stor
enighed om at bevare ”gamle” aktiviteter, som hører dagen til.
Styregruppen er klar. Alle foreninger
og aktører, som var med i 2018, er indkaldt til planlægningsmøde 17. juni kl.
19 i madpakkehuset på havnen. Der er
plads til endnu flere foreninger. Kom ud
af busken, hvis I går og tænker på nye
aktiviteter.
Uden de mange frivillige ildsjæle ingen
Naturens Dag. Heldigvis har mange allerede nu givet tilsagn om at hjælpe
med de mange opgaver.
Sidste år var vi 80 frivillige til at klare
opgaverne. Måske vi i år kan komme

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Sogneforeningens
nye bestyrelse.
I Sogneforeningen har vi byttet lidt
rundt på rollerne så ”besætningen”
ser i 2019 således ud:

op på 100 mennesker, som på en eller
anden måde yder hjælp til at kunne
gennemføre Naturens Dag på bedste
måde. Et arbejdsfællesskab, som ikke
bare giver trætte lemmer, men også
glæden ved at få tingene til at lykkes
sammen med vidt forskellige mennesker, som alle glædes ved at færdes i
naturen.
Henvendelse kan ske til
Krogsgaard mobil 2329 9791

Dorthe

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:

Dorthe Krogsgaard
Sjoerd Both
Søren Pedersen
Nuka Chemnitz
Peter Hell
Torben Pedersen
Marie Busch Nielsen
Dee Berger
Laurids Bork Poulsen

RIGTIG GOD SOMMER
TIL JER ALLE
/Dorthe Krogsgaard

Esther og Bodil
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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
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Fodbold

Vi er kommet rigtig godt i gang med Der er selvfølgelig altid plads til flere,
forårssæsonen i udendørs fodbold. Dej- så skulle man have lyst til at prøve, er
ligt at se så mangeUDENDØRSFODBOLD
glade børn, der møder man velkommen
2019til at møde op til træop til træning hver uge. Nogle hold har ning.
allerede spillet deres først kampe, og
hvis de fortsætter på samme
teg- opstart i uge 14
Alle måde,
hold har
ner det godt for resten af sæsonen.
HOLD

ÅRGANGE

TRÆNINGDAG +
TIDSPUNKT

TRÆNERE

Fodbold for små
fødder

Årgang 12+13+14

tirsdag 16.30 - 17.30

Brian Jeppesen med
flere

U8 drenge og
piger

Årgang 10+11

tirsdag og torsdag
16.30 - 17.30

Mikkel Frich
Mia Højbjerg

U10 drenge

Årgang 08+09

tirsdag og torsdag
16.30 - 17.30

Torben Mortensen
Anders Susgaard

U11 piger

Årgang 08

Henrik Jørgensen med
flere

U 12 drenge

Årgang 07

Torsdag 16.30 - 17.30
Efter påske:
Tirsdag og torsdag 16.3017.30
tirsdag og torsdag
17.30 - 18.30

Torben Mortensen
Anders Susgaard

U13 piger

Årgang 05+06

tirsdag og torsdag
18.15 - 19.15

Kim Jensen
Henrik Bojsen
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Frode og alle de andre rødder
Lokalteater for hele familien i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Lørdag den 28. september kl. 16.00
med efterfølgende fællesspisning

Billetter:
Til teaterforestilling inkl. fællesspisning. Pris 150 kr.
Kun til teaterforestilling. Pris 75 kr.
Kan også købes direkte ved døren.
Snacks og drikkevarer kan købes.
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter samt
Søndervig Camping fra 14. august 2019.
Frist for køb af billetter inkl. fællesspisning er lørdag den 21. september 2019.
Forestillingen opføres af lutter – lystige – lokale kræfter:
Hella Margrethe Hansen (instruktør), Kirsten Nohns, Birgit Vogt, Ida-Lill Nilsson, Benny
Tang Nielsen, Karina Susgaard, Charlotte Schaper, Lisbeth Klokkerholm, Lise Kroning,
Elisabeth Bak, Helge Johannesen
Sufflør: Henriette Olesen,
Musikalske indslag: Peter Hell

Generalprøve fredag den 27. september 2019 kl. 19.00. Pris 75 kr.
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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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Grundlovsmøde
den 5. juni
Igen i år bliver der afholdt grundlovsmøde på Holmsland.
Denne gang står Holmsland Sogneforening bag mødet som arrangør.
Sognepræst Ole Lange bliver taler, og
medlemmer af Holmsland Koret vil
være med til at synge for.
Vi synger fra Højskolesangbogen.
Sogneforeningen og forskellige andre
foreninger sørger for kaffe, the og brød.
Tag evt. en stol eller et tæppe med på
adresse:
Røjklitvej 11, Kloster
(Sjoerd Boths have)
Mødet begynder kl. 14
Mødet foregår i det fri, så tag passende
tøj med. Ved dårligt vejr har vi en plan B.
Med venlig hilsen og på gensyn
Sogneforeningen og Bodil Hindsholm
Hansen

Fra Grundlovsmødet på Holmsland 2018,
der foregik på Lodbjerg Hede med provst
Lone Hvejsel som taler.
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Sct. Hans festen der
blæste væk i 2018
Det kan ikke ske to år i træk.
Derfor inviterer vi igen til Sct. Hans
fest på Røjklit Havn - selvfølgelig
søndag d. 23. juni 2019.
I lighed med tidligere år samarbejder Friluftslauget, Stadil Fjord
Bådelaug, Lodbjerg Hede Grundejerforening og Holmsland Sogneforening om at arrangere Sct. Hans
festen.
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.
Det bliver i år skoleleder Torben
Friis Svendsen, Holmsland Helhed, der holder båltalen. Vi synger
midsommervisen og hygger os omkring bålet. Husk kaffen.

Vel mødt d. 23. juni kl. 18.00

Tak for opbakningen til Brugsen!
Så er min første måned som uddeler gået,
i Dagli’Brugsen Holmsland – og sikke en
god start det har været! Jeg vil gerne takke
alle dem, som mødte op ved min velkomst i
Dagli’Brugsen lørdag d. 6/4, til morgenkaffe.
Ca. 100 personer mødte op denne dag, til en
god og hyggelig formiddag med masser af
god snak over kølediskene, og der blev i stor
stil serveret rundstykker af bestyrelsen.
Tak til jer alle.
April måned er gået, og vi har set en rigtig
flot stigning i omsætningen – takke være jer
alle sammen! Der er kommet flere kunder i
butikken, og det er rart, at I alle sammen bakker op om jeres lokale Dagli’Brugs.
Ja, vi har haft travlt i Brugsen – for så kom
påsken. Påskehandlen i år sprængte alle

rammer, og vi lavede omsætningsrekord i
påskeugen. På én uge, har vi aldrig haft så
stor en omsætning i Dagli’Brugsen. Vejret
var helt fantastisk denne uge, og derudover
var sommerhusene fyldt med turister, som
også besøgte Brugsen flittigt.
Til sidst vil jeg bare sige, at det glæder mig, at
vi ser rigtig gode resultater i Dagli’Brugsen,
og jeg ser frem til at drive Holmsland Brugsforening videre i fremtiden. Vi ses i butikken.
Mvh Jimmi.

NYT- NYT- NYT

Der er en ny (forholdsvis) facebookside der meddeler hvilke huse i Kloster og omegn, der
er til salg eller leje. Den kan findes fra www.holmsland.dk ved at klikke på forsiden her:

Eller ved at søge på Facebook:
Huse/grunde til salg/leje på Holmsland - Kloster og omegn.
Den skulle være endda rigtig godt besøgt, så forhåbentlig giver den også resultater.

/Ivan
13

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.

Vi har afholdt den Fælles Generalforsamling. Det blev igen en succes med
mange fremmødte.
På valg i centret var Ole Aarup og Jette
Aarup. Ole modtog genvalg. Jette Aarup
modtog ikke genvalg.
Ind i bestyrelsen er kommet Thomas Lauridsen. Velkommen til dig, vi ser
frem til et godt samarbejde.
En kæmpestor tak til Jette for den store
indsats, der er givet i centret i alle årene.
Jeg er utrolig glad for at Jette stadig vil
tage del i centrets dagligdag.
Centerbestyrelsen er konstitueret:
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Medlem:
Medlem:
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Kjeld Pedersen
Anita Jensen
Ole Aarup
Thorkild Olesen
Thomas Lauridsen

CenterNyt
Vi har stadig stor glæde af Velkommen
Her, et godt samarbejde centret har med
sogneforeningen, der en gang om ugen
har lektiecafé.
Vi har også holdt TAK FOR HJÆLPEN
FEST med de af centerets frivillige, 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.
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.

Kommende arrangementer:
08. oktober
Foredrag med Asger Bjørnskov
27. oktober
Banko Carl
14. december
Julefrokost med Madam Blå
og Poprockerne.
Vi ses i centret.
M.v.h.
Charlotte
Centerleder

Wannasport:

Nu kan man også booke billard i Wannasport.
Det er blevet lavet, så man kan booke
med kort varsel, så sidder du/I og kommer i tanke om, at det kunne være godt
at komme en tur i hallen og få et spil
billard, 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.

Gamle koste fejer bedst!
Ingen fejemaskine kan være så effektiv!
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CenterNyt

BARSELS
CAFÉ
SOGNEFORENINGEN
OG CENTRET ER GÅET
SAMMEN OM AT LAVE
EN BARSELSCAFÉ
ER DU PÅ BARSEL, SÅ ER DU VELKOMMEN TIL AT
MØDE I CENTRET TIL HYGGELIGT SAMVÆR OG
KAFFE/TE.

DET ER GRATIS AT DELTAGE.
For yderlige information kontakt
Charlotte i centret på 40461680
eller på mail center@holmsland.dk
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CenterNyt

Kunsten inviterer
indenfor 2019
Fredag d. 30. august –
søndag d. 1. september
Kunstgruppen ”KunstiKloster” tager
tråden op fra Kunsten inviterer indenfor
2018 og inviterer igen i sensommeren til
en weekend i Holmsland Idræts- og KulturCenter.
Her vil være kunst, husflid og oplevelser
i mange afarter. Der vil være noget for
enhver smag.
Der vil være malerkunst, keramik, trækunst, raku-brænding, akvarel og husflid,
dels fra kunstnere rundt i kommunen og
dels fra flere lokale kreative sjæle; både
børn og voksne vil blive inddraget.
Vi har god kontakt med Holmsland Skole
og Regnbuen. Vi er igen i år en del af det
store arrangement ”Kunsten inviterer indenfor” rundt om Ringkøbing Fjord. Her
har alle gallerier og kulturhuse åbent hus
med kunsten som tema.
I Holmsland KulturCenter håber vi også
at kunne krydre weekenden med forskellige oplevelser i form af musikalske indslag og workshops. Der vil være noget
for både børn og voksne; så mens voksne kan fordybe sig i udstillingerne, vil
der være tilbud til børnene.

Vi arbejder hårdt på sagen, og glæder os
til at kunne præsentere et udførligt program i næste nummer af Sognebladet.
Venlig hilsen KunstiKloster
Margot Jakobsen,
Birgit Poulsen,
Jeanette Both,
Berit K. Pedersen,
Esther Larsen
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Vi gentager succesen
Årets Julefrokost 2019
Lørdag den 14. dec. kl. 18,30
i Holmsland Idræts & Kulturcenter

MED

Kom og
vær med
til et brag
af en fest.

Lækker julebuffet
fra koksusgaard
Pris
325 kr.

Tilmelding & betaling senest d. 1. december
til
Holmsland Idræts & Kulturcenter
på tlf. 4046 1680
18

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

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

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

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

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

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
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Holmbohjemmet
Vi har her først i maj sagt farvel til førskolebørnene, som har haft deres base
i vores kælderlokaler det sidste års
tid. En dejlig flok på 16 drenge og piger, som efterhånden er blevet en del af
vores dagligdag, og som nu skal videre i
deres skolefærd. Men allerede ugen efter rykkede næste hold på 13 børn ind i
lokalerne. Vi er meget glade for samarbejdet, som man også kunne se, da vi
nok engang fik besøg af et tv-hold sidst
i april.
Der er meget fokus på børn/ældre samarbejde lige for tiden. Det vil være
ønskeligt, at det breder sig til andre dele
af landet.
Midt i marts var vi inviteret til gymnastikopvisning i hallen. Der skulle være
generalprøve om formiddagen, så ved
hjælp af nogle frivillige rullede vi op og

overværede gymnasternes kunnen. En
af vores beboere så to af sine oldebørn
lave opvisning.
Bussen er også varmet op til ture ud i
området. Vi har været til eftermiddags
kaffe på Fjordparken i Ringkøbing.
Det er spændende at komme rundt og
se hvad der foregår andre steder og se
hvordan man bor og indretter sig. Der
er nu altid enighed om, at det er rart at
komme hjem igen til vores eget lille
plejehjem.
En indkøbstur til Herningcentret er det
også blevet til. Rundt og kigge i butikker, købe lidt og spise frokost ved et
stort ta-selvbord. Det er hyggeligt.
Midt i maj er vi inviteret til Videbæk
og høre harmonikaklubben spille. Så i
den anledning bliver bussen helt sikkert
fyldt op.
/Jytte
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk

Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde,
anlæg af veje, indkørsler, terrasse m.m.
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KIRKESIDER
NY SOGN OG
GAMMEL SOGN
Juni – August 2019
”Den lille Bibel”

I listen over gudstjenester
hedder den første overskrift: ”Den lille Bibel”.
Det er der en tradition for
at kalde det 16. vers i det
3. kapitel af Johannesevangeliet. Derfor var der
under et fodbold-vm en
fan, som under alle kampe
holdt et banner med påskriften ”John 3,16”.
Verset lyder: Således
elskede Gud verden, at
han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.
Man behøver næsten
ikke at vide mere om Bibel
og kristendom. Dét er i
hvert fald et godt sted at

begynde. En nøgle til Guds
hemmeligheder: Det
handler om at leve, ikke
om at dø. Det handler om
evighed, ikke om undergang. Det handler om at
tro, ikke om at gå fortabt
– hverken at føle sig fortabt i dette liv eller at stå
fortabt udenfor i en kommende tilværelse.
Det handler om at tro
på Gud ved at tro på mennesket Jesus og alt det,
han står for, ikke at bøje
sig for et princip. Det
handler om tro, ikke om
frygt eller blind lydighed.
Det handler om at tro på
et menneske, som ofrede
alt for sine venner. Sådan
23

er Gud. For Guds inderste
væsen er kærlighed. En
kærlighed, der er så stor,
at den ofrer sig selv.
Verden er blevet til ved,
at Gud udgød sin ånd og
sin kraft i urtiden og den
dag i dag.
Og sjæle får evighed
ved, at Gud er blevet ét
med et menneske, som
godt nok døde, men som
åbenbarede sig igen, ligesom sommeren, der vender tilbage fra vinter og
mørke
Det var, hvad de første
kristne lærte, både af at
være sammen med Jesus,
og af de åbenbaringer, der
fulgte. De mødte ganske
enkelt den uendelige Gud,
i et menneske, som elskede verden og alle jordens børn. Forskelsløst.
Nu er der gået 2000
somre og vintre omtrent.
Men det gælder stadigvæk: Led efter Gud i kærligheden. Led efter kærligheden i Bønnen. Send
bønnen mod himlen og ud
over jorden. Giv, som Gud
24

2. Pinsedag

10. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
fælles for sognene på
Ringkøbingegnen i Alkær Lukke. Tag et
tæppe eller en klapstol
med. Alle er velkomne!
giver, og tag imod dét,
som livet giver dig. Og
ham, som står bag livet:
Gud.
Det være sig sommerdagens mirakler: Himlens
fugle og markens liljer,
som Jesus kaldte det. Det
være sig et smil, der bygger bro mellem fremmede.
Det være sig syner og åndepust, der rører ved hjertet:
Alt det fortæller om den
lille bibels budskab, som
er så fuldt af sommerlys:
Ingen skal fortabes, men
have del i evigt liv. Det er
formålet med det hele.
Det er nøglen til at forstå
den store Bibel, med dens
mange kringlede spor. OL

GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn kirke

Gl. Sogn kirke

2. juni – 6.s.e.Påske – Joh.
19.30
3,16f ”Den lille Bibel”
Sangaften
9. Juni – Pinsedag – Pinsedag
9.00
10.30
Joh. 14,22f:Helligåndens komme
10. juni. 2. Pinsedag kl. 14.00
Gudstjeneste i Alkjær lukke
16. juni – Trinitatis søndag:
10.30
X
Joh 3,1f. Jesus og Nikodemus
23. juni – 1.S.e Trinitatis Luk
9.00
10.30
16,19-31:Den rige og Lazarus
Onsdag den 26. juni kl. 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
30. juni – 2.S.eTrinitatis
10.30
Luk 14,16ff:Det store gæstebud
Th. Kristensen
Onsdag den 3. juli kl. 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
6. jul - Lørdagsgudstj
10.00 K. Clement
7. juli – 3.S.e Trinitatis Luk
9.00
10.30
15,1-10: Det tabte og fundne
Onsdag den 10. juli kl. 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
14. juli – 4.S.e Trinitatis
10.30
X
Luk 6,36ff: Splinten og bjælken
Onsdag den 17. juli 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
21. juli – 5.S.e Trinitatis
19.30
X
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
Sangaften
Onsdag den 24. juli – 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
28. juli – 6.S.e Trinitatis
10.30
Matt 5,20-26: Om vrede
B Hindsholm
Onsdag den 31. juli – 21.00
Solnedgangs- gudstjeneste
4. aug – 7.S.e Trinitatis
10.30
Luk 19,1-10: Tolderen Zakæus
B. Hindsholm
11. aug – 8. S.e Trinitatis
19.00 Musikgudst.
Mt 7,15-21: Falske profeter
L. Christoffersen
18. august – 9.S.e Trinitatis
9.00
Luk 16,1-9: Uærlig godsforvalter
M. Thams
25. august – 10.S.e Trinitatis
9.00
10.30
Luk 19,41-48: Tempelrensningen
1. sep. – 11. Sø.e.Trinitatis
10.30
9.00
Luk 18,9ff:Om selvretfærdighed
X: Ole Lange prædiker: 2/6 kl. 10 Ringkøbing. 16/6 kl. 9.00 Hee –
14/7 kl. 9.00 Rindum kl. 19.00 No - 21/7 kl. 9.00 Hee kl. 10.30 Rindum

www.holmsland-kirker.dk

Ny Sogn Gammel Sogn
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Strandgudstjenester Kontakt
Igen i denne sommer er
der en række gudstjenester på stranden i Søndervig. Kom og vær med til
en stemningsfuld afslutning på sommerdagen.

Musik i Kirken

Søndag d. 11. aug. kl.
19.30 giver Guðlaugur
Atlason en lille koncert
under Gudstjenesten i Ny
Sogn kirke. Guðlaugur er
nevø til Svala Iversen og
en kendt og værdsat sanger i Island. Velkommen
til en smuk oplevelse.

Præsten: Ole Lange 97 33
70 11 – hokl@km.dk Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24484340 el. Chr.
Iversen 23425187
kirkegaarden@holmslandkirker.dk
Menighedsrådenes formænd: Helle Kaspersen
97337188 - Peter Nielsen
97320617

Forsidebillede

Man spørger mig tit, hvad
bogstaverne INRI under
korset betyder? Det er en
forkortelse for den erklæHOLMBOHJEMMET
ring, Pilatus slog op på
Vi fejrer gudstjenester
med altergang og sangti- Jesu kors: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Det
mer på Holmbohjemmet
betyder: ”Jesus Nazaræefølgende dage.
16. juni kl. 10.00 Gudstje- ren Jødernes Konge”. Ufrivilligt kom han med en
neste i Ny Sogn kirke.
trosbekendelser. Det ses
26. juni kl. 14.30 Sangogså på krucifikset på det
time
16. juli kl. 14.30 Gudstje- gamle alter i Ny Sogn.
neste
21. aug. kl. 14.30 Sangtime
Besøgende er MEGET
velkomne.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND

Juni 2019
Mandag d. 3.
Fredag d. 14.
Søndag d. 23.
Juli 2019
19. – 27.
August 2019
Mandag d.5.
Tirsdag d. 20.
Torsdag d. 22.
September 2019
Mandag d. 2.
Fredag d. 20.
Oktober 2019
Tirsdag d. 1.
Torsdag d. 3.
Mandag d. 7.
Fredag d. 25.

Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Udflugt til VW og Retro Museum i Ulfborg. Vi mødes i
Ulfborg kl. 19.
Skt. Hans fest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat
14, Søndervig. Bodil Hindsholm Hansen taler.
Holmsborg Bibelcamping.
Bibelkreds hos Esther og Johannes Nøhr.
Møde med Ole Lange.
Møde i Ringkøbing. Sognepræst Jan Holm Mortensen,
Kolding taler.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Høstfest. Fritidsforkynder Hans Jørgen Steffensen,
Skjern taler.
Kredsmøde. Program senere.
Kredsmøde. Program senere.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Basar. Poul Sørensen, Ringkøbing fortæller om
oplevelser som volontør i Israel.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 97337217.
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Nyt fra
Menighedsrådene
Ny Sogn Og Gl. Sogn Menighedsråd
har udfærdiget en samarbejdsaftale med
henblik på at oprette fælles menighedsråd.
Fælles drift for de to kirkegaarde blev
oprettet i 2013.
Det fungerer rigtig godt.

Menighedsrådenes
årlige udflugt for
pensionister
Tirsdag den 30. juli 2019
Bemærk at det er i juli i år, p.g.a. sommerlevendegørelse på Hjerl Hede.

Dagens program

Kl.8.00 Afgang fra Kulturcentret.
Karsten Nohns kører os til Fru Pedersen have i Vemb, hvor vi spiser vores rundstykker, som Dagli Brugsen i Kloster har
sponsoreret. Kaffe og the vil Fru Pedersen
sørge for. Der blive lejlighed til at komme
rundt og se haven, som er en 2 tdr. stor landbohave.

Torsdag d. 12-9-2019, kl. 19:00
er der fælles orienteringsmøde.
Efter orienteringsmødet, deler de to menigheder sig og stemmer om forslaget.
Gl. Sogn kirkes tårn trænger til en stor
renovering. En del af projektet er godkendt. Økonomien gør at det hele ikke
kan laves på en gang.
Søndag d. 28. april var der landsindsamling til fordel for hjertestartere med
Hjerteforeningen som arrangør.
Den store tilslutning her i området, gør
at Gl. Sogn Kirke får en hjertestarter.
Tak til alle for den positive indsats.
Med venlig hilsen
Ny Sogn og Gl. Sogn menighedsråd.
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Derefter kører vi til Hjerl Hede.
Middagsmaden indtages i restaurant Skyttegården, inkl. kaffe og the. Drikkevarer er
for egen regning. Efter middagen kommer vi
rundt på Hjerl Hede.
Frilandsmuseet Hjerl Hede er et levende museum på heden. Vi rejser tilbage i tiden og
oplever dagliglivet på landet for 150 år siden.
Forventet hjemkomst ca. kl.18.00
Der er plads til 50 pers. Prisen er kr. 225.
pr. person. Tilmelding og betaling efter
først til mølle i Dagli brugsen i Kloster.
Senest mandag den 22. juli.

Holmsland
Maskinstation

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

Entreprenør
● Kloakering
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Flisearbejde
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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Holmsland Jagtforening
Onsdag den 24/4-19, dagen efter
forårets ”sandstorm,” havde Holmsland
og Søndervig Jagtforeninger den årlige
udflugt for både medlemmer og ikkemedlemmer.
Årets tur gik til Pumpestation Nord,
og egentlig var Provstgaards Hus også
planlagt, men p.g.a. uenighed om entreprisen, blev dette udeladt.
Vejret var skikkeligt, dog med lidt vind,
og måske var der en angst for gårsdagens vejr, for deltager-antallet var kun
16 i alt. Men disse 16 fik en fortrinlig
aften.
Skovfoged Mads Bank Mikkelsen gav
en vældig fin gennemgang af Skjernå
projektet, optakten i halvtredserne med
afvanding. Derefter planerne allerede i
firserne om tilbageføring af dele af det
godt 6000 hektar store område til vild
natur igen. Den endelige projektering,
og hvordan man efterhånden havde ændret på målsætningerne med hensyn til
jordrugende fugle, til nu mere at være et
habitat for trækkende fugle.
Mads fortalte om afgræsning med kreaturer, en periode med ”vild-heste” og
også anvendelse af geder til bekæmpelse
af pilekrat langs åen. Jagtudøvelsen blev
gennemgået. Endvidere blev det stigende laksefiskeri berørt, skarvbekæmpelse,
sæler i åen og meget mere. Spørgelysten
var stor og svarene gode.
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Herefter kunne deltagerne spadsere
rundt på egen fod til shelterpladsen,
trækfærgen (ingen ville dog ud på de vilde vover) og evt. et smut forbi Provstgaards Hus. Og så var det kaffetid. Den
medbragte kaffe og kage blev indtaget
i pumpehallen blandt plancher og pumper, og stadig med spørgsmål, svar og
jagtanekdoter.
En rigtig fin tur.
Vi finder på noget til næste år og håber
på endnu flere deltagere.

Holmsland Skytteforening
1.maj var dagen hvor skytteforeningen
afholdt den årlige generalforsamling.
Der var ingen røde faner, men kaffe og
æbletærte.

5 medlemmer var mødt op, lige nok til
at få valgt en bestyrelse, dog mangler vi
de i vedtægterne nævnte 2 suppleanter,
men det finder vi nok ud af. Et emne til
revisor havde givet forhåndstilsagn.
Årets gang blev gennemgået og debatteret, de lovpligtige skydelederkurser
og –prøver kommenteret.

også den grimme hurdle, som udskiftningen af våbenskabet udgjorde.
Herefter var der almindelig oprydning
og renovering af lokalerne.
Næste sæson starter samtidig med de
øvrige indendørsarrangementer i Hallen, måske vil vi starte med lidt introduktion allerede omkring 1. oktober,
men det er ikke helt på plads endnu.

Bestyrelsen blev som følgende:

Hele papirgangen med SKV 1, SKV 6,
børneattester, CVR nr., Nem id, kommunetilskud etc. etc. vendt og drejet.

Formand: Karsten Krægpøth
Teknisk ekspert: Jesper Hillebrandt
Kasserer: Peder Vang Jensen
Kim Stendorf Jensen
Marianne Thygesen Jørgensen.

Vores finansielle situation fik en gennemgang. Takket være tilskud fra hallen og
lovning på ”sponsorpenge” klarer vi

Vi glæder os til den kommende sæson og
til samarbejdet med foreningens øvrige
hjælpere og skydeledere.

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

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Holmsland
Læsekreds
Siden sidste efterår har Holmsland
Læsekreds lånt et dejligt lokale på
Holmsland Skole, hvor vi mødes en
mandag om måneden og drøfter en bog,
vi har læst.
Hen på aftenen drikker vi kaffe og the
med lidt kage til og hygger os sammen.
Vi har til nu været 8 personer, men der
kan blive plads til endnu et par stykker
omkring bordet.

og Har døden taget noget fra dig, så
giv det tilbage også af Naja Maria Aidt
(mandag den 7. oktober).
Der vil blive udarbejdet nærmere program for efteråret.
Evt. nye interesserede i at deltage i
læsekredsen må gerne give mig besked
hurtigt af hensyn til bestilling af
bøgerne.
Jeg kan kontaktes pr. mail
bodilhindsholm@gmail.com
eller telefon 24 43 25 43.
God læselyst.
Med venlig hilsen
Til efteråret vil vi begynde med at læse
Sten saks papir af den danske forfatter
Naja Maria Aidt (mandag den 2. september kl. 19.30)
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Bodil Hindsholm Hansen
Brunbjergvej 25
Lodbjerg Hede
6950 Ringkøbing.

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

33

HOLMSLAND SKOLE

Fra Skolebestyrelsen
ved Holmsland Skole
Siden sidst:
Vi har i februar haft fornøjelsen at afholde fastelavn for børnene i lille team.
Dagen startede med et par almindelige
undervisningstimer, hvorefter børnene
iklædte sig udklædningstøj. Der var alt
fra fine damer, prinsesser, julemænd,
cykelryttere, Stewart Stardust, superhelte, klovne, landmænd og meget andet.

Katten blev slået af tønden, karamellerne
væltede ud, der blev konkurreret i snørebåndsspisning og nydt fastelavnsboller.
Mellemtrin havde senere i en gallafest,
her var der virkelig skuret op for gallahumøret, pigerne mødte op i gallakjole
og drengene i skjorter, slips, butterfly
m.v.
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Festmiddagen var også i gallafestens
tegn. Den startede med velkomstdrinks,
efterfulgt af en tre retters menu.
Festen bød på lancierdans og senere dans
efter egen fantasi.

Tiden frem til skoleopvisningen har budt
på en del lektioner, hvor vi har øvet både
klassevis og samlet, hvilket har givet et
godt fællesskab på tværs af klasser og interesser.
Samtid har opvisningen givet en god reklame for skolen. Mange har efter opvisningen udtrykt deres begejstring for den
måde, opvisningen præsenterede skolen.

HOLMSLAND SKOLE
Marts måned har igen budt på mormormad, og nu er et hold af morfædre også
trådt til. De mødes på skolen, og hjælper med opstilling af borde til den store
fælles spisning. Tak til både mormødre
og morfædre for at give vores børn denne
oplevelse igen og igen.
April måned har stået i sundhedens tegn,
uge 17 har skolen igen deltaget i sundhedsugen og skemaet har ændret sig til
fordel for masser af motion.
I hallen blev der afholdt Olympiade,
hvor der var deltagere fra både Solsikkegruppen, Skolen og Holmbohjemmet.
5. og 6. klasse har cyklet til Ringkøbing,
hvor de alle var på tur i kano.

Cykeltur til Røjklit Havn efterfulgt af Oløb i området.
Senere på ugen var elever og forældre indbudt til morgenløb. Elever og forældre
mødte talstærkt op, og løb sammen 3 kilometer. Efterfølgende havde mormødre
sørget for et lækkert sundt morgenbord,
der bød på alt fra rugbrød, æg, bacon til
havregryns pandekager.

Der har været arrangeret mini-triatlon
på cykel over Bagges dæmning, der er
blevet løbet og løst opgaver på Lodbjerg
Hede og afslutningsvis svømmet i Ringkøbing Svømmehal.

Torsdag var et spillemandsorkester samt
to folkedansere mødt op i hallen. Eleverne var inddelt i 3 hold, og var på skift i
hallen for prøve kræfter med folkedansen,
hvilket både gav sved på panden og smil
på læberne. Tak til hjælperne for at give
børnene denne oplevelse.
Fredag stod så på race - et løb hvor store
team tilbagelagde samlet 14 kilometer,
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HOLMSLAND SKOLE
der undervejs bød på forskellige opgaver,
der krævede, at der blev samarbejdet på
tværs. Turen blev afsluttet med en dukkert
i koldt vand samt en tur på glidebane ned
ad kælkebakken.
Personalesituationen på Holmsland Skole er i øjeblikket udfordret af et faldende
elevtal. Det gør, at vi ikke har kunnet
opretholde samme antal medarbejdere
som hidtil.
I lærernes forflyttelsesrunde, i januar,
har skolen været nødsaget til indstille
Eva Johnston til forflyttelse.
Heidi Sandholm er fortsat sygemeldt
men forventes tilbage efter sommerferien.
Vi har haft stor glæde af vores to vikarer
Nina Aarup og Michaela Sørensen, som
begge stoppede i slutningen af februar.
Tak for indsatsen til dem begge.
Til resten af skoleåret er Maria Damgaard ansat, Maria er læreruddannet.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grel
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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:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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På besøg på
Jettes Strudsefarm
De fleste af sognebladets læsere har nok
hørt om Jettes Strudsefarm på Lodbjerg
Hede; men jeg er ikke så sikker på, at
alle er klar over, hvor stor en oplevelse
vi har fået på Holmsland. Det var jeg i
hvert fald ikke, før jeg aftalte et interview med ejeren Jette.

Jette Jakobsen og hendes schweiziske
mand Dominik Jenni er tilflyttere, som
faldt pladask for det skønne sted, som
de købte, da de flyttede fra Schweiz til
Danmark i 2015.
Jette stammer fra Vejen i nærheden af
Esbjerg. Strudsefarmen ligger på et
skønt sted ved Lodbjerghede med den
mest fantastiske udsigt til Stadil Fjords
flotte natur og dets rige fugleliv.
Strudsefarmens areal er på omkring 30
hektar, hvoraf en del er naturområde
langs Stadil Fjords bredder, hvor Jettes
17 vandbøfler græsser.
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På Jettes Strudsefarm er der meget at se
og opleve: Voksne, meget store elegante
strudsehanner og -hunner, store æg på
størrelse af 25-27 hønseæg, men også
rigtig søde babystrudse, som morer sig
gevaldigt med at rende rund og lave
sjove piruetter, når de er rigtig glade, og
det er de heldigvis tit!

Også strudsenes fødder er seværdige, og
det kræver kun lidt fantasi at indse, at
de er i familien med dinosaurerne. Det
samme gælder deres æg og den måde de
beskytter æggene.
Hvis man tror at strudse, uldsvin og
vandbøfler kun trives under varme himmelstrøg kan man godt tænke om. Disse
dyr har det udmærket i det kølige danske klima og de tåler temperaturer helt
ned i de tocifrede minusgrader.
Strudsekød og -æg smager udmærket,
og kødet minder lidt om kraftigt oksekød eller vildt og passer derfor fint
i den moderne, dynamiske vestjyske
madkultur. Æggene minder om ganske
almindelige hønseæg bare lidt større!
Jette og Dominik er uddannede strudseopdrættere med en fornem uddannelse i Tyskland.
Udover flotte strudse, uldgrise, eksotiske
høns og sjove fritgående løbeænder,
som alle er produktionsdyr, men med et
godt liv, har strudsefarmen meget andet
at byde på for ung som for gammel, for
børnefamilier og natur- og fugleelskere.

Der er en flot gårdbutik med mange
spændende varer og delikatesser produceret på strudsefarmen.
På strudsefarmens restaurant serveres
på forudbestilling middag til få, men
også til større selskaber. Og så er der
mulighed for at holde receptioner og
udendørs aktiviteter.
Mens mad, der kræver forberedelse,
skal bestilles i forvejen, kan man altid
få lidt at spise og drikke. Der tilbydes
også udflugter ud i den flotte natur bag
klitterne og omkring Stadil Fjord.
Naturligvis kræver det mange arbejdstimer at opbygge og vedligeholde en
strudsefarm i den størrelse, og faktisk
er det nærmere en livsstil end et job.
Derfor har Jette og Dominik hjælp af to
fastansatte og en praktikant.
Mens der skal betales entre for at se
strudsene og de
andre dyr er adgangen til gårdbutik, cafe og restaurant, terrassen
og den tilhørende
fantastiske udsigt
over fjorden helt
gratis.
Jette står klar til at
vise jer rundt og
servere et ordentligt spejlæg!
Sjoerd Jacob
Johannes Both
Næstformand for
Holmsland Sogneforening
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Højskoledage
på Holmsland
2019/20
Så er programmet for Højskoledagene på
Holmsland 2019/20 på plads. LOFs program kommer ud i uge 33, og tilmeldingerne, som skal ske via LOFs hjemmeside, kan ske fra torsdag den 22. august
kl. 8.00.
Birgit Christoffersen,
Hella Hansen og Mogens Tarp

9. oktober 2019
Fortæller og forfatter
Dorthe Futtrup, København:

”Den stærkeste mand” og andre sagn
fra Grønland og Færøerne.
Fortællingen om den forældreløse dreng,
Kaassassuk, som pines og plages af sine
bopladsfæller, er ét af Grønlands kendteste sagn.
Drengen møder Kraftens Herre og får
uovervindelige kræfter, men misbruger
dem …
Efter pausen skal vi en tur til Færøerne.

23. oktober 2019
Sømandspræst
Sten Thygesen, Tønder:

En fortælling fra livet som sømandspræst i Hull, Hamburg og Rotterdam.
Sten Thygesen vil fortælle om, hvad en
sømandspræst egentlig laver.
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6. november 2019
Leder af Løgumkloster Refugium
Helle Skaarup:

Min vej til Løgumkloster.
Hvad kan en pose rundstykker, en hundredekroneseddel, en kvist porse, en
mikrofon, en jomfru-hummer, en bog, to
krystalglas, en bibel, en nøgle, en æske
med noder og en bog med titlen Altid allerede elsket fortælle.
Jo, den kan fortælle om den vej, der
har ført Helle Skaarup, forstander for
Løgumkloster Refugium, til Løgumkloster.

20. november 2019
Museumschef
Hans Ole Matthiesen, Odense:

Christiansø – det yderste skær.
Museumschef Hans Ole Matthiesen har,
udover en lang karriere i Jelling, også
beskæftiget sig med Christiansø gennem
årene.
Som foredragsholder har han nyudviklet
et lærerigt og humoristisk foredrag om
skærene i øst, et foredrag hvor en lang
række sange indgår i oplevelsen af et af
de smukkeste og mest interessante steder
i Danmark.

8. januar 2020
Forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen, Aarhus:

Mennesket er ingen ø – perspektiver på
liv og tilværelse..
Foredraget vil med afsæt i historier og
fortællinger indfange et helt grundlæggende og afgørende perspektiv ved
vores fælles liv og tilværelse: VI ER
IKKE ALENE.
Mennesket er ingen ø – men en del af en
fælles verden, et fælles liv, et fællesskab.
At det forholder sig sådan – at mennesket er vævet ind i andre menneskers
liv og færden – er naturligvis en påstand.
Men sådan én af slagsen, der ikke er til
at komme uden om. Og hvorfor skulle
man?
Til gengæld kunne man passende overveje hvilken betydning det får, at vi mennesker er overladt til … hinanden!

5. februar 2020
Enes Begovic, Ringkøbing:

Fra yngste kommunaldirektør til
pædagogmedhjælper i børnehave.
Enes Begovic vil fortælle om, hvorfor
han flygtede fra Bosnien, og hvorfor han
ikke er vendt hjem igen.

19. februar 2020
Fhv. lærer Birgitte Grün Christensen, Lem:

Det land endnu er skønt – sangtime.
Hvordan opstod den danske nationale
bevidsthed – og kan/skal vi bevare den
gennem sang i en stadig mere globaliseret verden?
Emnet illustreres gennem fortælling og
fællessang fra Højskolesangbogen.

22. januar 2020
Natur- og landskabsfotograf
Mikkel Jezequel og journalist
Kamilla Husted Bentsen, Staby:

Bag kameraet i den jyske natur.
Det er facinationen af den spændende
natur og glæden ved at dele den med andre, der er drivkraften i Alopex Media,
som de to er indehaver af.
Denne formiddags foredrag tager dig
med bag kameraet i den vestjyske natur.
Du vil få indblik i arbejdet som naturfotograf og høre historier fra felten.
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Holmsland
lokalhistoriske Arkiv
Endnu en beretning fundet i arkivet.
Overskriften er ”Søndervig 1810 –
1890. Mon ikke denne beretning er fra
årene efter englændernes erobring af
den danske flåde i 1807 og dermed fik
herre-dømmet på havet.
Fra havet kom der bud ned til gårdene:
En ”orlogsmand” ligger her uden for!
Det ser ud til, at han kaster anker, hvad
mon han vil?
Alle, der kunne, skyndte sig til havet.
Og ganske rigtigt, der var kastet anker,
fra det store skib nedhejsedes bemandede både, og på et øjeblik var stranden
fuld af fremmede krigsfolk.
Der var igen gået bud ned til gårdene:
Englænderne går i land!
Den unge moder ser med ængstelse
til sin lille dreng i vuggen, fatter et stort
tørklæde, ruller den lille Hans ind deri,
tager ham som en bylt på ryggen og
løber med ham op til én af de nærmeste
gårde på Holmsland.
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Her falder den forskræmte moder til
ro blandt forstående mennesker.
Det var dog ikke børn, Englænderne
var ude efter, det var mad.
Strandhugst!
Ren og skær rov!
De lod, som om de var herrer i huset.
Spisekammeret blev fuldstændig tømt
og alt ”godtøl” i kælderen forsvandt
som dug for solen. Hvad de ikke spiste
og drak på stedet, tog de med sig.
I stalden stod en ko, der var i færd med
at kælve. Det var lige noget, der passede
de engelske røvere. Den arme ko måtte
med. I strandkanten kælvede den, men
ombord kom både ko og kalv.
Det tør nok antydes, at det ikke var
forelskede blikke og søde kælenavne,
den lille Hans’ fader sendte efter disse
fremmede tyveknægte.
Den lille Hans på moders ryg
må flygte fra en fare styg,
da ”engelskmanden” landed.
De tog en ko med kalv ombord,
de stjal al mad, de drak en tår,
de gamle dem forbanded.

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Den gamle vise om landmandsliv
Op af kasserne i Lokalhistorisk Arkiv dukker der sommetider overraskende ting. Forleden dukkede
der et avisudklip op, hvor ovenstående titel var overskriften. Avisen har sandsynligvis efterlyst visen, og mange har svaret bl. Anders Mose, Kloster, og Søren Thejlade, Kloster, som beretter, at
visen kan synges på melodien ”Jeg har sejlet i øster og vester”. Om det er nedenstående melodi,
vides ikke, men den kan i hvert fald bruges. Thejlade fortæller også, at vers 8 er et lokalt tilføjet
vers, forfattet af Chr. Ledgaard, Gl. Sogn.
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De wa Skik i de gue gammel Tiæ,
te vi fæk wos not Mjælk aa not Brø,
aa da haaj vi not Sul po wo Siæ,
aa wo Kind den wa bode rond aa rø.
Si, æ Brø di wa baagæ aa wo Muæ,
aa wo Mjælk de wa bode fiæ aa guæ,
de wa ett saan not Centrifugeslat,
som dæ knap nok æ wa’er aa gi’ en kat.

Aa da bond wo Pigæ sjæl dje Hosæ,
nær de træn te aa fo dem not nøj;
no om Daw æ di Liljer aa Rosæ,
ka – som dem – hwerken spend eller søj;
men en Diel di ka spell o Klavier,
aa en Diel di ka hækkel aa brodier,
men en Hjem aa haald i gue proper Stand
aak deswar, de æ alt for fod dæ kan!

Ja, den Gaang fik vi også not Telmaj,
faa da slagte vi somti en Gris,
aa æ Sul fæk vi saa te wor Melmaj,
lisaa møj som enhvæ han ku spis.
Men no gor’ et anneledes tel:
Al wor Griis, ja, si dem mo vi no sæl,
æ Engelskmand han fo wo gue Griis,
aa æ Indmad aa en Sild vi sjæl mo spis.

Aa dengaang wa æ Mænd ett saa kræsen,
men dæfaa wa de heller et saa tyk.
Wa de knap nok saa dannet i djæ Væsen
saa ski – te også sjælden di bløw sykk’.
Men de flest aa æ Mænd no om Daw
haar jo undt, snaar i Lænd aa snaar i Maww,
mæ æ Bajerskøl vil di kurri’e dem sjel,
aa saa drekke di dem somti hal ihjel.

Ja, den Gaang ku vi po æ Bønnesteje
brug æ Tow aa wo Foer aa wo Lamm,
vi ku go i nøj hjemlawe Klæje,
aa dæ wa ingen, som dæ kaalt æ for en Skam.
Men no ska vi – bode hjæmm aa uud –
go i Kleje, dæ æ lawe mjest aa Kluæ,
aa den føst Gaang de trækkes po wo Krop,
saa begønne de saa smaat aa trævles op.

Æ Goermandskwonner ku i gammel Tiæ
gaat ta fat, nær de knew for æ Mænd;
som dem best, ku di arbej aa sliæ,
aa dæ wa fo, som dæ haalt dem for pæn.
No om Daw drywe di et ett’ saa vidt,
di vil helle te en Kaffevisit.
Den Gaang ku di spend aa wæw aa farr,
no om Daw gor’et løs mæ – Kaffeslarr.

Ja, den Gaang wa Folk også stærke,
end som Tilfældet æ no om Daw,
for no gor jo hverannen aa kværkæ
aa haar undt, snaar i Huæ, snaar i Maw.
Men den Gaang wa wor Pier ett saa fiin,
te di ku løw ve jænne Medisin;
den jennest, som di tø’t, te di ku li’
wa en Kamfædram mæ støt Pewæ i.

De war Skik i di guæ gammel Tiæ,
te vi hint en Las Hwilling ve æ Haw,
aa saa skor vi dem op ve æ Sier,
saa saalt vi dem aa laaj dem Law i Law.
Aa vi slawte også Klitfor aa Lam,
aa saa drok vi jo manne, manne Dramm.
Saan not Føe sku vi ha no om Daw,
for saa vild æ Dowter et ha not aa law.

Kom og lav dine egne julelys!
Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
45

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

Fru B
Altid aktuel med årstidens blomster inde og ude
Værtindegaven og de gode sæber og cremer
fra Tina Munkholm
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing  53 52 54 09

HUSK

1. august
Der har vi deadline
til Sognebladet.

Stort udvalg i de populære basics
modeller til damer.
Merinould / Bomuld

Et mindre udvalg i børne- og herremodeller.

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

For tømning af postkasser, åbningstider af genbrugspladsen m.m.

Postkasserne i :

Kloster: Dagli´Brugsen
Postkasserne tømmes:
Lægges i
Mandag
Tirsdag
Onsdag før 9
Torsdag
Fredag
Lørdag før 9
Søndag

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

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

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

Friskbagt
brød fra
egen ovn
- hver dag!

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

Levering af pakker fra POST NORD • GLS • BRING og DAO

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

Kloster tlf. 97 33 70 04  mail: 05185@coop.dk
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