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Kære læsere
PUHA, sikke en tid vi er i lige nu!
I sidste Sogneblad skrev jeg en opfordring til jer alle om at deltage i den
fælles generalforsamling, som skulle
være afholdt sidst i marts.

6950 Ringkøbing

Desværre kom Covid19 jo også på
tværs af dette, og vi må indse at de forskellige generalforsamlinger er udsat på
ubestemt tid.

Mogens Tarp
Gadegaardsvej 9
Kloster
6950 Ringkøbing
97 33 72 42 / 22 97 72 42

Arrangementer, fødselsdage, bryllupper, rejser osv. der bliver aflyst i denne
tid, er mange, og det er ÆRGELIGT,
men det kommer igen.

Ivan Schmidt
Frederiksberg 20
Kloster
6950 Ringkøbing
23 42 00 70

Jeg håber, I alle er ved godt mod og
friske.

97 32 13 69
holmsland.sogneblad@gmail.com

Deadline for næste nummer:
Mandag d. 3. august 2020
Udkommer i uge 35
Forsidefoto:
Ivan Schmidt
Grafisk produktion: meller.dk
Trykt i 700 eks.
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Og husk nu at en gåtur i vores DEJLIGE
friske natur er godt for at få tankerne
blæst igennem og få ny energi – pas
godt på hinanden.
De bedste hilsner
Dorthe Krogsgaard
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Aflysning af
Naturens Dag
d. 13. september.
Året 2020 er og bliver det år, hvor
mange ting blev helt uventet anderledes
- aflysninger - nye måder - nye veje.
En af aflysningerne kommer til at
ramme vores årlige Naturens Dag i Naturens Rige d. 13.september.
Planlægningen var i fuld gang. Første
store planlægningsmøde med alle involverede skulle have været midt i maj,
og en bevilling på 15 000 kr. fra Nordea forsødede den økonomiske del af
arrangementet, men…..

Der er stadig mange uafklarede forhold.
Hele planlægningsfasen vil være præget
af “hvad nu hvis”......
Desuden vil generalforsamlinger, konfirmationer og meget andet, som er blevet udskudt, præge kalenderen i september.
Trods denne triste beslutning, så ligger naturen jo heldigvis altid parat til at
modtage og glæde os. Det har stor betydning ikke mindst i en periode, hvor
så meget andet er lukket.
Naturens Dag skulle have været afholdt
for 7.år i træk. Det bliver den ikke.
Vi aflyser i 2020, men kommer tilbage
med fuld kraft i 2021.

Vi kan godt planlægge... men hvad
planlægger vi til?
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Omdannelseslandsby

sammensætter en lokal udviklingsplan.
Det vil vi naturligvis følge op på.

– hvordan gik det?
Borgerne på Holmsland - og ikke mindst
de mange fremmødte i kulturcentret d. 4.
februar - har ventet i spænding på Landdistriktsrådets udpegning af 2 omdannelseslandsbyer i kommunen.
Ud fra oplægget til mødet i Landdistriktsrådet i marts så det da også ud til,
at vi havde en rigtig god chance for at
blive udvalgt.
Udmeldingen fra det afholdte møde var
imidlertid, at på grund af en juridisk
teknikalitet kunne hverken Kloster eller Fjelstervang udpeges, idet byerne var
byzone! For at råde bod på fadæsen opfordrede man ansøgerne til at konkretisere deres planer, så disse kunne fremlægges for Landdistriktsrådet d. 17. juni.
Men så kom der corona ind over, hvilket
ingen naturligvis kan bebrejdes, men det
medførte, at alt gik i stå. Det er ikke for
meget sagt, at vi i bosætningsudvalget
var forbløffede og vrede over forløbet.
Var vores arbejde nu spildt?
Det nærer vi stadig frygt for, men dels har
vi op til ansøgningens afsendelse oplevet en stor opbakning fra lokalsamfundet, som vi kan bygge videre på og dels
er vi blevet lovet, at man vil tilgodese
os, når vi i samarbejde med kommunen
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På et møde i bosætningsudvalget var der
enighed om, at vi - ud af vores ganske
omfattende idékatalog - vil prioritere
brugsens udflytning og nyt boligområde
syd for byskiltet højest. Det er yderst
vigtigt, at vores dagligvarebutik kommer
til at ”hænge sammen” med byen ved
hjælp af boliger og et evt minicenter.
Konceptet ”omdannelseslandsby” ville
have gjort arbejdet nemmere, men vi må
arbejde videre ud fra de givne præmisser.

Vi håber og tror fortsat, at et udviklingsselskab bliver en realitet. Hvad dette skal
have som specifikt arbejdsområde og
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formål, må indtil videre stå åbent. Det
må i sagens natur være interessenterne,
der skal fastlægge rammerne.
Så snart der er muligheder for det, vil der
blive inviteret til møde om nedrivningspuljen, som erstatning for det aflyste
møde d. 30. marts.
Sidst men ikke mindst har bosætningsudvalget forfattet en skrivelse til kommunens politikere og embedsmænd. Vi
har et stort behov for at høre, hvordan
man ser på vores muligheder, nu hvor
omdannelseslandsbyen forsvandt i den
blå luft. Vi kommer med engagement og
idéer, og vi forventer at blive mødt med
seriøsitet og velvilje.
Hans Jørn Sørensen
Bosætningsudvalget

Efterskrift
– en opdatering:
Ringkøbing-Skjern Boligforenings tilsagn om etablering af lejeboliger i
Kloster gælder uændret. Desværre er
tidshorisonten stadig 3 – 4 år.
Det er lang tid at vente, men der er måske
et brugbart alternativ:
Andelsbolig-projektet – påbegyndt af
Søren Pedersen og Per Steensgaard – kører ufortrødent videre mod sin realisering.

Som det ses herunder, er det gode lokale
kræfter, der står bag.
Jacob Boje Jensen, som er vendt tilbage
fra ”det store udland” og kendt af mange
af jer, er den, som samler trådene og tager
imod henvendelser. Og netop henvendelser vil han gerne have mange af. En handel før ejendomsmægler er penge sparet.
Jeg gengiver her de facts, som Jacob har
om projektet lige her og nu:
Projektets ejerkreds:
PJP Murer- og entreprenørforretning –
Hvide Sande
Ryevad & Henriksen - Ringkøbing
Gert S. Andersen – Ringkøbing
Søren Plauborg Pedersen – Kloster
Jacob Boje Jensen – Ringkøbing
Hele projektet vil blive udført af lokale
håndværkere.
Indretning og projekttidsplan
Andelsboligerne vil blive udbudt i 2 størrelser med hhv. 2 og 3 værelser samt
bad, køkken-alrum, lille have, terrasse og
fælles opholdsarealer.
Boligernes præcise størrelse og indretning vil være kendt med udgangen af
juni, herefter kan vi også fortælle mere
omkring konkrete priser for andelsbeviser
samt mdl. boligydelser.
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Alle boliger vil blive solgt som projektsalg i op til 3 etaper. 1. etape regnes påbegyndt i foråret 2021 og klar til indflytning vinteren 2021 - såfremt projektet har
tilstrækkeligt med opbakning til påbegyndelse af 1. etape.
Andelsforeningens vedtægter vil tillade
udlejning, hvilket vil gøre forældrekøb el.
lign. Muligt.
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Hvis man ønsker at modtage yderligere
information omkring projektet, så snart
dette er klar, kan man kontakte Jacob
Boje Jensen på
Mail: jacob@bojejensen.dk eller
tlf: 2421 6920 – Andre henvendelser og
spørgsmål er selvfølgelig også velkomne.
Med venlig hilsen
Jacob Boje Jensen

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Genbrug og lopper
på Bandsbyvej 32
Vi håber på mange glade
købere.

frem og klargjort salg to gange om ugen
de næste to måneder, og der vil i den periode hele tiden komme nye varer i staldene.
Helbredet går frem for alt. Vi skal passe
på hinanden. Derfor er der selvfølgelig
tænkt på sprit til hænderne og betaling
via mobilpay eller aftalte penge. Desuden kan det være nødvendigt at bede
folk vente ved indgangen, da ikke bare
afstandskravene skal overholdes, men
antallet af ”kunder” i ”butikken” skal
reguleres.
Åbningstiderne er:
Alle onsdage kl. 13-17
og alle lørdage kl. 10-14

Mange fine og brugbare ting bliver afleveret i genbrugscontaineren på genbrugspladsen. Tak for det. Loppedepotet bugner og rummer næsten alt mellem
himmel og jord.
Loppemarked kan vi ikke afholde i
øjeblikket. Det har været nødvendigt at
tænke i andre baner, så de mange genbrugsting kan komme videre til interesserede købere.
Det flittige og salgskyndige loppehold
har på Bandsbyvej 32 ryddet op, stillet

Skulle der være nogen, som ikke kan/
ønsker at benytte de omtalte åbningstider, så er det muligt at kontakte
Kirstine på mobil 40 46 73 68
eller Bodil på mobil 51 91 71 09,
og vi finder en løsning.
Bliv endelig ved
med at aflevere brugbare ting
i containeren på
genbrugspladsen.
Har I større ting til
genbrug, så henvend jer på mobil
51 91 71 09.
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- Alt i alt er det en lille succeshistorie om integration, der udspiller sig i
Ringkøbing-Skjern kommune, siger
borgmester Hans Østergaard (til Landdistrikternes Fællesråd. red.)
Borgmesteren fortsætter:
Vi lærer hele livet, og nogle er også
lærere hele livet. En håndfuld pensionerede lærere i Ringkøbing-Skjern kommune lod ikke kridtet blive i lommen, da
erhvervslivet efterlyste bedre sprogkundskaber hos udenlandske arbejdstagere.
En ugentlig sprogcafé blev oprettet med
landets bedste klassekvotient.

Samtalen er en vigtig del af undervisningen
i ‘Velkommen her’. Undervisningen tager
udgangspunkt i den enkeltes sproglige færdigheder, og derfor er der elever, der ikke
kan ét ord på dansk, når de starter i sprogskolen, mens andre blot har brug for finpudsning.
8

’Velkommen her’ er navnet på den ugentlige sprogcafé, som holder åbent for lidt
ældre skoleelever end sædvanligt hver
mandag aften i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter. (Er flyttet til Holmsland
skole på grund af pladsmange.Red). Caféen henvender sig nemlig til dem, der
allerede er ude på arbejdsmarkedet, men
endnu ikke har fået det danske sprog ind
under huden. Nu, hvor sprogskolen er
blevet helt lokal, er det aldrig for sent at
gribe kridtet. Det er endda gået hen og er
blevet lidt hyggeligt både at skulle lære
dansk eller lære andre dansk.
Når vi deler historier under overskriften Medlemmerne får ordet, er det typisk
kommunale kræfter, der har været på spil
og skabt små succeshistorier, som kan
inspirere andre kommuner i landdistrikterne. Men da vi gav ordet til borgmester
i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans
Østergaard, var det ikke kommunens
eget værk, han fortalte om. I stedet berettede han om et lokalt borgerinitiativ en sprogcafé, der nu på fjerde år samler
danske og udenlandske borgere om verber og kanelkage.
Integration kan være en hård nød at
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knække og det kræver meget af begge
parter for at lykkes. Men viljen og opbakningen har aldrig manglet, forklarer
borgmester Hans Østergaard:
- Det er fuldstændig kendetegnende for
vores borgere, at når der er ting i gang,
så er entusiasmen stor. Sidste år afholdt
vi informationsmøder om integration og
havde printet en god stak papirer, som vi
ville dele ud til interesserede. Vi havde
printet 60 papirer, men der mødte mere
end 100 interesserede op, og vi fik skriblet et hav af gode ideer og indspark ned.
Sprogcaféen har inspireret andre initiativer, og det forstår jeg godt. Når vores
borgere får gode ideer, så er det bedste,
vi kan gøre at bakke op om dem.
Den udenlandske arbejdskraft fra særligt Østeuropa, der kommer i sæsoner og tager en tørn med de grove maskiner i landbruget, er kommunens landbrug
dybt afhængig af. Men godt halvdelen af
arbejdskraften fordeler sig også udover
håndværk-, industri- og servicefagene.
Selvom mange arbejdstagere rejser hjem
igen, ender nogle med at blive glade for
området og stifte familie – men uden have
nået at tilegne sig dansksproglige færdigheder, hvilket kan have flere årsager.
Så da landmændene for fire år siden drøftede udfordringen med hinanden, spredte
rygtet sig hurtigt rundt i byen. Der var behov for en god idé.

Dem har befolkningen i RingkøbingSkjern Kommune heldigvis masser af,
fortæller borgmesteren. En håndfuld
pensionerede lærere satte sig for at løse
opgaven med at lære de nytilkomne
dansk. En af dem er den tidligere lærer Hans-Jørn Sørensen, som vist aldrig
bliver helt færdig med lærergerningen:
- I starten arbejdede vi ud fra, at projektet skulle have tre ben; kursisterne skulle
tilegne sig kulturelle og sproglige færdigheder, det sociale skulle styrkes og
dermed fællesskabet. Men det var nok
lige lovligt omfavnende, når det var
fordelt på kun tre timer ugentligt, lyder det fra læreren, der nu konstaterer, at
fokus ligger målrettet på at lære dansk.
For det at lære sproget har været elevernes højeste ønske. Og ros til sine
elever, har Hans-Jørn Sørensen rigeligt af:

Det var meningen, at sprogskolen skulle
have tre ben; et læringsmæssigt, et kulturelt
og et socialt ben. Her er det besøg på et
landbrug.

- De er dygtige, de er flittige, og selvom
vi har elever, der ikke kan ét ord på
9
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dansk, så tager vi den bare derfra. Der er
som regel lige så mange lærere, som der
er elever, så læringsplanen kan blive lagt
helt individuelt, siger han.
Den holistiske tankegang om, at det at
forbedre sine danskkundskaber fører til
meget mere end bare at mestre det svære
danske sprog, deler formanden for landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern, Torben Hjøllund Mortensen:
- Hvis man lærer sproget, åbner det for
muligheden for, at man kan se sig selv
i det danske samfund, siger han og
fortsætter:
- Vi får mange tilflyttere fra Østeuropa
som arbejdstagere i landbruget, men
frem for at de flytter hjem igen, når arbejdet er udført, ser vi hellere end gerne,
at de køber et hus og slår sig ned med
deres familier og bliver en del af både
erhvervs-og samfundslivet her. Det kan
godt betale sig at give vores arbejdstagere en varm velkomst, for de viser
sig også ofte at være løsningen på efterspørgslen af højkvalificeret arbejdskraft
hos de lokale virksomheder som eksempelvis Vestas.
Det er derfor ikke en tilfældighed, at
sprogcaféen mandag fra kl. 18.30 til
20.30 tog navnet ’Velkommen her’. For
den er meget mere end en sprogcafé. Det
er en venlig velkomst, et fast ugentligt
holdepunkt og en tilknytning til et lokal10

område, der både kan hjælpe med grammatik, men også med adgang til biblioteket eller breve fra kommunen, hvis
der er behov for det. Børnene er også
velkomne til at lege i caféen, mens mor
og far laver lektier.
Sprogcaféen holder til på Holmsland
skole, men der er sidenhen oprettet frivillige sprogskoler og borgerdrevne integrationsprojekter i Ølstrup, Ådum,
Hvide Sande og Borris.
I Holmsland Idræts- og Kulturhus (Nu
Holmsland Skole red.) er der indskrevet
34 elever og tilknyttet 8-10 faste lærere,
som overvejende er pensionerede lærere.
Projektet søgte om startstøtte fra kommunens ildsjælepulje og en smule fra
sogneforeningen, men drives ellers uden
tilskud. Og gevinsten? Glade borgere der
engagerer sig og integrerer sig på kryds
og tværs, øget tilflytning, flere aktiviteter
i skoler og fritidstilbud samt øget adgang
til kvalificeret arbejdskraft.
- Alt i alt er det en lille succeshistorie om
integration, der udspiller sig i RingkøbingSkjern kommune, siger borgmester Hans
Østergaard.

Til julens traditioner hører fejring og fællesskab
til - her er det til juleafslutning i ‘Velkommen
her’.

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
Friluftslaug
starter på ny
- dog uden standerhejsning
Et lettelsens suk bredte sig. Så kan vi
komme i gang igen. Vi trænger til at se
hinanden igen.
Coronatiden har sat sit præg på vores
vinteraktiviteter. Vores sidste aften i
svømmehallen blev aflyst; men inden
da fik vi gennemført rullekursus med instruktør fra Viborg Idrætshøjskole og to
hyggelige vandtilvænnings-kurser. Planlægningsaftenen i april blev også aflyst.
Men nu har både myndighederne og
HGU har givet grønt lys for at vi så småt
kan starte med at holde klubaften. De har
sat rammerne, så nu er det op til os at
bidrage med omtanke og omhu. Vi skal
tage vores forholdsregler, efterleve myndighedernes anbefalinger og udvise den
adfærd, vi har tillagt os i løbet af de sidste to måneder.
Forsamlingsforbuddet om 10 personer
holder indtil d. 8. juni, hvor det måske
bliver hævet. Så det bliver uden kaffe i
Madpakkehuset indtil næste udmelding
i juni.
Vi klæder om hjemmefra eller ved bilerne; toilettet er stadig aflåst - og alt grej
12

skal sprittes af før og efter.
Men vi skal nok få nogle hyggelige timer
sammen på vandet. Vi har ventet efter at
kunne ro sammen og få nogle oplevelser
på vandet.
Flere af vores medlemmer har købt ny
kajak, andre har investeret i nye sko –
ja, der er meget, der skal vises frem og
meget, der skal snakkes om.
Vi starter onsdag d. 20. maj 2020 kl. 18.
Når vi senere åbner op for fællesskabet i Madpakkehuset, er alle fra egnen
velkomne til en sludder og en kaffetår.
Det er altid hyggeligt med gæster, og
måske får man lyst til en lille tur.
Vi ønsker alle en rigtig god og sikker
rosæson 2020.
Venlig hilsen
Arbejdsudvalget
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Kære alle

Vi fik en noget brat afslutning på vores
vintersæson.
Vi måtte aflyse vores gymnastikopvisning og faktisk ingen hold fik holdt afslutning. Det er vi selvfølgelig kede af,
men nogle ting er man ikke herre over.
Vi vil gerne takke alle for en rigtig god sæson, hvor vi fik prøvet mange nye ting af.
Også vores forårssæson er blevet påvirket, og alle vores hold har fået skubbet
deres opstart. Vi håber så inderligt, at I
alle er klar igen med nye kræfter, når vi
kommer på den anden side.
Der vil være løbende opstart af alle hold
alt efter regler og retningslinjer. Hold øje
med vores facebook og hjemmeside for
opdateringer.
Mange hilsner
HGUs Bestyrelse

Fodbold

Som alle andre har fodbold fået en lidt
anden opstart, end vi er vant til, der er
meldt ud på facebook og hjemmesiden
med hensyn til opstart på de forskellige
hold.
Vi håber at vi efter sommerferien kan
åbne op for den oprindelige plan, som
kan ses nedenfor.
Vi søger også efter nye medlemmer til
vores fodboldudvalg. Så hvis du vil være
med til at skabe rammerne for fodbold
i Kloster i fremtiden, er muligheden her
nu. Skulle du være interesseret, så kontakt endelig bestyrelsen.

UDENDØRSFODBOLD 2020
Efter sommerferien

Udendørs fodbold 2020 efter sommerferien
HOLD

TRÆNINGDAG +
TIDSPUNKT

OPSTARTSDATO

TRÆNERE

U7 MIX

Tirsdag 16.30 - 17.30

August

Brian Jeppesen
Kim Vanting

U9 MIX

Tirsdag og torsdag
16.30 - 17.30

August

U11 drenge

Tirsdag og torsdag
17.00 - 18.00

August

Line Lea Justesen
Emilie Stoubæk
Andersen
Torben Mortensen

U11,12,13 piger

Tirsdag og torsdag
17.00-18.00

August

Emma Susgård
Mathilde

U 13 drenge

Tirsdag og torsdag
17.00 - 18.00

August

Anders Susgaard
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Seniorspinning
gik udenfor
Endelig! Så kunne vi komme på cyklerne
ud i naturen.
Vi havde vores første cykeltur onsdag
d. 13. maj med start fra Brugsen. Pedalerne gik; snakken gik; vi nød at kunne
dele oplevelser fra dengang, da Danmark
rigtig var lukket ned. Det gik rask over
Bagges Dæmning. Ved Lyngvig Fyr nød
vi den medbragte kaffe; tak til Brugsen
for rundstykker med tilbehør.
Næste gang cykler vi
onsdag d. 10. juni kl. 9.
Alle er velkomne.
Vel mødt.
Venlig hilsen
John
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Turistkørsel i ind-/udland
Klittens Busser
v/Karsten T. Nohns
Vestervang 20 • Kloster • 6950 Ringkøbing
klittensbusser@mail.dk

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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CenterNyt
2020 startede så godt med fuldt drøn på
alle aktiviteter, og vi kunne se frem til
et forår og en sommer med rigtig mange
fester, møder forsamlinger osv.
Men som på kommando blev der bare
HELT stille i hver eneste krog af centret!!!!
Det blev pludseligt nødvendigt lige at
trække vejret rigtig dybt ned i maven og
få styr på alle de negative tanker, der i
første omgang meldte sig – tankerne der
vedrørte alle de personer, som denne
nedlukning ville berøre, konfirmationerne som de unge mennesker havde set
frem til i så lang tid, fødselsdage, bryllupper, idrætsaktiviteterne osv.
Det er blevet meget klart at Coronakrisen har været hård ved Centret, for
selv om kommunen har opretholdt tilskuddet til idrætsanlægget, rækker det
bare ikke økonomisk. Vi er en institution som står på mange forskellige ben,
og driften er sammensat af indtægter fra
en række forskellige kilder som fx arrangementer, udlejning, fester etc.
Derfor må vi nødvendigvis også kigge
ind i et 2020 med en betydelig nedgang
i omsætningen, og vi håber så meget på,
at det ikke får betydning for den service, som vi hidtil har kunnet levere inden krisen.
Det er en situation, som berører os alle i
en eller anden grad, men vi er dog overbeviste om, at når alt forhåbentligt bliver normaliseret igen, så står vi stadig
sammen – bare endnu stærkere!
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Fællesspisning
Vi kom rigtig godt i mål med vores fællesspisning, og vi vil gerne takke for
den opbakning, vi fik i denne sæson.
Vi havde en ret fast skare på 25-30
stykker til spisning hver tirsdag, og vi
fornemmede ud fra snakken, at de fremmødte hyggede sig lige så meget hver
tirsdag, som Bente og jeg gjorde.
Vi ses HELT sikkert igen, når de her lidt
mærkelige tider har normaliseret sig.

Fastelavn
Søndag d. 23. februar blev der afholdt
tøndeslagning i centret med ca. 80
tilmeldte. En rigtig hyggelig dag for
både børn og forældre, som blev afsluttet i kantinen med saft / kaffe og
Bentes gode fastelavnsboller.
Undertegnede fik taget både billeder og
film på dagen, men det lykkedes desværre også at få det hele slettet igen, inden jeg fik det publiceret. Det beklager
jeg meget, men er ret sikker på, at I
forældre fik foreviget de små og halvstore flot udklædte børn på behørig vis.

Frivillig/hjælperfest
Ganske få dage før hele Danmark blev
lukket ned, fik vi heldigvis afholdt en
super hyggelig aften, hvor de frivillige
hjælpere i Centret var inviteret på rigtig
dejlig mad akkompagneret af vin og øl.

CenterNyt

Det var en fornøjelse at kunne give bare
en lille smule tilbage til jer, der lægger
så mange af jeres timer i Centret….
Tak for jer!

gang, mens der alligevel ikke var aktiviteter. Blandt andet har vi fået skiftet
nogle gamle rør hen over de gamle omklædningsrum, og desuden har vi fået
malet Multisalen samt døre og gerikter.
Der er desuden dialog med Hansen &
Larsen om udskiftning af rytterlyset i
hallen, og vi håber ligeledes at arbejdet
kan påbegyndes hurtigst muligt, så det
derved giver mindst forstyrrelse, når vi
igen er i fuld drift.

Renovering
Tiden, hvor vi har været lukket ned,
har vi kunnet bruge på at få lavet nogle forbedringer i centret. Heldigvis var
det muligt for os at få fremrykket nogle
projekter, så håndværkerne kunne gå i
17

CenterNyt
Fotovognen

Julefrokost

Det længe ventede foredrag med den
fantastiske trio fra Fotovognen blev desværre aflyst d. 21. april og i skrivende
stund har vi endnu ikke fået meldt en ny
dato ud fra Tv MidtVest.
Det positive må dog nok være, at ikke
en eneste endnu har ønsket at få sine
penge retur for billetten. Det er vi meget
taknemmelige for og håber selvfølgelig,
at vi snart kan melde nyt ud til alle de
400, som har købt billet til foredraget.

Vi i bestyrelsen arbejder nu i stedet
hårdt på at få arrangeret en fantastisk og
forrygende julefrokost igen her i 2020.
Mon ikke vi alle kunne trænge til at få
boostet vores sociale konto og få gang
i danseskoene i et år, hvor alting bare
ikke blev helt som det plejer.
Vi er nu – mere end nogensinde - afhængige af jeres opbakning til denne aften, og vi vil derfor håbe, at så mange
som muligt vil sætte et stort X i jeres
kalender d. 12. december 2020.
N.B. Kok Susgaard har nikket ja til at
levere maden endnu en gang

Musikarrangement
Det planlagte musikarrangement i efteråret – nærmere betegnet fredag d.
25. september med Lars Gylden, har
vi desværre set os nødsaget til at aflyse, da der pludselig er blevet stablet et
andet arrangement på benene d. 26. september, som vi vurderer, vil trække i de
samme personer som vi havde satset på
Vi håber dog at kunne invitere Lars en
anden gang, da vi er overbeviste om at
han med sin musik og sine anekdoter
fortalt med et glimt i øjet, vil kunne inspirere til den sunde vestjysk humor.
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Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

af juletræer & pyntegrønt
Svend S. Jensen

97 33 75 41
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Kunsten inviterer
ikke indenfor
i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Året 2020 er og bliver et år, vi vil huske.
Et år med Corona. Et år med aflysninger. Et år med nye måder at gøre tingene på. Et år med nye veje. Et år med
usikkerhed, sammenhold og håb.
Kunstgruppen i Kloster har besluttet ud
fra de givne omstændigheder at aflyse
”Kunsten inviterer indenfor”. Vi har
desuden tradition for at invitere lokale kreative sjæle indenfor med maleri,
strik, håndværk, husflid og sang og
musik. Vi vil sige tak til jer, vi havde
aftaler med og håber, disse aftaler kan
komme i stand i 2021.

20

Arrangementet skulle være afviklet den
første weekend i september. I denne
weekend vil vi så i stedet glæde os over,
at de unge konfirmander kan fejre deres
konfirmation og Kulturcenteret vil blive
fyldt med liv og sang netop i denne
weekend.
Kunstudstillingerne har også ligget
stille, siden vi tog sidste udstilling ned
søndag d. 15. marts 2020.
Men når der kommer lidt liv i Kulturcenteret og de indendørs aktiviteter
igen, er vi klar med nye udstillere.
Venlig hilsen
KunstiKloster
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Holmbohjemmet
Den 10.marts var vi inviteret på eftermiddagskaffe på Fjordparken i Ringkøbing. En god lejlighed til at få en
køretur og nyde hyggeligt samvær med
nye mennesker. Det er lidt sjovt, for
hver gang vi har været på besøg et andet sted (og altid større omgivelser) så
synes vi altid, at det er rart at komme
hjem til vores eget lille hjem.
Det var så den sidste køretur i lang tid,
for dagen efter skete der jo det, at Mette
Frederiksen lukkede landet ned, og
dermed begyndte en helt ny hverdag for
alle her på stedet. Ingen besøg, ingen
ture, ingen banko, ingen gudstjeneste,
ingen torsdagskaffe. Det var noget træls
til at begynde med. Men efterhånden
fandt vi ud af at blive lidt kreative. Man
kan godt sidde sammen med nogen med
2 meters afstand. Man kan også spille
banko med 2 meters afstand - bare en
lille gruppe.
Efterhånden kom der også tilbud om
underholdning udefra. Sang og musik
udendørs, som kan nydes inde bag vinduerne. Når vejret er til det, er vi udendørs.
Hver onsdag eftermiddag kommer om-

sorgsmusikant Susanne Dahl Jensen og
spiller og synger. Teatret OM har været
forbi og ligeledes Richard Ragnwald.
En dejlig dag var det også da sogneforeningen kiggede forbi med blomster til
alle beboere og en fin kurv med lækkerier til personalet. Tusind tak for det. Vi
har også fået blomsterhilsener fra folk ude
i byen. Dejligt at der bliver tænkt på os.

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår der
bliver lukket mere op på plejehjemmene.
Men et er sikkert: Når det sker, så skal
vi ud i naturen med kaffekurven. Og vi
glæder os meget til, at de frivillige kommer igen.
God sommer!
På Holmbohjemmets vegne
Jytte Jensen
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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
Juni –August 2020

CORONA-EPIDEMI
I skrivende stund (midt i maj) står alting i Corona-epidemiens tegn. Langsomt åbner de forskellige grene af samfundet igen, også kirkerne.
Måske er alt normalt igen, når du læser dette.
Men omvendt vil du måske opleve, at det føles
uforsvarligt at bekendtgøre gudstjenester, hvis
epidemien udvikler sig kritisk?
Jeg kan love, at vi i kirkerne vil prøve at opføre os
ansvarligt efter de retningslinjer, der meldes ud.
Hold dig orienteret om evt. aflysninger. Kirkerne
har en hjemmeside www.holmsland-kirker.dk og
en facebookside: Ny Sogn Gammel Sogn. Vi vil
også benytte os af HIMS.
Ole Lange

MENIGHEDSRÅDSVALG
Der skal afholdes valg til menighedsrådet i år,
men også menighedsrådsvalget er blevet påvirket
af Corona-krisen. Der skulle have været et stormøde i Holmsland Idræts- og Kulturcenter den 12.
23

maj. Dette møde blev aflyst. Menighedsrådene
skal nu finde en ny dato - formentlig til august og
til september.
Menighedsrådsvalgene blev indført i 1903 af statsminister I.C. Christensen, som var valgt i Ringkøbing Kredsen. Det var et demokratisk pionér-projekt. Bl.a. var menighedsrådsvalget det første
landsdækkende valg, hvor kvinder havde stemmeret og valgbarhed!
Siden 1903 har menighedsrådsvalgene haft til opgave at gøre folkekirken til hele folkets kirke og
ikke en lukket forsamling for særligt udvalgte.
Gennem valgene har menighedsrådene til opgave
at afspejle det liv, der leves i lokalområderne,
sognet. Derfor er det vigtigt, at så mange som
muligt tager del i debatterne og afstemningen op
til menighedsrådsvalg. Nærmere vil blive bekendtgjort i medierne.
Ole Lange

KONFIRMATION
På grund af Corona-epidemien udskød Kirkeministeriet forårets konfirmationer ”til efter pinse”.
Her på Holmsland kommer årets konfirmationer til
at finde sted:
lørdag den 5. september kl. 10.00 i Ny Sogn kirke
og søndag den 6. september kl. 10.00 i Gammel
Sogn kirke.
Begge datoer under forudsætning af at regeringen
ikke vedtager nye begrænsninger.
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GUDSTJENESTELISTE

Dato og evangelium

Ny Sogn

7. juni –Trinitatis søndag
10.30
Mat.28:Jeg er med jer alle dage
14. juni – 1.søn e.Trin –
9.00
Luk 12: Den rige bonde
21. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
10.30
Luk 14: Efterfølgelse
28. juni – 3.sø.e. Trinitatis –
Luk 15: Den fortabte søn
1. juli– Solnedgangsgudstj
5. juli– 4.sø. e. Trinitatis –
9.00 L. ChriMatt 5:Om kærlighed
stofferse
8. juli– Solnedgangsgudstj.
12. juli – 5. sø. e. Trinitatis
Matt 16: Peters bekendelse
15. juli– Solnedgangsgudstj.
19. juli – 6. sø. e. Trinitatis
10.30
–Matt 19:Kamel og nåleøje
Th.Kristensen
22. juli– Solnedgangsgudstj.
26. juli– 7. sø. e. Trinitatis –
*
Matt 10: Frygt ikke
29. juli– Solnedgangsgudstj.
2. aug – 8. sø. e. Trinitatis 19.00
Matt 7:De to bygherrer
5. aug– Solnedgangsgudstj.
9. aug – 9. sø. e. Trinitatis –
9.00
Luk 12: Skatten i Himlen.
16. aug – 10. sø. e. Trinita10.30
tis Matt 11: Jesus om samtiden
23. aug. – 11. sø. e. Trin.–
9.00
Luk 7: Kvinde m. alabastkrukke
30. aug. – 12. sø. e. Trin. –
9.00
Matt 12,31-42: Om bespottelse
Lørdag 5. sep
10.00 Konfirmation
Søndag 6. sep. aug.– 13.
sø.e. Trinitatis Tjen hinanden

Gl. Sogn
9.00

Sdr.vig

10.30
9.00
10.30 B.
Hindsholm

10.30 B.
Hindsholm

21.00
21.00
21.00
21.00

10.30
21.00
*
21.00
10.30
9.00
10.30
10.30

10.00 Konfirmation

* henviser til at O.L prædiker i andre kirker: 26. juli i No kl. 9. 2.
aug: Hee kl. 9.00 og Rindum kl. 10.30

Kontakt: Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene:

24484340 og 61204437 www.holmsland-kirker.dk.
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MORBUS HISPANNICA
På forsiden af kirkesiderne er der et lille foto. Det
er et par ord, som sognepræst H.J. Mygind skrev i
kirkebogen i efteråret 1918. En ung kvinde på 22
fra Houvig var død, og i kirkebogen skrev han
hendes dødsårsag: Morb. Hispanic. Det samme
skrev han ved de to næste dødsfald, som også var
unge kvinder på 28 og 24 år.
Morbus Hispanica er det latinske navn for den epidemi, vi kender som ”den spanske syge”. Man ved
nu, at den spanske syge skyldtes en virus i slægt
med fugleinfluenza. Den gik værst ud over unge
mennesker med et godt immunforsvar, der blev
tricket til at vende sig mod kroppen selv. På verdensplan kostede den spanske syge o. 50 millioner mennesker livet.
Hvor skal vi prise os lykkelige over de videnskabelige fremskridt, der gør, at vi bedre forstår, hvad
der sker omkring os, og hvordan vi kan behandle!
Og hvor skal vi prise os lykkelige over, at leve i et
land med et grundlæggende kristent menneskesyn: Det er Jesus’ lignelse om den barmhjertige
samaritaner, vi ser i aktion som den moralske
drivkraft, når vi hjælper de svageste i vores midte
uden at spørge om nytte eller rimelighed!
Dåbsordene: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, har sat deres spor og forpligter os til
at være der for hinanden. Også under en epidemi.
26
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Tak

Kloster

Først skal der lyde en stor TAK for lokal
opbakning til Dagli’Brugsen. Der er
rigtig godt gang i butikken.
Corona-krisen satte sit præg på butikken; men i positiv retning i form af øget
kundestrøm. Mange valgte den lille overskuelige butik, hvor man kunne vælge at
handle i ”stille perioder”.
Brugsen var hurtigt ude og tilbyde gratis vareudbringning på Holmsland – og
udenfor Holmsland mod et gebyr på 50
kr. En ordning der fortsætter og en ordning, der blev mødt med stor velvilje.
Den første måned havde vi vareudbringning hver dag. Det toppede lige før påske
med gang i 3 biler på en dag – til 42 leveringer. Nu har vareudbringningen fundet et naturligt leje med udbringning 3
dage som hidtil.

Vi håber, kunderne holder ved og er blevet glade for at handle i butikken. Dejligt
med denne fremgang; på trods af manglende tyske turister.
Det har også været synligt og mærkbart med den øgede omsætning i butikken i form af lidt tomme hylder. Vi tror,
kunderne har forståelse for situationen.
Det er ikke fordi, der ikke bliver bestilt
hjem – men der er simpelthen et større
flow i varerne. Det arbejder personalet
hårdt på at ramme i disponeringen.

Generalforsamling/Årsregnskab
Årsregnskabet foreligger endnu ikke.
Udsat pga Corona; men først i juni vil
regnskabet ligge fremme i butikken. Det
ser lovende ud.
Jimmi følger sammen med personalet op
på tallene hver uge, og næsten hver uge
scorer vi højere i forhold til budget for
samme uge året før dvs. med index-tal
over 100. Indtjeningen følger også godt
med.

Index skal ses i forhold til faktisk omsætning samme uge 2019.
Index 98: Omsætningen er faldet med 2 % i forhold til samme uge sidste år.
Index 129: Omsætningen er steget med 29 % i forhold til samme uge sidste år.
Ugenr.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Omsætning 2019
176.751
183.160
167.365
181.268
205.130
204.077
306.668
204.929
201.447
2011.730

Budget 2020
190.000
184.000
189.000
184.000
198.142
301.245
202.777
204.815
201.983
203.833

Omsætning 2020
172.346
235.567
230.065
228.619
242.988
274.227
227.351
237.841
220.713
244.862

Index
98
129
137
126
118
134
74
116
110
116

Vi ved endnu ikke, hvornår det bliver
muligt at afholde Fælles Generalforsamling.
Forsamlingsforbuddet er stadig på max
10 personer. I myndighedernes aftale
står der, at det kan blive hævet til mellem 30 og 50 personer d. 8. juni 2020.
Vi kan først indkalde til generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er hævet
eller udvidet til det antal personer, som
gør det muligt at gennemføre en generalforsamling.
Med hensyn til valg til bestyrelsen er vi
heldigvis i den situation, at alle medlemmer ønsker at fortsætte arbejdet; så vi
klør på alle sammen, indtil valghandling
kan finde sted på en generalforsamling.

Projekt Omdannelseslandsby –
udflytning af Brugsen; er det gået
i sig selv igen?

by, da vi ligger i byzone. En præmis, der
ikke var tydelig i kommunens oplæg!
Men på mødet sadlede vi om til at gå efter en lokal udviklingsplan for Kloster
og hurtigst muligt inddrage politikere og
embedsmænd i denne proces. De otte
projektpunkter fra ansøgningen blev
prioriteret - og prioritet 1 er udflytning
af Brugsen op i nærheden af Søndervig
Landevej.
Vi har indkaldt resursepersoner fra kommunen (embedsmænd og politikere) til
et dialogmøde, hvor vi skal blive mere
konkrete i et forpligtende og fremtidigt
samarbejde. Se mere om dette under
Sogneforeningen / Bosætningsudvalget.

Personalet
Der er en god og stabil personaleflok i
Brugsen. Det er med til at gøre det til
et rart sted at komme. Der vil dog efter
sommerferien ske en lille ændring; Jette
vender tilbage fra barsel, og vi må sige
farvel til Philip. Philip har gjort det virkelig godt i butikken i det år. Tak for det,
Philip. Vi kommer til at savne dig; men
så bliver det godt at få Jette tilbage.
På gensyn til Fælles Generalforsamling
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nej, men processen er udsat.
Vi har afholdt møde med Bosætningsudvalget og drøftet det kedelige i, at vi ikke
kan blive udpeget til omdannelseslands29

Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

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

FLEXLEASING

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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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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Skydning er en sport for hele familien,
som kræver ro og koncentration. Afhængigt af alder, skydes der i forskellige
klasser og stillinger, men grundlæggende går det ud på det samme – ram plet
og gå hjem med et tilfredsstillende resultat – og måske næste uges håneret (eller
opvask) børn og forældre imellem.

Holmsland Skytteforening lever en relativ stille tilværelse i kælderen under hallen – måske er der flere her i området der
ikke engang kender til dens eksistens?
Derfor en kort introduktion til sporten og
foreningen.
Foreningen råder over baneanlæg med
4 stk. 15m baner, hvor der skydes med
cal.22 salonrifler. En skydning består af
en serie på 25 skud – 5 prøveskud og 20
gældende skud.
Foreningen havde i denne sæson 22
medlemmer fordelt på 12 børn, 2 juniorer, 2 dameskytter og 6 herreskytter.
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I denne sæson har der været en del mere
aktivitet og organisering forud for sæsonstart, grundet en stramning i lovgivningen omkring skytteforeninger og våben. Det har afledt at 6 personer har taget
Skydelederuddannelse forud for sæsonstart. Derudover har der været en masse
politigodkendelser og papirarbejde der
skulle på plads, inden vi kunne invitere
børn og voksne indenfor på banen.
Men indenfor det kom de…
Der er afviklet 17 træningsaftener over
sæsonen, hvor der typisk skydes op til 13
serier. I alt løber det op i omkring 4200
skud på en sæson.
I opholdslokalerne er der stor aktivitet
mellem skydningerne, hvor der hygges
blandt skytter, forældre og hjælpere – og
der er altid kaffe på kanden.
Ved juleafslutning skydes der på alternative skiver med motiver som julegaver,
juletræer og rensdyr, som alle skal ha et
pletskud for at trække præmierne hjem.
Ud over almindelig træning, har 7
børneskytter været til deres første skyde-

Desværre blev sæsonen brat afsluttet, da
Mette og Søren lukkede landet pga. Covid-19 i samme minutter som vi udsendte invitationer til klubmesterskab og afslutning. Det blev vi desværre nødt til at
aflyse.

stævne i Højmark, hvor de klarede sig
rigtig flot. Enkelte tog præmier med
hjem og andre satte personlige rekorder
– det var flot! Det var samtidig en oplevelse for dem, at skyde på fremmede baner med elektroniske skiver og automatisk tælling – så avanceret er vi ikke på
vores baner – endnu.

Bestyrelsen i Holmsland Skytteforening vil gerne sige stor tak til alle skytter, forældre og frivillige for jeres bidrag
i denne sæson. Vi håber at se jer alle
sammen – og gerne flere – når sæsonen
starter op igen til efteråret.
På vegne af Holmsland Skytteforening
Jesper Hillebrandt.

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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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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Nyhed:

Operaklub i
Kloster!
Vi er nogle stykker som fandt sammen
(ja, vi nåede det inden Corona) for at
få en operaoplevelse og tog til koncerthuset i Herning. Den Jyske Operas opførelse af Mozarts ”Bortførelsen af Seraillet” var en kanon oplevelse.
Nogle havde været til opera før, andre
havde ikke. Alle var dog enige om, at
DET skulle vi prøve igen, og at vi vil
danne en ”Operaklub”. Det er virkelig
hyggeligt at være en gruppe, der tager
afsted sammen for at dele en god oplevelse!

Næste opera er Verdis’ Rigoletto. Vi satser på at tage til Esbjerg fredag d. 23.10.
2020 (hvis altså Corona tillader det).
En billet koster mellem 400-500 kr.
per person. Vi samkører (deler benzin),
medmindre vi bliver en del flere, og det
lykkes at få en bus. Indtil videre er vi 16.
Hvis du har lyst til at være med, venligst
kontakt Dee Berger, senest d. 10. juni.
2625 1558 / deeb@gmail.com
eller på Messenger.
Husk at angive dit navn, tlf. nummer og
mailadresse.
Med venlig hilsen,
på Operaklubbens vegne
Dee
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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

HOLMSLAND SKOLE
Siden sidst:

Den forgangne periode har tydeligvis
været en noget anderledes periode, end
vi nogensinde før har oplevet.
Februar startede ellers traditionen tro
med fastelavnsfest for indskolingen,
alle børn var klædt ud, der var alt fra
prinser, prinsesser og superhelte til tandpastatuber. Katten blev slået af tønden,
der blev spist fastelavnsboller og der
var konkurrence i snørebåndsspisning.
Februar bød på mange timer, hvor alle
øvede til en af årets store begivenheder
skoleopvisningen, alle tog del i arbejdet
og kæmpede for at lære de forskellige
serier, og alle var spændte på den store
dag, hvor opvisningen skulle vises frem.

Samtid blev der lavet en midlertidig afskærmning mellem skole og SFO lokalerne så børnehavebørn og deres udstyr kunne flytte ind, legepladsen blev
lukket og børnehavebørnene begyndte
deres hverdag i nye lokaler.
Alle havde fundet sig godt til rette i
deres nye lokaler og hverdagen fungerede.
Men den 11. marts gik Mette Frederiksen på skærmen og meldte, at fra mandag ville alle skoler og daginstitutioner være lukkede pga. Covid-19. Samtid
betød det også, at den nært forestående
skoleopvisning blev aflyst.

Februar måned viste sig ligesom januar fra en meget våd side. Det forsagede
en vandskade i en del af børnehaven.
Det resulterede i, at SFO’ens personale
og alle SFO børn fik travlt, skolen blev
ommøbleret på rekordtid. Skolekøkken,
gymnastiksal og faglokaler blev omdannet til SFO.

Alt blev sat på pause og både børn,
forældre og lærere skulle finde sig til
rette i en ny hverdag, hvor mange både
skulle agere i deres job, være forældre
og lærer/pædagog på samme tid. Det
har været udfordrende for mange, også
for lærerne, der skulle finde den bedste
løsning på, hvordan hjemmeundervisning bedst muligt kunne fungere.
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HOLMSLAND SKOLE
Det har uden tvivl givet grå hår i flere
familier, men mon ikke det også har
været lærerigt for alle og indbudt til
læring på helt nye måder.

Efter påske blev første fase af Danmark genåbnet og årgangene til og med
5. klasse skulle igen møde i skole. Her
var første lektion ”vask af hænder” og
”køkultur.”
Mange børn meldte tilbage, at de den
første dag ikke havde lavet andet, end
at stå i kø og vasket hænder efter sundhedsstyrelsens forskrifter.

Der blev en aften arrangeret banko på
afstand, elever printede bankopladder
ud, og via skolens facebook kunne de
deltage i en times banko. Der var købt
fine præmier ind, og Torben og Marianne sørgede for at dele præmierne ud.

Pladserne til eleverne var fordelt rundt
i klasserne, så der mellem eleverne nu
var minimum 2 meters afstand - undervisningen skulle tænkes ind i nye
former, der kunne overholde de nye
forholdsregler.
Indskolingen tog konsekvensen og
brugte torsdage til udflugter. De har udforsket naturen omkring skolen og har
både været ved Vesterhavet, på legepladsen på Lodbjerg Hede og en tur ved
Ringkøbing Fjord.
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HOLMSLAND SKOLE
Den forgangne periode var desværre
også den periode, hvor vi måtte sige et
endeligt farvel til Heidi Sandholm.
Igennem det sidste års tid har Heidi
kæmpet en brav kamp mod kræftsygdom – og har hele tiden været overbevist om, at hun skulle tilbage til sin kære
skole og sine kære elever.
Sådan blev det desværre ikke. Den 6.
marts 2020 sov Heidi stille ind på Hospice i Hvide Sande. Vi vil huske Heidi som nærværende, opmærksom, ærlig
og kærlig.
Børnene var meget trygge ved Heidi –
og fagligt havde hun en bred palet, så
det både var det sproglige, matematiske
og kreative hun udfordrede børnene i.
Heidi har sat sine spor – og elever, personale samt bestyrelse vil savne og
huske Heidi.
Æret være Heidis minde.

På skolebestyrelsens vegne:
Anne Grell

39

40

Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

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

HUSK

3. 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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Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Højskoledage
på Holmsland
2020/2021
Så er programmet for Højskoledagene
på Holmsland 2020/21 på plads.
LOF’s program udkommer en gang i
august.
Tilmeldingerne, som skal ske via LOFs
hjemmeside, kan ske fra torsdag den 27.
august 2020.
Birgit Christoffersen, Hella Hansen og
Mogens Tarp
7. oktober 2020
Formidler og foredragsholder
Poul Marcus:
Kongeåen – den gamle grænse.
I anledning af 100-året for genforeningen med Sønderjylland vil foredragsholderen fortælle om Kongeåen fra udspring til udløb og undervejs fortælle
en masse historier om tildragelser langs
den gamle grænse.
21. oktober 2020
Forfatter Hanne Faldborg:
Den 3. alder – gør den til livets bedste.
Personer omkring de tres har fået en hel
generation foræret. Tidligere var mange
slidt ned, når arbejdslivet ophørte. I dag
lever vi længere. Mange står med 20 år,
hvor kroppens motor kører lydefrit, og
de stortrives med de mange muligheder.

MEN! Ældresagen har dokumenteret,
at mere end hver fjerde pensionist kører
træt i livet, og 65.000 er decideret ensomme. HVORFOR?
Foredraget afdækker, at kroppen bremser for nytænkning. At sindet ikke er
omstillingsparat. Det kan krop og sind
blive! Under foredraget får alle nemme
værktøjer og nye vinkler til at gøre
den tredje alder til livets bedste. Alle
lærer at forstå, at man ikke går i stå, fordi man bliver gammel, men man bliver
gammel, hvis man går i stå.
4. november 2020
Eventyrer Christian Liebergreeen:
11 meters frihed
– at sejle jorden rundt alene.
Christian Liebergreen sejlede som 28
årig jorden rundt alene uden stop i 260
dage. En ung mand, der drager ud i verden efter noget mere, noget større og
meningsfuldt at vende hjem med. Han
rejser ud som dreng og vender hjem
som mand, beriget med nye indsigter og
forståelse som den største rigdom.
18. november 2020
Journalist Anders Laugesen:
En tid i opbrud.
Anders Laugesen er bl. a. kendt fra DR
P 1: Mennesker og tro. Det valgte foredrag må siges at være blevet højaktuelt,
siden det blev aftalt med foredragsholderen. ”Et foredrag kan noget, der ikke
kan erstattes af elektroniske billeder eller film. Tilhørernes opmærksomhed
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bevæger foredragets retning, og derfor
kan et foredrag aldrig gøres færdigt. Det
er altid undervejs og opstår på ny hver
gang. Uanset hvor grundig forberedelserne har været.”
13. januar 2021
Journalist Jimmi Ekløv:
”Danmark nu blunder den lyse nat”
– det nordiske lys.
Det nordiske lys betyder meget for os
skandinaver – meget mere end vi tror.
Vi kommer omkring lysets mystik og
liv i kunst, litteratur poesi og religion.
Fra Hammershøj og Eckersberg til PH
og Johannes evangeliet.
27. januar 2021
Pator emeritus Erik Paabøl:
Forfatteren Anne-Cathrine
Riebnitzsky.
Riebnitzsky skriver på baggrund af bl.
a. sin opvækst i en disharmonisk familie og sine oplevelser som udsendt i Afghanistan.
10. februar 2021
Fhv. musikskoleleder Kaj Milter:
Introduktion til den nye
højskolesangbog.
I november 2020 udkommer den nye
højskolesangbog, hvor der dels vil være
fjernet nogle sange og dels være kommet en del nye til. Kaj Milter vil introducere os til nogle af disse og synge
dem sammen med os.
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24. februar 2021
Fhv. højskoleforstander
Lillian Hjorth-Westh:
Rundt i den humoristiske verden.
”Smilet er den korteste afstand mellem
mennesker” (Victor Borge).
Man kan nemlig ikke være sur eller vred
på dem, man griner sammen med. Med
humoren får vi overskud til at rumme
det alvorlige.’
Vi har siden 1849 spillet revyer i Danmark. En form der umiddelbart appellerer til publikums humoristiske sans,
men hvor der ofte ligger stor alvor bag
ved. En form hvor vi ikke griner ad nogen, men sammen med nogen.
”Vil du proppe alvor i en mand, skal du
først få ham til at åbne munden af grin”
(Dario Fo).
Jeg vil tage tilhørerne med på en humoristisk rundrejse sammen med Halfdan
Rasmussen, Victor Borge, Storm P, Johannes Møllehave og andre, som vi kan
grine sammen med.
”Den, som kun tager spøg for spøg, og
alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt”
(Piet Hein).

Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46

45

Holmsland
lokalhistoriske Arkiv
Nedenstående digt er fundet i arkivet. Det var
meningen, at der her skulle have været fortalt lidt
om, hvem Alfred Holm Laursen er, men da materialet om ham ligger i arkivet, kan det ikke lade
sig gøre, da vi i disse coronatider ikke må komme
der. Vi bringer det i et senere blad.
Digtet er gengivet i den form, Alfred Laursen har
skrevet det.

æ skypump
af Alfred Holm Laursen, Hvide Sande
hva? hvem der hår sån rumstier i mi haw
jow – det wår en skypump en minut om å law
- ja, hår jen sjæt måg te ryd-op i si daw
jow, gu er et sand, a war ind i en sjell
du sku ha sjeet mæ law himmelspræl
te a eet røg his op – det wår hjulme en held.
ja, hwa det vår sån lidt hen o æ daw
a gik å ga de tow skimlet en gjav
- så kam ski mi kuen i en hulendes jaw
knap håd hun sjett mæ, så skingret hun Iver
stræv å kom å sie, hva der goer o æ fywer
- kom stræw å sie, hwa trower du det blywer
nå, a gik hen te æ vinner å keg
å no wel a sej dæ te a bløw ski bleg
nu ku a begrif, te æ kjælling hun skreg
- for dæ’ sprong den særeste døwwel o æ fywer
- en begsvot skosten’ – misæl om a lywer
så tyk som æ fyrtaarn å tow gång hywer
- snår stu’en o ligh, å snår low en o skro
å hiel op ind i æ himmel ku en no’
å jøsses kos – den klem den håd o
den pisket æ vand hiel kridende hvie
å imænd kam en nærer – så vidt a ku sie
a tænt, gu we, hva der no ska skie
så gik en i land ret ue for P. Dam
å a sprong ue i mi haw’ i det sam
å der so a te den snopet en par af hans lamm
å ingen ka sej hur de lamm er bløwen aw
de er henn, sølle små skrawl, den daw i daw
om æ døwwel hår swalleret dem nie i si maw?
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men sjell gik en ind i Kræ Mads’ hans goer
å der so en sæ gal o hans vindmotor
a kan no hejsen et ved, hwa den ka ha gjor
men æ kumpen ku altså eet toel å sie en
den fløw o en – ret te de knåget i en
å så fild ski æ møll mæ en brækket bien
så gik en en stød ad æ Ringkjøwn-vej
dær cykel vor dejn, å hans kuen vår mej
å føj for en oløkk som de kam a stej
ja, han bløww kuns vælt, hwa en gejstlig person
æ så’n en døwwel wal nøj te å skoen
men den tu revans, så misæl, o hans kuen
den hwisted hind om, å hyllet hind ind
i kjol å skjørter, hon skreg sølle kvind
for de var jo klår, hva æ tump håd i sind
men så kam æ dejn da te hjælp, å de tow
de stredes hvot om æ kuen, ska a low
a stu å grinnet, for det var ski sjov
men de mo han ha hør, det forbannede ting
for ligh o jen gång så gjør en omkring
å såt så hær hen i jen hulendes spring
det kam som en lyssen – a rænd så snår
a bløw æ døwwel hans anslaw waar
men jøsses a langet ski eet mi dar
den grev mæ ligh i mi nak å mi bag
å hvistet mæ op så hyvt som mi tag
jow hjuleme vår et en fåle sag
a fløw ski fålil, a ku slet eet la vær
a røg ind mæll nøj skrigend hvirrelsyk stær
æ dejn hans rok å en hal tønd tjær
den snurret mæ rundt å a fløw a stej
a holdt i mi loww æ hiele vej
a tint, hwem der no hår had si biwwel med
a lot ski mi ywen te a eet sku si en
å ve do faalil hwa a så gjor ve en
vig fra mæ satan, se det så a te en
æ døwwel han rest ve de biwelstærk uer
å hvowall han håd løwt mæ så hyvt som mi goer
så lå han mæ flows ijen o æ jouer
å dengaang a ownet mi ywn bette ven
da var en ski væk, å den kam eet ijen
den stak ud o æ fywer, å der bløw en hen
ja grin ka du savt, men spør kuns P. Dam,
Kræ Mads’ å æ dejn å hans kuen om det sam’
de skal hjulme snår gjør din twill te skam

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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