HOLMSLAND SOGNEBLAD

Maj 2021

23. ÅRGANG

NR.2
1

HOLMSLAND SOGNEBLAD
23. Årgang

Nr. 2

Maj 2021

Udgivet af Holmsland Sogneforening
www.Holmsland.dk

Bladudvalg:

holmsland.sogneblad@gmail.com
Bodil Hindsholm Hansen (ansvh.)
Brunbjergvej 25
Lodbjerg Hede
6950 Ringkøbing
24 43 25 43
Ivan Schmidt
Frederiksberg 20
Kloster
6950 Ringkøbing
23 42 00 70
Mogens Tarp
Gadegaardsvej 9
Kloster
6950 Ringkøbing
44 11 92 42
Deadline for næste nummer:
Mandag d. 2. august
Udkommer i uge 34
Forsidefoto:
Ivan Schmidt
Grafisk produktion: meller.dk
Trykt i 680 eks.

Kære læsere
Nu lysner det!
Vi håber og forventer, at forsamlingsloftet vil blive løftet, så vi kan være flere sammen og igen mødes – med påpasselighed og respekt for Corona-reglerne.
Den 29. maj vil den første HOLMSLAND
SOMMERFEST blive fejret. Naturligvis
er Corona-sikkerhed tænkt med. Programmet ser rigtig godt ud med indhold for både
unge og gamle og dem midt i mellem!
Grundlovsdag (den 5. juni) vil der blive
holdt grundlovsmøde hos Jeanette og Sjoerd Both. Vi satser på fint vejr, så mødet kan
holdes i deres skønne have.
Motionsgrupper og træning er i gang igen.
I kirkerne kan vi atter synge med på salmerne.
Og allervigtigst: Det lysner for Kloster og
hele Holmsland.
Vi har fået en enestående chance: Vi kan alle
være med til at udarbejde en helhedsplan for
vores område og gøre det til et endnu bedre sted at bo i. Hans Jørn Sørensen og Dorthe Krogsgaard skriver her i bladet mere om
planerne, og hvordan vi kan deltage i dem.
Sogneforeningen håber, at I ikke vil holde jer tilbage, men være med i planlægningen. Måske er det lige din idé, der
får det store billede til at falde på plads!
Sogneforeningen ønsker alle en skøn sommer med en passende blanding af sol og
varme, grøderegn – og god vind, for vi er
jo i Vestjylland.
Bodil Hindsholm Hansen
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Skal
du med?
Holmsland Sogneforening
indkalder hermed til

generalforsamling
fredag d. 11. juni 2021
kl. 17.00 i
Holmsland
Idræts- og Kulturcenter

Vi håber at se så mange som vi
nu må være på denne dato – for
at være sikker på vi ikke bliver for
mange, er vi nødsaget til at man
tilmelder sig.
Dette gøres ved at skrive en mail
til dorthe@mogensgaard.dk eller
en sms til 23299791 senest mandagen før.
Sogneforeningen er vært ved en
let aftensmad.
Dagsorden iflg. vedtægter
På gensyn fra
Holmsland Sogneforening

Lopper og
Genbrug på
Bandsbyvej 32
Ved fælles hjælp er Lopper og Genbrug
dette forår kommet rigtig godt fra land.
Tilpas med kunder. Hyggelige kunder.
Kunder, som også har gjort fine indkøb.
Annonceringen har kørt på lavt blus for
ikke at få for stort rykind.
Containeren på genbrugspladsen bliver
tømt mindst en gang om ugen og mange
store ting afleveres direkte på Bandsbyvej.
Tak til alle jer, der tænker på Holmsland
Sogneforenings Lopper og Genbrug, når
der ryddes op og skiftes ud i hjemmene.
Bliv endelig ved.
25 veluddannede krejlere, som på vagterne bliver aflønnet og spist af med kaffe og chokoladekiks, står hele tiden parate til at sortere, stille
på plads, sælge og
sende tingene videre ud i verden.
Men det bliver dejligt, når vi på loppeholdet igen kan
sætte os omkring et
bord alle sammen på en gang og nyde et
stykke smørrebrød. Det fortjener vi.
Følg facebookopslag på Holmsland
Sogneforenings Lopper og Genbrug.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Helhedsplan
I februarnummeret af Sognebladet skrev
jeg, at Kloster/Holmsland kunne forvente
igangsætning af arbejdet med helhedsplan i slutningen af 2021 eller start 2022.
Imidlertid har Velling bedt om udsættelse,
så vi har fået tilbuddet her og nu. Det kom
lidt uventet, men da vi herved kunne få udflytningen af Brugsen sat ind i en større
sammenhæng, greb vi naturligvis chancen
og i øvrigt har vi jo ”Omdannelseslandsbyprojektet” i frisk erindring.
Nu har vi så haft virtuelt opstartsmøde d.
6. april, hvor der var stor deltagelse. Her
fik vi svar på, hvad en helhedsplan egentlig er, og hvordan arbejdet med den skulle
foregå.
Kort fortalt foregår arbejdet således:
Der afholdes et antal workshops, hvor alle
har mulighed for at deltage og give deres
besyv med.
Sideløbende hermed kan man indtaste
idéer i ”Idégeneratoren”, som er at finde på
helhedsplankloster.rksk.dk
Jeg kan kun opfordre alle til at kigge ind.
Der er rigtig mange forslag til, hvordan
vi kan styrke vores område for fremtiden.
Helhedsplanen har en lang tidshorisont,
men delelementer som f.eks. Brugsens udflytning og bosætning ligger lige for.
Sideløbende og i forlængelse af workshopsene er der møder mellem en række
”Nøgleaktører”, som skal viderebehandle
indkomne forslag og på et senere tidspunkt
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Der er rigtig mange idéer på bordet.

være i centrum, når planerne skal føres ud
i livet.
Endelig er der udpeget en ”ambassadørgruppe”, som får til opgave at se idéerne i
fugleperspektiv og prioritere dem.
I denne gruppe er politikerne repræsenteret
ved Gitte Kjeldsen og Benjamin Morthorst,
og sammen med repræsentanter for kommunens forvaltning skal arbejdet munde
ud i et helhedsplanforslag. Dette skulle efter planen ligge klar til vedtagelse i kommunalbestyrelsen før sommerferien, men
må desværre udskydes til lige efter.
Herefter kan man begynde på implementeringen af planens delelementer.
Ud over at skabe overblik har helhedsplanarbejdet flere stærke sider.
Her tænkes ikke kun på den demokratiske
proces, som gerne skal give aktørerne et
stærkt mandat senere, når planerne skal
føres ud i livet, men også det faktum, at
den færdige helhedsplan vil give et stærkt
afsæt, når der skal søges fonde mm. Jeg er-

HOLMSLAND SOGNEFORENING
indrer endnu engang om, at helhedsplanen
ikke giver automatisk adgang til kommunens kasser.

det er for tidligt at sige noget
om på nuværende tidspunkt. Der skulle nødigt opstå forventninger, som alligevel ikke
kommer med i den endelige plan.
Jeg kan kun opfordre til, at man holder sig
orienteret og meget gerne deltager aktivt i
arbejdet.
Den aktuelle orientering om nyt vil ind-til
videre foregå på HIMS og Facebook, men
vi håber på et møde i juni med fysisk fremmøde. Mere herom senere.
På Bosætningsudvalgets vegne
Hans Jørn Sørensen

-

Tegningerne til boligerne på Ragna Tangs
Plads er ændret i forhold til dem vi bragte
i sidste nummer af Sognebladet. Bl.a. er
tilkørselsvejen anderledes. Der er tilkørsel
fra Juelsmindevej.
Se de nye her:

Skitse fra Helhedsplanarbejdet.

I skrivende stund d. 1/5 vil næste begivenhed blive et ekstra møde holdt som
Workshop d. 10. maj. De første workshops havde skuffende få deltagere. Dels
var der mange, der havde tekniske problemer og dels var tidspunktet ikke godt for
børnefamilierne.
Derfor denne ekstra chance til at være med
i processen.
Man vil måske savne konkrete oplysninger
om, hvilke idéer, der arbejdes med, men
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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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Grundlovsmøde
lørdag den 5. juni
kl. 14
Sidste år måtte vi desværre corona-aflyse grundlovsmødet, men i år håber og
tror vi på, at forholdene er bedret, så vi
sammen kan holde grundlovsmøde hos
Jeanette og Sjoerd Both, Røjklitvej 11.
De to har gæstfrit lovet at stille rammer til rådighed for mødet, og vi bestiller naturligvis godt vejr, så vi kan holde
mødet under åben himmel i deres dejlige
have.
Skulle det sætte ind med dårligt vejr, kan
vi nok få lov at rykke ind i laden.
Vi har tilladt os at geninvitere Bo Trelborg, formand for Grænseforeningen i
Skjern-Tarm, der skulle have talt ved det
aflyste møde sidste år.
Han vil fortælle om Genforeningen, da
Sønderjylland igen blev dansk ved afstemningen i 1920.
100-års jubilæet måtte jo næsten forbigås sidste år, men vi kan så i år fejre
101-års jubilæum!
Bo Trelborg har tidligere været lærer
på friskolen i Sdr. Vium og er nu bosat
i Tarm.
Højskolesangbogen vil komme i brug til
fællessang, og der vil blive budt på kaffe
og kage til afslutning, når vi går over til
almindeligt hyggeligt samvær.
Alle er velkomne!
BHH
7

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Nyt fra HGU
Igen i år var det ikke muligt at afholde
vores fælles generalforsamling. I stedet
skulle vi prøve noget nyt, nemlig at afholde generalforsamling over Teams.
En meget anderledes måde at afholde
den på, men en måde mange er blevet
vant til at kommunikere på gennem det
sidste år. Vi havde gerne set flere deltagere, men vi takker også dem der deltog mange gange.
På generalforsamlingen blev der gennemgået regnskab, der, til trods for Covid-19, endte med et acceptabelt resultat.
Dette resultat kan vi takke vores sponsorer, medlemmer og frivillige for. Der
blev også gennemgået en ny kontingentstruktur i HGU, der vil give et mere fleksibelt og tilpasset kontingent ved hver
enkelt sportsgren.
Der var i år to medlemmer på valg, som
begge modtog genvalg.
Både Bent Erik Iversen og Bjørn Verwiebe blev genvalgt, og vi er i bestyrelsen for muligheden for at fortsætte med
det arbejde vi, grundet Covid-19, ikke
har kunnet afsluttet.
Efterfølgende er bestyrelsen konstitueret.
Vi i bestyrelsen har dog i det sidste år
ikke ligget helt på den lade side, bl.a.
har vi i foråret kunnet præsentere en ny
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Formand:
Mads Jørgensen
Kasserer/næstformand:
Bent Erik Iversen
Sekrætær:
Bjørn Verwiebe
Marketing:
Marian Jeppesen
Sportskoordinator:
Line Lea

hjemmeside, som vil være mere brugervenlig for både medlemmer og administratorer. Brug endelig 5 minutter på h-gu.
dk og se resultatet.
Der i hallen er blevet hængt to infoskærme op i forbindelse med FCM klubsamarbejdet. Disse vil gøre det muligt
at kommunikere med vores medlemmer
direkte, hvor de færdes og ligeledes til
eventuelle gæstehold.
Vi har indgået i et samarbejde med DGI
i håb om at kunne udvikle HGU yderligere. Vi har startet hvad de kalder
en Genstartspakke, der indeholder en
gennemgang af foreningen og dens ønsker, og som til slut skal udmunde i en
plan for, hvad vi ønsker at arbejde med i
fremtiden gennem indsigt og kurser.
Hele bestyrelsen glæder sig meget til
dette samarbejde.
Lige inden påske besluttede vi os for
at vores medlemmer trængte til et lille

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
lyspunkt, så bestyrelsen brugte en
dag på at uddele
påskeæg til alle.
Modtagelsen
vi
fik, var helt utrolig,
og vi var glade for
at kunne sprede
lidt glæde i denne
tid (Tak til Nina Aarup for inspirationen
til dette). Vi vil dog også gerne i denne
forbindelse opfordre alle medlemmer til
at få opdateret deres adresser i Conventus, da vi desværre kørte forgæves et par
gange og derfor ikke kunne aflevere alle
de påskeæg vi gerne ville.

Heldigvis ser det ud som om
vi går imod lysere tider. Og at alt snart vil
vende tilbage til normen.
Vi har fået gang i flere hold: fodbold,
gangmotion, udendørs træning osv. men
vil som altid gerne have gang i flere.
Både udendørs- og indendørsaktiviteter
er velkomne. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at komme med ideer eller
tiltag, intet er for småt eller for stort.
Vi hjælper gerne med opstart, kurser og
indkøb af rekvisitter.
Lad os få skabt den bedste sæson muligt.
Mvh HGUs Bestyrelse.

Udendørsfodbold 2021
Før sommerferien
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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
Vi går mod lysere tider – i flere henseender. Og vi glæder os så meget til at
der nu igen må komme liv i både hallen,
multisalen og kantinen. Det har været et
langt sejt træk, og jeg må indrømme, at
tålmodigheden har været ved at briste et
par gange eller tre.
Nu ser det som sagt ud til, at der bliver
mulighed for at mødes igen, i takt med
at forsamlingsforbuddet udfases, og det
går heldigvis så stærkt, at vi med store
smil kan få afholdt de mange konfirmationer og generalforsamlinger, som er
booket i Centret her i foråret og i forsommeren.
Til info viser nedenstående tabel den
foreløbige plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.
Der er dog stadig en række restriktioner, som vil være gældende for, at vi
kan få lov at genåbne, og vi appellerer
selvfølgelig til, at alle har forståelse for
dette og overholder de krav, der nu må
være på gældende tidspunkt.
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• Fortsat arealkrav på 2m2 for siddende servering – 4 m2 for stående
• Coronapas eller en negativ test som
er max. 72 timer gammel
• Mundbind

CenterNyt
Den nuværende rammeaftale bliver
drøftet igen primo maj og i juni, så tingene ser muligvis allerede anderledes
ud når I sidder med denne udgave af
Sognebladet.

Arrangementer
Vi har bedt Sanglærken & Sebastian
om at komme og underholde os på en
– forhåbentlig - smuk sommeraften den
18. august kl. 19:00.
Sanghæfter bliver udleveret så medbring bare et picnictæppe eller en stol,
så vi sammen kan nyde fællessangen i
det fri.
Vi i Centret sørger for at I kan købe en
sodavand/øl/ vin/ Kaffe eller lidt sødt til
kaffen.

Julefrokost
Det er tidligt at melde ud, det ved vi
godt, men trænger vi ikke også til at se
hen imod noget festligt igen?
Og selvfølgelig skal vi have julefrokost
igen. Vi tror på det og er overbeviste
om, at alle jer derude også er klar på at
afholde et brag af en fest igen.
Så tag vennerne, kollegerne, familien
osv. under armen og få jer meldt til i
god tid, da vi i år har bestemt, der bliver
sat antal på billetterne for at undgå for
mange tilmeldinger i de sidste dage, da
det bliver meget rodet i forhold til både
bordopstillinger, maden og booking af
personale.
I år har vi været så fantastisk heldige at
få fat på bandet ´Ugler i Mosen` som af
mange betegnes som Danmarks bedste
Festband med en af Danmarks skarpeste
sangerinder i front. De er kendt for at levere professionel underholdning sammen med en tydelig spilleglæde, så der
er noget at glæde sig til
Lørdag den 11. december kl. 18.30-01.00
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CenterNyt
Generalforsamling
Onsdag den 24. marts blev der afholdt generalforsamling i Holmsland
Idræts- & Kulturcenter. Grundet de
mange restriktioner foregik det denne
gang virtuelt over et “Teamsmøde”,
da vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke kunne mødes som vanligt.
Vi kunne godt have ønsket os flere
tilmeldte, men situationen i betragtning, så var vi dog tilfredse.
På valg var Ole Aarup og Thomas
Lauridsen, som ikke ønskede at modtage genvalg.
Jeg fik fornøjelsen af at arbejde sammen med de to i knapt 1½ år og jeg vil
hermed gerne takke for jeres støtte og
et rigtigt godt samarbejde.
Der skulle findes to nye medlemmer
til bestyrelsen, som kunne erstatte de
to afgående herrer, og der blev foreslået Anders Nohns og Kirsten Høy
Andersen, som heldigvis begge takkede ja til at indtræde i bestyrelsen.
De er begge to allerede i fuld gang
med forskellige opgaver, men der skal
dog alligevel lyde et velkommen til jer
begge og jeg glæder mig rigtig meget
til et spændende samarbejde fremover.
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Medlemsskab af
Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Som medlem af HIK er du med til at
støtte både det daglige arbejde, foreningslivet og de kulturelle aktiviteter
her på Holmsland og vi håber at rigtig
mange vil støtte op om os.
Kontingentet lyder fortsat på kr.
100,- og der kan betales på følgende
måder:
• Bankoverførsel til konto: 7650
2439250 (HUSK at oplyse navn)
• Direkte til Centerleder – Marlene

Tak for din støtte
Det er aldrig for sent!

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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Folderne med program for dagen udkommer sammen med sognebladet i august.
Men sørg for allerede nu
at booke datoen.

NATURENS DAG

Inger, Esther, Dorthe og Bodil

Den eventyrlige natur

Naturens Dag afholdes
på Røjklit Havn
søndag d. 12.september
Det bliver godt igen at mødes, og forberedelserne er allerede i gang.
Dagen vil komme til at rumme gammelkendte aktiviteter, men også nye tiltag vil
dukke op.
Lad os sammen gå på opdagelse i den
eventyrlige natur.
Kom med gode ideer og forslag til tiltag.
Sammen kan vi lave en god dag.

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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Holmbohjemmet
Nyt fra byens plejehjem
Så er foråret kommet, og her på stedet
hilser vi den hjertelig velkommen. Det er
tiltrængt med sol og varme. Og heldigvis
er vi nu sluppet fri - dvs at vi nu må få de
frivillige ind igen til bl.a. kaffe, sang og
gåture. Og bussen står i garagen og venter på gode ture ud i området.
Sidst fortalte jeg lidt om vores nye tilbygning - et drivhus/opholdssted. Det
står nu færdigt og er også taget i brug. I
nær fremtid kører vi en tur til Laubjergs
planteskole og køber ind af planter til
krukker og altankasser, så der kan blive
pyntet op.
tur til for at hente friske forsyninger. Så
nu svømmer der små fisk rundt i forskellige farver.
Af aktiviteter har der været gang i bankospil gennem hele vinteren. Ole Lange er
også kommet indenfor igen og afholder gudstjeneste og sangeftermiddag en
gang om måneden.
Vi har her på adressen fået en ny firbenet
beboer - nemlig Lissis kanin Ninus. Den
bor ude på terrassen i et bur, og kommer
med jævne mellemrum ind og besøger
beboerne. Den er meget tam, nem at
have på skødet og den gør stor lykke.
Vi har også et akvarium stående ude
på gangen, men da der var gået svind i
fiskebestanden, blev der arrangeret en

Sidst på måneden har vi sagt ja til at være
med i en sommerfest arrangeret af forskellige foreninger i Kloster. Hvad vi
byder ind med, er endnu ikke planlagt men vi glæder os.
På holmbohjemmets vegne
Jytte Jensen
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Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

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

FLEXLEASING

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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VOX POP ved BHH
Når jeg siger genåbning,

hvad siger du så?

Svala Gudlaugsdottir Iversen
Frisør

Thilde Tøt Thomsen
5. klasse på Holmsland Skole

Jeg siger, det er dejligt.
Med genåbningen er verden kommet tættere
på normalen.

Jeg bliver glad. Det er dejligt at komme i
skole igen. I lang tid sad jeg hjemme med
skolearbejdet på skærmen. Vi var alle sammen on line. Det var lidt svært, for læreren
sad jo ikke lige ved siden af, når teknikken
drillede, og kunne ikke så godt hjælpe.

Især er det vigtigt for mig, at min søn på 13
kan komme i skole igen, og at børnene kan få
deres sociale liv tilbage.
Og så er jeg selvfølgelig glad for at kunne
genåbne min frisørsalon. Når jeg ser tilbage
over tiden efter genåbningen, ser jeg især
mine mange glade kunder for mig. Det var
skønt at kunne sende så mange glade mennesker hjem med nyklippet hår.
Men jeg kedede mig bestemt ikke, mens
jeg måtte holde lukket. Så havde jeg tid til
meget andet, bl.a. garn og strikkepinde. Som
så mange andre har jeg også holdt en større
oprydning i de kroge, der var blevet ”glemt”.
Der er blevet bagt lidt ekstra og syltet. Jeg
har jo aldrig været særlig god til bare at kede
mig.
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Der er nogle ting i skolen, som jeg har svært
ved. Men så kom jeg i nødundervisning, og
det var godt for mig, for så kunne jeg få den
hjælp, som jeg havde behov for. Vi var 10
elever i 5. klasse, som kom i nødundervisning, vi havde forskellige lærere.
Så kom genåbningen, og nu er vi meget mere
i skole. Det bedste var at se vennerne igen. Vi
er 16 i 5. klasse, og jeg har også venner i andre klasser. Det er dejligt, at skolen er blevet
åbnet. Det er meget lettere og bedre at gå i
skole sammen med de andre.

VOX POP ved BHH
Når jeg siger genåbning,

hvad siger du så?

Tanja Golovko
Landbrugsmedhjælper

Thomas Christiansen
Esmark Feriehusudlejning, Søndervig

Vi havde heldigvis ikke coronalukket på mit arbejde. Siden 2006 har jeg arbejdet på fuld tid på
en grisefarm her i området.

Genåbning, siger du? Så siger jeg, at vi glæ-der
os helt vildt!

Hver torsdag går jeg til dansk på VUC, dvs. nu
har vi fået ferie. På VUC måtte vi fra den 18.
december have online undervisning. Selvom vi
heldigvis havde fået noget instruktion i onlineundervisning, var det alligevel svært. Tit var
der problemer med teknikken, så vi ikke kunne
sende vore opgaver, så vi lærte ikke så meget.
Derefter blev der åbnet, så vi havde fysisk undervisning (med corona-test) en uge og online
næste uge. Det gik meget bedre.
Jeg har savnet Velkommen Her, som har været
lukket ned meget længe. Der har jeg fået hjælp
til mine opgaver på VUC, og da min mand og
jeg købte hus her i Kloster, fik vi hjælp til at
forstå det danske system, og hvad alle ordene
betyder som gæld, kredit og lån. Der var tid til
at få alting forklaret.
Vi håber meget, at vi til sommer kan besøge
familien igen. Det er umuligt lige nu, men jeg
håber på, at grænserne åbner til Ukraine og Litauen, så vi kan flyve derned.

Vi ser frem til at få vore tyske turister tilbage til
området. Det har vore lokale butikker brug for
– og det har sommerhusejerne også.
Sidste år blev grænserne åbnet den 15. juni,
og vi fik en forrygende sommersæson, da et
booket sommerhus blev anset for et anerkendelsesværdigt formål. I den tid, turister måtte
komme til Danmark sidste år, var der i alt 10
smittetilfælde. Over hele landet. Det er jo ikke
meget.
Her i påsken havde vi ”udsolgt” i sommerhuse, for ganske vist måtte de tyskere, der
havde booket, melde afbud, da grænsen fortsat
var lukket, men det gav så flere danske gæster
chancen for en oplevelse ved Vesterhavet.
Nu kniber det så mere med udlejningen. De
danske turister kommer mest i ferierne, men tyskerne kommer fordelt ud over hele året.
Vi håber på, der kommer en løsning med co-ronapas, efterhånden som flere bliver vaccineret, så
skal det nok blive en god sommer.
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The Point of No Return
Det er der, vi er i Brugsen nu. Der er ingen vej tilbage. Ny butik i Kloster Syd
venter forude.
Første skridt til en udflytning er faldet i
hak. Vores grund på Mejlvang 1 er solgt.
Nu har vi kapital til indkøb af nye hylder
til ny butik.
Det er Per Jensen, Hvide Sande, der har
købt grunden til overtagelse 1. maj. Per
har planer om at bygge kvalitetsboliger
til udlejning. Der er gang i Kloster!
- og der er mange, der tror på Kloster.

Per bygger tre moderne energirigtige lejligheder i gode materialer på 90m2. Der
bliver højt til loftet, og der bliver ikke
det store, der skal passes udenfor. Per har
lige afsluttet et lignende projekt i Hvide
Sande. Per forventer, de nye lejligheder
er indflytningsklare til marts/april 2022.
Ellers går meget arbejde i bestyrelsen
dels med Helhedsplan Kloster og dels
med udflytning af Brugsen.
Vedr. udflytningen nærmer vi os nogle
finansieringsmodeller, vi har god dialog
med lodsejer, vi har indledt dialog med
menighedsrådet og planlæggerne i kommunen er gået i dialog med Bolig- og
Planstyrelsen om Brugsens rette placering i Kloster Syd. Den rette placering er
afgørende for os, og hvad der kommer til
at ligge i ”hullet” mellem byskilt og ny
butik er afgørende for Bolig- og Planstyrelsen. Parterne skal helst mødes til alles
tilfredshed. Planlæggerne i kommunen
vil os det bedste, og vi er fulde af fortrøstning.
Regnskabet for 2020 vil ligge klar i butikken i uge 20. På et møde med revisor i uge 19 skal vi godkende regnskabet, men vi kan allerede sige nu, at det
bliver et godt og positivt resultat, vi kan
præsentere på generalforsamlingen.
Jimmi og personalet arbejder hårdt for at
holde varerne hjemme. Mange timer går
med vareopfyldning, og omsætningen
af varerne går forrygende hurtigt. Året
2020 har været godt; og året 2021 tegner
lige så godt.
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Stor ros til Jimmi og personalet – til
chaufførerne, til bestyrelsen. Alle ta’r en
tørn for Dagli’Brugsen Holmsland. Men
også stor tak til kunderne for trofast at
handle lokalt. Tak for jeres opbakning.
Vi kan jo ikke komme udenom, at med
det eksisterende vareudbud, er der nogle
ting, vi skal til Ringkøbing efter.
Når vi får ny butik, bliver der plads til,
at vi næsten kan fordoble varenumrene
– og vores dagligvarebehov vil til den tid
kunne dækkes til fulde i Dagli’Brugsen.

Generalforsamling

Vi indkalder til generalforsamling i
Dagli’Brugsen Holmsland tirsdag d. 25.
maj kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Vi skal ha’ mundbind på ved ankomst,
og indtil vi har fundet vores pladser.
Forsamlingsloftet siger 50 mennesker
indendørs. Bliver vi flere, må vi rykke
udenfor.
Af hensyn til kaffen er der tilmelding i
butikken senest fredag d. 21. maj.

Sogneparken
Der var engang ”3 unge piger,” fra Kloster,
som var ude at gå tur. De kom da til Sogneparken.
Den første sagde: ”Her ser ikke pænt og
hyggeligt ud!”
Den anden sagde: ”Her er læ!”
Den tredje sagde: ”Her er æbletræer!”
Alle 3 sagde:”Det må vi gøre noget ved!”
Som sagt så gjort, de 3 unge piger tog fat.
En dag dukkede der ved søen 3 flotte store
sten op. De 3 unge piger så på hinanden:
”Hvilken ungersvend mon har lagt dem
der, og hvad mon han vil fortælle os?”

Til påske havde børnene hængt påskeæg
og små figurer op i buskene.

/ Bestyrelsen
Dagli’Brugsen Holmsland

De 3 unge piger har holdt møder med kulturforvaltningen og vandforsyningen. Jo,
de har haft travlt.
Men de synes at Sogneparken er et dejligt
sted at være for alle.
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Forskønnelsen
af Kloster er begyndt

Da det ikke er lykkedes at føre kroketklubben videre med tilpas mange aktive
spillere, fik et par naboer en ide.
I stedet for at lade området overgå til
almindelig landbrugsdrift, kunne det
måske omlægges til en blomstermark
til gavn for bier og andre insekter, derudover måske også lidt småvildtvenlige
planter til harer, fasaner og evt. råvildt.
Der blev snakket med de øvrige naboer, med menighedsrådet og kirke-
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gårdsgraveren (meget af området er
præstegårdsjord), og da der blev givet
grønt lys, blev der sat i gang.
Den vestlige ende bevares som græsplæne, som så passes af et par naboer,
medmindre klipperen på sportspladsen
kan overtales til at vende forbi, og her er
der så plads til at der kan spilles kroket,
kongespil eller andet. Det grimme toiletskur fjernes, men læhuset bliver stående,
måske med den ide at børnehaven kan
komme på besøg og lære om blomster
og bier.
Den østlige ende + jorden ned mod
Krogården er allerede pløjet og venter
kun på lidt varme i luften. Der er efterladt stier mellem det pløjede, så man kan
bevæge sig rundt mellem de forhåbentligt frodige blomster.
Frøene betales af kommunen og udgiften
til såning bliver sponseret af menighedsrådet.
//Karsten Krægpøth

KIRKESIDER

Ny Sogn og Gl. Sogn
Juni – Aug. 2021
POLEN, TYSKLAND, UKRAINE OG
MANGE ANDRE LANDE
Tilflyttere fra andre lande er meget
velkomne i Vestjylland! I medierne
læser vi, at Borgmesteren siger
”goddag til kommunen!”. Foreninger som ”Velkommen Her!” hjælper i lokalområdet (sognet). Men
hvordan siger kirken ”goddag”?
Det vil jeg prøve på i denne artikel.
Religion og kirke fungerer lidt anderledes i Danmark end i resten af
Europa. Folkekirken er forbundet
med staten. Regeringen har et særligt Kirkeministerium, der styrer
kirken. Sådan har det altid været,
fordi Folkekirken er ”en luthersk
kirke” med Dronningen (eller kongen) som øverste leder. Derfor har
Folkekirken også pligt til at være
tolerant, åben for alle borgere og
politisk neutral, ligesom f. eks. Folkeskolen.

I Polen og Litauen er kirker normalt
katolske. I Ukraine og Rumænien
er den ortodokse kirke den mest udbredte. Tyskland har traditionelt
været delt mellem det protestantiske nord og det katolske syd. Alle
de forskellige slags kirker har deres
egne traditioner. For den lutherske
kirke er det OK, fordi alle lande har
deres egen historie og natur som
skaber forskellige traditioner. Der
er også særlige danske traditioner:
Barnedåb og navngivning. Fra dengang, det næsten kun var præster,
som kunne skrive, har vi den tradition, at præsterne registrerer fødsler
og navne. I Danmark er det mest almindelige at få navn ved en barnedåb. På dansk sprog betyder ”dåb”
næsten det samme som ”at få et
navn”. I kirken får barnet et navn og
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samtidig Guds velsignelse. Alle i
lokalområdet (sognet), som er i
kirke, når der er dåb, beder for barnet og deler familiens glæde. For vi
skal hjælpe hinanden! Også unge
og voksne kan døbes. Også fra andre lande. Tal med præsten.
Konfirmation: I 7. klasse skal folkeskolerne give tid til præsterne, så
at de unge kan lære om kristendom
og blive konfirmeret – det betyder:
blive styrket i tro, håb og kærlighed. Det sker ved en konfirmationsgudstjeneste, hvor alle i lokalområdet (sognet) kan deltage i. Så beder
for de unge og deler familiernes
glæde, for ingen lever alene. Alle
elever må gå til konfirmationsforberedelse. Også hvis man kommer
fra andre lande.
I Folkeskolen er der faget ”Kristendom”. Der lærer eleverne både kristendom, andre religioner og etik.
Folkekirken har også selv forskellige tilbud til børn. Her gælder det
samme: Alle må være med.
Bryllupper kan foregå i kirken.
Man behøver ikke gå på rådhuset
først, men det kan man godt. For at
blive gift i Folkekirken skal mindst
én af brudeparret være medlem af
folkekirken. Man kan også giftes,
hvis man er skilt eller vil giftes med
en af samme køn.
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Begravelser: Når et menneske dør,
er det mest normale, at kisten eller
urnen bliver begravet på den lokale
kirkegård, og at der holdes en lille
gudstjeneste for familien, vennerne
og naboerne i lokalområdet (sognet), som kan vise, at man deler sorgen og vil støtte familien.
Gudstjenester foregår om søndagen
og på helligdage. Alle er velkomne.
Når der er nadver/altergang
(Communion) må alle være med,
også hvis man er katolik eller ortodoks. Vi får både brød og vin. På
Holmsland bruger vi alkoholfri altervin.
Organisation: Kirkens arbejde finansieres gennem en kirkeskat,
som ca. 75 % af befolkningen betaler. I hvert sogn er der en kirkebestyrelse, som kaldes et menighedsråd. Præster har en universitetsuddannelse på 6 år, der minder om en
gymnasielæreruddannelse. I Danmark er de fleste præster kvinder.
Der er også koncerter og andre arrangementer i kirkerne. Det kan
man læse om på kirkernes hjemmesider og i kirkeblade. Man er altid
velkommen til at kontakte præsten
eller menighedsrådet.
Mange venlige hilsener fra
Ole Lange, præst på Holmsland

G U D S T J E N E S T E L I S T E
Dato og evangelium
6. juni – 1.S.e Trinitatis Luk 16: Den
rige mand og Lazarus
13. juni – 2.S.eTrinitatis Luk 14: Det
store festmåltid
19. juni
20. juni – 3.S.e Trinitatis Luk 15: Det
mistede får og den tabte mønt
27. juni – 4.S.e Trinitatis
Luk 6: Splinten og bjælken
4. juli – 5.S.e Trinitatis
Luk 5: Peters fiskefangst
11. juli – 6.S.e Trinitatis
Matt 5: Om vrede
18. juli – 7.S.e Trinitatis
Luk 19: Tolderen Zakæus
Onsdag den 21. juli kl. 21.00
Søndervig Solnedgangsgudstjeneste
25. juli – 8. S.e Trinitatis
Mt 7: Falske profeter
Onsdag den 28. juli kl. 21.00
Søndervig Solnedgangsgudstjeneste
1. august – 9.S.e Trinitatis Luk 16:
Den uærlige godsforvalter
Onsdag den 5. august kl. 21.00
Søndervig Solnedgangsgudstjeneste
8. august – 10.S.e Trinitatis Luk 19:
Jesus græder over Jerusalem
Onsdag den 11. august kl. 21.00
Søndervig Solnedgangsgudstjeneste
15. aug. – 11. Sø.e.Trinitatis Luk 18:
Farisæeren og tolderen
22. aug. – 12. sø.e.Trinitatis Mark 7
Helbredelsen af en døv og stum
29. aug. – 13. Sø.e.Trin. Luk 10:
Barmhjertig samaritaner

Ny Sogn

Gammel Sogn

10.30
9.00

10.30

Konfirmation
Konfirmation
10.30

10.30
Th. Kristensen

10.30
M. Thams
19.00
M. Thams

9.00

*

*

9.00

10.30

*

9.00
M. Thams
10.30

9.00

9.00

10.30

*O.L prædiker i andre kirker: 27.6. kl. 9.00 No Kirke – 25.7. kl.10.30 Rindum kirke og
kl. 19.00 i No Kirke – 1.8. kl. 10.30 i Rindum kirke og kl. 19.00 i Hee kirke – 8.8. kl.
9.00 i Rindum kirke.
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SKIFTEDAGE

Foråret har budt på en række skiftedage i kirken.
Efter 9 år som graver har Elise Ebdrup valgt at gå på efterløn pr. 1.
maj. Menighedsrådet vil gerne udtrykke sin taknemmelighed for
indsatsen både på det ”grønne område”, hvor vores kirkegårde fremstår smukke og livsbekræftende,
og bag linjerne, hvor Elise har været en dygtig administrator, hvis
indsats vil blive savnet.
Savnet – det er også noget Else
Enggrob og Mogens Tarp vil blive.
De har begge valgt at stoppe som
henholdsvis organist og kirkesanger efter hele 47 år. For mange kirkegængere er Mogens’ dybe bas
og Elses sikre orgelspil, der akkompagnerer, støtter og holder salmesangen oppe, indbegrebet af lyden af Gammel Sogn kirke.
1000 Tak til Else, Mogens og Elise
for jeres indsats!
På grund af Corona-restriktionerne
har det ikke været muligt at markere disse skiftedage. Vi må se
hvad efteråret byder af muligheder. I skrivende stund arbejder menighedsrådene på at finde afløsere,
som vil blive præsenteret så snart
som muligt.
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KONFIRMATIONER

Forårets konfirmationer forventes
afholdt tredje weekend i juni.
Lørdag den 19. juni i Ny Sogn
kirke: Alberte Johnsen Beier,
Simon Christian Brask Jeppesen,
Mark Stendorf Jensen, Rosa
Agnete Thygesen Jørgensen,
Jacob Spaabæk Lauridsen, Marcus
Molders-Mortensen, Viktor Frich
Nielsen, Liv Fjord Larsen Tarbensen, Osvald Jens Bækdal Tvistholm, Joan Højrup Sørensen, Helle
Højrup Sørensen, Mathilde Hudlebusch Vestergaard.
Søndag den 20. juni i Gammel
Sogn kirke: Theis Johnsen Bøndergaard og Lauge Stenderup Aarup.
Lørdag den 12. juni låner Rindum
sogn Ny Sogn kirke til en af deres
tre konfirmationer af hensyn til
Corona-reglerne.
Forsidefoto:
Else og Mogens da de havde fået
Dronningens fortjenstmedalje ved
40-årsjubilæet i 2015
Kontakt

www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011 email:
hokl@km.dk
Kirkegården Christian Iversen 61204437
mail: kirkegaarden@holmsland-kirker.dk

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Juni 2021
Mandag d. 7.
Fredag d. 11.
Onsdag d. 23.

Bibelkreds Jørgen Iversen.
Udflugt. Bekendtgøres senere..
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14,
Søndervig. Stinne Wejse, Ringkøbing taler.

Juli 2021
23. – 31.

Holmsborg Bibelcamping

August 2021
Mandag d. 2.
Tirsdag d. 31

Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Mødeaften med Svend Erik Petersen, Ringkøbing.

September 2021.
Torsdag d. 2.
Mandag d. 6.
Tirsdag d. 21.

Indbudt til møde i Ringkøbing Missionshus. Missionær
Egil Kildeholm Jensen, Rønde taler.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Høstfest. Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro taler.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen

tlf. 24205014
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Holmsland
Friluftslaug
sæson 2021
Holmsland Friluftslaug er i skrivende
stund ved at gøre klar til sæsonstart onsdag d. 12. maj 2021. Vi håber på en god og
stabil rosæson uden de store Coronanedlukninger, hvor vi bare kan ”ro igennem”.
Vi venter efter at kunne genoptage vores
ugentlige klubaften. For første gang har
vi ikke haft vinteraktiviteter med redningsøvelser og vandtilvænning, så det
er længe siden, klubben har været samlet.
Hvert år plejer vi også i fællesskab at lave
turplan, hvor sommerens aktiviteter fastsættes; men det har ikke været muligt i år,
så vi må ta’ det spontant.
Men vi er klar til at starte og genoptage
vores hyggelige klubaftener – hver onsdag
aften. Først en tur på vandet og så en sludder omkring bordet i madpakkehuset efter
oprydning.
Vi tror, mange af vores ”gamle” roere er
klar til at komme i gang, og vi håber også
at kunne byde velkommen til mange nye.
Har I lyst til at prøve en tur, er I velkommen i havnen en onsdag aften. Vi går på
vandet kl. 18. Kommer I forbi, er der altid
kaffe på kanden.

Om- og tilbygning af madpakkehus
Lodbjerghede Grundejerforening, der forpagter Røjklit Havn, har sammen med
HGU taget initiativ til en opgradering af
eksisterende Madpakkehus. Vi har i samarbejde med roerne, arkitekt Tina Switzer og
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tømrermester Bo Nielsen, Fokus Fritidshuse udarbejdet et projekt, der har opbakning fra flere lokale foreninger (Stadil Fjord
Bådelaug, Søspejderne, Holmsland Sogneforening, Holmsland Jagtforening, Støtteforeningen).
Den forventede om- og tilbygning betyder,
at alle brugerne udover det åbne madpakkehus får et lukket lokale til brug for undervisning, arrangementer, klubaktiviteter
mm.
Hele bygningen bliver hævet 75 cm over
jorden med adgang fra en rampe, der gør
det muligt, at alle får adgang til faciliteterne og udsigten.
Det at bygningen bliver hævet betyder to
ting. Dels et bedre udkig over fjorden og
dermed også større sikkerhed for roerne og
andre sejlende og dels, at der bliver plads
til opbevaring af kajakker under huset.
Naturstyrelsen har godkendt projektet og
sendt ansøgningen videre til behandling og
godkendelse i Ringkøbing Skjern Kommune.
Efter de forhåndstilkendegivelser vi har
fået fra kommunen, er vi optimistiske og
har søgt om fondsmidler til at realisere
projektet. Det vil vi fortælle meget mere
om senere.
Røjklit Havn som Årets Forening bliver til gavn og glæde for alle, der bruger
Røjklit Havn.
Røjklit Havn blev i marts måned sammen med 5 andre foreninger kåret til Årets
Forening 2021 af Ringkøbing Landbobank
og Ringkøbing Skjern Dagblad. Forud var
gået en længere afstemningsperiode efter
Bodil Schmidts indstilling af Røjklit Havn.
Med prisen fulgte en check på 20.000 kr.

Ideskitse til ombygning af madpakkehus.

og bestyrelsen bag Stadil Fjord Bådelaug
fortæller, at pengene skal gå til:

• udvidelse af P-pladserne
• planering af området øst for shelterpladsen, så der kan sås græs

d. 12. september. Årets tema er i år ”Den
eventyrlige Natur”.
På gensyn i havnen.
// Holmsland Friluftslaug

• reparation af broen, der skiller Røjklit Havn fra Lille Havn
• oprensning af Lille Havn
Alt sammen tiltag som kommer alle brugerne af havnen til gode, og som vi kan
nyde godt af til Naturens Dag 2021.
Holmsland Friluftslaug er nemlig klar
sammen med de andre lokale foreninger
til at blive en del af Naturens Dag søndag

John Larsen og René Bay i Røjklit Havn.
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HOLMSLAND #1
SOMMERFEST ‘21
PROGRAM

Generelt er området i og omkring Holmsland Idræts- og Kulturcenter at betragte som ét offentligt rum
- derfor ligger arrangementerne efterfulgt af hinanden, så vi kan styre at vi ikke er forsamlet over 100
mennesker ad gangen. Arrangementet bliver afholdt udendørs og Centerets toiletfaciliteter kan
benyttes i løbet af hele dagen med brug af mundbind, men uden krav om coronapas.
Kl. 10-11:

Morgenmad på Centerets parkeringsplads, sponsoret af Brugsen
- kræver tilmelding, se nedenfor.

Kl. 11-13:

Sponsorløb ved Støtteforeningen for Holmsland Skole, SFO, Børnehus og
Holmbohjemmet. Nærmere info følger i forlængelse af dette opslag samt på HIMS.

Kl. 13-14.15: Kæledyrenes Dag - dog betinget af vi når at finde en tilsynsførende dyrlæge, ellers må vi
desværre aflyse dette programpunkt.
Kl. 15 - 17:

Aktiviteter ved HGU - Nærmere info følger i uge 20.

Kl. 18:

Grillmenu serveret af Centeret - Hvis vejret tillader det, grilles der ved Centeret og vi kan
nyde vores maden og medbragte drikkevarer med god afstand. Hvis vejret er dårligt
laves menuen som take away, og man kan grille derhjemme eller tilberede maden i eget
køkken; i dette tilfælde husk at tage egne beholdere/skåle med til udleveringen.
Spisning kræver tilmelding, se nedenfor.

I løbet af dagen er der en pølsevogn på parkeringspladsen hvor man kan købe diverse forfriskninger.

PRIS OG TILMELDING

Grillmenu - alm. salat, pastasalat, kartoffelsalat og diverse kød. Priser: Voksen 125,- / Barn u. 12 år 65,Ved tilmelding giv gerne besked hvis der er specielle ønsker, f.eks. hvis man er vegetar, så vil Centeret
prøve at sammensætte en alternativ menu der kan tilpasses ønsket. Betaling sker på dagen ved
udlevering af mad.
Morgenmad og aftensmad kræver begge tilmelding - send mail med antal personer til
biverwiebe@gmail.com eller send en besked til Holmsland Sommerfest’s facebookside via Messenger.
Man kan også tilmelde sig morgenmad ved at henvende sig i Brugsen.
Tilmelding til aftenspisning udbedes senest lørdag d. 22. maj 2021.
Tilmelding til morgenmad udbedes senes onsdag d. 26. maj 2021.
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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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VOX POP ved BHH
Når jeg siger genåbning,

hvad siger du så?

Jette Tind
Huset Tind:

Jimmi Fyrsterling
Dagli´Brugsen

Juhuu! Det var fantastisk at åbne igen!

Det er da dejligt med genåbningen!
Når vi ser tilbage på nedlukningsperioden, må
vi sige, den faktisk var gavnlig for Dag-ligbrugsen på Holmsland. Kunderne holdt fast ved os i
en kritisk tid. Men det er dej-ligt at komme tilbage til normaliteten på alle måder.

I 2 måneder har vi solgt garn ved at stå ude på
p-pladsen eller gennem vores webshop.
Webshoppen blev vores redning. Der var gang
i den alle ugens 7 dage. Der solgte vi meget
garn, men intet tøj. Det vil kunderne jo gerne
se på og kunne mærke kvaliteten med fingrene.
Betalingen skete med mobil pay eller med faktura. Men nu efter åbning sælger vi næsten kun
i butikken, og det har været en fantastisk positiv oplevelse. Kunderne har været så glade.
Under nedlukningen blev butikken shinet op,
så alt fremtræder lyst og åbent med god plads.
Det passer til forårstøjet.
Corona betød en svær tid, men også nye muligheder for os, for folk blev hjemsendt og
manglede deres normale hobbies. Her blev
strik en god løsning, for strikning giver glæde
og mental ro. Og der er dygtige designere, der
skaber flotte modeller. De, der ikke var fortrolige med begynderreglerne, kunne lære dem på
You Tube, så alle kunne være med til at strikke.
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For min egen familie var den første nedlukningsperiode lidt svær. De første 14 dage holdt
børneinstitutionerne lukket, og da min kone er
sygeplejerske, og jeg er uddeler her i Brugsen,
skulle vi jo have vores barn passet med hjælp
fra familien. Men så kom der nødpasning i vuggestuen, og derefter blev der åbnet op for vuggestuerne, så situationen blev normal.
Handlen er gået rigtig fint i påsken. Vi har haft
mange kunder og mange turister her. Nu kniber
det lidt med turister, for danskerne kommer jo,
når der er skoleferie. De tyske turister kommer
bredt ud over året, også i mellem- og ydersæson, så det vil være fint, at grænsen kunne åbne.
Men de danske turister har været flinke til at
handle her, så vi må være godt tilfredse.

VOX POP ved BHH
Når jeg siger genåbning,

hvad siger du så?

Charlotte Schaper
Kloster design

Silje Tøt Thomsen
8. klasse på Bork Havn Efterskole

Ja, det har været så dejligt at få åbnet butikken igen. Den er fyldt med varer i friske
forårsfarver, og der har været fint salg i påsketingene, så vi har grund til at være glade.

Det er fedt at være tilbage på skolen!
Vi var så heldige, at vi kom tilbage til efterskolen ved første genåbning den 1. marts.

Under nedlukningen fik vi gjort grundigt
hovedrent, men jeg fik også tid til at være
kreativ, så jeg nu kan lancere en ny slags dekorative fyrfadslys i alle farver og som noget
helt nyt også “regnbuelys” i flere størrelser.
Vi laver selv lysene, gennemfarvede lys, og
vi har hele tiden haft travlt på lysestøberiet,
for vores grossist har været hammerdygtig til
at sælge lys under nedlukningen.
Det er lidt sjovt: Vi kan se, at de tyske og de
danske besøgende går efter forskellige varetyper. Når grænsen så engang kan åbnes, vil
jeg juble endnu mere. Så kan vi forhåbentlig
også få åbnet for Caféen og for Selvdyp, der
appellerer til mange af vore gæster. Og de
skal være så hjerteligt velkomne.

Mens skolen var lukket, sad vi derhjemme
og havde kun undervisning on line. Det var
i de almindelige skolefag, dansk, matematik,
engelsk, biologi, geografi og fysik. Alt det
sjove var væk, for der var ikke undervisning
on line i de valgfag, vi har på skolen. Jeg har
spring, håndværk og design og sejlads som
valgfag, og dem savnede jeg.
Men det er fedt at være på skolen igen sammen med vennerne og have vores fælles
hverdag tilbage. Jeg håber, at mit næste efterskoleår bliver et år uden alt for megen corona.
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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra Skolebestyrelsen
Så er der igen forsvundet tre måneder, og
det er tid til at skrive et indlæg om, hvad
der er sket på skolen i disse tider, som jo
stadig bærer præg af Corona.
I år blev fastelavn ikke blot forsinket,
den endte også med at blive holdt i skolegården. Men på trods heraf var der
mange flotte og fantasifulde udklædninger, og humøret var højt. Katten blev
slået af tønden, der blev spist karameller, og eleverne gik catwalk på den røde
løber i deres kostumer.

Eleverne i 0. til og med 4. klasse har haft
deres daglige gang på skolen og har ud
over den daglige undervisning været på
enkelte ture rundt i vores skønne natur.
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1. klasse har været på rundvisning i kirken, hvor vores præst Ole Lange fortalte
om kirkerummet, viste eleverne steder,,
man normalt ikke ser, og rundvisningen
blev afsluttet med en tur i kirketårnet,
hvor alle fik lov at røre kirkeklokkerne.

Vejret har vidst sig fra en flot, men meget
kold side dette forår, men på trods af
kulde har den i to uger stået på daglige
cykelture, der afsluttede med en længere
tur ud over Bagges dæmning og en tur i
Ejnars skov, hvor der både var mulighed
for at spise de medbragte madpakker og
nyde tiden med fri leg.

HOLMSLAND SKOLE
ugentlige madkundskabsundervisning
online, eleverne har hentet afmålte ingredienser på skolen, og så har den stået
på alt fra kagebagning til kartoffelpizzabagning.
Timer, der har givet et afbræk i den ellers
til tider trivielle undervisning. Ligeledes
har den budt på udfordringer mht. idræt,
flest mulige kilometer har skullet tilbagelægges enten på cykel, i løb eller
på gåben. Samlet nåede 5. og 6. klasse
1.640 km i løbet af de 14 dage udfordringen løb.
Senere har klasserne været inddelt i grupper, hvor de kunne samle point på alt fra
gå-, cykel- og løbeture til praktiske opgaver hjemme i hjemmene, såsom støvsugning, madlavning og fjollede opgaver som at spise en flødebolle uden at
røre den, spille spil med hele familien,
eller hælde koldt vand ned over sig selv,
danse sammen eller spise en lille chili,
mens man filmede sig selv.

Den sidste tid har grundet de fortsatte
restriktioner budt på undervisning bag
skærme for eleverne i 5. og 6. klasse.
Lærerne har kæmpet en kamp for at forsøge at gøre undervisningen interessant og har krydret undervisningen med

5. og 6. klasse har de sidste uger delvis
været tilbage i skolen, de har både haft
dage, hvor de har måttet være på skolen
og deltage i normal undervisning, men
også dage, hvor de kun har måttet være
på udearealer. De har disse dage lavet
mad over bål, været på cykeltur, og haft
både udematematik og dansk. Eleverne
skulle f.eks. måle, hvor langt de løb på
10 minutter og herudfra udregne antallet
af meter, der kunne tilbagelægges i løbet
forskellige tidsintervaller.
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Den senest uge har mange fra nær og
fjern benyttet lejligheden til at aflevere
stauder, knolde, løg, blomster og planter til skolen, og eleverne har de sidste
dage været i gang med at få plantet alt
dette. Elever og lærere glæder sig nu til
at kunne passe og følge planternes udvikling.
Vi ser nu frem til en tid med forhåbentlig
mere stabilitet i undervisningen på skolen og takker af for denne gang.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell
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Heltens vej

Fra Helt-klækkeriet til
vore fjorde

erfiskene”, der indfanges ved Nymindegab, når de er klar til at gyde lige op til
jul. I husets første lille rum står vi ved
det bord, hvor moderfiskene stryges, så
rognen straks kan bringes ind i husets inderste rum.
Her placeres æggene i et antal kolber, der
skal holdes på 3 grader celsius. Oversat
til menneskelige forhold er det fødegangen og neonatal-afdelingen, der vises
frem, men da der er (ca.) 250.000 æg i
hver kolbe er størrelsesforholdet jo noget anderledes!

Henrik Voldmesters skulptur på Ringkøbing
Havn af vore fjordes berømte helt.

I et lille ydmygt hus ved Bjerregård
Camping er Sognebladets redaktør blev
inviteret ud for at høre hvordan helt-yngel bliver sat ud i Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord.

Her har to lokale ildsjæle, Kristian Bollerup og Alex Hansen, og deres HeltKlækkeri siden 1985 sørget for, at ferskvandsfisken stadig kan fanges i vore
fjorde. Derinde i huset fortæller de ivrigt,
næsten i munden på hinanden, om ”mod40

Alex og Kristian ved klækkekolberne, der
hver har rummet 250.000 æg.

Moderfiskene sættes tilbage i fjorden ved
Nymindegab, og æggene bliver i den følgende tid tilset 3 gange dagligt af Kristian, der renser op og holder øje med, at
døde æg fjernes, så de ikke forurener de
resterende æg, der skal vokse sig større,
til de er klar til at blive sat ud i vore lokale fjorde.
Naturligvis gyder helten også ad den
normale vej direkte i fjorden, men rognen fra helt er en eftertragtet spise for
aborrer og andre rovfisk, og jo mindre
æggene er, jo lettere glider de ned som

bytte. I Helt-Klækkeriet kan de vokse sig
større uden at være omgivet af fjender.
Teoretisk skulle heltbestanden i Ringkøbing Fjord være bæredygtig, men vandet i fjorden indeholder for meget okker,
fortæller Alex Hansen.
Efter 100 dage ”i kuvøse” i kolberne
sætter Alex og Kristian selv størstedelen af ynglen ud i fjordene, men Fiskeriets Hus i Hvide Sande modtager hvert
år 300.000 æg til videre udklækning, så
redaktøren sætter nu kursen mod Hvide
Sande og Fiskeriets Hus, hvor Niels
Kastberg gæstfrit åbner døren, selvom
stedet egentlig stadig er lukket.
Niels har arbejdet i Fiskeriets Hus siden
1992, dels som frivillig, dels som lønnet
arbejdskraft. Han viser ned i kælderen,
hvor ynglen fra Helt-Klækkeriet er sat
ud i to bassiner. Temperaturen gradueres
her op til 6-7 grader, som er den optimale
temperatur i begyndelsen. Fiskeynglen
skal plejes intensivt, og alt sker manuelt
med redskaber, som Niels til dels selv har
konstrueret, og som her og der minder om
en Storm P-maskine.

Når æggene er klækket, skal æggehviden suges væk, så den ikke glider ned
på bunden og forurener bassinet. I et par
dage kan de små larver leve af indholdet
fra deres blommesæk, men hurtigt skal
de vænnes til foder.
De små larver skal have mad hver 3.
time, altså døgnet rundt! Først når de
har udviklet en mavesæk, kan de klare
at modtage lidt større portioner foder og
fordøje den over flere timer. Fra det tidspunkt kan de nøjes med at blive fodret 3
gange om dagen.
Foderet strøs ud over bassinet med let
hånd, så tilpas at de 1½ cm store larver
kan snuppe det i overfladen. Larverne
har nemlig underbid, så foderet må ikke
lande på bunden, hvor larverne ikke kan
tage det.

Niels Kastberg ved det ene af de store klækkekar i Fiskeriets Hus.

Helt-larver ca. 1-1½ cm lange

”Jeg regner med, at ynglen kan sættes ud
i Ringkøbing Fjord den 14. maj. Det skal
passe helt nøjagtig med, at de har fået
skæl og altså er blevet rigtige fisk.” Er
blot et enkelt skæl beskadiget eller faldet
af, gør det fisken sårbar over for bakterier i det nye vandmiljø, den kommer over
i, når den sættes ud i fjorden, påpeger
Niels.
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De, der har besøgt Fiskeriets Hus, kan
måske huske, at det spændende akvarium også rummer en bestand af helt, der
som 1-årige nu er blevet 10-12 cm lange.
Så når I fremover fisker efter helt i
fjorden eller sætter tænderne i fisken ved
middagsbordet, så send en venlig tanke
til de hverdagshelte, der gør det muligt
at fange ferskvandsfiskene i Ringkøbing
og Stadil Fjord, og besøg gerne Fiskeriets Hus i Hvide Sande og se de unge fisk
pile rundt i deres akvarium.

Heltudsætning

Den 29. marts overværede John Larsen, at
Kristian Bollerup og Broder Kristensen udsatte 350.000 helt-rogn i Stadil Fjord fra
Røjklit Havn – enkelte var klækket.
Alle var fra Nymindestrømmen.
John havde fotoapparatet klar.

Redaktionen siger tak til Kristian Bollerup, Alex Hansen og Niels Kastberg,
som har delt ud af deres viden om udklækning af vore fjordes berømte helt.

Holmsland Cykeldesign bz Markus Klenke

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

Gadegårdsvej 18
6950 Ringkøbing / Kloster
Mobil 91 41 88 62
markus@holmsland-cykeldesign.dk — www.holmsland-cykeldesign.dk
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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

2. 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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Højskoledage
på Holmsland
2021/2022
Så er programmet for Højskoledagene på
Holmsland 2021/22 på plads. Vi håber
det bliver muligt at gennemføre dem fuldt
ud, eller med de begrænsninger, der måtte
være til den tid.
Inden sæsonstart vil alle, der har deltaget i
Højskoledage på Holmsland 2019/2020 og
2020/2021 modtaget en mail med program
fra LOF, hvorefter man kan tilmelde sig.
Har man ikke før været med, kan man gå
ind på LOFs hjemmeside:
www.lof.dk/rksk og tilmelde sig der, eller man kan kontakte LOFs skoleleder
på mail: risk@lof.dk eller tlf.: 4075 0526
(tirsdag og onsdag kl. 15.30-17.30).
Foredragene finder som sædvanlig sted i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Birgit Christoffersen, Hella Hansen
og Mogens Tarp

13. oktober 2021
Kongeåen – den gamle grænse
Formidler og foredragsholder
Poul Marcus

I anledning af 100-året for genforeningen med Sønderjylland i 2020 vil foredragsholderen fortælle om Kongeåen fra
udspring til udløb og undervejs fortælle
en masse historier om tildragelser langs
den gamle grænse.
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27. oktober 2021
Maleren og kirkekunstneren
Sven Havsteen-Mikkelsen
Bibliotekar Carsten Winther

Ingen dansk maler har udført så omfattende et kirkekunstarbejde i form af altertavler, glasmosaikker og farvesætning
af kirker som Sven Havsteen-Mikkelsen.
Mere end 70 kirker i Danmark, Norge,
på Færøerne og Grønland nåede han at
udsmykke i en periode på mere end 40
år, foruden landskabsbilleder, portrætter,
grafik og de eminente illustrationer til et
væld af bøger.
I foredraget præsenteres Sven Havsteens farverige og dramatiske liv, hans
samarbejde med bl.a. malerkollegaen
Oluf Høst, forfatteren Martin A. Hansen og sønnen Alan, samt den store indflydelse hans adoptivfar Ejnar Mikkelsen fik ved at tage den unge Sven med på
ekspeditioner til Grønland og hvalfangst
på Færøerne.

10. november 2021
”Danmark nu blunder den
lyse nat” – det nordiske lys.
Journalist Jimmi Ekløv

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.

24. november 2021
Introduktion til den
nye højskolesangbog.
Fhv. musikskoleleder Kaj Milter

I november 2020 udkom den nye
højskolesangbog, hvor der dels var fjernet nogle sange og dels kommet en del
nye til. Kaj Milter vil introducere os til
nogle af disse og synge dem sammen
med os.

12. januar 2022
Rundt i den humoristiske
verden
Fhv. højskoleforstander
Lillian Hjorth-Westh

”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.

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).

26. januar 2022
Heksen fra Fjaltring
Journalist Knud Jakobsen

Knud Jakobsen vil fortælle om en af
de værste sager om børnemishandling i
Danmark. Det er en beretning om fem
søskende, der i 1950erne blev udsat for
makaber mishandling, da deres mor dør,
og deres far får en husholderske.
Både faderen og sognet lukker øjnene,
selv om man ikke kan undgå at vide, at
der finder mishandling sted, en mishandling, der fortsætter gennem tre et halvt
år, før sagen bliver meldt til politiet, og
børnene får hjælp.
Beretningen er en påmindelse til os alle.
Hvorfor greb borgerne i Fjaltring ikke
ind? Ville vi selv have forholdt os passive? Og vigtigst af alt: Hvordan vil vi
selv reagere, hvis det sker igen?

”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
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9. februar 2022
Stærke kvinder Fra Kleopatra
til Victoria.

23. februar 2022
Kirken har brug for
nytænkning

Historiker Rasmus Wichmann

Biskop Henrik Stubkjær

Levede vores forfædre i et patriarkalsk
samfund? Måske – men det forhindrede
ikke prominente dronninger i at komme
til magten. Foredragsholderen fører tilhørerne hele vejen fra oldtidens Ægypten
– hvor intet mindre end 7 dronninger
bar navnet Kleopatra! – til middelalderens Italien og frem til ”kvindernes rædselsherredømme” i 1600-tallets England.
Endelig er der dronningen, der fik en
hel tidsalder opkaldt efter sig: Englands
dronning Victoria, kejserinde af Indien.
Foredraget stiller spørgsmål ved om vi
overhovedet har brug for stærke ledere.
Og har vi nogensinde reelt oplevet kvindeligt lederskab?

Vi lever i en forandret tid.
Hvordan bliver kirken relevant i dag?
Folk flytter fra land til by og udfordrer
vores måde at organisere os.
Politikere kommer længere og længere
væk fra kirken, og har ikke længere
samme forståelse for den skønsomhed,
som hidtil har kendetegnet lovgivningen
på kirkens område.
Samtidig oplever vi, at færre og færre
melder sig ud af Folkekirken, og at f.
eks. kommuner opsøger kirkerne for at
få hjælp til bekæmpelse af ensomhed og
marginalisering af de særlig udsatte.
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Biskop Henrik Stubkjær vil i den
forbindelse komme ind på, hvordan vi
som kirke kan møde tidens udfordringer
og muligheder, så evangeliet, der sætter
fri og bringer håb, bliver til nyt liv.

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
47

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Holmsland
lokalhistoriske
Arkiv
Efter 13 måneders nedlukning har vi
endelig fået lov til at komme i arkivet
igen.
Det betyder, at vi nu kan komme i gang
med at besvare de mange henvendelser,
vi har fået i nedlukningsperioden, dels
pr. telefon og dels pr. e-mail.

Det betyder også, at man kan komme og
besøge os i arkivet hver mandag fra 10
til 12. Ligeledes har vi åbent sidste torsdag i hver måned fra 14 til 16.
Husk mundbind, når man færdes til og
fra arkivet.
\ Mogens Tarp

Johanne Høkers hus på Johanne Høkers Plads.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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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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