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Kære læsere.
Sig nærmer bliden sommer med grønne
marker, grønne enge og grønne skove. Lyse
nætter, udeliv og glade mennesker.
På Holmsland har vi det hele, om end skovene er lidt små; til gengæld er de lette at komme ud til og gå rundt i og møde andre mennesker, småbørnsfamilier, hundeejere, enlige
spadserende. Måske kan vi få en hyggelig
snak med folk, vi aldrig før har mødt.
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I Kloster er flere af de nye boliger nu beboet;
nogle af lokale folk, andre af tilflyttere. Vi
håber, at alle vil føle sig godt tilpas, og at tilflytterne vil blive en del af vores fællesskab
herude. Hils gerne på ”de nye” og lad dem
mærke, at vi er glade for dem.
Efter den uhyggelige krig brød ud i Ukraine,
har vi også fået nye beboere derfra, krigsflygtninge, som har tunge oplevelser og mange bekymringer at bære på. Lad dem mærke, de er
velkomne.
En familie fra Ukraine fortalte mig, hvilken
glæde det var at se en nabo længere nede ad
vejen havde hejst et ukrainsk flag i flagstangen.
Det er ikke farligt eller anmassende at banke
på døren, hvor I ved der bor ukrainske flygtninge, og spørge, om I kan hjælpe med noget. Vi kan bare tænke på, hvordan vi selv
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ville føle det, hvis det var os, der havde
måttet flygte. Ingen ved, hvor længe de vil
blive, om det bliver et par måneder eller flere
år, men lad os stå sammen om, at de vil huske
tiden i Danmark som en god tid.
Og så er der jo også vore turister, der nyder
de rolige forhold på Holmsland og besøger
de pæne og velassorterede butikker herude.
De vil også gerne have et smil og en hilsen
med hjem.
Holmsland Sogneforening ønsker alle, både
faste og midlertidige beboere, en dejlig sommer med parasoller og sandaler, strandvejr
og regnvejr og vores berømte friske blæst.
Bodil Hindsholm Hansen
Holmsland Sogneforening

Adresseliste-/kontaktliste for bestyrelsen for Holmsland Sogneforening 2022-23
Post

Navn

Adresse

Mobil

E-mail

Formand

Dorthe
Krogsgaard
Marie Busch
Nielsen

Tueshøj 9

6950 Ringkøbing

23 29 97 91

dorthe@mogensgaard.dk

Bandsbyvej 26

6950 Ringkøbing

28 35 57 90

mariebuschnielsen@gmail.com

Kasserer

Søren Plauborg
Pedersen

Røjklitvej 14

6950 Ringkøbing

23 61 81 51

roejklit@hotmail.com

Sekretær

Dee Berger

Højbjergvej 32

6950 Ringkøbing

26 25 15 58

Deep124@gmail.com

Medlem

Dan Søgård

Røjklitvej 25

6950 Ringkøbing

24 43 33 14

debbieogdan@live.dk

Medlem

Bodil Hindsholm
Hansen

Brunbjergvej 25

6950 Ringkøbing

24 43 25 43

bodilhindsholm@gmail.com

Medlem

Carsten Grønne

Baggersvej 4

6950 Ringkøbing

40 38 37 99

Carsten400@hotmail.com

Suppleant

Tom Poulsgaard

Klostervej 40

6950 Ringkøbing

23 34 54 80

tl.poulsgaard@mail.dk

Suppleant

Ursula
Bækkegaard

Gadegårdsvej 10

6950 Ringkøbing

23 68 28 68

ursula@baekkegaard.dk

Næstformand
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Helhedsplanen for
Kloster
Overordnet kører helhedsplanen under
Holmsland Sogneforening. Dvs. at skal der
søges nogle midler, er det gennem Sogneforeningen der søges.
Vi har lavet et organisationsplan, hvorpå det
kan ses hvilke grupper der arbejdes i.
Sidst i marts blev afholdt et ”Parat-til-start”
møde hvor ca. 40 personer meldte sig til de
forskellige arbejdsgrupper.
Hvor langt er vi? Godt på vej med MANGE
ideer og tanker.
Det er en ”on-going” proces, mange bolde i
luften, og ting tager tid!
De syv grupper (måske er nogle, når dette
læses, blevet slået sammen) skal mødes d.
12. maj for at få sat ord og handlinger på,
hvordan der fremover skal arbejdes i de forskellige grupper.

Det er vores tanke, at vi fremover vil lave
et ”nyhedsbrev” fra de forskellige grupper og via de tre ”kanaler”: hjemmesiden
holmsland.dk, HIMS og Facebook som orienterer alle om, hvor langt vi er.
Har I ideer eller kommentarer til helhedsplanen eller grupperne, så tag kontakt til
tovholderen for de forskellige grupper.
På vegne af Holmsland Sogneforening
Dorthe Krogsgaard

Én af grupperne er godt i gang og I har via
HIMS og på Facebook i gruppen ”Alle os i
Kloster (Holmsland)” jævnligt kunnet læse
om, hvad der arbejdes med i gruppen.

BOSÆTNING
Tovholder:
Hans Jørn Sørensen
h.j.guldager@gmail.com
Bo Nielsen
bo@fokusfritidshuse.dk
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HALLEN og overgang på
Klostervej
Tovholder:
Mads Bæk Jørgensen
mads_241091@hotmail.com

HOLMSLAND SO

HELHED
HYTTEBYEN v/HALLEN
og UNGDOMSBOLIGER
Tovholder:
Thomas Hansen
thomas.hansen@meny.dk

KIRKEN &

Tovho

Helle Kas

kaspersen.kloste

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Klostervej,
sikker skolevej og
forskønnelse
Som en del af helhedsplanen for Kloster, er
arbejdet med Klostervej - forskønnelse og
sikker skolevej, allerede godt i gang.
Gruppen, som arbejder med dette, blev sammensat for nogle måneder siden, fordi vi
kunne se vi havde travlt i forhold til Forsyningens arbejde, hvis vi skulle nå at få lavet
nogle ændringer på vejens profil.
Forsyningen skal som udgangspunkt genoprette, som det ser ud nu, men et stort ønske
i helhedsplanen er, at få forskønnet Klostervej og samtidig - endnu vigtigere - få gjort
Klostervej mere trafiksikker for vores mange
bløde trafikanter.

OGNEFORENING

DSPLAN

& Æ’POLD

holder:

aspersen

ster@gmail.com

KLIMABYPARK &
RAGNA TANGS PLADS

Gruppen består af repræsentanter fra landbruget, beboere på Klostervej, beboere, som
færdes i Kloster til fods og i bil, og beboere,
som nærer et stærkt og stort ønske om at få
gjort Kloster kønnere og ikke mindst sikrere
at færdes i.**
1.marts holdt vi møde med kommunens Vej
og Park afdeling for at vise dem vores tanker
og forslag til, hvordan Klostervej forhåbentlig kan komme til at se ud.
Tankerne går på, at vi BÅDE skal have en
sikker vej for os lokale, ikke mindst skolebørnene, og for de mange turister, som
færdes på cykel gennem byen, OG vi skal
have plads til landbrugets maskiner, busser
og lastbiler, som også færdes i byen.
Samtidig er tanken, at farten
sænkes i byen, bl.a. ved hjælp
af chikaner og evt. ved skiltning
med 40 km/t.
Derudover tænkes det også at forskønne
vores hovedstrøg gennem byen. I mange år
har det været slemt tarveligt at se på med fortov og cykelsti i et, uden tydelig overgang, og
med en vand-rende som afgrænsning ud til
kørebanen, som enhver bil, bus, lastbil eller
traktor nemt kan forcere - og desværre også
gør det.

KLOSTER SYD
(og SURFSPOT)

Tovholder:

Tovholder:

Torben Hjøllund Mortensen
thm@hededanmark.dk

Dorthe Krogsgaard
dorthe@mogensgaard.dk

KLOSTERVEJ, SIKKER
SKOLEVEJ og STIER
Tovholder:
Louise Krægpøth
lkraegpoeth@gmail.com
Tom Poulsgaard
tl.poulsgaard@mail.dk
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
filen og vi kom også til enighed på mange
punkter omkring det forestående arbejde.
Det er klart at den slags ikke bare er gjort
med et møde og et pennestrøg, så nu ligger
der et stort arbejde forude for først og fremmest at få skitserne lavet, og dernæst at få
fundet midlerne til den ekstraudgift, der
selvfølgelig følger med, når noget skal ændres markant.

Vi foreslog dengang, at der reetableres et fortov med fliser og kantsten og at cykelstien i
begge sider af vejen markeres tydeligt med
farve. Derudover ønskede vi chikaner ned
gennem byen, således biler, traktorer, busser
og lastbiler visse steder skal holde tilbage for
hinanden. Ligesom vi gør det, når vi kører
ind i Kloster.
Målet er at få en Klostervej med et naturligt
flow af trafikken, dog med lavere fart, hvor
alle kan føle sig sikre.
Vores møde med Vej og Park mundede dengang ud i en bevilling på 100.000,-kr til at
få udarbejdet skitser med korrekte mål, samt
udregninger på ekstra omkostninger.
Dette arbejde blev sat i værk og vi havde besøg
af en vejingeniør, som efterfølgende kom med
et par løsningsforslag og grovskitser.
Onsdag den 27. april havde vi så igen et
møde med Vej & Park, hvor vi ud fra disse
skitser kom frem til en god løsningsmodel,
som også kommunen kan være med på. Der
er forståelse for, at vi ønsker at ændre vejpro6

Også her er vi i god dialog med kommunen,
og samtidig går vi i gang med at afsøge vores
muligheder for at søge diverse fonde. Der
bliver søgt om det fulde beløb til at få lavet
vejen om, således vi kan komme i mål med
projektet, så vi ikke løber tør for penge halvvejs. Dette kræver selvfølgelig, at vi har det
bagvedliggende arbejde gjort, så vi ved præcis, hvad vi kommer til at mangle.
Så snart skitserne til vejens profil og forløb ligger klar, bliver de offentliggjort både
online via HIMS og Facebook, samt på
hjemmesiden www.holmsland.dk og som en
fysisk udstilling og evt. på opstillede skilte.
Dette arbejdes der på i øjeblikket, og derfor er det ikke muligt at give tidspunktet og
placering for, hvornår dette kommer til at
ske. Dette oplyses via HIMS, på Facebook
og hjemmesiden.
Ønsker du at få besked så snart skitserne offentliggøres, så er det en god ide at tilmelde
dig nyhedsbrevet HIMS ved at sende en mail
til: hims.holmsland@gmail.com med teksten
’HIMS ja tak’ + din mailadresse.
Vi har tidligere skrevet ud, at vi ville sende
en drone henover byen. Dette er dog skrinlagt nu, da kommunen har taget så godt imod

HOLMSLAND SOGNEFORENING
alle vores ideer, uden at vi har haft brug for at
visualisere det yderligere for dem.
Tidspresset i forhold til opgaven er der stadig. Forsyningen stopper ikke deres arbejde
gennem byen, men er klar over, hvad vi arbejder på. Så de ved godt, at der kan komme
ændringer i deres arbejde, når de skal i gang
igen til januar. Ændringerne handler bl.a. om
at kloakafløb skal flyttes længere ind, samt at
de så skal lægge en ny vejprofil, når de skal i
gang med at fylde på igen.
Med hensyn til cykelstien fra Juelsmindevej og op mod landevejen, så er dette stykke
af byen også med på tegnebrættet, og med
Brugsens udflytning og Klosters udvidelse,
så skal der selvfølgelig også ske ændringer
ad denne vej.
Det er et spændende projekt, hvor tiden spiller en stor rolle, og hvor tålmodighed kan
være en dyd og samtidig blive sat på prøve.
Men der er masser af gode takter fra kommunens side, og vi i gruppen har i den grad
taget den store ’ja sommerhat’ på, for vi er
kommet langt, og nu skal vi bare lykkes med
det sidste.
Vi ved jo alle, at arbejdet med Klostervej og
Forsyningen kommer til at ske, og vi opfordrer alle til at trække vejret dybt, når vi kommer til januar, og se om ikke vi kan komme
igennem endnu en periode med omkørsel og
vejarbejde uden de store armtag med kommunen og Forsyningen.
Forhåbentligt er det med et nyt, pænt og sikkert stykke Klostervej som udbytte på den
anden side - vi krydser fingre, I må gerne
gøre det samme.

På vegne af gruppen
‘Klostervej, sikker skolevej og stier’
Louise Deleuran Krægpøth
NB!
Hvis der er spørgsmål, undren, frustration
eller andet, så har vi oprettet en mail ’hotline’ som I kan skrive til for at få svar på jeres
spørgsmål.
Ud fra de spørgsmål, der kommer ind, vil vi
i Klostervej gruppen, sørge for at få svarene
fra Kommunen. Herefter besvares den mail,
der er indsendt og samtidig samler vi alle
spørgsmål og svar og sender ud via HIMS
og på Facebook, samt hjemmesiden www.
holmsland.dk.
På den måde håber vi at kunne komme nogle
af frustrationerne i forkøbet og få besvaret
spørgsmål, som flere måske sidder med.
Dette gør vi BÅDE for at afhjælpe mange
og lange arbejdsgange ved kommunen, som
har modtaget mange henvendelser med de
samme spørgsmål den seneste tid, og for at
vi kan få svar tilbage hurtigst muligt, med en
direkte linje ind til de personer, der kan svare
med det samme.
Mailadressen I kan skrive til er:
infoholmsland22@gmail.com
Klostervejgruppen

**
Dee Berger
Søren Plauborg
Benny Pedersen
Niels Erik Jørgensen
Tom Lund Poulsgaard
Louise Deleuran Krægpøth (Tovholder)
7

HOLMSLAND SOGNEFORENING
Omsider fælles
generalforsamling igen
”Fedt at kunne mødes igen efter Corona”
var indledningsreplik i flere beretninger.
For endelig kunne vi i 2022 mødes alle sammen til ”bunkegeneralforsamling” i Kulturcentret. Nogle er medlem af alle de fire
deltagende foreninger, HGU, Holmsland
Idræts- og Kulturcenter, Holmsland Sogneforening og Holmsland Dagligbrugs, andre af to eller tre, eller kun en enkelt, men vi
bliver alle sammen lidt klogere, når vi tager
del også i ”de andres” generalforsamling.
”Jo mere vi er sammen, ja sammen, jo større
sympati” sang vi, da jeg var barn. Her kunne
vi synge ”Jo mere vi er sammen, jo større
synergi”. Måske giver det endda lyst til at
melde sig ind i en forening mere. Hvis vore
foreninger har mange medlemmer, styrker
det os og giver mere tyngde, når vi skal samarbejde med kommunen om ønsker, vi gerne
vil have opfyldt.
Alle generalforsamlingerne forløb tilfredsstillende. Der blev fundet villige kandidater til
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de bestyrelsespladser, der skulle nybesættes,
og der blev også valgt suppleanter. Mon ikke
en del lokalsamfund ville være en smule
misundelige på overskudssituationen her på
Holmsland, når det gælder foreningsengagement?
Forslaget om vedtægtsændring for Holmsland Sogneforening, der var fremkaldt af
ønsket om navneskifte til ”Holmsland Fællesskab og Udvikling”, fik ikke tilslutning.
Der var end ikke almindeligt flertal for
vedtægtsændringen, der fik 17 stemmer med
JA, mod 46 NEJ og 6 blanke. Men diskussionen var kvalificeret og givende, og der
blev udtrykt respekt for bestyrelsens arbejde
med navnet og intentionerne bag.
Ivan Schmidt havde forud for generalforsamlingen puslet med nyt lay out til Sognebladets forside, som inkluderede både navnet
Holmsland Sogneforening og foreningens
udtrykte mål: ”Fællesskab og udvikling”.
Læserne kan nu se resultatet på forsiden!
Ivan Schmidt modtog en gavekurv som tak
for sin store indsats med den fælles hjemmeside for Holmsland Sogneforening, HGU og
Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Han har

HOLMSLAND SOGNEFORENING
ønsket at blive afløst på sin post, og sogneforeningen har fundet frem til én, der kan gå
i Ivans fodspor.
Undervejs kom det frem, at hallen har 40års
jubilæum i år, og Sogneforeningen har 25års
jubilæum. Mon ikke læserne vil erfare mere
om dette i et senere nummer af bladet?
Vi var i år ca. 100 deltagere i den fælles generalforsamling. Hvis I indtil nu har holdt jer
tilbage og tænkt, at generalforsamlinger lyder frygteligt kedeligt, skal I bare troppe op
næste år. Stemningen er god, ordstyrerens ledelse forbilledlig – og tilmed humoristisk – og
maden er endog særdeles god. Og så er den
GRATIS!
BHH

Om vi har glemt
Grundlovsdag?
Måske har I undret jer over, at der ikke
er annonceret noget grundlovsmøde i
år? Forklaringen er, at Grundlovsdag i
år falder sammen med pinsedag, en dag
med mange faste familietraditioner. Så vi
venter et år og håber på lige så godt vejr,
som vi plejer at have på dagen.

Genbrug nytter
Genbrug støtter
Holmsland Sogneforenings Lopper og
Genbrug er igen godt i gang med salget
på Bandsbyvej 32.
Salget går strygende, og vi glæder os over
igen at møde mange tilfredse købere.
Har du brugbare effekter, som du vil
forære os, så er der flere muligheder for
aflevering:
• Stil det i containeren på Kloster
Genbrugsplads. Den er tør og rummelig nu.
• Kontakt os – mobil 51 91 71 09
- og vi aftaler direkte aflevering i
staldene på Bandsbyvej 32.
• Kontakt os og vi er behjælpelige
med afhentning, hvis man ikke selv
har mulighed for at transportere.
Følg facebooksiden ”Holmsland Sogneforenings Lopper og Genbrug” og få et
indtryk af, hvad staldene på Bandsbyvej
byder på.
Venlig hilsen Loppeholdet.

BHH
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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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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Generalforsamling
D. 25/3 afholdt vi endelig igen vores fælles
generalforsamling. Rigtig mange deltog og
det var dejligt at være samlet igen.
HGU havde 4 bestyrelsesmedlemmer på
valg, hvoraf 2 ikke valgte at stille op igen.
Vi vil gerne i den forbindelse sige en stor
tak til Lisbeth og Line for den indsats de har
leveret.
For første gang i flere år var der flere der
sagde ja til at være en del af HGUs bestyrelse, så der skulle afholdes valg. Det er i
vores verden en succes og et tegn på at flere
gerne vil HGU.
Mads og Marian blev genvalgt og som de
to nye medlemmer blev det Helle og Anne.
Vi har afholdt vores første møder og har
konstitueret os, se nedenfor. Vi er også blevet enige om at hovedpunkterne vi skal arbejde med i den næste tid er: Aktiviteter i
HGU, nye som gamle og frivilligheden i
foreningen. Vi vil gerne ryste posen lidt og
bevæge os væk fra ”som vi plejer”.

Den nye bestyrelse
Formand
Jeg hedder Mads Jørgensen er 30 år og er
bosiddende på Kløvermarken.
Arbejder til dagligt som
servicetekniker. Jeg er
forlovet med Randi,
sammen har vi Lauge på ½ år.
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Fritiden går med bestyrelsesarbejdet og at
være fitness- og spinningsinstruktør i foreningen samt aktiv udøvende.
Næstformand/
marketingsansvarlig
Jeg hedder Marian Jeppesen Jeg er 45 år, bor
på Nyropsvej sammen
med min mand Steen og
vores to drenge, Simon
15 år og Mikkel 10 år.
Vi er alle aktive i foreningen både som udøver og frivillig. Min
fritid bruger jeg på bestyrelsesarbejdet,
familien, haven og lidt løb/fitness.
Sekretær
Mit navn er Anne Gejl
Pedersen. Jeg er kæreste
med Michael og vi har
3 børn, Lea, Lykke og
Jeppe.
Vi flyttede til Kloster i
2020, men har haft min
omgang i byen siden teenageårene. Jeg arbejder på et dagtilbud som ergoterapeut og har
bl.a erfaring inden for børns motoriske og sensoriske udvikling. Jeg har tidligere været gymnastiktræner for både store og små børn i forskellige foreninger. Jeg ser frem til at sidde i
HGUs bestyrelse.
Sportskoordinator
Jeg hedder Helle Høy,
jeg er 39 år og bor i
Kloster med mine 2
børn Noah og Frida.
Jeg arbejder på Vestas
og bruger en del af min
fritid på foreningslivet.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Har siddet i gymnastikudvalget og været
træner en del år. Nu glæder jeg mig til at
prøve noget andet – nemlig som bestyrelsesmedlem i HGU.
Kasserer
Jeg hedder Bent Erik
Iversen, er 55 år, og bor
på en nedlagt ejendom
tæt på Søndervig.
Jeg er gift med Marianne
og vi har 2 ”drenge” på
hhv. 22 år og 18 år.
I 27 år har jeg arbejdet på
Arla i Nr. Vium, de seneste år som produktionsplanlægger. Lige så længe har jeg siddet
i HGU’s bestyrelse (dog ad flere omgange).
De fleste af årene som kasserer, hvor jeg styrer pengene, der går ind og ud af HGU’s konti.
Udlejning af HGU’s borde og stole hører også
under mig. Desuden er jeg træner for det lokale ”damehåndboldhold”.
Jeg er vokset op med at ”frivilligt arbejde”
var en naturlig del af dagligdagen, selvom
det tager nogle timer af din fritid – giver det
også meget tilbage til dig selv. Det er nemlig
en stor tilfredsstillelse at se en flot lokal gymnastikopvisning eller en bragende god håndboldkamp i hallen – hvilket ikke kan lade sig
gøre uden opbakning fra lokalsamfundet.
Ligeledes møder man mange nye forskellige
mennesker via bestyrelsesarbejdet, som man
ellers ikke ville have kendt.

Det var skønt at se alle de glade og dygtige
gymnaster. I år havde vi 3 gæstehold:
Holmsland Skole, Bork Havn Efterskole og
Staby Efterskole.
I år var også helt speciel, da vi fik en ny fane.
Der var brug for en lettere model end den vi
havde. Alt foregik efter præcise retningslinjer og bl.a. var Borgmester Hans Østergaard
med til indvielsen. Tak til alle gymnaster,
trænere og gæster for at skabe en helt vidunderlig aften.

Gymnastikopvisning

Fredag d. 4/3 afholdt vi vores årlige gymnastikopvisning, noget vi alle havde set frem
til. Og vi er glade for at det kunne lykkedes
i år, gymnastiksæsonen får ikke en ordentlig
afslutning uden en opvisning.
13

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Badminton – Børn

Igen i år har vi haft børnebadminton fredag
eftermiddag. En stor deltagelse betød at vi lavede to hold i stedet for det planlagte ene og
inddelte børnene efter alder.
20 børn deltog hver fredag i hygge, sjov og
nogle gange meget seriøse opgør. Gennem
sæsonen afviklede vi turneringskampe og
ved afslutningen blev der kåret vindere af
klubturneringen og andre små konkurrencer.
Tak for lån af alle jeres unge mennesker, vi
glæder os til sæsonstart i efteråret.
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Frivilligaften
Nu da vi endelig kan samles igen, blev det
også tid til vores første frivilligaften i lang
tid. Forhåbentlig den første af mange.
Alle var inviteret til en hyggelig aften med
aktiviteter og venskabelige konkurrencer i
hallen. Tak til Lisbeth Klokkerholm for det
super fine program.
Vi afsluttede aftenen med god mad og masser
af snak på tværs af idrætsgrene. Vi glæder os
til at have flere af denne slags arrangementer
i fremtiden (Ideer modtages gerne)

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Holmsland Friluftslaug
glæder sig…

Der er go’ energi i klubben. Vi får en forrygende sæson, kan vi mærke efter den go’e
optakt i svømmehallen. Mange er startet med
ugentlige roture, men den officielle sæsonstart er onsdag d. 4. maj, og vi er klar – også
til at modtage nye.

Udover faste klubaftener har vi bestemt os
for, at den sidste mandag i hver måned er
teknik-træning. Her vil vi øve redninger, balance og roteknik på og i vandet.

På planlægningsmødet i april fastlagde vi
sommerens togter og fordelte turledere, og
vi aftalte kurser med frigivelse af de erfarne
roere. Ved en frigivelse får den enkelte roer
papir på sine færdigheder, en slags kajakkørekort. Vi bestemte os også for at gennemføre et førstehjælpskursus for alle. I den
forbindelse har vi ansøgt om en Hjertestarter
til opsætning i havnen.
Vores faste klubaftener er stadig onsdag. Vi
mødes på vandet kl. 18 og tørner ud på en aftentur af forskellige længder for så at vende
hjem til duften af kaffe i madpakkehuset.
Tak Aase-Dorthe hold. I gør et kæmpe arbejde til glæde for os alle. Jeres indsats er af afgørende betydning for det gode sammenhold
i klubben.

Så er der projekt nyt madpakkehus. Vi har
drøftet det med kommunen, med Bo Fritidshuse, med HGU og med medlemmerne. På
planlægningsmødet samlede vi enderne og
konkluderede, at vi ikke er parate til det store
projekt. Vi har stadig ønske om flere kajakopbevaringspladser og en udsigtsplatform;
men nu vil vi se os om efter nye og enklere
muligheder.
Fredag d. 20. maj holder vi arbejdsdag i
havnen. Vi skal ha’ broen ud i bølgen blå.
Desuden vil vi male madpakkehuset og gøre
pladsen forårsklar mm.
Vel mødt i havnen til en tår onsdags-kaffe
// arbejdsudvalget
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Rydder du op??
F. eks i familierelaterede papirer eller fotos (med navne),
smid ikke ud, men betænk:
HOLMSLAND LOKALHISTORISK ARKIV
Klostervej 39 – Holmbohjemmet 1. sal.
Åbningstider mandage kl. 10-12.
Arkivets email: lokalarkiv.holmsland@gmail.com
Kontakt evt Mogens Tarp i Kloster, tlf. 97337242/44119242.
Mail: mogens.tarp@gmail.com
Kontakt evt. Maria Thygesen i Hvide Sande tlf. 20367299.
Mail:m.thygesen@outlook.com
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Forår på
Holmbohjemmet
Vi har her på stedet en vision for beboere og
personale som lyder sådan her:
“Holmbohjemmet- et godt sted at leve”
Og leve og opleve - det er vi i fuld gang med
her efter at være mere eller mindre lukket
inde i et par år.
Vi holdt en dejlig forårsfest den 3.maj i
vores festsal i kælderen. Hver beboer har
mulighed for at invitere to gæster med, og
vi fik en rigtig god tre retters menu lavet af
vores dygtige køkkenpiger. Og musik skulle
der til - denne gang et lidt jazzet repertoire
med nogle gode sange, man kunne nynne
med på - og et par enkelte fik en stille dans.
For at sådan en aften lykkes, er der brug for
assistance - så en stor tak til de frivillige for
hjælp med servering og oprydning.
Beboere og personale fra Holmbohjemmet havde i forbindelse med sundhedsugen
(uge 17) en dejlig formiddag sammen med
børnene fra Solsikkegruppen, 0 og første
klasse.
Dagen begyndte så fint med at børnene sang
“Jeg ved en lærkerede” på trappen til Holmbohjemmet, hvorefter vi gik over i Holmbohaven, hvor vi lavede forskellige aktiviteter
sammen med beboerne i små grupper. Solen
skinnede og vinden var lidt kølig, men godt
pakket ind i jakker og tæpper, nød alle beboerne at være med. Nogle var aktive, og andre
hyggede sig ved at se på børnene og deres
leg. Formiddagen sluttede med kage, saft og
kaffe i haven.
Vi havde lavet en lille konkurrence i personalegruppen: den der gik flest skridt i ugens
løb fik en præmie, og havde man en beboer
med ude talte det dobbelt.

Og så kommer cirkus til byen. Vi har fået
nogle penge til aktiviteter og bestemt os for
en cirkusforestilling. Så den 11.maj ankommer cirkus Trapez og giver en forestilling. Det
glæder vi os meget til.
Bussen er også ude at køre når lejlighed byder sig. Næste tur går vist til et plantemarked
- der skal pyntes op i drivhuset og krukkerne
skal plantes til. Vi bruger huset meget - især
på denne tid, hvor det ikke bliver så varmt
derinde.
Vi afholder gudstjeneste en gang om måneden i vores dagligstue, men i anledning af
påsken havde Ole Lange inviteret os til gudstjeneste i Nysogn kirke. Den ligger jo lige i
gåafstand og med hjælp af “skubberne” kom
vi en lille flok afsted. En god halv time som
alle nyder i det flotte kirkerum.
Det var alt for nu - god sommer til alle!
Holmbohjemmet.
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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

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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tydeligt at se, hvornår Klostervej åbnede. I
får her en oversigt over resultatet de seneste
7 uger.

En kær og værdsat kollega og medarbejder
i Brugsen har valgt at søge nye udfordringer
og dermed et helt andet arbejdsliv.
Det er Jette, vi har måttet sige farvel til. Jette
har gjort det rigtig godt i de 8 år, det blev
til i Dagli’Brugsen. Tak Jette for din hjælpsomhed og altid smilende og venlige væsen.
Kunderne og vi alle sammen mødte hos dig
altid velvilje og parathed til at hjælpe – og
altid med et smil og en interesseret og deltagende bemærkning på læberne. Vi kommer alle
sammen til at savne dig i butikken, men heldigvis vil vi stadig møde dig på den anden
side af disken. Jette havde sidste arbejdsdag i
Brugsen torsdag d. 28. april, og hun er nu godt
i gang hos Skat i Ringkøbing. Vi ønsker Jette
held og lykke med det nye job.
Vi har budt de nye familier på Mejlvang 1
velkommen på Brugsens gamle grund.
Det er gode, rummelige og lyse lejligheder,
de er flyttet ind i. Vi håber, de vil føle sig
hjemme.
Klostervej er åbnet igen. Hurra for det. Det
har igen vendt udviklingen i Brugsen. Det er

På næste side i Sognebladet kan I læse om
”datovarer”, og det er rigtigt, at vi hellere vil
sælge varen til nedsat pris, når datoen er på vej
til at udløbe, end at smide det ud. Men allerhelst vil vi sælge friske varer, og med et ekstra
flow i butikken, bliver det også nemmere at
disponere og få omsat varerne hurtigt.
Vi håber, at Jimmi snarest kan ansætte en uddannet medarbejder, som afløser for Jette;
men indtil da vil personalet ved fælles hjælp
klare overgangen.

Som I hørte på generalforsamlingen og på
Parat-til-start mødet, arbejdes der på alle
planer vedholdende med at færdiggøre
KlosterSyd, så ansøgning til ny lokalplan
kan sendes afsted. Vi arbejder også med
Hansen og Larsen og arkitekten på at ændre
i udformningen, så det mere falder i med eksisterende kulturlandskab.

Index skal ses i forhold til faktisk omsætning samme uge 2021.
Index 100: Omsætning er den samme i forhold til samme uge sidste år.
Index 86: Omsætning faldet med 14 % i forhold til samme uge sidste år.
Index 109: Omsætning er steget med 9 % i forhold til samme uge sidste år.
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I bestyrelsen har vi konstitueret os som følger:
Formand Esther Larsen,
Næstformand Svend Jensen,
Sekretær Linda Tøt.
Desuden består bestyrelsen af
Dorte Vogt og
Erik Dideriksen.
Når vi flytter i ny butik, vil I komme til at
møde mange nye varenumre. Indtil da er det
sparsomt med nye varegrupper; men personalet er alligevel dygtige til at liste nyt ind.
- og det vil vi gerne markere ved at invitere
alle kunder ind i butikken og se og smage
nye varenumre og nye råvarer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Velkommen ind til

smagsprøver på
nye råvarer / nye varer
Fredag d. 3. juni 2022 kl. 15 – 17
Her vil også være gode tilbud
– også på vin

Hold øje med
datovarerne!
En bakke tomater til 20 kr., snackpeber til
10 kr. og rucolasalat til kun 7 kr. Lige til
at skylle og putte i aftenens salatskål. Det
kræver kun, at vi ikke styrter forbi kassen
med datovarer, der er let genkendelige på
den store gule mærkat.
Ofte er der også rugbrød og franskbrød i
datokassen. Lige til at putte i fryseren derhjemme, så der altid er en beholdning i huset.
I kølemontren kan der ligge pizzadej på til-

bud. Skal den ikke bruges straks, kan den
også lægges på frys. Pålæg og leverpostej til
ungernes madpakke er ofte også stærkt nedsat. Ligeledes yoghurt med frugt til morgenmaden.
Det er selvfølgelig datovarer, så kan det ikke
fryses ned, skal pålæg selvfølgelig bruges
hurtigt, i løbet af de næste par dage.
Yoghurt kan sagtens stå flere dage over dato
i køleskabet – nogle mener, den kommer til
at smage bedre, når mælkekulturen får lov at
udvikle sig. Ost kan sagtens bruges en uge
eller flere efter sidste salgsdag.
Køber vi datovarer, kan vi snildt spare 2030 kr. på husholdningsindkøb; det kan godt
mærkes i en tid, hvor alle forbrugsvarer stiger i pris, fordi olie og gas er blevet så dyr.
Så løb ikke for hurtigt forbi kasserne med
datovarer. De sparede penge letter på husholdningsbudgettet. Samtidig er vi med til at
begrænse madspild og dermed spare en lille
bitte smule på klodens ressourcer.
Og Dagli’Brugsen vil helt sikkert også hellere sælge varerne med en lille fortjeneste
end smide dem væk om et par dage.
Det gavner Brugsens regnskab.
Så det er ikke bare win-win. Det er win-winWIN.
Vi ses i Brugsen.
BHH
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CenterNyt

Det startede næsten normalt op. Der var enkelte fester, som blev aflyst. Hjerteholdene
begyndte også først efter uge 8.
Fællesspisning:
Der var lidt færre i starten af året, men det
blev meget bedre til sidst med at folk der benyttede sig af det.
Rigtig flot opbakning, det er vi meget
taknemmelige for.
Vi glæder os til at starte op til efteråret igen.
Fastelavn:
Der var tøndeslagning den 27/2, hvor Ole
Lange kom og fortalte lidt om, hvorfor man
fejrede fastelavn.
En hyggelig eftermiddag med flotte udklædninger.
Stor tak til SFO fordi de ville male på
tønderne.
Gymnastikopvisning:
Den 4/3 afholdt HGU en fin opvisning og
viste hvad de forskellige hold havde lavet i
løbet af vinteren ligesom 2 gæstehold deltog.
Efter Beach Bowl brændte, er der kommet
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rigtig meget gang i centeret. Der blev fyldt
godt op i kalenderen med fødselsdage, konfirmationer og generalforsamlinger.
I samme anledning fik fysioterapeut Anne
Birgitte sin klinik i centeret, hvor hun også
har noget holdtræning.
Dejligt med noget liv i centeret.

Fødselsdagsfest:
Sæt endelig X i kalenderen den 17/9.

Den dato afholdes der fest fordi
hallen bliver 40 år.
Vi håber på, at mange vil komme og
fejre den med os.

CenterNyt
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen:
Formand: Mads Plauborg
Næstformand: Nina Mortensen
Kasserer: Anders Nohns
Hans Ruby Hansen
Marlene Marete Pedersen
Supleanter:
Casper Laas
Kirstine Aarup
Fotovognen:
Efter at vi har måttet vente i 2 lange år på
Vibeke og Anders, så kom de endelig til
Kloster den 21/4. Det var en rigtig hyggelig
aften.

Mange tak til den gamle bestyrelse for
godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Tina Møller Sørensen
Centerleder

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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Sæsonen er nu afsluttet for i år, og vi må gladeligt konkludere, at det har været en fantastisk sæson.
Da vi åbnede dørene den første skydeaften,
stod der en kødrand af børn og forældre klar
til at starte op på skydesæsonen - og blandt
disse var en masse nye ansigter. Glædeligt er
det også at se at flere forældre i år har deltaget i skydningen samtidig med deres børn.
I alt har vi haft 17 børn og juniormedlemmer, og alt i alt 26 medlemmer. Børnene er
fordelt med otte piger og ni drenge. Det er et
rigtig flot medlemstal for en forening med et
opland som vores, og vi fornemmer at andre
skytteforeninger med større opland ikke kan
mønstre samme antal når vi taler med dem så det er vi naturligvis stolte af. I alt er der i
år affyret ca. 7000 skud mod kun 2100 i sidste coronaramte sæson.
Vi har grundet corona kun kunne deltage i et
enkelt stævne i Skjern, hvor vi stillede med 5
skytter, som fik en god oplevelse samt flotte
resultater med hjem og endda præmier for
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en 3. og 4. plads til helholdsvis Emil Hillebrandt og Aleksander Hansen i BK2 klassen.

Af interne konkurrencer har vi haft Nytårsskydning i januar i stedet for corona-lukket juleskydning. Der var pyntet med diskolys, lyskæder og blev skudt på sjove skiver
samt snolder og saftevand. Det var rigtigt
hyggeligt.
Klubmesterskabet blev afholdt uge 13 med
medaljer til alle skytter og kamp til stregen om
klubmestertitlen og pokalerne blandt børn og
juniorer. Derudover fik alle en oversigt over
alle deres skydninger gennem sæsonen.

bestyrelse samt tillidsposter resulterede alle i
genvalg.
Jesper Hillebrandt (Formand)
Karsten Krægpøth (Næstformand)
Marianne Jørgensen (Kasserer)
Kim Steengaard Jensen
Dan Søgaard
Allan Jensen (suppleant)
Iben Hansen (suppleant)
Klubmestrene blev Anton Rud (BK3), Aleksander Hansen (BK2) og Mark Jensen (J2).
Som mange sikkert har bemærket, har vi fået
gang i en Facebookgruppe, hvor vi løbende
har delt aktiviteter og stemningen med
gruppemedlemmerne, samt belastet ”Alle
os i Kloster” med lidt nyheder. I skal være
velkomne til at følge Holmsland Skytteforenings Facebookside hvis I lyster.
Skytteforeningen har den 26/4 afholdt generalforsamling. Valg af formand og den øvrige

Eventskydning
Der er mulighed for afholdelse af Eventskydning året igennem. Det kan være som del af
en familiekomsammen, firmafest, polterabend eller lignende. Alle kan deltage fra ca.
7 år og opefter. Se nærmere information på
Facebook. I sæsonen har vi afholdt 3 events,
som alle forløb rigtig godt og gav unge som
ældre en god oplevelse.
Tak for samarbejdet i sæsonen til børn og
forældre, bestyrelsen samt kulturcentret.
Jesper Hillebrandt
Formand
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KIRKESIDER
Ny Sogn og Gammel Sogn
Juni – August 2022
Sankt Hans

den hellige Jordanflod. Det hellige
vand skulle ligesom rense menne23. juni tændes der Sankt Hans-bål sker for alt det beskidte og falske i
rundt omkring i det danske land.
verden.
Nabolag, vennekredse og handelsOgså Jesus blev døbt af Johannes.
standsforeninger indbyder til
På prædikestolen i Gammel Sogn
hygge med grillpølser og det dertil
kan man se et gammelt krakeleret
hørende. Men hvad er historien
maleri, der forestiller denne dåb.
bag, og hvem var Sankt Hans?
(se det lille foto ovenfor) ”Sankt
”Sankt Hans” er en forkortelse for Hans” øser vand på Jesu hoved
”Den hellige Johannes”. Dem er
mens en due daler ned fra himlen.
der flere af i Bibelen og den
Duen illustrerer, at Guds hellige
kristne tradition. I dette tilfælde er ånd viste sig ved dåben og fulgte
det Johannes Døberen, der tænkes Jesus fra da af. (Og vi tror, at det
på. Om ham fortæller Lukasevan- også sker ved dåb i kirken)
geliet, at han var en fjernere slægtBibelen fortæller, at Johannes Døning til Jesus. Deres mødre var
beren fortsatte med at prædike og
gravide samtidig, men Johannes
fordømme al uretfærdighed. Det
blev født ca. ½ år før Jesus.
kom til at koste ham livet, da han
Som unge mænd var de fælles om skældte ud på en fyrste, som roat kritisere datidens religion. De
merne havde indsat i Israel.
understregede, at det var vigtigt
Jesus kunne også være hård i sin
med en personlig stillingtagen og
kritik, men grundlæggende kom
en oprigtighed i forholdet til Gud.
han med et kærlighedsbudskab om
For at symbolisere dét, begyndte
forståelse og forsoning.
Johannes at døbe sine tilhængere i
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Derfor fejrer kirken Jesu fødsel
omkring årets korteste dag om vinteren: For han var som et lille lys i
mørket. Men så måtte den mere
vrede ”Sankt Hans” fejres omkring
midsommerdagen. Man kan så
passende tænke på ham, som en
tordensky på en varm sommerdag.
I århundreder var den 24. juni en
stor helligdag, men til ærgrelse for
både borgerlige og kirkelige myndigheder, var der ikke ret meget
fromhed over festlighederne. Man
lyttede ikke efter Sankt Hans’ kritik af uret. Tværtimod foregik der
en masse umoralsk i midsommerfesternes tusmørke. Nutidens
Meetoo-bevægelse ville sammen
med ordenspoliti og sundhedsmyndigheder have haft meget negativt
at fortælle om. I 1770 blev det da
også myndighederne for meget og
Sankt Hans Dag blev afskaffet.
Men den folkelige skik med Sankthansbål den 23. juni levede videre.
Måske svækket, fordi folk skulle
op at arbejde dagen efter, men dog
stadigvæk så levende, at da forfatteren Holger Drachmann i 1885
skrev det romantiske skuespil
”Der var engang”, kunne han skildre Sankt Hans aften som noget typisk dansk med et bål, der blusser
vildt og voldsomt, både for at
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holde mørkets magter på afstand
(hekse og trolde) og for at tænde
passion og lidenskab. Men mest af
alt, i Drachmanns udgave, for fredens skyld. Som vi synger det i
hans ”Midsommervise”:
Vi vil fred her til lands,
Sankte Hans, Sankte Hans
Den kan vindes,
hvor hjerterne
aldrig bli’r tvivlende kolde.
Mon ikke dét ønske kommer til at
fylde meget i båltalerne i år? Ønsket om fred: i Verden, i Europa
og i vores lille land?
Selvom Drachmann ikke skrev salmer, så knytter ordene om hjerter,
som ikke må tvivle og blive kolde,
i vis forstand til ved den oprindelige Sankt Hans. For det var Johannes Døberens anliggende at
pege på det indre menneske, hjertet som sædet for det vigtigste af
alt. Samvittighed, tro, forholdet til
Gud og alt hvad der er godt, smukt
og sandt. Ikke udvendig fromhed
som f.eks. ofringer i templet.
Næste gang du kommer forbi
Gammel Sogn kirke, kan du måske
dvæle lidt ved lille maleri af Sankt
Hans, som fortæller om, at også
vores dåb med vand og hellig ånd,
er sket, for at ”hjerterne aldrig bli’r
tvivlende kolde.”
Ole Lange

G U D S T J E N E S T E L I S T E
Dato og evangelium

Ny Sogn

Gammel Sogn

5. juni – Pinsedag – Joh 14: Løftet
10.30
9.00
om en anden talsmand
O. Lange
O. Lange
6. juni – 2.Pinsedag
10.30 Vester- havshallen
9.00
10.30
12. juni Trinitatis søndag O. Lange
O. Lange
Matt.28:Jeg er med jer alle dage
19. juni– 1.søn e. Trinitatis – Luk
10.30
9.00
12: Den rige bonde
O. Lange
O. Lange
26. juni – 2.sø.e. Trinitatis –
9.00
10.30
Luk 14: Efterfølgelse
O. Lange
O. Lange
29. juni – Solnedgangsgudstj.
21.00 - Søndervig
3. juli – 3.sø.e. Trinitatis – Luk 15:
10.30
Den fortabte søn
Th. Kristensen
6. juli – Solnedgangsgudstj.
21.00 - Søndervig
10.juli – 4.sø. e. Trinitatis –
9.00
10.30
Matt 5:Om fjendekærlighed
O. Lange
O. Lange
13. juli – Solnedgangsgudstj.
21.00 - Søndervig
17.juli – 5. sø. e. Trinitatis Matt
10.30
*
16: Peters bekendelse
O. Lange
20. juli – Solnedgangsgudstj.
21.00 - Søndervig
24. juli -– 6. sø. e. Trinitatis –Matt
*
9.00
O. Lange
19: Kamel og nåleøje
31.juli– 7. sø. e. Trinitatis –
10.30
Matt 10: Frygt ikke!
R. Sandal
7. aug. – 8. sø. e. Trinitatis – Matt
9.00
M. Thams
7: Huset på Klippen
14. aug. – 9. sø. e. Trinitatis – Luk
9.00
12,32-48 el. Luk 18,1-8
L. Christoffersen
21.aug. – 10. sø. e. Trinitatis Matt
9.00
10.30
11: Visdom og veråb
O. Lange
O. Lange
28. aug. - – 11. sø. e. Trin.– Luk 7:
10.30
*
Kvinde i farisæerens hus
O. Lange
4. sep. – 12. sø. e. Trin. – Matt
9.00
10.30
12,31-42: Om bespottelse
O. Lange
O. Lange
*O.L prædiker i andre kirker: 17.7. kl. 9.00 i No Kirke. 24.7. kl. 10.30 i Rindum kirke.
28.8. kl. 9.00 Hee kirke.
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2. PINSEDAG

Sognene omkring Vonå indbyder
til fælles friluftsgudstjeneste ved
Vesterhavshallen 2. Pinsedag kl.
10.30. Medbring noget at sidde på.
Der bydes på lidt at spise bagefter.
Alle er velkomne

HOLMBOHJEMMET

Sangeftermiddage på Holmbohjemmet: onsdag den 6. juli kl.
14.30 og onsdag den 17. august.
Vi synger sange fra Seniorsangbogen
Gudstjenester på Holmbohjemmet:
onsdag d. 22. juni kl. 14.30, onsMUSIK
11. Juni 2022 kl. 16.00 i Ny Sogn dag d. 20. juli kl. 14.30, onsdag d.
31. august kl. 14.30. Vi synger fra
kirke Sommerkoret fra Stevns
Salmebogen
synger ”Sange fra den danske
sangskat.” Sommerkoret holder
Alle er velkomne.
korweekend i Vestjylland. Et af
Hvis der er nogen, der har lyst til
korets medlemmer er Anette Niel- at hjælpe til, er man også meget
sen, som tidl. boede i Gammel
velkommen som frivillig.
Sogn. Alle er velkomne. Gratis.

STRANDGUDSTJENESTE
ONLINE GUDSTJENESTE Til sommer genoptager vi traditioI Corona-tiden har kirker landet
over øvet sig på at være mere til
stede på internettet. Det rummer
muligheder for at skabe kontakt til
dem, der ikke kan være med. Men
det rummer også udfordringer med
teknik og lovgivning om privatliv
og ophavsret. Jeg prøver at sende
den tidlige gudstjeneste direkte på
min egen facebookside. Det er en
forkortet gudstjeneste, hvor jeg er
den eneste, der kan ses. Optagelsen slettes automatisk efter 30
dage. Prøv evt. selv at se med:
www.facebook.com/hansolekrebs.lange
eller www.facebook.com/ny.sogn.gammel.sogn
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nen med gudstjenester på stranden
i Søndervig en række onsdag aftener. Kom og vær med til en lille
stund, hvor vi i al enkelhed runder
dagen af med sang, tak og et fadervor. Tag selv noget med, som du
kan sidde på.

KONTAKT

www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011
email: hokl@km.dk
Kirkegården Anne Carina K. Mikkelsen: 24484340
mail: kirkegaarden@holmslandkirker.dk

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Juni 2022
Torsdag d. 2.
Tirsdag d. 14.
Onsdag d. 23.
Juli 2022
23. – 30.
August 2022
Torsdag d. 4.
Torsdag d. 25.
Tirsdag d. 30.
September 2022
Torsdag d. 8.
Tirsdag d. 20.
Oktober 2022
Torsdag d. 6.
Tirsdag d. 4.
Tirsdag d. 15.
Torsdag d. 6.
December 2022
Tirsdag d. 18.
Torsdag d. 8.
Tirsdag d. 6.
Onsdag d. 29.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen
Aftentur til Videbæk Kunstmuseum hvor vi mødes kl. 19.
Skt. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14,
Søndervig. - Thomas Kristensen, Hvide Sande taler.
Holmsborg Bibelcamping
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen
Møde i Ringkøbing missionshus kl. 19.30.
Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre taler.
Mødeaften. Fritidsforkynder Hans Jørgen Steffensen,
Skjern taler.
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen.
Høstfest. Sognepræst Peder Henning Søderstjerne,
Lønborg taler.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen.
Kredsmøde. Kl. 19.00. Gudstjeneste i Hanning kirke ved
Mødeaften. Soldaterhjemsleder i Holstebro,
sognepræst Preben Skov Jensen. Derefter samvær i
Troels Moesgaard taler og fortæller om at være
Hanning missionshus.
soldaterhjemsleder.
Kredsmøde i Tarm missionshus v. Thomas Kristensen,
Hvide Sande
Landsleder Krista R Bellow, Videbæk fortæller om Indre
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Missions Tværkulturelle Arbejde og hjælp til migranter,
Adventsmøde med Bjarne Lindgren.
flygtninge og nydansker.
Julefest. Helge Iversen, Ringkøbing, taler.

November
2022
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl.
1.-4. 19.30
Halmøder i Skjern Kulturcenter. Særskilt program.
Torsdag d. 10.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen, tlf. 24205014
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Ikke alle ved det.
Men Kloster kan faktisk prale af at have sin
egen cykelklub.
Det er en lille hyggelig klub, der har fokus
på små hyggelige ture i naturen, sved på
panden og socialt samvær.
Nogle gange følges de, der har lyst til nogle
lokale løb, der er arrangeret, f.eks. Fjorden
rundt, Vestjyllands smukkeste cykelløb eller Rundt om Kronheden.
Der er 2 hold med hver deres kaptajn, der
sørger for, at der er lavet rute, at alle kan
følge med og har en god tur, og ikke mindst
at færdselsloven bliver overholdt.

Ca. en gang om måneden kører vi en fællestur og slutter af med kaffe og kage.
Hovedsageligt bliver der kørt på racercykel,
men om vinteren er der nogle, der holder formen ved lige ved at køre MTB eller
gravelcykel.
Har dette vakt din interesse, har du en racer stående, der samler støv, eller kører du
MTB og har lyst til at være en del af et fællesskab, skal du være meget velkommen til
at kontakte én af os fra bestyrelsen og høre
nærmere.
Vi mødes hver tirsdag og torsdag kl. 18 ved
Brugsen og kontingentet er beskedne 250
kr. om året.
Bestyrelsen:
Søren Nielsen
Anita Sandgrav
Søren Hebroe
Bjarne Hansen
Berit Jensen
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3094 8144
2444 2578
4018 1596
2916 5685
2272 3489

Fjorden Rundt
På 2 hjul Fjorden Rundt

Igen en dejlig tur Fjorden Rundt i selskab
med 12 naturglade mennesker. Medvind,
solskin og masser af god tid glædede os på
hele turen. Tilpas mange pauser, hvor gode
hjemmesmurte madpakker, et lille glas valnødsnaps og ikke mindst lækker kanelkage sponseret af Dagli`Brugsen - blev nydt.
Sidst lørdag eftermiddag ankom vi til Lindvig Feriecenter i Lønne, hvor fine værelser
stod klar til indrykning.
Bordet var festligt dækket, og buffeten fyldt
med lækker mad. Efter spisningen bestod underholdningen af mimekonkurrence, quiz, et
par spil billard og Peters gode klaverspil.
En fornøjelse at vågne op næste morgen til
stille vejr, solskin og til igen at kunne sætte
sig til et bord med dejlig morgenmad.
Madpakkerne blev smurt, og alle var klar
til turen nordpå. Troede vi. Men nej Egons
cykel var flad. En hurtig lapning fandt sted,
og af sted gik det.

Fjorden Rundt er kørt gennem mange år, først
af 6.-7. klasse på Holmsland Skole, derefter
10-12 år af den lidt ældre målgruppe. Men
for første gang prøvede og benyttede vi os af
den nye cykelsti i fjordkanten og ind gennem
skoven fra Nymindegab Hotel til Værnvejen
og derefter videre til Bork Havn.
Kunstmaleren Kai Husum, som er kendt for
sine naturskildringer, havde i mange år sit tilholdssted i de små hytter efter Skavenhus. På
hytternes facade har Kai Husum, som døde i
2007, forsøgt at skildre livet hos fjordfiskerne.

Trækfærgerne over Skjern å blev benyttet, og
igen blev madpakkerne fundet frem. Nu ved
Provstgårds hus, hvor den venlige kustode
efterfølgende fortalte os om brødrene Niels
Provstgaard og Søren Kristian, som boede
her til 1936. De tjente store penge på laksefiskeri og jagt på de mange spiselige fugle.
Niels Provstgaard stiftede familie, hvorimod
Søren Kristian levede som ungkarl. Samme
Søren Kristian har æren for en flot udstoppet
fuglesamling, som også kan ses.
Opgaver ventede derhjemme og efter et glas
rosé på Christian Nielsens terrasse på Jagtvej, cyklede vi hver til sit med en taknemmelighed for endnu en vellykket tur Fjorden
Rundt i godt selskab.
Tak til alle medcyklister og til Erik i servicevognen.
/BS
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Sprøjt’Spor
- så lærte vi det
Dengang der var 1, der var 2, der var 3, der
var 4, der var 12 på cykeltur…. Den sidste
onsdag i april.
En flok glade seniorer mødte op til årets
første cykeltur den sidste onsdag i april kl.
9 ved kirkediget.
Vi cyklede langs Fjordstien mod Ringkøbing
og gjorde holdt ved sydenden af Ejnar Johansens skov. Her var en fin lille lysning til
at nyde fjorden og det dejlige vejr.
Dernæst cyklede vi til Fjordgården og ind
på ”Det blå Spor”, der løber vest om hotellet. Vi gjorde holdt ved vandreservoiret nord
for Vestjysk Andel, hvor overfladevand fra
Ringkøbing ledes ud i søer, der er naturens
egne rensningsanlæg for kvælstof og videre
gennem en pumpestation ud i vådområdet
ved Vonå. Cykelturen gik nu videre gennem
de grønne tilplantede områder omkring
Naturkraft og ud mod Vesterhede.

Kaffepausen holdt vi på shelterpladsen ved
det gamle Ådselkogeri, hvorfra der er udkig
over det nye vådområde ved Heager Å og
Følling Bæk. Det er en rigtig fin plads med
bålplads og fugletårn og i vådområderne er
der anlagt vandrestier i sløjfer.
Man kan undre sig over, at vi befinder os på
en høj, der er 8 – 10 m. over det flade engareal; men nogle deltagere kunne fortælle,
at naturhøjen er en gammel losseplads. De
kunne huske, at affald fra Ringkøbing for
ca. en generation siden blev kørt op forbi
Ådselkogeriet og tippet af for enden af vejen. Nogle kunne også huske Ådselkogeriet
i funktion fra dengang, det var ”Vestjyden”.
De kunne huske duften, når vinden var i et
bestemt hjørne. Vestjyden blev stiftet i 1924
og her blev der fremstillet både kødfoder og
sæbe af døde dyr, der blev hentet rundt ved
gårdene. Vestjyden blev nedlagt i 1976. I dag
huser lokalerne bl.a. en bokseklub.
Efter at have nydt den medbragte kaffe og
rundstykkerne med smør og ost sponseret
af Brugsen, tak Jimmi, cyklede vi videre ad
Vesterhede mod Vonå Engbro.
Solen skinnede og rapsmarkerne stod flotte
og gule og lyste op i uendelige rækker. Her
lærte vi om ”sprøjt’spor”, som landmanden
kører på, når rapsen skal vandes og gødes;
men vi havde flere spørgsmål vedr. raps.
Derfor har vi siden talt med Søren Plauborg
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Lokalhistorisk
Forening for
Holmsland og Klitten
Lokalhistorisk Forening for Holmsland og
Klitten afholdt ordinær generalforsamling
den 27. april 2022 i Fiskeriets Hus i Hvide
Sande.
Efter generalforsamlingen fortalte leder af
Fiskeriets Hus Jonna Larsen om huset og dets
historie og hvilke planer der er for fremtiden.
Lokalhistorisk Forening arrangerer bl.a. foredrag og udflugter af lokalhistorisk interesse
og understøtter lokalhistoriske aktiviteter i
området, samt samarbejder med Holmsland
Lokalhistorisk Arkiv, Fiskeriets Hus og
Ringkøbing-Skjern Museum.

Pedersen, der fortæller, at hans rapsmarker
er sået i august måned sidste år og skal helst
høstes inden 1-års fødselsdagen – i år inden 20.
august. Søren sælger rapshøsten til Vestjysk
Andel, der sælger videre til rapsolieproduktion
i Danmark. Søren køber så restproduktion tilbage i form af rapsskrå og rapskager, der bruges til foder til køerne. Efter rapshøst såes hvede, der gror rigtig godt på en gammel rapsmark.
Tak til Søren for beredvillige svar vedr. raps.
Efter et lille hvil ved Engbroen var det hjemad op imod vinden og med knap 20 km. i
benene. På holdet var der både almindelige
cykler med rugbrødsmotor og el-cykler. Det
var ikke et problem at holde sammen på flokken. Vi indretter os, så alle kan være med.
Alle er velkomne til næste cykeltur onsdag
d. 25. maj kl. 9.00 ved Kirkediget. Vi medbringer selv kaffe og brød.
Vel mødt
// en deltager

Det årlige kontingent er på 100 kr. og man
kan indmelde sig i foreningen ved at kontakte
et af bestyrelsesmedlemmerne eller sende en
mail til lokhist08@gmail.com.
Vi modtager gerne forslag til kommende arrangementer.
Bestyrelsen består af følgende: og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde:
Hans Krogsgaard, Gammelsogn
tlf. 23 43 66 26
Henning Jørgensen, Kloster
tlf. 24 22 62 66
Grete Holt Winther, Hvide Sande
tlf. 24 78 60 42
Erling Christensen, Nr. Lyngvig
tlf. 40 63 15 49
Gunver Baarstrøm Jensen, Kloster
tlf. 29 27 62 25
Du kan også finde os på Facebook – gruppen hedder ”Lokalhistorisk Forening for
Holmsland og Klitten”.
Vort næste arrangement er en tur til Nymindegab Museum søndag den 11. september –
nærmere information i næste sogneblad.
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Holmsland Jagtforening
Brunkulstur den 4/5/2022
Det blev en fin oplevelse med rigtig mange
deltagere, 36 var tilmeldt, 5 havde meldt afbud, så 31 mødte op i det dejlige solskinsvejr på Æ Pold allerede klokken 18.30, ja,
det vil sige, dem fra de østre egne kørte direkte til Abildå.
Der blev afregnet med kassereren, og vi
kom rettidigt af sted efter fordeling i bilerne.
Landskabet via Tim, Thorsted, Grønbjerg og
Abildå viste sig fra den smukkeste forårsside.
I det gamle brunkulsleje fik vi en grundig gennemgang af historien og kulturen
i forbindelse med brydningen af kullene,
naturligvis med hovedvægt på netop Abildålejet.
De gamle brunkulsbisser viste, hvordan kullene blev gravet på ganske primitiv vis med
skovle og simple hejseværker. Tempoet var
nok ikke som i trediverne og fyrrerne, men
de sidste rester af kul skulle jo også gerne slå
til til mange fremvisninger.
Den gamle gravemester fortalte, mens de gamle børster foretog animationerne med skovle,
tipvogntog, en flot, gammel restaureret Volvo
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lastbil, ja, selv en af gravemaskinerne, som
var taget i brug efter 45, blev startet op.
De sidste kul blev gravet i 1973, og efter nogle år fandt en gruppe af de gamle arbejdere
på, at det kunne være interessant at genoplive
historien, hvorefter de begyndte at renovere
de gamle maskiner og redskaber, og det var
tydeligt, at de gik og hyggede sig med dette.
Da solen gled bag træerne i vest, var vi tæt på
vejs ende og deltagerne begyndte at trække
under tag i det flotte madpakkehus, finde kaffen og kagerne frem, og aftenen afsluttedes
på hyggelig vis.
Hilsen og tak for en fin aften
Holmsland Jagtforening
ved Karsten Krægpøth

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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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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En rund
fødselsdag sætter
tankerne i gang
På besøg hos Jette Tind (Huset Tind,
Røjklitvej 10) i anledning af hendes
runde fødselsdag.

Så langt føler Jette ikke hun er nået.
Den runde fødselsdag har sat tanker i gang
om hendes liv, hvor arbejdet indtil nu har
fyldt så meget, at der ikke har været balance
i vægtskålene. ”Jeg skal have mere fyldt på
i den private vægtskål. Det er jo de menneskelige relationer, der bygger os op som mennesker, derfor skal der være mere ligevægt,
og det vil jeg fremover stræbe efter i mit liv.”
Familien har været igennem nogle svære år.
For 5 år siden gik Jettes mand Per konkurs
med gården, som han drev med malkekvæg.
Det var et forfærdeligt pres. Både økonomisk
pres og menneskeligt, for arbejdet som landmand giver jo identitet. Heldigvis var der
rare naboer, der straks tilbød Per job i deres
tækkefirma.

Midt i marts fyldte Jette Tind 60 år. Det
blev fejret med flagalle, åbent hus i butikken Huset Tind, gode tilbud (20 % på alle
varer; enkelte varer ekstra nedsatte) og kaffe
og fødselsdagskage til de mange venner og
kunder, der dukkede op i de tre dage, festen varede.
”Der var en fantastisk stemning” siger Jette
Tind. ”En gruppe kunder sang fødselsdagssang for mig om formiddagen, og om eftermiddagen sang personalet for mig. Det var
en stor overraskelse. Jeg blev virkelig rørt.”
Jette viser den gave, hun fik af personalet:
Hun bærer en engel i sølv i en lang kæde om
halsen.
”Jeg blev utrolig glad for den. Tænk at få en
så personlig gave af personalet.”
Jettes tvillingebror fyldte jo også 60. I sin
fødselsdagstale beskrev han sig selv som
verdens lykkeligste mand, der havde nået alt
det, han havde sat sig for i livet.
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”Vi er ved at lære at slippe det pres og erkende, at vi kun har tingene til låns. Vi vil
være bedre til at finde den fælles glæde.”
Derfor er Jette og Per begyndt at gå til gospel i Skjern Bykirke. Det var faktisk Pers idé:
Der var annonceret med en indbydelse til en
uforpligtende orienteringsaften, og der mødte 80 personer op! Nu ser de begge frem til
den gode musikoplevelse mandag aften, for
sangen løfter og giver godt humør.
”I butikken har jeg et fantastisk hold. Vi står
hinanden nær, hygger om hinanden og tager
os af hinanden. At være et godt fællesskab er
også inspirerende for butikkens indretning,
når en ny sæson starter.”
I dette forår tog Jette en stor beslutning.
Butikken skal holde lukket i flere helligdage. Denne påske holdes der påskelukket i
helligdagene, bortset fra skærtorsdag.
Og St. Bededag bliver der også lukket, for
Jette og Per har lejet et sommerhus i St. Bededagsferien, hvor de kan holde forsinket
fødselsdagsfest for børn og børnebørn.

Nu skal der være mere rum til familien – og
som en sideeffekt, bliver der så også mere frihed for de ansatte.
”Selvfølgelig kan der tjenes mange penge
ind, når der er åbent f.eks. i påskedagene,
men penge er altså ikke alt.”
I denne sommer skal parret holde en uges
ferie og rejse sydpå med tvillingerne, Andreas og Thomas. De har ikke været på ferie
sammen i 8 år, så det er på tide.
”Hvis jeg skulle gøre noget om i mit liv,
skulle jeg have prioriteret familie- og privatliv højere fra start. Det råd vil jeg gerne give til andre: Sørg for, at vægtskålene
er i balance med familie- og fritidslivet på
den ene side og arbejdslivet på den anden,”
runder Jette samtalen af.
Holmsland Sogneblad siger tak til Jette
Tind for at indvie læserne i de overvejelser
om livet, hun har gjort sig i anledning af sin
runde fødselsdag.
BHH
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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra Skolebestyrelsen
ved Holmsland Skole
April måned lakker mod enden og den sidste forårsmåned banker på døren. Et forår
der har budt på et hav af oplevelser. I februar begyndte Corona restriktionerne at blive
ophævet, og skolen tog chancen, og satsede
på, at det ville blive muligt at gennemføre
den gymnastikopvisning, der skulle have
været vist for 2 år siden.
De første uger efter vinterferien blev derfor
benytte til at lære serier, spring og musik, til
de 2 forestående opvisninger.
Første opvisning var i Holmsland Kultur og
Idrætscenter.Hallen var fuld af mange nysgerrige blikke, og alle ydede en fantastisk
indsats. Den næste opvisning var i Rofi-centret i Ringkøbing. Og hold nu op en opvis-
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ning eleverne, de engagerede lærere og
Nina kunne fremvise. Det var så flot at se,
hvordan alle elever tog del i opvisningen på
tværs af alder og interesse. Alle gjorde deres
bedste og alle sørgede for, at alle var med.
En opvisning som Holmsland Skole godt
kan være stolt af. Og for at runde det hele
ekstra godt af, så havde vores fantastiske
mormødre sørget for en lille goodiebag med
sandwich, frugt og juice. Tak til jer.
Februar bød tradition tro også på fastelavn,
i år dog i nye klæder for fastelavnsfesten
blev i år holdt i skolegården. Børnene var
udklædte på bedste vis, og der blev serveret
lækre fastelavnsboller.
Trivselsrådet havde arrangeret en blå dag.
Alle elever var mødt i blåt og alle gik catwalk på den røde løber, en vinderklasse

HOLMSLAND SKOLE

blev fundet, og dagen fortsatte med normal
undervisning krydret af alt det blå tøj.
Foråret har budt på forældremøder i alle
klasser. Alle har været samlet, og enkelte
klasser har i den forbindelse sørget for forplejning i form af hjemmebag.

Sidst men ikke mindst har eleverne afsluttet
sundhedsugen, og hold da op en uge. Der
har været aktiviteter på sportspladsen, der
er blevet dyrket yoga og danset folkedans.
Der er blevet bygget tømmerflåder, gennemført minitriatlon og løbet o-løb, der har været
cykeltur til Nr. Lyngvigfyr, inkl. besøg af

Umiddelbart før påske sørgede 5. klasse
for, at alle elever kom rundt på skolens område. De havde gemt små fuglereder med
påskeæg rundt omkring. Alle deltog aktivt
og havde en god oplevelse inden 5. klasse
opførte skuespil for de øvrige elever.
April måned har budt på valg til skolebestyrelsen. En aften hvor elever og forældre var
inviteret til mormormad, et par små indlæg,
fællessang og leg i gymnastiksalen. De nye
kandidater blev fundet, og en ny bestyrelse
er på plads.
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HOLMSLAND SKOLE

en naturvejleder, og så er der blevet sejlet i
kano.
Forældre har været indbudt til morgenløb og
mormødre har tryllet en lækker brunch frem.
Alle elever og lærere har ydet en fantastisk
indsats og fællesskabet er blevet styrket i den
natur, der omkranser vores skole.
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grel.
Der er valgt ny skolebestyrelse.
Bestyrelsen ser nu sådan ud:
4 år: Tina Stage Jeppesen, Jens Bukholt, Sofie Lidenstjerne, Ulla Bøndergaard.
2 år: Anne Grell, Mia Jørgensen.
1.suppleant: Anne Gejl Pedersen
2. suppleant: SopheeMcghee
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HOLMSLAND BØRNEHUS
Derudover arbejder vi med materialet ”Fri
for mobberi”, hvor fokus er at lære at være
en god ven. Ligesom massage og afslapning
er en del af det faste program i børnehaven.
Vuggestuen har i foråret haft stor glæde af
alle maskinerne, som er kørt forbi. Det har
givet anledning til mange snakke om gravemaskiner og traktorer. Samtidig har det også
været fantastisk at kunne komme tæt på en
meget stor maskine.
Foråret er godt i gang, og vi er mere ude på
legepladsen. Dels for at lege, men også for
at følge de mange fugle, som vi er heldige at
have i vuggestuen.
I børnehaven udnytter vi også det gode
forårsvejr, og er mere ude på legepladsen eller på ture ud i det blå.
De ældste børn i børnehaven, Solsikkerne, er
fra uge 18 flyttet i SFO-én. Det er en ny verden for de ældste børn, hvor de bl.a. skal øve
sig i at lege på skolens legeplads.
I sundhedsugen var Solsikkerne på besøg
på Holmbohjemmet sammen med 0. og 1.
klasse. Her spillede de bl.a. bold og ”kryds
og bolle” med de ældre. De har også været i
hallen og danse folkedans sammen.

Når der er lukket, er I meget velkommen til
at benytte både børnehavens og vuggestuens
legepladser. Dog vil vi gerne appellere til, at
legepladserne efterlades, som de så ud, når
man kommer. Hermed en opfordring til, at
tale med sine børn og unge mennesker om, at
lukke lågerne, putte skrald i skraldespandene
og generelt rydde op efter sig, når man forlader legepladserne.
Personalet i Holmsland Børnehus ønsker jer
alle en god sommer.
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ANYWHOHAIR
v/Lene Thomsen

Bredgade 3  6960 Hvide Sande
Tidsbestilling Tlf. 97 33 73 00
www.anywhohair.dk
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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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Fra Dresden til
Røjklit Havn:
1.381 km. på
cykel.

hollandske kystrute. Det gik godt, og nu er
målet altså ruten omkring Nordsøen.

Røjklit Havn danner rammen om mange
sjove og interessante oplevelser. Havnen
er en magnet på mange måder og tiltrækker folk fra nær og fjern. Således mødte vi
Linda og Bas i havnen tirsdag d. 19. april.
De var på cykeltur rundt om Nordsøen. De
var startet i Dresden og cyklede langs Elben de første 927 km. for at nå op til Nordsøen og derefter følge Nordsø-cykelruten
rundt. Måske i alt 8.000 km.! De fortæller
gladeligt deres historie.

Linda er 32 år og fra Tyskland. Bas er 28 år
og fra Holland. De mødte hinanden på en
ferie i Østen og bor nu i Dresden. De har
prøvet mange ferieformer. Med autocamper i Australien; med van i New Zealand og
med motorcykler i Vietnam. Denne gang
ønskede de en anderledes ferie med indlagt
langsomhed. For at prøve det af valgte de
i sommeren 2021 at cykle 900 km på den
48

De startede cykelturen i storm og regn fra
Dresden d. 30. marts 2022. De solgte deres
lejlighed og afleverede nøglerne d. 30/3,
sagde deres job op pr. 30/3 og satte sig på
cyklerne og fulgte cykelruten langs Elben
til Hamburg og videre op til de kunne fange
Nordsøruten. De ser frem til en nomadetilværelse på cykel, hvor de kan følge skiftene
mellem landegrænser, naturen, folk og vind
og vejr – og netop komme ned i tempo og
nyde langsomheden.
Jeg spurgte hvilke forberedelser, de havde
brugt mest tid på. Bas svarer hurtigt, at han
har bygget sin egen cykel med mange finesser og ombygget Linda’s cykel, så deres
transportmiddel er i orden. Linda svarer efter lidt tid, at det nok var indkøb af telt, hun

havde brugt mest tid på. Lige netop at finde
det telt, hvor der kunne opbevares tasker,
hvor der kunne tilberedes mad indeni. Det
skulle ikke veje for meget; men også kunne
holde til hårdt vejr og minusgrader. De foretrak at sove i telt, når det var koldt og hårdt
vejr. Der kunne de bedre holde varmen end
i et shelter.
De cykler med ca. 20 kg. bagage alt afhængig af, om de lige har købt proviant, og her
efter de første godt 1.000 km. ved de nøjagtig, hvor hver lille ting er pakket ned.
Mens vi snakkede sammen i havnen kom
mange mennesker forbi og hilste på. Linda
og Bas fortæller om den store imødekommenhed, de har mødt overalt, især i Danmark, især i Røjklit Havn De fortæller, at
det er som om alle kender hinanden her i
området, alle henvender sig til dem og byder dem velkommen. Tidlig morgen havde
de mødt en venlig dame, der gjorde toilettet
rent, siden snakkede de med lokale folk, der
lige skulle ned med kaffekurven. De havde
snakket med kajakfolk og andre turister. En
bedstefar fra Tyskland var kommet for at
forberede en ferietur med sine børnebørn
til sommer. Han ville gerne vide, hvor og
hvordan man bookede et shelter, og om man
selv skulle ha’ brænde med.
Jeg spurgte Linda og Bas om de altid fulgtes ad. Ofte gjorde de, men de kunne også
aftale, at de de næste 30-50 km havde individuel tid. På den måde blev der plads til
deres forskellige måder at gribe cykeldagen an på. Bas ville gerne fremad og gerne
lidt hurtigt; mens Linda nød at dvæle ved
øjeblikke og gi sig tid til at fotografere og
komme tæt på detaljen.

Hvornår de er hjemme igen? Det ved de
ikke. De har ingen bagkant, og måske slår
de sig ned et helt andet sted end Dresden/
Tyskland, når de skal have et hjem igen.
Tak til Linda og Bas for at dele deres historie med os. Deres videre rejse kan følges på
instagram profil: linda_cycles
// Esther L.

Næste mål var for dem Klitmøller, hvor de
håbede på lidt vind til en surftur.
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Højskoledage
på Holmsland
2022/2023
Så er programmet for Højskoledagene på
Holmsland 2022/23 på plads.
Inden sæsonstart vil alle, der har deltaget i
Højskoledage på Holmsland 2020/2021 og
2021/2022 modtage 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 onsdag formiddage i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.
Birgit Christoffersen, Hella Hansen og Mogens Tarp
12. oktober 2022
Historiker Frank Weber:
Den hemmelige agent 1942.
Hvem var den mystiske person, der pludselig
dukkede op i Vorupør i Thy 1942? Hvor kom
han fra, og hvor ville han hen? Hvad var hans
mission? For 35 år siden startede min efterforskning i danske, tyske og britiske arkiver
for at forsøge at finde svar på disse spørgsmål.
Mange spor endte blindt, mens andre ledte til
nye og vigtige oplysninger. Hør den spændende beretning om efterforskningen og den
foreløbige fortælling om den britiske spion,
som endte sine dage i Thy..
26. oktober 2022
Journalist Kai Hartmeyer:
Journalist på livstid.
Hvad gør man som krigsreporter i en af verdens farligste storbyer på vej hen for at veksle
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penge og pludselig bliver passet op af to unge
fyre, der har onde hensigter? – Eller hvad med
den gang ved OL, når man med 2 sekunders
varsel bliver sat til at speake en fodboldkamp,
hvor man knap nok aner, hvem der spiller –
fordi Gunnar Nu Hansen glemte at komme i
speakerboksen!
Det er to af de mange episoder, Kai Hartmeyer fra TV MIDTVEST trækker frem i sit foredrag ”Journalist på livstid.”
I over 50 år har han været aktiv journalist og er
det stadig. Først som skrivende ved De Bergske Blade, siden i Danmarks Radio i Holstebro
med en afstikker til Radiohuset i København.
Fra 1989, først som studievært og nyhedschef
i TV MIDTVEST, og i dag som rejsereporter
med hele verden som arbejdsplads.
Mød Kai Hartmeyer når han kommer til
Højskoledage på Holmsland. Sammen med
sit foredrag vil han vise en række TV klip fra
nogle af hans mange rejser. Bl. a. fra TV serien: Norden rundt i 80 dage.
9. november 2022
Pensioneret organist og pensioneret lærer
Mette og Poul Nørup:
Kulturrejse langs den jyske vestkyst.
I selskab med nogle af den vestjyske vestkysts
kendte forfattere, bl. a. Jens Rosendahl, Hans
Adolf Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup og
Thøger Larsen, begiver vi os på en cykeltur
langs den jyske vestkyst. Med udgangspunkt
i Nationalpark Vadehavet cykler vi ad den nationale cykelrute, der går fra Rudbøl til Skagen. I ord, billeder og sang ser vi naturens
og kulturens mangfoldighed og oplever det
unikke kystlandskab med marsk, klitter, klitplantager og byer, der bære præg af havets og
sandstormens ødelæggende kræfter.

23. november 2022
Fhv.forstander Ebbe Larsen, Møltrup:
Det er svært at være menneske, men
det skal nu ikke afholde os fra at prøve
alligevel.
Hvis vi kender lidt til fortiden, prøver at forstå nutiden, så ligger der nok en fremtid, der
er værd at tage en bid af.
Poul Krebs synger det ud således:
Det gælder om at gøre noget
Bare lidt af det man drømmer om
At sige til sig selv
Jeg fik da gjort noget!
Det gælder om at turde noget
Bare turde ta’ de to skridt frem og sige:
Her er jeg, jeg er på nu!
11. januar 2023
Fhv. formand for Etisk Råd Jacob Birkler:
Menneskesyn til eftersyn.
Blandt de største udfordringer i det danske
samfund i dag finder vi et menneskesyn i
forandring. Den største udfordring er dermed
ikke økonomisk, men etisk.
Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen
stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og
valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden
er førstehjælp som erstatning for næstehjælp.
Men hvordan ser det ud i linsesliberiet, hvor
synet på mennesket udvikles?
25. januar 2023
Fortæller Birgit Alling:
Grevinde Danner og demokratiet.
Vi hører om Louise Rasmussen, før hun blev
Grevinde Danner, om det trekantsdrama, hun
var en del af, om hendes tid som kongens hustru og sidst, men ikke mindst, om hendes indflydelse på det spirende demokrati.

8. februar 2023
Sognepræst Gitte Ishøj:
Anna og Ane
– en kunstner og hendes mor.
Anna Ancher var den eneste i den første generation of Skagensmalere, der var født og opvokset i Skagen. Som datter af kro- og hotelvært Erik Andersen Brøndum kom hun i
kontakt med mange tilrejsende, hvor især en
række kunstnere fik stor betydning for hende.
Hun fik en borgerlig kulturel opdragelse, og
hendes fascination af billedkunst blev ikke
modarbejdet af familien, hvis åndelig kraft
var hendes mor, Ane Brøndum, der selv var
optaget af litteratur og religion.
En af de kunstnere, hun mødte, var Michael
Ancher, som hun giftede sig med på sin 21-års
fødselsdag. Ægteskabet gav dem begge mulighed for at udfolde sig kunstnerisk.
Med sine evner som menneskeskildrer og
kolorist regnes Anna Ancher for at være en
af dansk malerkunsts virkelig store skikkelser
og som en af de mest betydelige impressionistiske malere i dansk kunst.
22. februar 2023
Journalist Peder Rasmussen:
Citater.
Berømte citater har det med at dukke op i
mange forskellige sammenhænge.
De bruges af politikere, talere, forfattere,
sangskrivere og mange flere. Men det er ikke
kun citaterne i sig selv, der er fascinerende.
Ofte ligger der en rigtig god historie bag, og
mange gange er der tale om fejlcitater.
Det er blandt andet disse anekdoter og citatbrølere, journalist Peder Rasmussen er dykket
ned i, og som han deler med os denne formiddag.
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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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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

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

HUSK

1. august
Der har vi deadline
til Sognebladet

ÅBNINGSTIDER
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Lukket
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-15:00
Lukket

Stort udvalg af Muud
lædertilbehør

Røjklitvej 10, Kloster • 6950 Ringkøbing • 9733 7778
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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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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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