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Kære læsere
Så fik en næsten uendelig dansk sommer alligevel en ende.
Holmsland Sogneforening har lige afholdt loppemarked for anden gang i
2018, og jeg siger tusind tak til de trofaste frivillige, som gjorde at sogneforeningen fik det fornødne finansielle
vinterfedt!
Sogneforeningen er involveret i mange
ting, men vil derudover gerne høre,
hvad I synes om, hvad vi kan gøre for at
forbedre tilværelsen på Holmsland. Så
tøv ikke med at kontakte bestyrelsen,
når I har noget på hjerte og vær med til
at styrke vores rolle som lokalsamfundets talerør i forhold til myndigheder og
øvrige samarbejdspartnere.
Kig på Holmsland.dk for flere informationer.
God læsefornøjelse,
Sjoerd Jacob Johannes Both
Formand for Holmsland Sogneforening

Julehygge i Kloster

søndag d. 25. november
Vi indbyder igen ALLE til julebanko
i Holmsland idræts- og kulturcenter,
sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen denne dag.
Program:
Kl. 14.00 Julebanko i centeret.
Der spilles 6 spil af 2 omgange. I hvert spil er der både børne- og
voksenvindere på rækker og fuld plade.
Der trækkes lod om rigtig gode præmier for enhver smag.
Bankoplader kan købes for 15 kr. pr. stk. og 4 for 50 kr.
Dørene åbnes kl. 13.
Kl. 14.45 pause.
I pausen er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, sodavand og
æbleskiver. Der udloddes præmier på kaffebilletten
Kl.15.15 Bankospillet fortsætter
Kl. 16.00 går alle til kirke.
Kl. 16.15 kirke.
Vi samles i Nysogn kirke hvor vi sammen synger nogle af julens
salmer. Koret vil være en del af kirkens arrangement
Kl. 16.45 tændes juletræet på ’æ pold’.
Kl. 17.00 Aktiviteter i Dagli´Brugsen.
Vi håber, at vi sammen får en god dag til julehygge i Kloster.
Venlig hilsen
HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli`Brugsen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter og
Holmsland Sogneforening.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING

Efterårets loppemarked
Samarbejde mellem
støvede lopper.
Efterårets loppemarked er overstået.
Byttet talt op – 19.000 kr., og oprydningen tilendebragt. Som efter de
foregående loppemarkeder sidder vi nu
tilbage, efter at have fået støvet vasket
af, med en glæde over et samarbejde,
som fungerer. Et samarbejde, som indbefatter jer, der afleverer effekter i vores
genbrugscontainer, eller jer der ringer,
når sofaen skal udskiftes, og den gamle
ikke har udtjent sin værnepligt, men kan
blive til glæde for andre.
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Næste led i samarbejdet er jer, som
møder op med bil og trailer og foretager
den første sortering på genbrugspladsen og videre befordrer brugbare effekter til Bandsbyvej 32. Her i kostalden
hos Kresten og Karen Marie, hvor der
før stod 60 køer, opbevares nu alle de
spændende effekter, som kan friste enhver loppejæger.
Kort før hvert loppemarked mødes 2025 ihærdige mennesker, som sørger
for, at kasserne bliver tømt og varerne
præsenteres overskueligt.

HOLMSLAND SOGNEFORENING
For at tiltrække kunder fra nær og fjern,
omdeles løbesedler i sommerhusområdet. Der bliver cyklet, løbet, gået og redet rundt. Også her velvillighed, som
får tingene til at lykkes.

Som nævnt er vi 20-25 ældre og få yngre
i dette arbejdsfællesskab. Der indkaldes
via mail til arbejdsdagene, og man kommer, hvis der er tid og overskud til opgaverne. Nogen er med næsten hver
gang, og nogen er med få timer i dette
genbrugsarbejde.
Skulle du/I have bare et lille krejlergen
eller har du bare lyst til at være med til
genbrug af ting og sager, så meld dig
meget gerne?
Venlig hilsen
Peter Hell mobil 30 69 09 13
Dorthe Krogsgaard mobil 23 29 97 91
Bodil Schmidt mobil 51 91 71 09

Et loppemarked uden en café med hjemmebagt kage er utænkeligt i Holmsland
Sogneforening. Derfor har vi også en
del faste kunder mistænkt for at komme
mere for kaffen end for at hjælpe os af
med lopperne.
Ikke alt bliver solgt på åbningsdagene,
men vi er i forbindelse med Red Barnet og andre hjælpeorganisationer, som
henter, hvad de kan bruge af resterne.
Derefter ryddes med den store skovl,
inden der igen samles nye effekter til
huset/stalden.
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Holmsland
Friluftslaug
Vi kan se tilbage på en rigtig god sæson i vores lille kajakklub. Tja, lille ? Vi
er efterhånden små 50 aktive medlemmer, og det synes vi er ganske godt. Vi
er mange, der har været med fra starten,
men hele tiden kommer der nye til, og
de falder alle godt ind i klubben og beriger klubben på hver deres måde.
Sommeren og sensommeren har været
med os med lune temperaturer og blid
vind. Der har været stor interesse fra
medlemmerne for at byde ind med ture,
hvor de enkelte medlemmer er turvejleder på kendt grund/vand.
Vores medlemmer kommer fra nær og
fjern og kender mange smukke steder
med åer, vige, sunde og fjorde, der lokker.
Vi har været på klubture på Vorgod
Å, Jeanettes private sø med bålhygge,
Silkeborgsøerne, Limfjorden, Flensborg Fjord, Ribe Å, Svendborgsund og
Ringkøbing Fjord og Vesterhavet (Waterz) – ved siden af alle de rare klubaftener, hvor sammenhold er i højsædet.
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Tak for den opbakning og velvilje vi
møder alle steder. Tit når vi besøger et
offentligt toilet ude i landet, bliver vi
så glade for vores lille havn. Tak AaseDorthe hold, fordi I holder det så pænt.
Tak for indsatsen på Naturens Dag.
Vores medlemmer tog sammen med
alle andre frivillige en stor tørn, for at
alt skulle klappe på land og til vands.
Vintertræning i
Hvide Sande Svømmehal.
Vi inviterer til vintertræning med tilbud
om 4 kurser med vandtilvænning og
redningsøvelser i svømmehallen.
Vi har lavet aftale om brug af hallen
mandag aften og lørdag formiddag. Se
nedenstående 4 datoer og skriv dem i
kalenderen. Nærmere info følger, når vi
nærmer os første kursusgang.
Mandag d. 4. februar 2019
kl. 18.00 – 20.00
Lørdag d. 16. februar 2019
kl. 9.00 – 11.00
Lørdag d. 2. marts 2019
kl. 9.00 – 11.00
Lørdag d. 9. marts 2019
kl. 9.00 – 11.00

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Kender du en, der er lidt nysgerrig på,
om det med kajakroning er noget for ham
/ hende? Så inviter vedkommende med i
svømmehallen. Det er en god chance for
at prøve kajakken i kontrolleret vand.
Vi er en god flok af alle slags, og der er
plads til flere. Niels Lind er vores livredder i svømmehallen.
Planlægningsaften:
onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00 på
Ahornalle 19, Lodbjerg Hede
Her planlægger vi næste års klubture,
andre aktiviteter og ansvarsområder.
Alle er velkomne.

Der er smuttet en mobiltelefon

Vel mødt i Holmsland Friluftslaug
/ Arbejdsgruppen
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HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
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Klip ud til opslag

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Nyt fra Holmsland
Krocket klub
Efter en rigtig fin sommer er det igen blevet normaltid i Danmark. Krocketklubben
har afholdt det årlige Klub-mesterskab, og
de øvrige aktiviteter i Kloster er startet. Og
som normalt spilles der krocket hver tirsdag
og torsdag eftermiddag fra kl. 13.00 til eftermiddagen begynder at gå på held.
Klubmesterskabet blev i år afholdt tirsdag
den 2. oktober. Der blev spillet i tre puljer,
og vejret var flot med solskin og kun let
vind. Gevinster og kage til kaffen nød godt
af DagliBrugsens sponsor-bidrag. Det er vi
meget glade for fortsat at nyde godt af.
Klubmester i pulje 1:
Gunnar Bojsen
Klubmestre i pulje 2:
Anni Sørensen og
Eivind Klokkerholm med pointlighed.
Klubmester i pulje 3:
Ole Therkildsen
Klubben har været meget tilfreds med den
afklaring omkring spillestedet, hvor vi kan
spille på 4 ekstra baner samtidig på vores
sædvanlige baner, med en mulighed for at
kunne bruge ekstra baner på fodboldområdet.
Vi har dog måttet registrere en tilbagegang
i antal medlemmer, som betyder, at vi har
kunnet spille på vores sædvanlige baner.

Klipningen, der udføres af Kommunen, har
vi ligeledes været meget tilfredse med.
Som sædvanligt spiller vi krocket på vores
baner hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.00,
og der kan spilles en 3 – 4 timer inklusive
den halve times kaffepause.
Ring til undertegnede, hvis du kunne tænke
dig at prøve spillet, det er gratis og uforpligtende.

Viggo Kofod
3097 0080
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Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS
TØMRER & BYGNINGSSNEDKER
Bandsbyvej 42 • Holmsland • 6950 Ringkøbing
97 32 27 55 • 40 16 28 55 / 97 33 70 90 • 20 22 77 90

Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

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

Berit Korsholm

61541210

www.røjklit.dk - berit@roejklit.dk

Kom og lav dine egne julelys!
Glædelig jul og godt nytår!
Klostervej 96, Kloster, 6950 Ringkøbing, Tel. 97 33 72 38
www.klosterdesign.dk
@Klosterdesigncharlyscafe
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CenterNyt
Vi har nu stillet urene tilbage og vinteren er på vej. I centret er aktiviteterne
godt i gang, så vi ser frem til at få travlt
i den kolde tid.
Foredrag med Bonderøven:
Det var en hyggelig aften i centret, med ca. 150 solgte billetter.
Der var også mange af deltagerne der
kom udefra, dejligt at vi kan trække folk
op og se vores skønne omgivelser.
Billard:
HGU og Centret er gået sammen om at
lave et billardrum, så det bliver en aktivitetsmulighed at spille billiard.
Vi håber mange vil benytte sig af denne
mulighed. Vi er glade for at kunne tilbyde mange forskellige aktiviteter.
Spis og gå hjem
er igen startet op om tirsdagen fra kl.
17:00 – 19:00
Det er dejligt, at der er så mange der vil
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støtte op. Der er stadig plads til flere, så
mød endelig op og vær med. Der bliver
snakket og hygget.
Prisen er 65 kr. for voksne og ½ pris for
børn mellem 4 – 12.
Husk at melde til senest mandag.
Julehygge med Bankospil
Søndag d 25. november
Igen i år vil der være hyggelige timer
i centret. Vi vil igen samarbejde med
kirken og de lokale foreninger. I år har
vi Bankospil igen med en masse gode
præmier både til børn og voksne.
Se opslag.
Årets julefrokost
Lørdag d. 15. december med Madam
Blå og pop-rockerne.
Vi ses i centret.
M.v.h. Charlotte Centerleder

CenterNyt

Vi gentager succesen
Årets Julefrokost 2018
Lørdag den 15. dec. kl. 18,30
i Holmsland Idræts & Kulturcenter

MED

Saml 20
pers. og få
1 flaske
snaps til
bordet

Lækker julebuffet
fra koksusgaard

Pris
295 kr.

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

Kunsten inviterede indenfor
Den første weekend i september 2018
var Holmsland KulturCenter for første
gang rammen om ”Kunsten inviterer
indenfor” med udstillinger, arbejdende
værksteder og musikalske oplevelser.
Ideen bag arrangementet i hele kommunen er at synliggøre kunsten og kunstudøverne i vores område samt at skabe
et netværk blandt kunstnere i hele kommunen. Derudover var det vores ide, at
invitere og involvere mange fra vores
lokalsamfund, så det også blev et billede
af, hvad der rører sig både her og der.
Mange slags kunstudøvere var med –
både store og små. Det var en fornøjelse
at følge det liv der var i KulturCenteret
denne weekend.
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Udover de mange fine udstillinger var
der musikalske oplevelser, der var arbejdende værksteder og eleverne fra
Holmsland Skole var gode til at fortælle
om deres billeder. Strik-kvinderne fungerede som en slags ”Speaking Corner”. De tiltrak rigtig mange i sofahjørnet til en snak om stort og småt.
Weekenden var godt besøgt og dejligt at
så mange lokale havde sagt ja til at deltage på den ene eller anden måde.

CenterNyt

Vi har i kunstgruppen besluttet os for at
være med igen næste år. Allerede nu har
vi fået forespørgsler fra deltagere, der
tilbyder at involvere sig og være en del
af det.
Vi vil gerne sige tak for godt samarbejde til KulturCenteret og tak til alle jer,
der beredvilligt involverede jer.
På gensyn i 2019 fredag d. 30. august –
søndag d. 1. september.
Kunstgruppen
KunstiKloster

Medlemmerne indkaldes til
ordinær generalforsamling

FREDAG D 5. APRIL 2019
KL. 17.00
i Holmsland Idrætsog Kulturcenter.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Se nærmere på Holmsland
Idræts- og Kulturcenters
hjemmeside:
http://www.centerholmsland.dk
15

Dagli’ Brugsen Kloster
Dagli’Brugsen
informerer…..
Ambassadører

Tak til alle I mange, der er gode ambassadører for vores lokale Brugs. Det betyder
så meget for os alle sammen.
Claus har nu været uddeler i 7 måneder og
mange synlige ændringer er sket i butikken.
Alle ændringer er gennemført med fokus på
omkostninger og forbedringer af arbejdsgange. Alt er nu ved at falde på plads, og
vores dygtige personale har taget ændringerne med oprejst pande og fundet sig godt til
rette med nye arbejds-gange og ansvarsområder.
Tak for jeres store indsats til alle jer, der arbejder i Brugsen. I sørger altid for en god
stemning i butikken.
Vi håber også, kunderne er ved at finde sig
godt til rette med ny uddeler og nye måder at
gøre tingene på.
Får du nok ud af tilbuddene i Brugsen?
Nu er Coop kommet med en løsning på det
problem, at kun medlemmer med en PC’er
eller en ”App” på smartphonen har kunnet
modtage de ugentlige personlige tilbud.
Nu kan alle medlemmer aktivere deres personlige tilbud i butikken, ved at skanne deres
medlemskort i prisskanneren (hænger på
søjlen ved papirvarerne). Når kortet skannes,
kommer de personlige tilbud frem på skærmen, og nu kan man vælge / trykke på netop
de 5 tilbud, man vil gøre brug af.
Der præsenteres tilbud fra alle Coop-butikker, men man kan højst aktivere 5 tilbud for
hver uge. Hver søndag kommer der nye til16

bud. Tilbuddene slår automatisk igennem
ved kassen.
Bestyrelsen er i butikken d. 25. november
fra kl. 17.00. Så kan alle komme og få hjælp
og vejledning enten til at skanne medlemskortet og vælge tilbud eller få installeret
”App’en”. Det betaler sig med de gode tilbud.
Jul i Brugsen
Julekup: Sidste jul indførte Coop Julekup. Det vil sige, at der hver dag i december kommer et stærkt tilbud. Men før du kan
gøre brug af tilbuddet, skal det aktiveres –
på skanneren med dit medlemskort, på telefonen eller hjemme på din I-Pad /PC’er.
Vi ved ikke hvilke varer, der kommer – eller
hvornår de kommer. Men de kommer, og det
er værd at holde øje.
Adventshygge: Søndag d. 25. november
deltager vi sammen med de andre foreninger
i adventshygge på Holmsland. Fremover vil
det altid være den sidste søndag i november
måned, og samme dag tændes juletræ og ju-

Dagli’ Brugsen Kloster
lebelysning også. Se program andetsteds i
Sognebladet.
Blot vil vi nævne her, at Claus, personalet og
bestyrelsen vil invitere indenfor i butikken
sidst på dagen, når alle lys er tændt. Vi byder
på en sildehapser med en lille dram til. Der
vil også være lidt smagsprøver til børnene.
Vi skal derefter trække lod om fine gevinster.
Julelotteriet kører som sædvanligt i hele uge
47. Alle kunder får i denne uge et lod for hver
gang, man handler for 100 kr., og sidst på
søndagen findes så de heldige vindere.

BREAKING:
Bagerbrød i Brugsen
Vi starter ovnen op igen !
I dag d. 5. nov. har vi i Dagli’Brugsen fået
svar på den kundeundersøgelse, der blev
gennemført i september måned. Knap 100
besvarelser fik vi.
Det er et omfattende materiale, vi skal til
at arbejde med; men allerede nu kan vi se,
at der på et område er et samstemmende
ønske fra medlemmerne.
Nemlig når det gælder bagerbrød.
Vi starter ovnen op igen. Vi har fået et
tydeligt signal om, at medlemmerne ønsker bake-off brød tilbage i butikken, og
det ønske er vi klar til at indfri snarest og
senest fra mandag d. 3. dec. 2018.
Velkommen tilbage i butikken til rundstykker og duften af frisk bagerbrød.

Julesokker på rad og række: Claus og personalet inviterer også alle børn (12 år og
derunder) til at komme med en julesok med
navn på. Hver weekend i december vil der så
være små overraskelser i sokken.

Når hele kundeundersøgelsen er gennembearbejdet vil vi senere informere om andre resultater af undersøgelsen.
Tak fordi I deltog.
Venlig hilsen
Claus og bestyrelsen

Velmødt i butikken.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
19

Holmsland Ungdomsklub
Klubben er startet igen. Der er gang i
den med billard, bordtennis, fodbold,
air hockey, musik og hygge.
Klubben har åbent hver onsdag fra
19.00-21.30 og er for børn fra 4. kl. og
opefter.
Der er altid plads til et par stykker mere,
så kom frisk – det er sjovt!
På klubbens vegne
Karina
Tlf: 2889 9889
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A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning
Aut. kloakfirma
Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel. 97 31 10 66
info@pjpbyg.dk - www.pjpbyg.dk

Alt i…..
Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning,
betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde,
anlæg af veje, indkørsler, terrasse m.m.
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Holmsland Maskinstation
Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen
CVR nr.: 186 51 270

Landbrugsarbejde
● Dræning
● Entreprenør
● Flisearbejde
● Salg af grus o.s.v.
●

Kloakering
● Kørsel med lastbil
● Nedsivningsanlæg
● Nedbrydning
● Vej vedligehold
●

Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud.
Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Tlf. Fastnet: 9733 7414 . Tlf. Mobilnet: 2022 0815
Internet mail: mail@holmsland-maskinstation.dk
Internet http: www.holmsland-maskinstation.dk
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KIRKE
SIDER

NY SOGN OG
GAMMEL SOGN
Dec.– Febr. ’19
Et barn er født os

Hvad mener vi egentlig, når vi ønsker ”Glædelig
jul!”? Den store kvindelige filosof, Hannah Arendt,
var en gang til en julekoncert med Händels oratorium ”Messias”. Især sangen over Esajas kap. 9:
”Et barn er født os”. gjorde indtryk og satte tanker
i gang. Man siger, at der er to grundvilkår, som
præger ethvert menneske: At vi skal dø, og at vi
er født, men hvad er vigtigst? Europas tænkning
har mest understreget døden og de grænser, den
trækker mellem før og nu, dig og mig, den enkelte
og de andre. Kan vi nogensinde lægge skellene
bag os og virkelig mødes? Der tegnes et billede af
en ensom tilværelse. Men julens fejring af Jesu
fødsel fik Hannah Arendt til at lægge vægten på
det andet grundvilkår: Fødslen. Det nyfødte barn
sprænger grænser, begynder noget nyt og skaber
et fælles rum mellem sig og moderen. Derfor gør
billederne af Jomfru Maria med Jesusbarnet så
stort et indtryk. Det udtrykker et evigt grundvilkår, som vi let kan glemme.
23

Hannah Arendt var jøde, men lærer alligevel kirkerne noget om, hvad vi skal lægge vægten på i
vores tradition: det fælles, sammenhængene, begyndelserne, håbet. Apostlen Peter beskrev tro
som et levende HÅB, ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde. Dét skal vi huske: at nok døde Jesus,
men vigtigere er, at han blev født en julenat og
opstod en påskemorgen. Døden skal ikke have
magt over hjerterne. Hverken med frygt her i tiden eller ved at gøre os til intet en gang. Nej et
barn er født os og hans stjerne lyser på himlen til
evig tid. Glædelig Jul! Ole Lange

”Vi synger Julen ind”

Mandag d. 3. dec. kl. 19.30 i Gammel Sogn:
elever fra Musikskolen medvirker.

Sanggudstjeneste

Lørdag d. 15. dec. kl. 10.00 i Gammel Sogn

Holmslandkorets Julekoncert

Søndag den 16. december kl. 19.30. Kom til
en festlig aften med julens dejlige musik!

Nytårsaften

31. dec. kl. 14 i Ny Sogn: Vi siger ”tak for i år”.
Spillemændene og Kammerkor medvirker.

Nytårsdag

1. jan. kl. 14 i Gammel Sogn: Vi ønsker ”godt
nytår” i Kirken og Skolestuen.

Hellig tre konger

6. jan. kl. 19.30 i Ny Sogn: Vi runder julen af,
synger julesalmer og hører Kloster Kammerkor.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato og evangelium

Ny Sogn

Gl. Sogn

2.dec 1.sø. i Advent - Matt 21,1-9: Indtoget i
10.30
9.00
Jerusalem
3. dec. – Vi synger julen ind
19.00
9.dec 2.sø. i Advent - Lukas 21,25-36: De
10.30
sidste tider
L. Christoffersen
Lørdag 15.dec. Formiddag m. Julesange
10.00
16. dec. 3.sø.i Advent
19.30
*
Holmslandkorets julekoncert
23.dec. 4.sø.i Advent – Joh 1,19-28 - Johan10.30
nes Døbers vidnesbyrd
24.dec.Juleaften Lukas 2,1-14 Jesu Fødsel
15.00
13.30
25.dec. Juledag - Lukas 2,1-14: Jesu Fødsel
10.30
9.00
26.dec. 2. Juledag - Matthæus 23,34-39:
9.00
10.30
Dommen over Jerusalem
31.dec. Nytårsaften
14.00
1.jan.Nytårsdag – Luk.2,21: Jesus omskæres
14.00
6.jan. Hellig 3 kongers søndag - Matt 2,119.30
*
12: De vise mænd
Vi runder julen af
13.jan. 1.sø.e. Hell.3 kg. - Lukas 2,41-52:
9.00
10.30
Jesus som 12 årig i templet
20.jan. 2. søn. e. Hell. 3 kg. - Joh 2,1-11:
10.30
9.00
Brylluppet i Kana
27.jan. 3. søn.e. Hell.3 kg. - Matthæus 8,19.00
13: To helbredelser
M. Thams
3.feb-4. søn.e.Hell.3 kg. - Math. 8,23-27:
19.30
10.30
Stormen på søen
Sangaften
10.feb. Sidste sø. e. Hell.3 kg. - Matt 17,1-9:
10.30
Forklarelsen på bjerget
17.feb. Septuagesima - Matt 20,1-16: Ar19.30
10.30
bejderne i Vingården
Sangaften
24.feb. Seksagesima - Markus 4,1-20: For10.30
9.00
skellige slags sædekorn
3.mar. Fastelavns søndag Matt 3,13-17:
14.00
*
Jesu Dåb
Holmsl. I&K center
* henviser til at O.L prædiker i andre kirker: 16.dec.: 9.00 i
Hee og 10.30. i Rindum. 6. jan. 10.30 Rindum. 3. feb. 9.00
Rindum. 17. feb. 9.00 Rindum. 3. mar. 10.30 Hee
Pga. lov om data udgår navne om dåb mm. desværre.
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Det vilde vest og den vilde vestkyst

22.januar kl.19.30 i Præstegården: Rusty
Seltz stammer fra USA, men flyttede til Kloster for
en del år siden. I en samtale med Ole Lange fortæller han om sin vej fra USA til Danmark, og om
det land, som han er vokset op i og som vi kender
så godt fra medierne men som alligevel virker så
fremmedartet. Alle er velkomne.

Holmbohjemmet

Alle er velkomne når vi fejrer en kort gudstjeneste
med salmer og andagt eller en hyggelig sangtime
med hjemmets sangbøger:
Gudstjenester: Ons. 11.dec kl. 14.30.
Man 24. dec kl. 10.00. Ons. 30. dec. kl. 10.00.
Sangtimer: Tir. 15.jan. og tir. 19.feb kl.14.30

Sangaftener

Søndag den 3. og 17. februar er der aftengudstjenester. Det bliver som sangtime i stedet for en
traditionel gudstjeneste. Vi synger fra højskolesangbogen og knytter sangene sammen med ord
og betragtninger over både menneskelivet og
søndagens evangelium. Alle er velkomne

Fastelavn

Fastelavnsgudstjeneste for børn i Idræts & Kulturcenter 3.marts kl. 14. Flere informationer følger i
opslag, HIMS og på Facebook.

Kontakt:

Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og
61204437 www.holmsland-kirker.dk.
Forsidefoto: Jesusbarnet på prædikestolen i Gl. Sogn.
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INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
December 2018
Mandag d. 3.
Tirsdag d. 4.
Lørdag d. 29.

Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Adventsmøde Bjarne Lindgren, taler.
Julefest. Ib Gravesen taler.

Januar 2019
Mandag d. 7.
Tirsdag d . 8.
Onsdag d. 9.
Mandag d. 14.
Mandag d. 21.
Torsdag d. 24.

Bedeuge
Bedeuge
Bedeuge
Bibelkreds hos Svala og Chr. Iversen
Kredsgeneralforsamling i Troldhede Missionshus
Møde i Ringkøbing Missionshus. Thue Thomsen taler.

Februar 2019
Mandag d. 4.
Mandag d. 18.
Tirsdag d. 19.
Onsdag d. 20.
Lørdag d. 23.

Marts 2019
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 12.
Mandag d. 18.

Bibelkreds hos Elisabeth og Kristian Christensen.
Møde med fritidsforkynder Erik Markussen, Videbæk.
Møde med Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande
Møde med sognepræst Jørgen Moeslund, Ringkøbing.
Kredsmøde i Sædding Missionshus. 9.30 til 15.30
Bibelundervisning ved rektor Børge Haahr Andersen,
Dansk Bibel Institut.
Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Generalforsamling. Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande taler.
Kredsmøde i Spjald Missionshus. Inspirationsaften.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 97337217.
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Vognmand Aksel Jensen
Højbjergvej 60 • Kloster • 6950 Ringkøbing
Tlf: 9733 7012 • Fax: 9733 7064 • Bil: 2149 6804 • Fax: 2033 8202
www.vognmand-aksel.dk • E-mail: aksel-vognmand@jensen.mail.dk
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v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk

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

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

Reservedels garanti

Røjklit Autoservice

MIKAEL TVISTHOLM
40 81 18 16

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

– m.m.

Sønderbyve
mikael@tv

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

Bosch Car Service
v/ Bjarne Qvistgaard
Klostervej 3 - Holmsland
6950 Ringkøbing
97 33 73 55
29

Holmbohjemmet

Igen i år har nogle af Holmbohjemmets
beboere været i sommerhus.
I år var destinationen endnu en gang
Fruergaard i Stauning, denne gang sammen med beboere fra Rosenlunden i
Lem og Fjordglimt i Hvide Sande.
Vi drog afsted mandag d. 24. september fra Holmbohjemmet med 4 forventningsfulde beboere og 2 personale.
Dernede mødtes vi med de andre beboere og hyggede med vafler, kaffe og
Baileys i jagtstuen.
Om eftermiddagen kom ejeren af Fruergaard Harry Jensen forbi og fortalte om
husets historie. Det var rigtig underholdende og interessant.
Om tirsdagen var vi på tur til Nymindegab Museum. Et rigtig hyggeligt sted,
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der vakte mange minder frem. Efterfølgende tog vi ned til madpakkehusene
hvor vi nød den medbragte mad.
Senere på dagen nød vi det varme vand
i swimmingpoolen, spa’en og saunaen.
Onsdag delte vi os op. Nogle tog til
pumpestation Nord, og andre tog med
ud at se Stauning Whisky. To beboere
fik da også købt en lille souvenir med
hjem fra Stauning Whisky.
Onsdag slappede vi af og fik pakket tingene ned. Vi skulle spise stegt flæsk på
Restaurant Stauning Havn, hvorefter
beboerne fra Rosenlunden og Fjordglimt ville tage hjem.
Det var så hyggeligt og endnu en gang
fik vi set, at alle beboerne bare hyggede
sig sammen. Vi har sjældent oplevet at

nogle har fundet hinanden på den måde.
Alle snakkede, drillede og grinede sammen fra dag ét. Vi har aftalt at mødes til
kaffe snart.
Denne kontakt bliver vi nødt til at holde fast i.

Torsdag var sidste dag for vores beboere.
Dagen blev brugt på hygge i sommerhuset og besøg hjemmefra.
.
Mvh Berit.
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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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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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HOLMSLAND SKOLE

Uret er allerede gået på vintertid, og de
korte bukser er lagt på hylden. Skoleåret
18/19 er i fuld gang, og allerede nu har
vores fantastiske elever og dygtige personale på Holmsland Skole haft travlt
med mange spændende aktiviteter, lærerig undervisning og masser af motion.
Kort sagt: En skole, der altid er i bevægelse på alle måder.
Vores nyeste elever i 0. klasse er faldet godt til. Det er en lille klasse med
6 elever - og vi mærker nu de små årgange, der også er på landsplan. Dog ser
det ud til, at 0. klasse til næste år bliver
over 15 elever, så det bølger lidt fra år
til år. Skolen arbejder i år med holddeling, hvor klasserne ind i mellem arbejder sammen, så eleverne har en bredere
palet af kammerater, som de lærer endnu
bedre at kende, arbejder sammen med og
ikke mindst kan spejle sig i.
Vores ældste elever i 6. klasser har i september været på skolerejse på Bornholm.
En helt fantastisk tur, hvor ø-livet og naturen på Bornholm ”krøb godt ind under huden” på eleverne. Det er blevet
besluttet, at næste års 6. klasse også skal
en tur til Bornholm i efteråret 2019.
De første skolemåneder har også budt
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på ekstra motion - på skolen løber eleverne næsten hver dag, men i perioder er
løbeskoene skiftet ud med cyklerne.
I uge 36 og 37 deltog skolen i den landsdækkende kampagne ABC - Alle Børn
Cykler, og her blev det til masser af
ture i nærmiljøet, længere ture rundt i
det vestjyske samt cykeltræning i skolegården. Eleverne er meget fortrolige
med at cykle og har udstyret i orden,
hvilket er med til at give gode oplevelser i sadlen. Og er der noget vores elever
ikke gør, så er det at klynke - de hopper
på cyklen i den stive modvind og ved,
at det bare er at slå rugbrødsmotoren til.
Seje, seje børn!
Sidste fredag før efterårsferien holder alle skoler traditionen tro Skolernes
Motionsdag. Naturligvis deltog vi også
i dette arrangement. Der var fælles opvarmning i skolegården efterfulgt af
en cykeltur til Lodberg Hede, hvor den
stod på o-løb. Hjemme på skolen var der
forhindringsløb, og så skulle der dystes
om Den gyldne sko. Alle elever knoklede godt på - og 3. klasse og 6. klasse

HOLMSLAND SKOLE

løb med sejren.
En gang om måneden får skolen besøg
af Madholdet - et hold af frivillige
bestående af forældre, bedsteforældre
og andre fra lokalområdet, som laver
det lækreste mormormad, som elever og
personale nyder sammen.
Konceptet er, at eleverne møder traditionelle retter med et twist - og der er
hver gang både noget kendt og ukendt

på tallerkenen. Fx var menuen i oktober: Hvidkålslasagne med ristede rugbrødshapsere, grønkålsfritter og hvidkålssalat…. Mums!
Selvom eleverne måske kan rynke lidt på
næsen over, at det ikke er noget, de kender, så er der tomme fade og fulde maver
hver gang. Elever og personale er meget
glade for fællesspisningerne, som bl.a. er
med til styrke sammenholdet - og vi har
også indtrykket af, at Madholdet hygger
sig meget sammen og nyder at komme
på skolen. Hvis der er flere fra lokalsamfundet, der vil være en del af Madholdet,
så kontakt Jette Aarup på tlf. 4051 3910.
I september afholdtes Naturens Dag
på Røjklit Havn. Holmsland Skoles
skolebestyrelsen deltog i arrangementet
med forhindringsbane og et infotelt.
Det er meget vigtigt for bestyrelsen at
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HOLMSLAND SKOLE
vise flaget og få fortalt vidt og bredt om
vores fantastiske skole - det kunne jo
være, at flere og flere fik øjnene op for,
hvad det er, vi er så gode til herude mod
vest - og hvilken fantastisk skolehverdag, som vores børn har.
Vi gør meget ud af at fortælle om skolens
profil, som er:
• Nærhed og tætte relationer
• Trivsel i fokus hver dag

• At styrke elevernes læselyst og deres motivation for læsning

• Forpligtende fællesskaber

• At eleverne opdager, at læsning kan
give gode oplevelser og viden

• Dagligt til fods, i løb og på cykel

• At skabe tid til fordybelse i læsning

• Høj faglighed

• At styrke elevernes læsekompetencer

• Naturens bruges i undervisningen

• At øge elevernes hastighed

• Inspirerende udearealer

• At give eleverne gode læsevaner

• Stabile og engagerede medarbejdere
• Tydelige, bestemte og kærlige voksne
Der var mange gode snakke på havnen
- og mange spørgsmål blev besvaret,
mens børnene prøvede kræfter med
forhindringsbanen.
I samme weekend var der skolefodbold
i Skjern, hvor flere af vores klasser deltog. Det er et arrangement, som personalet ikke står for, men som forældre tager
sig af. Klasserne havde en super dag - og
fantastisk at klassesammenholdet også
kan styrkes uden for skoletiden. Tak til
alle jer forældre, der stod for coaching af
fodboldspillere, kom med forfriskninger
og var gode heppere. Der kom en enkelt
sølvmedalje med hjem.
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På skolen er vi ivrige læsere og dagligt
læsetræner eleverne. Vi har nu indført
læsebånd, som betyder, at alle eleverne
på skolen læser samtidigt. Det kan være
stillelæsning, makkerlæsning, gentagelæsning eller gruppelæsning. Målet med
læsebånd i denne periode er:

God læsning.

Efteråret går snart over i vinter og jul og december måned har sine hyggelige
traditioner og skikke, som vi glæder os
til. Holmsland Skole ønsker alle Sognebladets læsere en god jul og et godt nytår.
På Skolebestyrelses vegne
Nina S. Aarup

Madlavning
for mænd
Også i år er der madlavning på Holmsland
Skole.
Kurset er for mænd i alle aldre, og man
behøver ikke at have forkundskaber.
Sidste år var vi ca. 15 mænd og vi vil
gerne være flere, for det er der plads til.
Maden koster ca. 100 kr. pr aften og
afregnes med vores underviser Grethe
Nisgaard.
Tilmeldning på AOF hjemmeside.
Hvis I har spørgsmål til kurset, kan I rette
henvendelse til mig på tlf. 3042 0458.
MVH
Erik Dideriksen

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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Køb & Salg af nyere biler
Yamaha
ATV - Scootere - påhængsmotorer
Craftsman®
Havetraktorer

Se bilerne på www.jj-auto.dk

Salg af nye
trailere

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Madpakkehuset ved
Vonå Engbro
tager form
Bo Nielsen fra Fokus Fritidshuse, der
bygger huset, fortæller, at om alt går
vel, er det færdigt 1. juni.
I dag kan man tydeligt se konturerne og
hvilket løft, det bliver for stedet.
Der er gjort klar til vand og toilet (dog
mangler den tilsluttende vandledning),
bålstedet er afsat og anlægsbroen er klar
til at modtage sejlende og frister til at
være afsæt for en dukkert, hvis ellers
man var vinterbader.
Et utrolig spændende og lovende projekt.
Ivan
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Vejrguderne var i mildt humør og hjalp
Naturens Dag godt på vej med tørvejr
og solstråler. På landsplan skønner man
(på selve dagen og ugen op til) et samlet deltagerantal i 2018 på 250.000. Det
er rekord. Vi er holdt op med at tælle i
Røjklit Havn. Men vi var mange. Og det
gør indtryk.
Aldrig har der været så meget liv og
markedsstemning på havnen som i
år. Tak til alle jer, der sørgede for det
mylder og lige præcis de gode aktiviteter.
Uanset om du er en garvet fuglekigger,
skarp jæger, har hang til vand eller bare
er nysgerrig på naturens forunderlige
verden, så var nøglen til en god oplevelse på Naturens Dag: Røjklit Havn.

40

Ud fra pladsen gik også mange ture
rundt i omegnen og ud på vandet. Også
tak til jer, der lige præcis sørgede for
det. Et usædvanligt fint samarbejde der
kører på kryds og tværs i løbet af hele
dagen.

Nu har vi holdt Naturens Dag i 5 år efter den samme læst og med et fantastisk
sammenhold blandt alle de frivillige.
Undertegnede styregruppe har på trods
af det imidlertid valgt at sige, at vi stopper som styregruppe, nye ideer må der
til – men vi er villige til, hvis det ønskes, at løbe en ny styregruppe i gang.
På evalueringsmødet i havnen tirsdag
d. 18. september kom det frem, at vi
måske kun skulle holde Naturens Dag
hvert andet år – og så på den måde give
plads til et andet fællesarrangement i
Kloster / på Holmsland hver andet år.
Mange er gået i tænkeboksen vedr. dette
– og lige pludselig en dag, er der nyt om
det.
Venlig hilsen
Bodil og Esther
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Holmsland
lokalhistoriske Arkiv
Som det forhåbentligt er bekendt,
findes der et lokalhistorisk arkiv her på
Holmsland. Det har til huse på 1. sal
på Holmbohjemmet i Kloster, Klostervej 39. Arkivet dækker den gamle
Holmsland Kommune.
Arkivet indeholder mange arkivalier af
forskellige slags, f. eks. slægter, gårde,
personer, fiskeri, strandinger, havne,
billeder m.m.m.
Igennem den sidste halve snes år har der
siddet en lille flok mennesker, der har
registreret og digitaliseret arkivet i et
system, så det er blevet let tilgængeligt
for publikum. Systemet hedder Arkibas
og bruges af stort set alle arkiver i Danmark.
Hvis man vil søge efter noget i arkivet,
går man ind på Arkiv.dk og skriver et
søgeord, gårdnavn, slægtsnavn eller andet. Man skal måske forsøge sig med
forskellige søgeord. Hvis der findes noget i arkivet eller måske i et andet arkiv,
vil der komme svar på det. Man vil ikke
kunne se, hvad der er, kun at der er noget. Vil man vide, hvad der er, må man
henvende sig til det pågældende arkiv.

Gennem årene er der blevet afleveret meget til arkivet, men
der findes uden tvivl meget mere
ude i de små hjem, som kunne
være interessant at få i arkivet.
Så hvis I har noget liggende i
skufferne så overvej, om det
ikke kunne være noget, der var
værd at gemme i vores arkiv.
Det vil jo altid være tilgængeligt
for jer. Hvis I er i tvivl, om noget
er værd at gemme, så spørg os,
inden I smider det væk.
Vil man i kontakt med arkivet, så kan
man besøge os. Vi arbejder der hver
mandag kl. 9 – 12. Arkivet har endvidere åbent den sidste torsdag i hver
måned kl. 14 – 16.
Det kan også lade sig gøre at besøge os
på andre tidspunkter. Man ringer på tlf.
nr. 97 33 72 42 eller 22 97 72 42 (Mogens Tarp). Så aftaler vi en tid, hvor vi
kan mødes i arkivet.
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Nedenstående artikel er fundet i arkivet.

En lærers kamp mod
ramseriet i skolen!
Et tidsbillede fra Ny Sogn paa
Holmsland 1864 – 1870
I en artikel ”En brydningstid i dansk
skole for 100 aar siden” fortæller J.
Heltoft i Hardsyssels Aarbog bl. a.:
I aaret 1864 flyttede den 28-aarige lærer
Morten Mortensen ind i degneboligen i
Ny Sogn paa Holmsland. Han kom fra
Vester Ørum ved Vejle, men var født
og opvokset i Sdr. Lem. Han blev paa
Holmsland i 6 aar, saa flyttede han atter
til Vejle-egnen, idet han blev lærer og
kirkesanger i Uldum. Han døde i 1924.
Paa sine gamle dage nedskrev han erindringer fra sin barndom i Sdr. Lem, sit
ophold paa Jelling Seminarium og sin
lærervirksomhed i Ny Sogn. Om tiden i
Ny Sogn fortælles bl. a.:
”I Jelling mødte Mortensen ramseriets
og rationalismens modsætning, det levende ord, som gav ham et nyt syn paa
undervisning, opdragelse og kristendom.
Med dette syn gik han efter sin eksamen
1860 ud i den danske skole, fast bestemt
paa at tage kampen op mod det golde
ramseri, men han mødte stærk modstand
overalt.
I 1864 kom han fra Vejle-egnen til Ringkjøbing-egnen som lærer, idet han blev
kirkesanger og lærer i Ny Sogn.
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Inden han forlod Vejle-egnen, opsøgte
han seminarieforstander Svendsen, der
sagde: Ja, der kommer De til en dygtig
og oplyst befolkning, men De vil møde
en del modstand, for provst Abels minde
lever endnu i disse egne, og han var paa
sin vis en nidkær skolemand, men hørte
helt og holden til den gamle tid.” Han
bad ham hilse den gamle Morten Vejlgaard paa Søgaard.
I Ny Sogn begyndte lærer Mortensen
straks sin kamp mod ramseriet. Han fortalte historie og bibelhistorie, men opdagede, at børnene, naar de skulle overhøres, stadig ramsede lektien op. De var
nu engang vant til at arbejde saaledes,
og forældrene forstod ikke den ny arbejdsmaade – eller ville ikke. Da bogen
saaledes nærmest gjorde fortræd, forlangte læreren, at den en tid ikke skulle
bruges. Naar saa børnene havde lært at
fortælle i deres eget sprog, kunne man
tage den frem igen.
Hos forældrene vakte dette skridt forbavselse og nogen misstemning, men
der var ingen, der gjorde aabenbar modstand, vistnok fordi børnene nu holdt af
at gå i skole.
I denne tid var det, at han traf Morten
Vejlgaard, og han forstod af en samtale
med ham, at misstemningen mod ham
var temmelig stærk.
Morten Vejlgaard sagde bl. a.: “Ja, jeg
er nu en gammel mand og vil helst tale
rent ud. Jeg vil derfor sige dig, at det er
”pinende galt”, som du bærer dig ad.

Maaske er det rigtigt, at du en tid lægger bøgerne til side, men forældrene
kan ikke forstå det, og da du selv er
vestjyde, maa du vide, at vestjyder ikke
er til at spøge med…”
I løbet af vinteren førte Mortensen
en haard kamp mod ramseriet. Nogle
mente, at han skulle afsættes, men ved
forældremøder i skolen fik han lejlighed
til at redegøre for hele sit skolesyn, og
han havde en stærk støtte i gdr. Peder Christiansen, prof. C. Christiansens
fader, der ansaas for at være øens mest
oplyste mand.
Det havde derfor vægt, da han sagde:
”Nu må vi lade Mortensen have fuld frihed til at arbejde efter sin overbevisning.
Synes vi saa til foraar, at der er arbejdet
og udrettet for lidt, er det tidsnok at tale
med ham.”
Hovedslaget stod ved foraarseksamen.
Sognepræsten, Ferdinand Seidelin, anmodede Mortensen om at tale med
børnene om den anden trosartikel og
prøve hvert enkelt barn. Skolestuen var
fuld af tilhørere.
Skolekommissionsmedlemmerne sad
med karakterlister, men Mortensen var
ikke nervøs. Han lod børnene fortælle
bibelhistorie i traad med den givne opgave. Alle hans elever fra den dygtigste
til den ringeste kunne fortælle. Forældrene lyttede. En saadan eksamen havde
de ikke oplevet før, og da eksamen var
endt, sagde præsten til den øvrige skolekommission:

”Ja, efter hvad der her er præsteret,
har vi intet at skulle have sagt; men sig
mig engang Mortensen, hvor mange
gange skal De fortælle en historie, for
at børnene saaledes kan huske den?”
”En gang”, svarede Mortensen. Det
kunne man ikke forstaa! Nogle dage efter sagde Morten Vejlgaard til Mortensen i fleres paahør:”Ja, nu kan du
herefter frit undervise, som du vil, for
du har ikke alene børnenes men ogsaa
forældrenes hjerter.”
Mortensen betegner de seks aar i Ny Sogn
som sin lykkeligste læretid. Han flyttede,
fordi hans hustru, der var fra Jelling Sogn,
længtes efter Vejle-egnen, og fordi hendes
helbred trængte til mildere klima.
Da Mortensen opsøgte Morten Vejlgaard for at sige farvel, sagde den gamle
mand til ham: ”Det var kønt, at børnene
den sidste dag kom grædende hjem og
sagde, at det kunne endda have været det
samme, om de ingen jul havde faaet, når
bare du var blevet her!”
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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052
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Blomster  Brugskunst  Creme  Delikatesser
Øl  Staby is  m.v.
Søndervig Landevej 24  6950 Ringkøbing
53 52 54 09

HUSK

1. februar
Der har vi deadline
til Sognebladet.

Den perfekte julegave som
varmer hele året.

Fra uge 47-51 giver vi et par mohairstrømper
med (værdi 129,) ved køb af Glerups filtskao

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

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

Postkasserne i :

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

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

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

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

Friskbagt
brød fra
egen ovn
- hver dag!

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

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

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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