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Kære læsere
Vi er gået ind i den mørke tid – men samtidig også lysenes tid:
Adventstiden begynder nemlig allerede
den 29. november med 1. søndag i advent.
Forinden har vi gjort adventskransen eller adventstagen klar, så vi kan tænde det
første lys til advent. Juletræet på Æ Pold
bliver tændt, og julebelysningen ned
gennem Klostervej er sat op af de friske
fyre i Sogneforeningen, så de kønne røde
hjerter kan lyse for os og minde os om, at
julen er hjerternes fest.
Så tænd endelig lys og lad lysene spille
op mod mørket, ikke blot fra de korte
dage, men også fra frygten for Coronasmitte. Lad os sammen gøre noget for, at
vinteren ikke bliver trist for dem, der er
nødt til at holde sig lidt for sig selv, fordi Corona vil være særlig farlig for dem.
Tager vi varmt tøj på, kan vi drikke
en kop formiddagskaffe med naboen
gennem køkkenvinduet, så vi ikke behøver at gå indenfor. Eller vi kan foreslå at gå en tur sammen – med behørig
afstand. Den friske luft gør godt, men
det kan måske være lidt svært at tage sig
sammen, hvis man er alene.
Advent og jul er lysenes tid, så tænd
gerne lys og vær selv lys for andre.
Sognebladet vil ønske alle en dejlig december og en god advents- og juletid.
Bodil Hindsholm Hansen
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Sogneforeningens bestyrelse var samlet til møde i Idræts- og Kulturcentrets
kantine.
Vi havde naturligvis mundbind på bare ikke lige, da vi skulle fotograferes!
Bagerst:
Carsten Grønne (suppleant)
Dorthe Krogsgaard (formand)
Søren Plauborg Pedersen (kasserer)
Dan Søgård
Forest:
Dee Berger
Marie Busch Nielsen (næstformand)
Bodil Hindsholm Hansen
Nuka Chemnitz (sekretær) og
Sjoerd Both (suppleant) kunne ikke
være til stede ved mødet.

Flagallé.
Flagalléen i Kloster er oppe fra påske til
1. oktober.
I vinterhalvåret er man selvfølgelig
meget velkommen til at leje enkelte
flagstænger, som man selv sætter op!
Priserne kan ses på holmsland.dk under
Sogneforeningen.
HUSK venligst at bestille i god tid, hvis
du gerne vil ha en flagallé gennem byen:
Vi skal ha fat i frivillige til at hejse flagene. MEGET gerne mindst én uge før
de skal op.
Med venlig hilsen
Holmsland Sogneforening

BHH
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Hunde
Det er sundt og godt at gå tur med
hunden, men…
Mange i Kloster har hund, og hunde
skal luftes. Det er sundt og godt for
både hund og ejer, men husk lige at
tage en pose med, så I kan rydde op
efter hunden.
Sogneforeningen har modtaget klager
over, at der ligger efterladenskaber
efter hunde på byens stier og fortove,
ja endda på kirkegården.
Vi håber, at denne lille påmindelse kan få også de glemsomme til at
huske at tage en pose med, når de går
tur. Den skal efter brug naturligvis
ikke smides under hækken (!), men i
en skraldespand under restaffald!
HUSK det nu!
Byen siger TAK.
BHH

Ups! Det var ikke så godt!
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Holmsland
Sogneforenings
Lopper og Genbrug.
”Nu er containeren fyldt igen og I bedes
møde op med trailer og arbejdshandsker
i morgen kl.15 på genbrugspladsen.”
Denne meddelelse er mange gange blevet sendt ud til 20-25 frivillige loppefolk
i sommerens løb, og hver eneste gang er
det lykkedes at være en flok til at tømme,
sortere og fragte tingene til Bandsbyvej
32.
Salget i staldene på Bandsbyvej har sommeren igennem fundet sted hver onsdag
og lørdag. Et helt anderledes salg, end
når vi har afholdt to årlige loppemarkeder.
Selv om Lopper og Genbrug har til huse
et stykke fra byområdet, så har der hele
sommeren været en tilpas tilstrømning
af kunder. Facebook har været uundværlig i annonceringen, men også reklame fra tilfredse kunder har tiltrukket
flere og flere besøgende. Opkøbere af
bøger, plader og antikviteter har støvsuget hylderne, og masser af elektronik har
fået et nyt hjem heromkring, men også
uden for landets grænser.
Selvfølgelig spiller indtjeningen en stor
rolle i loppearbejdet, men viden om, at
brugbare effekter bliver taget i brug igen,

HOLMSLAND SOGNEFORENING
tæller også med. Det er tilfredsstillende,
når et gammelt bogbindersæt ikke bare
bliver til pindebrænde, men kommer i
anvendelse hos en ung amatørbogbinder på Fyn. Det er tilfredsstillende, når en
gammel hestesadel, et bidsel, en grime
og stigbøjler og andet rideudstyr bliver hentet af en familie, som i baghaven har fået lavet en træhest til glæde for
børnene. Det er tilfredsstillende, når vi
har solgt en ramponeret og skrøbelig reol
til den rigtige fingersnilde kunde, som så
senere sender et billede af den istandsatte
reol.

Lige efter lukningen sidste lørdag i efterårsferien, havde vi besøg af arbejdsomme frivillige fra Danmission og Red
Barnet i Ringkøbing. Dejlige besøg som
resulterede i næsten tømte stalde. Hos
Danmission har man et værksted, hvor
alle møbler bliver tjekket og repareret,
inden de kommer i butikken. Denne arbejdsgang rummer vi ikke, men godt, at
andre så vil aftage ting med skader.

Noget bliver smidt ud i den sidste oprydning. Det er nødvendigt for nu igen at
være klar til at fylde op på hylder og
borde.
Det kan alle hjælpe til ved at afleverebrugbare effekter i containeren på genbrugspladsen eller direkte på Bandsbyvej 32. Vil I aflever direkte, så ring på
51 91 71 09.
Her i en regnfuld vinterperiode kan det
være fugtigt i containeren, så hvis I har
ting, som ikke tåler fugt, så henvend jer
på det nævnte mobilnr.
Følg Holmsland Sogneforenings Lopper
og Genbrug på facebook. Enkelte ting,
som ikke tåler at stå vinteren over, vil her
blive sat til salg.
Tak til alle jer som bidrager til og støtter
op omkring loppearbejdet.
/Bodil
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Nye tider hos
familien Aalbæk

middagskaffen, der også har karakter af
en lille frokost, for der venter jo fysisk
arbejde om ikke så længe.

De bliver boende på gården på Sønderbyvej, men ellers vil nytåret 2020-2021
betyde et helt forandret liv for Lilian og
Peter Aalbæk.

Lilian fortæller om ejendommen, der er
hendes fødehjem. Hun er 3.generationsejer på gården, der hele tiden er blevet
drevet som et familiebrug. ”Vi skulle
ikke have flere kreaturer, end at vi selv
kunne passe dem.” I en tid, hvor landbruget i øvrigt har tænkt i stordrift og specialisering, har Lilian og Peter beholdt
en alsidig driftsform med malkebesætning, ungkreaturer og kalve, en mindre
svinebesætning (i skrivende stund er der
kun 1 so med smågrise tilbage) og lidt
høns.
”Vi har prioriteret familielivet og har
været glade og tilfredse med det.”
Børnene har hjulpet og gør det stadig,
men da ingen af dem har interesse i at
overtage, finder ægteparret det rigtigt at
stoppe med landbrugsdriften nu til nytår.
”Kroppen kan ikke holde til mere” siger
Peter, og så passer tidspunktet med, at
han kan gå på efterløn.

Fra nytår vil malkebesætningen blive sat
ud; nogle køer vil blive solgt som produktionskøer, andre vil komme på slagteri.
Ungkreaturerne er løbende blevet afhændet, endnu er der nogle kalve tilbage.
Lilian fortæller om et salg af malkekøer
til Irland, der på grund af corona-restriktionerne måtte foregå digitalt.
Den irske farmer måtte ikke komme ind
i Danmark, så køerne måtte vises frem
på video og særlig måtte der jo fokuseres
på yveret, om herlighederne nu stod mål
med beskrivelsen. Det gjorde de heldigvis. Salget gik igennem.
Sognebladets udsendte og fotografen
sidder sammen med familien over efter6
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Der er ikke foretaget de store udvidelser,
men i 1995 blev der opført en maskinhal. I 1968 brændte gårdens staldlænger,
og de måtte jo bygges op. Heldigvis var
staldloftet brandsikret – og køerne gik i
øvrigt ude i marken. De fleste dyr blev
reddet ud, men en grim oplevelse var det
da for familien. Lilian kan endnu huske
det, selvom hun dengang kun var 4 år
gammel.
Det er blevet tid til at få køerne ind fra
marken. Familiens yngste, Sara, hjælper
med, da køerne skal over Sønderbyvej,
og frem skrider førerkoen med tydelig
bevidsthed om sin placering i hierarkiet. Længere nede i rækken er der mere
skubben og masen. En enkelt sortbroget er lidt længe om at følge med ind,
tydeligvis har den mere respekt for Peters kaldestemme end for Saras, for ind
kommer den nu i spjættende hop.
Der bliver kørt ensilage ud på foderbordet og derefter ”dessert”. Det er noget,
mulerne i en fart dykker ned i, så det
må være lækkert. Endelig starter malkningen; maskinen kan række til to køer i
hver side. Det tager tid, men der breder

sig en hyggelig stemning,
mens køerne falder til ro og nyder at få
det spændte yver tømt.

Peter, Sara og Lilian

Og hvad så efter den 1. januar 2021?
Lilian vil stadig have dagplejebørn, men
livet vil blive forandret uden besætning. Alle dyrene skal væk, for sådan er
reglerne, når en landmand går på efterløn.
Markerne lejes ud. ”Men jeg har jo stadig køkkenhaven. Vi er vant til at holde os
selv med kartofler og grønt,” siger Lilian.
Og Peter? Han smiler underfundigt.
”Nu har jeg i mange år set turister cykle
rundt og gå på opdagelse rundt omkring
i egnen, så kan det endelig blive vores
tur til at tage rundt og få nye indtryk.”
Cyklerne er købt, og snart vil den nye tid
oprinde for familien Aalbæk på Sønderbyvej.
Sognebladet siger tak for gæstfriheden
hos familien Aalbæk og håber, læserne
vil synes om det lille indblik i et landmandsliv, der nu snart har ende.
BHH
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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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Holmsland
Sommerfest 2021
lørdag d. 29. maj ’21

2021-udgaven - så hold øje med facebook-siden “Holmsland Sommerfest”
i løbet af december, hvor vi kommer
med den seneste opdatering omkring
arrangementet.

Der kommer fortsat “Synes godt om”
tilkendegivelse på festens facebookside, selvom det er over et halvt år siden
vi lavede det seneste opslag - det må betyde, at der er en fortsat interesse for at
mødes, en interesse i at ses i disse coronatider.

De bedste hilsener fra Styregruppen
Med venlig hilsen,
Bjørn Ingmar Verwiebe
Tlf. +45 2984 1983

Det er positivt med tilkendegivelserne,
og festen er ingenlunde i fare for at
blive aflyst endnu. Det kan dog være, at
vi skal være sammen under lidt andre
forudsætninger end det, vi havde tænkt
os fra starten.
Den 19. november havde styregruppen første planlægningsmøde omkring
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Sæsonafslutning
i Holmsland
Friluftslaug
Onsdag d. 7. oktober havde vi sidste roaften i denne sæson, og vi kunne kigge
tilbage på endnu en god sæson. Dette år
kortere end sædvanligt pga Corona og
på mange måder et anderledes år. Men
et godt år hvor mange nye roere er kommet til og mange ”gamle” holder ved.
Det er en god kombination og skaber
go’ balance i klubben.
Vi har gennem HGU købt to nye klubkajakker. Vi råder nu over 8 klubkajakker og en to’er kajak. Klubkajakkerne
er eftertragtede og er på vandet næsten
hver onsdag. Rigtig mange har købt
deres egen kajak; det behov opstår gerne efter et par år i klubkajakkerne; det
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betyder også, der er godt fyldt op i reolerne.
Vi har plads til 40 kajakker – og alt er
optaget nu. Eftersom vi bliver ved at få
nye medlemmer, har vi set os om efter
en løsning med opbevaring af flere kajakker. En løsning der lå lige for, var at
overbygge de to containere og indrette
reoler der i et lukket og aflåst rum – og
det arbejde har frivillige nu afsluttet og
reolerne er taget i brug.
Samtidig med vi bliver flere og flere opstår også ønsket om at udvide det eksisterende madpakkehus og samtidig få
flere opbevaringspladser til kajakker.
Madpakkehuset er samlingspunktet for
klubben; men også for alt det gode liv,
der foregår i Røjklit Havn. Vi kunne
tænke os det åbne madpakkehus kombineret med et lukket lokale; og samtidig komme lidt op i højden, så vi kunne
holde udkig efter roere på vandet.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

HGU har bedt Tina Schwitzer om at
beskrive muligheder, og disse tegninger
ligger pt. ved Skov- og Naturstyrelsen.
I oktober afprøvede vi sammen med
HGU, hvorvidt der var interesse blandt
unge (6. – 9. kl.) for kajakpolo. Vi havde
go’e instruktører fra Viborg Idrætshøjskole og havde planlagt tre prøveaf-

som fodbold, så den gik ikke. Vi er blevet opfordret til at prøve igen senere
og måske gør vi det - velvidende der er
mange tilbud til de unge mennesker.
Lørdag d. 17. okt. havde vi arbejdsdag i
klubben med vinterklargøring. Hele området skulle gåes efter, og broen skulle på
land. Bliver den nu ikke tungere år for år?
Der var hygge og godt humør både til
arbejdet og omkring grillen til afslutning.
Vi er klar igen til vinter med vandtilvænning og leg med kajakkerne i svømmehallen.
Holmsland Friluftslaug

tener i Hvide Sande svømmehal, hvor
unge kunne komme og snuse til kajakpolo. Første aften var en flok drenge og
piger med i kajakkerne. Det var en sjov
aften og ”børnene” fangede hurtigt det
sjove i det. MEN det var samme aften
11
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Nyt fra HGU
Man må sige at 2020 ikke har været som
alle andre år. Situationen omkring corona virus udvikler sig næsten dagligt.
Alle er påvirket af denne krise og de
mange nye restriktioner. HGU er ingen
undtagelse, siden marts har vi måttet
lave aflysninger, ændringer, nødløsninger og tage hurtige beslutninger.
Vores fælles generalforsamling i foråret
blev aflyst, og alle foreninger endte med
at afholde deres egen i august. I HGU
var tre medlemmer på valg, hvoraf en
valgte ikke at opstille til genvalg. Mads
Jørgensen og Marian Jeppesen blev
begge genvalgt og som nyt medlem
blev Line Lea valgt. Efterfølgende har
vi konstitueret os på følgende måde:
Formand:
Mads Jørgensen
Kasserer + næstformand:
Bent Erik Iversen
Sekretær:
Bjørn Verwiebe
Marketingsansvarlig:
Marian Jeppesen
Sportskoordinator:
Line Lea
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Vi er kommet godt i gang, men selvfølgelig har Covid-19 været den helt
store arbejdsbyrde. Selvom situationen
nok ikke ændrer sig lige med det samme,
håber vi på en status quo, der giver os
mulighed for at fokusere på andre ting.
I oktober startede vores indendørs sæson
og til trods for restriktioner har vi i skrivende stund ikke været nødt til at aflyse
hold. Hvilket heldigvis betyder, at vi kan
holde gang i vores foreningsliv og tilbyde en hel stribe tilbud til både børn og
voksne. Vi håber at dette kan få lov til at
fortsætte hele sæsonen, men vi må være
klar til omstille os med kort varsel. Alt
dette kan kun lade sig gøre med opbakning fra vores frivillige, vores medlemmer og deres familier. Vi vil gerne takke
alle for støtten.
Mvh HGUs Bestyrelse.

Vintersæsonen
2020/2021
Gymnastik

I år har vi 4 børnehold. Så der er mulighed for børn fra 1 år til og med 4.
klasse at dyrke gymnastik i Kloster.
Alle hold er inddelt, så alle aldersgrupper både bliver udfordret og har det sjovt
med gymnastikken. For de voksne er der
rig mulighed for at få dyrket gymnastik
på vores hold træning. Alt gennemføres
af vores dygtige og glade instruktører.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Floorball/Crossfit børn

Crossfit

Spinning

Tirsdagstræf

Efter vi sidste år prøvede med et multihold, har flere børn efterlyst et floorballhold. Derfor prøver vi i år med et
sådant hold kombineret med mulighed
for børnene at stifte bekendtskab med
Crossfit.

4 gange i ugen er der spinning for alle
niveauer. Vores dygtige instruktører er
altid klar til at give den fuld gas og dig
sved på panden.
I løbet af sæsonen vil der også blive arrangeret lørdagshold.

Endnu en mulighed for at få sved på panden i vinterperioden. Hver mandag aften
er hallen lavet om til et større fitnesscenter. Træningen tager udgangspunkt i
dit individuelle niveau, og derfor kan erfarne træne på lige fod med begyndere.

Hver tirsdag formiddag har vi vores tirsdagstræf. Holdet er inddelt ligeligt med
socialt samvær og aktivitet.
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Floorball, herrer

Floorball er et spil i høj fart, på vores
hold spilles der på motionsniveau. Alle
kan deltage og formålet er først og fremmest at få ugens motion samtidig med en
masse hyggeligt samvær.

Hiphop/funk

Det er i år også muligt for børnene at
deltage i et dansehold. To friske unge piger har startet et hold for børn der elsker
musik og dans.

Badminton

Også i år er der badminton i hallen om
onsdagen og torsdag. Hver fredag træner
en masse glade børn.

Fodbold

Også indendørssæsonen i fodbold er
startet godt op. På alle hold deltager
friske og oplagte spillere, der brænder
for fodbolden.
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Håndbold

Vores damehold i håndbold er blevet et
rigtig populært hold, og der spilles efter
mottoet ”tab og vind med samme sind”.
Deltagerne er fra 18 år og opefter.

Kajakpolo

I efteråret afprøvede vi et nyt tiltag; kajakpolo for børn mellem 5. og 10. klasse!
Vi startede op med tre prøvegange før
efterårsferien i Hvide Sande svømmehal, under kyndig vejledning af kajakudvalget og instruktører fra Viborg Idrætshøjskole. Desværre havde vi i HGU
valgt torsdag aften, hvor kun få børn
havde mulighed for at deltage - derfor
var der ikke grundlag for at fortsætte
holdet på denne dag. Der var dog ellers
tale om en stor succes den første prøvegang, vi nåede at afholde - Børnene var
fyr og flamme over den nye spændende
aktivitet.
I løbet af efteråret/vinteren vil HGU undersøge muligheden for at starte kajakpolo op enten mandag, tirsdag eller ons-
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dag aftener i starten af 2021. Selvfølgelig
med det forbehold, at der ikke kommer
yderligere og strengere restriktioner for
at forebygge smitten.
Kajakpolo er en blanding af vandpolo/
basketball. Det spilles i specielle korte
kajakker (max 3 m.) af plastik eller fiber. Banen er 23 x 35 m. Den kan lægges
på søer, fjorde, svømmehaller mm. På de
korte sider af banen befinder sig på hver
side i 2 meters højde, et 1x15 m stort
mål. Boldene må kastes med hånden eller pagajen. Spilletiden er 2 x 10 minutter. Det gælder om at få boldbesiddelse
og så afsted med bolden mod modstanderens mål.

Fodbold næste sæson

Efter at have været en bærende del af
HGU’s fodboldudvalg i flere år har Jesper Nielsen udtrykt et ønske om at gå
på ”pension.” Så vi har brug for at nye
kræfter overtager, hvis der fortsat skal
være fodbold i Kloster.
Vi vil gerne opfordre alle, der kunne
have interesse, om at melde sig på banen,
og nu er der rig mulighed for at hoppe
med på sidelinjen i den sidste del af sæsonen. Jesper står gerne til rådighed med
deling af alt hans erfaring.

Hvordan støtter
du din klub!

Der findes mange måder, man kan støtte
HGU på, og vi er altid villige til at tage
en snak om, hvad du kan tilbyde. Nedenfor kan du se nogle af mulighederne og
sikkert finde en, der passer lige til dig.
• Bliv medlem. Det er et faktum. At
jo flere medlemmer vi har, jo flere
muligheder har vi for at udvikle vores eksisterende hold og oprette nye.
• Bliv frivillig. Uden vores frivillige
var der ikke noget der hed HGU,
og alle er velkomne med det de kan
tilbyde. Men det har i de sidste år
været specielt været trænere og udvalgsmedlemmer vi har manglet.
• Bliv sponsor. Vi er utrolig glade for
alle vores sponsorer, og de gør, at
vi i HGU kan lave mange nye tiltag. At være sponsor er ikke kun for
erhvervsdrivende, men også for private. Man kan for 2500,- blive en
del af vores lange liste af sponsorer.
Kontakt vores fantastiske sponsorudvalg for flere detaljer. Se HGU’s
hjemmeside for kontaktoplysninger.
Har du spørgsmål til noget af dette er du
altid meget velkommen til at tage fat i en
af medlemmer i HGU’s bestyrelse.

Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak til Jesper for hans store arbejde og entusiasme
for fodbolden i Kloster.
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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
16

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

97 33 74 11 • 40 38 72 45

Klostervej 77, 6950 Ringkøbing, Tlf. 21 68 14 86
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CenterNyt
CenterNyt og de seneste
restriktioner i forhold til
Covid-19
Regeringen indførte nye og skærpede restriktioner fra den 26. oktober. De indebar bl.a. et krav om mundbind i lokaler
hvor offentligheden har adgang og et forbud mod at samles mere end 10 personer ad gangen. Da Centret sidestilles med
kulturinstitutioner, gælder disse krav
naturligvis også her.
Vi har i den forbindelse dog ikke haft
nogle udfordringer af betydning, da I
alle har været meget opmærksomme på
disse nye krav, og vi sender en stor tak
af sted, fordi I hjælper med at få tingene
til at køre alligevel i denne lidt trælse og
svære tid.
Vi er bevidste om at alle de retningslinjer
der igen og igen bliver meldt ud i medierne, er svære at tolke, men I må spørge,
og jeg skal svare så godt jeg formår. Heldigvis har jeg både en og to hotlines jeg
kan søge hjælp hos, når det hele bliver
lidt for indviklet.
De seneste restriktioner med forsamlingsforbuddet på 10 personer har naturligvis også betydet aflysninger af alt,
hvad der var af arrangementer tilbage
i 2020. Vi frygter selvfølgelig at dette
kommer til at trække spor et godt stykke
ind i 2021, da folk ikke tør og har lyst
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til at booke hverken fest eller lokaler. Vi
er derfor hårdt ramt økonomisk og håber
naturligvis at kommunen vil kigge på de
konsekvenser, som udviklingen af Covid-19 har for vores fremtidige drift og
økonomi.

Hallen

Som I sikkert også alle er bekendt med
nu, så var der nogle udfordringer med
vand på gulvet i forbindelse med udskiftning til det nye og energibesparende
rytterlys. Det resulterede i at vi pludselig
stod foran en totalrenovering af halgulvet, hvilket selvfølgelig ikke lige var
planlagt. Primo september stod halgulvet dog endelig færdig til en ny sæson.
Og det var da i den grad værd at vente
på. Hold nu op, hvor vi bare nyder den
næsten nye lyse hal hver dag. Det har
været så skønt med alle jeres positive
kommentarer, og mon ikke vi nu har de
bedste faciliteter mange år frem.

CenterNyt
Fællesspisning

Nu skal det hele ikke være negativt og
Bente & jeg vil derfor igen fremhæve
jeres fantastiske opbakning til fx fællesspisning – om end i en lidt anden form
end vanligt.
Med forsamlingsforbuddet fulgte også
aflysning af de hyggelige madaftener i
Centret, men ved en forespørgsel viste
det sig lynhurtigt, at I var med på Take
Away i den periode, hvor vi ikke kan
samles her. Siden nedlukningen har vi
derfor udleveret ca. 50 portioner ud ad
døren hver tirsdag, og vi håber, at I vil
blive ved med at bakke op omkring det.
1000 tak for hjælpen til jer alle!

Højskoledage

Selv højskoledagene har nu fået et helt
andet udseende, men hvor er det dejligt at de fleste er positivt indstillet på
at vi stadig skal LEVE og få det bedste
ud af situationen. Det viser sig heldigvis at med lidt lodder, trisser og gensidig forståelse så kan de fleste ting stadig
gennemføres på fornuftig vis.

Menu efterår 2020
24. november: Kalkunbryst med
flødekartofler og salat
1. december: Forloren hare med
hvide kartofler samt sødt og surt
8. december: Karbonader med
hvide kartofler samt stuvede ærter
og gulerødder
19. december: Flæskesteg med
hvide & brune kartofler samt tilbehør
Prisen for dagens ret er 65 kr. per
person. Børn under 12 år 35 kr.
Ved bestilling: ring/sms/mail antal
personer senest fredagen før på
center@holmsland.dk / 40 46 16 80

JULEHYGGE

DEN 29. NOVEMBER
&

JULEFROKOST

DEN 12. DECEMBER

ER AFLYST
19

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
og glæder os til jeres besøg her i juletiden!

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

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

Jørgen Jensen

AUTOMOBILER

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

FLEXLEASING

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

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

Døgnvagt på tlf:
70 22 44 42
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Holmsland Jagtforening
Lidt nyt fra jagtforeningen.

Festen!

Lodsejerfesten er vel overstået den 19/9
En super fest, med fantastisk god mad,
fin betjening og god musik i fine omgivelser.
Festen afholdes hver 5. år som betaling
af jagtlejen i Holmsland Enge og Holmbo Kjær.
Bare en skam at så mange skulle til udsatte familiearrangementer, og enkelte
ikke turde deltage på grund af coronaen.
Det var spændende til det sidste, om
vi fik lov at holde festen, og havde det
været ugen senere, skulle det slutte klokken ti, ja nærmest før desserten.
Fra Jagtforeningens side håber vi, at
lodejere med ledsagere samt fremmødte medlemmer nød arrangementet, og at
man allerede nu begynder at glæde sig til
om fem år.
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Jagterne:

Nye restriktioner fra generalissimaen
bevirker, at vi til de kommende jagter
skal have tilmelding, idet vi maximalt
må mødes 10 i en gruppe. Efter tilmelding vil deltagerne blive sat på hold, hvor
det ene hold jager i det nordlige (mødested ved pumpehuset), og det andet jager i
det sydlige (mødested ved Spangen). Eneste kontakt de to grupper i mellem bliver
per mobiltelefon.
Hvordan restriktionerne ser ud, når vi
når frem til generalforsamlingen, er der
ingen der kan vide.

Mail og smslister:

Husk når I ændrer telefon og mail at
meddele det til kasseren, som så fører det
ind i medlemslisten og sender det videre
til sms- og mailmasteren.
Hilsen fra formanden
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Som alle andre aktiviteter havde
Holmsland Skytteforening en brat afslutning af sæsonen i foråret.
Med nogle måneders forsinkelse fik
vi afholdt generalforsamling 26. maj.
Bestyrelsesmedlemmerne forblev de
samme men formand og næstformand
skiftede pladser.
Bestyrelsen består nu af:
Jesper Hillebrandt (Formand)
Karsten Krægpøth (Næstformand)
Peder Vang Jensen (Kasserer)
Marianne Thygesen Jørgensen
Kim Stendorf Jensen
Revisor er Mikael Tvistholm.
Foreningens lokaler i kælderen under
hallen har længe trængt til en modernisering, hvilket vi igangsatte sidst i august. Der er blevet knoklet igennem frem
til sæsonstart, med det resultat, at vi nu
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kan byde skytterne velkomne til pæne
lyse lokaler i stedet for de tidligere noget dystre lokaler. Tak til alle dem der har
været involveret, børn som voksne.

Skytteforeningen har ansøgt og modtaget et tilskud fra DGI’s coronapulje og
er tiltænkt et gratis tilbud til et klassearrangement for klasserne på Holmsland
Skole. Dog ser vi pt. udfordringer med
at kunne gennemføre det pga. de nuværende restriktioner. Men når tiden er
til at vi mener vi kan gennemføre det, vil
klasseforældrerådene blive kontaktet direkte.
Skydningen startede op i uge 43 og har
alle de nødvendige coronarestriktioner på plads, så man sikkert kan komme
og skyde. Allerede efter de første 2
skydeaftener er vi oppe på 14 børneskytter, hvoraf 6 er nye skytter – det er en
dejlig opstart trods de restriktive betingelser, vi alle pt. er underlagt. Vi håber
selvfølgelig at se flere af de ”gamle”
skytter samt flere nye.

Så snart vi føler vi har en stabilisering af
skytter, vil vi oprette hold af 4 med fast
skydetid for at reducere ventetid og antal
personer i lokalerne.
Skydning er en dejlig sport som kræver
koncentration og fokusering og er et fint
og anderledes afbræk fra børnene hverdag.
Ambitionen for sæsonen er at vi kommer
afsted til så mange stævner som muligt
med de børn der ønsker det – vi var allerede 7 tilmeldt årets første stævne i
Videbæk, som desværre er blevet udsat
pga. regeringens stramninger. Vi håber
ikke det er en trend for resten af sæsonen.
Der skydes tirsdag fra 18.30-20.00.
Pris per skydning: 30kr.
Kontingent: 125kr børn / 150kr voksne.
På vegne af Holmsland Skytteforening
Jesper Hillebrandt.
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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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KIRKESIDER
NY SOGN OG GAMMEL SOGN
December –Januar 2021

DET LILLE BARN

Julens hovedperson er det lille
barn. Sådan er det i kirken, hvor vi
hører om dengang Jesus-barnet
blev født, og sådan tror jeg, at det
er i rigtig mange hjem. Også dér,
hvor juleevangeliet ikke spiller den
store rolle, kan det lyde: Så lad
dog barnet! For der er noget særligt ved de små børn. Synet af deres glæde smitter, og man bliver
rørt.
I skrivende stund skal jeg forberede prædiken over en af de gange,
hvor Jesus talte om det lille barn.
Han pegede på et lille barn og
sagde: Den, der bliver som dette
barn, er den største i Himmeriget.
Hvad mente Jesus mon, da han
sagde de ord? Jeg har sikkert prædiket over stykket 10 gange, men
hånden på hjertet: Jeg ved det
ikke. Vi ved ikke, hvor lille barnet

var: Et spædbarn? 4-5 år gammelt?
En teenager måske? Et andet sted
kalder Jesus en pige på 12 år for
”en lille Pige”. Var det en slagfærdig Emil fra Lønneberg eller hans
forsigtige søster Ida? Var det en
fræk Pipi Langstrømpe eller hendes generte veninde Anika?
Det eneste, vi ved, er, at Jesus peger på, at der er noget særligt og
dyrebart ved det lille barn. Vi
mærker nogle af de dybeste hemmeligheder i livet, når vi er sammen med et lille barn. Men hvad er
det, der sker?
Måske handler det om det lille
barns sårbarhed. Man får en beskyttertrang.
Måske handler det om, at børn kan
være ét med deres følelser? Juble
over et smukt sneglehus og græde
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utrøsteligt, hvis det knækker mellem fingrene. Der er en ærlighed
og oprigtighed i det lille barn. Autenticitet kalder man det også.
Måske handler det om ydmyghed.
Det skriver evangelisten Matthæus
i sin genfortælling af Jesus-ordene.
Måske handler det om bøn? Det
lille barn kan intet uden først at
bede forældrene om lov, om hjælp,
om trøst og om det daglige brød.
Måske kan det lille barn lære os
om at bede?
Måske handler det om at undre sig.
Synet af det lille barn kalder så
mange minder frem, fra dengang
vi var små. Vi genoplever måske
noget af det trygge og noget af det
farlige, som var med til at forme
os. Barnet minder os om, at vi er
skabt, og måske om at der er en
skaber et sted déroppe?
Grundtvig har skrevet en salme om
hvad det gør ved os at mindes
”Barnelivets fagre dage”, som salmebogens 454 hedder. Dét kan
også skabe et evighedshåb i os.
For måske handler det med at blive
som et lille barn, om at tro på, at
fremtiden er åben, at verden er ny
hver eneste morgen og har så
mange muligheder.
Og måske handler det om, at vi
hver især skal mærke efter med os
28

selv, hvordan ordene om det lille
barn taler til netop dig og mig. Det
kan vi bruge barnets fest, julen til.
Ole Lange

MENIGHEDSRÅD

Ved menighedsrådsvalget i 15.
september 2020 blev følgende
valgt til Ny Sogn og Gammel Sogn
Menighedsråd for perioden 2021
til 2024 (i alfabetisk rækkefølge)
For Gammel Sogn valgdistrikt:
Dorthe Midtgaard Hansen (Kirkeværge f. Gammel Sogn kirke)
Peter Hangaard Nielsen (Næstformand)
Camilla Poulsen
Joan Poulsen
For Ny Sogn Valgdistrikt
Bodil Hindsholm Hansen
Holger Jensen (Kasserer)
Niels Erik Jørgensen (Kirkeværge
f. Ny Sogn kirke)
Helle Kaspersen (formand)
Per Søndergaard
Som stedfortrædere valgtes
Gammel Sogn valgdistrikt
Annette Nielsen
Christian Holm Nielsen
Ny Sogn Valgdistrikt
Johannes Nøhr
Torben Sandgrav
Peter Johansen

GUDSTJENESTELISTE
(Med forbehold for Corona-ændringer)

Dato og evangelium
Ny Sogn
Gl. Sogn
29. nov 1.sø. i Advent - Matt 21: Ind16.00
10.30
toget i Jerusalem
6.dec 2.sø. i Advent - Lukas 21,2510.30
*
36: De sidste tider
13. dec. 3.sø.i Advent – Matt.11,2f.:
19.00 Koncert m.
9.00
Om Johannes Døberen
Kloster Kammerkor Lars Christoffersen
20.dec. 4.sø.i Advent – Joh 1,19-28 10.30
9.00
Johannes Døbers vidnesbyrd
24.dec.Juleaften Lukas 2,1-14 Jesu
Annonceres
Annonceres
senere
senere
Fødsel
25.dec. Juledag - Lukas 2,1-14: Jesu
Annonceres
Annonceres
senere
senere
Fødsel
26.dec. 2. Juledag - Matthæus 23,34Annonceres
Annonceres
39: Dommen over Jerusalem
senere
senere
31.dec. Nytårsaften
14.00
1.jan.Nytårsdag Luk.2,21: Jesus om14.00
skæres og får sit navn
3.jan. Hellig 3 kongers søndag - Matt
10.30
2,1-12: De vise mænd
10.jan. 1.sø.e. Hell.3 kg. - Lukas
10.30
2,41-52: Jesus som 12 årig i templet
16. januar
Dåbslørdag
17. jan. 2. søn. e. Hell. 3 kg. - Joh
10.30
2,1-11: Brylluppet i Kana
24.jan. Sidste sø. e. Hell.3 kg. - Matt
9.00
17,1-9: Forklarelsen på bjerget
Lars Christoffersen
31.jan. Septuagesima - Matt 20,1-16:
10.30
Arbejderne i Vingården
7.feb. Seksagesima - Markus 4,1-20:
10.30
Forskellige slags sædekorn
13. feb
Dåbslørdag
14. feb. Fastelavn: Matt 3,13f Jesus
9.00
*
Døbes
21. feb 1. sø. I Fasten – Matt 4,1f. Je9.00
sus fristes i ørkenen
Mogens Thams
28, feb. 2. sø. I Fasten – Matt. 15,21f
10.30
– Lignelsen om de små hunde
O.L prædiker i andre kirker: 6. dec kl. 9.00 Hee kirke - 21. feb. 10.30 Rindum
Kontakt: Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og 61204437
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JUL OG CORONA
Det bliver en mærkelig jul. Mottoet: ”Hold sammen – på Afstand”
lyder efterhånden anstrengt. Når vi
skal synge: ”Højt fra Træets
grønne top” må vi vel ikke synge
Læg nu smukt din hånd i min,ikke
rør ved den rosin”, men måske:
Stød din albue ind i min, ikke rør
ved nogentin’?
Julen er ellers sammenholdets og
nærværets højtid, og det hører til
kærnen i den kristne tro. Gud er
ikke afstandens, men nærværets
Gud. Gud er midt i blandt os, forfra og bagfra omslutter han os,
hedder det i Bibelen. På nogle
gamle gravsted kan man se billedet
af to hænder, der er lagt sammen i
et håndtryk. Sådan er Gud. Håndtrykkets Gud.
Men i år skal vi fejre jul på en anden måde også i kirkerne. Hvordan
det præcis skal foregå, ved vi ikke
endnu, men vi skal selvfølgelig
overholde alle de krav, som myndighederne stiller. Måske kan vi
transmittere live fra gudstjenester?
Måske samles på kirkegården? Vi
vil sende beskeder ud på holmsland-kirker.dk, nyhedsbrevet
HIMS, Facebook mm. Nærmere
oplysninger følger.
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KIRKE OG CORONA.
Coronareglerne er over os. Også i
kirken. I skrivende stund, November 2020, gælder der følgende regler, men de kan være lavet om, når
du læser dette.
Man skal bære mundbind eller visir, når man går ind i og rund i kirken. Det må tages af når man sidder ned.
Man skal spritte hænder af. Der er
håndsprit i våbenhuset.
Ved gudstjenester må der være 75
kirkegængere i Ny Sogn kirke og
25 i Gammel Sogn kirke. Man skal
sidde dér, hvor der er lagt salmebøger frem.
Ved begravelser og bryllupper må
der være lidt flere deltagere, men
der skal udarbejdes en siddeplan,
hvor deltagerne sidder i husstande
og med 2 meters afstand til andre.
Der må ikke holdes gudstjeneste
på plejehjem, men efter aftale kan
præsten komme komme på hjemmebesøg og hjemmealtergang.
Forsidefoto: Detalje fra det gamle
alter i Ny Sogn: En lille engel taler
med evangelisten Matthæus.
www.holmsland-kirker.dk
https://www.facebook.com/ny.sogn.gammel.sogn/

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
December 2020
Tirsdag d. 1.
Mandag d. 7.
Tirsdag d. 29.
Januar 2021
Mandag d. 4.
Mandag d.11.
Tirsdag d. 12.
Mandag d. 18.
Torsdag d. 21.
Februar 2021
Mandag d. 1.
Mandag d. 8.
Tirsdag d. 9.
Onsdag d. 10.
Lørdag d. 27.
Marts 2021
Mandag d. 1.
Tirsdag d. 2.
Mandag d. 15.
Tirsdag d. 30.

Adventsmøde med Bjarne Lindgren.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk
Julefest. Thomas Kristensen, Hvide Sande taler.
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr.
Evangelisk Alliance bedeuge.
Evangelisk Alliance bedeuge.
Kredsgeneralforsamling kl. 19.30 Hanning.
Møde i Ringkøbing kl. 19.30. Kollegieleder Erik
Kloster, Ringkøbing taler.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen.
Møde med Krista R Bellows, Videbæk .Om kristnes
ansvar for flygtninge.
Møde med Orla Villekjær, Skjern.
Møde med Peder H Søderstjerna, Lønborg.
Kredsarrangement. Daniel Præstholm medvirker.
Bibelkreds hos Svala og Christian Iversen.
Generalforsamling. Tale ved missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande.
Kredsmøde i Borris kl. 19.30. Inspirationsaften.
Mødeaften. Karlo Brondbjerg, Herning taler.

Der tages forbehold for aflysninger
Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland
Missionshus kl. 19.30
Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen
tlf. 24205014
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Nyt menighedsråd tiltræder fra
1. søndag i advent 2020
Sognebladet har aflagt et besøg hos Poul
Rossander Nielsen, formand for menighedsrådets valgbestyrelse.
Valgaftenen
”Vi var da spændt på, hvor mange der
ville dukke op i Kulturcentret tirsdag den
15. september.
Helt konkret: Hvor mange skulle vi bestille kaffe og kage til?” indleder Poul
Rossander. Menighedsrådet var dog optimistisk, for fremmødet havde været
flot, da det sidste år blev vedtaget at
lægge de to sognes råd sammen til ét menighedsråd.
Tirsdag den 18. august indkaldte menighedsrådet til ”Orienterende møde”,
hvor forsamlingen fik indblik i, hvad
menighedsrådet ved de to kirker havde
arbejdet med, og hvad der yderligere
er planlagt. Endelig kom orienteringen
om menighedsrådsvalget, der i år skulle
følge nye retningslinjer, ens for alle landets sogne. Om den nye valgform er
bedre end den gamle, vil nok blive diskuteret rundt omkring i menighedsrådene.
På mødet den 15. september skulle der
så afholdes en egentlig valghandling,
med uddeling af stemmesedler, skriftlig
og hemmelig afstemning, optælling og
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kundgørelse af afstemningsresultatet.
”Tidligere talte vi os bare til rette om
det”, fortæller Poul Rossander. På den
måde har sognene på Holmsland lignet
resten af Danmark. De fleste sogne har
haft ”aftalevalg” eller ”fredsvalg”, enkelte steder har der været en rigtig afstemning, ”kampvalg”, f.eks. hvis der
har været en sag, der har skabt stor diskussion i sognet.
Valgresultatet.
”For os i valgbestyrelsen er det tilfredsstillende, at der ikke manglede kandidater til menighedsrådet, at der var et
udmærket fremmøde til valghandlingen
(der måtte sættes ekstra borde og stole
ind!), og der er kommet nye ansigter ind
i rådet.” Sådan vil man i alle foreningsbestyrelser stræbe efter en balance mellem erfarne bestyrelsesmedlemmer, der
har et solidt kendskab til arbejdet, og nye
medlemmer, der kan komme med friske
inputs.
I begge sogne var der medlemmer, der
ikke ønskede genvalg. I Gammel Sogn
var det Niels Kristian Nielsen og Karen
Riis. I Ny Sogn drejede det sig om Elisabeth Christensen og Poul Rossander
Nielsen. Dermed skulle nye nødvendigvis vælges ind.
Endvidere er de forskellige grupperinger
og kirkelige retninger fortsat repræsenteret; det er en stor fordel, at det fælles
menighedsråd afspejler sognene.
På kirkesiderne midt i bladet kan man se.
hvem der blev valgt til menighedsrådet!

På falderebet
Poul Rossander blev valgt til menighedsrådet i Ny Sogn 1972 og har igennem
årene samarbejdet med 3 forskellige
præster, Aage Kinch, Mogens Rosenkilde og vor nuværende præst Ole Lange.
”Det har været interessant og givende
at deltage i arbejdet,” Alligevel bliver
den valgperiode, der udløber med dette
kirkeår, hans sidste.
”For mig har det været vigtigt at være
med til at stå for kirkens drift og være
med til at præge og beslutte, hvad der
kan fremme Kirkens liv og vækst i sognet. Der er naturligvis forskellige indgangsvinkler; det giver diskussion, men
vi er altid endt med et fælles kompromis.
Det ydre, kirkebygningen, kirkegården
og økonomien er vigtigt, men indholdet
skal også have plads i menighedsrådets
arbejde. Det ville jeg gerne have vægtet
mere.”

Og til sidst et hjertesuk: ”Menighedens
fællesskab har lidt hårdt i denne coronatid. Vi skal sidde med stor afstand i
kirken, og det er lidt trist. Når vi går ud,
skal de, der sidder bagerst, gå først ud for
at formindske en evt. smittefare. Sådan
er reglerne, men vi når ikke at få hilst på
hinanden og talt sammen, for de første
er væk, før de sidste er nået ud. På grund
af smittefaren må vi ikke stå og drikke
kirkekaffe efter gudstjenesten. Coronareglerne skader det kirkelige fællesskab,
som er vigtigt for mig.”
Med det fælles håb, at coronatiden snart
må rinde ud, siger Sognebladet tak til
Poul Rossander Nielsen, snart forhenværende medlem af menighedsrådet, for
gæstfrihed og en god samtale om menighedsrådsvalget på Holmsland.
BHH
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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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AED Hjertestarterne i Kloster:
Ved Brugsen
Ved Hallen

Skal der være fest

Så kan du leje borde og stole af HGU

Sogneforeningens
flagudlejning

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

Kontakt:
Peter Hell
30 69 09 13

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

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

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

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol
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Kloster

Der er ikke noget værre, end når
”købmanden” må skuffe kunden og
sige, nej desværre, vi har ikke den ønskede vare på hylden.
Men sådan har dagligdagen været i Brugsen siden 4. oktober 2020 og det fortsætter; men forhåbentlig bliver det hurtigt
bedre.
Vi ved det alle sammen. Når et nyt
IT-system skal rulles ud i store koncerner og statslige institutioner er det
næsten pr. definition en fejlfyldt affære.
- og således er det også for udrulningen
af Coop’s nye, milliarddyre, it-system,
Coop One.
I 2019 blev der i COOP iværksat en
gennemgribende modernisering og
kæmpe IT-oprydning til 2,5 mia.kr. Nu
skulle 53 år gamle, støvede IT-systemer
kasseres og COOP skulle til at være digital frontløber, når det gælder dagligvaremarkedet. En lang række papir-baserede
arbejdsgange skulle udgå og afløses af
automatik og IT.
Finansieringen af projektet skulle delvis
komme fra salg af stort ejendomskompleks i Århus, og selvfølgelig ville den
enkelte butiks IT-bidrag blive væsentlig
større.
Det er den udvikling, vi står midt i lige
nu.
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Søndag d. 4. oktober blev de nye bestillingsrutiner iværksat ude i butikkerne.
Hver nat afgiver butikkerne tilsammen
ca. 200.000 bestillinger af varer. Men begyndervanskeligheder og fejl betyder, at
ca. 35.000 af de afgivne bestillinger forsvinder! Ingen ved hvorhen. Situationen
er uholdbar og giver selvsagt mange
tomme hylder. Også i Dagli’Brugsen
Holmsland. Det kan enhver se. IT-specialisterne arbejder på højtryk døgnet
rundt.
Nu gik det ellers lige så godt……
Tomme hylder er ellers noget Jimmi og
personalet har arbejdet meget med. Enhver ”købmand” ved, at tomme hylder
giver utilfredse og ærgerlige kunder. For
at tydeliggøre årsagen til de tomme hylder
og hjælpe de enkelte butikker godt på vej
har COOP hyret et firma til at komme på
uanmeldt besøg i butikken og scanne alle
hylder og derefter analysere resultaterne.
Sådan et besøg fik vi i d. 8. september
2020. De eksterne medarbejdere meldte
sig ved kassen, at nu gik de i gang med
at scanne hele butikken. Vi var spændte
på resultatet – og det ser faktisk godt ud.
På 96,9 % af alle hylder var der de rigtige
varer, og der var nok af dem. COOP’s
målsætning er 97,5 %, så vi var tæt på.
Men hvad så med de tomme hylder – de
resterende 3,1 %?
Ja, her kan analysen fortælle, at
21 % skyldes, at varerne ikke er omfattet
af ”automatisk bestilling”
27 % skyldes, at det er varer med beholdning ?!?!

7 % skyldes, at der er kommet en anden
vare på hylden.
18 % skyldes, at der er disponeret for lavt
2 % skyldes, at varen er i restordre
Altså vi var tæt på at have fået bugt med
de tomme hylder.
Men så overgik vi d. 4. okt. til nyt bestillingssystem, og så blev vi lige sat
tilbage igen. Men måske er begyndervanskelighederne overstået, når vi læser Sognebladet her – og det nye bestillingssystem har vist sit værd.
Coronasituationen har haft og har stadig stor indflydelse på vores dagligdag.
Efter d. 27. okt. skal alle bære mundbind
i dagligvarebutikker, og generalforsamlingen holdt vi for os selv mandag d. 24.
august.

Generalforsamlingen var en god aften
med livlig debat blandt de godt 50 fremmødte; men det med at holde fælles generalforsamling kan nu også noget. Vi håber,
vi kan vende tilbage til det i 2021.
På generalforsamlingen snakkede vi
bl.a om Brugsens udflytning, og vi løftede sløret for, at der nu er to muligheder
for økonomisk at kunne gennemføre det.
Den ene mulighed er at fusionere med
Ølgod Brugsforening. Den nye mulighed
er, at en lokal investor gruppe bygger en
butik, hvor vi så lejer os ind. Hvil-ken
vej vi går, er der i skrivende stund endnu
ikke truffet beslutning om; men vi arbejder hårdt for at finde den bedste løsning.
I dagene efter generalforsamlingen var
der en del pressebevågenhed omkring
den nye mulighed for et samarbejde med
lokal investorgruppe.

Brugsens store fælles kaffebord den 29. august.
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Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og vi har
konstitueret os således:
Formand: Esther Larsen,
næstformand: Svend Jensen,
sekretær: Jane Gravengaard,
medlem: Erik Dideriksen,
medlem: Linda Tøt.
Nyvalgt suppleant: Dorte Vogt.

Den nye brugsforening.
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Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landsbyerne.
Hurra, Kloster blev sammen med Hover
udpeget til at være med i udviklingsprojektet. Dette besluttede Økonomiudvalget d. 29. sept. efter indstilling fra Landdistriktsrådet. Økonomiudvalget vedtog
ligeledes d. 22. sept. snarest at oprette ny
halvtidsstilling i Planafdelingen til at understøtte specifik landdistriktsudvikling i
kommunen.
Det hjælper alt sammen udflytning af
Brugsen godt på vej. Vi glæder os til samarbejdet med kommunen, når de mange
planer skal beskrives, gøres håndterbare
og formidles ud til lokalbefolkningen.
Hvordan ser tallene så ud for Brugsen? Ja, vi har haft et forrygende godt år.
I maj-udgaven viste vi et periode-resultat
fra foråret. Tilsvarende viser vi et her for
ugerne 36 – 43:
Index skal ses i forhold til faktisk omsætning samme uge 2019
Index 113: Omsætning er steget med 13
% i forhold til samme uge sidste år.
Omsætningen er rigtig god. Det er spændende om vi kan holde det, nu der er
lukket for turisterne. Vareturene vokser
i antal, og vi har nu udkørsel alle hverdage mandag – fredag.

Jul i Brugsen

- bliver ikke som det plejer…………
Vi håber selvfølgelig på en rigtig god
julehandel. Med afspritning, afstand og
mundbind er det sikkert og trygt at handle i Dagli’Brugsen Holmsland. Men det
er ikke muligt at invitere kunderne ind på
samme tid til små overraskelser i butikken. Det er heller ikke muligt at invitere
børnene til at hænge deres julesok op.
Men julelotteri med udtrækning af
gevinster, det kommer der. Det har vi
valgt at gennemføre – bare på en anden
måde så alle restriktioner bliver overholdt.
Som sædvanligt går julelotteriet ud på,
at for hver gang I handler for 100 kr.,
får I et lod – og er på den måde med i
udtrækningen af fine og gode gevinster.
Tidligere har lotteriet kørt over en uge
med en fælles udtrækning; men i år – der
er et særligt år – har vi udvidet perioden,
så julelotteriet strækker sig over tre uger
– hvor der er udtrækning af 5 gevinster
hver uge.
Det foregår således:

Uge 51
Fra mandag d. 14. dec. til og med søndag
d. 20. dec. uddeles lodder for hver 100 kr.
Udtrækning fra uge 51: mandag d. 21.
dec. på opslag i butikken.
Hver uge er der 5 heldige vindere, og
hver uge har lodderne forskellige farver.
Når vi udtrækker 5 vindere mandag morgen i perioden, skrives vinderne op på
opslag i butikken. Tag jeres lodder med i
butikken i løbet af mandagen og se, om I
er blandt de heldige.
God fornøjelse.
- og Dagli’Brugsen Holmsland ønsker
alle en rigtig glædelig jul med tak for opbakning og samarbejde
Venlig hilsen
Jimmi, personalet og bestyrelsen

PS

Er der nogen, der holder sig tilbage med
at komme i butikken pga. Corona-situationen, er det jo stadig muligt at få bragt
varer ud. Husk det.

Uge 49
Fra mandag d. 30. nov. til søndag d. 6.
dec. uddeles lodder; et lod for hver 100 kr.
Udtrækning fra uge 49: mandag d. 7.
dec. på opslag i butikken .
Uge 50
Fra mandag d. 7. dec. til og med søndag d.
13. dec. uddeles lodder; et lod pr. 100 kr.
Udtrækning fra uge 50: mandag d. 14.
dec. på opslag i butikken.
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HOLMSLAND SKOLE
Så sidder jeg her igen og beretter om,
hvad der er sket på skolen siden sidst.
Jeg kigger billeder igennem, og tænker
hold da op, hvor er vores børn heldige, at
de går på en landsbyskole, der tager sig
tid til eleverne, og som giver dem nogle
fantastiske oplevelser med på deres vej.
Eleverne og forældrene startede skoleåret med, at blive budt velkommen i skolegården, Covid-19 restriktionerne fra
tidligere levede videre. Alle tog godt imod
initiativet og vejret var heldigvis med os,
solen skinnede fra en skyfri himmel, og vi
fik skoleåret skudt i gang med en åbningstale fra Torben samt fælles sang.
Heldigvis har mormor madholdet igen i
år sagt ja tak til at forkæle vores børn,
og allerede i august blev de første gang
forkælet denne gang med Hamburgryg,
kartofler, tzatziki, majskolber og melonsalat. En uovertruffen middag, hvor alle
nød både maden, samt tiden til at nyde
den, denne gang fordelt i klasserne, da
Covid-19 stadig sætter en stopper for, at
vi kan spise i store grupper.
Ikke længe herefter havde vi fornøjelsen af at fejre, at vores kære Sfo-leder
Marianne havde 25-års jubilæum. Skolegården blev omdannet til et festlokale,
der var pyntet med røde tæpper, en scene,
borde og stole, der var bestilt kagemand
ad libitum, og selv en pølsevogn havde
fundet vej ind i skolegården. Elever, personale og forældre fejrede Marianne
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Marianne fejres i skolegården.

med underholdning på bedste vis, og alle
havde en hyggelig eftermiddag.
6. klasses traditionelle udflugt gik igen i
år til Bornholm. En folk seje meget unge
mennesker blev iført mundbind, og med
hver deres tube håndsprit sendt afsted

HOLMSLAND SKOLE

med toget fra Holstebro en tidlig mandag formiddag. Unge mennesker der
skulle over og stå på egne ben, de skulle
opleve Tivoli i København, Hammershus, Hammerknude, Hammer Fyr, gåtur
omkring Hammersøen, heldagstur rundt
på øen hvor de besøgte Ekkodalen, Rytterknægten, Østerlars, Dueodde, Svaneke og Gudhjem.

2/3 klasserne har også været på deres traditionelle overnatningstur, denne gang
dog slet ikke spor traditionel, børnene
plejer at have en overnatning i ungdomsklubben på skolen, samt tage på en udflugt fra skolen. I år havde eleverne over
en længere periode forberedt en tur ved
flere gange at bage alt fra pølsehorn til
kager til den søde tand.
En tirsdag morgen skulle de så møde på
skolen medbringende cykel, samt diverse
til en overnatning under næsten åben himmel. Eleverne cyklede afsted mod Stadil,
hvor de på friskolen fik lov at spise deres
medbragte madpakker samt lege på legepladsen.
De cyklede videre mod Vedersø Præstegård, som de besøgte for til sidst at cykle
det sidste stykke til Husby, hvor de havde
fået lov, at låne Efterskolens bålhytte med
indbyggede shelters.

Ud over, at de unge mennesker oplevede en helt masse seværdigheder, så kom
de hjem med rygsækken fyldt op af lærdom, fornøjelser, gensidig omsorg for hinanden og en helt masse hygge på tværs.
Og måske var de også blevet lige et par
centimeter højere rent udviklingsmæssigt.
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HOLMSLAND SKOLE
Her hyggede eleverne sig med hjemmebag, historier, gåture og leg i området.
De overnattede i shelterne med hinanden
og den slags småkravl, som der nu findes
i naturen. Den efterfølgende dag stod
himmel og hav nærmest i et, og det var
nogle trætte børn fulde af nye indtryk, vi
kunne hente hjem.

met, der har været længere cykelture,
hvor rygsækkene har været pakket, hvor
eleverne har været rundt i vores fantastiske natur mellem hav og fjord. De har
mærket både hvad mod- og medvind gør
på en cykel.
I år har vi endda været så heldige, at vi
har haft besøg af Markus fra Holmsland
Cykeldesign.Han har gennemgået vores
cykler og tjekket, at alt var, som det
skulle være. Tak for det Markus.
Igen i år har vi naturligvis fejret det fantastiske personale vi har på skolen, lærerværelset blev pyntet i bedste børnefødselsdags tema, og der var sørget for
hjemmebag og hjemmelavet marmelade
til hele personalegruppen. Tak for jer.

Alle elever har igen i året været tilmeldt
ABC. To uger hvor der er fokus på det at
bevæge sig på cyklen. Der har hver dag
været en form for cykling på program-
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Og sidst men ikke mindst, så her der også
været arrangeret motionsdag, alle elever
deltog i enten en duatlon eller en triat-

HOLMSLAND SKOLE
lon. Der var cykling og løb i og omkring
Kloster, og de ældste elever cyklede til
Ringkøbing, tilbagelagde flest mulige
antal baner i svømmehallen og cyklede
tilbage til Kloster, hvor den nu stod på
2 km. løb. Herefter var der fælles afslutning i skolegården, hvor samtlige elever
fik udleveret et diplom for deltagelsen i
årets udgave af motionsdagen.

Lederskifte i
Holmsland Børnehus

Herefter var det så tid til en velfortjent
efterårsferie.
På skolebestyrelsens vegne:
Anne Grell

Pr. 1. november er Anny Pedersen
fratrådt som leder af Holmsland Børnehus efter at have været ansat der i 42 år.
Anny startede i det, der dengang hed
Kloster Børnehave, som pædagog,
men byttede efter 1 år stilling med den
daværende leder Ester Nielsen, der
fortsatte som pædagog.
Nu gentager historien sig, idet Anny
efter at være fratrådt lederstillingen
fortsætter som pædagog i de år, hun
har tilbage, inden hun kan blive pensioneret.
Som ny leder er ansat Hanne Damgaard Markussen. Hun kommer fra
en lederstilling i Rækker Mølle, hvor
hun har været i 12 år. Det sidste halve
år har hun været ansat i psykiatrien i
Ringkøbing Skjern Kommune. Hanne
Damgaard Markussen bor i Skjern.
/MT
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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. februar
Der har vi deadline
til Sognebladet.

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

Et mindre udvalg i børne- og herremodeller.

Se butikkens åbningstider på vores nye
hjemmeside: www.huset-tind.dk
Røjklitvej 10 • Kloster • 6950 Ringkøbing
97 33 77 78 • info@huset-tind.dk
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Medvind på
cykelstierne
lover han ikke, men en ordentlig reparation eller sågar istandsættelse af
din gamle cykel er helt indenfor mulighederne hos Markus Klenke, indehaver af Holmsland Cykeldesign på
Gadegårdsvej 18 lige øst for Kloster by.
Derudover yder Markus en slags ”mini
Falck service” i Ringkøbing og på hele
Holmsland og Holmsland klit mellem
Hvide Sande og Houvig. Altså reparation på stedet eller transport til og fra
værkstedet.
Til dem, som ønsker at køre på en helt
eksklusiv cykel, bygger Markus en på
bestilling, som han for efterhånden en
del år siden gjorde (for det tyske semi-
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professionelle cykelhold Olympia Dortmund), da han stadig boede i sit oprindelige hjemmeland Tyskland.
Markus og hans kone Maureen og børnene Jesper og Benjamin stammer fra Hannover og flyttede til Holmsland i sommer
lige efter - men heldigvis ikke hindret af
- den første coronabølge, der var overstået i Danmark så vel som i Tyskland.
Markus og Maureen kendte Holmsland
Klit i forvejen, fordi de havde været på
ferie her mange gange gennem de sidste 14 år. De har altid været glade for
Danmark og vores del af landet især, så
beslutningen om at købe en ejendom og
blive Holmboere faldt helt naturlig.
Markus og familie føler sig meget velkommen og godt modtaget af Holmslands
lokalsamfund, og alle i familien har nemt
med at stifte bekendtskaber og venskaber,
især via Holmsland Skole.

Det gælder sønnerne, men også Maureen
og Markus i forhold til andre forældre.
Børnene Benjamin og Jesper nyder den
nye tilværelse både hjemme og i skolen,
og drengene er vel på vej med at lære
dansk, på den måde kun børn kan lære et
fremmed sprog.

nemlig ikke alle steder man kan opleve
at høre brændingen og se nattens mange
klare stjerner fri for gadelys og støj - bare
ved at gå en tur i haven.
/Sjoerd

Markus og Maureen havde været på danskkursus før familien flyttede hertil og
tager nu privatundervisning. Maureen
har fået et job hos Esmark og parret har
mange planer blandt andet om en Bed
& Breakfast. På gården er der god plads
også til dyr som får og høns.
Godt nok synes Markus´ forældre at søn
og svigerdatter bor langt væk; men efter
flytningen den 01. juli har de fundet vejen mod nord og har været flere gange
heroppe på familiebesøg og ikke mindst
for at nyde den vestjyske natur. Det er
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Salon M/K
Kløvermarken 10 . Kloster
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling Tlf: 97 33 73 00
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Holmbohjemmet
Nyt fra byens plejehjem.
Jo jo - vi er her endnu! Fik ikke skrevet
sidste gang.
Og selv om vi som så mange andre har
lukket os inde i en osteklokke, så prøver
vi på at holde fanen højt.
For efter en tid hvor vi igen kunne begynde at komme lidt ud i samfundet, så
er dørene atter blevet låst.
Heldigvis må der i skrivende stund stadig godt komme to pårørende ind på
besøg til hver enkelt beboer.
Vi krydser fingre for at det kan fortsætte.
Der har dog været nogle fine oplevelser hen over sommeren. Teateret OM
har været forbi et par gange og omsorgsmusikanten Susanne har siddet ude på
terrassen og spillet adskillige gange.
I det daglige holder vi stadig gang i nogle aktiviteter. Vi spiller banko i små hold,
synger nogle sange til eftermiddagskaffen, ser en film på DVD, bager vafler osv.
Og når december nærmer sig, så pynter
vi op som vanligt og julehygger.
I det hele taget så snakker vi ikke så
meget om covid19- det er jo som det er,
og vi prøver at få det bedste ud af det.
Mest synlig er det, når vi render rundt
med mundbind på - og det skal vi jo.
De bedste hilsener fra os
på Holmbohjemmet
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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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Pressemeddelelse

Giganternes Indtog
Kæmpe insekter indtager Vestjylland.
5 lokalsamfund inviteres af Teatret OM til at
designe, udvikle og bygge hver deres kæmpe
fantasi-insekt på 3 – 4 m i samarbejde med
professionelle kunstnere.
Giganternes Indtog er et kulturprojekt, der
finder sted i Kloster, Borris, Stauning, Videbæk og boligområdet Damtoften i Ringkøbing i 2021-22, hvor professionelle kunstnere inviteret af Teatret OM sammen med
lokale skaber en kæmpedukke på 3-4 m (gigant) i hvert område. Giganterne bygges som
kæmpe fantasi-insekter og udvikles igennem
fælles workshops og andre kreative processer. Siden bliver Giganterne omdrejningspunktet for lokale kulturevents.
Tippe Molsted og Tine Madsen fra Teatret
OM er i øjeblikket rundt og holde møder
med mulige samarbejdspartnere på skoler,
plejehjem, i foreninger mm.

Forud for Teatret OMs UR-NAT festival i 2019 blev
der bygget 2 kæmpe figurer: havfruen Aqua Marine og havmanden Omar, som deltog i en parade i Hvide Sande. De 2 kæmpe figurer blev
bygget af dukkemager Fleur Marie Fuentes i samarbejde med frivillige fra Teatret OMs Venner.

møder med kunst, som også vil skærpe deres
nysgerrighed efter at opleve mere scenekunst
som tilskuere og deltagere i andre kunstneriske sammenhænge”.

Tippe Molsted:
”Det er dejligt at mærke den store opbakning, der er til projektet og høre, at der er
stor forståelse for vigtigheden af vild natur
og insekter. Insekter der for manges vedkommende er truede og som vi er dybt afhængige
af. Vi glæder os rigtig meget til at komme i
gang til foråret og samarbejde med børn og
voksne, unge og gamle.

Projektet Giganternes indtog starter med
ideudvikling til foråret 2021. Det er planen,
at Giganterne bygges ude i lokalområderne
over 2 uger i efteråret 2021, hvor arbejdet
ledes af den chilensk/franske dukkemager og
visuelle kunster Fleur Marie Fuentes fra Les
Grandes Personnes.
I foråret 2022 er der påtænkt forskellige kulturelle byttehandler med sang, musik, småoptrædener, fællesspisning og meget andet.

Sandra Pasini, kunstnerisk leder af Teatret
OM:
”En rød tråd i vores arbejde er en kunstnerisk
udforskning af forholdet mellem menneske
og natur. Det er vores håb, at projektet her
vil være med til at stimulere borgernes kreativitet, og samtidig give dem vedkommende

Giganternes Indtog kulminerer med, at de
færdige kæmpeinsekter sammen med lokale børn og voksne fra de forskellige områder
deltager i en fælles parade ved Teatret OMs
internationale UR-NAT festival, der kommer
til at foregå i 2022.
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Lad falde hvad ikke kan stå

Gennem alle årene var tårnet forsynet med en mærkelig top - Ikke en vejrhane, men en vejrhammer.
Forklaringen kan ses af dette klip fra
Ringkøbing Amts Dagblad fra juni 1979:

Så kunne det ikke længere – det store
rutsjetårn på skolens legeplads.
Det er væk, men det har også stået der
siden 21/6 1979. Da blev den første legeplads indviet.
Den blev etableret ved frivilligt arbejde
på flere niveauer. Foregangsmænd var
Ole Pless - Jørgensen og Erik Krogsager.
Cirka 2008 blev tårnet udbygget og
renoveret i forbindelse med udvidelse af
legepladsen. Bl.a. var lygtepælene, der
bar tårnet, og som Holmsland Transformaterforening havde sponseret, så råddent, at man kunne prikke en skrutrækker igennem. Benene blev i bunden
erstattet af betonklodser.
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At der blev sat pris på det arbejde, der
blev lavet, viser det certifikat, som blev
givet til Erik Iversen. Gad vist om han
benytter det endnu?

Nu tårnet er væk, må vejrhanen på kirketårnet overtage arbejdet med at fortælle, hvilken vej vinden blæser.

Skolen har foræret vejrhammeren til
Ruth og Erik Krogsagers barnebarn Mia
Krogsager og hans oldebørn Karla og
Konrad. De finder helt sikkert en god anvendelse for den.
Mon ikke der er mange med mig, der
bliver bløde om hjertet når vi tænker
på de mange gange vi har set børn og
børnebørn more sig i det gamle tårn, men
erstatningen for det gamle tårn er klar.
/IS
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Holmsland
lokalhistoriske
Arkiv
Coronaramt
Normalt arbejder der 8 personer i
arkivet hver mandag, men da vi har til
huse på plejehjemmet i Kloster, har vi
været forment adgang til arkivet siden
pandemiens start.
Efterhånden som der åbnedes mere og
mere op, havde vi håbet på at kunne
komme i gang, og vi havde da også fået
at vide, at vi måtte komme der fra den
26. oktober.
Men så blev der igen lukket ned for adgangen til plejehjemmene, så nu regner
vi ikke med at komme i gang foreløbig.

Som med så meget andet i denne tid må
vi naturligvis respektere de begrænsninger, som vi udsættes for, og arkivet
løber jo ingen steder, men de henvendelser vi får om dette og hint, kan vi
jo desværre ikke besvare. Vi kan kun
svare, at vi, så snart vi kan komme i
arkivet, skal undersøge forespørgslerne og give svar tilbage.
Har man en forespørgsel, kan man ringe
på 97 33 72 42 eller 44 11 92 42 (Mogens Tarp).
Man kan også gå ind på ”arkiv.dk” og
finde ud af, om der findes noget i vores
arkiv eller andre om det, man leder efter.
/MT

Billedtekst: Der er ingen aktivitet bag arkivets vinduer.
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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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