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Kære læsere
Vore forventninger er spændte – og
spændingen drejer sig ikke kun om juleaften, for der sker så meget nyt på
Holmsland.
Byggeriet af rundkørslen er i god gang,
så vi kan håbe på snart at få en mere lempelig trafikafvikling.
Der har været holdt rejsegilde på den
første etape af husene på Ragna Tangs
Plads, hvor bygherren fra Stauningshus
viste rundt i de to forskellige typer ældrevenlige boliger, der indgår i projektet.
Både kommende lejere til denne etape
og til næste etape fulgte interesseret med
rundt.
På Daglibrugsens tidligere hjørnegrund
er der gravearbejder i gang. Ligeledes
på Klostervej 1, hvor hækken dog stadig
skærmer af for vore nysgerrige blikke.
Men altså 1 rundkørsel og 3 byggepladser til nye boliger + ”det løse” i vores
lille by! Vi håber, det både giver lyst og
mulighed for boligskift hos Holmslands
borgere og meget gerne også tilflytning
af nye folk udefra.
Men før vi når frem til alt dette nye og
spændende, skriver vi nok 2022, så allerførst vil vi fejre advent og jul. Ingen
ved, hvordan pandemien vil udvikle sig,
og om det kommer nye restriktioner.
Men vi kan da håbe… Sogneforeningen
vil sammen med alle andre håbe på, at

vi kan fejre advent og jul så tæt på normale vilkår som muligt, og vi ønsker alle
Sognebladets læsere en glædelig jul og
et lykkeligt nytår 2022.
Bodil Hindsholm Hansen
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Rejsegilde på
Ragna Tangs Plads
Lørdag d. 9. oktober var der budt til rejsegilde på Ragna Tangs Plads.
Dagen startede råkold og fugtig og det har
nok fået én og anden til at blive hængende
lidt længere ved morgenbordet. Op ad dagen
klarede det dog lidt op, og der mødte mange
flere op ved byggepladsen. Her blev man beredvilligt vist rundt af Søren fra Stauninghus,
og det benyttede ikke så få sig af. De fik en
grundig gennemgang af de ældrevenlige boligers indretning, og der faldt mange pæne
ord om byggeriet.
Stauninghus havde sørget for, at der var noget at forfriske sig på, da man havde rekvireret Dorthe og Asgers pølsevogn. At dømme
efter antallet af pølser langet over disken i løbet af de 3 timer, gildet varede, havde ganske
mange afset tid til et lille besøg på pladsen.

lejere, men at det også betyder meget for
dem at være synlige og tilstede i Kloster, da
de meget gerne vil fortsætte deres engagement her fremover.
En lille pinlighed til sidst:
Sogneforeningen og bosætningsudvalget
burde naturligvis have medbragt en rejsekrans, som det sig hør og bør til et rejsegilde.
Vi kom simpelthen for sent med at bestille
den, så det blev i stedet til en lille kurv. I et
forsøg på at redde den lidt pinlige situation,
henviste undertegnede til, at det var så lang
tid siden, der havde været et rejsegilde af den
kaliber i Kloster, at vi havde glemt, hvordan
man gebærder sig.
Rejsekrans eller ej. På denne lidt særegne
måde blev det således understreget, at denne
dag i oktober var en særlig dag og en vigtig
milepæl i forsøget på at bevare Kloster som
et levedygtigt samfund.
Der er i hvert fald grund til optimisme, når
man følger lidt med i, hvordan der bygges og
anlægges i Kloster og omegn for tiden.
Hans Jørn Sørensen
Bosætningsudvalget

Stemningen var god og hyggelig, mens man
fik sig en snak. Stauninghus var da også efterfølgende godt tilfreds med dagen. De giver udtryk for, at det naturligvis er vigtigt for
dem at komme i kontakt med potentielle
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Holmsland
Sogneforenings
Genbrug og Lopper
Holmsland Sogneforenings Lopper og Genbrug er nu lukket ned for salg i vinterperioden. Dog vil enkelte varer komme til salg
på facebook og på diverse salgssider.
Tak til mange trofaste kunder, som gennem
forår, sommer og efterår har besøgt os i staldene på Bandsbyvej 32, 6950 Ringkøbing.
Staldene er ryddet, efter at Red Barnet, Røde
Kors og Danmission har hentet masser af effekter, der har interesse for deres butik. Tak
for dette samarbejde, som sikrer os, at alt,
hvad der kan bruges og sælges, kommer videre.
De fleste af vore varer bliver i landet, mens
andre gennem en bosnisk mand finder vej til
Bosnien. Alt, hvad der kommer ind af fjernsyn, symaskiner og forskellige køkkenredskaber, har her interesse.
Omkring lopperne er opstået et godt arbejdsfællesskab, og heldigvis er vi en stor flok af
friske frivillige, som på skift tager opgaverne
med at tømme container, sortere, sælge og
smide væk.
Lopper og Genbrug skal tjene penge til
fælles bedste, men glade og tilfredse kunder
spiller en stor rolle og en kommentar, som
nedenstående, vækker glæde:
”Tak for i år. Det er et fantastisk hyggeligt
sted, I kører”.
Hvorfor gå efter loppefund?
Mange prøver i dag at give hjemmet en personlig stil og går på jagt efter unikke ting,
der er mulighed for at spare penge, genbrug
skåner miljøet, og samtidig er man med til at

støtte et godt formål. Hos os Holmsland Sogneforening.
Når julelysene den første søndag i advent
bliver tændt gennem byen, vil vi glæde os
over, at have været med til at gøre det muligt
med en renovering.
Salget er stoppet, men indsamlingen af nye
salgsvarer er i fuld gang, og vi har brug for
jeres støtte til at opbygge et nyt lager.
Har I brugbare effekter kan I gøre følgende:
• Stil det i containeren på Kloster Genbrugsplads.
• Kontakt os, og vi aftaler direkte aflevering
i staldene på Bandsbyvej 32.
• Kontakt os, og vi er behjælpelige med afhentning, hvis man ikke selv har mulighed
for at transportere.
Venlig hilsen fra Loppeholdet.
Kontakt på 51 91 71 09.
/BS
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Holmsland
Sogneforening

er stiftet den 16. september 1997 – en ung
forening, men dog ”sølvbryllup” næste år
Foreningens formål er at:
• fastholde og udvikle Holmsland som et
godt sted at bo, leve og arbejde samt at
flytte til.
• støtte foreningslivet og øvrige kulturelle aktiviteter i Holmslandområdet.
• fremme samarbejdet mellem beboergrupper, foreninger, råd og organisationer i Holmslandområdet.
• være lokalområdets talerør i forhold til
myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.
For at vi kan gøre dette, har vi brug for at
DU er medlem af foreningen.
Det kan du blive ved at gøre ét af følgende:

HUSK at forny dit
medlemsskab af
Holmsland
Sogneforening
Som medlem af Holmsland Sogneforening støtter du Sogneforeningens arbejde.
Kontingentet er 100 kr. pr. person og skal fornyes hvert år.
Du kan betale på følgende måder:
• Via mobilePay: 22 17 22
• Ved bankoverførsel til konto
7670 1308787 (Husk at oplyse
navn)
• I Brugsen
• Direkte til foreningens kasserer
Søren Plaugborg Pedersen
Husk at du med et medlemsskab
af Sogneforeningen er med til at
vi kan gøre et stykke arbejde for at
Holmsland skal være et godt sted
at bosætte sig. Du støtter foreningslivet og kulturelle aktiviteter i området og DU er med til, at vi i Sogneforeningen kan være lokalområdets
talerør udadtil.

Støt vore annoncører – de støtter os
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JULEHYGGE I
KLOSTER
Søndag d. 28. november
ALLE er velkomne
Program:
Kl. 14.00 Julepakkespil i centeret
For at deltage skal du blot medbringe en lille pakke til spillet – centeret spæder op og
sørger for borde der bugner at spændende pakker man kan stjæle under et
hæsblæsende spil jule-pakke-leg.
Kl. 15.00 Æbleskivehygge og udpakning af gaver
Mens alle gaverne pakkes ud, er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, sodavand og
æbleskiver. Der udloddes præmier på kaffebilletten.
Kl. 16.00 Vi går hen til kirken
Kl. 16.15 Julegudstjeneste
Vi samles i Nysogn Kirke, hvor vi sammen synger nogle af julens salmer.
Kl. 16.45 Juletræet tændes på ’æ pold’
Kl. 17.00 Aktiviteter i Dagli’ Brugsen
Brugsen byder på suppe til at varme sig på. Samtidig trækkes der lod om de heldige
vindere i Brugsens julelotteri.
Vi glæder os til en dejlig julehyggedag sammen.
Venlig hilsen
HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli’ Brugsen, Holmsland Idræts- & Kulturcenter
og Holmsland Sogneforening.
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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
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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Indendørssæson 20/21
Vi er for alvor kommet i gang med vores indendørssæson. I år har vi en bred vifte af tilbud til alle. Nedenfor kan I se den samlede
holdoversigt.
Til holdene, der er markeret med grøn, er
der tilmelding/betaling fra gang til gang.
Det sker på https://www.h-gu.dk/booking. I
kalenderen vælger man det hold man ønsker
at deltage på og følger anvisningen.
Man kan melde sig til, helt op til hold opstart, men hvis man fortryder en tilmelding,
skal man framelde sig senest 4 timer før.
På de andre hold, undtagen alm. Badminton (Banepris 1495,-), får man rabat alt efter
hvor mange hold man deltager på. 1. hold er
til fuld pris, 2. hold er til 75% og 3. hold er
til 50%.

HGU samlet holdoversigt 21/22
Mandag
16.30-17.30 Gymnastik, Spilopperne 4-6 år fra Uge 43
17.30-18.30 Gymnastik, 0-2. klasse fra Uge 43
18.00-19.00 Spinning, Mads fra Uge 40
18.30-19.30 Børnefloorball/crossfit 3.-7. klasse fra Uge 43
19.30-20.45 Crossfit fra Uge 35

Tirsdag
09.00-11.00 Tirsdagstræf fra Uge 40
16.00-17.00 Firmahold – Gældstyrelsen fra Uge 37
17.00-18.00 Fodbold U8-U12 drenge+piger fra Uge 43
18.00-19.00 Fodbold U13-U15 drenge+piger fra Uge 43
19.00-20.15 Træning med effekt fra Uge 40
20.15-21.30 Hockey/Floorball, herrer fra Uge 40

Fodboldafslutning
Fredag d. 15. oktober havde vores fodboldafdeling arrangeret afslutning på udendørssæsonen. Det blev markeret med en omgang
familiefodbold og fællesspisning. Alle havde
en god aften, både store og små. Der blev
kæmpet på banerne, det bedste børnene havde
lært.

Onsdag
08.30-09.00 Spinning, John fra Uge 40
17.00-18.00 Dans piger 3. klasse og op Fra Uge 43
18.00-19.00 Badminton fra Uge 40

18.30-19.30 Spinning, Nina fra Uge 40
19.00-20.00 Badminton fra Uge 40
20.00-21.00 Fodbold Senior Herrer fra Uge 43

Torsdag
06.00-07.00 Spinning, Mads fra Uge 40
15.30-16.30 Multisport 2.-5. kl. fra Uge 43
16.30-17.30 Gymnastik, Mini Spilopper 1-4 år fra Uge 43
18.00-19.00 Spinning, Dorit fra Uge 40
19.00-20.00 Badminton fra Uge 40
20.00-21.30 Håndbold, damer fra Uge 37

Fredag
14.30-15.30 Børne Badminton 3.-5. klasse Uge 45
15.30-16.30 Børne Badminton fra 6. klasse Uge 43
16.30-17.30 Fyraftenstræning Uge 35
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Billard/Pool

Vi vil så gerne holde liv i
vores fodboldafdeling og
i denne slags arrangementer, men det kræver hænder.
På nuværende tidspunkt
består vores fodboldudvalg
af en person, med backup fra bestyrelsen, og det
holder ikke i længden. Så
hvis fodbold skal have en
fremtid i HGU, skal vi bruge flere. Det kræver ikke,
at man er fodboldfanatiker, men bare at man har en interesse i f.eks.
ens barns fritidsaktiviteter. Hvis man er interesseret eller gerne vil vide mere, så kontakt
endelig Marian Jeppesen på 2329 9747.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Beach Flag

HGUs bestyrelse har
investeret i 4 stk. Beach
Flag, som skal bruges
til at promovere vores
forening. Disse flag kan
bruges af alle som laver HG- arrangementer
både ude og inde.
Som f.eks. Naturens
Dag som HGU deltog i
d. 12. september.

HGU og Hallen lavede for et par år siden
et rum til billard/pool. Det vil vi rigtig gerne have bliver brugt noget mere. Der er flere
muligheder for at leje rummet. Man kan bruge det som en holdaktivitet med fast tid hver
uge ved at kontakte
info@h-gu.dk Men
man kan også leje
det, når man har
lyst gennem wannasport.dk eller ved
at kontakte Tina i
hallen.

Klub under lup

I foråret valgte HGUs bestyrelse at deltage i
DGIs tiltag Klub under lup. Klub under lup er
et spørgeskema målrettet klubbens medlemmer. Dette spørgeskema blev udsendt lige før
sommerferien, og vi er glade for de mange
besvarelser. Spørgsmålene blev udarbejdet i
et samarbejde mellem bestyrelsen og DGI.
Besvarelserne har givet os et godt indblik i,
hvad vi skal arbejde med i vores bestyrelse,og
som en fortsættelse af spørgeskemaet er der
nu blevet arrangeret to kurser med DGI, som
bestyrelsen skal deltage i. Kurser, der er målrettet HGU og vores udfordringer.
Første kursusdag er i november og anden er i
januar, vi i bestyrelsen glæder os meget til at
fortælle om alt, vi har lært, og hvordan vi kan
får det integreret i vores klub. Vi skal udvikle
os hele tiden og blive en bedre klub for både
for børn og voksne medlemmer og frivillige.
Men det kan kun ske, hvis vi udvider vores
horisont og hjælper hinanden.
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Holmsland Friluftslaug
Holmsland Friluftslaug er gået i vinterdvale. Flydebroen er taget op. Pladsen er gjort
vinterklar, og toilettet er aflåst. Der er dog
stadig roere, der ror ud på Stadil Fjord, når
lejligheden byder sig. Gad vide hvor de sætter i, de små kajakbroer står nemlig under
vand pga. den høje vandstand i fjorden. Men
dejligt at klublivet fortsætter, selvom de faste
klubaftener med servering holder pause.
Tak for opbakning og velvilje vi møder alle
steder. Tak for indsatsen på Naturens Dag og
tak til vores trofaste servicehold, der står klar
med kaffe og forfriskning den ene onsdag efter den anden.

Vi kan se tilbage på en god sæson, en første
sæson efter Corona. Det var dejligt at komme
i gang igen. De ”gamle medlemmer” holder
ved og mange nye har fundet vej til vores lille
klub. Det er godt med nye medlemmer, det
giver frisk blod til klublivet. Vi er nu omkring
50 medlemmer, og det er et flot syn, når f.eks.
22 kajakker stævner ud.
Vi har nogle hyggelige klubaftener. Det er
også blevet til spontane ture ud på fremmed
vand. Næste år kan vi igen holde planlægningsaften, hvor sæsonens ture kan komme i
kalenderen.
12

Efter vinter kommer vår; men inden da har vi
været i Hvide Sande svømmehal.
4 gange har vi booket os ind i svømmehallen. Vi er på vandet med 8 – 9 kajakker, hvor
vi øver vandtilvænning og redningsøvelser.
Det er betryggende at gøre de første erfaringer med ”ud af kajak” og ”op i kajak” på kontrolleret vand og med erfarne roere ved sin
side. Mange nye prøver her kræfter med rosporten.

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING
Vi inviterer til vintertræning på nedenstående
datoer. Skriv dem i kalenderen. Har I lyst til at
være med, skal I vide, at alle kan være med.
Nærmere info følger, når vi nærmer os
februar 2022.
Lørdag d. 5. februar kl. 9.00 – 11.00
Lørdag d. 12. februar kl. 9.00 – 11.00
Mandag d. 28. februar kl. 18.00 – 20.00
Mandag d. 7. februar kl. 18.00 – 20.00
Planlægningsaften er planlagt til torsdag d. 7.
april kl. 19.00 på Ahornalle 19. Her planlægger vi næste års klubture, andre aktiviteter og
ansvarsområder.
Vel mødt i Holmsland Friluftslaug
// Arbejdsgruppen

Traktor-Bent
Der blæste en stiv vind fra vest med kold
regn piskende ned den søndag morgen Bent
Christensen kørte mod Røjklit Havn i sin
røde traktor fra 1978. Han havde lovet at
hjælpe med at trække flydebroen op, og en
aftale var en aftale.
Vi var en god flok, der var parat til opgaven.
Folk i waders løsnede broen og sejlede den
ind til bredden, og aldrig har det været så let
og ubesværet at få broen op. Med Bent i traktoren blev broen stille og roligt trukket op i
sikkerhed for vinterens is – og så var der velfortjent kaffe med tilbehør i tørvejr.
Tak til Bent.
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Ny butik

Vi følger nøje med i tilblivelsen af den nye
rundkørsel ved A15. Det tegner godt og ny
brugs vil falde godt ind i området. Vi glæder
os til flytning i ny butik og kan begynde at
se lyset forude. Men mange ender skal falde
på plads. Vi arbejder grundigt med forberedelserne sammen med Hansen & Larsen vedr.
køb af jord og tegninger af ny butik og sammen med kommunens Planafdeling om lokalplansansøgning.
Så er der økonomien bag en ny butik. Her
samarbejder vi med Coops økonomer for at
finde den bedst mulige løsning for Holmsland
Brugsforening, så vi dels kan lave det bedste grundlag for forretningsdelen og dels det
bedste grundlag for inddragelse af medlemmerne. Vi er snart klar til at invitere til orienteringsmøde, hvor vi lægger planerne på bordet. Vi forventer orienteringsmødet kan finde
sted først i det nye år.
Ellers er der god udvikling i Dagli’Brugsen.
Vi møder stadig mange turister. Engang var
der sæson for turister – en højsæson og en
lavsæson. Nu ser det ud til, at der er sæson
for turister hele året rundt.

Nyt ansigt i Dagli’Brugsen
fra 1. dec.

Vi har pr. 1. december 2021 ansat butiksassistent Conni Led Andersen. Conni kommer fra en stilling som afdelingsleder i SuperBrugsen Ringkøbing. Vi glæder os til,
at Conni bliver en del af det dygtige team i
16

butikken. Med Conni’s ansættelse håber vi,
at personalegruppen kan blive godt sammentømret og dermed klar til ny butik.
Conni er udlært i Dagli’Brugsen Mejrup
og har siden arbejdet i forskellige Brugs’er.
I 2013 kom hun til SuperBrugsen i Ringkøbing og samme sted udnævntes hun til
afdelingsleder i 2019. Conni bor i Staby med
mand og to halvstore børn.
Tag godt imod Conni.

Jul i Brugsen…

kan igen blive som i gamle dage, hvor vi
inviterede store og små ind i butikken med
adventshygge og julesok; men nu med erfaringer fra Corona in mente. Vi anbefaler
stadig afspritning og afstand, så det kan være
trygt at handle i Brugsen.

Adventshygge

søndag d. 28. nov. fælles med hele Holmsland, se program andet steds; men kl. 17.00

denne dag, når julebelysningen er tændt og
Decemberskoven er åbnet, inviterer vi alle
indenfor i Brugsen til en varm suppe plus
scones til børnene. Derefter findes vinderne i
årets julelotteri.

Julelotteri:

Uge 47 fra mandag d. 22. nov. til og med
søndag d. 28. nov. kl. 16. For hver 100 kr.
man handler for i denne uge, får man et lod,
og om søndagen kl. 17.10 trækker vi lod
om fine gevinster. Gevinster udleveres kun
til kunder, der er til stede i butikken under
udtrækningen.

Julesok:

Fra d. 28. nov. til d. 4. dec. kan alle børn til
og med 6. kl. aflevere deres julesok med
tydeligt navn på. Hver søndag i december vil
der så være små godter i sokken, så kig ind
om søndagen.

Julestue:

Holdet bag Decemberskoven inviterer til
små overraskelser i løbet af december. Hver
søndag sker der lidt nyt, hvor alle bliver involveret. Allerede nu kan vi fortælle, at søndag d. 19. dec. kl. 14 – 16 inviterer vi indenfor til julestue i Dagli’Stuen med lune vafler
mm.
Dagli’Brugsen Holmsland ønsker alle en
rigtig glædelig jul med tak for stor opbakning og godt samarbejde.
Venlig hilsen Jimmi og 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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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
19

CenterNyt

Der har været travlt i centeret de seneste
måneder. Først fordi vi endelig kunne åbne
helt op for aktiviteter i centeret og dernæst
fordi Marlene desværre valgte at opsige
sin stilling som Centerleder pga. problemer med hoften og ryggen. Der var panik på,
for hvordan skulle vi nogensinde finde en der
kunne udfylde Marlenes plads – og så endda
i en tid hvor det er ekstra svært at skaffe arbejdskraft.
D. 1. oktober kunne vi så løfte sløret for,
at vi havde været så utroligt heldige at indgå aftale med Tina Møller Sørensen om at
overtage stillingen som Centerleder.
Tina er 48 år, uddannet kok og har de sidste 13 år været køkkenleder i Lem Hallen,
så hun kender om nogen til dagligdagen i en
travl hal. Privat er Tina mor til to døtre på 24
og 30 år og bor til leje i Lem, men der går
rygter om at hun kunne finde på at flytte til
Kloster med tiden.
For at sige tak til Marlene for 2 gode år og
samtidig byde Tina varmt velkommen, invi20

Tina Møller Sørensen

terede vi den 15. oktober til reception i hallen.
Det var utroligt dejligt at se så mange fremmødte til en skøn dag fuld af god stemning.
Marlene er d. 1/11 tiltrådt en stilling ved Fa-

CenterNyt
miliesektionen i Holstebro Kommune, hvor vi
håber, de vil tage lige så godt imod hende som
I har gjort.
Vi håber nu, at I alle vil benytte chancen til at
hilse på Tina og byde hende varmt velkommen, når I den kommende tid kigger forbi
centeret. Hun står klar til at sikre, at I fortsat
føler jer velkomne i centeret, og hun glæder
sig til at lære jer at kende.

Fællesspisning
i efteråret 2021
23. november:
Bøf m/løg, kartofler, skysovs og tomatsalat
30. november:
Paneret flæsk m/kartofler, persillesovs og
rødbeder
7. december:
Oksesteg m/kartofler, waldorfsalat og asier
14. december:
Farserede porrer m/kartofler og bagte
rodfrugter
21. december:
Flæskesteg m/hvide & brune kartofler &
rødkål + tilkøb af risalamande
Prisen for dagens ret er 70 kr. per person.
Børn under 12 år 40 kr.
Ved bestilling: Ring/sms/mail antal personer senest fredagen før pga. varebestilling på
center@holmsland.dk eller 40 46 16 80.

Julefrokost
d. 11. december
Vi GLÆDER OS til igen at kunne holde en
kæmpe fest med jer allesammen, når vi lørdag d. 11. december endelig kan genoptage
traditionen med årets julefrokost.
Koksusgaard leverer maden i form af en
stor julebuffet, og så snart maden er ryddet
væk, spiller Ugler i Mosen op til dans. Deres
repertoire spænder over alt fra Danser med
drenge, Ray-Dee-Ohh og TV2 til Volbeat,
Guns n´ Roses og U2, så husk danseskoene.
Festen foregår lørdag d. 11. december kl.
18.30-01.00.
Du kan stadig nå at skaffe din billet på tlf.
nr.: 4046 1680 eller mail:
center@holmsland.dk
Ved tilmelding senest den 26/11 er
prisen er 325 kr. – herefter stiger
prisen til 375 kr.
Betaling overføres
til konto: 7650 0002293251
(Husk at anføre:
”Julefrokost & dit navn”)
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Holmbohjemmet
Se her!!!!

Holmbohjemmet
mangler frivillige!
Vi har i mange år haft et pænt antal af frivillige, som har hjulpet til med mangt og meget.
Men her efter genåbningen er nogen faldet
fra - de har enten fået andet at lave - eller har
bare ønsket at stoppe.
Så hvis man kender nogen - eller selv har lyst
- så kig endelig indenfor og få en snak om
hvad det går ud på.
Der er ikke mødepligt- man kommer, når
tiden og lysten er der.
F.eks. er der træf hver torsdag kl. 10. Vi drikker kaffe, synger lidt og alt efter vejret er vi
ude at gå/skubbe en tur.
Man kan også hjælpe til når der sangeftermiddage - gudstjeneste - køreture osv.
Måske nogen derude går og tænker: “Hvorfor gør de ikke det og det på Holmbohjemmet? Det kunne jeg godt tænke mig at hjælpe
med”- Så kom endelig frem.
Og hvad sker der ellers på stedet:
Jo - vi har fået gang i festerne igen. Således
løb efterårsfesten af stablen sidst i oktober.
God mad, sang og musik kan alle være med
til.
Og så er der liv i kaninburet igen. Vi har fået
to nye af slagsen, som har fået et rigtigt flot
hus at være i.
Dette efterår havde vi også store rengøringsdag i lejlighederne. Den blev aflyst sidste år
pga. af corona - så der var pænt fremmøde
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i år. Efter en kop kaffe blev nullermændene
fjernet, der blev ryddet op i skuffer og skabe
og vi sluttede af med fællesspisning. En formiddag hvor der både blev arbejdet og hygget.
Nu er det så også snart tiden, hvor julepyntning står for døren, og også her plejer vi at
have stor glæde af de frivillige.
Jytte Jensen
Holmbohjemmet.
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Ny legeplads på
Lodbjerg Hede

tede grundejerforeningen at pille de gamle udtjente legeredskaber ned af hensyn til
sikkerheden – samtidig med de begyndte at
søge midler hjem til etablering af en ny.

Lørdag d. 16. okt. 2021 havde Lodbjerg
Hede den sædvanlige halvårlige arbejdsdag. Ca. 70 medlemmer var mødt op med
opsmøgede ærmer og klar; først til morgenkaffe og dernæst til at gå i gang med
håndkraft eller maskinkraft. Der bliver
samlet affald, nye stier etableres, gamle
stier vedligeholdes, området gåes efter og
grundejerne tager imod tilbud om flisning
af de træer, de har fældet på egen grund.

Ved indvielsen var der først velkomst ved
formand Elsebeth Borg Esmarch og dernæst
tale v/ viceborgmester Søren Elbæk med
efterfølgende snoreklip. TV Vestjylland lavede et lille filmklip, der kan ses på Youtube.com. Tak til Ivan Schmidt, Holmsland
Sogneblad for fotografering.

Samme dag kl. 14 mødte 100 medlemmer
af Lodbjerg Hede grundejerforening op,
og var med til indvielsen af den nye legeplads på Lodbjerg Hede. Legepladsen ligger på Birkealle, og det har den såmænd
gjort i rigtig mange år. Men i 2020 beslut24

Nu står der en ny og attraktiv samlingssted fra
”Steners Naturlegeplads” for små og store,
med aktiviteter der netop kan samle flere
generationer.
Hængekøjerne er meget populære. Her ligger forældre og bedsteforældre, når de ikke
lige er med i legen, samtidig med de er tæt
på børnene. Det store klatretårn er populær
blandt de større børn. Legepladsen er placeret
mellem den velkendte petanque-bane og fodboldbane; de populære dæk er der også endnu.
Legepladsen er anlagt som en naturlegeplads
og skal senere udvides med madpakkehus
med grillplads.
Tak til sponsorerne: Holmsland Maskinstation, Esmarch Feriehusudlejning, EDC, Ny-

bolig, Ringkøbing Landbobank, Stener Sørensen.
Det har været foreningens ønske at fremme
samværet og fællesskabet for sommerhusejere, feriegæster og lokalbefolkningen.
Området benyttes af ca. 40.000 mennesker årligt, ligesom området også tjener som
mødested for de lokale institutioner.
Holmsland Skole er f.eks. en flittig bruger
af området. Den etablerede Hjertesti løber
gennem området, så de mange, der benytter
denne sti, kan holde et velfortjent hvil eller
pause til leg.
Allerede nu mærker vi en øget søgning til
legepladsen, så det er en fornøjelse at følge
udviklingen.
Lodbjerg Hede Grundejerforening

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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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

KIRKESIDER

Ny Sogn og Gammel Sogn
December ‘21 – Februar ‘22
TID
Vinteren er tidernes årstid. Vi passerer flere mærkedage, der handler
om tiden. Det nye kirkeår begynder med advent. Solhverv den 21.
december. Juleaften. Nytårsaften.
Første skoledag efter jul - måske
med nye skemaer. Nye programmer i foreninger og klubber. Jo,
vinteren er tidernes årstid.
Men tiden er noget underligt noget, som det hed i børnesangen fra
”Kaj og Andrea”. Hvis man læser,
hvad naturvidenskaberne lærer,
bliver man helt forvirret. Man definerer man f.eks. et sekund som varigheden af 9.192.631.770 perioder
af strålingen fra cæsium-133-atomet.*
Alligevel er det ikke en objektiv
måleenhed, for videnskaben fortæller om sære paradokser, f.eks.
om hvordan fart forandrer tidens
hastighed. Hvis man eksempelvis
sender et ur rundt om jorden i et
jetfly, vil det gå langsommere end
et ur, der er blevet tilbage *.

Jo tid er noget underligt noget. For
der er også den oplevede tid og
den er først for alvor relativ. Hvor
lang er en gudstjeneste f.eks.? Jeg
synes den føles som et øjeblik,
men konfirmander fortæller mig,
at den varer en evighed!
Ja, der er øjeblikket og evigheden.
Hvad har de med tid at gøre? Er
øjeblikket tidens mindste byggesten, og evigheden summen af al
tid? Nej, de er noget helt andet.
Øjeblikke har ingen udstrækning,
så uanset, hvor mange nu’er man
lægger sammen, vil de aldrig vare
så meget som et sekund.
Omvendt med evigheden: Den har
hverken begyndelse eller ende. Det
betyder så omvendt, at man heller
ikke kan dele den og f.eks. definere et døgn som en brøkdel af
evigheden. For halvdelen af noget
uendeligt er stadigvæk uendeligt.
De store mystikere, f.eks. profeterne eller apostlene, har oplevet
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evigheden i form af øjeblikke med
åbenbaringer, og de lader os ane,
at øjeblikke og evighed ophæver
tiden.
På Bibelens tid forbandt man ”tid”
med død og ødelæggelse. En
græsk myte fortæller om Jætten fra
urtiden: Kronos (kendt fra ord som
kronometer og kronologi). Han
slugte sine børn, men sønnen Zeus
snød sin far, smed en sten i hans
mave og kom ud af tidens ødelæggende magt og blev guddommelig.
Men også vi kan undslippe tiden.
Det var urkristendommens opdagelse. Apostlene Johannes og Paulus skriver f.eks. ”Vi ved, at vi er
gået over fra døden til livet” og
”Døden er opslugt og besejret”.
Allerede her og nu er evigheden
der – når der er tro på og glæde
over alt det, som Jesus står for. Det
giver os mod til at leve og kalde
levende øjeblikke frem.
Tiden er noget underligt noget. Vi
forstår den ikke helt, men skal alligevel spejde efter de gunstige øjeblikke, gribe dem, som det hedder
et sted i Ny Testamente.
Men hvordan genkender vi de gunstige øjeblikke? Måske kan ordene, som vi får at høre og synge
om i kirken i julens dage, skærpe
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vores blik for øjeblikkene og evigheden og give os mod til gribe efter de gunstige øjeblikke?
Det er dét legenden om de vise
mænd fra Østerland handler om:
De så et tegn. De forstod det ikke
helt, men de greb ud efter det, og
opsøgte ham, som gjorde hele
menneskeheden til Guds børn.
Måske kunne vi gøre det samme:
Gribe ud efter julens gunstige øjeblikke, og skabe øjeblikke af tro,
håb og menneskelighed.
Glædelig jul og et velsignet nytår
til alle. Ole Lange

Gl. Sogn Kirketårn

Hen over vinter og forår vil kirketårnet være omgivet af stilladser
og presenninger. Det skal hjælpe
murværket med at tørre, inden man
kan omfuge tårnet til foråret. Arbejdet skal være færdigt omkring
Pinse. Menighedsrådet beklager de
gener, det medfører.
Forsidefoto
Uret på Ny Sogn kirkes tårn. Ud
for våbenhuset findes et indhegnet
gravmonument over ægteparret
Peder Christian Andersen og Karen Jørgensen, som donerede kirkens tårnur. Urskiven er den oprindelige, men det mekaniske urværk
er udskiftet med et elektrisk.

G U D S T J E N E S T E L I S T E

Dato og evangelium
Ny Sogn
Gammel Sogn
28. november - 1.søn. i Advent 16.15
10.30
Luk 4: Jesus besøger Nazaret
10.30
5. december - 2.s.i Advent - Matt.
*
19.00 Sangaften
25: De 10 brudepiger
Man 6. december
19.00 Musikaften
12. december - 3.s. i Advent - Luk 1:
9.00
Zakarias’ lovprisning
M. Thams
19. december - 4.s.i Advent - Joh. 3: 19.00 Julekoncert
10.30
Kloster Kammerkor
Johannes Døber om Jesus
24. december – Juleaften - Luk 2.
14.00
15.30
Jesu Fødsel
25. december – Juledag - Joh. 1: I
10.30
9.00
begyndelsen var Ordet
26. december 2. Juledag - Matt. 10:
10.30
Om fred, sværd og et bæger vand
B. Hindsholm
1 januar – Nytårsdag - Matt.6: Fa10.30
14.00
dervor
2.januar - Hellig 3 Kongers søndag 19.00
10.30
Matt 2. Vise mænd fra Østerland
Vi runder julen af
9. januar - 1.s.e. Hl.3kg. – Mark. 10:
10.30
9.00
Jesus og de små børn
16. januar -2.s.e.Hl.3kg. – Joh. 4:
9.00
Den samaritanske kvinde
L. Christoffersen
23. januar – 3.s.e. Hl.3 Kg. – Luk 17
9.00
10.30
Om troens kraft
30. januar - 4.s.e.hl.3 kg. – Matt.14
10.30
*
Vandringen på søen
6. februar – Sidste s.e.hl. 3 Kg. –
9.00
10.30
Joh. 12: Om hvedekornet.
13. februar – Septuagesima – Matt
9.00
25: De betroede talenter
L. Christoffersen
20. februar – Seksagesima – Mark.
19.00
*
4: Voksende korn og sennepsfrø
Sanggudstj.
27. februar – Fastelavn - Luk 18: Je10.30
9.00
sus forudser påsken
*O.L prædiker i andre kirker: 5.12. kl. 9.00 Rindum kirke. 19.12. kl. 9.00 i Hee kirke.
30.1. kl. 9.00 Rindum kirke. 20.2. kl. 9.00 Rindum og 10.30 No kirke
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MUSIK

5. december kl. 19.00 i Ny Sogn:
En aften med Højskolesangbogen
6. december kl. 19.00 i Gl. Sogn:
Vi synger julen ind med elever fra
Kulturskolen
19. december kl. 19.00 i Ny Sogn:
Julekoncert m. Kloster Kammerkor
2. Januar kl. 19.00 i Ny Sogn:
”Vi runder julen af” til Hellig 3
kongers med koret ”Vokal Vest”.

AFSKED

Efter mange års ansættelse har
Christian Iversen valgt at søge nye
udfordringer. Menighedsrådet vil
benytte lejligheden til at udtrykke
en stor taknemmelighed for den
kompetente og samvittighedsfulde
indsats, som Christian har lagt i at
holde sognets kirker og kirkegårde
i god stand. Vi ønsker alt godt
fremover.
I skrivende stund er stillingen ved
at blive opslået. Se hjemmesiden
www.holmsland-kirker.dk
Kontakt
www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011
email: hokl@km.dk
Kirkegården Anne Carina K. Mikkelsen: 24484340 Christian Iversen 61204437 mail: kirkegaarden@holmsland-kirker.dk
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HOLMBOHJEMMET

Sangeftermiddage på Holmbohjemmet: onsdag d. 1. december
kl. 14.30, tirsdag d. 25. januar kl.
14.30, tirsdag d. 22. februar kl.
14.30
Gudstjenester på Holmbohjemmet:
24.12. kl. 10.00, onsdag 5. januar
kl. 14.30, tirsdag 8. februar kl. kl.
14.30.
Alle er velkomne.
Og hvis der er nogen, der har lyst
til at hjælpe til, er man også meget
velkommen som frivillig.

ONLINE GUDSTJENESTE
I Corona-tiden har kirker landet
over øvet sig på at være mere til
stede på internettet. Det rummer
muligheder for at skabe kontakt til
dem, der ikke kan være med. Men
det rummer også udfordringer med
teknik og lovgivning om privatliv
og ophavsret. Jeg prøver at sende
den tidlige gudstjeneste direkte på
min egen facebookside. Det er en
forkortet gudstjeneste, hvor jeg er
den eneste, der kan ses. Optagelsen slettes automatisk efter 30
dage. Prøv evt. selv:
www.facebook.com/hansolekrebs.lange
eller
www.facebook.com/ny.sogn.gammel.sogn

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
Januar 2022
Mandag d. 3.
Mandag d.10.
Tirsdag d. 11.
Mandag d. 17.
Torsdag d. 27.
Mandag d. 30.
Februar 2022
Mandag d. 7.
Tirsdag d. 8.
Lørdag d. 26.
Mandag d. 28.
Marts 2022
Tirsdag d. 8.
Mandag d. 21.
April 2022
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 5.
Maj 2022
Mandag d. 9.
Tirsdag d. 3.
Mandag d. 30.
Tirsdag d. 31.
Juni 2022
Tirsdag d. 14.

Torsdag d. 23.

Bibelkreds hos Birgit og Iver Poulsen
Evangelisk Alliance bedeuge.
Evangelisk Alliance bedeuge.
Kredsgeneralforsamling kl. 19.30 i Finderup
forsamlingshus.
Vi er inviteret til møde i Ringkøbing kl. 19.30 med rektor
Jacob Daniel Leinum fra KG.
Bibelkreds hos Jørgen Iversen
Møde med pastor emeritus Karl Lund, Skjern.
Møde med fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro.
Kredsmøde i Vorgod missionshus kl. 9.30 – 15.30.
Lektor ved Menighedsfakultetet i Aarhus,
Morten Hørning, underviser.
Bibelkreds hos Jette og Per Søndergaard.
Generalforsamling. Jesper Kristensen, Hvide Sande taler.
Kredsmøde i Astrup kl. 19.30. v. regionsleder Hilbert
Dam.
Bibelkreds hos Lillian og Peter Aalbæk.
Møde med Bent Kjær Andersen, Kibæk
Bibelkreds hos Ester og Johannes Nøhr.
Møde med Gidionitterne, der fortæller om at uddele bibler.
Bibelkreds hos Anne Mette og Niels Jørgen Nielsen
Møde med leder af Hellig Kors Kloster, Carsten Dalsgaard, der
fortæller om klosteret på Dejbjerg Hede.
Udflugt. Program senere.

Sk. Hansfest hos Anine og Einer Andersen, Fyrrekrat 14.
Søndervig. Pastor emeritus Thomas Kristensen taler.

Hvor intet andet er nævnt, finder møderne sted i Holmsland Missionshus kl. 19.30

Henvendelse vedr. IM´s arbejde til Poul Rossander Nielsen, tlf. 24205014
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Læs og oplev en bog om vores
egen Vesterhavskyst

Dorthe Nors og
Henrik Saxgren:
En linje i verden
Henrik Saxgren er en internationalt kendt
og berømmet fotograf. Hans udvalgte fotos
fra Vestkysten og landet lige bag klitterne
ventede på en forfatter, og det blev Dorthe
Nors. I sommeren 2021 udkom deres fælles
værk: En linje i verden.
Dorthe Nors fortæller, vandrer op og ned
gennem klitter, stiger op i fyrtårne, finder ro
i gamle kirkerum, oplever stilhed og storm
og gengiver det så levende, at vi læsere kan
føle, at vi er draget med på den lange tur, og
samtidig så poetisk, at der er sætninger, der
bliver ved med at stå og dirre som musik.
Fra toppen af Vendsyssel ved Skagens Gren
til vore vadehavsøer, ja helt ned til vadehavets sydlige ende i Holland ved den
sydligste vadehavsø, Texel, og Den Helder,
fortæller Dorthe Nors stedernes historie, om
drukninger og strandinger og redninger eller dykker ned i gamle sagn, leder efter rav
og taler med lokale, der ved mere end det,
der står i nogen bog.
Det er ikke en bog, der kan ligge i handskerummet som rejseguide, men en oplevelsesbog til inspiration for dejlige ture eller
til glædeligt gensyn med kendte egne.
Turen i Dorthe Nors’ og Henrik Saxgrens
fodspor behøver ikke gå langt, for en tredjedel inde i bogen kører Dorthe Nors med
sin veninde langs Ringkøbing Fjord, standser ved Gammel Sogn Kirke og går ind og
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betragter kirkeskibet, Ruth, og Maria-beretningen på kirkens nordvæg. Veninden tegner skitser på sin blok, mens Dorthe Nors
skriver i sin notesbog og slutter optegnelserne om kalkmalerierne med sætningen,
Det tidløse ligger i stregen.
Bogen koster 300 kr. og kan sikkert vække
glæde som julegave til mennesker, der holder af at læse om vores egen egn og længere
ud langs linjen i verden.
/BHH

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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Nyt liv i den gamle
købmandsbutik
Bilerne suser forbi på landevejen, men hvis
man lige sagtner farten lidt, kan man kigge
ned til Fru B på Søndervig Landevej nr. 24.
Det kan betale sig at sagtne farten endnu
mere, køre ind på p-pladsen, standse bilen og
tage de få trin ned til den udendørs udstilling
og butikken.

Med til det lettere arbejdsliv hører, at Fru B
forhandler dekorationer, brugskunst og lækre
cremer og sæber, men ikke snitblomster. Udvalget er stort i smukke ting til bolig eller
sommerhus og fine ”værtindegaver” – når
ellers varerne kan skaffes hjem! For som en
eftervirkning af Corona kan det nu være vanskeligt at få bestilte varer leveret, bl.a. fordi der er mangel på pap til emballage. Men
Jette forventer at kunne fylde butikken med
skønne julevarer, når nu juletiden nærmer sig.
Gennem de ekstra lydsisolerede ruder mod
vejen er der udsigt over marker og et (lille)
kig ud til fjorden, hvor Kurt sætter garn og
fanger (især) skrubber, men ind i mellem
også en helt, der bliver røget derhjemme.

Fru B, alias Jette Brask, åbnede butikken i
påsken 2017. I årene forud drev hun ”Blomstergården” uden for Tvis ved Holstebro, der
havde en stor have på et par td. land, hvor
hun selv drev pyntegrønt og plukkegrønt til
de mange buketter og kranse, hun leverede
fra sin gårdbutik. Det var dejlige år, men
også meget arbejdskrævende.
Som årene gik, blev det også for krævende.
Gården, der var hendes mand Kurts fødehjem, blev sat til salg og solgt, og kort tid
derefter kunne Jette og Kurt overtage den
gamle købmandsbutik ved landevejen.
Stedet er meget mindre, end det, de havde
før, så det har krævet mange fravalg, men de
mindre rammer har også givet et lettere liv.
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Mens vi snakker, kommer en hvid-sort broget new foundlænder dabbende ind og siger
meget kærligt god dag til gæsten. Hunden
nyder også nærheden til fjorden, som kan
give et dejligt vådt bad.
”Desværre har vi jo ikke en rigtig hundeskov
her i nærheden. Den i No er ikke fuldt indhegnet, og en stor hund som en new foundlænder skal gerne kunne strække rigtigt ud.”
Så er det jo godt, at fjorden er lige i nærheden.
Sidste år satte parret husets 1.sal i stand, så
den nu rummer et par bed and breakfast lejligheder, fuldt udstyret med køkkener. Ved
genåbningen stod lejlighederne klar og har
været lejet ud en stor del af perioden. Så der
er på flere måder kommet nyt liv i den gamle
købmandsbutik i Gammel Sogn, nu under
navnet Fru B.
/BHH

v/ Torben Vogt  Røjklitvej 1  6950 Ringkøbing

9733 7976  5129 9470

torben@rojklitautoservice.dk  www.rojklitautoservice.dk
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Vi startede op med ugentlige skydninger
tirsdag den 26. oktober, hvor der var en
overvældende opbakning. Ikke mindre end
16 skytter fra 0. klasse og op til 67 år kom
på banen første aften, og mange havde medbragt forældre, så der var liv og glade dage i
opholdslokalet - det er længe siden det sidst
er set. På et tidspunkt stod folk op af trappen, for at vi kunne være der.

Sæsonforberedelse

Efter de første to gange med skydning, har
der været i alt 23 skytter på banen, hvoraf
de 12 er førstegangsskytter – nu håber vi
blot på, de bliver permanente medlemmer.
I forhold til sidste sæson er det en fremgang
på 76% hvilket vi er utrolig stolte af.

Som noget nyt er vi også kommet på Facebook, hvor vi vil forsøge at lave opdateringer med de ting, der nu sker – I skal være
velkomne til at følge foreningen derinde.
Find vores gruppe under navnet Holmsland
Skytteforening, hvor man ligeledes kan
finde kontaktoplysninger.
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Som forberedelse til sæsonen har vi via
DGI-midler fået indkøbt 8 skydehandsker
og 2 remme, således vores juniorskytter kan
forsøge sig med en ny skydestilling – det
giver lidt udfordringer, men kampen er taget op!
Riflerne har fået den helt store overhaling i
år med det ligeledes nyindkøbte rensegrej,
så vi nu har nogle velfungerende rifler, der
ikke driller.
Udsugningen på banen er utrolig vigtig for
at trække krudtslam ud og desværre blev
ventilatoren, der har siddet der siden hallen blev bygget, træt af livet i foråret. Derfor har vi fået etableret ny ventilation, som
endda er kraftigere end den gamle, således
luften på banen er i orden. Det har voldt lidt
kvaler at få det på plads men det er trods alt
lykkedes at få klart kort før opstart.

Bestyrelsesnyt

Siden sidste sæson er der sket lidt ændringer i bestyrelsen.
Peder Vang Jensen har efter mange års tro
tjeneste valgt at træde ud af bestyrelsen.
Vi takker Peder for hans store arbejde gennem årerne.

Eventskydning

Som noget nyt i år, har vi etableret et tilbud om Eventskydning, hvor vi efter aftale
åbner skydebanen så I, som en gruppe, kan
få jeres helt egen skydeoplevelse. Det kan
være som en del af et firma- eller foreningsarrangement, team-building, venne/familiegruppe, polterabend eller noget helt andet. Se nærmere på vores Facebook side for
detaljer og kontaktoplysninger.
Vi har allerede haft fornøjelsen af den lokale KUK forening (Klosters Unge Kvinder),
som efter sigende havde en hyggelig aften
med skydning, præmier, græskarsuppe og
hygge.

Generalforsamlingen blev afholdt coronasikkert på en kold og blæsende legeplads
ved hallen, og der var nærmest kampvalg
om posterne – det er luksus.
Den nye bestyrelse består af:
• Jesper Hillebrandt (formand)
• Karsten Krægpøth (næstformand)
• Marianne Jørgensen (kasserer)
• Kim Jensen
• Dan Søgård
• Allan Jensen (suppleant)
• Iben Hansen (suppleant)
Vi ser frem til en god sæson, hvor vi
forhåbentlig kommer afsted til en masse
stævner, så børnene kan få en rigtig fællesskabsoplevelse.
På vegne af bestyrelsen
Jesper Hillebrandt

Seniorskydning

Vi har ligeledes planer om at ville starte
Seniorskydning op, for at se om der er opbakning til sådan noget. Det vil formentligt blive en ugentlig formiddag, hvor man
kan mødes og hygge. Kunne dette have interesse hører vi rigtig gerne fra dig. Følg
med på Facebook og HIMS for detaljer om,
hvornår vi får startet det op.
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HOLMSLAND SKOLE
Efteråret har meldt sin ankomst, og blæsten
er begyndt at ruske, og det er nu tid til at se
på tiden på Holmsland Skole, siden et nyt
skoleår blev skudt i gang.
Det nye år har budt på både nye tiltag, men
så sandelig også på gode traditioner, som vi
alle holder meget af.
Mormor madholdet har igen tryllet lækre
retter frem til os.
Skolen har igen i år deltaget i Alle Børn
Cykler og har både bevæget sig rundt på
cykel i nærområdet, men også øvet forskellige cykelfærdigheder på ramperne i cykelgården.

I dette skoleår har vi budt MOB velkommen, MOB er et nyt tiltag, der udbygger
den morgenmotion, vi har dyrket de sidste
år. MOB står for motorik og bevægelse og
skal sætte ekstra fokus på, at alle børn bliver
udfordret motorisk.
Mellemtrinnet har været på cykeltur til
Røjklit Havn, hvor en hel dag har stået i
middelalderens tegn i form af fortælling,
madlavning og lege, og så sluttede dagen af
med et posteløb.
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5. og 6. klasse har sammen været på tur til
Bornholm, eleverne har kørt i tog, besøgt
Tivoli i København.
Besøgt alverdens seværdigheder på Bornholm herunder: Rytterknægten, Ekkodalen,
Dueodde, Rokkestenen, Røgeriet i Svaneke,
Østerlars Rundkirke, Hammershus og Moseløkken stenbrud.
Alle er kommet hjem med en oplevelse og
ekstra fantastiske oplevelser i rygsækken,
og alle er vokset med opgaven, man bliver
bare på en eller anden måde et par centimeter
højere efter sådan en tur.

HOLMSLAND SKOLE

5. og 6. klasse har også været på tur til Hvide
Sande hvor alle prøvede kræfter med Paddel
Sup.
Flere klasser har taget turen til storbyen
Ringkøbing, hvor der er brugt tid på Ringkøbing Bibliotek, alle er taget af sted mod
Holmsland Skole med ny litteratur, og måske
med inspiration til selv at besøge stedet og
låne nye bøger, som flittigt kan bruges til
hjemmelæsningen.

Endelig har vi traditionen tro, når nye ting på
skolen har skullet indvies, haft besøg af den
Royale familie, denne gang var det kronprinseparret, der klippede snoren og kronprinsessen, der afprøvede legetårnet inden eleverne
endelig måtte lege.
Endnu en tradition er blevet afviklet, nemlig
kampen om Den Gyldne Sko, dagen blev afviklet på skolernes motionsdag, og bestod af
god opvarmning inden klasserne skulle dyste i alt fra højdespring og løb til sækkevæddeløb og hockey.

Både indskolingen og mellemtrinnet har også
flittigt brugt skolehaven, og flere klasser har
været i skolekøkkenet, hvor den har stået på
både sunde snacks, og bagning af kager bestilt af familier, og hvor betalingen herfor er
indsamlet og givet til Børn, unge og sorg.
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HOLMSLAND SKOLE
På personalesiden må vi for en stund sige på
gensyn til Maria, da hun snart går på barsel.
Men heldigvis har vi ansat Louise som vikar.
Desværre har vi måttet sige farvel til Torben,
der har valgt at søge nye udfordringer. Torben vil blive savnet af såvel personale som
elever, men også af bestyrelsen, vi ønsker
Torben held og lykke i hans nye job som leder på Tim Skole og glæder os til at skulle arbejde sammen med en ny leder.
Endelig blev det også en mulighed at holde
Wild West fest, en fest der faktisk var indbudt til inden ordet Covid-19 var noget, vi
forholdt os til. Men ikke desto mindre blev
det en fantastisk fest med alt, hvad den vilde
vest består af, cowboys, cowgirls, røvere og
banditter, og selvfølgelig var det pyntet op i
bedste western stil, og menuen var naturligvis også i bedste western stil.

På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell
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ANYWHOHAIR
v/Lene Thomsen

Bredgade 3  6960 Hvide Sande
Tidsbestilling Tlf. 97 33 73 00
www.anywhohair.dk
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Naturens Dag
på Røjklit Havn
Igen i år var det muligt den anden søndag i
september at samles omkring fælles oplevelser i naturen.
Naturens Dag, som i år havde temaet Den
Eventyrlige Natur blev traditionen tro fejret
på Røjklit havn.

være en del af falkonershowet. Mens Louise
og Cecilie fra Falkecenter Samsø lod falken Lucky og senere vågen Houdini på 11 år
give en helt fantastisk svævende flyveopvisning, blev vi vidner til, at havørnen svævede hen over fjorden på jagt efter et bytte. Et
syn, som havnens brugere ofte ser, men tak
til ørnen, at den lige dukkede op til glæde for
mange.

Godt, solrigt efterårsvejr med et lille strejf
af vind gjorde det muligt at nyde og glædes
over aktiviteterne, som denne dag var at
finde i området eller på havnen.

Mange spændende aktiviteter, som spændte
fra øksekast til strikning. Var man ikke til det
våde element, så var de to oldenborgere Troja og Ulits klar til køretur? Var man ikke til
selv at fange sine fisk, så kunne der købes
friskstegte fiskefileter og – frikadeller i fiskeboden? Haresteg, honning, pandekager,
porsesnaps fristede. Smykkefremstilling af
rådyrgevir, renovering af stærehotellerne,
smedning af knive og rebslagning krævede
et vist håndelag.
Havørnen havde også hørt invitationen til
Naturens Dag og havde bestemt sig for at
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Louise fra Falkecenter Samsø havde forskellige fugle med deriblandt en hvidhovedet
havørn ved navn Taco. Taco, der har et vingefang på 2.5 meter, havde også tænkt sig at
deltage i opvisningen. Inden, den blev sluppet
ud i fri dressur, blev alle med små hunde og
folk med bare tæer advaret mod ørnens temmelig kraftige næb. Imponerende fugl, som
forstod at tiltrække sig publikums opmærksomhed med sine ”drengestreger”, som falkoneren kaldte dens ulydigheder.
Tak til Cecilie, Louise og fugle for en flot,
flot opvisning. Næste gang spurvehøgen
suser igennem haven og snupper sit bytte
fra foderbrættet, vil beundringen for dens
flyveevner overskygge ærgrelsen over ”tyveriet”.
En mørk sky forvildede sig ned over havnen,
og få dråber faldt, efter at bedeslagene havde

lydt fra smedens ambolt, og gudstjenesten var
begyndt. Ikke noget, der ødelagde en stille
stund i naturen, og lidt efter sang alle med på:
”Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide”.
Tak til alle besøgende som var med til at fejre
en eventyrlig dag på Røjklit Havn. Hjælpsomhed, godt humør og glæde ved at være sammen i naturen var at spore hos alle.

”Vi er kendt for at gå sammen og løfte store
opgaver”, sagde Hans Østergaard i åbningstalen.
Aktiviteterne på Røjklit Havn kan kun afvikles, fordi en stor flok af frivillige er klar til
at bidrage med ideer, arbejdstimer og en stor
portion velvilje.
/BS

Holmsland Cykeldesign bz Markus Klenke

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

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

naturforhold er så ugunstige for mennesker.
Men islændingene har alligevel formået at
indrette sig efter de svære forhold.

Lidt om Erlas baggrund

Det vanskelige liv afspejler sig også i de
gamle juletraditioner. En meget vigtig juletradition, der går tilbage til kilder omkring
1600, er den med de 13 julemænd. Ja, oprindelig var der endda 20 julemænd, men nu
altså 13, der dukker op i dagene op til jul,
så den første kommer den 11. december, og
den sidste kommer den 24. december. Juleaften er der altså ”fuldt hus”, men derefter begynder julemændene at trække sig tilbage
igen. Den første forlader familien allerede
den 25. december, altså juledag. Den sidste drager af sted den 6. januar, dvs. den dag
mange andre lande fejrer Hellig 3 konger.

Erla Thorolfsdottir fortæller

Erla blev født i 1963 i Stykkisholmor på
Snæfælsnes på Vestlandet. Vi danskere kan
måske ane ordet sne i navnet, der hentyder
til en lille jøkel (gletsjer), der ligger i nærheden omkring en vulkan.
Gletsjeren findes stadig, men er blevet mindre
med årene. Vulkanen er en ”springvulkan”,
dvs. hvis den går i udbrud, vil den eksplodere, så beboerne håber, den holder sig i ro.
Stykkisholmor er en by med skole, læge, apotek og købmand, og de, der ledede eller ejede
disse institutioner, var alle danskere. Endvidere drev den katolske Klarissaorden et
sygehus i byen. Der gik Erla i skole de første
år, siden flyttede familien til Sydlandet og senere igen til en by i nærheden af Reykavik.
I fire år boede Erla i London for at uddanne
sig til operasangerinde.
De gamle sagn
Der er stor forskel på julen (og livet i det hele
taget) i tidligere tid og i det moderne Island.
Tidligere var Island et udpræget mangelsamfund. Livet var meget hårdt, fordi vejr og
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Nisserne var oprindelig på ingen måde behagelige gæster. Deres navne er også grimme
og hentyder til, at de stjæler fra familien, f.
eks. stjæler én mælk, en anden pølse, igen en
anden skyr. Den 24. december kom en julemand, der stjal julelysene, så familien måtte
sidde i mørke.
Mens Erla fortæller, taler vi også om, at disse
uhyggelige tyvagtige julemænd, jo afspejler
mangelsituationen om vinteren.
Julemændene blev også brugt til at skræmme
børnene: ”Hvis du ikke er artig, kommer julemændene og tar’ dig!” Dette findes der også
gamle fortællinger om, for julemændenes
mor var endnu mere skrækindjagende.
Hun hed Grýla og var en gigantisk heks. Hvis
børnene opførte sig dårligt i dagene op til jul,
kom hun og tog børnene med i en sæk og bar
dem op til sig på fjeldet, hvor hun kogte dem
som mad til sine egne børn!
Selv ”Den Store Bastian” blegner ved siden
af.

ingen skove er. Fra 1970’erne og 80’erne begyndte man at importere juletræer fra Danmark og Norge, før den tid lavede man sit
eget juletræ, nemlig en stok med pinde i.
I de senere år er det også i Island blevet almindeligt at købe et juletræ af plastik, der jo
kan genbruges fra år til år.
Mange islandske byer har en venskabsby i
Norge, der hvert år gavmildt forærer et stort
juletræ til den islandske by, som har det
stående på torvet hele julen.
Heksen Gryla

Endelig var der også julemændenes kat, Den
kom julenat og var kæmpestor og sort. Hvis
børnene ikke havde fået nyt tøj til jul, blev de
ædt af katten, så deres far og mor om morgenen kun fandt et par sorte kattehår i sengen. Derfor sad alle mødre og bedstemødre
og strikkede sokker og vanter til børnene til
jul, for der skulle være noget nyt tøj til alle
børnene.
Tider skifter, og sæder mildnes
Heldigvis er julemændene blevet mildere
med årene. Nu stjæler de ikke længere fra
familien, men giver en lille gave, hvis familiens børn har sat en sko i vindueskarmen.
Dvs. hvis barnet ikke har opført sig godt, ligger der ingenting – eller måske en rådden
kartoffel! Bortset fra det, ligner de små gaver
i skoen de sidste 13 dage op til jul vore små
kalendergaver til børnene.
Selve juleaften begynder kl. 18. Enten sådan,
at familien går til julegudstjeneste kl. 18 eller
julemiddagen står på bordet kl. 18, og så går
familien måske i kirke til midnatsgudstjeneste kl. 23 eller 23.30.
At få et juletræ var tidligere et problem i Island, for det hårde klima gør, at der næsten

I det sidste halve århundrede har Island også
mærket velstandsbølgen, der bl.a. betyder, at
børnene får flere – og større – gaver til jul.
Men altid skal der være noget nyt tøj med.
Det behøver ikke være så meget, men f.eks.
et nyt sæt undertøj eller nye strømper. De
gamle skikke huskes stadig.
Den islandske julemad
Hvor vi i Danmark producerer mange svin,
har man i Island får. De bliver slagtet om efteråret. Tidligere blev der om vinteren serveret røget fårekød eller lammekød; nu kan
det ferske kød jo fryses ned i dybfryseren.
Erlas morfar gemte altid et lam til jul, så der
var fersk kød i julen. Det var en særlig lækkerbisken.
I de islandske familier består julemaden for
en stor del af røget lammekød. Mange holder
også af svinekød, men det er dyrere, da det
skal importeres. En traditionel julespise er
røget lammekød, enten i form af pølse eller
en lammekølle, der skæres i skiver og koges.
Nu fejrer Erla jo jul her i Danmark, så hun
sørger for at skaffe de traditionelle islandske
madvarer som røget lammekød, for det skal
smage rigtigt af jul, selvom hun bor i et andet land.
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Der hører jo også kager til jul. Det var
tidligere meget dyrt at bage kager, for både
hvedemel og sukker måtte sejles fra Danmark til Island, derfor var det noget særligt,
når der blev bagt til jul.
De traditionelle julekager er f.eks. en kage
med rosiner, sukat og dadler, hakket i små
stykker ligesom den danske ”søsterkage”.
Særlige skikke knytter sig til en særlig småkage (Laufabrauđ), hvor dejen rulles meget
tyndt ud og stikkes ud til runde kager, der så
dekoreres med mønstre. Det er et stort arbejde, men også vældig hyggeligt, når alle
i familien hjælper hinanden. Til sidst bliver
småkagerne kogt i olie.

Et julestemningsbillede fra gaden i Reykavik.
I baggrunden Hallgrimskirken.

legudstjenesten kl. 18. Derefter måtte hun
skynde sig hjem og få julemiddagen på bordet og fejre jul derhjemme, og derefter af
sted igen til ny korprøve, fordi koret skulle
synge til koncert forud for midnatsgudstjenesten.
Da der kom særlig mange i kirke til midnat,
ankom folk gerne i god tid, og så skulle de
have en ekstra musikalsk oplevelse i stedet
for bare at sidde og vente.

De omtalte særlige “småkager” med mønstre.

Julemusik
Julemusik og korsang spiller en stor rolle i
Island, for mange mennesker synger i kor.
Det giver også stor travlhed i de familier,
hvor ét eller flere familiemedlemmer synger i kor, for de fleste kor medvirker ved kirkernes julegudstjenester.
Erlas juleaften forløb typisk sådan, at hun
skulle møde til korprøve kl. 17 forud for ju46

Julen 1977 mindes Erla som noget helt særligt. Erlas far sang i kirkekoret i Akranes og
hun selv i børnekoret. Den jul var koret inviteret til Bethlehem for at synge på pladsen
foran den store Fødselskirke forud for juleaftensgudstjenesten der. Erla skulle synge en
overstemme til et af stykkerne, så hun deltog
i rejsen som den eneste fra børnekoret. Det
var jo en stor begivenhed i sig selv, for koncerten skulle transmitteres på tv til mange
lande.
Midt i forberedelserne op til koncerten må
pladsen imidlertid rømmes og alle evakueres, fordi der er fundet en bombe.
Den bliver bortskaffet og bringes til kontrolleret sprængning af militæret, og forberedelserne til koncerten kan genoptages. Kon-

certen forløb, som den skulle, blot med to
timers forsinkelse. Nu er der jo en tidsforskel
mellem Israel og Island, og det betød, at koncerten blev sunget kl. 18, islandsk tid, lige
nøjagtig på det klokkeslæt, hvor julen traditionelt begynder i Island.
Tiden efter jul – Thorablót
Dagene i måneden fra den 28. januar til den
28. februar har helt sit eget præg. Perioden
kaldes ”Thorablót”, (Thors-blot eller Thorsofring) et navn, der går helt tilbage til asatiden.
På et tidspunkt i 1960’erne begyndte man at
genoptage de gamle skikke for den årstid,
der var den værste tid på året, meget barsk
med kulde og snestorme, så folk holdt sig
inde i husene. Men så hyggede man sig sammen, holdt fest i familierne og spiste rester
fra julen. Det, der var tilbage, var fermeteret
indmad fra julelammene. Det blev spist til
”Thorablót”.
I katolsk tid var det vigtigt, at alle kødrester blev spist, før fasten begyndte, for i hele
fastetiden måtte man ikke spise kød, kun
fisk, brød og grøntsager – og det sidste var
det meget knapt med så højt mod nord.
Der måtte aldrig gå noget til spilde, hverken
mad eller andet. Derfor blev også alt fra fåret
eller lammet anvendt. Skind blev hængt på
vægge og lagt på bænkene eller i sengene for
at give varme.

Husene var fra gammel tid bygget op af sten
og tætnet med tørv og mos, men det var altid
et problem at holde varmen om vinteren.
Den eneste varmekilde dengang, før man
fandt ud af at udnytte det koghede vand fra
de varme kilder, var træ, fundet på stranden.
Fårenes uld blev klippet, kartet og spundet. Så blev der vævet stof til tøj eller strikket af den dejlige varme uld. Den dag i dag
er islandsk uld og islandske strikmønstre
berømte.
Man kan ikke undgå at blive lidt imponeret
over, hvordan mennesker har klaret sig gennem så vanskelige forhold, som naturen har
budt i Island.
Interessant er det at høre, hvordan gamle
skikke, der hang sammen med tidligere tiders knaphed, har overlevet gennem sagn og
fortællinger og stadig er i brug i nogle familier.
En kampagne som ”Bekæmp madspild” kan
hente god inspiration fra det gamle islandske
samfund, hvor man ikke havde råd til at lade
mad gå til spilde og derfor opfandt forskellige opbevaringsformer, bl.a. fermetering, en
gammel metode, der nu kommer i brug igen.
Sognebladets udsendte siger tak til Erla
Thorolfsdottir for at dele ud af sin viden og
sine egne minder og håber, at læserne også
har fundet fortællingen om julen i Island interessant.
BHH

Fuglene skal også mærke, at det er jul.
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Tømning af:

TRIX- OG SEPTITANKE
HØJTRYKSSPULING
Mogens P. Slot
Herningvej 59

Tlf. 97 32 32 09 • 20 33 50 46
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Svala G. Iversen
Frisør

Baggersvej 1  Holmsland
Tidsbestilling: 2372 2052

DAMER  HERRER  BØRN

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

HUSK

24. januar
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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Jul i Ukraine

De to kalendersystemer.

Tanja Golovko fortæller om julen
i sit hjemland.

Den julianske kalender blev indført i Romerriget af Julius Cæsar i år 46 f. Kr.

”Jeg savner mest mit hjemland, Ukraine, i
december, altså i julen og til nytår og så til
påske. Da fejrer vi vore store fester og har
vore gamle traditioner,” siger Tanja, der har
boet på egnen siden 2006.
Ukraine fører lige som Rusland og flere andre østeuropæiske lande på en måde et dobbelt kalendersystem, der gør, at når vi i Vesteuropa blader op til den 6. januar, skal de
først til at indlede julen i Ukraine.
Julens mad og drikke

Den særlige juleret: Kutia
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Hvert år har herefter 365 dage og hvert 4.
år er et skudår, hvor der tilføjes 1 dag til
den korteste måned, februar, der så får 29
dage.
Men der opstod efterhånden et misforhold
mellem det astronomiske solår (med
jævndøgn og solhverv) og kalenderåret, så
under pave Gregor den 13. i 1582 blev en
ny kalender udarbejdet med færre skudår.
F.eks. ved århundredeskifter udløses der
kun en skuddag, hvis de første 2 cifre er
deleligt med 4 (som f.eks. år 2000).
Den gregorianske kalender blev gennemført i de katolske lande og efterhånden
også i resten af Europa.
Den ukrainske stat er også for længst gået
over til den gregorianske kalender, men
den ortodokse kirke i Ukraine bruger stadig den gamle julianske kalender. Nu er
der en tidsforskel på 13 dage mellem de
to kalendersystemer, derfor begynder den
ukrainske befolkning først at fejre jul på
det tidspunkt, hvor vi i Vesteuropa er færdige med den store højtid. Og derfor bliver
der mange fester at afholde, fordi der både
er fester efter den gamle og efter den ny
kalender.
I Ukraine begynder julen altså den 6. januar,
men forud for julen går der en lang fastetid.
I 6 uger må man ikke spise kød og æg eller drikke mælk. Fisk må man kun spise 2-3
gange om ugen ellers kun brød og grøntsager. På den 6. januar må man så ikke spise
noget overhovedet. Da går man i kirke om
eftermiddagen til en lang gudstjeneste, og så

ter. Eller man kan mødes til et sammenskudsgilde og på den måde nå op på de 12 retter.

De 12 retter på julebordet

må alle vente, indtil de ser de første stjerner
på himlen. Da først bliver der stillet mad på
bordet, meget mad, hele 12 retter, som skal
minde om de 12 apostle. Alle retterne er veganske. Den første og vigtigste, som alle skal
spise af, er Kutia. Den består af udblødte
hvedekorn, rosiner, æbler og nødder. Derefter skal man spise af de andre retter, og man
skal smage dem alle sammen!

Et familiebillede foran det traditionelle julebord

I mange år har Tanja fejret jul i Danmark,
men forsøger stadig at bevare nogle af de
gamle ukrainske traditioner. Den 6. januar laver Tanja ikke 12 veganske retter, men nogle
stykker, Kutia samt én eller to af de andre ret-

De andre fester i juletiden
De følgende dage, den 7. og 8. januar er også
helligdage, hvor man har fri, og nu må man
spise alt muligt.
Den 7. januar tager man sit pæneste tøj på, for
på den dag holdes fest i familien, og rundt om
i byen er der store optog, hvor mange deltager. Der er sang og musik i optogene, og deltagerne bærer store ikoner frem, indrammede så de ligner stjerner. Mange af deltagerne
bærer de smukke traditionelle dragter, som
kapper i rødt eller gult, og kvinderne bærer blomstrede tørklæder yderst. Den dag afholdes der også store baller i byen.

Festtøjet med de traditionelle, håndbroderede
bluser kommer frem i juledagene.

Den 13. og 14. januar er det så nytår efter den
gamle kalender, så da vil de fleste helst også
holde fri. Den 13. januar holder pigerne og
kvinderne fest sammen.
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Dagen efter er det drengene og mændenes
tur, Drengene går fra hus til hus og synger og
samler penge ind. Mændene går også rundt
til naboer og venner og synger og ønsker
godt nytår, og som et varsel for et frugtbart
nytår drysser de lidt korn rundt omkring i
husets forskellige rum. Det skal blive liggende for at give velsignelse til det nye år.
Mod slutningen af december får familierne
juletræet sat ind og pyntet, og julemanden
kommer på besøg. Han hedder Fader Frost og
kommer med julegaverne den 31. december.
Julen slutter den 19. januar.
Juletingene tages væk, og kornet, som har
ligget rundt omkring på gulvet, må nu samles til side. Nu skal der gøres klar til hverdagene, men først kommer den sidste fest, der
afrunder julen, Epifani-festen, til minde om
Jesu dåb.
I den nærmeste sø eller flod hugges der et
stort korsformet hul i isen, og de, der vil,
hopper i og skal dukke helt ned 3 gange. Når
de stiger op igen, lyser en præst velsignelsen,
så er de klar til det nye års udfordringer.
Tanja tilføjer, at der altid står en ambulance
ved bredden, så der er hurtig hjælp at få, hvis
noget skulle gå galt.
Ikonerne
Ikoner, hellige billeder, spiller en stor rolle
for de troende i Ukraine ligesom i andre orthodokse lande.
De fleste familie har også en ikon eller flere,
der hører specielt til julen. Den bliver stillet
frem på stuens pæneste plads og pakkes så omhyggeligt ned igen, når julen er fejret til ende.
Ikonerne kan være meget gamle og går i arv
fra generation til generation. Tanja har en
ikon, der har tilhørt hendes oldemor!
I Ukraine er det ikke ualmindeligt, at en del af
ikonen er dækket sølv, der er formet og ham52

ret ud, så det passer med motivet. Tanja synes
personligt, at sølvikonerne er de smukkeste.
Sognebladets udsendte siger tak til Tanja og
datteren Karina, der ind i mellem er kommet
ind for at forklare, hvad ordene nu hedder på
dansk. Vi håber, læserne vil synes, denne lille
indføring i den ukrainske måde at fejre jul på
har været interessant.
Hvis I kender andre, der har oplevet noget
(for os holmboer) usædvanligt, må I gerne
lade et ord falde om det til et af redaktionens
medlemmer.
BHH

Ægteskabsbureau
På Holmsland lokalhistoriske Arkiv dukker der undertiden kuriøse sager op. I en pose med
mange forskellige arkivalier - mere eller mindre interessante – fandt vi nedenstående brev.
Vi ved ikke, hvem det er stilet til, men da det er fra 1932, eksisterer ved-kommende sandsynligvis ikke mere.
Om skrivelsen er et udtryk for, hvordan ægteskabsbureauer i al almindelighed arbejdede - inden facebook eksisterede – er ikke til at vide, men morsomt er det.
1) Nordisk Korrespondance-Central
2) Korresondance Adressse Bureau
3) Annoncekontoret, Nansensgade 19,2.
							Poststemplets Dato 1932
EXPRES MEDDELELSE
(svar mig omgående).
Meget ærede Herre!
Herved tillader jeg mig i Hast at sende Dem en Expres Meddelelse foranlediget ved, at
blandt de Damer, der har været her personligt i de sidste Dage og i Dag, - har jeg faaet et Tilbud fra en Landmandsdatter, som ønskede et indlede Bekendtskab med en Herre ved Korrespondance og senere Ægteskab som Formaal.
Damen har en del Kapital disponibel. Jeg kom i Tanker om Deres Skrivelse, De har sendt
hertil og tilladt mig under dybeste Diskretion at omtale Dem for Damen. Denne Dame vil ikke
være uvillig til at indlede Korrespondance med Dem. – Har De nogle flere Oplysninger om
Dem selv, som De kunde sende hertil, saa svar omgaaende, da det har stor Interesse snarest
muligt, hvorledes De stiller Dem til dette Spørgsmaal, og om der kunde komme en Forbindelse imellem Dem og Damen i Stand?
Vedkommende Dame er af Middelhøjde, slank, enligstillet, meget net Ydre i en Alder, der
passer for Dem, har lært Husholdning paa en Gaard og er Landmandsdatter, vedkommende
har som sagt Formue (ret velsitueret) er ellers enlig stillet og ikke uvillig, naar gensidig Sympati findes, at overlade til Herren, til fælles Bedste, Kapital til Start af Hjem, Køb af Ejendom
eller hvad nu Herren eller Damen bliver enige om, paa bedste Maade at faa Ægteskab ud af
det, men det maa de jo indbyrdes selv ordne og brevveksle om med Damen.
Herved spørger jeg Dem, har det virkelig Interesse for Dem at indlede et saadant Bekendtskab, men her maa De nu ikke opholde Tiden, men De bedes svare os omgaaende snarets
muligt, da de vil i Korrespondance og møde Herren efter nærmere Aftale.
Damen vil sende sit Billede til Herren, naar hun faar Brev fra Dem. Tænk over Sagen, min
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Herre, lad Chancen ikke gaa fra Dem, da Damen ønsker sig et Hjem snarest, og det formener
jeg ogsaa De kunde ønske Dem, da jeg formener De er en god og respektabel Mand, og det
sætter Damen Pris paa først og fremmest.
Damen vil helst have at Herren skriver først til vedkommende for at indlede Korrespondance (Vi
har andre Damer, der helst vil skrive først til Herren og paa den Maade vil have Herrens Adresse
tilsendt først, enhver har jo sine Ideer og Fremgangsmaade i denne Sag).
Samtidig forespørges, om vi maa opgive Deres Adresse, hvis De ikke reflekterer paa ovenstaaende Expres Meddelelses Tilbud. Da vi ellers har en Mængde andre Tilbud fra Damer fra
hele Landet i By og paa Landet. Damer i alle mulige Stillinger og Aldre. Landmandsdøtre,
Provinsianere, Damer med Forretninger, Ejendomme i Byer og andre med Landejendomme
større og mindre, saa her er jo Tilbud nok for enhver nobel Mand.
(Af Grunde, som vi er blevet dybt skuffet ved, kan ingen mere faa Assistance – Oplysninger
og Adresser paa Damer, uden de er Medlem af vores Virksomhed. Læs Oplys-ningsblankettens
Bagside), da flere har drevet Løjer med Damerne og os. – Derfor indsendes Medlemskontingentet i Brevet samtidig, og da har vi Garanti for, at De opfatter Sagen for fuld Alvor, og omgaaende sender vi Dem Adresser paa Damer, saa De kan skrive ganske privat til Damen, uden
at Brevene skal sendes hertil).
Min Herre, der findes jo kun 3 Maader her i Livet for hurtig at komme til Kapital, for skal vi
arbejde med vore Hænder og samle Kapital – ja, saa er det en lang Vej at se frem for sig – og i
det hele taget umuligt at samle Kapital, naar man ikke har noget videre selv – for Kapital skal
der jo til alt og være sin egen Mand og have Hjem er ogsaa bedst. Disse 3 Maader er følgende:
1) Arv fra Hjem eller Familie. 2) Ved at vinde i Lotteriet. Men det koster jo Penge at spille, og
af Gevinster, som er, hvad man kan kalde for Formuer, findes der jo kun ganske faa, og naar de
skal fordeles paa 150.000 forskellige Numre, er det jo næsten haabløst at tænke sig, at skulle
blive den heldige. 3) Ja, saa er der jo ikke andet end at se ved Giftermaal at finde sig en Hustru med noget til fælles Bedste – det forekommer jo i alle Kredse, vi kan jo se Prinser gifte sig
med Millionærdøtre for at faa Penge, saa har andre almindelige Mennesker jo ogsaa Lov til
at se at gøre et godt Parti, og komme i stand til at leve som Menneske, som man siger (Vil De
give mig ret i det, Min Herre). Paa det Punkt 3 findes der jo i mange Tusindvis af Damer i alle
Aldre, som føler sig ensomme her i Landet og har Penge, Forretninger eller Ejendomme. De
skulde se alle de Tilbud her kommer hver Dag med Posten, saa vilde de De forbavses.
Her er altsaa den Chance, som virkelig er, og som kan erholdes, naar De blot er Manden, der
forstaar at kunne vinde en Dame og derved gribe Lykken, naar jeg giver Dem den i Haanden,
ved at sætte Dem i forbindelse med en Dame ved Korrespondancefor at indgaa Ægteskab.
				
Ærbødigst
L. Hansen
Direktør
P.S. De BilledKopier vi har sendt, bedes venligst returneret hertil.
54

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.

55

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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