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Kære læsere.
Så fik vi den længe savnede rundkørsel op
til jul!
Desværre har vi bare ikke så meget glæde
af den, for Klostervej er p.t. spærret på det
nederste stykke mod Søndervig Landevej, så
nu kører vi en lang omvej for at nå frem til
Kloster.
Vi håber, der kommer styr på vandafledningen og det to-strengede system, og især
håber vi på, at Ringkøbing-Skjern Forsyning
næste år kan finde en måde at udføre arbejdet
på, der griber knap så forstyrrende ind i byens liv – og måske endda kan jævne vejen for
nogle af de ønsker, der kom frem i forbindelse med Helhedsplanen. Det burde ikke være
umuligt – hvis der ellers er vilje til det.
Trange tider, langsomt skrider. Vi er heldigvis et tålmodigt folkefærd med en god humor, men vi vil gerne snart se en ende på vejarbejdet.
Anderledes glade er vi naturligvis over byggerierne på hjørnet af Mejlvang, på Ragna
Tangs Plads og på den tidligere vandværksgrund, for vi er så klar til at byde tilflyttere
velkommen. Og hvad mon gravemaskinerne
på den tidligere mejerigrund er ved at forberede? Det er vi spændt på.

Imens kan vi nyde synet af erantis, vintergækker og krokus i haverne, for forår, det bliver
det. Heldigvis. For mange er det årets skønneste tid med længere og længere dage.
Når dette blad kommer ud, har vi lige fejret
fastelavn, og så er det snart påske med påskeliljer og forsytia i haverne, påskeæg til store
og små, gudstjenester og påskemusik i kirken, familiehygge i hjemmene – og forhåbentlig er vejopgravningen så sat på pause.
Holmsland Sogneforening ønsker alle læsere
et dejligt forår og en god påske!
Bodil Hindsholm Hansen
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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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Fælles generalforsamling den 25. marts
Indkaldelse til:

Fælles Generalforsamling
d. 25. marts 2022 kl. 17.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Er du med ?

Vi regner med at se dig til Fælles Generalforsamling.
Alle er velkomne og ingen vælges til en bestyrelsespost mod sin vilje.
Program:
Kl. 17.00:
Velkomst
Følgende afholder generalforsamling:
Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Holmsland Sogneforening
Holmsland Brugsforening
Dagsorden iflg. vedtægerne
Beretninger og regnskab (ikke alle foreninger kan nå at lave
regnskabet færdigt til dette blad) kan ses i dette blad.
Kl. 20.00

Kaffe og fortsat hyggeligt samvær

Efter de tre første generalforsamlinger skal vi ha’ noget at spise!
Aftensmaden med drikkevarer er gratis for gæsterne
(betales af foreningerne).
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Fælles generalforsamling den 25. marts
Formandens beretning

2021 Endnu et år i coronanens tegn.
Coronaen havde endnu en gang taget i indendørssæsonen og var med til at besværliggøre det hele. Men lige som i 2020 viste alle
vores frivillige, at de var villige til at give
den en ekstra skalle for at holde på medlemmer og lave anderledes træninger, der overholdt diverse coronarestriktioner.
Det kunne ses på HGUs medlemstal i 2021,
der er på imponerende 460 medlemmer
fordelt på alle aldre, hvilket vi i bestyrelsen er
rigtig glade for. Uden frivillige var der ikke
noget HGU. Så en kæmpe tak til alle de frivillige, der bruger rigtig mange timer i HGU.
Uanset hvad du hjælper med i HGU, er du en
uundværlig hjælper. HGU kan ikke klare sig
uden dig.
Det er en fornøjelse at komme i hallen og
se alle de frivillige ildsjæle, der er med til at
skabe aktiviteter i HGU. Trænere og hjælpetrænere, der altid møder velforberedte op
til træninger. I skaber nogle fantastiske træningsoplevelser for HGUs medlemmer. Uanset om man er nyt medlem eller en der har
været med længe, er der plads til alle og dette
er takket været alle de fantastiske trænere og
hjælpetrænere vi har i HGU.
Den samme fornøjelse er det at møde de forskellige udvalg, enten i hallen eller til diverse møder. Den energi I ligger i at skabe
det bedst mulige miljø for vores trænere er
en fornøjelse at se og opleve. Man kan virkelig se at I brænder for jeres sport. Også
en kæmpe tak til alle de frivillige, der altid
træder til, hvis der lige mangles et par ekstra
hænder til stole opsætning, fyrværkeri salg,
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kage bagning osv. I er virkelig også en uundværlige del af HGU.

Udendørssæsonen 2021

bød på rigtig mange gode oplevelser selv
om coronaen stadig eksisterede. Der blev
lagt rigtig mange timer og energi i alle træningerne og kampene på fodboldbanerne.
Der blev virkelig kæmpet om alle boldene,
lige meget om det var til træning eller til
kamp. En rigtig stor fornøjelse at opleve den
glæde, der har været fra alle fodboldspillere
lige fra ung til gammel. Man kunne virkelig
se at I nyder at være sammen på banen.
Den samme mængde energi og timer blev
der lagt på Røjklit Havn hos kajakkerne,
hvor der blev roet nogle rigtig gode ture på
fjorden og på de planlagte ture rundt omkring i de danske farvande. Samme energi
og timer blev der lagt af kajaks forplejnings
hold, der altid stod klar på Røjklit Havn med
diverse forplejninger, når roerne kom hjem
fra tur, hvilket man virkelig kunne se at roerne nød.

Indendørssæsonen 2021

Gymnastik viste igen i år, at de kan trække
folk til i alle aldre, lige fra de mindste børn
til de ældste voksne og lave aktivitet for alle.
Der er blevet lagt rigtig meget energi i alle
træningerne og alle var mere end klar til
gymnastikopvisningen, men den blev desværre aflyst pga. coronaen. Men dette slog
ikke vores fantastiske trænere og medlemmer ud. De forsatte det gode arbejde. Det
glæder vi os rigtig meget til at se til opvisningen i 2022.
Crossfit/floorball for børn var ligeledes som
sidste år en kæmpe succes, Der blev virke-
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lig lagt meget energi i alle træningerne. En
kæmpe fornøjelse at se på og se den udvikling, som alle medlemmer viste igennem
sæsonen.
Fodbolden skabte mange glæder både for
små og store, der blev vist en kæmpe gejst
lige fra træning til kampe af alle mand, om
det måske var tredje halvleg, der trak mest
for de ældre spillere, må så være uvist.
Badminton for voksne og børn trak igen i år
rigtig mange til. Der kom faktisk så mange
børnespillere, at det var nødvendigt at udvide
træningstiderne med en time mere for at få
plads til dem alle. Også her blev der kæmpet for hver eneste point. Der blev virkelig
gået til den over hele linjen, hvilket var rigtig
dejligt at se, og det hele skete med et smil
på læben. De point man ikke var helt enig
om inde på banen, blev livligt drøftet i tredje
halvleg i hallens kantine.
I 2021 kom de længeventede nye stænger og
net også i brug, hvilket var til stor fornøjelse
for medlemmerne.
Floorball for herrer kørte også på fuldt tryk,
her blev der kæmpet, svedt og råbt ad hinanden under træningen, men ikke mere end
at man var gode venner bagefter, hvor træningen skulle drøftes i tredje halvleg. Dog
blev floorball ramt at et par skader, og derfor har der været snak om at man evt. skulle
begynde at varme lidt op, men dette er dog
stadig i planlægningsfasen, da man jo nødig
skulle bruge al sin energi før tid.
Spinningscyklerne kørte også i 2021. Her
er det nye Iqniter system blevet testet endnu
mere og er med til at skabe en bedre oplevelse for medlemmerne. Der kørte 3 hold om

ugen, med god tilslutning til alle holdene,
men der er også plads til flere.
Endnu en gang kæmpe tak til alle de frivillige der er med til at gøre HGU til en klub
for alle.
Der skal også lyde en kæmpe tak til vores
fantastiske sponsorudvalg og vores endnu
mere fantastiske sponsorer, som altid støtter op omkring HGU. Uden jer ville det ikke
være muligt, at vores medlemmer får nyt udstyr, når de har brug for det.
Det er også takket være vores sponsorer at
HGU ikke på noget tidspunkt under coronaen har været presset økonomisk, og derfor
ikke har været nødt til at skulle søge nogle
støttepuljer.
Vi har faktisk været så heldige at få flere
penge ind end vi kunne nå at bruge i år pga.
coronaen, som havde ødelagt noget af vores
sæson. Derfor ender vi 2021 med et resultat som vi i bestyrelsen ikke er helt tilfredse
med, da vi kommer ud af 2021 med et overskud. Vi i bestyrelsen ser helst at HGU kommer ud med et rundt 0 hvert år, da vi ikke har
et ønske om at samle penge til huse. Derfor
vil vi i bestyrelsen i 2022 arbejde hårdt på
at kunne præsentere nogle nye ting, der vil
være med til at gøre det til en endnu sjovere
ting at være medlem i HGU.
Vi i bestyrelsen modtager rigtig gerne ideer
til nye aktiviteter og udstyrsønsker, som kan
være med til at gøre HGU til et endnu bedre
sted at være.
I 2022 vil vi i bestyrelsen forsætte det arbejde vi startede før Coronaen. Der skal nemlig arbejdes endnu mere på at det skal være
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en fornøjelse at være frivillig i HGU. Dette
vil vi blandt andet gøre ved at lave nogle
frivillig-arrangementer for alle de frivillige
i HGU, hvor der vil være nogle fælles aktiviteter først og derefter noget lidt mad og
hygge.
I 2021 fik vi muligheden for at få HGUs
fyrværkerisalg tilbage på programmet. Det
er en fornøjelse at se alle de frivillige, der er
villige til at give den en skalle for og hjælpe
HGU, hvilket i 2021 endte med et flot overskud på 36.000kr. En kæmpe tak til alle de
frivillige, men også en tak til alle dem, som
købte fyrværkeri ved HGU og støttede op
omkring den lokale klub.
I 2021 kom vores nye hjemmeside også i luften, hvilket har været med til at gøre det nemmere for vores medlemmer at finde rundt på
hjemmesiden, og det har gjort det endnu
nemmere for bestyrelsen at informere omkring hvad der sker i HGU. Der bliver fyldt
mere på siden hver uge, så gør endelig dig
selv en tjeneste og gå ind og se HGUs nye
hjemmeside: www.h-gu.dk
Endnu en gang en kæmpe tak til alle de frivillige der altid hjælper til.
Dog er vi i bestyrelsen nødt til også at komme
med et lidt surt opstød, som vi faktisk helst
var fri for.
Men vi oplever desværre alt for ofte, at det er
de samme personer, der hjælper igen og igen
(en kæmpe tak til jer der altid hjælper).
Det kan ikke være rigtigt, at det altid er de
samme få personer der hjælper til. Der er
brug for flere frivillige i HGU, jo flere vi er,
jo nemmere bliver det for alle.
Vi oplever flere og flere, der ser HGU som
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en ”børnepasning,” hvor de kan sende deres
børn op og så bare komme og hente dem
igen. Vi har brug for jeres hjælp. Der er plads
til alle frivillige i HGU, du skal ikke nødvendigvis være træner eller sidde i et udvalg. Tag
endelige fat i en fra bestyrelsen, for at høre
hvor HGU kan bruge din hjælp.
Hvis I ønsker, at der forsat skal være et HGU
er I nødt til at hjælpe til. Ellers ender det
med, at der ikke er noget som hedder HGU
mere. De frivillige brænder simpelthen ud.
På bestyrelsen vegne
Mads Jørgensen
Generalforsamling 25/3 i hallen, husk at
forslag skal være indsendt til:
info@h-gu.dk senest 14 dage før.

HGUs bestyrelse:

Mads Jørgensen – på valg
(modtager genvalg)
Marian Jeppesen – på valg
(modtager genvalg)
Bent Erik Iversen – ikke på valg
Lisbeth Klokkerholm – på valg
(modtager ikke genvalg)
Line Lea – på valg
(modtager ikke genvalg)
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HGU

Indtægter
Kontingenter
Hallejetilskud
Øvrige tilskud Kommunen
Rengøringstilskud
Sponsorater
Arrangementer
Arrangements konto
Salg af Fyrværkeri
Leje Af borde + stole
Renter, gebyrer
Aktie udbytte
Salg af rekvisitter
Øvrige indtægter
Varelager, fyrværkeri
I alt
Udgifter

Samlet Resultat
2021

180.578,75
330.240,56
29.612,65
15.075,00
192.410,97
24.706,68
0,00
109.278,50
4.745,00
0,00
255,80
5.385,00
0,00
425,16
892.714,07
2021

Honorar
Turnering + Forenings udg.
Sponsor udgifter
Halleje
Arrangementer
Tøj
Dommer + bøder
Kursus
Rekvisitter
Udgi. Omklædningsrum
Forsikring,kontor og div.
Udgifter fyrværkeri
Obligationer tabt
Renter negativ
Tilbagebetale tilskud
I alt

29.800,00
17.179,09
58.613,50
379.841,29
27.093,76
788,00
13.216,04
8.400,00
15.715,28
19.825,00
62.056,28
72.412,19
869,72
5.236,09
0,00
711.046,24

Overskud

181.667,83

194.508,75
408.289,64
23.011,25
12.416,25
258.177,96
0,00
0,00
0,00
4.910,00
0,00
2.046,40
1.550,00
0,00
0,00
904.910,25
2020
26.850,00
17.808,66
238.545,08
465.172,34
26.980,25
1.125,00
7.476,56
3.691,00
47.702,97
20.100,00
49.012,80
8.562,50
2.557,97
4.721,85
0,00
920.306,98

-15.396,73

Underskud

Medlemmer

2020

2021

2020

2019 2018

460

501

457

449
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Balance pr. 31-12-21
Aktiver
Vestjysk Bank
Landbobanken
Udestående fordringer
Kasse
2433 Bankinv. Kort obli.
Arrangements konto

611.330,71
237.407,15
10.313,54
11.184,00
228.020,12
30.614,74

Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital Ultimo
Kontingent forudbetalt, Spinning

I alt

947.092,43
181.667,83
1.128.760,26
110,00

1.128.870,26

Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden
bemærkninger.
Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger
er udenfor revisionens påtegning.
Dato: 07-02-2022

Kasserer: Bent Erik Iversen

Revideret af: Anita Sandgrav

Revideret af: Karina Susgaard
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Passiver

1.128.870,26
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Beretning 2021
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Nu er vi optimistiske, nu tror vi på, at det
kører. Vi er fra Centerets side sluppet okay
igennem Coronaen rent økonomisk.
Vi har som så mange andre søgt kompensation og fået et pænt tilskud, hvilket er med
til, at vi kommer ud med et positivt resultat. Vi er klar igen og nu begynder vi at turde lave arrangementer. Det har vi ikke turdet
indtil nu, men nu lysner det, aktivitetsgrupperne skal i gang igen. Det glæder vi os over
fra bestyrelsens side. Vi har oplevet god forståelse fra alle sider, det er dejligt.
Højskoledagene som kører to gange om måneden med forskellige foredragsholdere, er i
gang igen og med stor succes. Det er dejligt
at så mange mennesker kommer, også udefra. Det er jo også god reklame for centeret.
En del arrangementer som Lars Gylden,
Sanglærken og Sebastian, kommunalvalg,
julehygge m.m. er blevet gennemført med
begrænsninger, men det har fungeret rigtig
fint.
Angående centerets aktiviteter har der været
mange aflysninger her i efteråret af arrangementer og fester. Og ikke mindst vores julefrokost hvor der var 275 tilmeldte, måtte vi
desværre aflyse p.g.a. stærkt stigende smittetal
i vores kommune, så vi turde ikke gennemføre.
Men vi kommer stærkt tilbage igen til december. Trods det så har Tina haft meget
travlt med mad ud af huset hele efteråret og i
julen. Det er helt fantastisk med den aktivitet
der har været omkring dette og med jeres opbakning. Stor ros til Tina for dette.

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

Som det ser ud nu, ser det rigtig godt ud med
booking af fester og arrangementer, så der vil
blive travlhed i Centeret det næste år.
Arrangementet med Fotovognen, som har
stået på standby det sidste par år, ser nu også
ud til at lykkes, Fotovognen vil komme den
21. april kl. 19, vi glæder os til at få en underholdende aften med dem.
Angående fitness center, har vi besluttet, at
vi vil inddrage hjørnet nede ved springgraven. Der er stor tilgang af medlemmer og de
synes at lokalet er for lille, nede ved spinnings lokalet. Derfor har vi i bestyrelsen
besluttet at vi vil gå i gang her i foråret med
at indrette lokalet og det skal stå klar til efterårsferien.
Desværre valgte Marlene at stoppe i Centeret
den 1. oktober p.g.a. helbredsmæssige årsager. Det var uventet, og ærgerligt, men vi har
selvfølgelig fuld forståelse for dette. Vi vil
gerne sige dig stor tak for din indsats, og særligt overlapning til Tina, hvor du har været en
fantastisk hjælp til at få hende sat ind i arbejdet. Det er dejligt, at du stadig hjælper til engang imellem.
Som afløser for Marlene fik vi fat i Tina
Møller Sørensen, som startede den 15. oktober. Velkommen til dig Tina, vi håber vi får
et fantastisk samarbejde. Vi er godt klar over,
der er mange ting at komme ind i, og der har
da også været mange forbi og give dig råd
og vejledning, og mange har givet en hånd
med på vejen, for at få opgaverne løst, det
er dejligt.
Der er mange frivillige hjælpere omkring
centeret, lige fra gulvvaskehold til ukrudtshold, vedligehold af legeplads samt opdæk11
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kere m.m. Den opbakning og den energi til
Centeret, er med til, at vi kan have den standard vi har, og holde Centeret så flot. Det
skal I ha’ tusind tak for, og det gælder også,
hvis der er nogen jeg mangler at få nævnt. Vi
satser på at holde en hjælperfest igen her til
foråret, for alle de frivillige og for dem, der
sidder derhjemme imens.
Jeg vil gerne fra Centerets side sige tak til
HGU for samarbejdet i det forløbne år. Vi fik
det til at fungere fint og løst opgaverne på
bedst mulig måde, bl.a. fik vi holdt møderne
online.
Sponsorudvalget har igen i år, gjort et fantastisk stort stykke arbejde. Der er blevet afholdt
nogle arrangementer i Erhvervsgruppen, og
det var et par indholdsrige arrangementer.
Erhvervsgruppen har været ude på Lalandia i
Søndervig, og de har holdt ålegilde i oktober.
Det er utrolig vigtigt for os med jeres opbakning, til Centeret og HGU.
Det er også med til at vi har klaret os godt igennem de sidste to år. Formålet med sponsorpengene er, at vi skal sætte nogle aktiviteter i gang sammen med HGU. Det vil blive
nemmere fremover. Vi vil fra Centerets side,
sige en stor tak til sponsorudvalget, for jeres
kæmpe arbejde, og ikke mindst til alle sponsorer for jeres opbakning.
Igen i år har vi besluttet, at vi vil holde
fælles generalforsamling. Det bliver fredag
den 25.3 kl. 17. Der afholder vi de fire for-

Holmsland Idræts-og Kulturcenter

eningers generalforsamling, med fællesspisning. Jeg vil opfordre jer til at møde op til en
hyggelig aften.
Og husk: I bliver ikke valgt ind i bestyrelsen
medmindre I selv ønsker det.
På valg
Anita Jensen		
ønsker ikke genvalg
Brian Jeppesen		
ønsker ikke genvalg
Kjeld Pedersen		
ønsker ikke genvalg
Anders Nohns		
ikke på valg
Kirsten H. Andersen		
ikke på valg, men ønsker at træde ud af
bestyrelsen.
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen
for et godt samarbejde gennem årene. Der
har været mange udfordringer. Jeg synes, vi
har været gode til at løse dem på bedst mulig
måde. Jeg synes det har været spændende at
være med, og vi har haft det sjovt, jeg har
nydt alle de år, jeg har været med her, og ønsker jer go vind fremover.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Pedersen

Støt vore annoncører/sponsorer – de støtter os
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Holmsland Idræts-og Kulturcenter
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Beretning
Holmsland Sogneforening 2021
2021 blev også et år, hvor vi skulle begå os
i skyggen af Corona – dette betød bl.a. for
Holmsland Sogneforening at loppemarkedet
for 2. år i træk blev afholdt på en anderledes
måde: vi har fra forår til og med efterårsferien
holdt åben på Bandsbyvej 32 to gange ugentligt.
Noget der kræver masser af frivillige kræfter og
en velvilje fra Karen Marie og Kresten,( hvor
”lopperne” bor til leje) så der er en del folk i bygningerne hver uge i stedet for et par gange om
året. TAK til jer.
At der har været åben jævnligt, takket være
de mange ildsjæle som sørger for der sælges rigtig mange gode ting, kan også ses på
regnskabet: det har givet et ”pænt” overskud
på loppekontoen. Hvordan det fremover skal
køre, er endnu ikke besluttet.
Generalforsamlingen havde vi håbet på, at
vi kunne holde sammen med de tre andre foreninger, som vi ”plejer” at gøre det, men nej –
også her måtte vi være hver for sig. Det råder
vi (forhåbentlig) bod på her i 2022 (sæt X ved
d. 25. marts 2022 kl. 17.00 – se andetsteds i
bladet).
”Velkommen Her” har ligget i dvale hele året.
Vi havde håbet på, at vi kunne komme i gang
igen efter Corona nedlukningen, men vi mangler frivillige, der kan afse tid til det. TAK til jer
frivillige der har fået ”Velkommen Her” til at
køre hver uge, og som har været en stor inspirator til vores udenlandske borgere.
Helhedsplan Kloster blev i september godkendt i byrådet i RKSK. Hele året har der været
arbejdet med planen – selvom det ikke har
været synligt, er der blevet arbejdet MEGET i
forskellige små grupper.
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1. prioritet er Kloster Syd. Og vi støtter 100%
op om at Dagli´Brugsen så hurtig som muligt
bliver flyttet op mod Søndervig Landevej. Så
langt sydpå som muligt. Der planlægges et
”Parat-til-start” møde mandag d. 28. marts (se
andetsteds i bladet).
Naturens Dag blev afholdt d. 2. søndag i september og årets tema var ”Den eventyrlige natur”. Igen kan man vist godt sige at det var et
tilløbsstykke med 400-500 besøgende.
I 2020 havde vi fået doneret 25.000 kr. til brug
ved Naturens Dag, som jo pga. Corona desværre ikke blev afholdt. Derfor valgte vi i år
at henvende os til falkoner Louise Vedel fra
Falkecenter Samsø, om hun kunne komme med
sine fugle. Hun havde taget en høg, en ørn og
en falk med til Røjklit Havn, hvor hun lavede to
opvisninger med de prægtige fugle.
En masse andre aktiviteter foregik på Havnen
eller havde udgangspunkt herfra og igen sluttede dagen med friluftsgudstjeneste og fællesspisning. I regnskabet ser det lidt voldsomt
ud, men de 25.000 kr. er indtægtsført i 2020
(under Naturens Dag og diverse) og brugt i
2021.
SPANGEN v/Vonå Engbro er nu selvkørende
rent økonomisk via mange mobilepay donationer. Der er næsten altid folk der sidder og
nyder en kop kaffe, en frokost eller bare roen
og udsigten fra madpakkehuset og efterfølgende sender et lille beløb via det mobilepaynummer der står derude. Det er godt da de frivillige
kræfter så kan bruges på udvikling og drift af
Spangen.
Der er i løbet af 2021 sendt HIMS ud ca. 25
gange. Vi har fået ca. 50 tilmeldinger, og er nu
på ca. 350 der modtager HIMS, så en rigtig god
infokilde.

Fælles generalforsamling den 25. marts
Infoskærmene som hænger i Dagli´Brugsen
og i foyeren i Centeret har der været problemer med. Firmaet som servicerer skærmene har
fået et nyt system, som ikke helt har fungeret
på de opsatte skærme. De arbejder på at få dem
begge til at køre igen – så de ikke bare hænger
og er sorte!
Allerførst på året fik vi ”Byens Bil” til Kloster.
Der er lavet en opgørelse over brugen af bilen,
og den har været lejet ud ca. halvdelen af dagene og kørt ca. 1000 km i gennemsnit/måned.
”Byens Bil” oplyser, at det ligger lidt i den lave
ende af, hvad bilerne bruges i de andre byer,
hvor de har én stående, men at det somme tider
tager lang tid, inden det slår rigtig igennem. Det
er hovedsageligt 2 brugere, der benytter sig af
tilbuddet. Vi håber der er flere, der i fremtiden
vil benytte tilbuddet.
Blomsterstriber langs Klostervej var et stort
hit, og der er taget mange feriefotos, hvor vi
håber, de har fået byskiltet med Kloster med.
Vi har i år investeret i ny julebelysning gennem
byen. Det kan også ses i regnskabet, men det er
jo noget, hele byen har glæde af. Også folk der
kører gennem byen i december, roser det.

gen. Det koster kr. 100,- og du kan andetsteds i
bladet se, hvordan du kan melde dig ind.
På vegne af bestyrelsen
Dorthe Krogsgaard

På valg fra bestyrelsen er:
Dee Berger
modtager genvalg
Dan Søgaard
modtager genvalg
Bodil Hindsholm Hansen
modtager genvalg
Dorthe Krogsgaard
modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter:
Tom Poulsgaard
modtager genvalg
Ursula Bækkegaard
modtager genvalg

Vi fik også mange glade smil, da vi den sidste søndag inden jul havde taget nissetøj på og
delte godteposer ud i ”vores” nye rundkørsel.
Vi stod i blæsende vejr i ca. ½ time og fik delt
200 godteposer ud til bilister – en sjov idé der
lige kom op, og det er noget af det der gør det
sjovt at være med i foreningsarbejdet.
En KÆMPE TAK til alle I frivillige der på den
ene eller anden måde hjælper Holmsland Sogneforening, samt alle medlemmer der støtter op
omkring foreningen.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til
fælles generalforsamling fredag d. 25. marts,
og HUSK nu at få dig meldt ind i forenin17
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Fælles generalforsamling den 25. marts
Beretning for
Dagli’Brugsen Holmsland 2021
Det er fortidens gerninger, der skal godkendes på årets generalforsamling.
- og fortiden er her 2021.
Men ikke desto mindre starter vi alligevel i
2022, nemlig mandag d. 3. januar 2022.
Kloaksepareringen tog sin begyndelse den
dag, og Klostervej blev spærret for gennemkørsel. Bum! Sådan. Spærret i 4 måneder.
Vi blev som landsby orienteret forud i august
2021, men da var alle planer godkendt og arbejdet igangsat. Vi stod lidt med håret i postkassen. Tænk hvis vi som landsby var blevet
inviteret til dialog langt tidligere i processen,
så var vi måske bedre forberedt.
Vi havde bange anelser for Brugsens omsætning. Ville de trofaste kunder køre ad omveje
og grusveje for at komme til Dagli’Brugsen?
Ville de bruge ekstra tid på det? Jimmi og
personalet gik i ”kundetiltrækningsmode” og
”tilbudsmode”. De planlagde hver uge gode
tilbud, og kunderne kom – også efter de almindelige dagligvarer.
Der er virkelig en vilje til at bakke vores
lokale Brugs op. Det er vi taknemmelige for.
Den første måned er gået, og vi kan konstatere, at vi næsten holder omsætningen i januar i forhold til budget. Vi mangler i januar på
ugebasis 2 – 6 %. Godt arbejde af Jimmi og
personalet og godt arbejde af jer kunder. Tak.
Nu tilbage til en redegørelse for det forgangne års forløb.
Lidt talmateriale:
Vi har 623 medlemmer, og heraf bruger knap
300 medlemmer Coop App. dels til selv-

betjening udenom kassen og dels til betaling
ved kassen. Knap halvdelen af omsætningen
kommer fra medlemmer.
Årets resultat:
Omsætning 2021:
13.160.000 kr. – mod sidste år:
11.948.000 kr.
Indtjening 2021: overskud på
442.000 kr. – mod sidste år:
352.000 kr.
Dagli’Brugsen Holmsland har i 2021 forbedret både omsætning og indtjening.
Det har tilsvarende givet sorte tal på bundlinjen. Vi bærer penge i banken hver måned.
Indtjeningen er forbedret med 25 %.
Et flot resultat der begunstiger udviklingen
hen imod en ny butik.
Det fulde regnskab ligger hos revisor, så der
kan komme små ændringer ved den nærmere
gennemgang. Vi forventer det færdige regnskab ligger klar til afhentning i butikken sidst
i marts og til uddeling på generalforsamling
d. 25. marts.
Hovedomdrejningspunktet for 2021 har været
en ny levende butik med unik placering.
Sideløbende med har vi arbejdet med Helhedsplan Kloster. Sammen med kommunen
arbejder vi nu med at få tegningerne til at
passe ind i kommunens og dermed BoligPlanstyrelsens forventninger.
Der er en klar forventning til os fra myndighedernes side, at butikken skal falde ind
i naturen, nærmest dækkes af naturen; men
samtidig skal butikken jo også være så synlig, at kunder opdager, at her er et godt sted
at handle. Alle skal også sikres mulighed for
adgang til taget med mulighed for at slå sig
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ned på terrassen eller bare nyde udsigten.
Vi har Brian Meldgaard fra Hansen & Larsen og økonomichef fra Coop med på sidelinjen, når vi i bestyrelsen drøfter tegninger
og muligheder. Det er arkitekter fra LOOP,
der udvikler ideer og præsenterer os for muligheder. De har også tegnet Stauning Whiskey.
Vi tænker bæredygtighed og grønne løsninger
hele vejen rundt om butikken. Ikke blot i valget af materialer men også i energiløsninger.
Vi skal så vidt muligt bruge vedvarende energi, uden at der dog bliver gået på kompromis med fødevaresikkerheden. Der bliver
opstillet ladestandere til el-biler, og der bliver god plads på parkeringspladsen.
Vi har også hele tiden for øje, at det skal være
et realistisk byggeprojekt hvad angår økonomi og løbende vedligehold efter ibrugtagning.
At vi ikke bare skal bygge en ny klassisk butik; men en ”butik i naturen” gør projektet
noget dyrere. Vi er begyndt at sondere med
hjælp fra kommunen hvordan vi kan blive
tilgodeset med fondsmidler.
Fondsmidler til hele Kloster / Holmsland.
Når Brugsen skal søge midler, gør vi det ikke
alene; men i en sammenhæng med alle projekter i Helhedsplan Kloster. Derfor haster
det lidt med at samle de forskellige interessenter.
Projekterne beskrives af de involverede,
dernæst skal de prioriteres, og så skal de alle
sættes ind i den overordnede fortælling om
udvikling af Kloster / Holmsland. Det gøres
i samarbejde med Sogneforeningen / Bosætningsudvalget, og vi starter med Kloster Syd,
så lokalplansansøgningen kan gøres klar.
Mere om det på generalforsamlingen.
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I 2021 kom vi heller ikke uden om Corona –
vi startede året med Corona og desværre sluttede vi også året med en Corona-smitte, som
gik den forkerte vej.
Så det har været et år med udfordringer og
frustrationer, men også succeser og ikke
mindst fremdrift på en lang række områder,
som er vigtige for Dagli’Brugsen Holmsland.
Vi har bøvlet med varers tilgængelighed –
dels pga Corona men også pga udfordringer
med nye rutiner med varebestilling. Nu kører
det igen.
5. august 2021 døde Bente. Det ramte os,
vi blev slået lidt ud af kurs. Men der er nu
ro på personalesituationen og nye rutiner og
arbejdsgange kører i højeste gear.
Når vi løfter blikket mod 2022, så ved vi alle,
at det bliver udfordrende – vi ved vi kommer
til at kæmpe med at fastholde kunder og om-
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sætning. Indkøbspriserne har taget en himmelflugt de seneste måneder. Forbrugerne
er pressede med prisstigninger på varme,
el og dagligvarer. Det gør os usikre og forsigtige som forbrugere. Som dagligvarebutik
skal vi hele tiden balancere mellem kundetilfredshed og bundlinje. Det er udfordrende
og kræver en skarp uddeler og skarp personalegruppe og en butik, der står skarp.
- og det lykkes ganske godt for Jimmi og Co.
Vi skal desuden i mål med lokalplansansøgning, så vi kan få andre til at arbejde, mens vi
venter på 1. spadestik.
Tak til hele lokalbefolkningen for opbakning til Brugsen. Tak til det efterhånden sammentømrede personale, tak for ildhu og sammenhængskraft i bestyrelsen og sidst men
ikke mindst: Stor Tak til vores frivillige
chauffører. I kører 2,5 mill. hjem i omsætning til vores butik. Tak.

Valghandling 2022
Bestyrelsen består af:
Dorthe Vogt
Linda Tøt, på valg
modtager genvalg
Erik Dideriksen
Svend S. Jensen, på valg
modtager genvalg
Esther Larsen.
Suppleant: Jane Gravengaard

Bestyrelsen
Dagli’Brugsen Holmsland
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Kontingentbetaling til Sogneforeningen
Lagde du mærke til hvor flot vores nye julebelysning gennem Kloster så ud i december?
Der er nemlig blevet investeret i helt nye julehjerter og nye lyskæder, så nu er julehyggen
gennem Kloster sikret mange år frem.
Vi vil gerne opfordre alle i vores lille samfund til at støtte vores lokale foreninger med et
medlemskab.
Hvad er du bl.a. med til at støtte gennem et medlemskab af Holmsland Sogneforening?
• Sognebladet
• Bosætningsarbejde og helhedsplan
• HIMS og infoskærme i Dagli´Brugsen og Centeret
• Informationskort over Holmsland
• Julebelysningen gennem byen og ”december”-skoven ved Dagli´Brugsen
• Flagallé gennem byen og ned til Gammelsogn Kirke
• Madpakkehuset Spangen
• Sogneparken
• Naturens Dag
• Grundlovsdagsmøde
• Grønne områder: Johanne Høkers Plads og Æ Pold
• Kloster Legeplads
• Foreningens loppemarked
• Gennemførelse af fælles arrangementer, f.eks. Banko Carl og julehygge
Et medlemskab koster 100 kr. årligt pr. person
Beløbet kan betales på følgende måder:
• Mobilepay 221722 – skriv ”kontingent” og navn i bemærkning
• Indbetaling til bankkonto: 7670 – 1308787 (HUSK navn)
• Kontant i Dagli´Brugsen i Kloster
Med venlig hilsen
Holmsland Sogneforening
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Afsløring af forslag til
nyt navn til Holmsland
Sogneforening
Tak for det store engagement i forslagsrunden.
Vi håber på stort fremmøde på generalforsamlingen, så vores forenings navn bliver afgjort af
så mange som muligt. Alle medlemmer af Sogneforeningen kan stemme og hvis man ikke allerede er medlem, kan man nå at melde sig ind
på aftenen og dermed opnå stemmeret.
Bestyrelsen har gennem flere år diskuteret
hvordan vi skal øge medlemsskaren, udbrede
kendskabet til vores aktiviteter og ikke mindst
vores formål.
Vi har en fantastisk forening med en stor frivillig skare af gode aktive mennesker, som vil det
bedste for Holmsland. Vi er opstået af et ønske om og et behov for en samlende forening
til understøttelse af aktiviteter og fællesskab på
Holmsland, et ansigt udadtil og forbindelsesled
til andre, f.eks. kommunen. Og vi synes langt
hen ad vejen vi lykkes med at opfylde formålet
og være aktive lokalt.
Foreningen har været dybt involveret i arbejdet med udvikling af Holmsland gennem Helhedsplanen og vi er overbeviste om, at det kan
være medvirkende til, at vi har fået en medlemstilgang. Det er vi glade for og stolte over. Ligesom nomineringen til året frivilligpris også har
givet øget opmærksomhed omkring foreningen og dens virke. Alene det at blive nomineret
er stort, den store opbakning i stemmetal har
været overvældende. Tak for det.
Bestyrelsen vil gerne leve op til det ansvar det
er at drive og lede en forening som Holmsland
Sogneforening, og derfor vil vi gerne være med
til at bære det store arbejde vore forgængere

har lagt i foreningen med ind i fremtiden, så vi
også kan være en forening for ikke bare de nuværende medlemmer, men også de unge og de
kommende generationer på Holmsland.
Vi har i år den yngste bestyrelse måske nogen
sinde, og det lover jo godt for fremtiden. Alligevel har vi ikke nok kontakt med børnefamilier og yngre i det hele taget.
Vi har arbejdet med flere forslag til at sikre
foreningen bringes med ind i fremtiden med
alle de aktiver og værdier foreningen står for.
Det ene forslag har vi allerede sidste år bragt
op på generalforsamlingen. Bestyrelsen lægger
nemlig op til at ændre i navnet på foreningen så
det står klart, også for tilflyttere og yngre mennesker, hvad foreningen arbejder med og hvem
vi arbejder for. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med planerne, for på dette års generalforsamling at fremlægge et forslag til navneændring.
Som mange vil vide, har bestyrelsen derfor
stået i spidsen for en konkurrence med forslag
til et nyt navn, hvorfra bestyrelsen kunne lade
sig inspirere.
Vi har fået mange gode forslag - Tak for dem
- og mange gode argumenter for både nye forslag såvel som gode argumenter for at beholde
det nuværende navn - også tak for dem.
Vi er endt med at foreslå navneforandring til:
Holmsland Fællesskab og Udvikling
Fordi det er dét vi er og skal være. Vi er for hele
Holmsland, vi arbejder for fællesskabet - både
mellem individer og mellem foreningerne, vi
arbejder for udvikling og prøver at påvirke den
til det bedste for borgere og naturen på vores
dejlige Holmsland.
Vi håber selvfølgelig generalforsamlingen vil
bakke bestyrelsens forslag op. Mød op og stem
uanset om du er for eller imod forslaget.
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HOLMSLAND SOGNEFORENING
Lopper
”Af gammelt jern smedes nye våben,” siger
et gammelt ordsprog.
Ordene kan sagtens overføres på Holmsland
Sogneforenings Lopper og Genbrug.
Gamle, brugte ting bliver solgt, istandsat og
står nu til glæde for en ny ejer.
Oveni kommer gode penge i Holmsland
Sogneforenings kasse.
Derfor har det stor værdi, at så mange givere
betænker Lopper og Genbrug.
Bliv endelig ved med det!
Holmsland Sogneforenings Lopper og
Genbrug sælger ikke i øjeblikket, men der
samles ”til huse”, og salget starter efter
påske.
Der er flere muligheder for aflevering af genbrugseffekter:
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• 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.
Lopper kan svømme, men det kan vores lopper ikke.
Derfor mange tak til Ringkøbing Skjern Kommune for hjælp til anskaffelse af en vandtæt
container. Det bliver så godt, når vi ikke skal
frygte vandskade.
Venlig hilsen fra Loppeholdet.
PS: Gamle fladskærme er efterspurgte, og vi
kan sælge alt, hvad der kommer ind.
/BS

HOLMSLAND SOGNEFORENING

Hold Holmsland ren
Affaldsindsamling
Søndag d. 3. april 2022 kl. 10-13
Mødested:
Legepladsen ved
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Vi sørger for godt vejr og
affaldssække – og når alle
er kommet hjem fra
ruterne, serverer vi en
lille forfriskning

Du skal bare komme med dit gode humør, og så får
vi et par hyggelige timer sammen
Tidlig forårshilsen fra
Holmsland Sogneforening
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VOX POP ved BHH
Hvad betyder påske for dig?

Hvad er så en vox pop?
Nogle har spurgt, hvad det mærkelige
fremmedord betyder?
Vox pop er en forkortelse og betyder
”folkets stemme”. Det kommer oprindeligt
fra latin.
Vox betyder ”stemme”. Man kan genkende
ordet i ”vokal”. Og pop er en forkortelse af
populi, der betyder ”folkets”.
Stammen af ordet findes også i ”populær” –
og så jo også i ”pop”.
Jamen, findes der ikke et godt dansk ord for
det?
Jo, det gør der. Det svarer på dansk til
”rundspørge”. Men det syntes jeg ærlig talt
lød lidt højtideligt og Gallup-agtigt, så jeg
valgte det korte og uhøjtidelige vox pop.
Tak til alle, der har indvilliget i at deltage
i Sognebladets lille vox pop – eller rundspørge. Denne gang om påsken.
BHH

Hvornår er det så påske?
I år falder påsken søndag den 14. april, men
påsken falder på forskellige datoer for hvert
år.
Tidspunktet for den kristne påske lægger sig
op ad den jødiske påske, som fejres ved fuldmåne efter forårsjævndøgn (den 20. eller 21.
marts). Den kristne påske fejres om søndagen (påskedag), altså 1. søndag efter fuldmåne
efter forårsjævndøgn.
Det er altså årsagen til, at vi kan få en ekstrem tidlig påske, den 21. eller 22. marts,
hvis det er fuldmåne og forårsjævndøgn den
20. marts, og næste dag er en søndag. Eller
påsken kan falde i slutningen af april, hvis der
har været fuldmåne lige før forårsjævndøgn.
Som oftest falder påsken dog i begyndelsen
eller midten af april.
En meget tidlig påske forhindrer os heldigvis
ikke i at pynte med påskeliljer. Dels er vores
klima blevet lunere, og det kan mærkes i haverne. Dels er de små mini-påskeliljer (vis-avis påskeliljerne) tidligere fremme, dels driver gartnerierne påskeliljer frem, så det passer
med den store efterspørgsel op til påske.
Derimod kan det knibe med at få påskeliljer,
når påsken falder sent, for det er svært at holde blomstringen tilbage, men så har vi heldigvis maj-liljerne at glæde os over.
BHH
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VOX POP ved BHH
Hvad betyder påske for dig?
Johannes Nøhr, Kloster

I påsken er vi sammen i den nære familie. Vi
mødes med vore voksne børn påskedag eller
2. påskedag om eftermiddagen, så vi kan nå
at komme i kirke først.
For mig er påsken den største kirkehøjtid,
større end julen, for uden påsken, hvor Jesus opstår fra de døde, ville der ingen kristendom være.
Vi er altid i kirke i påsken, mindst én af
helligdagene. Gerne palmesøndag. Det er
også en meget festlig dag. Også påskedag eller 2. påskedag. Der plejer vi at synge ”Påskeblomst, hvad vil du her”. Det er min yndlingspåskesalme.
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Marie Busch Nielsen, Kloster
Påsken betyder
ikke så meget
for mig, som
den har gjort.
Som barn sang
jeg i kirkekor
i Vorgod, og
som voksen var
jeg kirkesanger
i Brejning og
Væggerskilde.
Mine børn gik i fredagsklub i Spjald. Da var
påsken den store kirkehøjtid.
Nu går jeg ikke mere så meget i kirke, og
påsken er blevet mere orienteret mod familien. I påsken kan alle de store børn komme
hjem, for der er flere sammenhængende fridage, og skolerne har lukket. Så nyder vi
samværet.
Jeg er ikke til store påskefrokoster, men en
hyggelig påskebrunch, vil jeg gerne lave. Så
dækker vi fint op med min mormors gamle
erantisstel. Det er så smukt og påskeagtigt.
Påsken er meget forbundet med foråret. Alting spirer frem, påskeliljerne blomstrer ligesom i salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her.”
Livet får en ny chance. Det kan vi glædes
over hvert år.

VOX POP ved BHH
Hvad betyder påske for dig?
Søren Kjær Højmose,
automekaniker i Kloster Auto

Søren bliver forstyrret med hovedet nede i
motorrummet på en af de mange biler, der
står i Kloster Autos værksted.
Påsken? Ja, den glæder jeg mig da til. Da
holder værkstedet jo lukket, og vi har fri. Så
er det tid for at være sammen med familien.
Vi har tradition for en påskefrokost, hvor vi
hygger os sammen. Æg hører jo til i påsken.
Så æg med sild og snaps. Det er en god begyndelse på frokosten og familiehyggen.
Og så er der jo påskeæggene! Man bliver
vel aldrig for voksen til at få et påskeæg!
Jeg bliver i hvert fald glad, når jeg ser et
påskeæg stå på bordet, og det er til mig. Det
er da en rigtig dejlig gave at få til påske.
Så ja. Jeg glæder mig til påske.

Esther Larsen, Lodbjerg Hede
Påsken er en
anledning til at
samle familien,
vore børn og
børnebørn.
Vi har nogle
gode traditioner
at samles om.
At lave ”skidne
æg” er sådan en
gammel tradition. De større
børn elsker det; de mindre får hårdkogte
æg med karse og mayonnaise. Det måltid er
også en anledning til at fortælle om gamle
dage. Vore børnebørn elsker det.
Når vi kommer til nytår og blader op i kalenderen, er det altid spændende at se, hvornår
påsken falder. Det skifter jo fra år til år, fra
slutningen af marts til sidst i april. Det er i
naturens brydningstid. Det er altid spændende at se, hvor langt naturen er kommet.
Det er vi altid nysgerrige på. Så påsken går
vi ind i med forventningens glæde.
Påsken er jo kirkeårets store højtid. Men det
er også en højtid herude på Lodbjerg Hede.
Så kommer ”mylderet” tilbage. Der bliver liv
på legepladsen, vi har som nabo, og alle udeaktiviteterne begynder. Det passer godt for
os, der bor på Holmsland.
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Holmsland Friluftslaug

hopper i baljen og starter ny sæson 2022.
Endelig… lørdag d. 5. februar kunne vi i
Holmsland Friluftslaug hoppe i bølgen blå i
Hvide Sande Svømmehal. Kajakkerne kaldte.
En ny sæson 2022 kunne starte med vandtilvænning og redningsøvelser. De øvede roere
kunne få det genopfrisket og nye medlemmer kunne starte deres kajak-erfaringer.
Det gav en fin stemning med højt humør og
kådhed, og flere roere gav udtryk for, at de
kunne mærke, at to år var gået siden sidste
besøg i svømmehallen (pga. Corona).
Der blev aset og maset, og mange fik ømme
muskler og røde lår. Der eksperimenteres
med nye måder at komme op i kajakken
igen. Er det benene først? Skal det være en
Cowboy-redning? Eller en wet-entry? Den
oprindelige makkerredning og selvredning
skal også sidde som en fast del af repertoiret.

og det var en god måde at sige velkommen
til de nye og velkommen til alle til ny sæson.
Vi kan mærke det bliver en god sæson.

En ny sæson hvor alle bliver tilbudt et 1.
hjælpskursus. En ny sæson hvor vi har planlagt at gennemføre et EPP2 kursus med efterfølgende frigivelse til de roere, der endnu
ikke er frigivet. Med et EPP2 bevis (European Paddle Pass) frigives man til at ro alene,
og det åbner mulighed for at låne kajakker i
andre klubber, hvis man på en tur pludselig
er ved et stykke indbydende vand og får lyst
til en tur – eller man kan deltage i et event i
en anden klub.
Vi holder fast i klubaften i Røjklit Havn hver
onsdag fra maj til oktober. Derudover vil vi
lægge os fast på en månedlig mandag aften,
hvor vi udelukkende øver roteknik på Stadil
Fjord for at gøre roernes tekniske og sikkerhedsmæssige niveau bedre – og motivere til
leg og læring.
Det næste der sker i klubben er et planlægningsmøde d. 7. april. Her inviteres alle til at
komme med ideer til ture i den kommende
sæson. Både kortere og længere ture.

I en velfortjent kaffepause var Aase-Dortheholdet klar med nybagte fastelavnsboller og
frisk frugt og grønt. Så alt var ved det gamle,
30

I er altid velkommen i havnen en onsdag aften til en kaffesnak eller en prøvetur.
// arbejdsudvalget

HOLMSLAND GYMNASTIK & UNGDOMSFORENING

Gangmotion
”Gang i Holmsland” - ”Gå dig glad” tirsdage i april, maj, juni og august 2022.
Gangmotion i HGU er for alle uanset alder
og træningstilstand. Ruter og tempo tilpasses, så alle kan være med, men også så der er
udfordringer for alle. Vi går på veje og stier
rundt på Holmsland, og måske kører vi ud
en gang imellem og går ad ”nye veje”. Vi får
snakket med dem, vi kender og lærer nye at
kende. Kroppen har det rigtig godt bagefter,
da vi får os rørt i godt selskab.
Vil du være med – så snør traveskoene og
mød op på terrassen ved Holmsland Idrætsog Kulturcenter
TIRSDAG DEN 5. APRIL KL 19.00.

Der er 2 ruter at vælge imellem – enten ca. 2
km. eller 5-6 km. Turenes længde tilpasses i
løbet af sæsonen. Husk godt fodtøj og godt
humør. Det koster 100 kr. at være med hele
sæsonen - betales via HGU’s hjemmeside eller 10 kr. pr. aften.
Har du spørgsmål omkring gangmotion så
kontakt en fra gangudvalget eller ring til
Nanna på tlf. 2517 0599.
På gensyn fra Gangudvalget
Birthe Eskildsen, Mette Kristensen,
Maybritt Pugflod, Inger Iversen
og Nanna Nygaard
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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
32

• Døgnvagt
• Servicevagt
• Risk Management
• Butikskontrol

KIRKESIDER
Ny Sogn og Gammel Sogn
Marts – Maj 2022
GILEAD

”Jeg er lige blevet færdig med romanen ”Jack”, den seneste i en serie romaner, der kaldes Gilead-bøgerne.” Jeg talte i telefon med min
søn, og han svarede: ”De bøger har
jeg vist hørt om, er det ikke dem,
der ligger bag HBO-serien ”The
Handmaids’ tale”?
Det fandt vi så hurtigt ud af, at det
ikke var. Jeg tænkte på en roman af
den amerikanske forfatter Marilynne Robinson. Han på én af den
canadiske Margaret Atwood. Men i
begge spiller det bibelske stednavn
Gilead en rolle, som det også gør i
en salme af Grundtvig, hvor vi, der
synger salmen, skildres som ”Herrens folk i Gilead”. Men hvad er Gilead i Bibelen, og hvorfor bruger
man det i litteratur og salmer?
Det sidste først: Indtil for ca. 100
år siden var Bibelen en fælles referenceramme. Tag fx området ved
havnen i Hvide Sande, som fik sit
navn, da en gammel fisker sagde
noget i retning af: ”Her har jeg det

lige så godt som Abraham i Mamrelund.” Så vidste alle, hvad han
mente og stedet havde fået sit navn
med et glimt i øjet. Der er eksempler fra dagligsproget: en Laban er
opkaldt efter Jakobs svigerfar som
snød ham i en bryllupsaftale. Og tidens talentshows refererer alle til
Jesus, der taler om den store mønt,
som kaldtes en talent og som vi alle
har fået. Osv.
Men hvad med Gilead? Helt konkret er det et landområde, som ligger i vore dages Jordan, lige øst for
floden af samme navn. En flot og
bjergrig egn. I det gamle testamente
foregår den sidste del af udtoget fra
Ægypten her.
Her dør Moses på et bjerg, mens
han ser over til dét forjættede land,
han har brugt livet på at nå frem til,
men aldrig når.
3 af Israels stammer, synes, der er
så dejligt i Gilead, at de slår sig ned
dér i stedet for at erobre Israel. I resten af Bibelen er befolkningen i
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Gilead derfor nogle, man er beslægtede med, men som man også er
blevet fremmede overfor.
I kristen tradition har man derfor
brugt Gilead som symbol på at være
nået næsten i mål – og det kan jo
både være så dejligt at man synes,
at det er godt nok. Men det kan også
være smerteligt, når man tænker på,
at man mangler et lille sidste
stykke, men aldrig får kræfterne til
at nå det.
I Marilynne Robinsons bøger er
Gilead navnet på en lille by i Iowa.
Byen kan være grundlagt af én, der
tænkte: ”Her har vi det så dejligt
som Ruben i Gilead.” Men personerne i romanen har det alle svært.
De vil gerne gøre dét gode, som ligger lige så snublende nær, som det
forjættede land var tæt på Gilead.
Men som Moses når de aldrig frem
til at fuldføre deres forsæt.
Margaret Atwoods mørke roman
”A Handmaids tale” foregår efter
en slags katastrofe, hvor Gilead er
navnet på en diktaturstat, som er
styret af en besyndelig fundamentalistisk gruppe, der henviser til Bibelen. Budskabet er nok: Vi lever i
Gilead, men hvis I gør som magthaverne siger, er vi tæt på det forjættede land.
Sådan bruger de nutidige forfattere
navnet Gilead på en ironisk måde.
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Hos Grundtvig er det anderledes:
Livet her på jorden er dejligt, ligesom i Gilead. Men engang skal vi
herfra. Det er trist at tænke på, men
måske kan vi trøste os med, at det
bliver ligesom dengang Josva ledte
folket over Jordanfloden fra Gileads land til det forjættede land.
Fra noget godt til noget bedre. Til
Paradis. Det er dét vi fejrer til Påske
og Pinse.
Ole Lange

GRAVERMEDHJÆLPER

Menighedsrådet har ansat Markus
Klenke som ny gravermedhjælper
pr. 1. februar. Man vil møde Markus i begge kirker og på begge kirkegårde. Vi har bedt ham om at
præsentere sig selv:
Mit navn er Markus Klenke. Jeg
har arbejdet som gravermedhjælper siden 1. februar. I juli 2020
flyttede mine to børn, min kone og
jeg fra Tyskland til Kloster, hvor
vi fik vores nye hjem på Gadegårdsvej 18. Jeg drev cykelbutik i
Hannover i over 24 år og ser nu
frem til en ny udfordring, og til at
lære kirkerne og jer at kende.
Forsidebillede
Til Pinse håber vi at vi igen kan se
Gammel Sogn kirketårn uden stilladser efter endt restaurering.

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

Ny Sogn

Gammel Sogn

6. marts – 1.s.i Fasten - Luk 22,24:
9.00
10.30
Størst i Himmeriget?
13. marts – 2.s.i Fasten – Mark 9,14:
10.30
9.00
Den stumme ånd
20.mar. – 3.s.i Fasten – Johs 8,42: Ud9.00
10.30
gået fra Gud
27.mar. – Midfaste – Johs 6,24-37:
9.00
Mad til evigt liv
Mogens Thams
3. apr. – Mariæ Bebudelse – Luk 1,46
*
10.30
Maris lovsang
10.apr. – Palmesøndag – Johs 12: Jesu
10.30
9.00
indtog i Jerusalem
14. apr. – Skærtorsdag – Johs 13:
9.00
Fodvaskningen
Mogens Thams
15.apr. – Langfredag –
19.00 Musikalsk
*
Jesu lidelse og død
passionsgudstjeneste
17.apr. – Påskedag – Matt 28: Jesu
9.00
10.30
Opstandelse
18.apr. - 2.påskedag – Joh 20,1 Maria
10.30
9.00
og den opstandne
24.apr. - 1.s.e.Påske – Joh 21,15. ”Har
10.30
*
du mig kær?”
1.maj 2.s.e. Påske Joh 10,22: Jesus:
*
10.30
”Jeg og faderen er ét.”
8. maj – 3.s.e.Påske – Joh 14: I Guds
9.00
hus er der mange boliger
Mogens Thams
13.maj – Bededag
10.00 Konfirmation
14.maj 10.00 Konfirmation
15.maj– 4.s.e.Påske – Joh 8,28-36:
10.30
Den virkelige frihed
22. maj 5. s.e.Påske – Joh 17,1-11: Je10.30
9.00
sus beder for sine venner
26.maj - Kr.himmelfartsdag – Luk 24
*
10.30
29. maj. 6.s.e.Påske – Joh 17: Om at
9.00
blive ét
Mogens Thams
5. juni Pinsedag – Helligåndens
10.30
9.00
komme
6. juni – 2. pinsedag _ Fælles frilufts10.30
10.30
gudstjeneste v. Vesterhavshallen
Vesterhavshallen
Vesterhavshallen
*O.L prædiker i andre kirker:3.4. kl. 9.00 Rindum kirke. 15.4. 10.30 Rindum Kirke.
24.4. kl. 9.00 i Hee kirke. 1.5. kl. 9.00 i No kirke 26.5. kl. 9.00 Rindum Kirke
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MUSIK

Langfredag 15. april kl. 19.00 i
Ny Sogn kirke.
Musikalsk Passionsgudstjeneste
Læsninger og salmer til langfredag
samt værket ”Saeta”. Et værk til
Langfredag som den spanske komponist Eduardo Torres komponerede over andalusisk folkemusik.
Ved orglet Dorota Biernacka.
Alle er velkomne. Gratis.
28.april kl. 19.00 i Ny Sogn kirke
Musikstuderendes Kor, Aarhus
Universitet
Klassisk og mere moderne dansk
kormusik, der hylder foråret. Koret
består som navnet siger af musikstuderende fra Aarhus Universitet.
Koncerten markerer Ole Langes
25-års jubilæum som præst på
Holmsland.
Alle er velkomne. Gratis.
11. Juni 2022 kl. 16.00 i Ny Sogn
kirke
Sommerkoret fra Stevns synger
”Sange fra den danske sangskat.”
Sommerkoret er et folkekor, som
holder korweekend i Vestjylland.
Et af korets medlemmer er Anette
Nielsen, som tidl. var læge i Ringkøbing og boede i Gammel Sogn
Alle er velkomne. Gratis.
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HOLMBOHJEMMET

Sangeftermiddage på Holmbohjemmet: onsdag d. 30. marts kl.
14.30, onsdag 4. maj kl. 14.30,
Gudstjenester på Holmbohjemmet:
onsdag 9. marts kl. 14.30, onsdag
13. april, onsdag 25. maj kl. 14.30.
Besøgende udefra er også velkommen til at deltage. Det er dejligt
med gæster fra sognet.

ONLINE GUDSTJENESTE
I Corona-tiden har kirker landet
over øvet sig på at være mere til
stede på internettet. Normalt sender jeg 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

Kontakt
www.holmsland-kirker.dk
Præsten: Ole Lange tlf. 97337011
email: hokl@km.dk
Kirkegården Anne Carina K. Mikkelsen: 24484340
Markus Klenke 61204437
kirkegaarden@holmsland-kirker.dk

INDRE MISSION
HEE - HOLMSLAND
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.

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 bl 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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CenterNyt
Vi havde sådan glædet os til endelig at
kunne samle Holmsland til julefrokost igen,
og med 275 tilmeldte var der virkelig lagt
op til en fest, men ak. Corona-smitten steg,
og vi turde simpelthen ikke samle så mange
mennesker. I stedet valgte vi at tilbyde julefrokost ud af huset, og det tog I fantastisk
godt imod – tusind tak!

mere. Det er gratis at deltage og der er pølsehorn til børnene. Derudover kan købes kaffe
og fastelavnsboller for 30 kr. Forudbestil gerne og husk tilmelding senest d. 24. februar til
center@centerholmsland.dk eller 40 46 16 80.

Gymnastikopvisning d. 4. april

Fredag d. 4. april kl. 17.30 har du muligheden for at se alt hvad gymnastikholdene fra Holmsland Gymnastik-og Ungdomsforening har lært det sidste år. I år får vi
desuden besøg af eleverne fra de to dygtige
efterskoler: Bork Havn Efterskole og Staby
Efterskole. Vi glæder os til at se jer.

Fotovognen d. 21. april

I det hele taget skal alle have stort tak for
at have bakket så flot op om fællesspisning
i hallen. Vi har i 2021 været begrænset i de
aktiviteter vi har kunnet holde i hallen, men
de aktiviteter vi har holdt, har der været fuld
opbakning til og det betyder alverden for
den fremtidige drift af hallen og vores køkken, der siden Tina trådte til som Centerleder, har fået mere og mere travlt.
Vi er igen begyndt at modtage bookinger til
fester og generalforsamlinger til foråret og
sommeren. Der er stadig weekender ledige,
men overvejer du at samle venner og familie i hallen, så tag fat i Tina og book datoen.

Fastelavn d. 27. februar

Søndag d. 27. februar kl. 14.00 slår vi katten
af tønden i hallen. Hvis du kommer udklædt,
sørger vi for tønder, fællessang og meget
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Da Fotovognen først meldte sin ankomst
i 2020, blev billetterne revet væk og I har
ventet så tålmodigt, og nu er ventetiden endelig ovre. Vibeke Nipper og Anders Toft
Bro har meldt deres ankomst til Kloster d.
21. april 2022, kl. 19.00 og vi glæder os til
et hylende morsomt foredrag sammen med
dette par og ikke mindst sammen med alle
jer, der har købt billetter – I møder blot op
på aftenen, vi har noteret hvem der har købt.

CenterNyt
Fællesspisning i foråret 2022
22. februar:
Koteletter i fad med bagt kartoffelmos
og salat
1. marts:
Rullesteg med persille, kartofler og
grøntsager
8. marts:
Grillkøller med hasselbagt og ratatouille
15. marts:
Fyldt mørbrad med krydderkartofler og
broccolisalat
Prisen for dagens ret er 70 kr. per
person. Børn under 12 år 40 kr.

Medlemsskab af
Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Som medlem af HIK er du med til at
støtte både det daglige arbejde, forenings- livet og de kulturelle aktiviteter
her på Holmsland og vi håber at rigtig
mange vil støtte op om os.
Kontingentet lyder fortsat på kr. 100,og der kan betales på følgende måder:
• Bankoverførsel til konto: 7650
2439250 (HUSK at oplyse navn)
• Direkte til Centerleder – Tina

Ved bestilling: Ring/sms/mail antal personer senest fredagen før pga. varebestilling på: center@centerholmsland.dk
eller 40 46 16 80.

• Ved indgangen til vores generalforsamling fredag den 25. marts kl.
17:00

Gammelt jern kan afleveres
hos Henrik Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer.
Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting:
Ring venligst til
Henning Jørgensen
Lars Provstgaard

mobil 24 22 62 66
mobil 40 46 02 93

Pengene går til et godt formål i Holmsland
Idræts- og Kultucenter
Hilsen jernudvalget
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Holmbohjemmet
Nyt fra byens plejehjem
Vi er i skrivende stund midt i februar, og vi er
her på stedet glade for, at dagene længes og
lyset vender tilbage.
Det gør noget ved os - der er mere energi og
lyst til at være aktive.
Torsdag mødes vi alle i dagligstuen kl. 10
og får kaffe sammen med “skubberne” ude
fra byen. Vi starter med at synge, og da vi
er så heldige, at Bodil Schmidt er begyndt
som frivillig på stedet, har vi musik til. Bodil
spiller klaver, og det gør bare, at sangen går
meget lettere. Herefter en tur ud i den friske
luft.
Og er det for koldt, kan man slå sig ned i
vores fine drivhus. Det kan heller ikke vare
længe, før der skal påskeliljer i krukkerne.
Bussen er også ude at køre igen. Turene er
bl.a. gået til Hvide Sande - indkøbstur i Ringkøbing og for nylig en tur til Stadil og se på
køer og malkerobotter.
Der er også planer om en tur til museet i
Thorsminde og til Haunstrup dyrepark.

Det er sådan, at vi den første onsdag i hver
måned holder beboermøde, hvor man frit
kan ytre sig om stort og småt. Alle kan
komme med ønsker til f.eks. udflugtsmål, og
hvad man ellers kan tænke sig af aktiviteter.
Vi prøver ihærdigt at få beboerne med på råd.
Det var alt for denne gang fra Holmbohjemmet.

41

42

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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Holmsland Jagtforening
”Årsberetning ”
fra Holmsland Jagtforening.

Bestyrelsen består af:

Den forgangne sæson var ikke så præget og
besværet af Corona som den forrige, men
stadig skal der tages passende hensyn for at
begrænse smittespredning. Mindre håndtryk,
afspritning og god afstand.

Formand Karsten Krægpøth.
4044 7397

Sæsonen har haft fire jagter, en arbejds-og
jagtdag samt et par flugtskydningsaftener.
De fleste arrangementer med et udmærket
fremmøde.

Bestyrelsesmedlem Torben Sandgrav.
2014 7021

Det totale jagtudbytte har i denne sæson
været præget af en god bestand af fasaner og
harer samt mange snepper, og afsætningen af
vildtet var præget af passende priser.
Mårhundebekæmpelsen er fortsat meget aktiv, resultatet i området incl. Vest Stadil er 92
stykker, og det er lige før vores aktive mårhundejægere klager over mangel på individer.
Foreningen har i år haft en god tilgang af nye
medlemmer, velkommen til dem.
Ved diverse valg af formand og bestyrelse
skete der ingen ændringer. Men tanker og
ideer om et kommende generationsskifte er
drøftet i bestyrelsen og viderebragt på generalforsamlingen.
Jagtåret sluttede som vanligt af med jagt - 20
deltagere - gule ærter i Hans Kurts garage
og generalforsamling, alt sammen i god ro
og orden.
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Næstformand Niels Erik Jørgensen.
2326 6890

Bestyrelsesmedlem Mathias Hansen.
4047 6760
Kasserer Mogens Tarp Madsen.
9733 7247

Holmsland Jagtforening
FAUNASTRIBER
VILDTSTRIBER
BLOMSTERENGE
INSEKTSTRIBER
BIODIVERSITET
Kært barn har mange navne, men uanset navn
har disse små stykker ikke-producerende arealer en stor betydning for den vilde fauna.
To unge gutter på Holmsland – Mads Mortensen og Rune Lundsgaard - har anskaffet og videreudviklet maskineri, så de kan forberede arealerne og udså den ønskede frøblanding, om den
så skal være en foderblanding til vildtet eller en
frøblanding for at tiltrække bier, sommerfugle
og øvrige insekter, eller blot være et smukt syn
med forskellige blomster.
Reglerne har indtil nu været, at kommunen
betaler/leverer frøene, dog maximalt til 2400
kvadratmeter pr. modtager, men arbejdslønnen betales af jordejeren, og den var tidligere
aftalt til 1200 kroner pr. såsted, når bedet var
forberedt.
Hvis det ønskes, kan såbedet etableres mod en
forud aftalt merpris.
Der skelnes mellem økologiske og ikke økologiske frø, hvor de økologiske er væsentlig
dyrere end konventionelle.
Mads og Rune glæder sig til at komme i gang,
og vi kan alle glæde os til de smukke syn, og
insekterne venter med længsel.
Alle, der har et ukurant hjørne, et udyrket areal eller blot vil afgive en stump jord, kan henvende sig til:
Mads tlf. 2427 9001 eller Rune tlf. 4012 6184

Annonce

BRUNKUL

men ikke med flæsk.
For to år siden havde Holmsland Jagtforening planlagt en tur til Abildå Brunkulslejer, men Coronaen kom i vejen.
Vi prøver igen! Og denne gang lidt senere, så det er lyst i længere tid.
Abildå Brunkulslejer er det eneste gamle
leje, der har levendegørelse med diverse
maskiner, og vi har bestilt fuldt program.
Turen er for alle, ikke kun jagtforeningsmedlemmer.
Dato: 4/5-2022 Klokken 18.30 med afgang fra Brugsen i så få biler som muligt.
Tag selv kaffe og kage med. Der er fine
muligheder for ”kaffehus”.
Vi ved godt, at det er lidt tidligt, men vi
skal regne med ca. ¾ times kørsel, og de
gamle brunkulsbørster starter maskineriet op 19.30. De vil vise rundt, fortælle og
demonstrere maskiner etc.
Prisen for arrangementet er 50 kroner pr.
person.
Tilmelding enten til:
Mogens Tarp tlf. 9733 7242
eller Karsten Krægpøth tlf. 4044 7397.
Hvis man ønsker yderligere information:
(http.abildaa.dk/abildaabrunkulsleje)>Levendegørelse.

PS. Frøene kan evt.efter aftale leveres af de to
unge herrer.
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Mads og Rune klar til at så faunastriber, blomsterenge etc.

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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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

47

48

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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Skidne æg

frit efter min mors opskrift
4 æg kommes i koldt vand. Koges i 6-7 min.
fra vandet koger. Kogetiden er afhængig af
æggenes str. og alder. Æggene skylles i koldt
vand, pilles varme og halveres på langs.
Sennepssauce
25 g. smør
2 spsk. mel
ca. 3 dl. mælk
ca. 2 spsk. fiskesennep
salt, hvid peber
friskklippet purløg
Smør smeltes ved ikke for høj varme og afbages med melet.
Mælken spædes i lidt efter lidt under omrøring. Lad saucen koge op og kog den videre under omrøring et par minutter.
Saucen smages nu til med ca. 2 spsk. fiskesennep. Smages til sidst til med salt og peber
og koger videre et par minutter for at smagen
skal sætte sig.
Fordel saucen på et fad, anret de smilende æg
på saucen og drys med purløg.
Server med godt rugbrød.
Portionen er til 4 personer.
Skidne æg giver mindelser.
Skidne æg giver mindelser om min barndoms påsketid. Bag det meget lidt smigrende
ord gemmer sig en velsmagende ret, der altid
blev serveret hjemme i vores barndomshjem
på landet påskelørdag eller ”skiden lørdag”,
som den også blev kaldt.
Påskelørdag var vaskedag og store rengøringsdag. I gamle dage måtte man hverken arbejde eller gøre rent på helligdage, så påskelørdag skulle der gøres rent. Både efter de to
helligdage, skærtorsdag og langfredag og inden de to næste, påskedag og 2. påskedag.
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Altså en travl dag hvor maden skulle være
nem. Vi havde selv høns; men alligevel frådsede vi ikke i æg til daglig. Æggene var beregnet til videresalg til ægpakkeri og æggepengene var min mors til fornødenheder og
uforudsete udgifter. Men påskelørdag skulle
der æg til. Vi kogte også æg i løgskaller, så
de fik en gylden farve. De flotte æg legede vi
æggelege med.
Min mor holdt ved traditionen helt op i en
sen alder og blev ved med at samle familien i
påsken omkring Skidne Æg og omkring den
go’e historie.
I dag hører skidne æg også til vores påsketraditioner. Det er dog ikke forbeholdt påskelørdag; men kan være en anden påskehelligdag, alt efter hvornår vi kan samle familien
omkring påskebordet.
På engelsk har jeg set ”Skidne Æg” oversat
til ”Shitty Eggs”.
Velbekom’ // Esther L.

Træflis
Flisning udføres af læbælter, skov og haver

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

Salg

af juletræer & pyntegrønt
Svend S. Jensen

97 33 75 41
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VOX POP ved BHH
Hvad betyder påske for dig?
Annette Nielsen, Gammel Sogn
Når jeg tænker
på påske, tænker jeg på forår,
lysere tider og
påskeliljer i haven.
Påsken er for
os ofte en travl
tid, især hvis vi
har haft vinter
med frost. Min
mands VVS- firma har tit fået henvendelser
fra sommerhus-ejere, der lige er kommet ud til
deres hus og har opdaget at der er en skade. Og
så er der hurtig udrykning, selvom det måske er
blevet søndag eller helligdag.
Vi har selv et sommerhus, som vi gør klar med
hovedrengøring, så det kan bruges i fridagene
i påsken.
Måske kommer børnebørnene på besøg eller
ferie. Ofte har jeg passet børnebørn de første
dage i påskeugen, hvor forældrene endnu ikke
har fået fri. I det hele taget har vi ofte gæster i
påsken.
Så har vi en særlig tradition: vi ruger hvert år
kyllinger ud, hvor det første kuld kommer til
påske. Niels, min mand tager så nogle kyllinger
ind i en spand, og sætter kyllingerne ind på bordet som levende påskedekoration.
Børnebørnene elsker de dunede påskekyllinger,
og de er også altid med, når der skal samles æg
ind.
Hvis det kan passe ind, vil vi også gerne en tur
i kirke en af påskens helligdage. Mine forældre gik altid i kirke skærtorsdag, hvor der var
aftengudstjeneste med altergang. Dengang var
der ikke altergang ved de fleste gudstjenester
som nu.
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Charlotte Schaper, Kloster Design

Påsken vil forhåbentlig betyde travle dage
i butikken. Påsken er jo den store sæsonåbning. Til den tid vil opgravningen til kloakering her i Kloster forhåbentlig også være
overstået, for den er noget skidt. Der er ikke
skiltet ordentligt, og turisterne kan ikke
finde herud, når de ikke kan køre igennem
byen.
Og påskevarer i påskefarver? Ja, bare jeg
vidste det! Jeg er selv spændt på, hvad der
kommer hjem af varer. De er selvfølgelig bestilt hjem for længst, men alt er så forsinket
i disse tider, hvis det overhovedet når frem.
Men vi håber, vi bliver glædeligt overrasket.
Og ellers må vi satse på nogle af vore nylig
hjemkomne varer. Der er en sjov serie med
krus, kopper og skåle med menneskeansigter
med forskellige udtryk. Fifty eight hedder
den. Den går godt, men vi håber selvfølgelig,
vi får noget rigtig påskeagtigt, som kunderne
vil blive glade for.

VOX POP ved BHH
Hvad betyder påske for dig?
Dorte Mathiesen, Kloster

Jimmi Fyrsterling,
Daglibrugsen Holmsland

For de fleste betyder påsketiden fridage, og jeg
har jo også fri fra min hovedbeskæftigelse som
fysioterapeut på hospice i Hvide Sande, men da
jeg også er kirkesanger, er påsken for mig også
forbundet med mit arbejde i kirken.

Påske betyder travlhed. Travlhed i butikken, for i påsken er der masser af folk i sommerhusene. Så får vi også mange kunder i
vores brugs, og det er jo skønt.

Påsken ligger jo om foråret, en dejlig tid, hvor
naturen vågner op igen, og alting grønnes og
blomstrer. Det passer godt med påskens budskab om opstandelse.
Vi synger også om det i flere påskesalmer. Jeg
tænker især på salmen ”Påskeblomst, hvad vil
du her?”
Påsken er også en tid, hvor vi har mulighed for
at se familien. Min familie fra Sønderjylland
kan komme på besøg og blive i flere dage.
Børnene er blevet for store til vore gamle traditioner med påskeæg og påskeharen, men vi
har i min familie fastholdt en gammel madtradition: Til påske får vi ”Skidne æg” med tykke
skiver af røget skinke til. Det er en tradition, jeg
har haft med fra Sønderjylland.

Og påsken er en dejlig tid, hvor vi samles i
familierne. Vi har traditioner for en påskefrokost.
Vi har også en tradition med at lægge
påskeæg ud i haven til børnene. Det er de
kulørte papæg, vi bruger. De kan genbruges
år efter år.
I familien har vi en onkel, der har et påskeharekostume. Det trækker han i og smutter
så rundt i haven og gemmer påskeæggene
og laver en masse sjov med børnene. Det er
en dejlig tradition for både børn og voksne.
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HOLMSLAND SKOLE
Indlæg fra Skolebestyrelsen
ved Holmsland Skole
Så har et nyt år meldt sin ankomst, og tiden
til at berette, hvad der er sket de sidste 3
måneder, har igen indfundet sig.
November startede op med at 0. klasse og
Solsikkegruppen fra børnehaven tog på tur.
Buskort blev afprøvet, turen gik til Teatret
OM. Der blev vist en forestilling, der hed
Kat-fugl-fisk - en fortælling om geometriske figurer, skyggespil og trylleri.

havde eleverne også en dag med læsning, en
dag, hvor der blev læst rundt på hele skolen
på tværs af årgange og hvor alle hyggede sig.
En lørdag i november var alle elever,
søskende og forældre indbudt til Store
Badedag. 80 glade børn og voksne boltrede
sig i Hvide Sande svømmehal fra tidlig
morgen og et par timer frem. Efterfølgende
havde vores skønne mormødre lavet en lækker brunch. Snakken gik blandt både børn
og voksne, den lækre brunch blev spist med
velbehag, og gymnastiksalen blev flittigt
brugt til sjov og ballade.
November måned sluttede af med en dag i
matematikkens tegn, en dag hvor hele skolen havde matematik, og hvor forskellige
hjælpemidler blev afprøvet. Ud over det
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HOLMSLAND SKOLE
December har heldigvis budt på gode traditioner med julesamlinger i mindre grupper, Skolebestyrelsens online julebanko med
masser af lækre præmier til de heldige vindere. De første par centimeter sne faldt og alle
nød udelivet i både frikvarter og i forbindelse
med Motorik og bevægelse.
December måned bød traditionen tro på Luciaoptog. Dette år på en lidt speciel en af
slagsen, for grundet Covid-19 foregik Luciaoptoget udendørs. Samtidig var pårørende
inviteret til at nyde synet i skolegården.
December bød så også på endnu en Covid-19 nedlukning. Skolen lukkede få dage
før den egentlige juleferie, og der var igen
dømt hjemmeskole. Elever og lærere klarede
den dog i god stil, og mon ikke alle er ved
at være trænede og får det bedste ud af situationen. Der blev både undervist i bedste stil
samt holdt juleafslutning online.
Slutningen af november bød på en dejlig tradition, alle elever brugte en dag fuld af nissehuer og julehumør, til at få skolen i rette
julehumør Der blev klippet, klistret, spist
æbleskiver løbet et juleløb, og set en julefilm. Nu kunne december bare komme an.

Få dage ind i januar kunne vi efter endnu
et par dage med onlineundervisning byde
en forholdsvis normal hverdag velkommen.
Samtid kunne vi byde vores nye skoleleder
Esther Lundsgaard velkommen, vi glæder os
meget til samarbejdet med Esther og fornemmer, at hun har fundet sig godt til rette på
vores skole.
Den kongelige familie har tidligere, i form af
stand in personer, besøgt skolen ved forskellige lejligheder. Derfor var skolen naturligvis også med til at hejse flaget på Dronning
Margrethes 50 års jubilæumsdag, og flere
benyttede lejligheden og var lidt kongelige.
Kongelig
På vegne af Skolebestyrelsen
Anne Grell
55

HOLMSLAND SKOLE
Nye ledere ved Holmsland
Børnehus og Holmsland Helhed
Den 1. december og d. 1. januar tiltrådte vi
– Gitte Højbjerg og Esther Lundsgaard, som
hhv. leder af Holmsland Børnehus og som
leder af Holmsland Helhed.
Gitte: Jeg er 45 år og bor i Kloster. De sidste 7
år har jeg været leder af Solstrålen i Videbæk,
og inden da været ansat ved Ulfborg Børnehus som souschef.
Esther: Jeg er 58 år og bor i Ulfborg. Jeg har
de sidste 9 ½ år været viceskoleleder ved
Sørvad – Ørnhøj skole. Inden da, var jeg lærer ved Ulfborg Skole i 13 år. Jeg er endvidere
uddannet regnskabsassistent ved Ringkøbing
Amts Regnskabskreds.
Det ligger os meget på sinde at skabe den
bedste barndom og opvækst for børnene i
Kloster. Da vi er én helhed, kan vi skabe en
sammenhæng, hvor der dels er en rød tråd
gennem opvæksten, og dels er en kontinuerlig tilgang til børnene.
Vi står i den heldige situation, at der skal
bygges et nyt børnehus. Placeringen og udseende er endnu ikke fastlagt, og vi skal inden længe rundt og se, hvordan man har gjort
andre steder. Det er vigtigt for os, at børnehuset, SFOen og skolen ligger i forbindelse
med hinanden, for netop at skabe helheden.
Det er i hvert fald dét, som vi hører andre
steder fra. Dertil skal der også arbejdes hårdt
på, at alle personalegrupper føler sig om en
del af ét hus. Vi tror på det, og sammen med
vore dygtige personaler og bestyrelser, skal
det nok lykkes.
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Gitte til venstre og Esther til højre

HOLMSLAND SKOLE

Nyt fra vuggestuen

Vi i vuggestuen – ja det er os 14 børn og en
god flok voksne som holder til i det vi kalder den gamle børnehave – Klostervej 33. Vi
holder et børnetal på gennemsnit 15 børn i alderen 0 – 2,10 år, og er starten på fødekæden
til Klosters fremtid. Vi savner selvfølgelig
det at være ét hus, men prøver at se muligheder frem for begrænsninger.
Vores træer mod vest er fældet, og det giver
lidt ekstra sus på stormfulde dage – men alt
det her graveri omkring os har været til stor
glæde. Børnene har stået ved hegnet og fulgt
med og snakket om traktorer og maskiner, så
det har været et plus.
Indenfor er der gang i diverse vinteraktiviteter, så vi laver gymnastik, sanglege, er lidt
kreative på et plan der passer til børnenes alder, maler, laver håndtryk, klipper lidt med
de største – og ellers er dagen fuld af nærvær
og varme hænder. Vi er meget optaget af at
gøre børnene så selvhjulpne som mulig, så
der er nogle som selv tager tøj på – eller stadig øver, kører med rullebordet, kravler op
på puslebordet, stole osv. Vi nyder at være på
arbejde i Kloster, hilse på Holmbohjemmets
beboer, handle i Brugsen og hilse på kendte
ansigter rundt omkring i byen. Mange vinker
når de kører forbi en lille flok der er ude at gå
i vores flotte gule veste – det er ret hyggeligt.
Nyt fra børnehaven
I børnehaven går der pt 39 skønne dejlige
børn, som er fyldt med nysgerrighed, kreativitet og god energi. Vores hverdag er fyldt
af forskellige aktiviteter – lige fra leg med

biler, garage, dinosaur, groovy Girls, Lego,
hulebyggeri, grave store huller, ligge puslespil, til at gå ture ud i det blå i Klosters
gader.
Vi har særlig fokus på at opdele børnene i
mindre grupper, hvor læringsmiljøet bl.a. er
præget af at kunne indgå i forskellige legerelationer.
Vores Solsikkegruppe, som er alle de ældste
børn, har særligt haft fokus på kroppen og
dens funktioner, forholdsord og antonymer
(ord som betyder det modsatte af det andet
ord, som varm/kold, op/ned)
I skrivende stund er vi så småt begyndt at
tænke på fastelavn og øver fastelavnssange
og klipper forskellige masker, katte og hatte.
Desuden er vi ved at lave pynt til forårets
gymnastikopvisning den 4. marts.
Med venlig hilsen
Børn og personale fra Holmsland Børnehus.
57

ANYWHOHAIR
v/Lene Thomsen

Bredgade 3  6960 Hvide Sande
Tidsbestilling Tlf. 97 33 73 00
www.anywhohair.dk
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Glæde

over den nye rundkørsel

Det var ikke politiets fartkontrol, som søndag d. 19.december sidst på formiddagen
stoppede trafikken på Søndervig Landevej
ved den nye rundkørsel. Nej det var en flok
seje, godtpåklædte nissemænd fra Kloster og
Holmsland, som gerne ville dele deres glæde
over denne forbedring af trafiksikkerheden
med andre.
Med flag og uddeling af slikposer med en julehilsen til bilister, som kom kørende fra alle
verdenshjørner, fik de smilene frem.

Efter en times tid slap slikposerne, som var
sponseret af foreninger og erhvervsdrivende
op, og de gæve nisser søgte hjem i varmen.
Men rundkørslen er der fremover til glæde
for bilister, som nu er fri for at frygte udkørslen til Søndervig Landevej.

Ingen var i tvivl om, at glæden var stor over
den længe ventede rundkørsel. Et flot anlægsarbejde, som tjener til stor ros for kommune og entreprenører. Gener har der været
ved byggeriet, men det har været imponerende, at se de store maskiner flytte sand, og
brolæggere lægge fliser i al slags vejr, samtidig med at bilerne cirkulerede omkring.
Cyklisterne er der også tænkt på. Igen kan
tunnellen passeres, og cykelturen kan på den
fineste asfalt gå videre både til Ringkøbing
og Søndervig.
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Nye folk i sognene på
Holmsland
Simone og Einar Thorsen valgte det
danske til
”Vi tog altid på ferie i Danmark” fortæller
Simone. ”Altid ved Vesterhavet, fra Vedersø
og sydpå. Både min mor og min mormor var
meget glade for at komme i Danmark. Min
mor endda så meget, at hun tog sprogkurser
i dansk.”
Nu sidder Simone og hendes mand Einar på
ejendommen ved Søndervig Landevej og
fortæller løst og fast om deres liv og deres
valg af det danske. Simone har tilegnet sig
vores svære sprog gennem mange år og har
et stort ordforråd. Indimellem hjælper hun

Einar, der af og til søger efter det rigtige ord,
men insisterer på, at samtalen skal foregå på
dansk, for han vil gerne blive rigtig god til
dansk.
”At vi taler dansk, viser nemlig også, at vi
vil vores nye land. Vi har valgt at bo i Danmark og vil gerne vise, at vi respekterer landet, kulturen og befolkningen,” siger han og
fortsætter: ”Jeg har lært meget mere dansk,
efter at jeg kom til at arbejde på Vestas. Vi taler jo dansk sammen på arbejdspladsen og på
de kurser, jeg følger, og fagudtrykkene kender jeg på dansk. Jeg er meget glad for min arbejdsplads på Vestas. Der er en god leder, og
jeg føler, min arbejdsindsats bliver påskønnet.”
At parret har valgt det danske til, viser sig
også i navnene. Da de kom til Danmark, blev
de opmærksomme på, at i Danmark kan man

En historisk dag: Simone og Einar får nøglerne til ejendommen overdraget af de tidligere
ejere, Inge Birthe Bjerg og Hans Jørn Sørensen.
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skifte navn. Man skal blot betale et gebyr. Og
”Thorsen” er et godt dansk efternavn, som
alle kan tage, og som er til at stave, så det
blev valgt i stedet for parrets oprindelige tyske navne, som var besværlige og altid skulle
staves i en dansk sammenhæng.
Simone beholdt sit fornavn, for det er almindeligt i begge lande, men ”Einar” er igen et
tilvalg, fordi det er et gammelt dansk navn
med en flot betydning (”dristig, djærv” eller
”en, der kæmper alene”), og Einar interesserer sig meget for nordisk mytologi. Som tegn
viser han en stor Thors-hammer frem, som
han bærer om halsen. Så navnet ”Thorsen”
er nok ikke helt tilfældigt valgt.
Ida på 10 måneder sidder også med ved bordet. Hun fortærer med sine tre små tænder
små bitte rugbrødstykker og en blandet mos
med bl.a. mangofrugt. Med skiftende held
drikker hun vand af et glas, mens hun deltager ivrigt i samtalen, mest ved at ryste energisk på hovedet, så måske bliver NEJ hendes
første ord.
”Ida er en ægte Thorsen”, griner Einar. ”For
hun er født Thorsen. Vi andre har jo heddet
noget andet først.”
Mens Simone altså har haft en årelang tilknytning til Vestkysten, er skridtet mod nord nyt
for Einar. Begge stammer fra Sydtyskland,
fra en mindre by i nærheden af Stuttgart. Der
løb de bogstaveligt talt ind i hinanden, da Simone på vej ud fra den børnehave, hvor hun
arbejdede, stødte ind i ung mand, der luftede
en hund af samme race, som hun selv havde,
nemlig miniature bullterrier.

(gammel dansk landrace), heste og en pony
samt kalve. Einar er svært tilfreds med at
have en 4 dages arbejdsuge, for der er nok at
se til derhjemme nu, hvor Simone er på barsel med Ida.
”Vi er blevet fint modtaget af naboerne og i
lokalområdet”, betoner de. ”Folk har været
så hjælpsomme.”
Hurtigt er de blevet integreret i sognenes
foreningsliv. Simone er blevet inviteret med
i KUK (Klosters Unge Kvinder) og er blevet
spurgt, om hun ikke vil være med til håndbold. (Hun skal dog lige lære at spille det
først.)
”Velkommen Her” lever desværre ikke mere.
Parret nåede kun at deltage et par gange, så
kom Corona-nedlukningen. Det var ellers en
god blanding af sprogøvelser og integration.
Parret satser på begge dele, for de er kommet
her til Holmsland for at blive her.

Hurtigt viste det sig, at de to havde – og ønskede at få – mere til fælles, og nu sidder de
som forældre og lykkelige ejere af ejendommen, hvor der også er plads til tre lejligheder
(bed & breakfast), de to nævnte hunde, adskillige katte foruden høns, kaniner, svin
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Faste

er et ord, vi næsten ikke bruger i dansk sammenhæng ud over Fastelavn og fastekure
(mest i betydningen slankekure) og så er der
Fastetiden, som er et kirkeligt begreb for perioden før påske.

Fastelavn

er en kendt og elsket fest især blandt børn,
der i børnehaven og SFO’en kan lave flotte,
kulørte fastelavnsris.
Til fastelavn holdes der over hele landet fest i
skoler og børneinstitutioner og i mange klubber, hvor der bliver slået ”katten af tønden”
(selvfølgelig uden en rigtig kat i tønden).
Børnene møder frem i flotte udklædninger,
og den eller de, der giver det afgørende slag,
så tønden falder ned, bliver kattekonge eller
kattedronning.
I nogle byer har der været traditioner for
fastelavnsoptog med indsamling til gode
formål. I Aarhus dansede ”Sluppen” i et stort
kulørt optog gennem byen og samlede ind til
sømandsenker. Den tradition er desværre for
længst ophørt.
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De fleste børn kender til at klæde sig ud og
”rasle” blandt naboerne på vejen under trusler om ”ballade”, hvis der ikke kommer
”boller i min mave”. Bollerne bliver dog som
regel omvekslet til slik eller småpenge.
I de ”gode gamle dage”, dvs. da undertegnede var barn, var der skolefri på fastelavnsmandag, hvor tøndeslagning og optog foregik. Nu er festlighederne henlagt til
fastelavns søndag.

Hvornår er det så
fastelavn?

I år falder fastelavns søndag på den 27. februar, men datoen skifter alt efter, hvornår
påsken falder.
Fastelavnsfesten er en gammel overgangsfest fra den katolske tid, hvor alle havde lov
til at slå sig løs. Men fra askeonsdag begyndte fasten, hvor man i katolsk tid skulle leve
afholdende, dvs. ikke spise kød, ikke drikke
øl eller vin, ikke more sig, men bede og gå til
kirke for at forberede sig til påske og vise sin
taknemmelighed for, at Jesus gik i døden for
menneskene.

Fastelavn i Rhinlandet

For mange år siden var jeg på et længere
studieophold i Bonn, som ligger i Rhinlandet, et udpræget katolsk område. Der var jeg
vidne til både fastelavn, der blev kaldt Karneval, og forberedelserne til det.
I Rhinlandet gør man meget ud af fastelavnsfesten. Forberedelserne begynder allerede året før, den 11. november kl. 11.11
(et tidspunkt, der lægger sig op ad datoen
for 1. Verdenskrigs slutning), hvor de store
karnevalsforeninger begynder deres festlige
planlægningsmøder, og man på gaden kan
møde mænd i kulørte operettekostumer på
vej til møder.
Hele ugen op til fastelavn er der fest i gaden
med ganske bestemte højdepunkter som
”Weiberfastnacht” (dvs. kvindernes karneval), hvor kvinderne tager magten, jager
de traditionelle magthavere, dvs. mændene,
ud af rådhuset under høje råb og holder
deres eget møde, og det store karnevalsoptog på ”Rosenmontag”, fastelavnsmandag,
hvor mange snese udsmykkede vogne kører
igennem gaderne, og folk står på fortovene og
klapper og synger med på de iørefaldende karnevalssange, der lyder fra vognenes højtalere.
Sammen med en lokal veninde fandt jeg en
god plads midt i byen tæt ved ”Münsterplatz”, Domkirkepladsen. Bag os var en lille
vinstue, hvor vi havde et bord, så vi kunne
komme ind og få varmen i ventetiden, og når
de flotte vogne kom, smuttede vi ud på fortovet, der netop på det sted var så smalt, at
der ikke allerede stod en mængde tilskuere,
så der var frit udsyn til det fantastiske optog.
Alle var mere eller mindre i karnevalstøj. Det
behøvede ikke være dyrt. En sjov bluse og et
par applikationer på nederdelen, så var den
klaret. Blot var det vigtigt at huske en varm

trøje under, for det var småkoldt i februar
måned.
Jeg har fundet 2 fotos fra internettet. Et fra
Weiberfastnacht i Beuel (Forstad til Bonn)
og et fra en af de store parader.

Weiberfastnacht (Kvindernes Karneval) i
Beuel (forstad til Bonn). Kvinderne er trængt
ind i rådhuset og står nu på balkonen og
lader sig hylde af forsamlingen.

Karnevalssoldater laver parade i Beuel.
Læg mærke til operetteuniformerne.

Om tirsdagen var festen allerede meget
afdæmpet, og onsdag, Askeonsdag, var det
slut. Gadefejerne ryddede tiltrængt op. På
vej ud i byen mødte jeg folk, der kom fra
morgenmesse i byens mange kirker, mange
med en lille grå plet i panden, et kors, som
præsten under ceremonien havde tegnet med
aske. Nu var festen forbi og fasten begyndt.
BHH
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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

2. maj
Der har vi deadline
til Sognebladet
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Tømrer- & snedkerarbejde udføres
Nybygning
Køkkener

Reparationer
Vinduer

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

97 33 70 24
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Siden med tiden

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

Postkasserne i :

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

Tømmes kl. 9
onsdag
onsdag
onsdag
lørdag
lørdag
lørdag
onsdag

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

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

Friskbagt
brød fra
egen ovn
- hver dag!

ÅBENT
mandag - søndag

7.30 - 19.00
hele året
rundt

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

ON LINE
TIPS & LOTTO

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

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