Kloster
- Landsbyen mellem fjorde og hav
OM HOLMSLAND & KLOSTER
Kloster ligger i Ringkøbing-Skjern kommune, 6 km. fra Ringkøbing, som er den
nærmeste købstad og 46 km. fra Herning. I bogstaveligste forstand ligger Kloster
mellem fjorde og hav. Vesterhavet er 4 km. vest for landsbyen, og landsbyen strækker
sig til Stadil Fjord mod nord og Ringkøbing Fjord mod syd.
En unik landsby, der kan tilbyde alle aspekter af et velfungerende samfund. Området
omkring Kloster hedder Holmsland, en betegnelse mange af de lokale anvender i
daglig tale. Skolen og Kulturcentret er navngivet med reference til hele området Holmsland. Der er i alt 1300 indbyggere på Holmsland, heraf 625 i landsbyen.

HVERDAGEN ER NEM I KLOSTER
Kloster kan tilbyde det meste for at gøre din hverdag til en nem og bedre hverdag.
Der er indkøbsmulighed, daginstitutioner og skole. Der er gode legepladser, god
mulighed for at dyrke sport eller kultur, samt nyde naturen.

DAGPLEJE, BØRNEHAVE & SKOLE
Holmsland Skole er en landsbyskole i rivende udvikling. Skolen har et højt, fagligt
niveau og sætter fokus på både fællesskab og individualitet. Endvidere har skolen/
skolefritidsordningen (Regnbuen) gode kontakter til lokalsamfundet og et tæt
samarbejde med forældrene.
I august 2014 startede 90 elever, og elevtallet stiger i 2015 til 100!
Læs mere om skolen på www.holmslandskole.dk og på Facebook; Holmsland Skole.
De mindste bliver passet i et super dagplejemiljø med et sundt udeliv og et godt
samarbejde mellem dagplejerne. Kloster har en dejlig børnehave med 36 børn og
prioriterer nærvær og tid til den enkelte samt arbejder dagligt med fokus på
pædagogisk læring.
Børnetallet, som er med til at sikre både skole og børnehave, ser godt ud
fremadrettet.

DU KAN DYRKE BÅDE SPORT OG KULTUR
Der er over 50 sociale og kulturelle aktiviteter om året plus alle de ugentlige sportslige
aktiviteter. Aktiviteterne er samlet i én kalender på holmsland.dk på tværs af de
lokale foreninger og Holmsland Kulturcenter.
Der er alle muligheder for sportsaktiviteter inde såvel som ude. Indendørs er der
gymnastik for alle aldre, hockey, fodbold, ældreidræt, badminton samt indoor cykling.
Idrætshallen er i 2014 blevet udvidet med springgrav og stortrampoliner. Af
udendørsaktiviteter kan bl.a. nævnes Roklubben i Røjklit Havn, Jagtforeningen,
fodboldhold for alle aldre samt kroket.

ERHVERVSLIVET I KLOSTER
Der er etableret et velfungerende lokalt forankret erhvervsnetværk; ”Sponsorklubben” i dagligtale, som har til formål at støtte og styrke det lokale forenings- og
sportsliv. Den består af over 70 medlemmer, både privatpersoner og virksomheder,
som for deres sponsorat får synlighed på holmsland.dk, i idrætshallen og også har
glæde og gavn af særlige arrangementer.
Der er en stor iværksætterånd i Kloster med over 40 iværksættere, der spænder over
alt fra butik med brugskunst til håndværkere. Der er et godt samarbejde de
selvstændige imellem.

VELKOMMEN
Et mindre samfund bliver et godt samfund, når indbyggerne engagerer sig, derfor er
Kloster et dejligt sted at bo. Ønsker man at være en del af et fællesskab, så er der rig
mulighed for det.

Lyder det for godt til at være sandt? Kom selv og se! Vi vil gerne vise dig det. Ring til
os og få en rundvisning.
Du er velkommen til at ringe til:
Tina Stage Jeppesen mobil 4071 7365 eller
Tina Berger Jeppesen mobil 2247 5468
Håber vi ses i Kloster!

