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Velkomst-ambassadører
ta’r imod tilflyttere
På Holmsland møder man nye borgere med åbne arme,
gode råd og et gavekort til Brugsen.
Lene Lauridsen med datteren
Nicoline siger farvel til Dolly
Stræde, John Homann Christensen og deres døtre, Celine
og Nellie. Foto Joan Karlsen

Flyttede jeg til en
ny by, ville jeg føle
mig på herrens mark.
Det ville betyde meget for
mig, hvis nogen mødte
op, og tog imod mig.«

»

LENE LAURIDSEN,
velkomstambassadør.

BOSÆTNING
Af Poul Osmundsen
polo@dagbladetringskjern.dk

KLOSTER: Da Dolly Stræde,
John Homann Christensen og
deres døtre, Nellie og Celina, i
foråret flyttede til Kloster, varede det ikke længe, inden de
fik besøg af Lene Lauridsen.
Lene Lauridsen bor sammen med sin mand og tre
børn lidt længere oppe i byen, og hun ville gerne fortælle
nytilflytterne lidt om Holmsland; hvad er der af fritidstilbud, for eksempel.
Lene Lauridsen er en af sognets 10 velkomstambassadører.
I Holmsland har man nemlig den opfattelse, at skal sognet overleve og trives, kommer man ikke sovende til det;
man må gøre en indsats for at
lokke folk til og holde på dem.
»Det sker på mange forskellige områder,« siger Lene Lauridsen, der flyttede til Holmsland fra Ringkøbing for 10 år
siden.
Da hun blev opfordret til at

blive velkomstambassadør,
sagde hun straks ja.
»Flyttede jeg til en ny by,
ville jeg føle mig på herrens
mark. Det ville betyde meget
for mig, hvis nogen mødte op,
og tog imod mig,« siger hun.

Føler sig velkomne
Det må virke. For i alt fald føler
nytilflytterne på Nørbyvej 11
sig godt tilpas i Kloster.
»Jeg stammer fra Ringkøbing og har faktisk boet i Kloster i et par omgange. Jeg boede her også, da jeg lige havde lært John at kende, så helt
ukendt er området selvfølgelig
ikke for os,« siger Dolly Stræde.
Familien boede indtil for
nylig i Råsted, men da John
Homann Christensen fik job
på Danmarks Center for Vildlaks, ville de gerne flytte tættere på hans arbejde.
»Vi valgte Kloster, dels fordi
man her kan købe et hus for
penge, så man også har råd til
andet, dels fordi byen ligger
tæt på Ringkøbing og på havet; vi ville gerne tæt på naturen,« siger han.
Familien har endnu ikke

≤ FAKTA
HOLMSLANDS
AMBASSADØRKORPS
{Holmsland har oprettet
et ambassadørkorps som
tager ud og velkommer nye
tilflyttere.
{Tilflytterne får en nylig
udviklet velkomstguide om
omårdet og et gavekort på
200 kroner til DagliBrugsen,
samt et besøg fra en lokal
velkomst-ambassadør.
{Ambassadøren trænger
sig ikke på, men siger man
ja til at få besøg, får man
inden for få måneder besøg
af en af de 10 personer, der
fortæller om aktiviteter og
muligheder i lokalområdet.
{Velkomstguiden rummer
en lang række praktiske
informationer om sognet,
om foreningslivet, skolen
og så videre. Der er også en
sektion på engelsk.

For velkomsambassadør Lene Lauridsen (th) er det
vigtigt, at nytilflyttere som John Homann Christensen og Dolly Stræde føler sig velkomne i sognet.

kunnet engagere sig så meget socialt, som de gerne ville,
da de har været i gang med en
stor ombygning af huset.
»Men vi har følt os velkomne, lige fra vi kom,« siger Dolly
Stræde, der er uddannet kosmetolog og lige nu går hjemme ved børnene.

»For mig er det afgørende,
at de trives, og det gør de,« siger hun.

Ansvarsfølelse
Dolly Stræde sætter især pris
på den ansvarsfølelse over for
børnene, hun har mødt.
»Da Nellie begyndte i bør-

nehuset, var der lige et par dage, hvor hun var lidt ked af det,
når hun skulle afleveres. Men
så mødte en af pædagogerne,
som hun følte sig tryg ved, ind
på en dag, hvor hun ellers havde fri for at tage imod hende,«
fortæller hun.
Lene Lauridsen er glad for,
at tilflytterne føler sig godt tilpas.
For glade tilflyttere er med
til at sikre Holmslands fremtid: Brugsen, skolen og børnehuset, foreningslivet, alt det,
der gør, at folk godt vil flytte
til sognet.
Dem er der faktisk mange af, og ikke bare vestjyder,
men også danskere fra resten
af landet og masser af udlændinge; faktisk bor der mennesker fra 23 forskellige lande i
Holmsland!
Alle får de besøg af en velkomstambassadør, hvis de
ønsker det.
»Der ligger ingen forpligtelse i det. Vi vil bare gerne sørge
for, at folk føler sig velkomne,«
fastslår Lene Lauridsen.

