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Vinderen af årets Sankt Hans heksekonkurrence 2020, Anja Carola Larsen.
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Fællesspisning
Anja og Per Larsen
Tlf. 2252 2050

Udlejning af borde, stole og
service.

HAT
Jørgen Hornshøj
Tlf. 2853 9255
Lokalhistorisk
Henriette Matthiesen
Tlf. 2023 3650
Holm Fodboldklub
Søren Kolmos
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Strikkeklubben
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Har du lyst til at deltage i en eller
flere af disse aktiviteter, kontakt da
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Priser:
Borde: 25 kr./stk.
Stole uden hynder: 5 kr./stk.
Stole med hynder: 6 kr./stk.
Ring på telefon 7445 3324
torsdage fra kl. 18-19.
Priser på annoncer
i Holmboen
1/8.................. kr. 350
1/4.................. kr. 500
1/2.................. kr. 900
Betaling: 1 gang årligt (januar).

1/8
1/4

1/2

Er du derimod interesseret i selv at
starte en ny gruppe op, kontakt da
venligst en fra bestyrelsen.
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
Bestyrelsen beklager hermed at årets Høstfest aflyses grundet COVID-19
situationen. Vi har været i dialog med myndighederne, som desværre
ikke kan give en forhånds-godkendelse af vores arrangement. Den type
fest er en gråzone, hvor det i sidste ende er politiet, hvis de kommer
på besøg, beslutter om vi overholder de retningslinjer der kræves fra
myndighederne. Nedenfor er lidt af de mange fakta listet, som vi er
underlagt, hvis vi ville holde festen:
Der skal være 4m2 plads pr. deltager. 1-2 meters afstand mellem
næsetip, afhængig af om du kender naboen eller genboen ved bordet.
Der må ikke være dansegulv. Gæster skal som hovedregel sidde ned.
Gæster må ikke ”hænge” i baren. Vi skal lukke, og alle gæster skal være
taget hjem, fra området kl. 24. Der skal være gode sanitære forhold for
gæster og barpersonale.
Vi, og alene os i bestyresen, er ansvarlige for, at Høstfesten afholdes
efter ovenstående regler, som i sidste ende kan være et skøn fra
myndighederne. Det ønsker vi ikke at tage ansvaret for, hverken på
vegne af os selv, men heller ikke på vegne af gæsterne, som også
risikerer store bøder.
Derfor må vi gemme vores festhumør til næste år, hvor vi forhåbentlig
kan tage revanche. Bestyrelsen arbejder i skrivende stund på alternative
muligheder og vi håber, at mange vil støtte op om de initiativer der
bliver offentliggjort så hurtigt som muligt – både via de digitale medier
og via løbeseddel.
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Der er heldigvis mange andre ting og glæde sig over i denne tid, hvor
meget fokus er på sundhedskrisen i hele verden. Vi skal være glade for, at
vi her i området ikke har oplevet store smittetilfælde, og stadig kan få en
hverdag til at fungere, selvom nogle brancher er mærket på økonomien.
Vi skal også være glade for, at vi har fået to redningskranse ved stranden
og broen ved Odderkær. Redningskranse som Lasse Holm Juhler
fra udviklingsgruppe har søgt om og fået ved TRYG-Fonden. De er
overdraget til vores stærke Brohold, som vil sørge for opsætningen. Vi
ved aldrig, hvornår uheldet er ude – så det er godt for sikkerheden, at vi
nu kan redde folk i land med hjælp fra redningskransene.
Hvordan efteråret og aktiviteterne kommer til at se ud i vores forening
tør vi ikke spå om endnu. En ting er næsten sikker – hvis ikke COVID-19
situationen ændrer sig til det bedre, så vil aktiviteterne foregå anderledes
end vi er vant til. Vi må forudse restriktioner og forbehold, som vi må tage
med i planlægningen. Hvis situationen bliver værre – må vi forvente flere
aflysninger af aktiviteter og arrangementer. Men indtil videre tager vi
tingene som de kommer og planlægger på alle kendte og nye aktiviteter,
som vi har i støbeskeen. Vi informerer løbende.
Vi har ikke et nøjagtigt billede af den økonomiske situation i øjeblikket,
men i efteråret vil vi gå lidt dybere ind i den del af foreningen, for at se
om det kan få nogle konsekvenser for nogle af de planlagte investeringer
i fremtiden.
I øjeblikket er vi på gaden for at sælge medlemskort til foreningen – vi
håber at alle vil være med.
Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for
dig.
Bestyrelsen
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Salg af medlemskort
til Holm Landsbylaug
Bestyrelsen vil igen i år komme rundt til husstandene i Holm for at sælge
medlemskort til foreningen, det gør vi i løbet af juli, august eller
september.
Prisen er 75 kr. pr. voksen person pr. husstand.
Vi håber selvfølgelig på at møde jer hjemme, men skulle i ikke være at
træffe, kan der købes medlemskort i kontorets åbningstid i
Holm Kulturhus, hver torsdag mellem kl. 18 og 19..

Medlemskort
g
Holm Landsbylau
Navn(e):

Dato

20

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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HAT forestilling 2021
Hvis tiderne igen bliver normale, så vil teateret afvikle en vinterforestilling, efter samme skabelon som vi plejer, men hvad vi putter i rammerne
kan vi ikke fortælle på nuværende tidspunkt. Men følgende datoer er
reserveret.
Torsdag den 10. december kl. 18:00 2020 starter billetsalget.
Torsdag den 10. december og torsdag den 17. december vil billetsalget
foregå i Kulturhuset i kontortiden torsdage fra kl. 18-19.
Efter jul vil billetsalget foregå torsdage fra kl. 19:30 til kl. 21:00. Der har
været ønske om en bredere åbningstid, så vi har flyttet billetsalget til
tider, hvor vi alligevel er der for at øve.
Fredag den 5. marts 2021 Generalprøve kl. 15:00
Fredag den 5. marts 2021 Premiere kl. 20:00
Lørdag den 6. marts 2021 Forestilling kl. 19:30
Søndag den 14. marts 2021 vil der være enkelte billetter til salg til forestillingen kl. 14:00
Billetpriser til aftenforestillingerne den 5. og 6. marts er 75 kr.
Billetpriser til Generalprøven den 5. marts og eftermiddagsforestillingen
den 14. marts er 40 kr.

9

Fællesspisning

i Holm sognegård

Vi har planlagt fællesspisning til tirsdag den
6. oktober, 3. november og 1. december.
Når vi nærmer os dagene, så vil vi i samråd
med bestyrelsen vurdere, om det er forsvarligt
at gennemføre arrangementerne, og i hvilket
omfang der skal foretages særlige foranstaltninger. De
nærmere forhold vil blive oplyst på facebook og på
hjemmesiden www.holm-landsbylaug.dk
Husk tilmelding i ugen før til Anja tlf. 2252 2050.

Lotto starter op igen

Lottoholdet starter op på en ny sæson

mandag den 7. september
Dørene åbnes kl. 18.15, og spillet begynder kl. 19. Bor der en lille
spillefugl i dig, så kom og vær med til denne fornøjelse. Der spilles hver
anden mandag. Se kalenderen side 16-17.
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Cirkeldans – meditativ dans
Har du lyst at bevæge dig til musik?
Vi danser hver den første torsdag i måneden, første gang

torsdag den 3. september kl. 19
Vi danser ca. en time i Kulturhuset under taget.
Datoer: 8. oktober og 5. november.

Strikkeklubben
tager fat i strikketøjet igen onsdag den 9. september
og herefter hver anden onsdag i måneden:
Alle er velkommen i vores strikkeklub, det koster ingenting
og der er ingen forpligtigelser. Tag din kaffe/te med, og strikker du ikke,
er alt andet håndarbejde også velkommen. Vi er der fra kl. 19 til 21 med
en pause ved 20-tiden.
Datoer: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,18.11.
Anette, mobil: 2765 9602
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Fra Holmbodagbogen

Marts
20. Jytte Jollmand, Lønsemadevej 17, fyldte 70 år.
April
23. Generalforsamlingen i SKLA på Maikroen blev aflyst pga. COVID-19.
Maj
18. Ruth Andersen, Hellesøvej 15, fyldte 80 år.
Juni
7.
10.
11.
		
		
17.

Eva Thomsen, tidligere Brønd, fyldte 80 år.
Nickoline Nissen, tidligere Ellehave 12, fyldte 85 år.
Generalforsamling i Støtteforeningen Jollmandsgård. 30 deltagere.
Der blev udnævnt 2 æresmedlemmer: Aage Johansen, 87 år, og 		
Christian Phillipsen, 92 år.
Egon May, Brushøjvej 12,  fyldte 80 år.

Bøgestien 2 solgt til Halfdan Stenstrøm.
Jens Lund, Damgade 32, er flyttet til Nordborg.
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Der har været corona-pause i Holm Kulturhus, som har været lukket og
derfor ingen aktiviteter af nogen art. Fra 11. juni kunne man igen komme
i Kulturhuset.
Dusko Milovic har i løbet af nedlukningen pga. COVID-19 arrangeret
forskellige Walk and Run events i Holm og omegn.
I forbindelse med Skt. Hans har der været afholdt heksekonkurrence om
den bedste heks, og der var 11 rigtig gode og fine hekse.
Vinderen med bedste heks blev Anja Carola Larsen, der vandt 2 fl. rødvin
og en tut bom.
Der er kommet nye byskilte på høj stang, så de kan ses hen over de vilde
blomster.
Der er blevet revet bygninger ned i Holm:
Aftægtsboligen til Møllegade 81
Ladebygningen ved Troelsgård, Møllegade 62.
Ladebygningen ved Møllegade 68.

Vi har brug for DIG!
Meld dig til vores hjælperbank – sms eller email til
Kristian Dreyer: tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk
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Nordals Naturpark
Gennem en årrække har der været lokal interesse for at etablere en
Naturpark på Nordals.
Inden for det seneste år er der kommet en mere konkret plan for, hvor og
hvordan Naturparken skal etableres samt under hvilke vilkår.
Høringsperioden er afsluttet, og Nordals Naturpark kommer på byrådets dagsorden sidst i august, hvor den politiske proces skal forme en
ny lokalplan for området. Området der er skitseret til Naturpark, skal
tiltrække flere turister og bliver, sammen med mange af de andre store
tiltag, til udvikling af Nordals et sted, hvor turisterne vil blive længere for
at opleve de mange seværdigheder og oplevelser.
Det skal vi være glade for – det giver forhåbentlig også flere turister og
gæster til aktiviteterne og seværdighederne i vores virkeområde.
Men, det vil sikkert også ændre oplevelsen af naturen for mange af os
der bor her. Vi skal dele oplevelsen med flere end vi vant til, og der, hvor
vi normalt kan få et roligt kig over vig- og vand, skal vi nu forvente at
møde flere mennesker. Det er jo ikke skidt i sig selv, men noget vi skal
vænne os til. I sidste ende, og særligt med disse tider, hvor naturen
tiltrækker flere og flere danskeree, så skal vi tænke på, hvordan vi indretter os og vores dejlige område til at huse flere turister og gæster, end vi
kender i dag.
Lidt fakta om Nordals Naturpark:
Naturparken skal være rammen for naturoplevelser, friluftsliv og formidling af områdets værdier: geologien, kulturhistorien, væsentlige naturtyper og områder med høj naturkvalitet. Naturparkens aktiviteter skal
forankres I lokalt engagement.
Naturpark Nordals dækker et område på 1656 hektar og rygraden
dannes af de genoprettede søer i tunneldalene med Oksbøl og Brandsbøl skove i randen og et varieret landbrugsland ind imellem.
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Den nordlige grænse følger indsejlingen til Dyvig og fortsætter
nord om Oldenor, hvor den drejer næsten ind til Nordborg By og
rundt om den lille tunneldal, Gammeldam. Derefter går den ud til
landsbyen Oksbøl og drejer så igen nordpå, denne gang rundt om
Nordborg Sø. Bebyggelsen, Langesø, på sydsiden af søen bliver
indlemmet i naturparken som et synligt kulturhistorisk vidnesbyrd
fra Danfoss´ pionertid.
Naturparkens østlige grænse følger den nye Oksbøl Skov, går øst
og syd om Bundsø og helt ud til kysten ved Brandsbøl Skov. Herefter følger den i kort afstand de sydlige grænser af Bundsø, Mjels
Sø, Mjels Vig og indsejlingen til Dyvig. Mod vest afgrænses naturparken af overgangen til Als Fjord.
Naturparken har et varieret udbud af natur med nor og vige i kontakt med havet, flere større ferskvandssøer og to skove: den ældre
privatejede Brandsbøl Skov og den nyetablerede statsskov Oksbøl
Skov. Naturparken er i alt på 1656 hektar og har inden for afgrænsningen 1065 hektar natur.
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Høstfesten er

AFLYST!
MEN...
Holder du høstfest der hjemme her i Holm, er der mulighed for,
at vi kigger forbi med den rullende høstfest bar. Det kræver
en tilmelding inden den 24. august.
Vi kommer forbi og sælger øl, vin og drinks til god musik.
STØT HOLM LANDSBYLAUG!
Arrangementet bliver selvfølgelig kun afholdt under forudsætning af, at der bakkes op omkring tiltaget.
Tilmelding til Anders Thomsen på email: kaledet@fdf.dk
Efter modtagelse af tilmelingerne, melder vi tilbage til jer omkring
tidspunkt på dagen, hvor vi forventer at komme forbi.
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Hjertelig tak

Tusind tak!
Ulla og Christen Jørgensen

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

for den store opmærksomhed i
anledning af vores guldbryllup
den 18. juli – den utroligt flotte
krans omkring døren, morgensang
og alle de lys, der om aftenen var
tændt gennem Holm og ud til
Stoltebøge.
Alt dette gjorde dagen til en uforglemmelig oplevelse for os.

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
19

Datoer for kommende
arrangementer
Juletræsfest søndag den 29. november 2020
Hellig tre konger lørdag den 9. januar 2021
Julestue Jollmandsgård lørdag den 5. december 2020
Disse arrangementer vil blive udførligt beskrevet i næste udgave af
Holmboen.
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Alle arrangementer er med
forbehold...
...da vi ikke ved, hvordan COVID-19 situationen vil udvikle sig over de
næste måneder.
Hold øje med vores gruppe på Facebook, hvor vi vil informere om det
aktuelle arrangement inden afholdelse.

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
21

Sankt Hans 2020
Det blev ikke til nogen Sankt Hans i Kulturhuset i år, men vi opfordrede
Holmboerne til at lægge billeder af deres hjemmelavede hekse fra deres
egne haver op på Facebook, hvor vi fik en uvildig dommer til at vælge
billedet af den flotteste heks. Vinderen blev Anja Carola Larsen fra Møllegade, som hentede sin præmie, 2 fl. rødvin og en pose fredagsslik, dagen
efter.
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Arbejdsweekend

lørdag den 24. oktober 2020

Lørdag den 24. oktober holder vi arbejdsweekend
i Holm Kulturhus, hvor vi har forskellige ting,
vi gerne vil have lavet i- og uden for
huset. Kom og vær med!
Vi slutter dagen af med en pot
chilli con carne, både af den
milde og stærke slags, så
der er noget for alle. Inkl.
salatbar, flutes og ris.
Der vil være være øl, vand,
vin og Tequila til salg
– SÅDAN :-)
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Kaffemaskineforeningen
En gruppe kvinder fra "e øste-een"
blev en gang midt i 1950'erne
enige om at købe en "kaffemaskine", som kunne bruges, når der
var større selskaber – enten hos
dem selv eller i nabolaget. Den
gang var der faktisk stor selskabelighed, og det var nemmere af
lave kaffe i kaffemaskinen, frem
for at skulle lave kaffe i en gryde
til så mange personer (det var jo
før de elektriske kaffemaskiner
kom frem). Der skulle blot koges
vand, der så kunne hældes gennem stofkaffeposen, og derefter
var det nemt at fylde de forskellige
flotte kaffekander hjemmene var i
besiddelse af.
Kaffemaskinen var ikke en maskine, men en stor metalbeholder (ca. 10 liter) med en aftapningshane og
et låg, hvor under der kunne hænge en kaffepose af stof.
Førhen var det sædvane, at hver gård/husmandssted i løbet af vinteren
holdt "audens-gilder" med deltagelse af naboerne. Dette kunne så være
enten til varm aftensmad eller til stort kaffebord.
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Alle runde fødselsdage, bryllupper af alle slags og konfirmationer blev
ofte fejret i hjemmet med mange gæster og måske i flere dage/omgange.
Kaffemaskinen kunne så lejes af andre end ejergruppen, dog således, at
ejerne havde fortrinsret.
Nogle gange var det kogekonen (Trinne Clausen, Brushøjvej, eller Ellen
Jepsen, Bjørnkærvej), der lejede den og havde den med, hvor hun nu var
engageret til af "koge".
Ejergruppen havde lavet en lille forening til formålet, og der blev indtjent
et beløb i forbindelse med mar. udlejningen. Så vidt jeg har fået fortalt,
var lejen de første år 50 øre pr. dag og til sidst (omkring 1990) var lejen
nået op på 10 kr.
Denne indtjening blev brugt til at købe nye stofposer til kaffemaskinen,
og overskuddet blev så anvendt til et fælles arrangement (typisk "et
gang spisen" ) for ejergruppen.
Fra min barndom i midt 60'erne husker jeg at ejergruppen bestod af:
Kathrine Jøssen (Jørgensen), Astrid Hansen, Anni Høi, Thea Smej
(Schmidt) og Bodil Matzen.
Kaffemaskinen eksisterer (og virker) endnu.
Mona Schmidt (tidl. Ramsdam 8), marts 2020
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Åbningstider Jollmands Gaard:
Hver lørdag fra kl. 9.30 til kl. 11.30, hvor gården er åben for besøg.
Ekstra åbningstider:
I perioden fra den 15. juni til 1. september er der også åbent for besøg
tirsdag, torsdag og lørdag eftermiddag fra kl. 14.00 - 16.00.
I juli måned skal henvendelse ske til Kurt Andersen 3066 1967 eller
Peter Jensen 2370 7881.
Større selskaber:
Uden for den normale åbningstid tilbyder støtteforeningen rundvisning
med guide. Kontakt: Knud Flemming Andersen, mobil: 2280 4899,
e-mail: knud.flemming.a@gmail.com
www.jollmandsgaard.dk
Åbningstider Hjortspringbåden
tirsdage fra 8. januar til 26. november fra kl. 19:00 til 21:00
lørdage fra 9. maj til 15. august fra kl. 10:00 til 13:00
Alle sommerdage 13. juli til 2. august fra kl. 14:00 til 17:00
Tirsdage og lørdage som nævnt ovenfor.
www.hjortspring.dk
Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk

Erik Jensen VVS Nordborg ApS
- Deres VVS-installatør Søren B. Nyvang og Allan Sarsgaard

Søren B. Nyvang
Mobil +45 2044 8565
Allan Sarsgaard
mobil +45 4044 7565

Mellemvej 2
DK-6430 Nordborg
Tel. +45 7445 0565
E-mail: info@ejvvs.dk
CVR 11097170
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Fra Baunbjergvej. Foto: Margit Svendsen.

