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Høstfestholdet 2020 på vej til 3 høstfester i Holm.

Holmboen er et kvartalsblad for
Holm Landsbylaug af 1. maj 1978.

Bestyrelsen for
Holm Landsbylaug

Foreningen er upolitisk, og har til
formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som
selskabeligt samt medvirke i alle
sager til styrkelse af landsbyens
interesse af social og teknisk art
og samtidig være til hjælp for de
folkevalgte råd.
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Har du adgang til en computer,
kan du fx maile en wordfil med
dit indlæg, du kan ringe til en af
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Brugergrupper

Leje

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
Tlf. 6126 3423
Strikkeklubben
Anete Grau Jensen
Tlf.: 2765 9602
Holm.infoland.dk
Esther Hess Madsen
Tlf. 6175 0619
Lotto
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Har du lyst til at deltage i en eller
flere af disse aktiviteter, kontakt da
venligst en af ovenstående personer.

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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Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198

Mellemvej 21 • 6430 Nordborg • kundeservice@malerlageret.com

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
COVID-19 situationen
Vi har stadig COVID-19 hængende som en mørk sky over os, særligt fordi
den påvirker en af vores forenings store formål – nemlig fællesskabet i
rammen af vores landsby.
Med 2. bølge, der i skrivende stund vælter ind over det meste af
landet, er vi igen nødsaget til at gentænke vores måde at mødes på, så
fællesskabet kan dyrkes på bare en nogenlunde normal måde. Det sætter selvfølgelig krav til ny-tænkning, hvilket vi aldrig bliver dummere af.
Det lykkedes meget godt med årets høstfest, hvor vi i lang tid fulgte
nøje med i myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Til sidst
måtte vi indse, at en normal høstfest ikke længere var en mulighed, og
derfor gik vi i tænkeboks for at finde en alternativ løsning. Den fandt vi,
og den kan du læse mere om længere inde i bladet.
Så heldige har vi ikke været med andre aktiviteter. I samråd med Lotto
og Madlavningsgruppen har vi valgt at aflyse resten af årets lottospil og
fællesspisningsaftener. To argumenter der er afgørende for begge aktiviteter er: muligheden for at lukke nok folk ind, så der både kan tænkes
afstand og dermed sikkerhed, ligesom økonomien skal kunne hænge
sammen ved færre gæster. Begge dele er vanskeligt her, og vi skal også
tage med i betragtning, at arbejdsindsatsen med at arrangere også skal
kunne betale sig.
Mens jeg skriver dette, er HAT-gruppen også ved at analysere de muligheder der kan komme i spil, når der er en del forudsætninger, som skal
være på plads, for at så stort et arrangement sættes i gang.
I starten af december træffer vi sammen med HAT beslutningen om
de kendte dilletant forestillinger i 2021 skal finde sted, eller man finder
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alternative løsninger til underholdning. Sikkerheden for publikum, skuespillere m.fl., og risikoen for en senere aflysning kommer til at afgøre om
toget sættes i gang i december, som det plejer, eller ej.
En trøst er, at denne pandemi heldigvis er midlertidig, og en vaccine
kommer på et eller andet tidspunkt –forhåbentlig næste år, så vi fra 2022
kan komme tilbage til noget der ligner tiden før marts 2020.
Men – mens vi venter på den vaccine, så skal der jo stadig ske noget i
foreningen.
Holm Walk & Run
Vi er så heldige, at der er arrangeret en juleudgave af ”Holm Walk and
Run”, som med stor succes blev gennemført i foråret. Allerede den gang
varslede Dusko og Connie, at de ville arrangere en lignende event. Nu
er det blevet til virkelighed og løber af stablen 20. til 29. november. Det
er en god mulighed for at få rørt sig, inden julemaden skal indtages i
december. Overskuddet vil igen tilfalde Holm Landsbylaug, hvilket vi er
meget taknemmelige for.
Alternativ juletræsfest
Og når vi er ved julen, så skal I ikke snydes for en juletræsfest. Den kommer slet ikke til at ligne den sædvanlige hyggelige eftermiddag i kulturhuset, men kommer ud på gaden i en helt ny udgave. Glæd dig til det,
og så håber vi at I møder julemanden med hans nisser rundt i byen.
Landsbyforum
I oktober var der generalforsamling i Landsbyforum, hvor der blandt
andet skulle vælges en ny formand for alle landsbyer i Sønderborg kommune. Her havde vi Lasse Holm Juhler fra udviklingsgruppen og Anders
Thomsen fra bestyrelsen med til at repræsentere os. Vi havde Lasse til at
stille op som formand, men posten gik til et medlem fra Vester Sottrup.
Vi har Lasse med i landsbyforum, da han har god erfaring fra sit tidligere
virke med bestyrelsesarbejdet i Holm, og et godt kendskab til de processer der kører med og mellem landsbyerne, forvaltningen og politikkerne.
En viden der kan bringes i spil til andre foreninger som vores. Selvom
Lasse ikke blev valgt, så arbejder han tæt sammen med bestyrelsen i
Landsbyforum, hvor han kan bidrage til udviklingen af landsbyerne i
Sønderborg kommune og samtidig repræsentere Holm på bedste vis.
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Turisme
Vi vil også glædes over et godt år for turismen, som efter genåbningen
af Danmark lige før sommerferien, gav et ordentlig ryk ind i vores virkeområde fra nær og fjern. Blandt andet er Dyvig Bro netop blev kåret som
”Årets Havn 2020” af danske tursejlere. Vi siger tillykke og det er med til
at vise Holm frem som et godt sted at holde ferie. En pris Dyvig Bådelaug
for øvrigt også modtog tilbage i 2010.
Med to havneområder og Dyvig Badehotel, der har modtaget mange
priser inden for vin og gastronomi, så må vi sige, at Dyvig og området
omkring har en god tiltrækningseffekt på turister og gæster fra nær og
fjern, som vi alle nyder godt af.
Efterårs- og vintertid
Mørket kommer nu tidligere, og mange af vores gøremål bliver inden
døre. Når vi færdes ude i mørket, skal vi huske at hjælpe hinanden med
sikkerheden. Unge som gamle skal huske lygter og/eller refleksveste, så
vi ikke får ulykker på vejene.
Bestyrelsen ønsker hermed alle læsere, sponsorer og brugergrupper
samt Jeres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Vi ser frem til samarbejdet i 2021, hvor vi håber, at situationen ændrer sig,
så vi igen kan få god tilslutning til foreningens arrangementer og aktiviteter.
Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for
dig.
Bestyrelsen

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Strikkeklubben
På grund af de nye COVID-19 restriktioner har strikkeklubben
valgt at lægge strikkepindene til side for en tid.
Hold øje med Holm Landsbylaugs Facebookside, her
vil vi annonce, når vi går igang igen.
Anette, mobil: 2765 9602

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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HAT forestilling 2021bliver
formentlig aflyst!
Vi har været samlet for at tage stilling til vores forestilling 2021. Vi har
valgt ikke at sætte gang i noget i den nuværende situation. Derfor bliver
der ikke noget billetsalg i december.
Hvis situationen kommer under fuld kontrol senest med udgangen af
december, så kan vi stadig nå at sætte en forestilling op. Men som det ser
ud nu bliver der ingen forestilling i 2021.

Fællesspisning, Lotto og
Meditativ dans
Disse aktiviteter er midlertidig indstillet på grund af
Covid-19 situationen.
Skulle der ske ændringer, meddeler vi det på
Holm Landsbylaugs Facebookside og på
www.holm-landsbylaug.dk
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Fra Høstfesten 2020
I år blev det en alternativ høstfest, hvor Kedde, Jan og Jonna fra
bestyrelsen tog på turné rundt i Holm.
Vi satte en anhænger på Jans bil, pyntede den fint med flag og blomster,
fyldte den med drikkevarer og saltstænger, og så kørte vi afsted til
musikken fra vores medbragte soundbox til 1. stop, som var hos Allan
og Ulla på Hellesøvej. Alle tog godt imod os, og vi fik sunget Alssangen
og høstsangen (det var et hit alle steder). Næste stop var på Abildholm,
hvor der også var rigtig god feststemning og sidste stop var hos Nørulf på
Baunbjergvej, hvor gæsterne var lidt længere henne i festrusen – det var
også blevet mørkt, og der var rigtig gang i den. Her fik vi solgt resten af
vores lager, endda bordene fik de med i købet.
Alt i alt et rigtig godt arrangement, med mange glade værter og gæster,
og så blev der alligevel høstfest – bare i små grupper ude i privaten.

1. stop hos Ulla og Allan på Hellesøvej.
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2. stop Abildholm.

3. stop hos Nørulf på Baunbjergvej.
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Julemanden kommer
rund i Holm
Lokalhistorisk Arkiv
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Lokalhistorisk Arkiv

Fra Holmbodagbogen

Mærkedage glemt i
Februar
Trine Skrumsager Christensen, Damgade 20, fyldte 80 år.
Juni
25. Ruth Sperling Madsen, Damgade 12, fyldte 90 år.
Juli 2020
Nedbør: 89,4mm (normal 63mm)
Mærkedage
01. Dyvig Badehotel og John Beck Armstrup havde10 års jubilæum.
04. Henriette Matthiesen, Damgade 26, fyldte 70 år.
18. Elly og Kaj Kørvel, Nørrehaven 5, kunne fejre Diamantbryllup.
18. Ulla og Christen Jørgensen, Stoltebøge, Lønsemadevej 34,
		 havde Guldbryllup.
August 2020
Nedbør: 58,8mm (normal 83mm)
Mærkedage
07. Lissi Sadolin, Damgade 28, havde 25 års jubilæum på Danfoss.
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31. Kaja Johnsen, Møllegade 2, fyldte 70 år.
Begivenheder
08. Rokke- og Strikkefestival på Jollmandsgård. Ca. 45 deltagere og
		 ca. 30 besøgende.
September 2020
Nedbør : 23,7mm mod (normalt 59 mm)
Mærkedage
05. Gisela Franke, Enghaven 10, fyldte 75 år.
05. Karin og Karl Sørensen, Dyvigvej 10, kunne fejre Guldbryllup.
17. Nanna Nielsen, Enghaven 4, fyldte 70 år.
24. Ursula Paustian, Brushøjvej 10, fyldte 80 år.
25. Hans Nørrelykke, Nørrelykkevej 24, fyldte 90 år.
Dødsfald
23. Sandra Skov Jeppesen, tidligere Hellesøvej 29, døde 56 år gammel.
Begivenheder i Holm Kulturhus
02. Slægtsforskning med 7 deltagere.
03. Meditativ dans.
05. Høstfest aflyst. Der blev dog afholdt en alternativ høstfest hos 		
		 privatpersoner rundt om i Holm.
09. Strik med11 deltagere.
17. En aften med dyrlægen fra filmen ”Onkel” blev aflyst på grund af 		
		sygdom.
26. Åbent Arkiv med10 besøgende.
26. Last Fight-kapsejlads i Dyvig med 28 både.
27. Alsisk ”ætte”merre o Jollmåndsgoe mæ 50 deltagere.
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Fra Arbejdsdagen
den 24. oktober 2020
Der var desværre ingen
tilmeldinger til vores arbejdsdag,
men 5 raske havefolk, Kedde,
Jørgen, Jan og Hans Chr. fra
bestyrelsen samt Annette Dreyer,
tog haveredskaberne i deres
hænder, og gik i gang med udenomsarealerne ved Kulturhuset.
Godt gået, det kan kun pynte :-)
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Julearrangement på Jollmands
Gaard AFLYST!
Grundet de nye COVID-19 restriktioner, er det traditionelle
julearrangement den første lørdag i december på Jollmands Gaard
desværre også aflyst.
Der sælges dog, som altid, juletræer og pyntegrønt fra midten af
november.
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Alternativ juletræsfest 2020
lørdag den 28. november
fra kl. 10-11
Julemanden kommer i sin kane og deler godteposer ud i Holm.
Det vil foregå således:
1. Tilmeld dit barn/dine børn med navn(e) og adresse med en
SMS til Jonna 2847 4281 eller mail: baunbjergvej@gmail.com
2. Hold øje med julemanden lørdag den 28. november mellem
kl. 10 og 11 og vær parat på adressen, når han holder
3. Julemanden har en godtepose med til alle tilmeldte børn
Tilmelding senest søndag den 22. november!
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Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul!
Bestyrelsen
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Julekonkurrence
Hvor mange små nisser
kan du finde i Holmboen (alle sider inkl.
for- og bagside gælder med)? De er alle forskellige, og gemmer sig godt.
Nissen her skal du også tælle med!
SMS dit svar til 2847 4281 inden 1. december. Husk også at skrive dit
navn. Så er du med i konkurrencen, hvor vi har følgende præmier på spil:
1. præmie: Et spisen for 2 på Dyvig Badehotel til en værdi af 1.000 kr.
2. præmie: En vingave fra Holm Vineri sammen med 2 biografbilletter
til Nordborg Bio
3. præmie: En julekurv fra Kvickly Nordborg til en værdi af 500 kr.
Udvælgelsen mellem de rigtige svar foregår ved lodtrækning, af en
uvildig person. God nissejagt :-0)
Personer i bestyrelsesmedlemmerns husstand kan ikke deltage!
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

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

