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Holmboen er et kvartalsblad for
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Indlæg i Holmboen
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dit indlæg, du kan ringe til en af
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eller sende det i posten.
Materiale til næste nummer af
Holmboen skal være redaktionen i
hænde senest: 1. august 2021.
Holmboen udkommer omkring
1. februar, 1. maj, 20. august og
1. november.
Redaktion
Jonna Neumayr
Mobil: 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Oplag: 300 stk.
Løssalgspris: kr. 30,00

Næstformand
Anders Thomsen
Tlf. 5141 8067
Email: kaledet@fdf.dk
Kasserer
Hans Chr. Jessen
Tlf. 2372 8757
Email: trolsgaard@bbsyd.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Jonna Neumayr
Tlf. 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Trine Bossen Villumsen
Tlf. 2215 3578
Email: trunte13@hotmail.dk
Nandi Neumayr Christensen
Tlf. 6022 2064
Email: nandi_soerensen@hotmail.com
Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Email: fippesen@gmail.com
Revisorer
Gerda Lorenzen
Claus Jessen
Suppleanter
Mads Obling
Jessie Dowdall

2

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
Kulturarrangementer
Jollmandsgaard
Margrethe Krogslund

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

Har du lyst til at deltage i en eller
flere af disse aktiviteter, kontakt da
venligst en af ovenstående personer.
Er du derimod interesseret i selv at
starte en ny gruppe op, kontakt da
venligst en fra bestyrelsen.

Adresse:
Holm Kulturhus
Møllegade 60, Holm
6430 Nordborg
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER
Kære Holmboere

Solen skinner, sommeren er over os, og så er landmændene og deres
maskiner nu i gang med høsten. Det største tegn på at vi nærmer os
Høstfesten med hastige skridt. Inden vi kommer der til, så er det dejligt
at kunne skrive, at vi nu for alvor er ved at få gang i foreningslivet igen.
I juni fik afholdt både Sankt Hans og den udsatte generalforsamling. Læs
mere om det længere inden i bladet. Men tak til de mange deltagere, det
tegner godt for fremtiden.
Rundt om hjørnet begynder mange af de andre aktiviteter også at starte
op igen og jeg ved, at de glæder sig til at komme i gang igen efter den
lange og ufrivillige pause.
Det betyder også, at vi alle sammen skal til at vende os til, at der bliver
liv og glade dage i Kulturhuset igen – hele byens samlingssted. Derfor
skal vi være ekstra opmærksomme på at hjælpe til hvor der er behov og
støtte op om de mange aktiviteter.
Torsdag den 26. august kl. 17.30 vil fodboldbanen ved Kulturhuset
danne rammen om en fodboldkamp mellem Holm Fodboldklub og
Holm Landsbylaug. Her vil I få mulighed for at købe en grillpølse og
eaftensmad, og heppe på de to fodboldhold. Kampen er en erstatning
for det traditionsrige Holm Cup, som igen er aflyst i år.
Vi får brug for meget hjælp til årets Høstfest den 4. september, og her vil
jeg gerne opfordre dig til at melde dig som hjælper, så vi kan få en god
fest. Se information inde i bladet.
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Sønderborg kommune og mobilitetsforeningen i kommunens
landdistrikter har netop lanceret et nyt samkørsels-projekt, og et
comeback til landsbybussen. Læs meget mere på
www.kom-hinanden-ved.dk
Vi vil gerne opfordre til at bruge både samkørsel og landsbybussen. Vi
håber, at vi får meget glæde af den nye ordning. Alt nyt er svært, men
giv gerne nogle tilbagemeldinger, hvis I får erfaringer med tiltaget, som
enten kan være med til at udvikle konceptet, eller være med til at hjælpe
andre i gang med at bruge ordningen.
Man kan via app'en ”Nabogo” f.eks. fortælle, at man kører fra OK-tanken
ved Kvickly kl. 17 og har plads til 3 personer til Holm. Så kan dem der har
brug for et lift til Holm booke sig ind. Prøv det.
Klummen er kort denne gang, men der er mange informationer og
historier i denne udgave af Holmboen, som taler for sig selv.
Vi skal alle i gang med de kommende opgaver – så hermed en stor tak til
alle de frivillige der skal i gang, og så håber vi, at vi ses derude.
Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for
dig.
Bestyrelsen
Kristian Dreyer

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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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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HØSTFEST
Børnearrangement kl. 10 på sportspladsen og i salen
i Holm Kulturhus. I tilfælde af regn, kun i salen.
Der vil være forskellige aktiviteter.
Som sædvanlig er Holm Landsbylaug vært med
lidt at spise og drikke.

Høstfest for de voksne. Vi starter kl. 18 i laden hos Kaja og
Christen.
Spis din medbragte mad og hyg dig sammen med de andre
holmboere og gæster. Der vil være høsttale, overraskelser og
underholdning ved Charlies Disco. Der kan købes drikkevarer
til høkerpriser hele aftenen.
Køb af billetter torsdag den 19. og 26. august samt
torsdag den 2. september mellem kl. 18-19 i Holm Kulturhus.
Pris for alle festdeltagere: 75 kr. per person.
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hjælpende hånd

Vi har brug for en
til følgende til årets høstfest

HOLD 1
Onsdag den 1. september kl. 17
Klargøring/rengøring og opsætning af lys i Chrestens lade .
HOLD 2
Torsdag den 2. september kl. 17
Opstilling af scene, borde, stole og bar.
HOLD 3
Fredag den 3. september kl. 19
Borddækning og pyntning af laden samt opstilling af toiletvogn.
HOLD 4
Søndag den 4. september kl. 11
Oprydning efterfulgt af grillpølser v. Kaja og Chresten.
Tilmelding til et af holdene til Jonna på mobil 2847 4281 eller på
mail: baunbjergvej@gmail.com.
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Torsdag
den 26. august kl. 18
Årets fodboldkamp

Holm Fodbodklub

Holm Landsbylaug

Sted: Stadion ved Kulturhuset
Der kan købes øl, vand og
ringriderpølser
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Kulturarrangementer på Jollmands Gaard
Kulturarv, næringsvej og tidsfordriv
– strikningens kulturhistorie
ved Elsemarie Dam-Jensen (museumsinspektør i Tønder)

På Jollmands Gaard den 15. september kl 15.00
Entre 60 kr. inkl. kaffe og kage.
Strikning har gennem århundreder været et erhverv, som bidrog til
hjemmenes økonomi i større og mindre grad. Både mænd, kvinder og
børn har strikket i ledige stunder, i de nordlige egne først og fremmest
i uld, sydpå i bomuld, hør og silke.
Mønstrene var ofte egnsprægede. Man strikkede i grove, naturfarvede
garntyper til daglig brug, til festlige lejligheder brugte man tyndere,
mønsterstrikkede tekstiler i smukke farver.
Foredraget belyser striknigens kulturhistorie, især i Nordeuropa. En
håndarbejdskulturarv, der i begyndelsen handlede om hårdt arbejde, i
dag en hobby der viderefører en tradition for skønhed og sans for farver,
mønstre og materialer.
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Blandt folk og fæ
Dyrlæge Ole Caspersen (kendt fra filmen ONKEL) vil under
overskriften "Folk og fæ" fortælle om de mange personligheder,
han har mødt på sin vej:
”Som dyrlæge kommer man ud for mange sjove og sære
oplevelser og møder eksistenser af enhver slags”.
Ole Caspersen har samlet de morsomste anekdoter fra sin studietid i
København og sin tid i praksis i Vest- og Sønderjylland,
samt oplevelserne under filmoptagelserne til ”Onkel”.

På Jollmands Gaard den 13. oktober kl 19.00
Entré 60 kr, inkl. kaffe og kage.

Tilmelding til begge arrangementer efter først til mølle
princippet på mobil nr. 42230037 eller 21486655
(på grund af begrænset antal).
Med venlig hilsen
Støtteforeningen
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Sankt Hans 23. juni 2021
I år kunne vi atter fejre Sankt Hans i Holm Kulturhus. Der var omkring 50
deltagere der dukkede op hen af aftenen, og vejrguderne var med os.
Årets Sankt Hans taler Hanne Thomsen leverede en super tale, som kan
læses efterfølgende.
Der blev sunget høstvise og alle hyggede sig ved bordene, som også
talte et børnebord. De hyggede sig med at lave snobrød ved de små
bålskåle.
Heksen blev sendt til boksbjerg kl. 20, og herefter var der hygge og snak.
Bestyrelsen
Jonna Neumayr

Heksen, leveret af Jørgen Hornshøj.
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Sankt Hans tale ved Hanne Thomsen.

Fibbe sørgede sædvanen tro for grillpølser til alle.

Børnebordet, der deltog aktivt i talen.

Deltagerne til årets Sankt Hans.
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Høsttalen til Sankt Hans Aften 2021
”Det bliver godt igen”, det blev nærmest et mantra, vi lærte at sige for 15 måneder
siden. Vi troede bare, at det med at ”Det bliver godt igen” ville være i løbet af sommeren. Det blev det ikke. 2020 blev i stedet et meget underligt år, med afstand, håndsprit,
social distance og mange aflyste arrangementer for os alle. Jeg var inviteret til at holde
Sankt Hans talen sidste år, men naturligvis var aftenen aflyst, så tak for invitationen til at
gøre det i år i stedet for.
Vi er stadig ikke helt ude af epidemiens favntag, men vi kan så meget mere nu end
sidste år, blandt andet mødes her i aften. Hvor er det dejligt! Skønt er det også, at det er
til duften af grillpølser fra foreningens grill! Det ligger jo i os, at når sommeren og solen
står over det danske land, så ved vi, at det er tid til at fejre Sankt Hans med venner og
familie og hertil hører især for os sønderjyder jo en god pølse og måske en kold øl.
Meget har vi lært og erfaret i årets løb. Noget håber vi ikke, at vi skal bruge igen, og
andet kan vi med fordel tage ind og bruge fremad. I løbet af året er mange blevet dus
med nogle forskellige programmer som TEAMS og ZOOM for at opretholde kontakt
og mødeaktivitet. I skolerne, hvor jeg har min hverdag, blev de en helt naturlig del af
hverdagen. Det blev tv-programmet ULTRA-NYT også. Et nyhedsprogram der i et letforståeligt sprog formidler nyheder om stort og små for børn. Et af indslagene var hver
uge var en quiz, FAKE ELLER FAKTA, hvor børnene skulle gætte om en påstand var rigtig
eller forkert.
Så jeg tænker, at vi lige starter med en gang FAKE ELLER FAKTA for alle de børn, der er
her i aften.
Første påstand:
Er det fake eller fakta, at når vi fejrer Sankt Hans, så fejrer vi faktisk at det er Jesus´ fætters fødselsdag, han hed Johannes Døberen?
Det er fakta. Man mener, at Johannes blev født et halvt år før Jesus, så hans fødselsdag
er præcis et halvt år forskudt for Jesus´ fødselsdag, som jo er juleaften. Så julen for Jesus
og Sankt Hans for Johannes.
Anden påstand:
Vi brænder en tøjheks af på et bål som en slags festlig fejring lige som raketterne nytårsaften.
Det er fake. Det var fordi, man i gamle dage var overtroiske. Man troede på trolde og
hekse, og man mente, at heksene var særligt aktive og gerne ville komme, når menneskene holdt helligdage, og Sank Hans var en helligdag. Så derfor tændte man et bål
for at jage hekse og onde ånder væk. Vi ved godt i dag, at de slet ikke findes.
Tredje påstand:
Der er mest i Europa, at der fejres Sankt Hans, og de gør det ikke i resten af verden.
Det er det nemlig. Det er her i de nordiske lande og lande som England, Irland, Tyskland,
Polen, Rusland og Frankrig, at vi fejrer det. Det er mest i de nordiske og baltiske lande, at
den fejres bedst, fordi vi har de lange lyse sommeraftner.
Når vi tænder bålet i aften og alle andre Sankt Hans aftner, så er bålene store og nogle
gange med både heks og hyl. Bålet havde oprindelig en funktion som et vågeblus, der
16

illustrerede overgangen til noget nyt, f.eks. hvor dagene igen bliver kortere, og mørket
kommer. Vi kan håbe på, at årets Sankt Hans bål ikke bare bliver en markering af at
dagene blive kortere, men at vores liv med Coronaen virkelig vender til andre og lysere
tider. Det tror jeg, vi alle håber på, så det med at ”Det bliver godt igen” kan blive noget,
vi alle oplever.
Gennem det seneste par år er der flyttet en hel del nye til Holm. Der er kommet folk fra
nær og fjern til vores skønne plet. Nogle har fundet drømmehuset uden at kende Holm
i forvejen, andre kendte stedet og ville gerne bo her. Nogle bor her for første gang,
og så er der også en hel del unge familier, der er flyttet hjem til Holm igen, hvor er det
fantastisk! Man bliver bare så glad, når landsbyen, man holder af, har givet så meget
positivt, at folk gerne vil tilbage, og måske lade den danne rammen om deres børns
opvækst.
Måske vi ikke har fået hilst på jer nye holmboere. Coronatiden har i hvert fald ikke
bidraget positivt til at få budt nye beboere velkommen. Normalt vil de mange arrangementer være en oplagt mulighed, i hvert fald plejer høstfesten at være en fantastisk
mulighed for at komme i snak med mange. Jeg husker stadig tydeligt vores første
høstfest … nå, det må jeg hellere lade være med at kommentere nærmere på.
Hvis man bare er blevet så indgroet Holmbo, som vi føler os, det kan man altså godt
være, selvom man ikke er indfødt, så mangler vi bare en ting – det er et olde-kolle. Det
vil jeg elske, måske vi skal have en arbejdsgruppe med det fokus.
Vi har i årets løb igen og igen hørt nogle S-ord: Sammenhold, samfundssind og sammenhængskraft.
Egentlig er de ikke nye ord, og betydningen af dem har heller ikke ændret sig, men
hvor er vi dog blevet bevidste om dem! Mange steder, og også her i Holm, er ordene
slået igennem.
Kreativiteten fra både bestyrelsens og holmboeres side har været fantastisk. Der har
været en ydet en stor indsats for, at vi stadig skulle kunne lave nogle af vores traditionelle arrangementer – bare på en lidt anden måde. Der var en kørende høstfestbar,
julemanden kørte med nisser, hest og vogn rundt med godteposer til børnene, der blev
startet Holm Walk and Run i forskellige udformninger. Aldrig har vi da hilst på så mange
holmboere som i februar måned, hvor gader og stier blev travet tynde. Man har tilbudt
hjælp til at handle, køre og meget andet. Der er kommet flere hjerteløbere til, og med
det, vi oplevede for nylig med Christian Eriksens hjertestop, så måske endnu flere vil
melde sig også her. Helt generelt har vi keret os om hinanden, hver for sig og sammen.
Der er blevet vist masser af sammenhold, samfunds- og lokalsamfundssind, og når det
virker, som det gør her, så giver det en rigtig god sammenhængskraft. Måske en del af
tiltagene fortsætter på Coronavis, bare fordi de fungerede godt. Måske vi får flere nye
ideer, og måske kreativiteten og indstillingen til, at vi alle skal bidrage på en eller anden
måde, vil fortsætte til gavn og glæde for os alle her i vores smørhul af en landsby. Hvor
er jeg glad for og stolt af at være en af os fra Holm, måske mange af jer har det lige sådan. Lad os alle gøre hver vores til, at alt bliver godt igen, lad os fortsætte med at styrke
sammenholdet.
En rigtig god sommer til jer alle – Hanne Thomsen.
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Referat fra Generalforsamlingen, juni 2021
i Holm Landsbylaug
Vi startede aftenen med en hyggelig fællesspisning kl. 18, hvor 34 deltog.
Vi fik sandwich og lidt vådt til at skylle ned med.
Kl. 19 startede generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som var udsat fra
februar, og som det nu endelig var muligt at gennemføre. En velkomst til
de 37 deltagere – og en særlig velkomst til vores Æresmedlemmer, som i
aften udgjorde Kurt Kjærgaard og Henriette Mathiesen.
Formanden gik derefter til dagsordenens pkt. 1, valg af ordstyrer.
1. Valg af ordstyrer
Bestyresen foreslog Lasse Holm Juhler og Lasse blev valgt.
Lasse kunne herefter bekendtgøre, at forsamlingen var lovlig varslet i
Holmboens maj udgave og på foreningens facebookside den 14. juni.
2. Bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden
Kristian gennemgik beretningen (se den efterfølgende).
3. Regnskab ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
Hans Chr. fremlagde regnskabet for 2020, som blev godkendt af
forsamlingen.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet forslag, så derfor gik vi hurtigt videre til næste
punkt.
5. Valg af bestyrelsen i ulige år.
Kasserer, Hans Christian Jessen ønskede genvalg og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Jonna Neumayr ønskede genvalg og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Nandi Neumayr Christensen ønskede genvalg og
blev valgt.
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På valg hvert år
2 suppleanter
1. suppleant Jessie Dowdall ønskede genvalg og blev valgt.
2. suppleant Mads Obling ønskede genvalg og blev valgt.
2 revisorer
Claus Jessen ønskede genvalg og blev valgt.
Gerda Lorenzen er flyttet fra Holm. Bestyrelsen foreslog Gitte Kjærgaard
som afløser. Gitte blev valgt, og vi siger velkommen. Gitte har tidligere
siddet mange år i bestyrelsen, så hun bliver sammen med Claus en god
garant for kontrollen af vores økonomi.
6. Eventuelt.
Punktet, hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes.
Verner Lauridsen foreslog at bestyrelsen kunne overveje en revisorsuppleant. Kristian svarede, at det vil bestyrelsen kigge på, det kræver dog
en vedtægtsændring.
Annie Lauridsen roste Holmboen for indhold og opsætning, mange andre nikkede anerkendende med.
Jonna Neumayr foreslog og opfordrede til, at den nye terrasse foran
Kulturhuset kan anvendes til kaffemøder og en lille snak. Der var mange
positive tilkendegivelser på den fra resten af forsamlingen. Der blev foreslået, at terrassen kunne døbes ” Lauritz Højs Plads”.
Lasse erklærede den forsinkede generalforsamling i 2021 for afsluttet.
Kristian fik ordet til sidst og takkede alle fremmødte til fællesspisningen
og generalforsamlingen for en god aften i demokratiets ånd.
Kristian Dreyer
Formand
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Regnskab for Holm Landsbylaug 2020
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Beretning ved formand Kristian Dreyer

Ordstyrer Lasse Holm Juhler

34 deltagere til årets generalforsamling
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Beretning fra Bestyrelsen v. formanden Kristian Dreyer
Jeg vil starte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020. Jeg kommer tilbage til, hvorfor det var lidt specielt i 2020.
Ligesom jeg vil takke alle de frivillige, som hver især bidrager med stort
og småt, men som tilsammen skaber en kæmpe værdi for vores landsby
og virkeområde.
Højdepunktet i 2020, var udnævnelsen af vores 5. Æresmedlem Henriette
Mathiesen den 10. februar, i forbindelse med 100 års-dagen for afstemningsdagen for genforeningen.
I 2020 lærte vi pludselig nogle nye ord og vendinger, som man ikke
havde forestillet sig, og med en hast, der virker helt forkert. Men særligt
for vores forening og dens formål. Så ramte COVID-19 pandemien som
en hammer, hvor Lotto, HAT, og fællesspisning blev særlig hårdt ramt.
Året vi ser tilbage på, vil altid stå som et helt særligt år – på godt og ondt.
Jeg skal komme tilbage til, hvorfor sådanne tider også bringer gode ting
med sig.
Aktiviteter i 2020
Hellig Tre Konger blev afholdt lørdag den 11. januar med 26 udklædte
og næsten100 gæster med maskefald kl. 23.30. Det var en rigtig hyggelig
aften og viste igen Holm fra en af sine bedste sider. En aften der efterhånden er blevet en god skik for flere og flere, hvor også et par nye veje
og gader kommer til på listen over aktive deltagere.
Generalforsamling fredag den 28. februar. Først den traditionsrige fællesspisning med skibberlabsskovs og så generalforsamling. 50 til spisen
og 3 stødte til ved generalforsamlingen. Lasse Holm Juhler blev valgt
som ordstyrer, og han førte os trygt igennem aftenens program. Til sidst
sagde vi farvel til Jørgen Hornshøj efter mange år i bestyrelsen – Anders
Thomsen blev valgt ind i stedet for.
Jørgen Hornshøj får ordet for HAT og Fællesspisning
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HAT
Teatersæsonen 2020 blev noget anderledes end hvad vi havde prøvet før.
Vores 3 offentlige forestillinger blev alle gennemførte. Desværre gjorde
omstændighederne med COVID-19, at de to lukkede forestillinger blev
aflyst af ”Hjem og kultur” og plejehjemmet. Selv om det var trist, så var
det rigtigt at gøre det. Da de to arrangører havde aflyst deres forestillinger, gav det os alle en god fornemmelse, to dage senere kom der så et
forbud mod forsamlinger i Kulturhuset.
Fredag den 6. marts kom premieredagen, med generalprøve om eftermiddagen med ca. 90 publikummer, og om aftenen fredag og lørdag var
salen helt fuld.
Da vi nærmede os høstfesten blev forfattergruppen samlet, for at vurdere situationen. Da høstfesten ikke ville blive fejret på traditionel vis,
så prøvede vi noget nyt. Vi lavede et par videofilm, som vi lagde ud på
hjemmesiden. Filmene blev brugt, men det var lidt tamt, da vi ikke havde
nogen fornemmelse af publikums reaktion. Men projektet gav nogle
erfaringer så vi kan gøre det bedre næste gang, hvis der bliver nogen
næste gang. Ud på efteråret samledes vi igen, beslutningen blev, at vi
kunne lave en 2021 forestilling, hvis landet blev åbnet op senest i slutningen af December. Det sket ikke. Men nu tror vi på, at vi kan lave en
halv times underholdning til den næste høstfest, for det ser ud til, at den
bliver til noget, og vi glæder os til at komme i gang igen.
Fællesspisning
I 2020 nåede vi fællesspisning i februar og marts, med henholdsvis 300
og 31 deltagere. Vi havde håbet på at genoptage fællesspisninger fra oktober 2020, men det var ikke forsvarligt, så nu håber vi på at kunne starte
op til oktober i år, og det skal nok lykkes. Jeg håber at vi ses til den tid.
Broen ved Odderkær
Vores stærke brofolk fik igen vores badebro i vandet ved Odderkær. I
2020 fik broen selskab af et par redningskranse, som Lasse Holm Juhler
gennem udviklingsgruppen fik sponseret af Tryg-fonden. Badebroen
valgte, sammen med modernatur, at tage sig selv op af vandet i det sene
efterår, hvor en rask vind og høje bølger, gjorde det tunge arbejde for os.
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Holm Walk And Run præmieren
En verdensbegivenhed blev skabt med mange deltagere, hvor vi siger
tak til Connie, Dusko og hjælpere for idé, initiativ og gennemførelse.
Flere løb kom til i løbet af året og kastede et fint overskud af til foreningen og deres medlemmer.
Sankt Hans blev en anderledes oplevelse end normalt. Men folk fik
alligevel hygget sig hjemme i haverne med heks og bål. Vi siger tusind
tak for den store tilslutning, selvom det blev hver for sig.
En af de gode ting, som pandemien har ført med sig er kreativitet og
anderledes tankegang. Årets Sankt Hans er et godt eksempel.
Hvis ikke jeg kan komme til Høstfesten, så må høstfesten komme til
mig. Og sådan blev det. Da Danmark åbnede lidt op i sommerperioden,
tog vi chancen og spankulerede på den tynde line om rigtigt og forkert.
Vi havde flere samtaler med myndighederne, men ingen ville give os
garantier eller falske forhåbninger. Derfor blev det en meget anderledes
høstfest end normalt – igen en sjov idé, som ikke var kommet, hvis
situationen var normal. I vil senere se resultatet, som måske også er lidt
tankevækkende. Tak for nogle hyggelige timer ved de forskellige fester,
hvor vi gjorde rent bord og fik udsolgt på hele traileren.
Juletræsfesten blev også anderledes i 2020, hvor julemanden ikke
måtte være indenfor med alle byens børn. Derfor tog han hesten rundt
sammen med Smilla, som kender byen godt. Så var vi helt sikre på at
julemanden ikke gik den forkerte vej. Vi siger tusind tak for besøget og
dejligt at så mange børn var hjemme.
Ud over disse større aktiviteter, så har alle Brugergrupper også været
meget aktive:
Lokal Historisk Arkiv
Bidrager flittigt med historiefortællingen om Holm og slægter i både
Holmboen og på deres hjemmeside og Facebook. De 6-7 aktive lokalhistorikere gør et rigtigt stort og vigtigt stykke arbejde. Der er også plads til
flere.
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Holm Landsbylaugs Lokal Historiske Arkiv havde igen arrangeret afstemningsfest i anledning af Genforeningen.
Et arrangement som i år havde en ekstra dimension med 100-årsdagen
for afstemningen.
De 73 gæster havde fornøjelsen af et timelangt foredrag med lokalhistoriker og forfatter Kim Jacobus Paulsen, som under titlen ”Genforeningen
– en fantastisk historie”, bragte gæsterne tilbage i historien. Han fortalte
nogle gode historier, som også nuancerede det slesvigske spørgsmål og
genforeningen på fornemmeste vis.
Medidativ dans
Kom desværre aldrig rigtigt i gang, og de nåede kun et par gode danseaftener inden vi skulle lukke kulturhuset – tak til Melsene for at skabe
rammerne.
Lotto
Lotto nåede at gennemføre 5 spil inden vi måtte lukke kulturhuset i
marts. Til alle spil var der igen god tilslutning. Situationen resten af året
var ikke til forsamlinger der retfærdiggjorde arbejdet med at stille op
handle ind.
Gruppen mistede i 2020 en god hjælper og ivrig lottospiller.
Udlejningsgruppen
Gruppen der hver torsdag sørger for at foreningen er åben. Udlejning og
reservation af lokaler samt salg af billetter til diverse arrangementer. Et
stort aktiv for vores forening. De unge damer havde også styr på sagerne
i 2020, indtil det var slut med udlejning efter 11. marts.
Strikkeklubben
Den hyggelige klub kan både strikke og hygge. De bliver flere og flere.
Som andere brugergrupper blev 2020 også et svært år her, men de udnyttede hver en chance til at mødes, når det var muligt
Holmboen
Holmboen bliver bedre og bedre med alderen – tak til alle der giver input
og materiale og særlig tak til Jonna for opsætning og tålmodighed, når
deadline nærmer sig.
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Tak til alle der i 2020 var med til at gøre Holm til et godt sted at bo. Tak til
vores sponsorerer og til dem der støtter os i løbet af året.
Tak til Erik Sarsgaard, som hejser Dannebrog ved Kulturhuset på alle de
officielle flagdage i Danmark.
Vi håber at se Jer og mange flere igen her i løbet af 2021, hvor vi
forhåbentlig kommer tilbage til et normalt foreningsliv. Tag din nabo
med og spred det gode budskab om fælleskabets værdi for vores landsby.
Kristian Dreyer
Formand for Holm Landsbylaug
Nye affaldsbeholdere i Holm
Kulturhus' køkken
Der er kommet nyt affaldssystem i Holm
Kulturhus' køkken, så alt kan sorteres
efter reglerne. Også udenfor har vi fået
beholdere til sortering (som nævnt i
sidste Holmboen).
Husk at kigge på mærkaterne, hvad der
må komme i beholderne.
Bestyrelsen

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Fællesspisning i kulturhuset
første gang den 5. oktober 2021 kl. 18
Så, nu, endelig; det er ved at blive planlagt.
Gamle dage er vendt tilbage, og Anja har givet mig lov til at fortælle,
at nu gør vi igen som vi plejer. Men da det er længe siden at plejer
har været aktiv, vil jeg lige fortælle, hvordan det var i gamle dage, og
hvordan det derfor bliver i den nærmeste fremtid.
Vi starter med vinterhalvårets fællesspisninger tirsdag den 5. oktober.
Vi starter med en fællessang. Så fortæller vi hvad menuen består af, og
så starter spisningen og snakken. Det koster 45 kr. at deltage plus
drikkevarer.
Fællesspisningen foregår den første tirsdag i måneden i oktober,
november og december. Januar springer vi over, for der har de fleste
brug for at puste ud. Vi fortsætter så i februar, marts og slutter i april. Vi
glæder os til at komme i gang igen. Skulle nogle finde på noget nyt og
spændende, så bliver det måske ikke helt som i gamle dage. Af hensyn til
indkøbene skal man melde sig til ved Anja senest fredagen inden.
På holdets vegne Jørgen.
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Fra Holmbodagbogen

Nedbør for maj : 96,4 mm mod normalt 42 mm
MAJ
Mærkedage
6. Rikke Nielsen og Morten Bonnerup, Nørrehaven 10, har fået en
		datter.
22. Grethe og Christen Schmidt, tidligere Møllegade 21, nu
		 Damager 11, Nordborg, kunne fejre guldbryllup.
Begivenheder
Sesine Paulsen og Kim Ellegaard Johansen er flyttet til Baunbjergvej 21.
Oliver Boysen og Nicolai Rasmussen har lejet Nørrehaven 6.
Gerda Lorenzen, Møllegade 50, er flyttet til Niels Steensensvej, Nordborg.
Mads Larsen og kæreste har købt Møllegade 50.
JUNI
Begivenheder
Den 4. juni stod der i Jydske Vestkysten, at Henny Rohde havde fået vand
ind i køkkenet på grund af skybrud. Der var faldet 29 mm på 30 minutter.
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Dødsfald
10. Hans Philipsen døde.
Mærkedage
14. Annelise Høi fyldte 80 år.
14. Gerda Jessen, Møllegade 68, fyldte 80 år.
JULI
Mærkedage
5. Troels Buciek, søn af Poul og Gunhild Buciek, Hellesøvej 43, fyldte 		
		 50 år.
6. Larsen, Bjørnkærvej 8, fyldte 80 år.
10. Henriette og Peter Matthiesen, Damgade 26, kunne fejre
		guldbryllup.
- Gerda og Chresten Andresen, Gammeldam 33, før
		 Lønsømadevej 34, kunne fejre diamantbryllup.
17. Astrid og Verner Antonisen, Møllehave 34, før Møllegade 63, kunne
		 fejre diamantbryllup.
Begivenheder
I JydskeVestkysten den 8. juli kunne man læse, at Rikke Lock Harvig,
Lønsemadevej 11, stopper i Sønderborg Byråd og flytter til Odense.
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HAT er vakt til live igen
I skrivende stund er HAT ved at forberede en halv times
underholdning til høstfesten. Tekstforfatterne er stort set
færdige med teksterne, og øvningen er startet op.
Vi glæder os til igen at møde et publikum. Også læsegruppen
er begyndt at finde et stykke til vinterens forestilling, og vi
arbejder ud fra den opfattelse, at vi er helt sikre på, at vi må
lave en forestilling til vinter.
Men hvordan det bliver, kan vi ikke skrive noget om før i
næste nummer af ”Holmboen”. Men jeg tør godt skrive, at
forestillingerne bliver den første weekend i marts 2022.
Jørgen Hornshøj
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Lotto starter op igen
mandag den 6. 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 20-21.
Sidste gang inden jul er den 13. december.
Lottogruppen
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Af Verner Lauridsen
Den 23. juni 1978 startede Holm Lokalhistorisk Arkiv på initiativ af
Lauritz. L. Høi, som også var arkivets første formand.
Arkivet har til huse i Holm gamle skole og har til formål:
• at indsamle, bevare og tilgængeliggøre arkivalier fra det tidligere Holm
Sogn, som også er det nuværende indsamlingsområde
• at sørge for en god arkivmæssig opbevaring og en forsvarlig
registrering af materialet
• at sikre, at arkivets samlinger forbliver i offentligt eje garanteres
• at sikre, at der er offentlig adgang til arkivet i en månedlig bekendtgjort
åbningstid
Arkivet har i dag en stor samling af dokumenter, bøger, billeder og
forskellige genstande, som arkivets medarbejdere har registreret på
forskellige måder, og med det tekniske udstyr der er til rådighed. Det
meste af udstyret er sponsoreret af lokale personer.
Den 1. januar 2021 blev Holm Lokalhistorisk Arkiv medlem af SLA
(Sammenslutningen af Lokalarkiver). SLA er en interesseorganisation
for lokalhistoriske arkiver, og som siden 1949 har støttet de danske
lokalarkiver i at indsamle og bevare kulturarven på bedst mulig vis.
SLA har over 500 medlemmer, og varetager deres interesser over for
Rigsarkivet, Kulturministeriet og andre interesseorganisationer.
SLA står bag registreringsdatabasen Arkibas og internetportalen Arkiv.
DK. Denne portal er tilgængelig for alle. Her kan man se hvad de enkelte
arkiver har registreret. I Holm Lokalhistorisk Arkiv arbejder der pt. fire
frivillige med at registrere arkivets arkivalier denne database, hvilket
på sigt gør det nemmere at finde de forskellige ting ved besøg og
henvendelser til arkivet.
Det er en meget omfattende opgave, og arkivet vil gerne opfordre andre
med lokalhistorisk interesse til at melde sig som frivillig i arkivet. Du er
meget velkommen til at kontakte arkivet for en uforpligtende snak om
arbejdet og arbejdstider.
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En lille opfordring til alle i Holm:
Skulle I ligge inde med dokumenter, billeder eller andet, som har
lokalhistorisk interesse, så er vi meget interesseret i dette. Kontakt arkivet
for nærmere aftale vedr. aflevering.
Med venlig hilsen
De frivillige arkivmedarbejdere

1978: Fra venstre: Anne Struck, Ellen Hansen, Gudrun Pedersen, Christian
Jessen, Christian Hansen, Hans P. Thomsen, Jens Sandvei, Niels Andersen,
Jørgen Sarsgaard, Hans Jessen (tom stol Laur. L. Høi).

Laur. L. Høi anno 1978.
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52
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Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!

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 årets Sankt Hans, juni 2021.

