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3

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
4

Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
Siden sidst er foreningens aktiviteter tiltaget i styrke, og vi er nu
tilbage i højeste gear, som vi også kendte det for snart et par år siden.
Corona er stadig et ord vi hører, desværre også lidt for meget på det
sidste. Politikerne har allerede varslet mulige tiltag for at begrænse
smittetrykket. Vi håber ikke det får konsekvenser for vores aktiviteter.
Men heldigvis bor vi et område, hvor der er færre til at sprede smitten,
så vi forhåbentlig undgår de store restriktioner. Situationens udvikling
gør dog, at vi stadig skal være bevidste om at huske hygiejnen, når vi
er sammen til vores aktiviteter. Der vil være håndsprit tilgængeligt i
Kulturhuset, og ellers opfordrer vi til at bruge den sunde fornuft.
Længere inde i bladet kan du læse mere om de forskellige aktiviteter
og arrangementer som har været afviklet, eller er i gang. Det er
spændende læsning som viser, hvilke drivkræfter der giver os alle
her i Holm en stor mulighed for at leve og bo i et godt landsbymiljø.
De mange frivillige i vores forskellige brugergrupper og arrangører
og hjælpere i de mange aktiviteter i rammen af Holm Landsbylaug,
skal have stor tak for den indsats der er leveret i forbindelse med
”genstarten” efter at Corona- restriktionerne er blevet færre og færre
i løbet af sommeren og efteråret. Der er ingen tvivl om, og det ser vi
også i mange andre foreninger, at nedlukningen af mange aktiviteter
igennem pandemien, også har fået folk til at tænke over deres daglige
gøremål. Jeg tror ”pausen” har været god ved mange. Nogen har fået
lidt luft og ny inspiration til at gøre noget anderledes. Men der skal
også lægges kræfter og ny energi i opgaven, når man har været i dvale.
Set i det lys, så er Holm kommet godt og styrket ud af genåbningen af
Danmark. Vi glæder os til at følge og deltage i de mange aktiviteter og
arrangementer som vinterhalvåret byder os her i Holm. Og her skal den
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største opfordring være at støtte op om brugergruppernes aktiviteter.
Heldigvis sker der også mange andre spændende ting i Holm, hvor
Jollmandsgaard, Hjortspringbåden og andre foreninger samt private
har aktiviteter, som vi skal støtte op om. Alle er med til at gøre Holm til
den landsby man helst vil bo. Vores vision – og det er der heldigvis rigtig
mange der understøtter og bidrager til. Det vidner hussalget i Holm i
hvert fald om. Generelt bliver husene solgt og siden sidst, har vi fået
mange nye Holmboere. Velkommen til jer alle, vi håber I bliver godt taget
i mod. Så her der en opfordring til at tage din nye nabo med til en af de
mange aktiviteter. Så bliver man hurtigere en del af fællesskabet.
Som en del af arbejdet mod visionen "Holm skal være den landsby
man helst vil bo i", så er vi koblet på Sønderborgs Landsbyforums
filmprojekt, som skal vise de forskellige Landsbylaugs områder i
Sønderborg kommune frem. Projektet er betalt af kommunen, og vi
får lavet en film, som viser vores virkeområde ud fra billeder, videoer
og interviews. Filmen bliver færdigproduceret i løbet af foråret 2022.
Produktionen der laver den, har været på besøg i løbet af sommeren og
efteråret, hvor der er blevet optaget meget materiale. Som nogen måske
husker, så havde vi besøg af en videomand til høstfesten, hvor der med
garanti er taget nogle gode klip af festlighederne. Det bliver i hvert fald
spændende at se det færdige resultat.
Holm Kulturhus er vores samlingssted til mange af vores aktiviteter
og arrangementer. Særligt i vinterhalvåret er der meget aktivitet i huset.
Vi er stadig i en fase, hvor vi prøver at få et overblik over de mange
ting Gerda sørgede for i huset, men som ingen altid så. Gerda havde
i mange år sin daglige gang i huset, hvor hun sørgede for oprydning,
rengøring, vask og indkøb af rengøringsmidler mv. Her er vi ikke helt
i mål endnu. Blandt andet med den nye affaldssortering. Her skal vi
være mere opmærksomme på at få tømt de forskellige skraldespande i
køkkenet, så det ikke kommer til at lugte og der kommer utøj og fluer.
Her må alle brugere tage ansvar – også når det gælder oprydning og
rengøring. Ellers bliver det svært at holde huset rent og indbydende for
de mange besøgende. Vi arbejder stadig på en plan for hvordan vi sikrer,
at Kulturhuset altid er klar til de mange aktiviteter.
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
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sikkerheden. Ung som gammel 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 med
glæde frem til samarbejdet i 2022.
Husk, uanset om du bruger foreningen eller ej, så gør den noget for
dig.
Bestyrelsen

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

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Fra Høstfesten 2021
Børnearrangementet løb af stablen i Kulturhuset, hvor ca. 20 børn og
der til hørende voksne, fandt vejen til en godt gennemført "mini-OL"
med mange gode konkurrencer som æggeløb, gummistøvle-kastning,
bueskydning, sækkehop mm. Ved hver konkurrence fik grupperne udleveret forskellige dele/ingredienser til en lagkage, som slutteligt blev
samlet og pyntet i køkkenet, hvor de efterfølgende selvfølgelig blev
spist. Super arrangement og tak til alle hjælpere.
Voksenfesten startede kl. 18. Der var ca. 120 festglade gæster, der alle
havde deres hjemmebragte mad med og benyttede baren flittigt.
Efter formandens tale og præsentation af konferencier Anders Thomsen
og høsttaler Sandie Walz Jørgensen , blev Chresten og Kaja kaldt op og
takket for at vi, igen i år, måtte låne laden til høstfesten.
HAT kom med aldeles muntre indslag, og der blev grinet og klappet til
alle deres sketches – det var bare super godt. Tak for indsatsen.
Efter spisningen blev der spillet op til dans med Charlies Disco, som også
underholdt under spisningen. Dansegulvet blev flittigt brugt hele aftenen, og det gjorde baren blev også. Festen sluttede ved 02-tiden, hvor de
sidste gæster forlod etablissementet.
Tusind tak for en rigtig god aften, vi håber at se lige så mange til næste år
igen.
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Hellig-tre-konger

lørdag den 8. januar 2021
med maskefald i Holm Kulturhus kl. 23.00
Klæd dig ud med maske, besøg dine naboer og venner – og
måske dem du ikke kender. Så vil de bruge lidt tid på at gætte
hvem du er, medens du sikkert får serveret lidt til ganen. En
hyggelig tratidion i Holm som samler mange mennesker til
maskefald, hvor de udklædte afslører sig selv.
Der er som altid mulighed for at købe
øl/vand og vin samt hotdogs til rimelige priser.
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Julestue på Jollmands Gaard
Lørdag den 4. december kl. 10-16
Entrè kr. 25,- /Børn gratis
Tag familien med og oplev julehyggen på den gamle gård.
Der sælges hjemmebag fra stenovn og komfur, og der er café,
hvor der serveres kaffe/saft m. juleboller.
Der er arbejdende kunstnere m.fl. som udstiller og sælger smagsprøver
og der er salg af lokale produkter.
Der er også salg af juletræer og pyntegrønt.
Gården er i adventstiden åben hver lørdag
fra kl 9.30 til 11.30 og fra kl. 13.00-15.00.
Alle indtægter går ubeskåret til gårdens vedligeholdelse.
Jollmands Gaard, Damgade 1, Holm
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HAT
Så er teatret i fuld gang med at gøre klar til en ny
forestilling i 2022.
Igen har vi valgt en komedie af Knud Erik Meyer
Ibsen. Stykket hedder ”Hack en sjæl og hug en tå”.
Opførelserne i 2022 er planlagt til følgende
datoer:
Generalprøve fredag den 4. marts kl. 15:00
Premiere
fredag den 4. marts kl. 20:00
Forestilling lørdag den 5. marts kl. 19:30
Efter aftenforestillingerne er Holmbostuen åben for
festligt samvær.
Billetsalget starter torsdag den 2. december 2021
kl. 18:00 i Kulturhuset. Herefter er det muligt at
købe billetter i kontorets åbningstid hver torsdag
kl.18-19.
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2022
Billetpriser:
Aftenforestillingerne kr. 75,00
Generalprøven kr. 40,00.
Der vil være forestillinger den efterfølgende
onsdag og søndag. Det er forestillinger
der er solgt til udenbys foreninger.
Søndagsforestillingen er en eftermiddagsforestilling, hvor der kan være et mindre antal
billetter til offentlig salg.
Når de sidste publikummer er taget hjem
søndag, pakkes udstyret sammen, og holdet
stiller op til lotto som afholdes den næste
dag.
Med venlig hilsen
Jørgen Hornshøj
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Julemanden kommer til
Holm i sin slæde i år igen
Søndag den 28. november
Sådan kommer det til at foregå:
1. Tilmeld dit barn/dine børn eller børnebørn med navn(e) og
adresse på SMS til Jonna på mobil 28474281 eller på mail:
baunbjergvej@gmail.com
2. Hold øje med julemanden søndag den 28. november mellem kl. 10-12 og vær parat på adressen, når han holder
derude
3. Julemanden har en godtepose med til alle tilmeldte.
Tilmelding senest søndag den 21. november
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Kampen om Holm
Det store og traditionsrige fodboldstævne Holm Cup var igen aflyst grundet Covid-19 situationen. Holm Fodboldklub (HFK) kunne ikke, med det
korte varsel om genåbningen af Danmark, og de usikkerheder der var
omkring afholdelse af store arrangementer, nå at planlægge stævnet.
Men så kunne Landsbylauget og HFK arrangere ”Kampen om Holm” i
stedet for.
Torsdag aften den 28. august var Holm Stadion ramme om en seværdig
og intens fodboldkamp mellem to talentfulde mandskaber. Fodboldklubben med flere rutinerede spillere og landsbyen med nogle lovende unge
talenter. Efter en jævnbyrdig 1. halvleg kunne de to hold gå til pause ved
stillingen 1-1. De mange tilskuere var vidner til et par flotte mål og gode
tekniske detaljer.
I pausen kunne spillere og tilskuere forsyne sig med lækre ringridere fra
Holm Pølser og kolde øl.
Med ny energi gik holdene til 2. halvleg med en klar plan. Kampen skulle
vindes. Landsbyens talenter havde svært ved at få spillet til at flyde og
hurtigt fik HFK overtaget. Med to flotte scoringer i 2. halvleg sikrede HFK
sig sejren i ”Kampen om Holm”. Med en sejr på 3-1 kan HFK kalde sig
verdensmestre i Holm det næste års tid.
Tak til alle fremmødte spillere og tilskuere for en hyggelig aften. Næste år
håber vi at slaget om Holm igen kan ske i rammen af Holm Cup.
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Holm Landsbylaug.

HFK.
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Så kom badebroen i hi
Mandag den 11. oktober kom SMS beskeden. ”Hej badebro venner.
Onsdag den 13/10-21 kl. 15:00 skal badebroen gøres vinterklar. Mød op
hvis i har tid. Jan har øl og pølser med!”
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En tapper flok mødte op og fik badebroen lagt i vinterhi. Efter veludført
gerning var der tid til hygge med pølser og øl, som Jan var vært ved på
Landsbylavets vegne. Alle os som har brugt badebroen gennem hele
sommeren sender en taknemlig tanke til jer ,der gør dette muligt ved at
stille arbejdskraft og traktorer til rådighed.
Jørgen Hornshøj
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Lotto
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 18-19.
Sidste gang inden jul er den 13. december.
Lottogruppen

Strikkeklubben
Hver anden onsdag.
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.
Se datoer i kalenderen side 18-19.
Sidste gang inden jul den 15. december.
Anete Grau Jensen, tlf.: 2765 9602
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Fællesspisning
Nu er vi vendt tilbage til de gode gamle dage, hvor vi igen kan samles til
fællesspisning.
Der er fællesspisning den første tirsdag i måneden fra oktober til april,
dog er der ingen fællesspisning i januar, det er for tæt på julens kulinariske anstrengelser.
Anja har fået samlet et hold, som sørger for at tingene fungerer. Det kan
dog ske, at vi af og til får brug for yderligere hjælp, men så er der flere
der har tilkendegivet, at vi bare skal sige til. Så det skal nok blive en god
sæson.
Økonomien i aktiviteten har kørt med en lille sikkerhedsmargen, derfor
har vi hævet deltagebyret til 50 kr. Vi forventer også prisstigninger på
de råvarer vi skal bruge.
Denne vinter prøver vi med en madplan, så vi allerede nu ved, hvad der
skal serveres til de forskellige spisninger.
Af hensyn til indkøbene skal man melde sig til ved Anja på
tlf. 2252 2050 senest fredagen inden.
Oktober:
Forret: Tomatsuppe. Hovedret: Farseret æg
November: Hovedret: Kolrabigrød med flæsk, medister, hamburgerryg,
rødbeder og sennep. Dessert: budding.
December: Julefrokost. Dessert: risalamandekage
Februar:
Forret: ananasring med hønsesalat. Hovedret: skipperlabskovs
Marts:
Forret: tunmusse. Hovedret: flæskesteg
April:
Grill. Dessert: Pære belle Helene
Planen kan dog ændres, hvis det bliver
nødvendigt eller der kommer bedre muligheder.
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Julequiz for de voksne

1
I hvilket årti begyndte man at have julefrokoster i
Danmark?
1: 1930'erne X: 1940'erne 2: 1950'erne
Tredje vers af "Juletræet med sin pynt" begynder med:
1: Alle vegne ud og ind X: Når de mange fine ting
2: Juletræet på besøg
Hvornår startede traditionen med at danse om juletræet i Danmark?
1: 1828-29 X: 1838-1839 2: 1848-1849
Hvor stammer kravlenissen fra?
1: Danmark X: Finland 2: Belgien
Hvem har skrevet teksten til "Højt fra træets grønne
top"?
1: B.S. Ingemann X: Peter Faber 2: Victor Skaarup
Hvilket år stammer Disneys Juleshow fra?
1: 1952 X: 1958 2: 1962
Hvor stammer marcipan opindeligt fra?
1: Israel X: Jordan 2: Iran
Hvad symboliserer klokken i traditionel julepynt?
1: Byder det nye år velkommen X: Ønsket om rigdom
2: Bebuder juleglæden
Hvilken ingrediens er der IKKE i brunkager?
1: Ingefær X: Nelikker 2: Peber
Fra hvilket land stammer traditionen om juletræ?
1: Holland X: Tyskland 2: Sverige
Hvornår kom julemanden til Danmark?
1: Midten af 1700-tallet X: Slutningen af 1800-tallet
2: I 1912
Hvornår blev det første juletræ tændt i Danmark?
1: 1808 X: 1811 2: 1818
Hvad hed DR's børnejulekalender i 1979?
1: Jul i Gammelby X: Vinterbyøster 2: Julerup Færgeby
26

X

2

Send din tipskupon (1, X eller 2 for hvert spørgsmål) sammen med navn
og adresse på en sms til Jonna: mobil: 2847 4281 inden den
1. december og vind flotte præmier. Der vil være en 1., 2. og 3. præmie
til 13 rigtige. Vi finder præmievinderne ved lodtrækning mellem de
personer, der har 13 rigtige.

Julequiz for børn
Se om du kan finde de 8 nisser der er gemt i Holmboen og få dine
forældre til at hjælpe med at skrive sidetallene, hvor de gemmer sig på
inden den 1. december, på en sms til Nandi: Mobil 6022 2064 med
disse sidetal og navn og adresse inden 1. december. Der er en 1., 2. og
3. præmie og vinderne vil blive fundet ved lodtrækning mellem de af
børnene, der har sidetallene rigtige.
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Indvielse af Nordals Naturpark
Lørdag den 4. september repræsenterede jeg Holm Landsbylaug ved
den officielle indvielse af Nordals Naturpark.
Indvielsen fandt sted ved det gamle Pumpehus mellem Mjels Vig og
Mjels Sø. Oksbøl Sogneforening havde gjort et stort arbejde sammen
med kommunens forvaltning, for at få et godt arrangement stablet på
benene. Vores borgmester, altså Erik i Sønderborg kommune, holdt
velkomsttalen. Indvielsen og talen var blevet udsat flere gange grundet
Corona-situationen, så det var en glad borgmester der endelig kunne
”åbne” Naturparken. Han takkede alle der har bidraget til processen,
hvor Naturparken nu er en af grundstenene til den fortsatte udvikling af
Nordals.
Hele kommunen får selvfølgelig endnu en vigtig brik i udviklingen af
turismen i og omkring Als' flotte natur. Man får ikke lige en Naturpark i
baghaven ved at sende en ansøgning, og så er det fikset. Det har været
en lang proces, og derfor var Formanden for Danske Naturparkers
Nationalkomité, Flemming Larsen, i hans tale også meget imponeret af
den lokale opbakning til kommunens ansøgning om at blive optaget i
Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.
Her i Holm vil vi helt sikkert også opleve en øget opmærksomhed på
vores dejlige natur, som også udgør en del af Naturparken. Og det skal
vi selvfølgelig udnytte til at vise vores by og natur frem for alle interesserede. Og på den måde er Nordals Naturpark også med til at vise
vejen mod vores vision her i Holm.
Kristian Dreyer

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Fra Holmbodagbogen

Begivenheder
Paulina Sandra Sikora og mand har boet på Møllegade 19 siden den
2. maj 2019.
Karen Jessen, Mari Jensesvej 4, er flyttet til Holmgade 66.
Mari Jensesvej 4 er solgt til Petra og Johannes Reinhold Bøgh.
Karin Jessen er flyttet til Borgermester Blomgreens Plads 6.
Damgade 32 er solgt til Allan Sarsgaard.
15.08. Rokke- og strikketræf på Jollmandsgård, 52 deltagere
26.08. Fodboldkamp
September
Nedbør i september: 75,2 mm (normal 59 mm)
Begivenheder
04. Høstfest med ca. 100 deltagere til aftenfesten i Kaja og Chresten 		
		 Johnsen´s lade med ca. 120 personer.
		 Børnearrangement på Holm Kulturhus om formiddagen.
06. Lotto starter op igen med ca. 35 deltagere.
08. Strikkeaften starter også igen med ca. 10 deltagere.
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15. Foredrag på Jollmands Gård om strikningens historie med ca. 35 		
		deltagere.
20. Lottospil med ca. 60 deltagere.
22. Strikkeaften me ca. 14 deltagere.
25. Åbent arkiv med 3 besøgende fra hhv.København og
		Augustenborg
Ejendomsnyt
09. Bøgestien 2 er solgt til Swenja Hansen.
15. Møllegade 8 er solgt.
		 Ruth Petersen fra Møllegade 8 er flyttet til Birkevej 36, Havnbjerg.
23. Hopsømadevej 17 er solgt på tvangsaution, køber er
		 Friis Boliger ApS.
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Smykkefund
Der har boet mennesker her siden de ældste tider. De mange stenredskaber, og de slettede gravpladser der er fundet på markerne over hele holmen, vidner om, at her har stenaldermennesket boede, og sikkert også
kulturer før ham. Den sidste synlige gravhøj var "Knappen" i Ulbjerg, der
blev slettet omkring 1930.
Andre steder ser man kun svagt buede forhøjninger der (når man ved
det) antyder gravpladser. Ved Bjørnkær skulle der efter sigende havde
været flere. Endnu ses ved Odderkær, umiddelbart ved Nørrelykkevej,
en stor flad bakke, der er registreret som værende en gravplads. Ved
Hellesøvej, ligeledes ved en antydning af en lille høj, er der fundet flotte
kvindesmykker, der vidner om senere bosætninger.
Beretningen om disse smykker har verseret i Holmskov for mange år siden:
Anmaj Uhlenberg fik besøg af en handelsmand, der ville sælge hende
noget, bl.a. ost. Men hun ville ikke købe, hun havde ingen penge, sagde
hun. Men han blev ved. Om hun da ikke havde noget, de kunne bytte
med. Da kom hun i tanke om, at hendes mand, Christen Uhlenberg,
(+1875) for nogen tid siden havde fundet noget gammelt irret stads,
da han pløjede øst for gården (Hellesøvej 21). Det lå nu i en cigarkasse
henne i chatollet. Det fik handelsmanden, og hun fik et stykke ost.
I Holm vidste ingen mere noget om smykkerne, men da "Bogen om Als"
udkom i 1956 viste det sig, at der her var gengivet nogle smykker, der var
fundet i Holmskov. De var opbevaret på Nationalmuseet i København.
Ved henvendelse til museet viser det sig ganske rigtigt, at det var det
"irrede stads" Anmaj havde solgt for et stykke ost. Nationalmuseet oplyser, at det er indleveret af en handelsmand i Sønderborg ved navn Fr.
Biehl i 1897. Han har fået 150 Mark for det. Af Nationalmuseets registreringsprotokol fremgår det, at fundet består af 2 ensartede spænder
af bronze, delvis belagt med guld, 10,5x7,9cm. samt et trefliget spænde,
10cm. bred, ligeledes guldbelagt bronze.
Et andet bronzealderfund er gjort i en afslidt og overpløjet gravhøj
ved Gunnesehøj ved Stegsvig. Det er et meget smukt grønt oxyderet
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fuldgrebssværd med greb, hæfte med knap med hvælvet plade og
midteribbe og på siden tre smalle ribber (privateje).
Alt dette minder om fordoms tider på holmen. Men hvornår blev
landsbyen så anlagt? Det gjorde den vel for omkring 2000 år siden,
på en tid, hvor man i almindelighed begyndte at bosætte sig fast, og
agerdyrkning og husdyrhold blev mere udviklet. Udviklingen af redskaberne har vel også gjort sit til, at man har samlet sig i små enheder og
hjulpet hinanden i et fællesskab, hvad ved jeg.
At den by, som A. Pontoppidan Thyssen i Dansk Præsten og Sognehistorie, kalder for "Storlandsbyen Holm" netop kom til at ligge, hvor den
ligger, kan vel have flere begrundelser.
For det første ligger den lige midt på holmen, der er lige langt til
Hellesø mod vest og slottet med øst.
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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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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Høstfest 2021.

