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Fra børnearrangementet til Høstfesten i juli, 2022.

Holmboen er et foreningsblad for
holm landsbylaug af 1. maj 1978.
Bladet udkommer 3 gange årligt.
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.
Indlæg i Holmboen
Bladets spalter er åbne for alle
medlemmer. Har du noget på
hjerte, er du velkommen til at
komme med indlæg til Holmboen.
Har du adgang til en computer,
kan du fx maile en wordfil med
dit indlæg, du kan ringe til en af
os, du kan aflevere det personligt
eller sende det i posten.
Materiale til næste nummer af
Holmboen skal være redaktionen i
hænde senest: 15. januar 2023..
Holmboen udkommer 3 gange
årligt, omkring 1. februar, 1. juni
og 1. oktober.
Redaktion
Jonna Neumayr
Mobil: 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Oplag: 300 stk.
Løssalgspris: kr. 30,00
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Bestyrelsens

KLUMME
AF ANDERS THOMSEN

Så blev det tid til den første klumme. Det er en lidt speciel oplevelse at få
lov til at skrive i det blad der har været en del af foreningen i så mange år.
Sommeren går så småt på hæld, med lavere temperaturer til følge.
En sommer der skriver sig ind i historiebøgerne som både en meget tør
og varm sommer. Det har været en sommer der har givet rig mulighed
for at benytte den fantastiske natur vi bor midt i. Det har været en
sand fornøjelse at komme rundt på de forskellige strande vi har, og se
mennesker benytte sig af de faciliteter der er her oppe.
Det var samtidig en sommer, hvor vi kunne slippe tankerne om Corona
lidt mere og nyde at være sammen igen.
Det er skønt at se at vi igen, efter en lang periode med pandemien,
kan, og vil, mødes på tværs i byen til de arrangementer, der gør det hele
værd at arbejde for.
Det er fedt at se, selv om vi som forening har lagt lidt i dvale i en
længere periode, den opbakning der har været til de ting de forskellige
grupper stabler på benene.
Der var en historisk sejer til fodboldkampen på Holm stadion, et
super godt fremmøde til Skt. Hans og igen i år en fyldt lade hos Kaja og
Chresten til årets høstfest. En dag med høstfest der virkelig giver næring
til den glæde og tro på, at vi kan vedblive at have et fantastisk miljø her i
vores dejlige by.
Alt sammen dage, hvor traditioner bliver holdt i hævd, og sammenholdet viser sig fra sin stærkeste side, med frivillige der løfter i flok.
Nu kigger vi ind i en vinter, hvor vi desværre kommer til at se noget
påvirkning fra krigen i Ukraine. En krig der ved første øjekast kunne virke
til at være så langt væk, at vi ikke ville blive påvirket af situationen. Men
efter blot ganske kort tid, oplevede vi opbakning til situationen fra alle
kanter.
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Det kommer også til at påvirke Danskere, omend i ikke sammenlignelig
grad, at der er krig i vores baghave. Priserne stiger på næsten alt, og
specielt varmen er en stigende faktor i den tid vi går ind i. Uanset hvilken
varmekilde man har, så bliver det en udfordring for mange med de
drastisk stigende priser der er.
Når man taler med nogle af de Ukrainere der er kommet hertil, så
mærker man en stor taknemmelighed for den opbakning de har mødt,
og den hjælp de har fået ind til nu. Der er meget taknemmelighed at
spore, dog ser håbet om en fremtid hjemme i Ukraine ud til at have lange
udsigter. De ser frem mod en lang og sej kamp med at opbygge deres
land igen, når krigen en gang slutter. Lad os håbe, at det får en ende før
end senere, så alle igen kan vende tilbage til det vante.
Efteråret er igen ved at være tilbage til normalen, når vi kigger på
programmet for den næste tid.
Fællesspisning, lotto og strikkeholdet har datoerne lagt, så mød gerne
op og få nogle hyggelige timer sammen med andre gode mennesker fra
vores lokalsamfund. Connie og Dusko har igen haft støbeskeen fremme,
og har lagt ruter for gode gåture i vores skønne natur. Jeg håber vi
kommer til at se den samme gode opbakning igen til efteråret, som vi
har set frem til nu.
Til sidst er der blot at ønske jer alle et godt efterår med gode
oplevelser og dejligt samvær med dem i holder af. Nyd julen og husk
”Det er ikke mellem jul og nytår man skal passe på med, hvad man
spiser”.
Anders Thomsen
Næstformand
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Sæt X i kalenderen 2023
Generalforsamling
fredag den 24. februar kl. 18

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

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Fra Sankt Hans den 23. juni 2022
Vi kunne i år fejre en ganske almindelig Sankt Hans aften uden restriktioner, og med rekord stor tilslutning.
Der dukkede omkring 90 mennesker op til arrangementet, hvor
pølser og drikkevarer blev rakt over grillbordet i en lind strøm.
Der var mange, der også havde deres egen dej med til snobrød, og
dem blev der lavet mange af – mest af forældrene, da børnene havde
for travlt med leg på den nye legeplads eller boldspil.
Høsttalen blev holdt af Jimmy Simonsen, som gjorde det rigtig godt,
og i forlængelse af talen blev der sunget midsommervise.
Vi håber at se jer alle igen næste år, og så håber vi på et lige så godt
vejr, som viste sig fra sin bedste side – måske lige i overkanten, der var
meget varmt inde i Kulturhusets gårdsplads.
Bestyrelsen
8
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Høstfesten 2022

Børnearrangement
Traditionen tro mødtes børn (med forældre) til børnearrangementet ved
Holm Kulturhus lørdag formiddag.
Der blev ledt efter guld i sandet på den nye legeplads, og bagefter var
der forhindringsløb i alle de fine redskaber der også forefindes her.
Efter legene blev der serveret pandekager med is i Holmbostuen, samt
uddelt bomposer til alle deltagere.
Alt i alt nogle rigtig dejlige timer med de lige så dejlige børn.
Vi ses næste år igen.
Hilsen børnearrangements-teamet
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Høstfesten
2022
Så fik vi afholdt årets
høstfest, som traditionen
tro blev holdt i Chresten
og Kajas lade.
Anders Thomsen bød
velkommen, og fik overrakt kurv og tak for lån
af laden til de to gæstgivere.
Der blev sunget "Marken
er mejet" til musik af Xzet, som var vores underholdning hele aftenen.
Kristian Dreyer holdt
årets høstfest-tale. Det
var en anderledes tale,
der kom verden rundt, en
tale, der satte tingene i
perspektiv.
Spisningen blev afbrudt
af HAT-indslag – igen i
år til topkarakter. I år var
vores udenlandske tilflyttere, primært fra Tyskland, i søgelyset for deres
sketches.
Efter spisningen blev
"Alssangen" sunget og så
var dansegulvet og baren
åbnet.
Tusind tak til alle gæster
for god opførsel og super
humør.
Vi ses igen næste år!
Hilsen
Bestyrelsen
12
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Billeder fra en vellykket HolmCup
– for første gang i 23 år, vandt Holm Fodboldklub turneringen!

Vindere af HolmCup 2022
Holm Fodboldklub
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Juletræsfest

søndag den 26. november kl. 15-17
Juletræsfest i Kulturhuset, hvor vi pynter juletræet
og julemanden kommer med godteposer til de små.
Der er kaffe/te og æbleskiver til alle, og det hele fås for 15 kr./person,
som betales via Mobilepay ved tilmelding.
Alle er velkommen, børn som voksne og ældre.
Tilmelding senst fredag den 25. november til
Jonna på mobil 2847 4281.
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Hellig-tre-konger

lørdag den 7. januar 2022
med maskefald kl. 23.00
Der er som altid mulighed for at købe
øl/vand og vin samt hotdogs til rimelige priser.
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Fællesspisning
i Holm Kulturhus

ll e s s p is ni n

g

Fæ

Fællesspisning datoer:
tirsdag den 4. oktober
tirsdag den 1. november
tirsdag den 6. december
Vi starter kl. 18 hver gang.

Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme ændringer, men de vil
blive annonceret.
Tilmelding i ugen før til Anja tlf. 2252 2050.

Strikning

i Holm Kulturhus
Hver anden onsdag.

Strikning

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: 10. og 24. oktober, 7. og 21. november, 5. og 19. december.
Har du spørgsmål, så ring til Anette Grau Jensen, tlf.: 2765 9602.
20

Lotto

o
tt
o
L

i Holm Kulturhus
Datoer – mandage den:
10. og 24. oktober
7. og 21. november
5. og 19. december
16. og 30. januar 2023
Dørene åbner kl. 18.15

Der er mulighed for at købe kaffe, te og kage samt div. vand.
Vii har mange gode præmier på spil.
Har du spørgsmål, så ring til Hanne på tlf. 3054 2330.

Gåture i oktober
Oldenor den 2. okotber kl. 10 (vi mødes ved Kvickly)
Mjels sø den 9. oktober kl. 10 (vi mødes ved Pumpehuset i Mjels)
Bundsø den 30. oktober kl. 10 (vi mødes på p- pladsen ved Broballe)

Alle får en hue, en müslibar og en vand til
turen.
Der vil være mange lodtrækningspræmier.
Pris 50 kr. som indbetales via mobilpay til
4058 0379 (Dusko Milovic).

Gåture

Hilsen Connie og Dusko Milovic
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Kulturaften på Jollmands Gård
13.oktober 2022 kl. 19:00
Det er vist ikke ret almindeligt, at en bog bliver udgivet 50 år efter, at
manuskriptet er blevet skrevet, men sådan forholder det sig med bogen
”En landsby i krig og fred”, der udkom i dette forår. Bogen blev bl.a. anmeldt i Kristeligt Dagblad og fik 5 stjerne ud af 6.
Forfatteren er Misse Høier (som hun blev kaldt), og det er hendes to
børn, Anneli og Hans Kristian, der har fået bogen udgivet. Sønnen Hans
Kr. Høier fortæller om baggrunden og arbejdet med at få bogen gjort
tilgængelig for offentligheden, og han fortæller også om familiens liv og
levned og giver smagsprøver på indholdet i bogen.
Misse Høier er født og opvokset på en større slægtsgård i Klovtoft, der
ligger midt i Sønderjylland, og hun har som barn oplevet 1. Verdenskrig
og senere også 2. Verdenskrig, og det har naturligvis påvirket tilværelsen.
Der vil blive fremlagt både tekster og fotos, som interesserede kan kikke
på.
Foredrag ved Hans Høier, kaffe og kage
koster 50 kr.
Tilmelding til:
Margrethe (Mobil: 4223 0037) eller
Johanne (Mobil: 6067 8098)
Betaling ved indgang eller mobilpay:
952075
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Julestue på Jollmands Gaard
Lørdag den 3. december kl. 10-16
Entrè kr. 20,- /Børn gratis
Der er salg af hjemmebag fra stenovn og komfur samt
café, hvor der kan købes kaffe/saft og julekager.
Der vil dagen igennem være arbejdende stande, udstillinger
og salg af juleting. Der er legestue for børn og der grilles pølser.
Juletræer sælges skovet eller selvskovet.
Der er også salg af pyntegrønt.
I december er der salg af juletræer mm. om lørdagen
fra 9.30 til 12.30 - eller efter aftale.
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Tak for hjælpen
den 11. spetember, hvor mange dukkede op på legepladsen ved Holm
Kulturhus, og hjalp med at hive ukrudt op. Rigtig dejligt, at så mange
bakkede op om projektet.
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Hold på HAT og
briller!
I skrivende stund er HAT ved at arbejde sig ind i
den næste opgave. Læsegruppen er ved at udvælge de stykker, der kan komme på tale.
I løbet af den næste måneds tid finder vi et
stykke, som passer til vores publikum, vores
scene, vores teknik og vores skuespillere.
Når alle de frivillige kræfter har nikket ja til hver
deres opgaver, så går maskineriet i gang. De ting
som allerede ligger fast er, at billetsalget starter
torsdag den 8. december.
Tre forestillinger er også fastlagte, uanset
hvad vi vælger:
Generalprøve
Premiere
Festforestilling

fredag den 3. marts kl. 15:00
fredag den 3. marts kl. 20:00
lørdag den 4. marts kl. 19:30

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om der
kommer flere forestillinger med offentlig adgang.
På grund af de turbulente tider kan vi ikke sige
noget om priserne, men vi satser på at få nogle
priser, hvor man ser forestillingen, hvis man har
lyst, og ikke hvis man har råd.
Jørgen Hornshøj

25

Fra Holmbodagbogen

Hvis du har noget der hører hjemme i "Holmbodagbogen", og vil være sikker på
at det kommer med næste gang, så skriv en note til Henriette Matthiesen på
henriettedamgade@gmail.com. Det kan være et bryllup, en fødselsdag, et barn
der er kommet til verden eller andet.

Mærkedage maj
09. Hanne Jessen, Møllegade 74, fyldte 80 år.
14. Bjarke Hjelm Nielsen og Jeanette Hjelm Finmann, Møllegade 54A,
		 holdt bryllup.
14. Niels Henrik Hansen, Enghaven 10, fyldte 70 år.
25. Kathrine Andresen, Møllegade 73A, fyldte 80 år.
26. Konfirmader i, Østerlund Friskole – tillykke til alle konfirmander i 		
		 Holm i maj.
28. Rasmus Hansen og Maria Sødequist, Møllegade 6, holdt bryllup.
Begivenheder i maj
Bente Rasmussen er fraflyttet Hopsøhøjvej 16, og er flyttet til Niels
Steensensvej i Nordborg.
03. Fællesspisning, afslutning. 67 deltagere.
17. Generalforsamling i Jollmands Gårds Støtteforening. 37 deltagere.
28. Åbent Arkiv, 6 deltagere.
31. Hugo Petersen er fraflyttet Lønsemadevej 28 og er flyttet til Fyn. 		
		 Nye ejere fra Tyskland.
		 Slægtsforskning, 5 deltagere.
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Mærkedage Juni
14. Sølvbryllup: Marianne og Morten Andersen, Møllegade 64.
16. Kurt Kjærgaard, Møllegade 29, fyldte 75 år.
Aktiviteter
17. Indvielse af ny badeborg i Dyvig Bådelaug.
23. Skt.Hans ved Holm Kulturhus med ca. 90 deltagere. Båltaler var 		
		 Jimmy Simonsen.
29. Legeplads ved Holm Kulturhus godkendt.
06. Holm Cup med deltagelse af 6 hold.
13. Strikke- og rokketræf på Jollmands Gård med 31 deltagere.
Døde
22.7. Ellen Margrethe Skau, Bjørnkærvej 2, 93 år.
18.8. Christine Holst, Egestien 2, 69 år.
Begivenheder i august
18. Kransenedlæggelse ved mindestenen ved Krumom. Initiativtager
		 var Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg Kom		 mune. Fremover vil der hvert år den 18. august blive nedlagt kranse
		 til minde om 7 de faldne ved flystyrtet den 18.8.1943.
Velkommen til nye beboere
1.6. Lønsømadevej 28. Achim Blohberger. Hugo Petersen er flyttet til 		
		Fredericia
15.8. Hopsøhøjvej 16. Klaus og Marie Høyer Nehrkorn. Bente er flyttet til
		Nordborg.
		 Hopsøhøjvej 17. Bo Christensen.
1.8. Nørrehaven 7. Elizabeth Anemaet Lokker. Anni og Verner Lauridsen
		 er flyttet til Nordborg.
1.9. Damgade 35. Katja Wiegleb.
1.9. Møllegade 7. Patrick Jasmin Lezen. Lisa Christensen er flyttet 		
		 til Nordborg.
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Bombningen af Holm
den 18. august 1942
Fortalt af Kristen Schultz, Brøndgård
Engelske Pathfinders (stifindere) og Bombefly
forlod flyvestation Wyton den 18. august kl. ca.
21.10 og fløj mod Flensborg, som var målet.
Efter kilder skulle der være 31 stifindere og 118
fly med bomber og brandbomber over området.
Efter godt 2 timers flyvning og lidt sidevind
kom styrken ca. 40km ud af kurs. Landskabet
her mindede meget om Flensborg. Kl. ca. 11.00
den 18. august, kom stifinderne til Sønderjylland og smed så lasten af lysbomber ud. Rundt
om Nordals, som vi alle så – det var så lyst som
midt på dagen.
En ung Kristen Schultz.
Få minutter efter faldt de første sprængbomber ude på markerne på Eskebjerg, og brandbomber over Agerhøj og Eskebjerg. Brandbomber over Mjelsgaard og Mjels Mølle, som vi så brænde.
Så kom bomberne over Holm Mølle og Trolsgaard og legepladsen på
skolen. Et øjeblik efter så man det ene hvide lys efter det andet lyse op på
jorden nord for Holm, det var de små brandbomber, som sikkert sidder i
jorden endnu.
Af og til blev der skudt i luften, de tyske jagerfly var kommet tilstede,
de skød også igennem lærer Hansens linnedskab og alt hans undertøj
(han boede på skolen).
Så blev der smidt brandbomber over Dyvig og Ulbjerg. P. Madsens
gård og aftægtshus brændte. P. Madsen gik i stalden og løste køerne
mens brandbomberne faldt ved siden af ham. I samme øjeblik blev
bomberne smidt i en lang række fra 2 stykker i Farresdam og over Dyvig,
B. Pedersens gård, Strucks gård og på markerne ned mod Oldenor Sø.
Thoma og Thomas på Dyvig Kro ville over for at hjælpe P. Madsen, men
måtte paa grund af en regn af fosforbomber over Farresdam, Fælles og
Dyvig lægge sig under et gammelt træ uden for kroen, og se på hvor
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fosforbomberne sprøjtede med ild. Så igen lød der hylen fra vest, og der
faldt nogle bomber nord for skolen i markerne der.
Man kunne tydeligt høre at alle maskinerne kom fra vest, og jeg vil
antage at de fleste er smidt ude over Alssund og Lønsømaj, man hørte
dem drive en tid inden de ramte jorden.
Midt i al fyrværkeriet i Dyvig, så man en maskine blive ramt, og som
en ildkugle styrte mod jorden. Det var et Halifax bombefly som endte
sine dage på marken ved Sønderborg Ladegaard.
En af besætningen brækkede det ene ben, og en barmhjertig
Sicherheits-dienst i uniform, anholdt ham, han kom på sygehuset og
det varede ikke længe før stuen var fyldt med blomster. Han blev flyttet
sydpå.
Kl. 2.15 landede maskinerne igen på Wyton Flyveplads efter en absolut fejlslået mission.
Jeg vil tro det hele varede en time, man havde slet ikke tid til at se
på klokken.
Så blev alt så stille, man kunne høre hestene løbe ind ad vejen mod
Nordborg. Kreaturerne brølede på markerne, alle de lemlæstede grise
på møllen skreg – det var forfærdeligt. Det lugtede af krudt og dynamit
over hele byen. Over det hele lå der sten, tagplader og brædder og et lag
støv.
Så kom folk langsomt op af kældrene og ud af gangene, hvor de
ellers havde troet, de var i sikkerhed. Vi samledes en flok på vejen ud for
skolen, næsten alle der fra området.
Den gamle Møller Hansen, som var fløjet fra forstuen og ud på
gaden, blev forbundet på armen af Anne Margrethe Hajse, som vi sagde.
Så kom vores gamle politi og sagde: ”Hvad fanden laver I da her ude
i Holm”.
Dagen efter var folkene langs for at finde deres dyr, mange hunde
løb væk, vores den lille Kulle lå nede på marken under selvbinderen.
Resten af sommeren kom et utal af turister for at se skaderne, bl.a.
Kongen og Dronningen, d.v.s. Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Ingrid.
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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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HAT-indslag til Høstfesten, juli 2022..

