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Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978.
Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel
kulturelt som selskabeligt samt medvirke i alle sager til styrkelse af sognets 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. april 2010.
En STOR BØN fra redaktionen. Vil i ikke nok være søde og overholde "I hænde senest
datoen". Hvis man ikke har mulighed for det, er det ok at aftale en anden afleveringsdato, men den SKAL så overholdes. Det er synd for dem der har arrangementer først
på måneden, der så ikke får deres ting med til tiden. Og det hænder desværre.

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.
Oplag:
300 stk.
Løssalgspris:
kr. 30,00
Redaktion:
Jonna Neumayr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2847 4281
E-mail: baunbjergvej@gmail.com

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
PR og bolig:
Teknik og miljø/pedel:
Pedel:
Revisor:
1. suppleant:
2. suppleant:
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Lasse Schmidt, Ramsdam 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lissi Sadolin, Damgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per Larsen, Hellesøvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Chr. Jessen, Møllegade 62 . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Philipsen, Bøgestien 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerda Lorenzen
Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

tlf. 4017 3968
tlf. 7445 3625
tlf. 7449 0561
tlf. 7445 2886
tlf. 7445 2138
tlf. 2372 8757
tlf. 7449 0492

Brugergrupper i Holm Sogneforening
Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:

Aktivitet

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Fællesspisning........... Per Larsen.............................Hellesøvej 35........................ 7445 2138
HAT................................ Jørgen Hornshøj.................Egestien 3.............................. 7449 0023
Lotto.............................. Hanne Kock..........................Møllegade 48........................ 7445 2945
Lokalhistorisk............. Christian Jessen . ...............Møllegade 68 ...................... 7445 1165
Holmboen................... Jonna Neumayr..................Baunbjergvej 11.................. 2847 4281
Musik............................. Ib og Anne Marie...............Nørrehaven 12..................... 7449 0418
Ungdomsklubben.... Søren Kolmos......................Damgade 16......................... 4141 3323
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.

3

Indhold
Fra en svunden tid................................................................................. side . ................... 5-8
Fra Holmbodagbogen.......................................................................... side...................10-11
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv............................................................... side.........................11
Generalforsamling i Holm Sogneforening.................................... side.........................12
By- og Strandrensning i Holm............................................................ side.........................13
Ungdomsklubben/fastelavnsfest..................................................... side.........................14
Lottokalender.......................................................................................... side.........................15
Fællesspisningkalender....................................................................... side.........................16
Naturvandring......................................................................................... side.........................17
Hellig 3 konger – referat og billeder................................................ side...................18-19
HAT (25 års jubilæum).......................................................................... side...................20-22

Mellemvej 21 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 0379
E - m a i l : a d m @ c o l o r s i g n s . d k • w w w. c o l o r s i g n s . d k

4

Lokalhistorisk Arkiv

Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
Vi fortsætter med at bringe uddrag af den gamle Sognerådsprotokol her fra Holm, den
blev afskrevet på Landsarkivet for en del år siden , men med den klausul at uddragene ikke
måtte offentliggøres før der var gået 80 år.
JS.
3.5.1928
Det besluttedes at købe Andelskassens pengeskab for kr.200.18.10.1928
Møde om at istandsætte og grundforbedre kommunevejen fra Nordborg til Holm. Efter
forudgående drøftelse med Nordborg Kommune vedtog sognerådet at afholde alle de
med erhvervelse af grund til vejen i Holm Kommune forbundne udgifter, med undtagelse af udgifter til vejopmåling og indførsel i tingbogen.
Hans Rasmussen ansættes til at oprense branddamme.
1.11.1928
Det besluttedes at rette vejsvinget ved Peter Jollmand, og at søge amtsrådets tilladelse
til at erhverve den nødvendige grund på ca. 2300 m². Til udgifterne ved arbejdet vedtoges at anvende motorskatten.
Sognerådet anbefalede et andragende fra gdr. Frederik M. Frederiksen om tilladelse til
flytning af den offentlige vej som fører gennem hans mark til Ulbjerg.
29.11.1928
Der bevilgedes 20 kr. til Nordborg tekniske Skole.
Det vedtoges at tilstå sognefogeden gebyrer for udskrifter ved attester ved personregistreringen.
Andragende om tillæg til invaliderente afsloges.
Det vedtoges at købe 200 m³ af Jens Sandvei´s grusgrav.
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21.12.1928
Det vedtoges eenstemmigt ikke at kunne gå med til en linieføring direkte fra Nordborg
til Dyvig, da en sådan ligger helt uden for Holm Kommunes interesser.
31.12.1928
Brændevinsafgift for 1929-30:
Peter Clausen 50,- kr.
Andreas Sandvei 50,Franz Thomsen 25,Thomas Thomsen 25,8.1.1929
Overslaget for 1929/30 viste en skatteudskrivning af 16.400 kr. af indtægt og 16.400 kr.
af fast ejendom.
19.1.1929
Fællesjorden udpagtedes til Jes Thonesen for 355 kr. årligt i 10 år, fra 1.1.1929.

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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20.2.1929
Der bevilgedes hjælpekassen 200 kr.
To mand bevilgedes en understøttelse på hver 10 kr. ugentlig.
16.3.1929
Andragende om frikørsel for diakonissen med rutebilen til Holm bevilgedes.
23.3.1929
Sognerådsformanden bevilgedes en godtgørelse af 1000 kr. + 100 kr. for førelse af
folkeregisteret.
17.4.1929
Til at udsuge oksebremselarverne valgtes Jens Marcussen. Betaling for de kreaturer
over 1 år som har larver, sattes til 10 øre og 5 øre pr. stk. af dem som ingen larver har.
22.5.1929
Et andragende om aldersrente sattes til kr. 15,50 månedlig og et andet andragende til
28 kr. månedlig.
27.7.1929
Et andragende om aldersrente kunne ikke bevilges efter den opgivne indtægt.
12.9.1929
Et andragende om hjælp til kreditforeningsrente på 50 kr. bevilgedes mod at beløbet
tilbagebetales den 1.11.1929.
Udstykningen af Jens Clausen´s ejendom bevilgedes eenstemmigt.
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4.10.1929
Det besluttedes at ekspropriere den nødvendige grund af Jes Bladt, Nordborg til
forlængelse af Møllevejen ud til den ny landevej for 35 øre pr. m². Jes Bladt får desuden
150 kr. for ulempe.
Det besluttedes at ekspropriere den til forlængelse af Kirkestien ud til den ny landevej
nødvendige grund af Jens Nissen for 35 øre pr m².
Det besluttedes at nedlægge Lykkevejen fra Nordborg til Møllevejen og afstå denne til
Jes Bladt, imod at Niels Hansen får ret til at benytte vejen ud til hans ved vejen beliggende grund.
8.10.1929
Det besluttedes at lade maskinbygger Jensen efterse og reparere rørledningen (vandledning) til skolen.
28.10.1929
Et barn anderkendtes forsorgsberettiget i Holm kommune.
30.10.1929
Det besluttedes enstemmigt, at ekspropriere grund af Jens Clausen til fortsættelse af
den sydlige bygade ud til den ny regulerede Bygade. Der afsluttedes akkord med Jens
Clausen således, at kommunen betaler 40 Øre pr m² for den nødvendige grund og ligeledes 40 øre pr m² for den jord der afskæres på den vestlige side af vejen, som derefter
overgår til kommunens eje, alt med forbehold af amtsrådets tilladelse.
Der bevilges enkebørnsrente 200 kr for et barn og 160 kr for 4 børn, som udbetales
månedlig forud. 1 gang for november 1929.
15.11.1929
Den af amtet tilsendte vedtægt for ligning af personlig kommuneskat i landkommunerne i Sønderborg amtrådskreds godkendtes enstemmigt.
25.11.1929
Til forligskommissionen i forhold mellem Husbond og tyende genvalgtes Frederik Frederiksen og Chr. Jørgensen og nyvalgtes Hans Rasmussen. Til stedfortræder valgtes Chr.
Jensen, Hans Johansen og Hans Jørgensen.
Der tilstedes Peter Grau 70 kr. for vedligeholdelse af den ny regulerede bygade til 1 april
1930.
11.12.1929
Overslaget behandledes og skatteindtægten fastsættes til 16.900 kr af indtægt og
16.900 af fast ejendom.
Foldudbyttet fastsættes, for Hvede 34, Rug 28, 2 ra. Byg 35, Havre 34, kartofler 160,
Runkelroer 600, Kålroer 500, Turnips 450, Agerhø 65.
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Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95
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Fra Holmbodagbogen
Skribenten beklager meget, at april måned gled ud sidste gang. Nu er den med.
Oktober 2009
Nedbør i oktober i Nørrelykke, 80 mm.
1.
5.
6.
8.
19.
19.
		
25.
31.

Malene Petersen flyttede ind på Damgade 32.
Lotto i Sognegården.
Var der fællesspisning i Sognegården med 38 deltagere.
Møde om udviklingsplan i Sognegården. 40 deltagere.
Lotto i Sognegården.
Døde Thea Schmidt, Løkken i Nordborg, førhen Møllegade21, 88 år
gammel.
Rejsegilde på et maskinhus i plantagen på Hellesøvej.
Åbent i lokalhistorisk arkiv med 11 besøgende.

November 2009
Nedbør i November i Nørrelykke, 134 mm.
2.
2.
3.
5.
7.
16.
17.
17.
		
23.
28.
28.
		
		
30.

Lotto i Sognegården.
Pia Mosekjær og Dan Trolsgård Mosekjær, Møllegade 71, fik en søn.
Var der fællesspisning med 64 deltagere.
Bodil Matzen, Møllegade 6, fyldte 75 år.
Var der klapjagt med 25 jægere. Udbytte: 4 harer, 3 ræve, 1 and og 1 fasan.
Lotto i Sognegården.
Valg til byråd og regionsråd med afstemningssted i Sognegården.
4 medlemmer fra lokalhistorisk gruppe deltog i lokalarkivernes fællesmøde i Tandslet friskole.
Søren Matzen, Møllegade 6, fyldte 85 år.
Lotto i sognegården.
Var der klapjagt med deltagelse af 38 jægere og 4 med stok. Udbytte:
6 harer, 3 rådyr, 3 fasaner, 3 ænder, 1 sneppe og 1 ræv. Ved den efterføl-		
gende grønlangkålspisning i Sognegården, deltog 50 jægere m.fl.
Åbent arkiv med 12 besøgende.

December 2009
Nedbør i december i Nørrelykke: 90 mm.
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1.
		
8.
		
11.
		
14.
15.
		
18.
		
17.
19.
		
		
28.
		

Var der fællesspisning i Sognegården med 60 deltagere og harmonikamusik v. Jørgen Hornshøj.
Døde Anne Lise Raeder, Aabenraa, 69 år gammel. Hun stammer fra
Bøgestien 1. Gift m. Albert Raeder. De boede en del år på Baunbjerg nr. 11.
Var der klapjagt med 25 jægere og 4 m. stok. De skød 2 rådyr, 5 harer og
1 fasan.
Var der lotto i Sognegården.
Døde Annette Philipsen, Enghaven 2, på Tangshave plejecenter. Hun blev 		
72 år gammel.
Døde Agnete Thorenfeldt Nielsen Korup v. Odense, 61 årgammel. Hun var
født Jepsen fra Bjørnkærvej 4.
Det var snestorm, og vi fik en næsten hvid jul.
Var der julefrokost for arbejdshold med damer i ”e Pissel” på Jollmands 		
gård. En nyindkøbt bilæggerovn var i brug første gang. Der blev bagt brød
i den store ovn.
Var der igen klapjagt (harerne fredet). Der var 21 jægere og 2 med stok.		
Udbyttet denne gang: 2 rådyr, 3 fasaner, 1 and og 2 snepper.

I årets sidste 6 måneder var der 24 rundvisninger på Jollmands gård med sammenlagt 220 deltagere.
Murerne er i denne vinter i færd med at mure tavl og de indvendige skillerum i
tretavlsladen. Den ” røde” bygning er nu næsten tømt og skal i løbet af sommeren nedbrydes.

Åbent i lokalhistorisk arkiv
lørdag den 27. februar
lørdag den 27. marts og
lørdag den 24. april
Med Cafè
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Generalforsamling
i Holm Sogneforening
tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30
afholder Holm Sogneforening generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sogneforningen er vært ved en en kop kaffe, øl eller vand.
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By- og strandrensning den 27. marts kl. 10.00
Nu da dagene igen bliver længere, og vi går foråret med de mange fine farver i
møde, vil vi gerne have hjælp til, at vi alle kan nyde vores smukke område, uden
at skulle se på alt det skrald som ligger i grøfter og hegn.
Derfor holder vi by- & strandrensning inden græsset begynder at gro for
meget. Det vil glæde os, hvis alle der har mulighed for at komme møder op i
Sognegården, hvor vi samles til at starte med. Hvis du ikke har mulighed for at
møde op kl 10.00, kan du kontakte en fra bestyrelsen og aftale, hvornår det er
muligt. Når rensningen er overstået, er sogneforeningen vært med øl, vand og
pølser.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Entreprenør
Aut. kloakmester
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BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44

I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå
og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at
gøre dem til virkelighed.
Velkommen i Sydbank!
Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Lottokalender 2009/2010

1.

15.

1.

februar

februar

marts

15.

29.

12.

26.

marts

marts

april

april

Abildholm
Frugtplantage
Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Fællesspisning
Så er der igen tid til fællesspisning på Holm Sognegård.
Vi vil frygtelig gerne ha', hvis du/i ville huske tilmelding senest søndagen
inden fællesspisningen. På forhånd tak.
Datoer

2.

2.

6.

4.

februar

marts

april

maj

Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk

16

Oplev naturen i Bjørnkær Mose
Tag med på naturvandring til Bjørnkær Mose og se, hvad der gør området så
specielt og hvordan projektet ”Naturnet Als” har ændret mosens udseende.
Turen sker i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune.
Turen finder sted:
Turguide: 		

Søndag den 30. maj 2010. Kl. 13.00.
Andreas Andersen, DN Sønderborg.

Turen begynder og slutter på parkeringspladsen ved Årekær. Bagefter serveres
grillpølser og øl/vand. Husk praktisk fodtøj.
Yderligere oplysninger: Marianne Tychsen. Naturafdelingen, Sønderborg
Kommune. Telefon: 8872 5462 / 2790 5462. Mail: mtyh@sonderborg.dk
Naturnet Als gennemføres af Sønderborg Kommune i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening, VisitSonderborg, LandboSyd, Friluftsrådet
samt Skov- og Naturstyrelsen.
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Helligtrekongers aften 2010
Tirsdag aften den 5. januar efter anden arbejdsdag i det nye år. Det var tørvejr
men hundekoldt. Alligevel var der ”uklæ” på farten: En Viasat-parabol med
nisse, der var ledsaget af gartnere med vandkander og røde roser. Så kunne
man se personer fra ”Klokkeren fra Notre Dame”, Esmeralda m.fl. 2 røde nisser
var ikke kommet med julemanden retur til Grønland, så de indfandt sig også
i Sognegården sammen med en ledsager. Envidere var der en enlig munk.
Maskerne faldt og præmierne blev uddelt til de i alt 12 maskerede Flere Holmboer havde fundet vej til Sognegården, hvor snakken gik over pølser og øl. For
nogle blev det endda ud på de små timer, inden det var fyraften!
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Holm Amatør Teater inviterer til
25 års jubilæumsforestilling
Til vores 25 års jubilæumsforestilling har vi valgt en komedie af Knud
Erik Meyer Ibsen, som hedder ”Radio
helt til rotterne ”. Handlingen udspiller sig på den lokale radiostation,
Holm Lokal Radio. Stationen ledes
af den konfliktsky forhenværende
blokvognssanger Crooner Kaj. Hans
personale er til gengæld ikke konfliktsky. Det består af Oluf som går ind for
den finere kultur, og især operetter
har hans hjerte; over for ham sidder Yeeha-Jytte, hun er stor country
fan. De to medarbejdere bruger det
meste af deres energi på at bekæmpe
hinanden, og Crooner Kaj prøver på
at glatte ud. Måske derfor kører stationen ikke så godt; den er faktisk ved
at gå fallit, og radio- og tv-nævnet
er på nippet til at lukke stationen og
overgive sendetiden til den konkurrerende station. Stationen får hjælp
af et postbud, en damefrisør og en
lokalbetjent. Det de laver, går helt
galt, men der er ikke noget der er så
skidt at det ikke er godt for noget.
Vi er i fuld gang med at indstudere
stykket, og vi tør godt love et par underholdende timer. Holdet i år består
udelukkende af skuespillere som har
været med flere gange før, så på det
punkt er der ingen overraskelser for
vores stampublikum.

I anledning af jubilæet vil vi om muligt gøre rammerne omkring opførelsen mere hyggelige. Der vil være
hygge og sang efter forestillingen i
Holmbostuen, baren vil være åben
fra man kommer til den sidste går
hjem, ligesom der kan købes HATdogs
umiddelbart efter forestillingen.
Vi skriver at man også kan købe billetter ved døren, men da der plejer at
være udsolgt, så køb i forsalg hvis I vil
være helt sikre.
Generalprøve
Fredag 5. marts 2010, kl. 15.00
Entré 25 kr. (Ved døren)
Premiereforestilling
Fredag 5. marts 2010, kl. 20.00
Entré 50 kr. (Forsalg/ved døren)
Forestilling
Lørdag 6. marts 2010, kl. 19.30
Entré 50 kr. (Forsalg/ved døren)
Forsalg på Holm Sognegård
torsdag den 25. februar og
torsdag den 4. marts
i kontortiden kl. 18-19.
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Hvad er Holm Amatør Teater
Holm Amatør Teater laver sin teaterforestilling nr. 25.
Vores teater er en aktivitetsgruppe under Holm Sogneforening, som er opstået for at
lave en dilettantforestilling om vinteren, så vi havde noget at more os med i den mørke
tid. I de første år var der dans efter forestil¬lin¬gerne, men det gik vi væk fra da vi måtte
erkende, at vi kun have udsolgt til de forestillinger hvor der ikke var dans bagefter,
mens det kneb med publikum til ” festforestillingerne ”. Men der var mange som gerne
ville blive hængende lidt efter forestillingen, så derfor holdt vi baren i Holmbostuen
åben, og på de gode aftener blev der både holdt fællessang og fortalt historier efter
forestillingen.
De stykker vi opfører lejer vi og er skrevet af forfattere der er kendt inden for den lette
genre. Vi har prøvet flere forskellige typer af stykker, nogen med stor succes, og andre
har været ret tunge at trække publikum igennem. Men vi tror at vi har fundet den type
af stykker, som vi selv har størst glæde af at spille, og det er dem som samtidig morer
publikum mest. Selv om vi hele tiden søger efter fornyelse, så ved vi at det skal være
noget alle kan grine af, for at både skuespillere og publikum synes at det er noget man
vil bruge tid og penge på.
Ret hurtigt blev det sådan at vi også sørgede for lidt underholdning til den årlige høstfest. Her består underholdningen af sketches, som tager dagligdagen under behandling. Det er tekster som teatergruppen selv skriver.
Mange andre foreninger har også haft glæde af vores forestillinger. I nogle år rejste vi
rundt med forestillingen, men det var en meget krævende opgave at pille ned, flytte
og stille op igen. Efterhånden som vi har fået meget teknik med i forestillingen er det
blevet en besværlig opgave. Efterhånden er det lykkedes os at få publikum ud til Holm
for at se de forestillinger som bliver købt af andre foreninger.
Vi rejser stadig ud af huset med små forestillinger som feks underholdning til julefrokoster og når der er kulturelle arrangementer i Nordborg.
Mange har været med på holdet gennem de mange år teatret har eksisteret; i dag er
der stadig enkelte tilbage af dem som var med til at skabe den første forestilling, og
mange har deltaget i mange år. Opbakningen til teateret er så stor at ikke alle der gerne
vil, kan få en rolle hvert år. Noget der har betydet meget for at vores teater lever godt,
er at vi har en fast base. Vi har mulighed for at gå på scenen den første øve aften, og vi
har vores eget rum og depot på sognegården. Det at vi lever som en del af Holm sogneforening, giver os nogle fordele som ingen andre teater i omegnen har.
Vores grundholdning har altid været at den næste forestilling skal være en lille smule
bedre end den foregående. Det er nok ikke muligt at gøre, men det valgsprog dækker
over at vi aldrig må hvile på laurbærrene - vi skal anstrenge os hvert år og give alt hvad
vi har i os, ellers bliver det ligegyldigt.
Jubilæumsforestillingen opføres den 5. og 6. marts.
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www.skla.dk/holm
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

