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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 2013.
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 Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . .  tlf. 2072 1819
E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Thomas Kjær Jakobsen, Møllegade 93 .  tlf. 2137 4643
E-mail: thomaskj@sol.dk
Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2372 8757
E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . .  tlf. 2293 2886
E-mail: kjaergaard.gitte@gmail.com
Morten Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2042 4681
Per Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2396 8212
E-mail: perschmidt@privat.dk
Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . .  tlf. 7449 0492
Gerda Lorenzen
Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

Brugergrupper i Holm Sogneforening
Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:
Aktivitet
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Fællesspisning............. Joan & Tom Møller........... Dyvigvej 8.....................7449 1788
HAT.................................. Jørgen Hornshøj............... Egestien 3......................7449 0023
Lokalhistorisk............... Henriette Matthiesen..... Damgade 26.................2023 3650
Holmboen..................... Jonna Neumayr................. Baunbjergvej 11..........2847 4281
Musik............................... Ib og Anne Marie............. Nørrehaven 12.............7449 0418
Ungdomsklubben...... Søren Kolmos.................... Damgade 16.................6126 3423
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.

Forskelligt
LEJE af borde, stole, service.

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

1/8
1/4

Betaling: 1 gang årligt (januar).
1/2
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Transport

Fosidebillede: Fra Helligtrekongers aften den 5. januar 2013.

Se kommende arrangementer på

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist

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

Holm Sogneforening ønsker alle et

GODT NYTÅR
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NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Helligtrekongers
aften 2013
Traditionen tro var der udklædte rundt i Holm på Helligtrekongers aften,
som i år var på en lørdag – den 5. januar.
I sognegården havde vi arrangeret et maskefald kl 24:00. Der var, efter
hvad jeg kunne tælle, 16 udklædte på sognegården, dog var der 2, som
aldrig nåde frem. Grunden vides ikke med sikkerhed, men jeg formoder,
at alkohol var årsagen.
På et af billederne er der et blegt juletræ, vedkommende sov under
maskefaldet.
Holmbostuen var fyldt til arrangementet, det synes jeg var flot gjort af jer
holmboer.
Hilsen
Per Schmidt
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Badebroen i fremtiden
Af Bjarne Eliasen

Foreløbig har der været 3 væsentlige datoer i badebroens historie. Den 9. juni
2012 blev den sat op af frivillige og 2 professionelle, den 8. juli 2012 blev den
indviet med musik, pølser og øl i overværelse af en ret stor mængde mennesker
og den 3. november blev den så gjort klar til vinteren af 4 frivillige. Det vil sige
helt klar blev den ikke, for det viste sig at nogle af pælene havde lidt svært ved
at stå fast, så der var nogle frivillige der måtte i vaders igen for at få dem reddet.
Men nu ligger den pænt og venter på at blive sat op igen til foråret.
Som det fremgår af det ovenstående, er det af afgørende betydning, at der er
nogen, der vil gøre et frivilligt stykke arbejde. Uden frivillige er det ikke muligt
at få badebroen op og ned på de rigtige tidspunkter. Det er et stykke arbejde,
der skal gøres, men det behøver jo ikke blive kedeligt.
I LUP gruppen har vi snakket om, at der bør laves et Badebrolav under Sogneforeningen. Dette lav skal så stå for badebroens op og nedtagning samt evt.
vedligeholdelse. Hvis mange melder sig, vil det ikke blive en uoverkommelig
opgave for den enkelte. Arbejdsdagen kunne måske gå hen og blive en festdag.
Hvordan må jo være brolavets opgave.

I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå

I første omgang skal brolavet oprettes. Det skal helst ske, inden det er tid til at
sætte broen op igen. Erik Saarsgård og Ib Jensen har påtaget sig opgaven med
at få afviklet det stiftende møde. Det bliver

og handle efter dine ønsker. Så kom

torsdag den 14. februar kl. 19.00 på Sognegården.

gøre dem til virkelighed.

Broen har vist sig at være et stort gode for Holm. Rigtig mange har brugt den og
jeg har hørt mange rosende ord om den. Derfor og for vores egen skyld er det
vigtigt at støtte arbejdet med broen i fremtiden.

Velkommen i Sydbank!
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ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at

Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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2 Forestilling HAT
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2 Fællesspisning

1

April 2013

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

Antik-urmager

Reparation af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Faguddannet urmager
Rypevej 62 1tv, Langesø
6430 nordborg

Tlf.: 7445 6434/2023 6434
Reparationer udføres med garanti!
Få et gratis prisoverslag, inden du
beslutter dig for en reparation.

Vi takker alle, som har glædet os ved at sætte lys i
vinduerne og krans om døren på vores store dag.
Tak til naboer, venner og familie.
Hilsen Jakob og Birgit

Lige en lille hilsen til Elmo Hansen, der
blev MEGET træt nytårsaften kl. 21.11,
som det kan ses af billedet. Elmo er
udenfor billedet, under teksten :-)
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Fra Holmbodagbogen

November
Nedbør 56,7 mm. Målt i Nørrelykke.
3.
3.
6.
6.
		
14.
		
24.
24.
		
24.

Badebroen ved Odderkær er kommet i land.
Jagt i Holm med 24 jægere. Bytte: 1 dyr, 3 harer og 2 fasaner.
Fællesspisning med 32 personer i sognegården.
Tre piger fra arkivet i Holm tog til fællesmøde med lokalhistoriske
foreninger i Svenstrup.
Blev Carlo Gloys film om Nordals vist på Nørheredhus. Der var Ca. 200 der 		
var mødt op.
Fyldte Christine Holst, Egestien, 60 år.
Jagt i Holm med kålspisning bagefter. Der var mødt 39 jægere og 2 med 		
stok op. Udbyttet blev 2 dyr, 6 harer, 3 ænder og en ræv.
Åbent hus i arkivet.

December
Nedbør 73,5 mm. Målt i Nørrelykke.

Oktober
Nedbør 61,6 mm. Målt i Nørrelykke.
1.
2.
15.
22.
24.
27.
28.
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Fik Jollmandsgård overrakt en anerkendelse på Alsion i Sønderborg.
Starter fællesspisning i sognegården med 40 deltagere.
Frede Rasmussen, Hopsøhøjvej 16, fyldte 70 år.
Rengøring i arkiv med tre piger og to mænd.
Ungdomsklubben starter op.
Åbent hus i arkiv.
Jessi og Lene fik en søn.

2.
3.
4.
6.
8.
8.
14.
14.
15.
19.
28.
28.
31.
		
31.

Juletræsfest på Dyvig Badehotel.
Betyrelsesmøde kl. 9 i arkivet for SKLA.
Fællesspisning i sognegården (julefrokost) med 47 deltagere.
Møde i Svenstrup angående hjemmeside til arkiv.
Inge og Erik Matthiesen, Kløvermarken 12 i Nordborg, havde guldbryllup.
Birgit og Jacob Jessen, Møllegade 42, havde guldbryllup.
Christian Jepsen, Baunbjerg 13, fyldte 70 år.
Jagt i Holm med 31 jægere. De fik 1 dyr og 2 harer.
Julefrokost for det arbejdene folk på Jollmandsgård.
Henry Hansen døde i Gråsten, 61 år gammel. Han var født Hellesøvej 21.
Jens Nissen, Kløvermarken 14 – tideligere Ellehave 12, blev 80 år.
Jagt i Holm med 20 jægere. De fik 1 ræv, 1 fasan, 1 and og 1 sneppe.
Opgørelse af besøgende på Jollmandsgård. Der var 115 rundvisninger
og 1400 gæster.
Annette Jensen er flyttet til Møllegade 41.
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Emne:
”For fred
og frihed”

Indbydelse

Fællesspisning
5. februar, 5. marts og
2. april
Fællesspisning foregår i Sognegården kl. 18.00
og sidste frist for tilmelding er søndagen før datoen.
Tilmelding til Tom eller Joan
Dyvigvej 8
Tlf.: 7449 1788
Mobil: 2537 1788
18

Lokalhistorisk gruppe i Holm Sogneforening inviterer til foredrag
søndag den 10. februar 2013 kl. 19.30 (afstemningsdagen)
i Sognegården.
Det er lykkedes at få Kristian Dreyer til at holde et indlæg om det at være
udsendt som soldat i en fredsbevarende FN mission, senest i Afghanistan 20092010 (isaf hold 8).
Han vil fortælle lidt om Afghanistan, landets kultur, og Danmarks indsats indtil
nu.
Entre: 50 kr. (inkl. kaffe)
Tilmelding senest onsdag den 6. februar til
Henriette Matthiesen ...... 7445 3640........henriettem@bbsyd.dk
Tove Bruun........................... 7445 3396........skottie@bbsyd.dk
Jens Sandvei........................ 7445 1006........sandvei@bbsyd.dk
Christen Jessen................... 7445 1352........cje@post7.tele.dk-
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HAT – Jagten på de grås guld
Holm Amatør Teater opfører i år komedien ”Kampen om de grås guld”. Stykket
er skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen, og handler om den foretagsomme entreprenør og kommunalpolitiker Hans Didrik. Han har set en god forretning i at
opføre et stort butikscenter i byen. Derfor har han opkøbt nogle parceller, hvor
han vil bygge centret på. Hans eneste problem er, at han mangler en enkelt
parcel. Dem der ejer den vil ikke sælge, og de er samtidig hans svigerforældre.
Hans Didrik forsøger sig med alle mulige ufine metoder for at få svigerforældrene anbragt på plejehjemmet Lærkely, så han kan overtage deres hus for et
beskedent beløb.
For at gennemføre sin plan får han hjælp af sin medhjælper, den tungnemme
rocker Egil og den militante hjemmehjælper Ilse. Den knap så mobile svigermor
Ellinor, og den til tider mentalt fraværende svigerfar Gregers, får taget kampen
op, hjulpet af den lokale post Birthe, som tilkalder journalist Viggo fra Ekstra
Bladet, og glædespigen Sanne.
Det er en klassisk komedie om de smås kamp mod de store, og det gode mod
det onde.
Vores skuespillertrup består udelukkende af prøvede kræfter, så de skal nok få
denne komedie ud over scenekanten.
Vi er begyndt at øve, og forestillingerne løber af stablen som sædvanlig.
Generalprøvefredag 1. marts kl. 15.00 Entré 25 kr.
Premierefredag
1. marts kl. 20.00 Entré 50 kr.
Forestillinglørdag
2. marts kl. 19.30. Entré 50 kr.
Billetter kan købes på sognegården torsdag den 21. februar og torsdag den
28. februar i kontorets åbningstid kl. 18-19. Kontoret har tlf. 7445 3324.
Billetter kan også købes i døren, men da vi plejer at få udsolgt, så anbefaler vi at
man køber i forsalg, hvis man vil være sikker.
Efter de to aftensforestillinger vil der være almindelig slendrian i Holmbostuen.
I weekenden blev salen bygget op med scene og hvad der elles skal til for at
lave teater. I skrivende stund er vi godt i gang med at øve både tekst og stunts.
Ud over vores åbne forestillinger, har vi solgt to lukkede forestillinger, som vil
blive afviklet den 6. og 10. marts.
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Vi
starter en ny
omgang Zumba på Holm
Sognegård fra
den 4. april til den 13. juni.

Generalforsamling

Tidspunktet er stadg
torsdage fra kl. 17-18.

i Holm Sogneforening
onsdag den 20. februar kl. 19.30

Pris: 325 kr. for 10 gange.

Sogneforeningen er vært med
kaffe/te eller øl/sodavand og en ostemad.
Tilmelding og betaling på Holm Sognegård
tirsdag den 26. marts fra kl. 17-18 (er du forhindret i at
komme, sår ring, så finder vi ud af det).
Venlig hilsen
Sanne Garner, mobil 2142 0958
Lisa Christensen, mobil 2328 0438
22
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

Udsigt ved Dyvig Badehotel den 1. januar 2013 (foto: Jonna Neumayr)
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