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Badebroen ved Odderkær en martsdag 2018

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: 10. august 2018.
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
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Bestyrelsen for
Holm Sogneforening
Formand
Kristian Dreyer
Tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk
Næstformand
Jørgen Hornshøj
Tlf. 2853 9255
Email: jhornshoej@bbsyd.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
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Email: hanneegtved@gmail.com
Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Email: fippesen@gmail.com
Revisorer
Gerda Lorenzen
Claus Jessen
Suppleanter
Bente Rasmussen
Jessie Dowdall

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
Tove Bruun
Tlf. 6139 0723
Holm.infoland.dk
Esther Hess Madsen
Tlf. 6175 0619
Lotto
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Har du lyst til at deltage i en eller
flere af disse aktiviteter, kontakt da
venligst en af ovenstående personer.

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

Er du derimod interesseret i selv at
starte en ny gruppe op, kontakt da
venligst en fra bestyrelsen.
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Transport

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

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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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
Endelig ser det ud til at foråret kommer – det har været en lang og utilregnelig vinter her i begyndelse af
2018. Så er det heldigt, at vi har så
mange aktiviteter på Sognegården,
som folk kan møde op til i den mørke tid.
I løbet af årets første måneder har
der været rigtig mange mennesker
forbi vores fælleshus. Vi kan tælle et
godt stykke over 1500 mennesker,
nærmere de 2000, som har nydt
nogle timer i Holm til forskellige
aktiviteter. Alt fra Hellig Tre Konger,
HAT, Lotto, Fællesspisning, Åbent
Arkiv, Jagtforening, Generalforsamlinger i både Sogneforeningen og
Holm Vandværk til Genforeningsarrangement og Strikkeklub.
Det viser byen fra den bedste
side, når vi kan give forskellige
grupper og foreninger nogle gode
rammer at være i. At de forskellige
aktiviteter trækker mange gæster
og deltagere til, giver bare endnu
mere værdi til det store arbejde i

gør derude.
Torsdag den 5. april deltog vi i
årsmødet for Sønderborg Landsbyforum. Et forum, hvor alle kommunes Landsbylaug mødes, og
diskuterer forskellige emner inden
for det, der vedrører landsbyer i
Sønderborg Kommune. Mødet blev
afholdt på Svenstrup Forsamlingshus, med deltagelse af 70 personer
fra landsbyerne, Borgmesteren, lokalpolitikere og embedsfolk fra forvaltningen. Ud over en god dialog
med vores politikere og forvaltning,
fik vi også aftensmad og kaffe. Mødets dagsorden var kort fortalt, at
politikerne fremlagde deres bud på
udviklingen og det fremadrettede
samarbejde med landsbyerne i
kommunens landdistrikter. Det har
byrådets store fokus i de næste 4
år frem mod næste kommunalvalg.
Alle politiske udvalg var repræsenteret, og vi blev delt ind i grupper,
hvor vi kunne komme med vores
bud på ting og emner der kunne
løfte landsbyerne endnu mere. Der
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kom utrolig mange idéer på bordet. Flere af disse kører allerede
her i Holm. Men vi fik også meget
inspiration med hjem, som vi kan
køre ind i vores egen udviklingsplan ”Holm i 2013”. Der er fokus fra
politikerne, så det skal vi udnytte i
de kommende år.
En af grundstenene og forudsætningen for at vi kan komme rigtigt i gang med den nye udviklingsplan, er vores Hjælpebank. Den kan
støtte bestyrelsen med udførelse af
opgaver, og der er allerede 30 personer der har meldt sig, og som er
skrevet på listen. Det er vi meget
taknemmelige for. Vi har allerede
gjort brug af hjælpere i forskellige
sammenhænge og vi bliver endnu
bedre til at bruge den, efterhånden
som vi vænner os til, at den er der.
På vores generalforsamling i februar, fik vi afprøvet vores nye koncept, med at afholde den en fredag,
og med fællesspisning inden selve
generalforsamlingen. Det var en
stor succes, som vi vil forsøge at udvikle yderligere i den retning. Vi var
32 til spisningen og 2 kom til efter
spisningen. Vi kigger på, hvordan vi
også kan få børnefamilierne med –
evt. med en samlet fællesspisning
og så aktiviteter til børnene, mens
de voksne sidder for sig selv til generalforsamlingen. Det må vi se. I
kan læse referatet fra generalfor6

samlingen længere inde i bladet.
Vi har netop overstået vores Byog Strandrensning. Det var igen en
stor succes med 48 deltagere, unge
som gammle. Også Sognegården
fik en stor overhaling. Nu lever vi
videre et år mere; frem mod en af
vores visioner om en attraktiv natur med adgang til rene strande og
stier i- og omkring Holm. Vi fik stor
ros fra kommunen for den store tilslutning og de mange sække affald.
Tak til alle der bidrog på dagen og
tak til alle dem der igennem året,
samler skidt og affald op her i Holm
til glæde for naturen.
Nu kigger vi frem mod vores jubilæum den 1. maj, som forhåbentlig bliver en dag, hvor vi mødes og
hygger os i hinandens selskab.
Efter dette, så står den på Sankt
Hans i juni, inden det er sommerferie.
Tiden går og klokken slår. Også
for vores længe ventede legeplads.
Det har vist sig, at være vanskeligere end som så – nu kigger vi ind
i helhedsøkonomien i forhold til at
anskaffe en helt ny. En reparation af
den flotte gave vi fik, kan vise sig at
blive for dyr, contra at søge midler
til en ny, som kan godkendes. Ved
1. gangs eftersyn, mener de tilsynsførende ikke, at den kan godkendes
uden væsentlige forbedringer. Det
økonomiske i den løsning, kan vise

sig at være for dyr. Men det arbejder vi på, at få udredt.
Solcelleprojektet er, som de
fleste nok ved, lagt på is i denne
omgang. Kommunen har valgt at
følge vores anbefaling om, at analysere kommunes behov og efterfølgende muligheder for placering
af større tekniske anlæg til alternativ energi. Kommunen har efterfølgende fundet nogle områder, som i
forvejen var udlagt til erhverv i den
nye kommuneplan, som strækker
sig til 2029. Området her i Holm
er netop udlagt som bevaringsværdigt og med en begrænsning
i mulighederne for at bygge større

tekniske anlæg, dette vanskeliggjorde projektet fra starten af. Vi
vil i fremtiden forsøge at arbejde
tættere sammen med kommunen
i spørgsmål der vedrører foreningens virkeområde. Kommunen kan
få meget værdi i deres sagsbehandling, ved at inddrage og øge samarbejdet med landsbyerne i politiske
spørgsmål og projekter. Det skal vi
støtte op om og det er helt i tråd
med foreningens vedtægter.
Vi glæder os til at mødes i fællesskabet, og endnu engang tak til
alle for en god vinter med mange
aktiviteter i vores fælleshus.
Bestyrelsen

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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Salg af medlemskort
til Holm Sogneforening
Bestyrelsen vil igen i år komme rundt til husstandene i Holm Sogn for at
sælge medlemskort til foreningen her i løbet af maj/juni måned.
Prisen er 50 kr. pr. voksen person pr. husstand.
Vi håber selvfølgelig på at møde jer hjemme, men skulle i ikke være at
træffe, kan der købes medlemskort i kontorets åbningstid på
Sognegården, hver torsdag mellem kl. 18 og 19. Her sidder to søde
damer og er behjælpelige med dette.
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Underskrift

Sankt Hans den 23. juni 2017
Sted: Holm Sognegård, gårdspladsen
(ved dårligt vejr trækker vi indenfor og spiser)
Der kan købes vand/fadøl/vin og pølser m. brød.
Tag jeres egen snobrødsdej med – vi tænder et lille bål op til børnene.
Det hele starter kl. 18 og Sankt Hans-bålet med heks tændes kl. 20.
Priser:
Fadøl: 25 kr.
Vand: 10 kr.
Vin: 15 kr./glas – 80 kr./flaske
Pølse m. brød: 20 kr.
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Visens skib kommer til Dyvig
Den 19. juli kommer visens skib til Dyvig. De kommer og optræder

med sang og musik, hvor der er lagt vægt på viser på dansk. Det bliver en
hyggelig aften, hvor alle er velkommen til denne gratis koncert.
Efter koncerten går hatten rundt så vi kan give et bidrag til den codaafgift der skal betales.

Visens skab i Snaptun Havn.

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Folkedans!
Vi vil gerne have flere medlemmer i Nord Als Folkedansere.
Sæsonstart er i september.
Vi har det hyggeligt, og møder ikke op i folkedansedragter.
Kom, hvis du har lyst til motion og socialt samvær – man behøver ikke
være et par.
Kørelejlighed kan vi også finde ud af.
Få en snak med en af os:
Asta og Kurt tlf.: 3066 1967, Inge Steg, tlf.: 2893 5486 eller Kurt og Tove
tlf.: 2366 4767.

Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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Så er badebroen klar til
sommeren
Den faste stab af frivillige har igen sat badebroen op til glæde for alle
os, som besøger stranden ved Odderkær. Der blev arbejdet hårdt fra kl.
9 frem til lidt over middag, hvor der blev afsluttet med ringriddere og
håndbajere.
Alt forløb stort set planmæssigt. Der blev arbejdet igennem indtil vi
til vores store overraskelse måtte erkende, at brodækket var blevet for
langt, og vi måtte save noget af det. Da vi ikke var forberedt på denne
forhindring, så havde vi ikke medbragt en sav. En blev sendt hjem efter
en fukssvans, så vi kunne løse problemet. De andre holdt en ølpause så
længe, da de ikke kunne komme videre. Da saven nåede frem havde man
i løbet af pausen fundet ud af hvad årsagen var, og at vi ikke behøvede
at save, faktisk måtte vi under ingen omstændigheder save. Det vi lærte
af episoden va,r at man skal passe på ikke at vente for længe, inden man
holder ølpause. Send en venlig tanke til de frivillige, når I kaster jer ud i
vandet en varm sommerdag.
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Fællesspisning
Tirsdag den 3. april havde vi vinteres sidste fællesspisning.
Menuen var traditionen tro – grillmad. Det blev igen en fin aften med
snak og godt samvær.
Anja med flere er klar til at styre sammenkomsterne, når vi starter op
igen til oktober.
I den kommende sæson håber vi på, at der blive valgmulighed mellem
voksenretter og børneretter. Desuden vil der være aktivitetstilbud til
børnene, så de ikke behøver at sidde pænt, medens de voksne trækker
middagen i langdrag. Vi ved ikke helt, hvordan det skal gribes an, men
det ved vi til oktober. Vi håber på at kunne hente lidt hjælp i HJÆLPERBANKEN.
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Fra Holmbodagbogen

Januar 2018
Nedbør: 78,7 mm mod normal 45 mm
		 Verner Poulsen, Enghaven 6, fyldte 75 år.
8. Ellen Schultz, tidligere Møllegade 27, døde 95 år gammel.
31. Preben Feldsted, Kliplev, tidligere Agerhøjvej 3, døde knap 60 år 		
		gammel.
6. Hellig Trekonger. 19 udklædte og 60 besøgende til maskefald.
16. Borgermøde med ca. 45 deltagere.
16. Strikkeklubben med 7 deltagere.
30. Strikkeklubben med 4 deltagere.
Februar 2018
Nedbør: 23,6 mm mod normal 35 mm.
13. Joan Jobe og gemal, Møllegade 89, havde sølvbryllup.
3. Susanne Charlotte Laustsen, Enghaven 9, døde 70 år gammel.
18. Johannes Vejle Hansen, Baunbjerg 9, døde knap 90 år gammel.
14

7.
8.
		
13.
16.
23.
		
24.
27.

Slægtsforskning i arkivet. med10 deltagere.
Afstemningsmøde. Peter Tagesen fortalte om grænsestenene fra 		
1864-1920. 34 deltagere.
Strikkeklubben med 5 deltagere.
Nordborg Roklub havde rejsegilde på deres nye 1. sal.
Fællespisning (36 deltagere) og derefter generalforsamling i Sogne		
foreningen (38 deltagere).
Åbent Arkiv med 10 deltagere.
Strikkeklubben med 7 deltagere.

Marts 2018
Nedbør: 50,2 mm mod normal 41,0 mm.
2. HAT med generalprøve og fredagsforestilling. Udsolgt.
3. HAT med lørdagsforestilling. Udsolgt.
7. HAT med forestilling for Hjem og kultur. Udsolgt.
11. HAT med forestilling for Nordborg Plejehjem.
6. Karin Jessen, Damgade 32, fyldte 70 år.
14. Solveig Hansen, Damgade 39, fyldte 60 år.
18. Katrine (Kathe) Schultz, Løjtertoft, tidligere Brønd 7, fyldte 90 år.
22. Signe og Hans Phillipsen, tidligere Bjørnkærvej, fejrede diamant		
		bryllup.
29. Astrid og Gynter Moos, Baunbjergvej 23, fejrede diamantbryllup.
31. Svend Aage Larsen, Bjørnkærvej 8, fyldte 80 år.
29. Hans Christian Petersen, Møllegade 8, døde 72 år gammel.
13. Fællespisning.
15. Generalforsamling i Holm Vandværk.
20. Strikkeaften. Afslutning.
22. Generalforsamling i Jagtforeningen.
29. ...og hele påsken: udstilling på Jollmandsgård (ca. 400 besøgende)
		 Udstilling ved Hjortspringbåden.
		 Udstilling hos Kirsten og Ib Trebbien, Møllegade 1.
31. Åben Arkiv medb 3 deltagere.
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40-års jubilæumsfest
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Aktivitetskalender for Holm Sogneforening
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HAT
Så er alle vinterens forestillinger løbet over scenen. Teateret er glade
for at det igen er lykkedes at samle fuldt hus til vinterens forestillinger. Hvert år har sine udfordringer og glæder.
Årets udfordring har mest været på den tekniske side, da vi har indført meget teknik i vores forestillinger. Da teateret startede bestod
teknikken af nogle kontakter, hvor vi kunne tænde og slukke projektørerne, og når det virkelig gik vildt for sig, så puttede vi kulørte pærer
i projektørerne. I dag har vi videoovervågning af det der foregår på
scenen, vi har fået edb-styret lyd og lyseffekter, og vi har fået et fuldt
professionelt lydanlæg med trådløse mikrofoner. Det er en udvikling
som kræver at teknikerne skal øve sig lige så meget som skuespillerne, for at det hele løber planmæssigt af stablen.
I år gav vores software en del udfordringer, så vi måtte skaffe noget nyt, men det betyder også at vi har lært noget mere, så vi står
stærkere til næste sæson.
Hele opsætningen af forestillingen trækker på mange opgaver, ud
over lige dem som løses på scenen, men glæden ved at være med til
at skabe en helstøbt forestilling, gør det sjovt at deltage.
Vi har evalueret årets forestillinger, for at vi kan gøre det lidt bedre
næste år. Det publikum kommer til at mærke er, at vi bliver nødt til
at hæve prisen på billetterne, så en aftenforestilling koster 75 kr. og
generalprøven koster 40 kr.
Næste års teaterforestilling bliver ikke den første weekend i marts,
som vi plejer, men fredag den 8. og lørdag den 9. marts 2019. Vi
regner med at billetsalget starter torsdag den 6. december 2018. Men
mon ikke vi ses til lidt optræden i andre sammenhænge inden da. Tak
til alle for den store opbakning.
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Lottogruppen
Så lakker vinterens aktiviteter mod enden. En af sogneforeningens store
succeser, lottogruppen, har haft en rigtig fin sæson med stor tilslutning.
Mange er kommet og har haft nogle hyggelige timer med spænding
om, hvem der kunne gå hjem med en af de mange fine præmier, og med
snak og udveksling af fortællinger om byens liv.
Der bliver arbejdet hårdt i timerne inden de håbefulde lottospillere kommer fra nær og fjern. Der skal stilles op, laves kaffe, arrangeres salg af kort
og amerikansk lotteri. Jo, der er gang i den. En fast kerne af hjælpere og
en fast kerne af spillere sørger for endnu en god aften i Holm. De fremmødte spillere håber alle at vinde de lokale kødpakker fra Holm Pølser og
mange andre flotte præmier.
Der er normalt mellem 63 og 70 spillere. Tak til Lottogruppen for det
store arbejde i leverer. Det er en aktivitet, som vi alle skatter højt, både
fordi det er en aktivitet, som mange gerne vil deltage i, men også fordi
det giver et stort bidrag til sogneforeningens økonomi, så vi har kræfter
til at støtte alle de aktiviteter vi gerne vil.
Vi håber på at sæsonen der starter til september bliver lige så vellykket,
som den vi lige er gået ud af.
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By og Strandrensning
Lørdag den 7. april afholdt vi by- og strandrensning.
Mange Holmboere mødte op på den gamle skole i det gode vejr. De
knap 50 fremmødte fik alle udleveret en rute og drog afsted, udstyret
med refleksveste, poser og tænger.
Der blev samlet affald, inden vi igen mødtes på skolen til uddeling af
præmier og fællesbillede.
Der var bla. præmie for største ting, et kæmpe rør, og sjoveste ting, en
mundharmonika.
Vi sluttede af med grill pølser, øl og vand.
En rigtig go' dag, hvor der blev gjort rent på veje, stier og langs stranden
i og omkring Holm samt på skolens område og i lokaler.
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Referat fra generalforsamlingen
den 23. februar 2018
Beretning fra Bestyrelsen v. formanden Kristian Dreyer.
Hermed vores beretning for Sogneforeningens virke i 2017.
Jeg vil starte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017. I leverede igen en kæmpe indsats i årets løb.
Det var et år med mange forandringer, stort set alle arrangementer fik
en overhaling med penslen. "Solceller" og "Projekt Holm i 2030" var også
emner der satte dagsordnen.
Med to nye bestyrelsesmedlemmer, har der også været nye indspark i
planlægning og gennemførelse af foreningens aktiviteter samt driften.
Det er med til at skabe udvikling, hvor resultaterne har talt for sig selv
Aktiviteter:
• Hellig Tre Konger blev afholdt lørdag den 7. januar med 24 udklædte
og 70 gæster med maskefald til midnat.
• Generalforsamling den 21. februar med bestyrelsen og 21 deltagere.
• HAT (Holm Amatør Teater) den første weekend i marts måned, og to
forestillinger i ugen efter – i alt næsten 500 tilskuere.
• Ost- og vinsmagning den 31. marts med 46 deltagere.
• By- og strandrensning blev gennemført den 23. april med næsten 50
deltagere inkl. bestyrelsen.
• Badebroen kom op at stå igen og blev flittigt brugt af både holmboere,
nordborggensere samt turister – broen blev taget op igen den 18. november.
• Sankt Hans blev for første gang afholdt på sognegården med en god
tale af Dusko og et stort fremmøde.
• I august stillede Sogneforeningen et hold til Holm Fodboldklubs "Holm
Cup" med stor succes. Noget vi vil gentage i 2018.
• Høstfesten blev holdt i Johnsens lade lørdag en. 2. september, hvor
formiddagen var i børnenes tegn. Tilslutningen var 30 børn om formiddagen og 140 voksne om aftenen, hvilket var meget tilfredsstillende.
• Sangaften og fællesspisning med Dusko og Jan – 55 deltagere
• Borgermøder om den planlagte solcellepark med 110 og 130 deltagere.
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• Juletræsfesten sidst i november fik comeback og med en rigtig god
tilslutning på 45.
Ud over disse større aktiviteter, så har alle Brugergrupper også været
meget aktive: Nogle af Brugergrupperne holder en lille beretning om
deres 2017 umiddelbart herefter, og jeg fortæller lidt om nogle af dem.
Lokal Historisk: Bidrager flittigt med historiefortællingen om Holm og
slægter i både Holmboen og på nettet på deres hjemmeside og på Facebook. Der er også henvendelser fra udlandet, som gruppen besvarer
over mail.
Der er 11 aktive medlemmer og 3 der arbejder hver torsdag aften.
Det traditionsrige genforeningsforedrag blev aflyst i 2017, grundet et
afbud fra foredragsholderen.
Arkivet holder åbent den sidste lørdag i måneden og der har været
omkring 10 gæster pr. gang, og der er også åbent den første onsdag i
måneden, hvor der arbejdes med slægtsforskning.
Alle som har interesse i historien er velkommen til at kontakte Holm
Lokal Historisk arkiv.
Zumba: De aktive motionister har igennem det meste af 2017 været et
aktiv i foreningen, og har endda været oppe på to hold en overgang.
Sidst på året blev Zumba nedlagt på ubestemt tid pga. forskellige omstændigheder.
Lotto: Har været en stor succes i 2017 – det dygtige hold bag, har formået at fastholde et højt deltagerantal og det kommer kun, hvis de får
en god oplevelse i Holm Lotto og det får de. Det er rigtigt flot og tak til
jer alle for den store indsats.
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.
Strikkeklubben: Tove får ordet.
Vi er rigtig glade for vores lokale med lys og varme, en god ramme at
arbejde i. Tak til LUP.
Antal af strikkere er fra 4 til 14. Der er plads til flere, så mød bare op.
23

Vi mødes hver anden tirsdag, fra kl. 19-21 med en kaffepause. Vi udveksler erfaring opskrifter og ideer. Foruden at strikke til børn og børnebørn,
har vi i vinterstrikket dåbsklude. Tanken med dåbskluden er, at den ligger
på døbefonten, den dag barnet døbes. Når barnet er døbt, skal det tørres
med dåbskluden, og den gives så med hjem, som et kært minde. Et nyt
projekt er at vi strikker til Neonatal (for tidlig fødte) afdeling på Åbenrå
sygehus, det er jo her alle vores nye borgere fødes, altså også Holmboere.
HAT: Jørgen får ordet.
Resultat af årets aktiviteter
Vores vinterforestilling blev opført 5 gange. Generalprøven var velbesøgt, antallet af publikummer til den forestilling er stigende, det
hænger sandsynligvis sammen med at de to store forestillinger bliver
udsolgte tidligere og tidligere. Hjem og kultur havde igen købt en aftenforestilling, hvor de måtte lave venteliste. Vinterens sidste forestilling er
for plejehjemmets beboere, personale og frivillige hjælpere. Prisen for
denne forestilling er sat lavt, fordi vi gerne vil støtte det frivillige arbejde,
der bliver lavet af en række frivillige hjælpere. Vinterens forestilling gav
et overskud på godt 20.000 kr. som blev lagt i sogneforeningens kasse.
Traditionen tro skrev vi en række sketches, som underholdning til høstfesten.
Udvikling i årets løb
Til årets forestilling anskaffede vi nye projektører, hvor vi kan styre både
lystyrke og farve undervejs. Sogneforeningen modtog støtte fra Danfoss
og Linak, som gjorde denne udvikling mulig. Colorsigns sponsorerede
dekorationen til bagscenen.
Fremtidsønsker
Det er blevet en teknisk omfattende opgave at afvikle en forestilling.
En del af teknikken er lidt indviklet at få til at køre, det er fordi en del af
udstyret er anskaffet til lige at løse et akut behov, og så har vi brugt hvad
vi lige kunne arve eller anskaffe for små penge. De sidste anskaffelser er
dog blevet indkøbt med bevidstheden om, at vi skal have tingene sat i
system og standardiseret. Vores ønske for fremtiden er at få lavet vores
installationer, så de er enkle og hurtige at arbejde med. Så vores ønske
er at alt vores udstyr følger de samme standarder og at teknikken om24

kring scenen bliver en fast installation, så det hele ikke skal bygges op
fra bunden af hver gang. Årets opgave bliver at beskrive, hvad der skal
anskaffes for at nå målet, og hvordan den faste installation skal være, så
den imødekommer behovene fra teater, lotto, foredrag og musikarrangementer. Når projektet er beskrevet, så har vi også grundlaget for at gå ud
og søge økonomisk støtte.
Fællesspisning: Jørgen for ordet.
Der er i løbet af 2017 blevet afholdt 6 fællesspisninger. Det samlede deltagerantal, inkl. frivillig arbejdskraft, har været 252. Arrangementet med
lavest deltagerantal har været 24 og det største antal har været 56. Vi vil
ved denne lejlighed takke Joan og Tom for at have løftet opgaven med at
arrangere og købe ind til fællesspisningerne igennem mange år. Og samtidig vil vi gerne takke Anja og Per for at de igen vil overtage opgaven,
så vi også fremover kan holde fast i denne værdsatte aktivitet. Også dem
som fast eller på skift træder hjælpende til takkes. Årets aktiviteter har
givet et overskud på 1204 kr.
Holmboen: Igen i år har Jonna Neumayr stået for opsætning og udfærdigelse af vores byblad. Tak for endnu et år til Jonna som redaktør – det er
kvalitet der bliver leveret.
Jeg vil også nævne et par ting om Sognegården
2017 blev året, hvor vi ikke længere har lejere i lejligheden. Michael
sagde lejligheden op til d.en1. juli og vi valgte ikke at udleje den igen.
Den står overfor en støtte renovering, som kommer til at koste adskillige
tusind kroner. Fremtiden må vise, hvad der kommer til at ske med den –
muligvis kommer Holm fodboldklub op i den. Den sag har vi ikke arbejdet videre med endnu.
Sognegården har også fået nye fuger i store dele af murværket, ligesom
lyskasserne er blevet fyldt op. Det har givet en god og tør kælder.
Vores legeplads er gået lidt i stampe, vi blev overhalet af flere omstændigheder.
En lige så stor tak skal lyde til Gerda Lorenzen for klipning af græsset, så
det altid ser nydeligt ud.
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2017 var et travlt år for bestyrelsen, særligt perioden omkring solcellerne. Her valgte vi at tage ansvaret for at bringe sagen på den politiske
dagsorden. Sagen viste egentlig meget godt, hvor stor en effekt, man
som forening kan ligge i en sag. Den store tilslutning til de to borgermøder viste, at der var interesse i det der rører sig i og omkring vores by.
Det er glædeligt. At alle ikke har den samme mening om sagen, er kun
naturligt. Begge møder blev afholdt med en god og sund respekt for
ytringsfriheden, selv når der er mange følelser i spil.
Vi følger stadig sagen og så må vi se i løbet af foråret, hvor vinden eller
solen drejer hen.
Vi håber også på at vores udviklingsprojekt i løbet af de næste år, får lige
så meget opmærksomhed. Det er dog lidt mere kompliceret. Der er jo
ingen der ved, hvad fremtiden bringer og derfor er det lidt mere diffust
– men ikke desto mindre, så er det sjovere selv at have indflydelse ved at
agere, end at sidde og vente på at få tæskene i en reaktiv position, hvor
vi ligger ansvaret for vores by i andres hænder.
2018 bliver også et travlt år, hvor vores jubilæum og forsatte arbejde
med "Holm i 2030" vil være højdepunkterne sammen med alle vores arrangementer og aktiviteter.
Tak til alle der i 2017 var med til at gøre Holm til et godt sted at bo.
Vi håber at se jer og mange flere igen i 2018. Tag din nabo med og spred
det gode budskab om fælleskabets værdi for vores landsby.
Kristian Dreyer

Nordborg
Telefon 74 45 05 52
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Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!

Sæt ✗ i kalenderen!

HØSTFEST

1. september 2018

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Min far

fortælling af Christen Hansen
tensen, født 15. august 1908
Hellesøvej 24, død den 20. juni

Min far blev født den 3. sep. 1873 som søn af husejer og murer Christen
Christensen og hustru Kirstine, født Christensen. Deres hus lå på Baunbjerg, ved vejen der gik norden om Holm by.
Som 10 åring kom han den 1. maj 1884 ud at tjene som tjenestedreng
hos Christen Petersen i Holm, her var han i 5 år. Et år fra 1889 til 1890 var
han hos Hans Hansen Gadmand som karl.
Maj 1890 flyttede han til N. Christensen i Broballe og var karl hos ham i 5
år indtil 1. maj. 1895 hvorefter han flyttede til Åbenrå og bliver kørekarl
hos et firma der, men allerede omkring 1. okt. blev han syg og må vistnok
på sygehus.
Det er lungerne det er galt med, men det bliver standset og 1. nov. 1895
flytter han til H.H. Jessen, Elsmark og der bliver han ind til 1. maj 1898, da
flytter han til M. Mathiesen, Lunden hvor han bliver indtil 1. nov. 1899.
Første 1. nov. 1899 arbejder han for P. Schmidt, boelsmand i Lavensby,
men rejser igen 1. nov.1900, fordi han og manden ikke kan blive enige
om lønnen.
Han har nu tjent 10.5 år ude for Holm by og kommer nu tilbage og bliver
karl hos gårdmand Peter Hansen hvor han er i et halvt år.
1maj 1901 flytter han så til landbesidder Hans Gadmand i Holm, han har
en landejendom på ca. 40 tdr. land, og ved siden af har han et maskinbyggerværksted med svende og drenge. Min far passede landbruget.
Han blev hos Hans Gadmand i 5 år.
Den 1. maj 1906 flytter han ud i Holm Nørreskov, som bestyrer hos enken
Kirstine Grau på Hellesøvej 23.
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På kådnerstedet (Hellesøvej 24) overfor Kirstine Graus ejendom boede
skomager Jørgen Jørgensen og konen Anne Marie. Deres søn Chresten
driver stedet, og hans søster Kathrine holder hus for ham, og ved siden af
syr hun for folk.
Den 7. maj 1908 blev min far gift med Kathrine og overtog skomagerens
kådnersted, der da var på 5 tdr. land. Det er blevet mig fortalt, at min far
havde sagt, at det var en stor dag, den første gang han gik ned over sin
egen jord.
Hvorfor? Det var 3 generationers kamp for atter at blive jordejere, som var
de frieste mænd i samfundet den gang.
De første år var han daglejer på Stenbækgård hos Jørgen Grau, og de
pløjede for ham. Så kom han ud til Mathias Kolmos på Hellesø og der gik
han så længe jeg kan huske. Han fik 1 mark i dagløn om vinteren, 12 groschen om sommeren og måske 15 groschen i høsten, hvad han gav for at
få pløjet og harvet, ved jeg ikke. Han lånte jo hestene og lavede arbejdet
selv. Hjemme høstede han alt sit korn med leen om aftenen og om søndagen med min mor som opbinderske, kornet nærmest ved huset blev
kørt hjem på trillebør. Om vinteren når han ikke var på arbejde gik plejen
ude i den lille lo fra tidlig morgen ved lygte lys og til kl. var 6 om aftenen.
På stalden stod der 3 – 4 køer og et par kalve, og i et par fag han havde
bygget til, var der et par stier med en so og nogle fedesvin. Til daglig var
det mor som passede besætningen.
Så kom krigen 1914. far havde ikke været soldat, men han blev indkaldt i
et af de sidste år af krigen, men blev fri igen, fordi han havde haft det med
lungerne som ung og fordi han arbejdede rundt om hvor mændene var
indkaldt. I feb. 1918 blev han syg og kom på sygehuset, lungetuberkulosen var brudt ud igen, og han lå på sygehuset til en gang i maj, så kom
han hjem, de kunne ikke hjælpe ham. Jeg var med ham ned ad markvejen for at bære tøjrekøllen, da han for sidste gang flyttede sine køer. Han
døde den 28. jul. 1918 knap 45 år gammel. Han var en god far.
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Check ind på
Holm Sogneforenings hjemmeside

www.holmsogneforening.dk

Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

Holm Sogneforening er også på

