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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 landsbyfælles-
skabet, 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 vel-
kommen til at komme med indlæg til Holmboen. Har du adgang til en com-
puter, 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 2012.

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: Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8. . . . . . . . . tlf. 2072 1819
 E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Næstformand: Kurt Kjærgaard, Møllegade 29. . . . . . . . . . tlf. 7445 3625
Kasserer: Hans Chr. Jessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2372 8757
 E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Sekretær: Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2886
 E-mail: tigerman@os.dk
PR og bolig: Morten Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2042 4681
Teknik og miljø/pedel: Per Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2396 8212
 E-mail: perschmidt@privat.dk
Pedel: Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0492
Revisor: Gerda Lorenzen
1. suppleant: Frede Rasmussen 
2. suppleant: Jessie Dowdall
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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
Lotto ................................ Hanne Kock ..................Møllegade 48 ..............2226 0945
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.
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Grønlangkålspisning på Dyvig Badehotel
4. november 2011 kl. 19.00

Vi serverer klassisk Sønderjysk grønlangkål med sukkerbrunede kartofler, 
kogt hamburgerryg og kålpølser.

Pris: 198 kr. pr. person

Tilmelding nødvendig!

q    r
Mortens aften på Dyvig Badehotel

10. november 2011 kl. 18.30
Oplev Mortens aften med en 3-retters menu. 

Dyvigs hjemmerøget laks serveres med små salater
Klassisk fransk andesteg med det hele 

Citronfromage med letpisket Naturmælksfløde.

Pris: 2 retter 245 kr. pr. person
  3 retter 318 kr. pr. person

Tilmelding nødvendig!

q    r
Kaffebord på Dyvig Badehotel

20. november 2011 kl. 14-16
Der serveres 10 forskellige kager samt kaffe eller te som i de gode gamle dage 

til tonerne af pianoets klang.

Pris: 112 kr. pr. person
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Julearrangement på Dyvig Badehotel
4. december 2011 kl. 14.00

Julemanden kommer og pynter juletræet i Stjernesalen sammen med 
Jeres børn. Vi opfordrer Jer til at medbringe eget pynt til juletræet.

Der vil være godteposer til alle børn og kaffe på kanden til de voksne.

Gløgg og æbleskiver kan købes til 35 kr. pr. person

Der vil være gode, gamle håndværksartikler, keramik og specialiteter m.m. 
til salg ved de mange boder rundt omkring på Badehotellet, 

og der vil blive spillet julemusik ved 5-mands orkesteret Saxappeal.

Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag sammen 
med Dem og Deres børn eller børnebørn.

q    r
Lucia på Dyvig Badehotel
13. december 2011 kl. 19.00

Badehotellet bliver lyst op i hvert hjørne af de mange lys og Luciabrude.
Der vil være kaffe på kanden, saft til de små og vi sælger

Gløgg og æbleskiver til 35 kr. pr. person

q    r
Nytårsbrunch på Dyvig Badehotel

7. og 8. januar 2012 kl. 10-14
Hør nærmere om arrangementet ved henvendelse på telefon 7316 4300 eller 

på vores hjemmeside under Nytårsbrunch.

Pris: 318 kr. pr. person
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Nytårsmenu ud af huset
31. december 2011
Gør det nemt for jer selv i køkkenet den store aften!

q    r
Klassisk Hummersuppe med Nytårstorsk som Ravioli
Dyvigs Hjkemmerøget Laks med små Salater og Sprødt Rugbrød
Dansk Kalvebeuf serveres med Svampesauce,
Sød Løgtærte og Bagt Kartoffel som Puré
Fransk Chokoladekage med mandel og Kirsebær

Pris: 250 kr. pr. person

Der kan desuden bestilles osteret:

q    r
Fransk Mont'Dor serveret med 
Syltede Valnødder og Mandelbrød

Pris: 75 kr. pr. person

Menu skal forudbestilles og kan afhentes på Badehotellet
den 31.12.2011 mellem kl. 12.00 og 14.00.

Der afholdes også i år Nytårsbal 
på Badehotellet. 
Kom forbid i Dyvig og hør nærmere.
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Fra Holmbodagbogen

Maj	2011
 1.  Diana Mathiesen og Carsten Petersen Schmidt har købt ,og er flyttet ind,   
  på Lønsømadevej 18.

Juli	2011
 Nedbør i juli var 102,7 mm regn målt i Nørrelykke.

  2.  Nordborg boldklubs juniorer holdt afslutning i sognegården.
  6.  Kylle Larsen, Bjørnkærvej 8, fyldte 70 år.
  7.  Gerda og Chresten Andresen, Gammeldam 33, Nordborg, 
  tidl. Lønsømadevej 34, kunne fejre guldbryllup.
17.  Astrid og Verner Antoniussen, Møllehaven 34, Nordborg, 
  tidl. Møllegade 63, kunne fejre guldbryllup 

August	2011
Nedbør i august var 193,5 mm. regn målt i Nørrelykke.
Der var kun 6 hele tørvejrsdage i august.
Høstarbejdet blev efterhånden yderst vanskeligt på de nu opblødte marker.
  
 6.  Var der Holm- Cup på sportspladsen og i sognegården.
 23.  Christen Jessen, Gammeldam 41, Nordborg, tidl. ”Stenbæk” og ”Stjørns-  
  holm”, fyldte 70 år.
 26.  Kylle og Svend Aage Larsen, Bjørnkærvej 8, kunne fejre guldbryllup.
 26.  Sofie Jollmand og Michael Steffensen, Nørrelykkevej 12, fik en søn.

September	2011
Nedbør i september var 54,6mm. målt i Nørrelykke.

 1.  Jesper Krog er flyttet ind i lejligheden, Møllegade 82 a.
 4.  Afholdt sogneforeningen sin årlige høstfest i laden ved Kaja og Christen   
  Johnsen, Møllegade 2.
       Årets høsttaler var Kåre Kjærgaard, Ellehave. Menuen blev i år leveret fra   
  Dyvig badehotel.
 7.  De sidste malkekøer i Holm, besætningen på Nørrelykkegaard, 45 køer,   
  blev afhændet til en tysk mælkeproducent.
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 10.  Bo Hansen og Sandie Mariane Bertz Hansen, er flyttet ind som lejere på   
  Damgade 7.
 14.  Asger Nygaard, Møllegade 80, fyldte 80 år.
 15.  Var der valg til det danske folketing. Før første gang kunne Holmboerne   
  ikke stemme i Holm, men måtte til hallen på ”Luffes Plads i Nordborg, for   
  at afgive deres stemme.
 15.  Hanne Bonnerup og Hans Chr. Hansen, flyttede fra Møllegade 35 til   
  Møllegade 33.
15.  Jørn Sadolin og Sanne Hougaard Larsen har købt og er flyttet ind på   
  Møllegade 35.
 15.  Carsten Jollmann og Helle Samuelsen, har købt og er flyttet ind på 
  Damgade 8.
15.  Christa og Carl Jacobsen er flyttet til Langesø. 
 16.  Var der indvielse af Jollmands Gaard med deltagelse af repræsentanter fra  
  Kulturarvstyrelsen og Realdania. Blandt gaverne var flagstang med flag fra  
  Håndværkerne.
 24.  Døde på ”Tangshave” Chresten Petersen Sandvei i en alder af 100 år.
 30.  Jørgen Jepsen, Bjørnkærvej 4, fyldte 95 år.

På Damgade 15 har Grethe og Christen Schmidt opført et vineri, til fremstilling 
af vin fra marken ved Dyvig.       

Jollmands gård/lokalhistorisk arkiv har med tak modtaget nogle meget fine 
modeller af ældre hestekøretøjer, som er fremstillet af Hans Chr. Petersen, 
Møllehaven 17, Nordborg, efter en tegning fra 1910. De er nu udstillet og kan 
ses i lokalhistorisk arkiv i Holm Sognegård.

Åbent arkiv med café lørdag den 29. oktober og lørdag den 26. november 
2011, kl. 14-17.

24
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Entreprenør
Aut. kloakmester
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Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg

Vi starter Ungdomssklubben op igen
onsdag den 26. oktober 2011, 

kl. 18.30 til ca. 20.30.

UNGDOMS-
    KLUBBEN
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Juletræsfest
den 18. december fra kl 14.00

i Holm Sognegård
 

Der er godtepose til børnene som Sogneforeningen gi'r, og der kan gøbes 
gløgg, kaffe, te og æbleskiver til rimelige priser.

Tilmelding kan ske til 
Per Schmidt, mobil 2396 8212 

eller Ann Boysen, mobil 2676 5222
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Fra Cykelklubben

Sommeren har ikke just været særlig ”sommervenlig” for nogen af os – heller 
ikke cykelklubben kan prale med lange fine sommer aftener.
Vi har haft 4 mandage, hvor der ikke har været  et vejr at ”jage en hund ud i”, og 
derfor blev folk hjemme. Dog var der en mandag, hvor vi var i tvivl om vi skulle 
cykle eller ej?  2 cyklede alligevel en tur til Lønsemaj, og ”blev næsten”  ikke 
våde (sagde de) – var vi nogle kyllinger??

Alligevel har vi været ca. 8-10 personer i gennemsnit hver gang der har været 
tørvejr, vi har dog været 12 en enkelt gang – flot! Turene har været  ca. 15-16 
km, med pauser ind imellem, det kommer an på ruten.
Når vi først var nået godt forpustede op ad bakkerne (dem er der altså nogle af 
her på Nordals) kunne vi rigtig nyde udsigten over de mange flotte steder vi har 
mens vi fik vejret igen, og glæde os over, at det som regel altid går  nedad igen.
En mandag var vi kun 4 der cyklede ud til Stegs hoved og Far’s dam. Der gik vi 
hele pynten og området rundt – Niels var en fremragende guide, han ved altså 
noget om alle de kønne steder. Det var en virkelig fin tur, det kunne vi da godt  
gøre  en anden gang igen,  når stemningen er til det ik?
Vi har cyklet ca. 240 km i sommer og ”kun” haft 3 punkteringer og noget med 
en krank. Tror jeg nok det var?

Så trods af den våde sommer, har vi da haft nogle fine ture sammen hvor vi da 
også fået drøftet verdenssituationen her fra Holm og omegn, drillet hinanden 
lidt, og haft det rigtig hyggeligt.
Vi håber på bedre vejr til næste forår, hvor vi starter op igen!

Tak for i sommer
Annelise 
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Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk

Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

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



1928

Lokalhistorisk Arkiv
Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
                                           
Dreng	i	tyverne.

Engang i foråret 1987 var Laur. L. Høi inviteret til Østerlund Skole for at fortælle  
skolebørnene om hvordan det var, at være barn i tyverne. Han selv var født i 
august 1914 og hans barndom og skoletid var en helt anden end den vi kender 
i dag, men vi kan lade ham selv fortælle:

Jeg har gået 8 år i folkeskolen, som man gjorde dengang, fra 1921 til 1929, da 
jeg blev konfirmeret. Skal jeg berette om min barndom, som nu ligger mange 
år tilbage i tiden, så må det blive et helt andet billede af en tid, end den man 
oplever i dag og som er jeres barndom, Jeg synes i hvert fald at min skoletid 
var præget af hvad der skete i mine første leveår. Den dag jeg blev født var 
den 5.dag efter at den store krig brød ud. Hver eneste dag, fra den.1. august 
var der et nyt land som erklærede et andet land krig, den 5 august var den 
engelske mobiliseringsdag. Jeg har fået fortalt, at flere af mine onkler kom for 
at sige farvel da min mor lå i sengen med mig. Dengang lå kvinder der havde 
født, 11 dage eller mere i sengen efter fødslen. Onklerne var mere eller mindre 
nedtrykte, men en af dem der var over 40 år, var overført til Land- stormen (en 
slags arbejdssoldat) kom med følgende bemærkning: ”Jeg skal kun til Belgien 
for at pløje og for øvrigt varer krigen nok ikke så længe”. Men han kom ikke til at 
pløje, han kom til fronten og gjorde hele krigen med, næsten da, han faldt den 
13. oktober 1918, 3 uger før krigen sluttede. Jeg havde en farbror, 5 morbrødre 
og 5 onkler der kom med i krigen, 2 af dem faldt og 1 af dem døde 3 år efter, 
som følge af et lungeskud og gasforgiftning. 
   
Min far kom ikke længere end til Flensborg, han havde besvær med hjertet, 
men han levede dog til han var 85 år. 
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En episode jeg husker, var en dag at min bedstemor åbnede et telegram, brød 
ud i gråd, løb ud i værkstedet til min bedstefar med mig i hælene, og så var det 
ikke andet end at deres søn, min farbror, kom hjem på orlov. Jeg forstod ikke i 
den alder, at det var af glæde hun græd. 

En anden gang var jeg med min mor til Flensborg for at besøge min far. Pludse-
ligt var han der, mor slap min hånd og så var det som de begge havde glemt at 
jeg var til. Sådanne følelsesmæssige indtryk glemmer man aldrig.

Jeg husker også at der under krigen var megen knaphed på fødevarer, bl.a. blev 
der slagtet i dølgsmål, man måtte ikke slagte. Mor lavede sirup af roer, kartof-
felmel lavede man også selv og man gravede tørv.

Og så kom 1920, fra det årstal går faktisk min tidsregning. Afstemningsdagen 
den 10 februar var et øsende regnvejr og blæsevejr, der var rejst flagstænger og 
de nye dannebrogsflag fik deres ilddåb. Jeg husker at stemningen var febrilsk 
før man gik til stemmeurnerne og jeg husker at stemningen var løftet da de 
kom hjem, sådan havde jeg aldrig set dem før, det havde i min tid endnu ikke 
været nogen grund til at feste.
Om dagen havde byens børn været på et optog gennem byens gader med 
rigtige små dannebrogsflag. Jeg kan huske at jeg ikke var særlig begejstret da 
jeg blev sat ind i optoget nede ved kroen, jeg gik endnu ikke i skole, men med 
skulle jeg i dette historiske optog, men da vi kom halvvejs op i byen så jeg mine 
forældre og bedsteforældre stå for at beundre optoget, så skyndte jeg mig at 
løbe over til dem, jeg ville ikke mere.

Og så kom Genforeningen 1920 og da Christian d.10.kom til Dybbøl Banke var 
jeg sammen med min far og mor sejlende til Sønderborg fra Dyvig. Vi sad nede 
i lasten og så ikke meget til turen ned gennem Alssund, men på Dybbøl var så 
mange mennesker og biler, det var ikke noget som vi havde set før. Det var en 
oplevelse, en skam at man ikke var lidt ældre.

Året efter, i 1921 kom jeg i skole, den gamle skole der lå lige over for den nu 
nedlagte, og som var bygget 1824. Det var til den 1.april, skoleåret den gang 
gik fra 1.april og dem der var fyldt 6 år kunne komme i skole. Skolen havde 3 
klasser, i to skolestuer. Der var 8 års skolegang. Vi havde sommerferie fra de 
første dage i august, så vi kunne hjælpe til med høsten. Efterårsferie var på 14 
dage i den tid kartoflerne skulle tages op, de store drenge og piger hjalp ofte til 
med kartoffeloptagningen og prisen der for var 3 kroner for en eftermiddag.
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Og så havde vi naturligvis juleferie der varede indtil den 6.januar. Påskeferien 
var fra Palmesøndag og til 3.påskedag.
Palmesøndag var den store konfirmationsdag. 

Hvad legede vi så dengang? For det første legede pigerne og drengene ikke 
sammen, det var forfærdeligt hvis en dreng legede med en pige så var han jo 
en ”Pigedreng”.

Pigerne spillede bold, hoppede i hus eller spillede kugler og så legede de 
selvfølgelig med dukker. Klabonni var også noget som både piger og drenge 
beskæftigede sig med, men hver for sig.
Drengene spillede også kugler, eller der blev spillet ”Vip” med to teglsten og en 
kort og en lang stok. Læg mærke til at det var næsten ikke noget som kostede 
penge. Indendørs havde vi nogle forskellige spil og lidt købt legetøj.

I de 8 år jeg gik i skole havde vi nogle få udflugter, i 1. eller 2. klasse havde vi en 
eftermiddag en tur til Dyvig, vi havde madpakker med og så legede andenlære-
ren med os. Vi havde også engang en heldagstur med damper fra Lønsømaj
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til Elisenlund, og en anden gang var vi til Højer Sluse. Engang var vi på en tur til 
Taasinge, hvor vi overnattede i høet i præstegårdens lade. Men en rigtig op-
levelse var i 1928 hvor Holm sammen med Østerby Skole skulle repræsentere 
Sønderborg Amt  ved et gymnastikstævne i København.  Det tog vist nok en 
uges tid. Ud over de enkelte holds opvisning var der fælles indmarch og fælles-
opvisning. Alt sammen på idrætsparkens store stadion. Selvfølgelig var vi også i 
Tivoli og meget andet. 

Jeg havde ikke mit eget værelse hjemme før konfirmationsalderen, men det 
var der jo så mange andre der ikke havde. Cykel fik jeg til min 10-års fødselsdag 
ellers cyklede jeg på mors. Selv om min barndom ikke havde de mange materi-
elle goder som der er i dag, så synes jeg at jeg havde en god barndom, hvad vi 
ikke havde, eller oplevede den gang, har vi fået i rigt mål senere i livet og vi har 
glædet os over det hver gang.
 

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg

Telefon: 74 45 14 44

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Datoer	for	LOTTO Datoer	for	Fællesspisning
2011
Mandag den 14.  november
 28.  november
 12.  december

2012
Mandag den  9.  januar
 23.  januar
 6.  februar
 20.  februar
 5.  marts
 19.  marts
 2.  april
 16.  april

2011
Tirsdag den 1. november
 6. december

2012
Mandag den  7. januar
 6. marts
 3. 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
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Helligtrekonger i Holm Sognegård
torsdag den 5. januar 2012

Klæd jer på, klæd jer ud, kom op af sofaen og
besøg alle dem du kender, eller ikke kender, i Holm.

Det er Helligtrekonger den 5. januar næste år, og vi holder traditionen tro
Helligtrekongers aften på Sognegården med maskefald kl. 22.47.

Der bliver delt præmier ud til de tre bedst udklædte.

Efter maskefald er der hotdogs til alle,
og man kan købe øl/vand til rimelige priser.

KOM OG VÆR MED!

Se	efterårsprogrammet	2011på
www.olferts-venner.dk
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Åbningstiderne	på	Jollmands	Gaard

Der er mulighed for at besøge Jollmands Gaard hver lørdag	fra	kl.	9.30	til	
kl.	11.00, hvor man kan få en guided rundvisning på gården.

Entre 20 kr. pr. person over 14 år.

Større	selskaber:

Uden for den normale åbningstid tilbyder Støtteforeningen rundvisning med 
guide til 20 kr. pr. person, dog min. 200 kr.
Kontakt: Jørgen Sarsgaard på telefon 7445 1154.

Der er kun adgang til gården i åbningstiden og efter forudgående aftale.

www.jollmandsgaard.dk

Luftfotos af Jollmands Gaard 2011
Fotos: Torben Lindegaard
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LUP-gruppen Holm
Hvem er vi - og hvad vil vi?

LUP-gruppen er det direkte resultat af det borgermøde, der blev afholdt den 
8. 0ktober 2009 på Holm Sognegård, med ca. 80 deltagere.
Vi er en lille gruppe ildsjæle, som siden har arbejdet videre med en række af de 
idéer, der kom frem på mødet. 
Gruppen består p.t. af:
Erik Sarsgaard
Ib Beck Jensen
Ib Trebbien
Bjarne Eliasen
Esther Hess Madsen
Kim Grønne Madsen

Gruppen har fået navn efter ”Landsbyens Udviklings Plan”, i daglig tale forkor-
tet til LUP. Planen, der er en forudsætning for at kunne søge tilskud fra LAG-
Sønderborg og Udviklingspuljen, var gruppens første synlige resultat

Gruppen etablerede sig i 2010 med en række undergrupper, der arbejder med 
specifikke projekter.
Den første af disse grupper arbejder på at få etableret en badebro ved Odder-
kær.
Den næste gruppe arbejder på at få etableret en række nye stier i området, 
først og fremmest en gangsti langs vejen mellem Holm og Dyvig. Da denne sti 
løber på offentligt område, er vi i dialog med Kommunen om en løsning.
Siden er der kommet to nye grupper/projekter til. Det drejer sig dels om Lydan-
læg og mikrofoner, primært til HAT, men også til gavn for andre arrangementer 
på Sognegården, dels om anskaffelse af en Whiteboard m/projektor, ligeledes 
til brug i Sognegården.

Mens stiprojekterne kan etables stort set omkostningsfrit, er der behov for 
økonomisk tilskud til de øvrige projekter:
1. Lydanlæg og mikrofoner
2. Whiteboard m/projektor
3. Badebro
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Disse tre projekter er tilsammen budgeteret til kr. 195.625,-.
Heraf har vi til dato fået tilsagn om følgende bevillinger:
LAG-Sønderborg (EU-midler) kr. 50.000
Udviklingspuljen i Sønderborg Kommune kr. 30.000
Sydbank fonden kr. 10.000, øremærket til Badebroen.
Mads Clausen fonden kr. 10.000, øremærket til Lydanlæg og mikrofoner.
Ialt kr. 100.000,- 
 
Pengene fra LAG-Sønderborg og Udviklingspuljen kan vi kun få hvis alle pro-
jekter gennemføres.
Desuden skal der afsættes kr. 10.000 til revisor arbejde, da der skal afleveres 
et godkendt regnskab (krav fra fødevarestyrelsen som er den myndighed som 
fordeler EU-midler til landdistrikterne).
Der søges fortsat hos forskellige fonde for at få fremskaffet så mange penge 
som muligt til projekterne. Hvis det ikke skulle lykkes os at samle hele beløbet 
har Holm Sogneforening givet tilsagn om at de vil give et tilskud til projekterne 
på max. kr. 80.000. En støtte som vi er utrolig glade for, og som giver os endnu 
mere energi til at sætte nye projekter/ønsker igang.
 
Skulle der være nogle Holmboere som har lyst til at lave en event eller ind-
samling af penge til disse 3 projekter så hold jer ikke tilbage, hver en krone og 
personlig indsat har stor betydning for dit lokale samfund, Holm.
 
På vegne af LUP-gruppen
Esther Hess Madsen
Ib Trebbien
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