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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. april 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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Bagsidebillede: Fra højvandet i Dyvig den 6. januar, hvor en sæl besøgte badebroen.

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
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Se	kommende	arrangementer	på
www.olferts-venner.dk
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Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95
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UNGDOMS-
    KLUBBEN

Fredag den 30. marts 2012 
er der børnediscotek i Sognegården.

Vi strater kl. 17.30 og slutter ca. kl. 21.
For at kunne holde til en hel aften, laver vi pizza til børnene.

Derfor er det nødvendigt med tilmeling!
Vi laver discotek med musik og leg hele aftenen, og menuen er 

hjemmelavet pizza og en sodavand. 
Der kan købes sodavand til de sædvanlge priser.

Arrangementet er for alle børn og unge, så vi håber, 
at der er mange der vil være med.

Tilmelding til Helle på telefon:
51 26 06 95

senest den 25. marts

Børne Disco
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Lørdag den 31. marts 2012  
vil Lokalhistorisk Miniby-gruppe 

præsentere

Holm Miniby 
Anno 1772

i Lokalhistorisk Arkiv i Sognegården

Arkivet er åbent fra kl 14 til 17.

Vi glæder os til at se mange til præsentationen!

Venlig hilsen Miniby-gruppen og Lokalhistorisk

Fredag den 30. marts 2012 
er der børnediscotek i Sognegården.

Vi strater kl. 17.30 og slutter ca. kl. 21.
For at kunne holde til en hel aften, laver vi pizza til børnene.

Derfor er det nødvendigt med tilmeling!
Vi laver discotek med musik og leg hele aftenen, og menuen er 

hjemmelavet pizza og en sodavand. 
Der kan købes sodavand til de sædvanlge priser.

Arrangementet er for alle børn og unge, så vi håber, 
at der er mange der vil være med.

Tilmelding til Helle på telefon:
51 26 06 95

senest den 25. marts
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Et mareridt
Det er handlingen i vores nye teaterstykke i HAT. Holdet er gået i gang med 
at øve årets komedie, som handler om de genvordigheder den lidt vege Tage 
kommer ud for, da han lejer et sommerhus uden hans kones viden. Her vil 
han tilbringe en weekend sammen med elskerinden Bente. Han løber dog 
hurtigt ind i problemer da det viser sig at nabohuset er lejet af hans svigerfor-
ældre pensionistparret Ingeborg og Aksel, som begge har en fortid inden for 
militæret. Tage prøver at løse problemerne med hjælp fra den selvbestaltede 
opsynsmand Gusse, som dog mest er interesseret i at lokke øl ud af sommer-
husgæsterne. Og helt galt går det da Bittens mandhaftige søster Søs dukker op 
for at se hvad der sker, samtidig med at den feminine Mugge ankommer fordi 
sommerhusbureauet ved en fejl har lejet det samme hus ud to gange.
Vores rutinerede skuespillere skal nok få denne komedie ud over scenekanten i 
et højt gear. Så kom og få et par timers uforpligtende morskabsteater. Efter af-
tenforestillingerne er der mulighed for lidt cafestemning bagefter i Holbostuen, 
hvor der er mulighed for almindelig slendrian.
Vi har solgt 2 forestillinger til andre foreninger, de vil blive afviklet i perioden 
den 8. marts til og med søndag den 13. marts. Alle forestillingerne vil foregå på 
vores scene i sognegården. 

Vi er begyndt at øve, og forestillingerne løber af stablen som sædvanlig.

Generalprøve   fredag den 2. marts kl. 15.00  Entré 25 kr.
Premiere   fredag den 2. marts kl. 20.00  Entré 50 kr.
Forestilling  lørdag den 3. marts kl. 19.30. Entré 50 kr.

Billetter kan købes på sognegården torsdag den 23. februar og torsdag den 1. 
marts i kontorets åbningstid kl. 18-19. Kontoret har tlf. 7445 3324.

Jørgen Hornshøj
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Nyt fra HAT
Den 14. januar gik et hold af frivillige i gang med at hjælpe tea-
teret med at sætte scene op. I løbet af dagen blev den færdig, så 
vores regissører kan gå i gang med at fylde alt det nips ind, der 
skal til for at scenen bliver en fryd for øjet når tæppet går fra, og 
at den indeholder alle de remedier som skal til for at forestillin-
gen kan fungere. Desuden har bestyrelsen sørget for at gangen 
er nymalet, så vi kan modtage publikum i nydelige omgivelser.

En anden ting som kommer til at give en bedre oplevelse er at 
LUP gruppen i sit arbejdet for at få støtte til aktiviteter i Holm 
har gjort det muligt for os at få et nyt lydanlæg, som både er 
med faste og trådløse mikrofoner. Anlægget er i skrivende 
stund bestilt, og det skulle komme snart. Efter aftale med besty-
relsen bliver noget af anlægget fastmonteret i salen, så det er 
nemt for andre arrangementer at få en god lyddækning. Det vil 
blandt andet betyde at lotto vil få en bedre lyd, som tilmed er 
nemmere at stille op og betjene.

En del af de hjælpere vi har brug for til aktiviteter omkring af-
viklingen af forestillingerne har allerede meldt sig, så det bliver 
nogle morsomme og hyggelige dage.
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Sidste års forestilling
Når vi rydder op og sætter tingene i magasin efter den sidste forestilling siger vi til 
hinanden lad os sætte tingene så vi kan finde dem næste år, hvis der bliver noget næste 
år. Det har vi gjort i alle de 25 år jeg har været med, det er sådan en slags besværgelse, 
for at det skal lykkedes igen til næste år. Hvordan er det så gået? Holdet bag forestil-
lingen glæder sig over at det er gået godt, forestillingerne har været velbesøgte ca. 
370 har set forestillingen. Og mange har sagt at det var rigtig sjovt. Stykket var af en 
anden forfatter end de foregående år, og det har givet forestillingen en frisk pust. Vi er 
12 mennesker der har brugt rigtig mange timer på at sætte forestillingen op. Vi gør det 
fordi det er sjovt at få tingene til at fungere, selv om vi hver især møde med vores idéer 
og ambitioner. Det der er med til at gøre det sjovt, er at der er mange som synes godt 
om resultatet. Nok er det noget af en opgave vi løser, men på holdet taler vi tit om det 
der gør det muligt, er at der er mange der støtter og hjælper, selv om de ikke har en 
fast plads på holdet. Vi har prøvet at lave en liste over alle dem som har været med til at 
gøre forestillingen mulig, fordi de har givet en hånd med når vi havde brug for hjælp. 
Her skylder vi tak til Gerda Lorenzen, Gerda Jessen, Gertrud Hansen, Bente Rasmussen, 
Hanne Egtved Hansen, Laurs Hansen, Peter Zusmann, Arne Lauritzen, Bente Lauritzen, 
Christine Holst, Jessie Dowdall, Anna Grete Gunnersen og Ib Beck Jensen. En anden ting 
vi diskutere på holdet, er de tilbagemeldinger vi får fra vores udenbys publikum, som 
går på at det vi laver både er sjovt og gennemarbejdet. Jeg tror at en væsentlig årsag til 
at vi får disse tilbagemeldinger, er at vi nok er det amatørteater i miles omkreds der har 
de bedste arbejdsbetingelser. Vi har vores faste base på sognegårde, hvor vi kan have 
alle vores ting, og vi kan starte med at øve på scenen allerede fra første øveaften. Den 
mulighed gør at vi kan opbygge hele spillet samtidig med at vi lærer replikkerne uden 
af. Det betyder rigtigt meget for os, og vi ved godt, at det påvirker de andre gruppers 
aktiviteter, så de ikke har så meget albuerum, når vi er på færde, men at det kan lade sig 
gøre, det er vi glade for. 
Der er allerede investeret så meget i teateret at det gerne skulle forsætte frem over, der-
for er vi hele tiden på udkik efter hvad vi kan finde af fornyelse, som kan bygge oven på 
vores traditioner. Vi er trådt ind i en ny æra med vores teater. Når vi går nogle år tilbage, 
havde vi solgt forestillinger til andre foreninger, hvor vi rejste rundt og opførte dem, det 
kan vi ikke længere, fordi vores udstyr er blevet for omfattende at flytte rundt med. Vi 
ser nu at nogle af disse opgaver er ved at vende tilbage, dog med den forskel at vores 
publikumer nu kommer ud og ser de købte forestillinger på sognegården. Vi holder alle 
forestillinger inden for en uge, så selv om der kommer flere forestillinger, så vil det ikke 
forlænge den tid scenen skal være opbygget. Men der kommer måske flere penge i 
sogneforeningens kasse, og folk synes at det er rigtig hyggeligt at komme til Holm.
På holdets vegne vil vi gerne takke vores trofaste publikum, og alle dem der har hjulpet 
os og givet os plads. Og vi ved nu at i år bliver der også noget.

Jørgen Hornshøj.
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Fastelavnsfest
18. februar 2012

Kom med til fastelavnsfest i 
Holm Sogneforening 

lørdag	den	18.	februar	
kl.	11.00	

på Holm Sognegård.

Der uddeles præmie til den bedst 
udklædte.

Alle børn skal ledsages af mindst 1 voksen.
Så mød op og tag hele familien med til fastelavnsfest.

Pris pr. voksen er kun 25,- kr.

Tilmelding skal ske til Else Christensen på 7445 3406 
eller Ann Boysen på 2656 7222

Sidste frist for tilmelding er den 20. februar
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     By og
Strandrensning
                        31. marts 2012

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
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Entreprenør
Aut. kloakmester

Generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2012

Vi gi'r et stykke franskbrød,
øl/vand eller kaffe/te.
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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
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Helligtrekongers aften 2012
Torsdag den 5. januar var der trods blæst og rusk flere grupper af ”uklæ” rundt 
at besøge stuerne i Holm og ønske godt nytår. I år havde de opfindsomme 
”uklæ” gjort sig rigtigt umage for ikke at blive genkendt ved at blande grupperne 
på tværs og gemme sig bag fine forklædninger. Der var tre grupper afsted; 
Tre vise mænd, Gøg & Gokke med en fornem kvindelig ledsager, samt to sjove 
mænd og et monster. Maskerne faldt lidt før kl. 23 og der blev uddelt præmier 
til de flotte udklædte. Flere Holmboer havde også fundet vej op til sognegården 
for at være med til maskefaldet og efterfølgende snak over hotdogs og øl. Tak til 
alle der mødte op og var med til at holde traditionen ved lige og vi håber at se 
endnu flere næste år, hvor Helligtrekongers aften falder på en lørdag. 
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Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Abildholm 
Frugtplantage

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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I år var der juletræshygge den 18. december i Sognegården, hvor der deltog i 
alt 28 børn og 26 voksne. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

Kl. 14 mødte børnene op med hver to stykker julepynt til juletræet og vi 
havde sørget for æbleskiver og saftevand til børnene samt gløgg og kaffe til 
de voksne.

Vi julehyggede hele eftermiddagen og hen ved kl. 15 kom Julemanden med 
en hel sæk fuld af godteposer. Vi håber på at kunne arrangere en hyggelig 
juletræsfest igen næste år.

Juletræsfesten
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Juletræsfesten
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Datoer	for	
								LOTTO

Mandag	den		 6.		 februar
	 20.		 februar
	 5.		 marts
	 19.		 marts
	 2.		 april
	 16.		 april
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Fra Holmbodagbogen
Oktober: Nedbør i oktober 53,0 mm målt i Nørrelykke.

  1.  Mejeritoften 1, Holm gamle mejeri, er solgt til Allan Christensen, der driver  
  en Vognmandsforretning. Den hidtidige ejer, Dora Nørr, flyttede til Fyn   
  den 1. november.
  1.  Var der Irsk Aften i Sognegården med 90 deltagere. 
  3.  Lotto i sognegården første gang i denne sæson.
  4.  Fællesspisning i Sognegården med 27 deltagere.
  7.  Døde Jes Peter Mortensen, Møllegade 30. Han blev 64 år gammel.
17.  Lotto i Sognegården.
18.  Jette Honoré, Enghaven 12, fyldte 60 år.
29.  Var der åbent arkiv med 13 besøgende.
31.  Lotto i Sognegården.
 

November: Nedbør i november 13,7 mm målt i Nørrelykke.

  1.  Var der fællesspisning i Sognegården med 40 deltagere.
  4.  Gerda og Chr. Jessen, Møllegade 68, kunne fejre guldbryllup.
  5.  Klapjagt med deltagelse af 28 jægere +2 med stok. Udbytte: 2 harer, 
  2 fasankokke,1 fasanhøne og 12 ænder.
14.  Lotto i Sognegården.
16.  Døde John Hamann, Hellesøvej 32, 61 år gammel.
19.  Var der pilefletningskurssus i Sognegården.
21.  Egon Mai, Brushøjvej 12, har købt og denne dag overtaget Brønd 3.
22.  Jacob Jessen, Møllegade 42, fyldte 70 år.
26.  Klapjagt med deltagelse af 31 jægere + 1 med stok. Der blev skudt 4 rådyr,  
  4 harer, 3 ræve og 4 fasaner. Bagefter spiste 39 jægere og andre grønlang-  
  kål i sognegården.
26.  Var der åbent arkiv med 12 besøgende.
28.  Var der lotto i sognegården.

Roar Kjærgaard og Camilla Karsten, har solgt Hellesøvej 40 til Martin Christian 
Johansen, og er flyttet til aftægten Dyvigvej 12a som lejere. 
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December: Nedbør i december 88,0 mm målt i Nørrelykke.

  6.  Var der fællesspisning i Sognegården med 45 deltagere, der    
  spiste julefrokost.
 12.  Var der lotto i Sognegården.
 16.  Klapjagt med deltagelse af 26 jægere + 2 med stok. Udbytte: 2 rådyr  
  og 1 and.
 13.  L.U.P.- gruppen (Landsbyens Udviklings Plan) holdt bestyrelses-
  møde m.m. på Jollmands Gård.
 17.  Var der julefrokost med 29 deltagere, arbejdsholdet med ledsagere,  
  på Jollmands gård. Til den lejlighed blev der tændt op i ovnen og   
  bagt rugbrød og boller.
 18.  Var der juletræsfest i Sognegården for børn. Der deltog 30 børn og   
  30 voksne.
 24. Julenat døde Ellen Jepsen, Bjørnkærvej 4, 88 år gammel.
 28. Klapjagt med 21 jægere + 2 med stok. Udbytte: 1 rådyr, 2 ræve, 3   
  fasaner, 1 and og en due.

I tiden fra 1. januar 2011 – 31. december 2011, var der 90 rundvisninger 
på Jollmands gård, hvor 1140 gæster er blevet vist rundt. Desforuden var 
der ca. 100 ”illegale” gæster.
L.U.P. har fordelt nogle træer til plantning i Holm. Træerne er en gave fra 
Bitten Clausen, Danfoss. De plantes ved Jollmands gård og ved sogne-
gården. 
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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

Fællesspisning
7. februar
13. marts

3. april
(læg mærke til datoen den 6. marts er ændret til den 13. marts)

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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Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk

Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Cykkelklubben starter op 
igen når vejret tillader det, en gang sidst i 

april – først i maj.

Vi mødes i Sognegården kl. 19
 og cykler ud i det blå.

Venlig hilsen
Anelise Høj, Enghaven 6
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