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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 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

2

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,
Så fik vi sagt farvel til 2017 og goddag til 2018. Selvom det er en mørk
tid henover de sidste måneder i
året og begyndelsen af det nye år,
så skinner solen altid i Holm. Det
skulle man næsten tro med al den
fine belysning der hænger i folks
haver og på huse langs vejene og
gaderne i Holm, som oplyser byen,
så man næsten fornemmer et dagslys. Det kan godt være de har en fin
julebelysning i Nordborg, men vi
vil ikke stå tilbage for dem herude,
hvor ser det altså ser godt ud og
man bliver i rigtig godt humør når
man bevæger sig gennem byen.
Solen blev også et tema i Holm
henover efteråret og vinteren. Det
store planlagte solcelleanlæg nord
for byen kom på dagsordenen. I
den forbindelse afholdte vi to borgermøder med en meget flot tilslutning! Inden møderne havde
repræsentanter fra bestyrelsen
deltaget i et enkelt møde på kommunen foranlediget af os. Det blev

hurtigt klart at projektet var langt
fremme i kommunen og med en
skarp tidsplan for udarbejdelse af
projektet, til endelig godkendelse i
byrådet. Under processen fik vi belyst mange ting, således folk kunne
tage en holdning til parken på et
oplyst grundlag. Der er for og imod
parken.
Bestyrelsen valgte at sammensætte en arbejdsgruppe, som kunne bearbejde de mange oplysninger som ligger til grund for så stort
et projekt. Det er et sprog skrevet
af akademikere og specialister med
mange fagudtryk, så det tager lidt
tid, for at forstå sammenhængen
og konteksten. Projektet har også
tråde ind i kommuneplan, lokalplan og mange andre planer, som
vi lige skulle have styr på. Vi vil hermed gerne takke gruppen for jeres
store arbejde i den sammenhæng.
Også en stor tak til de frivillige der
var rundt med løbeseddel og indkaldelser til borgermøderne i byens
postkasser.
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Bestyrelsen har fra starten med vores svar til idéoplægget og indtil nu,
anbefalet kommunen, at projektet
skulle indstilles til kommunen har
gennemført en analyse af placering
af større solcelleanlægs placering i
Sønderborg Kommune. Indtil videre ser det ud til at kommunen agter
dette. Projektet er indtil videre udsat på ubestemt tid og vi afventer
e ny tidsplan fra kommunen, som
vi i skrivende stund endnu ikke har
modtaget fra forvaltningen.
Hele sagen tog en del tid i bestyrelsesarbejdet hen over efteråret,
tid der var planlagt til mange andre
ting. Blandt andet skulle vi have
arbejdet videre med vores projekt
”Holm i 2030 – vejen dertil”, men
det nåede vi så mellem jul og nytår og den første uge i 2018. Derfor
blev vi også klar til borgermødet,
som vi p.g.a. rejsetid med job, måtte udsætte en uge.
Men det fortæller også lidt om
bestyrelsesarbejdet i Sogneforening, det går stærkt. Og har du
læst med i klummerne det sidste
års tid, så har du sikkert også en
fornemmelse for indholdet i de næste par sætninger. Da sagen med
solcelleparken kom frem, så valgte
bestyrelsen at tage ansvaret for at
danne rammen omkring sagen.
Idet vi samtidig var i gang med at
planlægge de sidste arrangemen6

ter og aktiviteter på Sognegården i
2017, og var godt i gang med vores
lille udviklingsprojekt. Vi mener alle
at de ovenstående emner er vigtigt
bestyrelsesarbejde, og arbejde som
vores vedtægter siger vi skal efterleve. Men, hvis det på længere sigt
skal være attraktivt at sidde i bestyrelsen, og vi samtidig skal kunne
løfte vores formål med kvalitet over
hele linjen, så skal der flere kræfter i
spil, blandt andet med etablering af
en ”Hjælperbank” i første omgang.
Det skulle der gerne være åbnet en
dialog om på borgermødet, vi netop har afholdt. Fordi der skal fokus
på hele linjen, hvis Holm skal være
den fortrukne landsby på Als at bosætte sig i. Det vil vi arbejde for.
Et af de arrangementer som kan
skabe liv og glade dage, er vores
Hellig Tre Konger, hvor vi mødes til
lidt gætte leg, varm snaps, en lille
skænk og et godt grin. År to efter
at vi flyttede arrangementet til en
lørdag var igen en succes. Om et
par år har endnu flere fået mod på
at deltage. Der var også et par nye
hjælpere på om aftenen under maskefaldet, og det var vi glade for –
det er vejen frem.
Der går ikke ret længe, præcist
tirsdag den 1. maj, så har Sogneforeningen 40-års jubilæum. En dag vi
vil fejre med en reception på Sognegården efterfulgt af fællesspis-

ning. Vi håber selvfølgelig på stor
opbakning, og Holm Lokalhistorisk
Arkiv har lovet, at de vil lave en udstilling af Sogneforeningens første
40 år. Den glæder vi os til, og i kan
se programmet længere inde i bladet.
Ellers er vi sikre på at 2018 bliver
et godt år for vores forening med
mange spændende aktiviteter og
arrangementer.

Husk generalforsamlingen den 23.
februar, som har ændret lidt karakter, og bliver afholdt en fredag
med fællesspisning inden mødet,
for dem der har lyst.
Vi ses
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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Fra Hellig-tre-konger
Forandringer skal altid have lidt tid at løbe på inden man ser
den fulde effekt og lad os roligt sige – at så har vi noget at se
frem til de kommende år. Hvor var det dejligt at se, at vi igen
i år havde stor tilslutning, 19 udklædte og i alt 60 besøgende
på skolen til maskefald kl.23.30 . Tak for den store tilslutning
og opbakning!
I år var det igen Hanne Elmo og Jørgen Hornshøj, der fra bestyrelsen
havde ansvaret for arrangementet, og de havde til aftenen skaffet
nogle gode hjælpere. Nogle var nye i hjælperkredsen, det er altid
dejligt med nogle frivillige hjælpere – tusind tak til jer alle fire, som
hjalp bestyrelsen denne aften med flot bordopdækning og bararrangement.
De sædvanlige hotdogs og lidt til ganen fandt også vejen over
disken. Et kyndigt dommerpanel uddelte præmier til de tre bedste
udklædninger, og så var der ellers dømt fælleshygge til den store
guldmedalje. Vi håber alle havde en god aften og håber på, at vi får
endnu flere med næste år.
Bestyrelsen
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Vinderne af bedst udklædte 2018.

Nr. 2 bedst udklædte 2018.

Nr.3 bedst udklædte 2018.
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Fra Juletræsfesten
Traditionen tro blev der igen i år holdt
juletræsfest i Holm Sogneforening.
Juletræet blev pyntet, der blev danset om
juletræet, julemanden kom forbi med
godteposser og der blev spist æbleskiver.
En hyggelig eftermiddag med ca. 45 deltagere.
Trine Bossen Villumsen
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Generalforsamling

med fællesspisning

fredag den 23. februar 2018

Program:
Kl. 18-19 Fællesspisning, hvor menuen står på Skipperlabskovs.
Tilmelding (nødvendig): Til Jonna - send en SMS på mobil: 2847 4281
og mobile pay 50,- kr. for deltagelse i spisningen. Husk at skrive navn i
både sms'en og på mobile pay. Eller skriv en mail og tag en 50'er med på
aftenen. Prisen er inkl. menu + en genstand (øl, vin eller vand).
For dem der ikke deltager i fællesspisningen starter generalforsamlingen kl. 19, hvor bestyrelsen er vært ved en kop kaffe/te og
småkager.
Dagsorden for generalforsamlingen den 23. februar 2018
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden
Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag. Medlemmerne skal skriftligt
indsende forslag der ønskes behandlet, senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes. Forslag til ændringer af vedtægterne
skal dog være fremsendt bestyrelsen 2 måneder før den ordinære
generalforsamling.
5. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter
6. Valg af foreningens bestyrelse
På valg er
Kristian Dreyer (modtager genvalg)
Hans Christian Jessen (modtager genvalg)
Jørgen Hornshøj (modtager genvalg)
Jan Philipsen (modtager genvalg)
2 suppleanter
2 revisorer
7. Eventuelt
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Fund af bomber fra 2. verdenskrig
ved Hesnæs
Mail til sønderborg Politi fra Anders Valbjørn:
Vi er to håbefulde Metal-detektor folk, som har fundet og udgravet, hvad vi
tror er, er 2 stk. 30 punds fosfor-brandbomber fra 2. Verdenskrig.
Findestedet er på Hesnæs ved Dyvig på Nordals, og det stemmer fint overens
med at et par Engelske bombemaskiner smed deres last fra en linje gående
fra Mjels til Holm, da de blev forfulgt af tyske natjægere.
Nu er vi ikke våbenkyndige, men vi mener at de er detoneret, da selve tændsatsen ser ud til at være trykket ind, og at selve cylindrene er jordfyldte. Begge
bomber er medtaget af landbrugsredskaber.
Ud fra søgning på nettet er der ingen tvivl om, at det drejer sig om to ”WW2
incendiary british bomb,” som ved søgning giver nedenstående billede
(foto1).
De to bomber er lagt i et tilstødende markhegn, og er ikke synlige for evt.
forbipasserende, men der bør vil foretages en eller anden form for vurdering
fra en ekspert om de skal bortsprænges eller smides i småt brandbart!
Myndighederne svarede straks, og en spængningskommando mødte op
og fjernede de omtalte bombehylstrer under megen omhu og
forsigtighed.

Foto1
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Badebroen
Badebroen blev taget op den18. november2017!
Vi var 6 mand: Jan, Flemming, David,Thomas, Jan og Erik.
Broen har som sædvanlig fået husly ved Henrik – tak for det!
Pølser og øl blev fortæret i laden på Stenbæk.
Mvh
Erik Sarsgaard
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Fra Holmbodagbogen

Oktober 2017
Nedbør: 80 mm (normal 60 mm)
03.
04.
05.
10.
16.
17.
18.
24.
27.
		
28.
28.
28.
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Fællesspisning, ca. 40 deltagere.
Slægtsforskning.
Susanne Laustsen, Enghaven 11, fyldte 70 år.
Strikkeaften, 10 deltagere.
Marie Christine Hansen, Egestien, døde 88 år gammel.
Conny Zickert, Møllegade (Holm Pølser) fyldte 50 år.
Conny og Steven Heiss, Enghaven 1, kunne fejre sølvbryllup.
Strikkeaften, 6 deltagere.
Borgermøde ang. solcellepark nord for sportspladsen med
ca. 104 deltagere.
Åbent Arkiv. 8 deltagere.
1. spadestik til udvidelse af roklubben.
Musik- og sangaften med Dusko Milovic og Jan Schaloske,
53 deltagere.
Katrin Rose og Martin Johansen, Hellsøvej 40 har fået en dreng.
Jan Christiansen, tidligere Lykkebo på Baunbjergvej, er død.

November 2017
Nedbør: 57,8 mm (normal 56,0 mm)
04. Jagt. Ca. 20 jægere. Skudt 2 harer.
07. Fællesspisning. 35 deltagere.
07. Dusko Millovic modtog Sønderborg Kommunes Sundhedspris
08. Opfølgende borgermøde om solcellepark nord for Holm.
		 130 fremmødte.
16. Elna Kolle, Lønsemadevej 12, fyldte 90 år.
21. Strikkeaften. 10 deltagere.
21. Kommunal- og regionsvalg. Rikke Lock Harvig (S),
		 Lønsemadevej 11, blev valgt ind.
23. Helge J. Hellesøe, tidligere Hellesøvej, døde 66 år gammel.
23. Jens Erik Nørrelykke, født på Nørreløkkevej 24, døde 60 år gammel.
23. Rejsegilde på e bachhus (bagehuset) bag Jollmandsgård. Ca. 50 		
		 deltagere. Å de va våt å nate :-) men gemytle :-)
25. Jagt. 30 jægere, 3 med stok. Skudt 3 dyr og 2 harer. 35 til kålspisen
		bagefter.
26. Juletræsfest i Sognegårde.n
29. Filmaften om maler og forfatter Elisabeth Bergstrand-Paulsen med
		 Melsene Laux. 12 deltagere.
30. Åbent Arkiv aflyst p.g.a. stort mandefald blandt lokalhistoriske folk.
December 2017
Nedbør: 60,6 mm (normal: 60 mm.)
Nedbør for hele 2017: 707 mm, som er normalnedbør.
13. Helga Komiscke, tidligere lærer ved Holm skole, døde 75 år.
02. Julemarked på Jollmandsgård. Ca. 175 betalende gæster. I alt 250 		
		gæster.
05. Fællesspisning. 60 deltagere.
12. Strikke-afslutning. 4 deltagere.
15. Jagt. 22 jægere, 2 klappere. Skudt 2 rådyr, 2 ræve, 1 hare.
29. Jagt. 25 jægere, 2 klappere. Skudt 1 ræv og 1 sneppe.
30. Den halte ræv – den trebenede ræv blev skudt (oplyses der fra 		
		 pålidelig kilde (Facebook).
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Afstemningsfest
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Februar - April 2018

Aktivitetskalender for Holm Sogneforening
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Afstemningsfest i Holm Sognegård
den 8. februar 2018 kl 19.00
Entre 50,00 kr.
En lille times fortælling og billedvisning af Peter Tagesen, Nordborg, der
har besøgt alle 130 kendte grænsesten – som den eneste i hele verden !
I anledningen af afstemningsfesten, vil han fortælle om, hvor grænsen
forsvandt hen, efter den blev flyttet i 1920.
Ikke rent fysisk – det kan vi jo se ved Kruså-grænsen i dag, når vi er nede
for at grænsehandle.
Nej det er symbolet på Kongeågrænsen han vil fortælle om. Grænsestenene.Hvorfor og hvordan kom de til at stå på den plads de nu engang
fik? Hvad skete der, de steder hvor de stod? Hvor blev stenene af, da
grænsen faldt i 1920? Og slutteligt, hvor er de i dag?
Derefter er der kaffe og kager og der kan stilles spørgsmål til Peter.

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Ny flaghejser i Holm Sogneforening
Bestyrelsen er glade for at præsentere vores nye
flaghejser, Erik Sarsgaard.
Erik har sagt ja til at hejse flaget ved
Sognegården. Så nu kan man igen se
Dannebrog veje i vinden på Danmarks
officille flagdage her i Holm.
Tak for det Erik!

Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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Fællesspisning
i Holm sognegård

Datoer for fællesspisningen er
tirsdage:
6. februar, 13. marts og 3. april
Tilmelding skal ske senest en uge før
til Anja Larsen på tlf. 2252 2050.

Lotto hver 2. mandag
12. februar, 26. februar, 12. marts, 26. marts, 9. april og 23. april
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Strikkeklubben
Hver anden tirsdag i måneden:
Alle er velkommen i vores strikkeklub, det koster ingenting
og der er ingen forpligtigelser. Tag din kaffe/te med, og strikker du ikke,
er alt andet håndarbejde også velkommen.
Vi er der fra kl. 19 til 21 med en pause ved 20-tiden.
Tirsdage: 13. februar, 27. februar, 13. marts og sidste gang den 27. marts.

Tove Bruun, tlf. 6139 0723

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
21
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HAT forestilling 2018
Så er HAT ved at være klar med en ny forestilling.
"Alting ser bedre ud når sneen er smeltet" – det er titlen på den
komedie som Holm amatør teater opfører i år. Forfatteren er Erik Hansen.
Handlingen udspiller sig over et par dage på Sørens gård ude på
landet. Det er lige op til jul, og sneen har væltet ned, så vejene er blevet
ufremkommelige. I den nærliggende by er banken blevet røvet, og
røveren er blevet sporet til nabogården, men på grund af manglende
beviser, kan røveren ikke anholdes – desuden er pengene fra røveriet
forsvundet. Mange strander ved gården på grund af vejret, og deres
skæbner rodes sammen. Hvordan skæbnerne bliver rodet sammen og
hvor pengene er, det er det stykket handler om.
Holdet af teknikere, arrangører og skuespillere er i fuld gang med at
indstudere stykket og skabe rammerne omkring opførelserne.
Traditionen tro opfører vi vores forestillinger den første fredag og lørdag
i marts. Vi starter med generalprøve fredag den 2. marts kl. 15.00. I
pausen kan man købe sig en kop kaffe med kage til. Om aftenen kl.
20.00 er der premiere, hvor man kan købe forfriskninger i pausen, og
efter forestillingen er der almindelig slendrian, hvor der også kan købes
forfriskninger og HATdogs.
Lørdag den 3. marts kl. 19.30 løber forestillingen igen hen over scenen,
og også denne dag kan der købes forfriskninger, og vi gentager den
almindelige slendrian efter forestillingen.
Billetsalget er startet i december og billetterne kan købes hver torsdag
på sognegården i kontorets åbningstid kl. 18-19. I skrivende stund er der
ledige billetter til fredag, lørdagsbilletterne må vi melde udsolgte.
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Fra Foredrag med Melsene Laux
Den 29. november fortalte Melsene Laux om den svenske forfatter og
billedkunstner Elisabeth Bergstrand-Paulsen. Det blev et stemningsfuldt
foredrag, hvor vi blev ført igennem Elisabeths barndom i den lille
by Långasjö, videre til kunststudierne i Paris og livet som voksen i
Charlottenlund. Foredraget var bygget op omkring de to film Melsene
har skabt omkring Elisabeths virke. Den første film beskrev hendes
udvikling gennem hele livet, den anden film viste arbejdet omkring et
af hendes hovedværker, billedtæppet ”Kvindens årstider”. Foredraget
viste også at der findes store kunstskatte, skabt af kvinder, som ikke har
opnået den berømmelse som de fortjener. Os der deltog i foredraget gik
hjem den mørke novemberaften, med lys i sindet.

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

40-års jubilæumsfest
I anledning af 40-års jubilæet for Holm Sogneforning den

1. maj 2018,
vil der være en reception på Holm Sognegård denne dag.
Program:
Kl. 16.00-17.30 Reception, hvor Lokalhistorisk holder åbent arkiv med 		
en udstilling af Holm Sogneforenings virke gennem 40 år.
Der vil være kaffe og kage.
Kl. 17.30
Bestyrelsen er vært med en grillpølse/kotelet med 		
kartoffelsalat/brød og en genstand.

Tilmelding til arrangementet
pr. mail: baunbjergvej@gmail.com
eller sms/ring til
Jonna på 2847 4281.
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Bombenatten
		
		

i Holm

Skrevet af Jens Petersen Sandvei
Født Brønd 11, senere Hellesøvej 24 (1927-2015).
Sidste del af historien.

Hvad der skete om onsdagen har jeg ikke megen erindring om, men et er sikkert, samtaleemnet var nattens
begivenheder. Der var mange folk på gaden, de stod og
snakkede i større eller mindre klynger. Jeg husker at en kone, som boede
på det som senere kom til at hedde Damgade, halvvejs grædende, sagde
til en mand.: " Tror du at de kommer i nat igen? ."
Ja, nu kommer de hver nat, ' lød svaret, om hun så blev trøstet af det, ved
jeg ikke. Men, fra den nat af, fik vi alle, eller næsten alle, en skræk i kroppen. Medens det tidligere, bare var spændende og interessant, når der
kom flyvere om natten, så var det nu med et blevet farligt, meget farligt.
Den skræk jeg fik den nat, forvandt jeg ikke i resten af krigsårene. Hver
gang der kom mange flyvere om natten, og det skete jo tiere og tiere,
begyndte jeg at ryste over hele kroppen, og selv om jeg prøvede at beherske mig, kunne jeg ikke lade være.
Dengang, i 1942, var der en hingst oppe i Karholm, og hos Ellen Clausen
havde vi en hoppe som skulle til hingst den 19.august, så Thorvald og
jeg fik, efter at vi havde fået vores aftensmad, spændt det her gamle øg
for vognen, og kørte ad Karholm til. Da vi kom ned til mejeriet, var der
så mange mennesker på vejen mellem Holm og Nordborg, at jeg aldrig
før eller siden har set noget lignende. Vejen var sort af mennesker, mest
cyklende, som skulle ud for at se hvad, der var sket i Holm, men det var nu
ikke alene den aften, også i den kommende tid var der en folkevandring
til byen, da kunne man efter fyraften træffe mennesker fra både nær og
fjern.
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Alle der havde en mulighed for det, skulle se hvad der var sket. Et stykke
tid senere kom kronprinseparret, kronprins Frederik og kronprinsesse
Ingrid. De blev modtaget og vist rundt af pastor Lænkholm fra Nordborg
og af sognerådsformand Hans Hansen. Jeg var ikke med, og har derfor
ingen særlig erindring om det.
Nogle dage efter bombardementet kom CBU fra
Haderslev. De kom hertil
for at foretage oprydning i ruinerne. Hvor de
sov, husker jeg ikke, men
de fik deres forplejning
rundt om i byen, ved Ellen
Clausen havde vi en eller
to på kost i et par dage.
Hvor længe de blev i byen
husker jeg heller ikke.
I natten til den 19. august 1942, skete der også andre ting, men det var
ikke noget som blev så omtalt her hos os, det var de nære begivenheder
som optog os mest. Den samme nat over tog det engelske kommandoraid mod Dieppe i Frankrig. Selv om den tyske propaganda udlagde
dette angreb, som et invasionsforsøg, hvad englænderne lige så kraftigt
benægtede at det var, så var der ikke mange her omkring, som hæftede
sig meget ved den begivenhed. Til dagligt fulgte vi godt med i hvad der
skete ude i den store verden, men denne landgang selv blev helt overskygget af det som vi selv blev udsat for.
Som jeg sagde i begyndelsen, er der nu gået mange år. og de begivenheder som engang stod så klare, er nu blegnet.
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Borgermøde i Holm Sogneforening

omkring ”Holm i år 2030 – vejen dertil”

Der var 45 fremmødte til borgermødet, hvor bestyrelsen fremlagde
nogle idéer til, hvordan vi sikrer at Holm også er et dejligt sted at bo om
15-20 år.
Der er mange ting der ændrer sig i Holm og den lille verden der omgiver
os. Mange af de små landbrug der eksisterede for år tilbage, findes
ikke længere, ligesom de mange ufaglærte jobs i industrien. Mange af
Nordals’ byer, Holm inklusive, vil ændre sig over de kommende år. Når
den ældste generation ikke længere bor i byen og de yngre generationer
ikke er så mange, så vil der uden tvivl være huse, som kommer til at stå
tomme. Hvad gør vi nu og de næste år, for at gøre Holm til et endnu
mere attraktivt sted at bo?
Vi kommer i konkurrence med alle de andre landsbyer om tilflyttere og
unge mennesker, som gerne vil bo i naturen. Dem kommer der flere
af, men de vælger at bosætte sig, hvor det er attraktivt. Hvor er det
så – ja, det kan man have mange holdninger til, men vi skal uden tvivl
selv investere nogle kræfter i, at det forbliver attraktivt, at bo i Holm i
fremtiden.
På mødet fremlagde vi en idé og en plan til netop dette. Løsningen må
vi finde hen af vejen, men nu starter vi stille og roligt op. Der var en rigtig
god dialog undervejs, og der kom mange gode idéer på bordet, som kan
gøre Holm til et endnu mere attraktivt sted at bo. Det bliver under alle
omstændigheder spændende at se hvor langt vi kan komme.
Forudsætningerne skal være på plads og vi fremlagde vores
forslag til ændringer af foreningens vedtægter på den kommende
generalforsamling.
Indledningsvis skal vi kigge på vores vedtægter. De nuværende
vedtægter er måske ikke helt i trit med virkeligheden i 2018. Vi fremlagde
også en idé om, at foreningen skal have et nyt navn, og at sognegården
også burde ændre navn, hvis vi skal modernisere os lidt.
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Vi skal vi have oprettet en Hjælperbank, der gør det lidt nemmere
at finde lidt hænder, når vi skal afholde arrangementer og andre ting i
relation til foreningen. Den fik sat i verden på mødet og 24 har allerede
meldt sig. Du kan tilmelde dig og læse mere om Hjælperbanken på
side 31.
Herefter skal vi begynde at bygge et par udvalg op, der kan kigge på
forskellige muligheder for at vores forening i endnu højre grad, kan skabe
nogle gode rammer for byens fremtid.
Der vil komme meget mere information ud, når vi kommer i gang, men vi
håber du har lyst til at være med.
Vores vision ser sådan ud:
Holm er den landsby på Als, hvor man helst vil bo.
Holm er kendt for et godt fællesskab med mange aktiviteter, hvor
man samarbejder på tværs af landsbyrådet, erhvervs-, fritids- og
kulturinstitutioner.
Holm har en attraktiv natur, med adgang til rene strande og naturstier.
Vores mål og målsætning ser sådan ud:
Hjælperbank, udvalg, samarbejde
og kommunikation.

2019

2020

Ny udviklingsplan
for Holm.

Projekter igang.

2025

2030

VISIONEN
Holm er den landsby på Als, hvor man helst vil bo.
Holm er kendt for et godt fællesskab med mange
aktiviteter, hvor man samarbejder på tværs af landsbyrådet, erhvervs-, fritids- og kulturinstitutioner.
Holm har en attraktiv natur, med adgang til rene
strande og naturstier.
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By- og Strandrejsning
lørdag d. 7. april kl. 10.00 på Sognegården
Vi håber at gentage sidste års store succes med næsten 50 deltagere ved
vores årlige arrangement. Det er dejligt at arrangere noget med så stor
tilslutning. Med så mange mennesker, har vi gjort os lidt tanker omkring,
at vi vil udvide dagen med en planlagt oprydning/rengøring rundt
omkring Sognegården også. Så er vi sikre på at alle får noget at lave
Vi har jubilæum den 1. maj og vi vil rigtig gerne have, at det ser flot ud til
den dag.
Bestyrelsen sørger for, at der er redskaber og materiel til rådighed for alle.
Men medbring gerne handsker, og har du din egen affaldstang, så tag
den med.
Der vil som sædvanligt være gratis pølser, vand og øl til alle hjælperne,
ligesom vi også har præmier til bedste udklædning, mest affald,
mærkeligste stykke affald og største stykke affald.
Program:
Kl.10.00 – Uddeling af ruter i Holm og opgaver på Sognegården.
Kl.12.00 – Kåring af dagens vindere i affaldskonkurrencen og fællesfoto.
Kl.12.15 – Grillmad og lidt til ganen.
Kom ud og gør lidt gavn for
naturen, os selv og de mange
gæster og turister der besøger Holm.
Bestyrelsen
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Holm Sogneforening har oprettet en

HJÆLPERBANK

Hvorfor:
Fordi vi ønsker at en bredere skare af frivillige kan hjælpe med at gøre
Holm til et dejligt sted at bo, også i fremtiden. Fordi vi med en Hjælperbank også kan hjælpe bestyrelsen med at sætte fokus på andre emner og
områder, som kan understøtte vores ønsker for fremtiden i Holm.
Formål:
At bestyrelsen kan ringe efter hjælp til specifikke opgaver, ved dem som
har meldt sig ind i Hjælperbanken.
Hvordan:
Når du melder dig ind, tilkendegiver du blot din lyst til at hjælpe, men du
er ikke forpligtiet til at hjælpe. Du kan bare sige nej- eller ja tak fra gang
til gang. Man kan også melde sig til specifikke opgaver man har lyst til at
hjælpe, eller støtte op omkring.
Indledningsvis har vi hjælpere der vil hjælpe med at kigge på at skaffe
økonomi, udviklingsplan for Holm 2030, byforskønnelse, arrangementer,
fester og markedsføring af Holm.
Vejen frem:
Der er allerede 24 personer der har meldt sig ind til borgermødet hold
den 16. januar, og vi vil fremadrettet reklamere for HjælperbankeN ved
arrangementer i foreningen og via
hjemmesiden, facebook og Holmboen.
Jo flere vi er, jo sjovere er det.
Tilmelding til Hjælperbanken
kan ske til bestyrelsen.
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Check ind på
Holm Sogneforenings hjemmeside

www.holmsogneforening.dk

Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

Holm Sogneforening er også på

