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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 2010.
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
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PR og bolig:
Teknik og miljø/pedel:
Pedel:
Revisor:
1. suppleant:
2. suppleant:
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Lasse Schmidt, Ramsdam 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lissi Sadolin, Damgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per Larsen, Hellesøvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Chr. Jessen, Møllegade 62 . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Philipsen, Bøgestien 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerda Lorenzen
Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

tlf. 4017 3968
tlf. 7445 3625
tlf. 7449 0561
tlf. 7445 2886
tlf. 7445 2138
tlf. 2372 8757
tlf. 7449 0492

Brugergrupper i Holm Sogneforening
Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:

Aktivitet

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Fællesspisning........... Per Larsen.............................Hellesøvej 35........................ 7445 2138
HAT................................ Jørgen Hornshøj.................Egestien 3.............................. 7449 0023
Lotto.............................. Hanne Kock..........................Møllegade 48........................ 7445 2945
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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Lokalhistorisk Arkiv

Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
For et års tid siden udgav forfatteren Tom Buk Swienty en bog om slaget på Dybbøl
den 18. april 1864, en fremragende bog som meget klart belyser de hændelser der
skete i dette forår. Men selv om preusserne fik en, efter deres egen mening, stor sejr var
alle problemer dog ikke overvundet, for ved siden af Dybbølstillingen lå Als, hvor der
stadig opholdt sig danske styrker, der måske kunne udgøre en trussel mod tyskerne,
det var derfor nødvendigt på et eller andet tidspunkt at få vores ø besat. Det tog temmelig lang tid, først godt et par måneder senere, foretog de invasionen af Als. Denne
udsættelse skyldtes til dels at der en tid lang var våbensstilstand, men så snart den var
udløbet gik preusserne i aktion, deres første planer gik ud på at sætte over farvandet
fra Ballebro til Hardeshøj, men dette blev opgivet på grund af storm, men natten til den
29. juni foretoges en landgang på Arnkilsøre. Ved denne operation blev der indsat 166
både, det var meningen at bådene i en ”vending” skulle kunne overføre 2600 mand, i alt
regnedes der med at der blev indsat 20.000 mand. Efter at være kommet over vandet
spredte preusserne sig ud over Sydals mens ”Nordlandet”, som det kaldtes i militære
kredse, ventede til lidt senere.
Her på ”Nordlandet” var der påbegyndt befæstningsarbejder hvor der skulle oprettes 4
kystbatterier: et ved Lynge, et mellem Lynge og Hardeshøj, og et ved Hardeshøj samt et
ved Staalbyggegaard, men ved overgangen den 29. juni stod kun et halvbatteri med 2
kanoner ved henholdsvis Hardeshøj og Stålbyggegaard færdige. Stabskvarteret for de
nordligste styrker under kommando af oberstløjtnant Caroc lå på Melsgård, og det var
hensigten her fra at lede tilbagetoget over Holm til Nørrelykke, i forvejen var der slået
en pælebro over Stegsgab til Stegshoved og her fra skulle de retirerende tropper så
fortsætte over dæmningen til Holm og videre til Nørrelykke hvor danske fartøjer skulle
tage dem ombord. (Afdøde dr. Dreyer mente at den vej der gik fra” Karens Hus” til Nørrelykke var en såkaldt kolonnevej, altså en vej der var beregnet til militær benyttelse).
Klokken halv fem om morgenen overtog bataillonskommandør Falkenberg kommandoen på Nordlandet og påbegyndte marchen mod Nørrelykkebro, hvortil de ankom kl.
9.45 og straks blev taget ombord på transportskibet ”Larsen Plads”. (Hvor vidt der allerede ved styrkens ankomst var etableret en bro vides ikke). Senere, klokken 10.30, og
kl. 12.15 ankom yderligere danske soldater og disse blev taget ombord på ”Rolf Krake”
og ”Villemoes” samt en kanonbåd som i længere havde ligget omkring Lønsømaj og
Lynge. Da der ingen heste kunne medtages måtte stabens og nogle ordonansers heste
efterlades på marken.
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Dette er hvad officielle beretninger fortæller, men vi kan også medtage nogle mindre
officielle: Chr.H. Christensen har fortalt en historie om et par småpiger som den 29.juni
var ude at vogte køer langs vejsiden ned ad Grønvejen ( Oddekærvej.)med strenge
ordrer om ikke at lade kreaturerne gå ind i kornet. Men da der pludseligt, nede fra
stranden dukkede et par ridende tyske soldater op, glemte de alt om det, og skjulte sig
inde i kornet.
Den omtalte bro ved Nørrelykke Strand, kom senere til gavn på mere fredelig vis, den
blev bjerget af en nabo og kom til at ende sine dage som gødningsbrædder i et hønsehus .
Der har også været stationeret danske soldater her i Holm, en gammel dame fortalte
engang til Nordborg Tidende (i 1939 eller 1940) at de havde haft kvarter på Hellesøhave. Det passer godt med en anden beretning fra den gang: Ejeren af Hellesøhave,
Johan Petersen Hellesøe havde nogle døtre, en af dem, Kirstine, blev forelsket i en af de
danske soldater, så vidt jeg ved en sjællænder, men det var absolut ikke efter hendes
fars hoved, han blev så vred at han bankede hende, og fortalte hun senere, han slog
mig og slog mig, og blev ved med at slå mig. Det må have været en kraftig mand, han
har på det tidspunkt været knap 70 år, pigen var 18. Et minde beholdt hun dog om
kæresten: En flaske, en såkaldt kantineflaske med indskriften: A Cht Hellesøe, Søgaard,
1864. Flasken er stadig i familiens eje.
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Skotsk – Irsk aften med
ALMOST  IRISH
På Holm Sognegård
Lørdag den 9. oktober kl. 19.00
Vi starter med fællesspisning – Irsk stuvning – og derefter er der masser af
god irsk, skotsk folkemusik.
Alt dette kan nydes for kun 170 kr. pr. person
Øl vand vin og irsk kaffe kan købes i baren til næsten høker priser.
Billetter sælges fra kl. 08.00 lørdag den 04-09-2010 på Nørrehaven 12
Med venlig hilsen
Anne-Marie og Ib. Nørrehaven 12
Tlf. 7449 0418 Mobil 2464 2031

Brødrene Rasmus, Alexander og Lukas har i det sidste halve årti skabt sig et markant navn
på den danske folkemusik-scene som Almost Irish.
De har efterhånden spillet landet tyndt og gør sig bemærket i det Nordtyske og med afstikker til det østlige Irland.
Gruppen er på den måde blevet et eftertragtet navn i folkemusiksammenhænge og fanger
deres publikum med sjæl, varme og en sprudlende energi.
Med inspiration fra gruppen The Dubliners, The Clancy Brothers, The McCalmans blander
de stærkt musikalske brødre flerstemmig sang, irske fløjter, guitarer, violin, banjo, bouzouki,
kontrabas og bodhran, sammen til en imponerende helhed og noget af det tætteste man
kommer på irsk musik i Danmark.
En aften med Almost Irish byder på irske og skotske sange om dyb kærlighed, lystige drikkeviser, sange om konger, krig og fædreland fængslende historier, sange fra havet og heftig
instrumentalmusik flettet sammen af de tre unge markante folkemusikere.
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Annemette Hess med
pianisten Pojken Flensborg
Søndag den 9. maj 2010 kl. 16:00 på Alsingergaarden i Svenstrup
Arrangementets overskrift er ” Perler på snor”
og Annemette Hess synger sange fra bl.a.
Mød mig på Cassiopeia, Landmandsliv og Sommer i Tyrol.
Billetprisen er kr. 75,- og billetter kan købes hos Nebeling Guderup,
Brugsen Langesø, Matas Nordborg, Andelskassen Nordborg
samt hos Ib og Dorthe på Alsingergården i Svenstrup.
www.ahess.dk
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NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01

Transport

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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Fra Holmbodagbogen
Januar 2010
Nedbør i januar: 20,3 mm. i Nørrelykke.
5.
		
11.
12.
17.
		
18.
18.
19.
20.
21.
25.
29.
		
30.
		
		

Helligtrekongersaften med 12 udklædte der sluttede i sognegården, hvor 		
maskerne faldt.
Oprydning i lokalhistorisk arkiv.
Fællesspisning med 55 deltagere.
En frygtelig eksplosionsulykke på Møllegade 3, der desværre krævede et 		
menneskeliv og en hårdt kvæstet.
Var der lotto i Sognegården.
Atter en oprydningseftermiddag i lokalhistorisk arkiv.
Mindre brand på Lønsømadevej 14.
Oprydning i lokalarkiv.
Oprydning i lokalarkiv.
Oprydning i lokalarkiv.
Oprydning i lokalarkiv. Det sidste fra Jollmands gård er nu gennemgået og
det bevaringsværdige er lagt i arkivskufferne.
Var der åbent arkiv med café. 8 besøgende.
Lena og Jørgen, Brushøjvej 2, fik en søn.

Februar 2010
Nedbør i februar: 31,7 mm i Nørrelykke.
1.
1.
		
		
2.
8.
10.
		
		

Lotto i sognegården.
Døde Svend Witte, Holmgade 60, i Nordborg, 82 år gammel. Født på
Damgade 43. Han drev i en del år snedkeri og møbelforretning på
Møllegade 3.
Var der fællesspisning med ca. 50 deltagere.
Gerda Lorenzen, Møllegade 50, fyldte 70 år.
Det var 90-årsdagen for afstemningen i 1920, hvor sønderjyderne i 1. zone
(fra Kongeåen til den nuværende grænse) stemte sig hjem til Danmark 		
efter 56 år under tysk styre.

		 Ved et møde i Holmbostuen, med 32 deltagere, fortalte Erzebeth
		 Bernsherer Hellesøvej 29 om sin tilværelse fra Israel til Hellesøvej.
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14.
15.
23.
		
26.
		
27.
27.
28.

Camilla Karsten og Roar Kjærgaard Hellesøvej 40 fik en søn.
Var der lotto i sognegården.
Generalforsamling i Holm sogneforening i Holmbostuen. 16 deltog inkl. 		
bestyrelsen. Alle valg var genvalg.
Døde Lars Balleby, Fribjerg 8, i Nordborg. Familien byggede hus og boede i
mange år på Bjørnkærvej 6. Han blev 80 år gammel.
Døde Hans N. Hansen, Egestien 4. Han blev 84 år gammel.
Var der åbent arkiv med café. 15 besøgende.
Nis P. Andersen, Lønsømadevej 20, fyldte 80 år.

Marts 2010
Nedbør i marts: 52,9 mm i Nørrelykke.
1.
2.
5.
		
5.
		
6.
		
9.
		
14.
		
		
15.
18.
19.
23.
22.
24.
		
		
27.
28.
29.
		

Lotto i sognegården.
Fællesspisning i Sognegården med ca. 45 deltagere.
Døde Linda Nielsen, Havnbjerg. Hun var født Christensen fra Møllegade 45
og blev kun 62 år gammel.
H.A.T. opførte: ”Radio helt til Rotterne” ved 2 forestillinger. Kl. 15 general-		
prøve med kaffe, og kl. 20 premiereforestilling.
Festforestilling m. H.A.T. Det er i år femogtyvende år, H.A.T opfører et
teaterstykke.
Hjem og Kultur Nordals holdt generalforsamling i Sognegården og bagef-		
ter opførte H.A.T ”Radio helt til Rotterne”.
Beboerne fra plejecentret” Tangshave” tog turen til Holm søndag eftermiddag, hvor H.A.T. gentog forestillingen, så alt i alt har omkring 400 menne-		
sker været tilskuere.
Lotto i Sognegården.
Sydbank donerede ved sit årsmøde 25.000 kr. til Jollmands Gård.
Ellen Grethe Skau, Bjørnkærvej 2, fyldte 80 år.
Generalforsamling i Hjul – og smedeland i Sognegården.
Joan Christensen og Anders Jessen, ”Stjørnsholm” Dyvigvej 12, fik en søn.
Generalforsamling i Holm Vandværk. Efterfølgende konstituerede besty-		
relsen sig med Kim Madsen, Agerhøjvej 7, som formand. Han efterfølger 		
Egon Mai, der blev i bestyrelsen.
Var der åbent arkiv med café 12 besøgende.
Var der en mindre brand på Ramsdam 8.
Generalforsamling i Holm Jagtforening. Jessie Dowdall blev ny formand. 		
Han afløser Kurt Seidelman, der blev i bestyrelsen.
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Notér jer
HØSTFEST den 4. september 2010
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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By- og strandrensning den 27. marts kl. 10.00
Der var 10 personer der samlede affald rundt om i Holm den dag. Bagefter fik vi
pølser og øl, som blev nydt med velbehag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Entreprenør
Aut. kloakmester
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Abildholm
Frugtplantage
Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44

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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Oplev naturen i Bjørnkær Mose
Tag med på naturvandring til Bjørnkær Mose og se, hvad der gør området så
specielt og hvordan projektet ”Naturnet Als” har ændret mosens udseende.
Turen sker i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune.
Turen finder sted:
Turguide: 		

Søndag den 30. maj 2010. Kl. 13.00.
Andreas Andersen, DN Sønderborg.

Turen begynder og slutter på parkeringspladsen ved Årekær. Bagefter serveres
grillpølser og øl/vand. Husk praktisk fodtøj.
Yderligere oplysninger: Marianne Tychsen. Naturafdelingen, Sønderborg
Kommune. Telefon: 8872 5462 / 2790 5462. Mail: mtyh@sonderborg.dk
Naturnet Als gennemføres af Sønderborg Kommune i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening, VisitSonderborg, LandboSyd, Friluftsrådet
samt Skov- og Naturstyrelsen.

Fællesspisning
Så er det sidste gang der er fællesspisning inden sommeren kommer.
Vi vil frygtelig gerne ha', hvis du/i ville huske tilmelding senest søndagen
inden fællesspisningen. På forhånd tak.

4. maj

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Referat af generalforsamlingen d. 23.02.10 kl. 19.30.
Dagsorden: valg af ordstyrer
bestyrelsens beretning ved formanden
Beretning fra div. brugergrupper
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg
Evt.
Velkommen ved formand Lasse Schmidt.
Valg af ordstyrer: bestyrelsen foreslår Jørgen Hornshøj, der siger ja tak.
Generalforsamlingen er rettidigt varslet, og derfor beslutningsdygtigt.
Bestyrelsens beretning ved formanden:
Først en stor tak til Gerda for 19 års tro tjeneste i bestyrelsen, og velkommen til Per Larsen der er
kommet til i stedet for Gerda. I 2009 søgte bestyrelsen Tuborg-Fondet økonomisk støtte til nye
stole og borde i Holmbostuen.
Der er blevet investeret i nyt gulv til scenen og nye kabiner til pissoir på toilettet, og nyt vaske
arrangement, der dog lige skal monteres.
Til By- og Strandrensning, mødte der desværre ingen op til at hjælpe med at samle skidt, og
kommer der ikke nogen i år heller, så må vi nok sige at vi dropper indsamlingen.
Vi har stadig ikke fået de lovede flaske og pap containere fra kommunen.
I forbindelse med Projekt Zero i Sønderborg Kommune, har der været nogle konsulenter ude, der
mente vi skal have en varmepumpe løsning, de går i gang til foråret.
Til sidst en tak til alle der på nogen måde har bidraget til det frivillige arbejde i Holm
sogneforening, ingen nævnt – ingen glemt.
Beretning fra div. brugergrupper.
Lokalhistorisk: 10 møder i løbet af 2009, åbent i arkivet 6 gange. D. 18. marts havde de besøg af
Johannes Diederichsen der fortalte om hans efterforskning af et familiemedlem, der havde bragt
ham ”verden rundt”. Ved et åbent hus, havde de en udstilling af gamle kort. John Kronborg har
afleveret kort fra 1976 af Jollmands gård. De lokalhistoriske med ledsagere har været på udflugt til
Jardelund syd for grænsen. Det lokalhistoriske arbejde har også båret frugt  de er blevet kontaktet
af Jim Walch, der er efterkommer af Jakob Jepsen, der i 1873 emigrerede fra ”Trolsgård” via
Hamborg til USA. Så der kan man se hvor lille verden egentlig er.
papirer fra Christian.
Beretning fra HAT: ved Jørgen Hornshøj. De er meget glade for det nye gulv, og det gør det noget
nemmere at sætte scenen op. Årets teaterstykke var med fulde huse. Så vi var glade for
opbakningen. I september havde vi en forestilling på luffes plads i forbindelse med kulturnatten.
Forestillingen var ved at drukne i vand. Dagen efter havde vi vores revy til høstfesten, det var en
sjov oplevelse, og vi synes selv at det gik godt. I december startede vi på forberedelserne til
teaterforestillingen, som finder sted i marts 2010. Vi har de sædvanlige tre forestillinger for
Holmboerne, desuden har vi solgt to forestillinger til andre foreninger, de bliver også opført på
sognegården.
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Da der ikke var nogen der var tilstede fra de andre brugergrupper, er der ingen beretninger derfra.
Beretningerne er enstemmigt godkendt.
Regnskab: gennemgang ved Claus Jessen.
1 Nyanskaffelser
2 Vedligeholdelse
3 Udlejning
4 Husleje
5 Diverse
6 Daglig drift
7 Kontingent
8 Holmboen
9 Tilskud
10 Div. arrangementer
11 Høstfest
12 Lokalhistorisk
13 Lotto
14 HAT
15 Musik
16 Madlavning

møbler
scene og toiletter

annonce indtægter er ikke med
fra kommunen og tuborg fonden

alt i alt overskud på 24.822,- kr.
Spørgsmål til regnskabet? hvordan ser det ud med fællesspisning, er der balance i regnskabet? Ja,
når året er omme, er det stort set lig nul iflg. Per Larsen
Behandling af indkomne forslag: ingen forslag.
Pause fra 20.00 – 20.25
Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er

Lasse Schmidt
Kurt Kærgaard
Hans Chr. Jessen
Jan Phillipsen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

bestyrelses suppleanter

Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

modtager genvalg
modtager genvalg

valg af revisorer

Claus Jessen
Gerda Lorenzen

modtager genvalg
modtager genvalg

Alle er enstemmigt valgt.
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Eventuelt: Hjemmesiden www.holm.infoland.dk er nu stablet på benene, hvor man kan se de sidste
nye informationer og tiltag i sogneforeningen.
Skal vi holde generalforsamling i forbindelse med en fællesspisning for at få flere deltagere ved
generalforsamlingen? Det arbejder vi på til næste år.
Vedr. varmepumpe, de vil lave en luft til vand varmepumpe og lade oliefyret stå, så det kan
understøtte pumpen, når det er nødvendigt. De forventer at gå i gang til foråret.
Kl. 20.35 generalforsamlingen er slut, og takkes af, af Jørgen Hornshøj og Lasse Schmidt.
Ordstyrer Jørgen Hornshøj

Sekretær Gitte Kjærgaard
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Årsregnskab for Holm Sogneforening 2009

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Konto

navn
Nyanskaffelser
vedligeholdelse
Udlejning
Husleje
Diverse
Daglig drift
Kontingent
Holmboen
Tilskud
Div. arangementer
Høstfest
Lokalhistorisk
Lotto
HAT
Musik
Madlavning

Indtægt

0
0
12.623
30.000
1.507
3.067
16.300
0
56.766
5.076
24.900
4.200
67.547
20.865
0
0

Udgift
38.844
43.369
300
0
3.650
11.906
525
13.554
0
10.942
20.291
3.594
59.927
11.127
0
0

242.850

218.028

2009
2008
Over / -Underskud
-38.844
-15.922
-43.369
-1.358
12.323
5.480
30.000
30.000
-2.143
-2.241
-8.838
-8.240
15.775
15.135
-2.061
-13.554
56.766
45.821
-5.867
-13.909
-53
4.609
606
2.226
7.620
3.153
9.737
9.493
0
0
0
-4.320
24.822

63.204

Ak

Ko
Væ
ne

År
ne

Fo
tet

Cl
Beholdninger
Bank
HS. Kassen
Lokalhistorisk
HAT
Lotto
Madhold
ialt beholdninger/driftsoverskud

20

Primo 09 Ultimo 09
215.098
231.727
5.823
13.519
1.902
3.000
4.237

2.508
4.000
3.129

230.060

254.882

Ge

24.822

08
ud

15.922
-1.358
5.480
30.000
-2.241
-8.240
15.135
-2.061
45.821
13.909
-53
2.226
3.153
9.493
0
-4.320

63.204

Status 31.12.2009 (31.12.2008)
Aktiver
Kont. beholdninger
Værdi af inventar
nedskrevet 20%
Årets nyanskaffelser
nedskrevet 50%

2009
2008
254.882 230.060
108.524
127.694
19.422

7.961

382.828 365.715

Passiver
Huslejeindskud

2009
7.500

2008
7.500

Foreningens
formue

375.328

358.215

382.828

365.715

Foreningens regnskab, der indeholder opgørelser over de enkelte aktiviteter er revideret og konteringer fundet i overensstemmelse med bilag.
Holm den
Claus Jessen
Gerda Lorensen
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Sankt Hans
onsdag den 23. juni 2010
ved Lønsømade.
Der kan købes pølser og vand/øl fra kl. 20.00.
Bålet tændes kl. 21.30
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www.skla.dk/holm
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

