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Olsenbanden på spil til Helligtrekonger 2019

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 2019.
Holmboen udkommer omkring
1. februar, 1. maj, 20. august og
1. november.
Redaktion
Jonna Neumayr
Mobil: 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Oplag: 300 stk.
Løssalgspris: kr. 30,00
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Bestyrelsen for
Holm Sogneforening
Formand
Kristian Dreyer
Tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk
Næstformand
Jørgen Hornshøj
Tlf. 2853 9255
Email: jhornshoej@bbsyd.dk
Kasserer
Hans Chr. Jessen
Tlf. 2372 8757
Email: trolsgaard@bbsyd.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Jonna Neumayr
Tlf. 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Trine Bossen Villumsen
Tlf. 2215 3578
Email: trunte13@hotmail.dk
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Email: hanneegtved@gmail.com
Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Email: fippesen@gmail.com
Revisorer
Gerda Lorenzen
Claus Jessen

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.

Suppleanter
Mads Obling
Jessie Dowdall
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER
Kære Holmboere,

Foråret er på vej – i skrivende stund har vi ikke set meget til vinteren.
Det eneste der i Holm har indikereret en vinter, er de mange aktiviteter
der traditionelt løber af stablen i denne periode. Alle aktiviteter har
været godt besøgt før jul, og de forskellige grupper og foreninger er ved
at være klar til de sidste par måneder, inden der er sommerpause.
Til alle jer der tager ansvar for de forskellige aktiviteter, vil vi gerne sige
tak. Til alle jer der deltager – tak.
Aktiviteterne er med til at give livskvalitet og løser desuden en vigtig
opgave i samfundet, fællesskab. Fællesskabet giver liv og glade stunder,
og er en af grundstenene for landsbyer som vores. Fra mange sider, hører
vi om det gode fællesskab i Holm. Vi hører ofte positive historier om os
selv og de mange ting vi foretager os. Historier der ikke overdrevet, men
historier der bunder i faktiske ting, der foregår hver dag her i byen. Hvis
vi bare tager en historie fra starten af 2019, så var Hellig Tre Konger en
rigtigt god historie. 35 udklædte og mange mennesker til maskefald. I
år var lidt speciel, dels var det andet år i træk, at tidligere Holmboere var
kommet ”hjem” og deltog i festlighederne. Dels var det rekordår, hvad
udklædte angik, og der var også debutanter og en enkelt udenbys fra
Hardeshøj, som gik med i år. I kan læse og se mere til aftenen længere
inde i bladet, men hermed en opfordring til at komme ud igen til næste
år.
Nu begynder vi igen at se frem til et nyt år. Et år, hvor vi vil forsætte
udviklingen og forhåbentlig afslutte et par projekter mere. Inden jul
holdt vi møde med kommunen omkring fjernelse af pavillonen. Deres
rådgivende ingeniørfirma har været forbi og taget prøver at de materialer den er lavet af, således vi får et overblik over nedrivningsprocessen.
Ligeledes diskuterede vi opførelsen af en depotbygning og legeplads
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samme sted. Den byggetilladelse kigger vi på, når vi kommer tættere på
en afklaring af de økonomiske og praktiske forhold vedrørende nedbrydningen af pavillonen.
Vi får også snart et tilbud på en ny terrasse og fliseindgang foran hovedbygningen, sål vi kan begynde at benytte indgangen foran skolen til
Lokal Historisk Arkiv.
Fredag den 23. februar afholder vi generalforsamling igen. Det bliver
igen med fællesspisning inden selve generalforsamlingen, hvilket var
en stor succes sidste år. Holdet bag fællesspisning laver igen maden,
og menuen bliver som ”traditionen” siger: Skipperlabskovs. Det bliver
en speciel generalforsamling, fordi vi ændrer navn på foreningen og
på vores samlingssted her i byen. Noget bestyrelsen fik ja til at forsætte
med på sidste generalforsamling. Vi har haft en konkurrence kørende,
hvor der lige nu er kommet mange gode forslag ind. Et dommerpanel
bestående af Trine Bossen Villumsen fra bestyrelsen og 4 Homboere, sætter sig sammen, og finder vinderne i februar måned inden generalforsamlingen, så vi kan offentliggøre navnene her. Vi håber selvfølgelig, at du
har lyst til være med til denne begivenhed.
Der er også nyvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen har et forslag, men det skal
selvfølgelig ikke være en hindring, hvis du står med lyst til at stille op.
Bestyrelsen ønsker ikke at sidde til selve generalforsamlingen og finde et
nyt medlem til bestyrelsen. Det kan afholde folk fra at komme til, hvis de
er bange for at blive overtalt til en bestyrelsespost, fordi de var så søde
at møde op, eller fordi det var deres ”tur”. Vi ønsker at være forberedt på
de opgaver, vi skal løse. Men vi vil igen understrege, stil op eller henvend
dig ved interesse for bestyrelsesarbejde.
Når I læser dette, så har alle landsbylaug fra 6430, været i Holm til
møde med kommunen den 24. januar. Mødet skal give de forskellige
landsbyer i kommunen mulighed for at drøfte sager med kommunen og
skabe et større samarbejde mellem de forskellige landsbyer i de sager,
hvor det giver mening. Der vil komme et fyldigt referat fra mødet, som
også vil være forudsætningen for, at vi kan komme videre med vores nye
udviklingsplan for Holm. Mere om det i næste udgave af Holmboen.
Vi ses
Bestyrelsen
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By- og strandrensning
Vil du ofre et par timer af dit liv til
gavn for dig selv og dine omgivelser
– hjælp os med at gøre vores by
sommerklar!

Mød op lørdag den

30. marts
kl. 10 på Holm
Sognegård
Vi starter med uddeling af ruter og
når vi er færdige med at samle affald, er
Bestyrelsen vært ved en pølse og øl/
vand. Der er selvfølgelig igen i år konkurrencer om, hvem der finder den mest mærkelige ting, den største
ting, den mindste ting og den grimmeste ting.

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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Holm Sogneforening afholder

GENERALFORSAMLING
fredag den 22. februar 2019

Holm Vandværk afholder

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30
i Holm Sognegård

i Holm Sognegård
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I år er Hanne Hansen, Jonna Neumayr og Hans Chr. Jessen på valg.
Hanne Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har forslag til nyt
bestyrelsesmedlem, men det skal selvfølgelig ikke afholde andre fra at
stille op til posten.

Under generalforsamlingen vil vandværket være vært ved en kop kaffe
med brød.

Der er generalforsamling med forudgående fællesspisning kl. 18, hvor vi
severer Skipperlabskovs, som er gratis sammen med én genstand.
Her efter, kl. 19, er der generalforsamling med kaffe/te og småkager.

NB! Der udsendes ikke årsregnskab, men dette kan rekvireres
hos bestyrelsen og vil, sammen med takstblad, være fremlagt på
generalforsamlingen.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig. Skriv en sms, eller mail, til
Jonna på mobil 2847 4281 eller mail: baunbjergvej@gmail.com.
Hvis man kun vil deltage i generalforsamlingen, kommer man blot kl. 19.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Holm Amatør Teater opfører

Fest i forsamlingshuset
igen en komedie af Knud Erik Meyer Ibsen
Hvem er vi, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille de tomme flasker. Disse
tre store spørgsmål om livet bliver taget op til behandling af HAT i årets
teatersatsning.
I løbet af forestillingen bliver vi taget med til fest i Holm forsamlingshus
i anledning af Anne-Marie og Svend Olsens bryllup. Mødet mellem
brudens og brudgommens vidt forskellige familier bliver ikke nemt. Når
små kiks for alt i verden skal skjules for at bevare facaden, så kan meget
gå galt. Da gæster og personale i forsamlingshuset ikke altid er, som folk
er flest, så går det galt – meget galt.
Processen med at skabe en forestilling bevæger sig tilfredsstillende
fremad, så vi tør godt love, at det bliver morsomt. Vi glæder os til at gå
på scenen og spille vores roller for jer. Godt hjulpet af de medvirkende
der skaber lys- og lydeffekter. Alt dette på en scene, der er pyntet op til
lejligheden.
Vi laver 3 forestillinger
Generalprøve fredag den 8. marts kl. 15:00, entré 40 kr.
Forestilling
fredag den 8. marts kl. 20:00, entré 75 kr.
Forestilling
lørdag den 9. marts kl. 19:30, entré 75 kr.
Billetterne blev sat til salg torsdag den 6. december.
Forsalg på Holm Sognegård torsdage i kontorets åbningstid kl. 18-19.
Efter aftenforestillingerne vil der være almindelig slendrian i Holmbostuen, hvor man kan købe forfriskninger og Hatdogs.
Jørgen Hornshøj
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Badebroen
En mild novemberdag blev badebroen kørt i vinterhi, efter at den har
været rammen om mange menneskers sommerfornøjelser gennem
den fine sommer. Der er mange fra hele Nordals, og en del turister, som
kommer til Odderkær, fordi badebroen er der. En af vores mange goder,
som kun eksisterer, fordi nogle har lyst til at forære en arbejdsindsats til
fællesskabet.
Jørgen Hornshøj
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Fællesspisning
i Holm sognegård

5. februar, 5. marts
og 2. april
Tilmelding skal ske senest en uge før
til Anja og Per Larsen, tlf. 2252 2050.

Lotto

Åbningstider Jollmands Gaard:
Hver lørdag fra kl. 9.30-11, hvor man kan få en guided rundvisning.
15. juni til 15. september er der mulighed for guided rundvisning tirsdag
og lørdag fra 14-16. I juli måned skal henv. ske til Kurt Andersen på
tlf. 3066 1967 eller Peter Jensen på tlf. 7445 4112.
Entré 25,- kr. for personer over 14 år.
Udenfor normale åbningstider er der mulighed for rundvisning for
25,- kr. pr. person, dog minimun kr. 250,Kontakt Knud Flemming Andersen på tlf. 7445 3516 eller 2280 4899,
e-mail: knud.flemming.a@gmail.com
www.jollmandsgaard.dk
Åbningstider Hjortspringbåden
Lørdage fra kl. 14-17.
www.hjortspring.dk
Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk

Hver anden mandag:

4. februar • 18. februar • 4. marts • 18. marts • 1. april
15. april • 29. april
Er der spørgsmål eller andet,
så ring til Hanne Hansen
Tlf. 3054 2330
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Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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Fra Holmbodagbogen
Oktober 2018
Nedbør for oktober: 25,6 mm mod normalt 68mm.

Mærkedage
01. Tove Christensen, Møllegade 45, er flyttet til Tangshave, Nordborg.
01. Conny og Jørgen Ellegaard, Møllegade 39, havde sølvbryllup.
02. Flemming Andersen, Enghaven 8, fyldte 70 år.
Dødsfald
26. Hans Uwe Paustian, Brushøj 10, døde 79 år gammel.
Begivenheder
01. Frede Branick er flyttet ind på Brushøjvej 4.
02. Fællesspisning med 24 deltagere.
02. Lotto med ca. 50 deltagere.
06. Officiel indvielse af 1. sal i Nordborg Roklub.
09. Strik med 11 strikkere.
15. Tina Mathiesen og Piere Hansen er flyttet ind på Bjørnkærvej 20.
16. Lotto med ca. 50 deltagere.
23. Strik med 11 strikkere.
27. Åbent Arkiv med 3 besøgende.
29. Lotto med ca. 50 deltagere.
November 2018
Nedbør: 34,2 mm mod normal 56 mm (målt på Nørrelykkegård)
Mærkedage
02. Hans Jessen, Møllegade 74, fyldte 80 år .
02. Flemming Andersen, Enghaven 14, fyldte 70 år.
05. Bente Rasmussen, Hopsøhøj 16, fyldte 70 år.
19. Anette Jessen, Gammeldam 41, tidligere Stjørnsholm, fyldte 75 år.
Dødsfald
18. Kurt Seidelmann, Havnbjerg, tidligere Lønsemadevej 15, døde 57 år
gammel.
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Begivenheder
02. Alsingergildet havde udgivelse af bogen ” 101 Pejlemærker på Als”, i
Alsingerstuen i Bagehuset på Jollmandsgaard 45 deltagere.
02. Jagt. 20 jægere. Der blev skudt 1 dyr, 1 sneppe og 1 ræv.
06. Fællesspisning med 38 deltagere.
07. Cirkeldans ved Melsene Laux. 7 deltagere.
07. Slægtsforskning med 8 deltagere.
13. Strikkeaften med 16 deltagere.
24. Jagt. 45 deltagere. Der blev skudt 1 dyr, 5 harer, 1 ræv og 1 fasan.
24. Åbent Arkiv med 6 deltagere.
25. Juletræsfest med ca. 50 deltagere.
27. Strikkeaften med7 deltagere.
Uffe Christensen er flyttet til Møllegade 97A fra Møllegade 81A.
December 2018
Nedbør i december: 64 mm mod normalt 60 mm.
Nedbør for hele 2018: 596,3 mm.
Mærkedage
02. Frede Duus, Brushøjvej 13, fyldte 70 år.
19. Nis Schultz, Enghaven 9, fyldte 70 år.
23. Carl Sørensen, Dyvigvej 10 A, fyldte 70 år.
29. Nora Hansen, født Johnsen, tidligere Møllegade 2, fyldte 70 år.
Dødsfald
Jørgen Christian Detlefsen, født 17. marts 1942 i Holm,
død i november 2018 i Kungsängen (NV for Stockholm) Sverige.
Begivenheder
01. Julestue på Jollmandsgård. 233 betalende gæster og 60 børn
04. Fællesspisning med 48 deltagere.
05. Slægtsforskning med 12 deltagere.
10. Lotto med 60 deltagere.
11. Strikkeaften med 8 deltagere.
14. Jagt. 25 deltagere. 1 dyr, 3 harer, 1 fasan.
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Aktivitetskalender for Holm Sogneforening • Februar - Maj 2019

Holm Strikkeklub
Hver anden tirsdag.
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.

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Datoer: 12. februar, 26. februar,
12. marts og 26. marts
Tove Bruun, tlf. 6139 0723 og
Anete Grau Jensen, tlf. 2765 9602.
Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Transport

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

Meditativ dans
Ved Melsene Laux. Den første torsdag i februar, marts og april, dvs.

7. februar, 7. marts og 4. april

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Fællesspisning med

børnevenlig menu og tidspunkt
Den første fællesspisning tilpasset børnefamilier blev en god oplevelse.
Deltagerne havde en hyggelig aften, og alle kunne komme hjem i seng
til ordentlig tid.
Vi har nu samlet op på tilbagemeldingerne og de indhøstede erfaringer,
og det former den fremtidige aktivitet. Priserne bliver nok justeret op
med 5 kr. Vi kan ikke finde en ugedag, som kan samle de fleste, derfor
er planen at vi skifter mellem ugedagene fra gang til gang. Vi vil afholde
et arrangement mere i denne sæson. Vi har ikke undersøgt muligheden
for, om disse spisninger skal være en selvstændig aktivitet med sin egne
tovholdere. Hvis det skal være en hyppig aktivitet, skal den nok have sin
egen gruppe.
Jørgen Hornshøj
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Rigt- eller fattigt grøn
I har sikkert også glædet jer over de stærkt orange grene på piletræerne
på Oksbølvej mellem Stevning og Brandsbøl? En farveoplevelse, hver
gang man kører forbi, især når himlen er blå. Og så ser man frem til
foråret, når den store magnolie oppe i Brandsbøl blomstrer så overdådigt,
og selvfølgelig også det kæmpe kastanietræ, lige inden man kommer til
Nordborg. Sådan kunne jeg blive ved at fortælle om de mange oplevelser, som træerne giver mig. Store træer, mærkværdige træer, sjældne
træer. I Holm findes et stort tulipantræ, et træ som først blomstrer efter
30 år. Der findes også et mispeltræ og en meget stor stjernemagnolie, og
mange andre, som jeg ikke kender navnet på eller slet ikke har opdaget
endnu.
Jeg mener, at vi skal værne om denne mangfoldighed. Ikke bare for skønhedens skyld, men også for mangfoldighedens skyld. Hver dag forsvinder
mindst én dyreart eller én planteart fra vores planet.
Se bare rundt omkring, hvordan monokulturen spreder sig. Der, hvor der
tidligere voksede utallige ”ukrudtsplanter”, hvor markblomster blomstrede, er der snart kun en slags græs tilbage, som overlever de forskellige
"behandlinger”. Vist er det stadigvæk grønt, men fattigt grønt. Træer og
buske i markskellene bliver klippet smallere og smallere, vejkanten bliver
pløjet hårdt op til vejen – hvor er der plads til planter som næring for
insekter, fugle og i sidste ende af kæden til os mennesker?
Nu er det sådan, at træerne ikke bare tager sollys og giver skygge, de er
også til stor hjælp, når det gælder CO₂ udslip. De bruger CO₂. Med hvert
træ og busk vi planter og lader vokse, gør vi en indsats for klimaet. Her
ude i Holm, ved ”verdens ende”, kan vi ikke gøre så meget andet, men ét
KAN vi gøre. Vi kan gøre nordspidsen af Als grønnere, mere rig på arter,
mere blomstrende. Vi kan bidrage til biodiversiteten og et bedre klima.
Melsene Laux

Holm Lokalhistorisk Arkiv/Sogneforeningen
indbyder til møde på Sognegården i Holm
Søndag den 10. februar kl. 19.00
Fhv. Chefredaktør ved "Der Nordschleswiger", Siegfried Matlok,
vil indlede aftenen med bl.a. at fortælle lidt om sin baggrund, herunder
om de politiske forhold i grænselandet.
Aftalen med Siegfried er kommet i stand, da han besøgte arkivet for at
finde oplysninger om familien Albrecht (tidligere bagermester i Holm).
Hvad der er kommet ud af det vil han ligeledes fortælle om.
Siegfried Matlok er opvokset I en tysk-dansk familie syd for grænsen, og
har dengang haft de nationale spændinger tæt inde på livet. Han har
været chefredaktør for "Der Nordschleswiger" i mere end 40 år. Han var i
24 år den første leder af det tyske mindretals sekretariat ved regeringen
og Folketinget i København, og har for sin indsats modtaget danske og
tyske ordener.
I 2015 fik han af Dronningen tildelt "Ebbe Munck-prisen". Han er en
kendt foredragsholder og kommentator i dansk-tyske anliggender.
Alle er velkomne!
Entre 50 kr. inkl. kaffe m. brød .
Tilmelding senest fredag den 8. februar til Henriette Matthiesen, på tlf.
7445 3640 eller på mail: henriettem@bbsyd.dk
Lokalkistorisk gruppe
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Påskeudstilling 2019

Sønderjysk harejagt anno 1910

lørdag den 20. og søndag den 21. april
kl. 14-17
I år åbnes Egon Mais værkstedbygning, Møllegade 44, for Påskeudstillingen på Nordals. Jeg viser malerier med temat ”fugle” i forskellige
variationer, og Mette Frøsig fra Sønderborg viser sine spændende
skulpturer.
Derudover vil vi byde på kaffe og ”lidt mundgodt” både lørdag og
søndag. Kom forbi og får en forfriskende oplevelse.
Velkommen! Melsene Laux

Personer på billedet er fra venstre: Jes Petersen Kolmos, Hellesøvej 43,
Mathias Matthiesen, Damgade 26, Hans Petersen Kolmos, Møllegade 53, og
Hans Jensen Schmidt, Møllegade 95.
Der vil være påskeudstillinger mange steder i Nordborg, Holm og omegn.
Hold øje med plakater og brochurer rundt omkring.

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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JAGTENS HISTORIE I SØNDERJYLLAND
Af Hans Kristensen
Vi er i udkanten af en lille landsby i det østlige Sønderjylland i
1900-tallets første årti. Godt 40 forventningsfulde jægere er mødt op
til det, som de ved bliver årets jagtoplevelse: Harejagten på det over
1.200 hektar store jagtterræn, et samlet revir bestående af alle områdets
mindre landejendomme, således som den dengang gældende preussiske
jagtlov foreskrev det.
Bemærk at harejagten står i ental. Der var kun den ene om året, selv om
det åbne agerland med de mange tætte markhegn myldrede med harer.
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Før og efter jagten havde harerne fred. Til gengæld fik alle jagtdeltagere
rigeligt skud i bøssen denne ene dag.

i krostuen blot for en enkelt gang at få lov til at opleve en sønderjysk
harejagt som den var engang …

Jagten foregik ved store drev ud over markerne. Trods den tunge lerjord,
der gjorde støvlerne tunge, var humøret i top. Kommentarer rullede
op og ned ad den lange jægerkæde. Muntre tilråb til den jæger, som
nedlagde sit vildt, og drillende bemærkninger ved forbiere.

Når jeg forstørrer billedet, kan jeg genkende nogle af geværerne, som
den type jeg skød min første hare med i 1948 i marken ved Mosevang i
Nordborg. Det var med fars gamle hanegevær til pigpatroner. Geværet
var af min farfars (f.1854-d 1944) fra Lysabild. Derhjemme havde vi
løst i krudthornet, kapok, kugler og hagl i flere størrelser og propper
samt tomme pigpatroner. Med det tilhørende ‘værktøj’ kunne vi selv
lade patronerne. Jeg har stadig samme gevær og tilbehør og værktøj
liggende, men ingen krudt! Far har fortalt, at hans mor kunne skænde på
min farfar, når han kom hjem fra en jagt. Det kunne nemlig ske, at farfar
løb tør for fx ‘kapok’ til at lade patronerne med, hvis han i marken løb
tør for færdigladede patroner. Så rev han et hjørnet i uldfrakken op, og
brugte frakkeulden som kapok. Det var jo mormor, der skulle reparere
frakken.

En flok drenge var fordelt mellem jægerne som klappere, og sørgede for,
at nedlagte harer kom op i den hestetrukne vildtvogn, der kørte lige bag
rækken af jægere.
Ved middagstid blev der holdt pause i et lille fiskerhus ude ved kysten:
”Jægerne fyldte det lille hus. Den medbragte frokost blev sat til livs
under fornøjeligt, kammeratligt samvær, krydret af mere eller mindre
virkelighedstro beretninger og oplevelser på jagtstien. Kaffe og
kaffepunsche blev der skænket, og de mest eventyrlige beretninger er
der sikkert blevet skålet særdeles flittigt til”, lyder en af beretningerne fra
dengang.
Men pausen måtte ikke blive for lang. Den korte efterårsdag skulle
udnyttes.
”Jagten gik videre og harevognen fulgte troligt efter”.
Når dagen var forbi, blev vildtet hængt op på loftet hos terrænets
opsynsmand, hvor der efter en sådan jagtdag altid hang langt over 200
harer i sirlige rækker, klar til at blive sendt med toget til vildthandlerne i
Flensborg eller Hamborg, der modtog lignende sendinger fra tilsvarende
terræner i hele det sønderjyske område.
Dagen sluttede på landsbykroen, hvor dagens jagtkonge måtte give en
lille én. I beretningerne fra dengang fremhæves særligt et år, hvor en
ung købmand fra Sønderborg nedlagde 22 harer og sluttede dagen med
at skyde en ræv.
”Det blev ikke nogen helt billig omgang”, konstaterede fortælleren tørt.
Men hvilken jæger fra nutiden ville ikke gerne beværte hele selskabet
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Fra Juletræsfesten 2018
Der var stor opbakning til børnenes juletræsfest. I år havde vi, som noget
nyt, Dusko til at spille musik til julesangene, der blev sunget medens vi
gik rundt og rundt om juletræet.
Vi kaldte alle i fællesskab på julemanden., som kom ned oppe fra loftet,
hvor han var kommet ind af et loftvindue. Han havde godter med til
børnene, nogle fik endda taget billeder sammen med julemanden.
Der var æbleskiver og saftevand til børnene og kaffe til de voksne. Alt
imedens der lød julesange over højttalerne.
En virkelig hyggelig eftermiddag vi håber, vil gentage sig igen i år.
Vi håber vi ses i 2019!
Bestyrelsen
Jonna Neumayr
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Fra Helligtrekonger
Traditionen tro afholdtes hellig-tre-konger i Holm lørdag den 5. januar.
Igen i år med stor tilslutning – skønt at se så mange. 29 udklædte og tæt
på 100 besøgende på skolen til maskefald, TAK for stor opbakning.
Igen i år blev der ved hjælp af frivillige kræfter lavet et hyggeligt arrangement på skolen, tak for hjælpen til jer alle.
Dommerpanelet udvalgte og uddelte præmier til bedste udklædninger,
der blev spist hotdogs og lidt drikkelse fra baren blev det også til.
Der blev hygget og snakket til langt ud på natten.
Håber alle havde en hyggelig aften/nat og ser frem til at se jer alle og
endnu flere til næste år.
Bestyrelsen
Trine Bossen Villumsen

1. pladsen gik til Terroristerne

2. pladsen gik til Præsidenterne Donald
Trump, Barak Obama og Hillary Clinton

3. pladsen gik til Olsenbanden
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1200 blomsterløg er sat
Nu er vinteren over os, men om et par måneder kan vi føle foråret
omfavne os. Jeg ser med stor forventning frem til at se resultatet af alle
de blomsterløg, der er blevet sat. Mange har givet en hånd med for at
få sat de blomsterløg, vi har fået af kommunen. Der er også nogle, der
har sat nogle af deres egne løg langs veje og på fællesarealer. Igen en
aktivitet, som er med til at gøre vores sted indbydende.
Jørgen Hornshøj

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Check ind på
Holm Sogneforenings hjemmeside

www.holmsogneforening.dk

Vi har brug for DIG!

Meld dig til vores hjælperbank – sms eller email til
Kristian Dreyer: tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk

Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

Holm Sogneforening er også på

