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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
Anete Grau Jensen
Tlf.: 2765 9602
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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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

Mellemvej 21 • 6430 Nordborg • kundeservice@malerlageret.com

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere
Sjældent har der været så meget at skrive som nu. Det er heldigvis positivt, og vejret er altid en snak værd. Sommeren har igen vist sig fra sin
gode side, om end - den ikke har været så varm og solrig som sidste år.
Det ser dog ud til, at det passer os, vores turister og gæster meget godt.
Der er i hvert fald godt besøgt i byen, i Dyvig og ved vores fantastiske
badestrand ved Odderkær. Siden sidste udgave af dette blad, har Holm
ikke stået stille – men, hvornår gør den det? Vi har for alvor fået gang i
”Holm i 2030 – vejen der til.” Efter en lang opvarmning, så begynder vi at
komme op i fart. Mere om det længere inde i bladet.
Holm Fodboldklub har netop afsluttet deres traditionsrige Holm Cup.
Et fodboldstævne, som gennem årene har udviklet sig til en helt særlig
dag for mange af de deltagende hold, og for de mange Holmboere der
kommer forbi og kigger. Flere af holdende samles denne weekend fra
nær og fjern og tager til Holm, for at få en hyggelig dag, hvor det sociale
er i højsædet. Det er godt for byen, at vi kan være vært for sådan en stor
begivenhed omkring Kulturhuset. En reportage om Landsbyens Holds
indsats til stævnet, kan I læse mere om på de næste sider.
Sankt Hans blev også fejret med manér – heksen røg af sted som den
plejer, og vi er glade for den store opbakning. Kulturhuset er den bedste
ramme for denne aften, og der er stadig plads til flere.
Hvis vi siger højt græs eller græsklipning, så har I nok en god idé om,
hvad de næste linjer handler om. Igennem de seneste årtier, har insekter
og biodiversitet haft sværere og sværere vilkår at leve under – og udvikle sig i. Til dette fakta kan vi finde mange årsager – konsekvenserne
her af er der også mange af. Nogle konsekvenser er målbare, andre er
forudsigelser i fremtiden. Ikke desto mindre, så er det en vigtig sag i
verden og for dem der lever i den – os. Det er også vigtigt, at turister,
vores gæster og os selv, kan se de stier der skal gås på; og den cykelsti
der skal cykles på. Igennem de sidste par år har vi også talt om at få
klippet vores indgang til byen samt vejen til Dyvig, så den så plejet ud.
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Netop i de to områder går biodiversitet og klipning ikke hånd i hånd,
når man ser de to vigtige ting fra hver sit perspektiv. Men mange andre
steder i Holm går de faktisk hånd i hånd. Vi har en by der ser pæn og ren
ud, samtidig med at insekter kan leve og trives mange steder. Hele området omkring Holm med Nørreløkke, Odderkær, Hellesøe, Lønsemaj og
Stegshoved, er et godt område for biodiversiteten, hvor der er en meget
vild og beskyttet natur. Vi er også sikre på, at området ved indgangen til
Holm og vejen til Dyvig, der har været debatteret fra hver sit perspektiv,
særligt på facebook, men sikkert også over hækken med naboen – kommer til at gå hånd i hånd. Det gør det, fordi vi finder en god løsning der
tilgodeser begge perspektiver. Det er dejligt når folk giver deres mening
til kende – det betyder, at man interesserer sig for sine omgivelser på
den ene eller anden måde. Jo flere meninger og holdninger vi får bragt
på banen, desto stærkere bliver de løsninger vi kommer frem til. Vi skal
dog huske at tale/skrive pænt til hinanden, når debatten spidser til.
Gennem det seneste års tid, har I kunnet læse om vores ønske om,
at få en hjertestarter placeret ved kulturhuset. En lille arbejdsgruppe af
faglærte sygeplejersker fra Holm, har arbejdet ihærdigt for at få opgaven
i hus. Vi havde i lang tid en ansøgning liggende ved Tryg-fonden, men
vi blev desværre ikke tildelt en den vej igennem. Samtidig havde vi en
dialog med Søren Thomsen, vores lokale ejer af Heedo appen, som efter
afslaget fra Tryg-fonden, valgte at sponsorere hjertestarteren. Dreyers Elservice sponsorerede installationen i varmeskab, så den altid er driftssikker og kan hænge udendørs, så alle kan komme til den 24 timer i døgnet.
Nu håber vi så, at den aldrig kommer i brug. Men skulle uheldet være
ude, så har vi mulighed for at give en hurtig hjælp til vedkommende.
Om lidt er høsten overstået – det betyder også at vi skal have vores
store Høstfest for børn og de voksne kørt af stablen. I år er det et 40 års
jubilæum – det betyder også nogle overraskelser til festen om aftenen i
Johnsens lade. I år er der et større band, og der vil også ske andre spændende ting. Så husk at købe din billet og tag dine naboer, venner og
familie med. Tidligere Holmboere er også meget velkommen – og kan
man ikke komme til Holm inden festen, kan billetten bestilles via Kristian
Dreyer. Der er flere B&B i byen og et hotel lige ned af bakken, så ingen
undskyldninger for ikke at deltage. I år starter festen allerede kl. 18 – så
husk det. Husk at komme op til kulturhuset om formiddagen med dine
børn – det er altid en hyggelig formiddag og der vil med garanti være
skæg og ballade på programmet.
Tilbage er der kun at ønske alle et godt efterår, vi glæder os til at
mødes til årets Høstfest, hvor vi traditionen tro har en rigtig hyggelig
aften.
Vi ses derude
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Holm vandværk skifter din vandmåler!
Holm vandværk udskifter vandmålerne i Holm til nye digitale målere der
kan fjernaflæses. Udskiftningen er planlagt til at foregå i løbet af oktober
og november måned 2019.
For at kunne skifte måleren, skal der kunne lukkes for afbryderhanen, der
sidder før vanduret.
I bedes derfor i løbet af den næste tid kontrollere, at hanen kan lukke.
Hvis hanen ikke virker, bedes i få et vvs-firma til at udskifte hanen inden
oktober!!!
Med venlig hilsen
Holm Vandværk

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

7

Sankt Hans 2019 i Holm Kulturhus
I år var Sankt Hans en fantastisk sol- og sommervejrsaften, og Holm
Kulturhus var fyldt med glade voksne og børn, der var i super humør og
klar på udendørs aktiviteter.
Aftenen startede med at grille snobrød og bagefter var der Mariekiks
med skumfiduser.
Grillmesteren var klar med grillpølser m. brød, og dertil kunne man købe
øl, vand eller vin.
Nogle børn fandt ud til fodboldbanen og tog en fodboldkamp, andre
valgte at gå på loftet, hvor der blev vist Disneyfilm på storskærm, som de
kunne nyde fra de store luftmadrasser, der var lagt ud.
Båltalen blev holdt af Kristian Dreyer, der fortalte om Sankt Hans’
oprindelse, og hvordan man ser på denne aften nu om dage.
Der blev sunget Midsommervise og Alssang, og heksen blev sendt til
Bloksbjerg.
Vi siger mange tak for fremmødet og håber, at vi ses næste år igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Holm Landsbylaug
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Loppemarked i Johnsens lade
den 22. og 23. juni kl. 10-15
Det var en stor succes, med stor tilslutning. Der var omkring 20 boder –
store som små.
Ca. 250 besøgende lagde vejen omkring, og der var godt salg i både lopper og pølser øl, kaffe og kage .
Vi gentager næste år, hvis der er interesse for det.
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Cirkeldans – meditativ dans
Har du lyst at bevæge dig til musik?
Vi danser hver den første torsdag i måneden, første gang

torsdag den 5. september kl. 19
Vi danser ca. en time i Kulturhuset under taget.
Datoer: 3. oktober, 7. november og 5. december.

Transport

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

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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HØSTFEST
Børnearrangement kl. 10 på sportspladsen og i salen pi Holm
Kulturhus. I tilfælde af regn, kun i salen.
Der vil være forskellige aktiviteter.
Som sædvanlig er Holm Landsbylaug vært med
æbleskiver og saftevand.

Høstfest for de voksne. I år starter vi, som noget nyt,
allerede kl. 18 i laden hos Kaja og Christen.
Spis din medbragte mad og hyg dig sammen med de andre
holmboere og gæster. Der vil være høsttale, overraskelser og
underholdning ved Solid Sound. Der kan købes drikkevarer til
høkerpriser hele aftenen.
Køb af billetter torsdag den 22. og 29. august og
torsdag den 5. september mellem kl. 18-19 i Holm Kulturhus.
Pris for alle festdeltagere: 75 kr. per person.
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7. september 2019
40 års jubilæum!
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hjælpende hånd

Vi har brug for en
til følgende til årets høstfest

HOLD 1
Onsdag den 4. september kl. 17
Klargøring/rengøring og opsætning af lys i Chrestens lade .
HOLD 2
Torsdag den 5. september kl. 17
Opstilling af scene, borde, stole og bar.
HOLD 3
Fredag den 6. september kl. 19
Borddækning og pyntning af laden samt opstilling af toiletvogn.
HOLD 4
Søndag den 8. september kl. 11
Oprydning
Tilmelding til et af holdene til Jonna på mobil 2846 4281 eller på
mail: baunbjergvej@gmail.com.
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Åbningstider Jollmands Gaard:
Hver lørdag fra kl. 9.30 til kl. 11.30, hvor man kan få en guided
rundvisning på gården.
Ekstra åbningstider:
I perioden fra 15. juni til 1. september er der også åben for guided rundvisning, tirsdag, torsdag og lørdag eftermiddag fra kl. 14.00 - 16.00.
I juli måned skal henvendelse ske til Kurt Andersen 3066 1967 eller
Peter Jensen 2370 7881.
Entre kr. 30,- pr. person over 12 år.
www.jollmandsgaard.dk
Åbningstider Hjortspringbåden
tirsdage fra 1. april til 26. november 2019 fra kl. 18:30 til 21:00
tirsdage og lørdage fra 15. maj til 15. august fra kl. 14:00 til 17:00
www.hjortspring.dk
Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk

Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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Holm i år 2030
– vejen dertil
Hermed en status på vores udviklingsplan version 2.
Som der er skrevet i klummen,
så er vi ved at have grundstenene på plads, så vi kan arbejde
videre med vores udviklingsplan. Det har været en lang
opvarmning, men vi er meget tilfredse med processen indtil nu.
15 personer har meldt deres interesse i arbejdet, som spænder vidt. Vi
har afholdt de to første møder, når I læser dette.
Der er udarbejdet en analyse af de styrker, svagheder, muligheder og
begrænsninger vi har i Holm. Den analyse forsætter vi med, og den giver
os et godt udgangspunkt for, at nå til nogle del- og konklusioner, som
kan føre til handling i den strategi, som er valgt.
Vi forsætter den gode udviklingsplan, som blev lavet tilbage i 2009.
Mange af de projekter er færdiggjort, men der er også mange nye på
tegnebrættet.
Der er også organisatoriske emner, som kan hjælpe os igennem hverdagens mange gøremål – de er også en del af arbejdet.
Der er virkelig perspektiver i det arbejde vi laver nu, og det vil hjælpe os
godt på vej mod 2030 og fremtiden i Holm. Arbejdet vil blive præsenteret på et borgermøde medio 2020, når der ligger noget konkret på
bordet.
ndnu engang vil vi gerne sige tusind tak for indsatsen til dem der deltager her i gruppen, men også dem der til daglig hjælper og støtter
Landsbylauget med stort og småt. Det er med til at skabe balance mellem stabilitet og fornyelse – drift og udvikling, alle dele er lige vigtige for
et godt landsbyliv.
Bestyrelsen
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En lille ”Greta” i Holm?
Når man er på ferie i Holm, kan man opleve noget når man går en aftentur for at lufte mormors hund, eller når man cykler lidt på mormors
gamle cykel. Men lige som man tænker hvor fredeligt der er, kommer
en bil drønende forbi med en hastighed, som ikke engang er tilladt på
landevejen, og inden man når at springe til siden – men der findes jo ingen ”side”, intet fortov – er bilen næsten ud af syne. Og som om det ikke
er nok, kommer den samme bil efter nogle minutter endnu hurtigere og
efterfulgt af en anden racerkører tilbage i modsat retning!
Men når man er 11 år og følger med i tiden , så ved man da godt, at man
kan ”gøre noget”! En 11-årig i dag kan, og vil gøre noget. Derfor sad
Maria dagen efter på Møllegade, og når der kom en bil kørende, viste
hun sit papskilt ”LANGSOMT” – og det gav resultat: Onsdag eftermiddag registrerede hun nøjagtig 38 biler og kunne konstatere, at de gik
lidt ned i fart og kørte i en ”korrekt” hastighed forbi hende, undtagen en
motorcykel , som susede forbi.
Tak, kære Maria, at du har mod og beslutsomhed til at vise os, at vi
burde tænke os om og tage hensyn til hinanden! Og velkommen igen i
vores smukke Holm.
19

Fra Holmbodagbogen

April 2019
Nedbør for april: 15,7 mmmod normalt 40 mm.
Mærkedage:
8. Bjarne Eliassen, Enghaven 4, 70 år.
22. Elke Bladt, Møllegade 81B, 60 år.
22. Niels Andressen, Møllegade 73A, 90 år.
24. Tove Petersen. Møllegade 29, 70 år.
Begivenheder:
1. Michael Hellesø er flyttet til Møllegade 52 fra Møllegade 60, 1. sal.  
1. Fællespisning, 42 deltagere.
4. Foredrag ved Anne Mette Lauritzen, tidligere Baunbjerg 11, om 		
		 hendes bog: ”Dit opslag er blevet fjernet”,  54 deltagere.
13. Dele af Støtteforeningen for Jollmandsgård deltog i en event-tur 		
		 med Realdania til lokomotivværkstedet bag Hovedbanegården i
		København.
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17.
-27.
		
25.
		
27.
28.

Påskeudstilling i den gule bygning (tidligere Timco), Møllegade,    		
Hjortspringbåden, Dyvigvej, Trebbien, Møllegade 1, Oldenorvej 2 		
i Dyvig.
Generalforsamling på Jollmandsgård for Støtteforeningen,
22 deltagere.
Åbent Arkiv, 4 deltagere.
Nordborg Skole. Konfirmation i Nordborg Kirke.

Mai
Nedbør for maj: 39,4 mm mod normalt 42 mm.
Mærkedage:
26. Guldkonfirmation årgang ’55 i Nordborg Kirke.
26. Jan O. Billeskov, Møllegade 73, fyldte 60 år.
30. Oksbøl Friskole. Konfirmation i Oksbøl Kirke.
Dødsfald:
7. Christian Hansen, Bøgestien 2, blev 86 år gammel.
16. Egon Madsen, Nordborg, tidligere Damgade 7, blev 75 år gammel.
Begivenheder:
		 Møllegade 19 solgt.
2. RealDania arrangement på Jollmands Gård. 100 gæster.
25. Åbent Arkiv. 7 deltagere.
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De Sønderjyske piger
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

De sønderjyske piger foran Valdemarsmuren
iklædt alsinger (t. h.) og føringer (t. v.)
folkedragt, som repræsenterede det østlige
og det vestlige Sønderjylland, Nord- og
Sydslesvig.
Postkort fra afstemningstiden 1920 viser en af
de to sønderjyske piger med Mor Danmark.
De Sønderjydske Piger er er en del af digtet,
"De vog dem, vi grov dem", der blev skrevet
af Holger Drachmann, og er fra hans bog
"Derovre fra Grænsen" der udkom i 1877 og
blev senere illustreret ved et billede af to
sønderjydske piger. Bogen og billedet blev
meget populære i hele landet, og selve billedet
blev nærmest et nationalt symbol, og man så motivet på bl.a. kopper,
tallerkener, porcelænspibehoveder og kunstfærdigt udførte billeder i
forskellige størrelser og varierende baggrunde.
Historie
Holger Drachmanns bog var inspireret af hans rejse i det tabte land syd
for Kongeåen efter krigen i 1864, og han besøgte steder og personer
der havde været vidne til krigen. Denne tur kom forbi Sønderborg, hvor
han gik en aftentur forbi Dybbøl Mølle og videre ud til Bøffelkobbel. Her
standsede han ved et hus, hvor der i forhaven var en velholdt grav for
to danske soldater, og han faldt i snak med husets unge datter. Senere
samme aften skrev han digtet på sit hotel i Sønderborg.
Digtet kom med i bogen Derovre fra grænsen, der blev en stor success,
og i selve digtet var efterfølgende vers skrevet;
"De vog dem, vi grov dem en grav i vor have,
lagde dem ved siden af den alfar vej,
alle vore blomster skal smykke deres grave.
Sønderjyske piger I forglemme dem ej".
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Hejmdal 14. maj 1919.
Hvorledes det berømte billede blev til.
Indlæg af Arne May
En af Skaarup statsseminariums veteraner, fhv. musik- og sanglærer
H. Tofte, fyldte i tirsdags 80 år. Tofte var gift med en kusine, den
daværende frøken Valborg Tofte, den ene af de to sønderjyske piger,
hvis billede hænger i de tusind hjem. Overfor ”Fyns Ventreblad”s
medarbejdere, fortæller Hr. Tofte, hvorledes det gik til, at hans hustru og
hendes søster i sin tid blev fotograferede som de to sønderjyske piger.
Det var ikke tilfældigt, at der kom et sådant billede af de to sønderjyske
piger frem – fortæller Hr. Tofte. Der var i Frankrig udkommen et allegorisk
billede af to kvinder i nationaldragter, symboliserende det undertrykte
Alsace-Lorraine. Og den iderige forlagsboghandler Ernst Bojesen,
Nordisk Forlag, fandt da på at der skulle udgives et lignende billede
herhjemme, forstillende Sønderjylland. Ernst Bojesen henvendte sig til
den tidligere overlærer Tofte ved den danske borgerskole i Flensborg.
Tofte, der, efter at tyskerne havde lukket skolen og afskediget ham i 64,
var bleven forstander for landbrugsskolen i Aagaard ved Oversø, havde
to døtre, Valborg og Helga, som man havde udset til hvervet. De var af
ægte sønderjysk afstamning på begge sider – og uden betydning var det
vel næppe heller, at de begge så godt ud.
Der var tilvejebragt to ægte gamle sønderjyske dragter, den ene fra Als
og den anden fra Föhr, de var forresten ret kostbare, særlig den fra Föhr,
da det var gedigent silketøj det meste af dragten.
Billedet blev taget inde i Flensborg af fotograf Schumann. Der blev først
taget et billede, hvorpå de to unge piger stod op ved siden af hinanden
ligesom på billedet fra Alsace-Lorraine. Men det syntes man ikke, var så
godt.
På det billede, der blev benyttet og som blev landskendt, ja verdensberømt, ses den ene søster – Helga Tofte – i siddende stilling. Denne
unge pige døde nogle få år efter.
Hr. Tofte fortæller videre, at da fotografiet kom til København, blev man
der straks flovet af dets storstilede, gribende enkelthed.
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Hjertestarter ved Kulturhuset i Holm
Det er fantastisk, at vi har fået en hjertestarter i centrum af Holm. Er uheldet ude, så kan vi hjælpe os selv, inden akutbil og ambulance når frem.
Heldigvis bor vi et sted, hvor der er en akutbil, og den vil kunne være
fremme på 10-12 minutter i vores yderområder ved Odderkær, Hellesøe
og Lønsemaj. MEN, nu kan dem der er tilmeldt Regions Syddanmarks
ordning ”Førstehjælper” hente hjertestarteren ved kulturhuset og kører
til den skadelidte, og måske hente et par minutter, inden akutbilen er
fremme.
Det kan være livreddende. Det kræver at førstehjælperen er hjemme
eller i Holm og kan nå frem til hjertestarteren hurtigt. Man bliver automatisk kaldt ud af alarmcentralen samtidig med akut-, lægebilen og
ambulancen. Det giver os et lille forspring.
Det kunne også være en situation, hvor en gæst i kulturhuset vælter
om – så er hjælpen lige uden for døren. Så jo flere der melder sig som
”førstehjælper” – desto større er chancen for at nogen er hjemme, og kan
træde til. Vi håber aldrig det kommer så langt, men det giver trods alt
tryghed i yderkanten, at nogen kan træde til hurtigt.
Vi har et serviceabonnement, så den bliver kontrolleret hvert år, så vi er
sikre på den virker, når den, måske, skal i brug. Den står samtidigt i et
varmeskab, der sikrer at elektronikken virker, når den skal.
Der er billeder vist her, hvordan man åbner skabet. Men det er meget
nemt. Når først man tager hjertestarten ud og åbner den, så fortæller
den, hvad man skal gøre. Det vil sige, at man kan bruge den uanset om
man har et førstehjælpskursus eller ej. Så er du ikke tilmeldt som førstehjælper, kan du sagtens bruge hjertestarteren alligevel, hvis du får behov
for det. I skabet ligger der ansigtsmasker, som man kan tage med sig.
Den ligger man på munden af vedkommende, når man skal puste luft i
lungerne.
Men hermed en opfordring til at få et førstehjælpskursus. Endnu engang
tak til sponsorerne.
Bestyrelsen
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Sponsor: Søren Thomsen
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Fællesspisning

i Holm Kulturhus

Så er vi igen ved at nærme os den årstid,
hvor vi skal hygge sammen indendørs. Det
betyder at vi starter op på fællesspisning.
Anja har igen påtaget sig opgaven med at
være den samlende kraft i denne hyggelige aktivitet.
Den første fællesspisning bliver

tirsdag den 1. oktober.
Desuden er der planlagt fællesspisning på følgende datoer , tirsdag den 5.
november, tirsdag den 3. december, tirsdag den 4. februar, tirsdag den
3. marts og tirsdag den 7. april. Vær dog opmærksom på at der kan
forekomme ændringer, men de vil blive annonceret.
Tilmelding i ugen før til Anja tlf. 2252 2050.

Lotto starter op igen

Lottoholdet starter op til en ny sæson

mandag den 9. september.
Dørene åbnes kl. 18.15, og spillet begynder kl. 19. Bor der en lille
spillefugl i dig, så kom og vær med til denne fornøjelse. Der spilles hver
anden mandag. Se kalenderen side 16-17.
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

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

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Lørdag den 3. august var fodboldbanen i Holm igen ramme om Holm
Fodboldklubs traditionsrige fodboldstævne. Og ligesom de mange
andre år – var stævnet godt besøgt af både hold og tilskuere. 12 hold og
120 spillere var i aktion, hvor Holms Vidunderlige Pølser, anført af Claus
Zickert, vandt årets turnering. Bedste mandlige spiller til stævnet blev
John Schou fra Landsbyholdet. Det glæder vi os over.
28

Holm Cup 2019
Vores Landsbyhold var igen med til stævnet. I år med et par debutanter,
som gjorde en god figur. Desværre blev debuttanten Rolf Nørulf skadet i
den næstsidste kamp, og vi venter stadig på svar fra holdets medicinske
stab, hvor slemt det står til. Ingen tvivl om at Rolf var en stor gevinst for
os i år – vi ønsker god bedring. 
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Der er efterhånden kamp om pladserne, og det presser selvfølgelig
niveauet op, når konkurrencen om pladserne på holdet skærpes frem
mod næste år. Holdet har allerede skrevet kontrakt med et par yngre
herrer fra Nørrehaven, som kan tilføre holdet lidt fart på den sidste 1/3
af banen. Holdets udfordring i år var at få bolden i mål. Det lykkedes
heldigvis i den sidste kamp, hvor vi sikrede os en fortjent sejr på 1-0 over
Christensen-klanen fra Holm, som blev styret af selveste Hans Christensen på Møllegade, som brugte al sin erfaring fra sin tidligere fodboldkarriere. Desværre var det ikke nok mod Landsbyholdet.
De to første kampe endte 0-0. Vi spillede lige op mod de professionelle
spillere fra Holm Fodboldklub i vores første kamp – det er vi meget
tilfredse med, og kampen må jo nok betegnes som et af stævnets mest
overraskende resultater. Næsten – for den mest spektakulære sejr blev
desværre vundet af Holm Pigerne, med Julie Schou som primus motor,
over os. Så de har håneretten det næste års tid. Det må være holdets
skønhed der tog pippet fra drengene på banen, for de var helt uden den
normale kvalitet.
Dagen startede op med taktikmøde på baunbjergvej, hvor anfører Kåre
og Frue lagde hus til. Som altid skal der en lille Unterberg til at få energien ud i benene. Vi siger igen tak til Holm Fodboldklub for en rigtig fin
dag – vi kommer endnu stærkere og velforberedte til næste år, så skriv
bare Landsbyen Holm på pokalen allerede nu – vi tager den næste år.
Tak til vores trofaste fans – uden jer på sidelinjen, så spiller vi ikke godt.
Uden Kamp – Ingen Sejr!

30

Lær at danse folkedans
på en sjov og hyggelig måde
0-2 klasse:
Børn & unge:
Voksne:
Ældredans:

Torsdage
Torsdag
Tirsdage
Onsdage

kl. 17.00-17.55
kl. 18.00-19.00
kl. 19.30-21.30
kl. 14.00-16.00

Vi starter tirsdage den 3. september
Vi starter torsdage den 5. september
Vi stareter onsdage den 11. september
Der danses 20 gange, pris:
5-25 årige kr. 275,26-90 årige kr. 475
Kom alene eller sammen, der er altid en dansepartner1
www.nordalsfolkedansere.dk
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Pavillionen
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Kom til et spændende foredrag om biodiversitet og bliv klogere på naturen
Onsdag den 25. september kl. 19 i Holm Kulturhus
Foredraget er gratis og der vil være kaffe.
Mit navn er Andreas Andersen og jeg er netop gået på pension, efter
mange års arbejde på Danfoss og senere hos Force Technology.
Jeg er født ind i en familie med tradition for landbrug, hvor mine forældre gennem mange år har drevet et landbrug i landsbyen Almsted på
Midtals.
I den tid har jeg haft nær kontakt til naturen og dens organismer, og den
interesse har jeg haft siden. Det har også betydet, at jeg har oplevet de
strukturforandringer, der er sket i samfundet gennem de seneste 60 år,
og hvad det har betydet for den natur vi er omgivet af.
Gennem 30 år har jeg været formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, hvor mit fokus har været, og stadig er, at gøre
en indsats for at hjælpe truede arter, der er tilknyttet den lille natur. Det
har siden 1988 ført til adskillige projekter, først sammen med Sønderjyllands amt, siden sammen med Naturstyrelsen, Kommunen og Fonde, der
velvilligt har støttet vore projekter. I dag arbejder vi med et nyt projekt, til
gavn for arterne tilknyttet den lille Natur på Midt og Sydals.
Viden er vigtig
Dagligt møder vi udtryk som ”Natur” og ”Grøn”, der bruges hyppigt i alle
mulige sammenhænge indenfor turisme, landbrug og industri.
Blot det at bruge udtrykkene, giver for mange værdi i at signalere deres
bevidsthed om naturen.
Desværre er det ofte sådan, at for de fleste gælder det, at der er en ingen
eller ringe viden om de arter og den natur vi omgives af.
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En af mulighederne for at gøre en indsats er, at vi i fællesskab, og som enkeltpersoner, kan være med til at gøre en forskel. Det der skal til er viden
og samarbejde, og det synes jeg vi har haft god succes med, gennem de
år jeg har arbejdet med projekter, der giver den truede natur en hjælpende hånd.
Uden tilstrækkelig viden om forekomst af arter og levestedernes tilstand,
er det svært at sætte projekter i gang, men man kan jo starte med sig
selv. Dette og meget mere er temaet for arrangementet.
Med venlig hilsen
A. Andersen

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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