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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
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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,
Et årti er forbi – og et nyt er begyndt. Et nyt år og årti går os i møde,
med mange spændende aktiviteter og arrangementer.
Sidste år sluttede foreningens virke med en dejlig juletræsfest – altid en
hyggelig dag, hvor vi også fik besøg af julemanden.
Bestyrelsen var også vært ved ”Sønderborg Landsbyforums” årlige
julefrokost. Vi havde besøg af mange andre landsbyer fra kommunen – i
alt var vi 45 mennesker til en hyggelig aften i Holmbostuen. Sønderborg
Landsbyforum er en sammenslutning af alle landsbylaug, som mødes
med kommunens politikere, forvaltning og andre interessenter for at
udvikle områderne uden om de større byer i kommunen. Et samarbejde
der skaber værdi og som hele tiden udvikles i en positiv retning efterhånden som vi lærer at forstå hinanden; og de forskellige rammer og
forudsætninger vi arbejder ud fra. Politikerne har et mål, som forvaltningen forsøger at indfri i et samarbejde med byer og landsbyer. I den
kontekst er ”Sønderborg Landsbyforum” et vigtigt sted at være med.
Her kan vi få indflydelse på de ting der sker – og derfor er det naturligt,
at Holm er med. Samarbejdet går også den anden vej – så har vi idéer
til udvikling eller optimeringer, kan vi også bringe sagerne den anden
vej til politikerne. Det samarbejde er i Danmark kendt som Sønderborgmodellen og er bredt anderkendt i hele Danmark, hvor flere kommuner
er startet op med lignende modeller for samarbejde mellem politikerne,
forvaltning og de lokale frivillige foreninger og byer. Også i dette årti,
ser vi meget frem til dette samarbejde.
Dette bringer os frem til et andet godt samarbejde – nemlig med
vores bankforbindelser. Vi har gennem de sidste måneder arbejdet
ihærdigt for at få blandt andet Mobilpay. Imens denne proces er kørt, er
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bankerne blevet pålagt forskellige kontrolforanstaltninger i forbindelse
med blandt andet hvidvask. Dette har medført, at vi skal ændre nogle
ting omkring adgangen til vores konti, registrering af bestyrelsesmedlemmer, foreningens pengestrømme og mange andre finurlige ting. Det
er en direkte konsekvens af det snyd og bedrag, som store virksomheder
og kriminelle organisationer har lavet. Alle disse kontrolforanstaltninger
og registreringer rammer også os, hvilket vi selvfølgelig er kede af. Ikke
mindst fordi vi skal administrere og registrere endnu mere end vi gør i
forvejen. Vi skal sætte os ind i økonomiske termer og forhold vi normalt
ikke kender til, for at forstå, hvad de kræver. Heldigvis har vi gode rådgivere og sagsbehandlere i banken, som hjælper os, men det ændrer ikke
på, at det er lidt træls. Til generalforsamlingen den 28. februar er vi derfor
også nødt til at foreslå nogle nye vedtægter, som møder de krav banken
har til os som forening, i forhold til, hvordan vi håndterer adgangen til
vores økonomiske anliggender. Dette kan I høre mere om på generalforsamlingen. Men noget skal være skidt før det bliver godt, og når enden
bliver god – bliver alting godt.
Årets begyndelse i Holm – Hellig Tre Konger, har skudt året i gang med
en god fest i de små stuer rundt omkring i Holm og i Kulturhuset.
28 udklædte og næsten 100 besøgende til maskefald , vidner om endnu
en vellykket aften. Tak til alle der åbnede døren, tak til alle der deltog
med masker, og tak til alle der var med til maskefald.
2020 bliver et spændende år set med historiske øjne – det er jo 100året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Derfor vil vi også
opfordre jer til, at melde jer til ved vores Lokal Historiske Arkivs årlige
arrangement på afstemningsdagen den 10. februar. Det kommer til at
foregå i kulturhusets sal, så der bliver garanteret plads til os alle. Dette
kan du læse mere om inde i bladet.
Strikkeklub, HAT, Lotto, Meditativ dans og mange andre aktiviteter
har allerede fyldt kulturhuset i det nye år eller er snart på vej – det fører
os frem til en travl periode i vores fantastiske samlingssted, som samler
mange mennesker fra nær og fjern – en periode vi altid ser frem til, som
egentlig fortæller historien om en aktiv og fantastisk landsby meget
godt. Med disse ord, håber vi, at I alle vil nyde forårets komme med godt
humør og smil. Husk at møde op til aktiviteterne og arrangementerne og
bliv beriget med nogle hyggelige timer i godt skab.
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

28. marts
kl. 10 i Holm
Kulturhus
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.

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Holm Landsbylaug afholder

GENERALFORSAMLING
fredag den 28. februar 2020
i Holm Kulturhus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
I år er Kristian Dreyer, Jørgen Hornshøj, Jan Philipsen og Trine Bossen
Villumsen på valg. Jørgen Hornshøj modtager ikke genvalg. Bestyrelsen
har forslag til nyt bestyrelsesmedlem, men det skal selvfølgelig ikke
afholde andre fra at stille op til posten.
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.
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 Vandværk afholder

GENERALFORSAMLING
onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.30
i Holm Kulturhus
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen vil vandværket være vært ved en kop kaffe
med brød.
N.B. Der udsendes ikke årsregnskab, men dette kan rekvireres
hos bestyrelsen og vil sammen med takstblad være fremlagt på
generalforsamlingen.
Vel mødt!
Bestyrelsen

9

10

Holm Amatør Teater opfører komedien

Ikke alt godt kommer fra havet
– igen en komedie af Knud Erik Meyer Ibsen
Stykket, som vores læsegruppe har valgt til vinterens forestilling,
behandler det aktuelle dilemma der opstår, når stats-administrationen
får mistanke om, at offentlige midler ikke bruges efter reglerne.
Under den kolde krig havde søværnet en vigtig forpost på Tværø,
hvor man holdt øje med skibstrafikken gennem de danske farvande.
Efter den kolde krig, er fortet blevet rømmet og nedlagt. Der er kun
nogle ganske få tilbage, fra dengang fortet var en vigtig forpost. De
tilbageværende har en behagelig tilværelse, fordi administrationen
har glemt at lukke for bevillingerne. Så en gang om måneden kommer
HDMS Najaden forbi med en forsejlet kasse med kontanter til drift af
fortet. Beboerne har et system til fordelingen af de mange penge. Nu er
det dog kommet så vid, at forsvaret har fået mistanke, og vil undersøge
den pinlige sag, uden at det vækker for stor opsigt. Hvordan denne
interessekonflikt forløber, vil teateret gerne bruge et par timer på at
fortælle jer.
Vi laver 3 forestillinger
Generalprøve fredag den 6. marts kl. 15:00, entré 40 kr.
Forestilling
fredag den 6. marts kl. 20:00, entré 75 kr.
Forestilling
lørdag den 7. marts kl. 19:30, entré 75 kr.
Lørdag aften er forestilingen udsolgt. Der er få ledige billetter til fredag
eftermiddag og aften. Vi har også solgt to forestillinger til foreninger,
som kommer udefra. Til den lukkede forestilling søndag den 15. marts,
vil der blive udbudt ca. 20 billetter til offentlig salg. Billetter kan købes 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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Hellig tre konger
Hellig tre konger blev fejret med maner lørdag den 11. januar. Det er en
munter tradition, som har fået fornyet sin levedygtighed og tilslutning,
efter at vi har valgt at fejre aftenen den første lørdag efter hellig tre
konger, hvis aftenen ikke tilfældigvis falder på en lørdag.
Mange udklædte gik rundt i byen og trængte sig på der, hvor
gadelampen var tændt. Ved 23-tiden begyndte Holmboerne at samles i
kulturhuset for at overvære maskefaldet. Salen var gjort klar til den store
afsløring, og man kunne sidde sammen og undre sig over, hvem der var
bag maskerne samtidig med, at man styrkede sig med en hotdog og en
forfriskning. Ved halvtolvtiden havde dommerpanelet udvalgt, hvem der
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1. pladsen gik til statsministeren med de nyind
kamelen.

skulle modtage årets præmier for den mest fantasifulde udklædning.
Overdommer Nandi Sørensen kunne herefter uddele førstepræmien til
gruppen, som var klædt ud som statsministeren og statens nyindkøbte
elefant og dennes kamelven. På andenpladsen sås Rødhætte og ulven
i selskab med jægeren. Og på tredjepladsen kunne vi opleve Micky
Mouse. De ca. 30 udklædte deltagere havde alle lagt så meget omhu
og kreativitet i deres udklædning, at de alle havde været en førsteplads
værdig.
Ved maskefald var kultursalen stuvende fuld, og når det sker, er det ikke
noget problem at få energi til at få arrangement op og stå.
Jørgen Hornshøj

dkøbte elefanter og deres ven

2. pladsen gik til rødhætte, ulven, jæreren og bedstemoderen.

3. pladsen gik til Micky Mouse.
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Badebroen ved Odderkær
Erik sendte en sms rundt hvor han skrev:
Hej badebro-venner! Badebroen skal i vinterhi på fredag 25.10. kl. 15.00.
Vi mødes på stranden. Mvh Erik.
Sådan opdagede vi, at vinteren var lige om hjørnet. Den 25. oktober
kom den trofaste flok så og fjernede så meget af badebroen, at denne
kunne tåle naturens påvirkning hen over vinteren. Vi glæder os til at Erik
igen sammenkalder den trofaste flok, for det betyder starten på en ny
sommer. Badebroen er blevet et udflugtsmål for mange, også mennesker
som bor mange andre steder end Holm. Det er nærmest en festdag, når
badebroen igen bliver sat op til foråret, og en del vil nok kikke forbi når
de opdager at det er så vidt. Os som kommer der daglig er taknemlige
for jer der laver det stykke frivillige arbejde for fællesskabet.
Jørgen Hornshøj
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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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Fra Holmbodagbogen
Oktober 2019
Dødsfald
08. Leif Hansen, Kløvermarken 1, Nordborg (tidl. Nørreløkkevej 16, 		
		 Holm), 59 år.
22. Jan Oehlenschläger Billeskov, Møllegade 73, 60 år.
Begivenheder
01. Fællesspisning.
01. Møllegade 45 er solgt af Tove Christensen til et ejendomsselskab.
02. Slægtsforskninggruppen.
07. Lottospil.
09. Kulturaften på Jollmands Gård med 57 deltagere.
09. Strikkeaften.
21. Lottospil.
15. Baunbjerg 3 , Birgit og Burt Lippert-Farber er fraflyttet og
		 Eva og Peter Claus Brandt er flyttet ind.
23. Strikkeaften.
26.		 Åbent hus i Arkiv.
26. Indvielse af motionsrum i Nordborg Roklub, Dyvig og Stander		strygning.

November 2019

Nedbør: 65,2mm (normalt 56mm)
Mærkedage
19. Anette Grau Jensen, Møllegade 41, fyldte 60 år.
Dødsfald
28. Claus Ellehauge, Havnbjerg (tidl.Møllegade 63), 84 år.
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Begivenheder
01. Ellehave 6 – Henrik Thomsen er fraflyttet og Jeppe Zickert Ellegaard
		 er flyttet ind på adressen.
01. Baunbjergvej 7 – Ulrik er flyttet ind.
02. Jagt med 26 jægere. 3 harer og 1 fasan.
05. Fællesspisning med ca. 45 deltagere.
06. Strikkeaften.
06. Slægtsforskning.
20. Strikkeaften.
23. Jagt med 40 jægere. 1 rådyr, 7 harer og 2 fasaner.
		 Efterfølgende var der kålspisning med 45 deltagere.
24. Juletræsfest med 35 deltagere.
30. Åbent arkiv.
		 Holm Landsbylaug var vært ved Sønderborg Landsbyforums årlige 		
		julefrokost.

December 2019

Nedbør: 55,2 mm (normalt 60 mm)
Nedbør for hele året i Holm: 723,8mm
Mærkedage
20. Tove Gloy, Damgade 9, fyldte 80 år.
31. Karin Lauridsen, Nørrehaven 11, fyldte 60 år.
Dødsfald
12. Pia Lindberg Petersen, Lønsemadevej 28, 60 år.
22. Peter Dyvig, Rungsted, tidligere Oldenorvej 10, 85 år.
27. Bill Matthiesen, Nordborg, født Agerhøjvej 4, 68 år.
Begivenheder
02. Lotto – 70 deltagere.
03. Fællesspisning – julefrokost ca. 50 deltagere.
04. Strik – 16 deltagere.
07. Jollmandsgård, julearrangement, ca. 385 betalende gæster.
13. 24 deltagere. 2 med stok.
16. Lotto – 90 deltagere.
28. Jagt – 25 deltagere. 2 med stok. 3 fasaner + 1 sneppe.
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Fra Juletræsfesten 2019
Igen i år var der god opbakning til arrangementet. Ca. 35 børn og voksne
var med til at synge og danse om juletræet, mens Dusko spillede til.
Vi kaldte på julemanden, som kom ned fra loftet med en sæk fyldt med
godteposer.
Der var æbleskiver og saftevand til børnene, og de voksne fik kaffe til, alt
imens Dusko spillede lidt julemusik på klaveret.
En rigtig hyggelig eftermiddag, som vi håber vil gentage sig igen i år.
Vi ses i 2020!
Nandi Christensen

Årets juletræ udvælges med omhu, her af
Kurt Kjærgaard.
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Fællesspisning
i Holm Kulturhus
Fællesspisning datoer:
tirsdag den 4. februar
tirsdag den 3. marts og
tirsdag den 7. april
Vi starter kl. 18 hver gang.

Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme ændringer, men de vil
blive annonceret.
Tilmelding i ugen før til Anja tlf. 2252 2050.

Lotto
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.
Datoer: 3. februar, 17. februar,
2. marts, 16. marts, 30. marts og
27. april
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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

6. februar, 5. marts og 2. april
Vi danser ca. en time i Kulturhuset under taget.

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.

Datoer: 12. februar, 26. februar og 11. marts
Tove Bruun, tlf. 6139 0723 og
Anete Grau Jensen, tlf. 2765 9602.
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Peter (Dyvig) Petersen 1944-2019
Med 40 år i udenrigstjenesten nåede Peter P. Dyvig en
omfattende diplomatisk karriere. Senere kom titlen af
kammerherre til, og han lagde navn til et udvalg om dansk
sikkerhedspolitik.
Som ambassadør sad han på tunge poster i Paris, London
og Washington, og i den franske hoved-stad havde han sidst i 1990erne en
ung »elev« ved navn kronprins Frederik.
Vejen til diplomatiet gik fra hjemstavnen på Als i en landmandsfamilie via
en cand.jur.-eksamen fra Københavns Universitet 1959. Samme år blev
han ansat som sekretær ved Udenrigsministeriet og fik et legat til videre
studier i USA. Den dygtige jurist gled op gennem hierarkiet og nåede gennem forskellige diplomatiske poster til tops som departementchef, hvorefter han fortsatte som ambassadør til sin pensionering.
I 1980erne lagde han navn til et udvalg, der skulle analysere Danmarks
sikkerhedspolitiske situation, og han bestred flere tillidsposter, bl.a. som
formand for Det Danske Hus i Paris og formand for bestyrelsen for British
Import Union.
2000-2009 var han medlem af bestyrelsen for virksomheden Terma A/S, og
han var en periode formand for Huset Mandag Morgen.
Kammerherre.
I hele sin diplomatisk karriere undgik Peter Dyvig at anskaffe den traditionelle røde, guldtressede ambassadøruniform. I stedet benyttede han sig af
kjole og hvidt.
Men da Dronningen udnævnte ham til kammerherre, var der ingen vej
udenom. Han måtte til en uniformskrædder og bestille hele udstyret inklusive sovesekande-hat og sabel.
Efter pensioneringen var Peter Dyvig bl.a. gæsteunderviser ved Københavns og Aarhus Universitet. Han efterlader hustruen Karen.
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Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.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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Invitation
Holm Lokalhistorisk Arkiv/Holm Landsbylaug indbyder til møde i
Kulturhuset i Holm

mandag den 10. februar 2020 kl. 19.00
Historiker og forfatter Kim Jacobus Paulsen vil indlede aftenen med en
fortælling med titlen "Genforeningen – en fantastisk historie".
Kim vil både kærligt og humoristisk tage fat på nogle af de ankedoter og
myter, der er om genforeningen.
Kim Jacobus Paulsen er vokset op i Nordborg i en sønderjysk familie,
hvor alle fire bedsteforældre stemte tysk i 1920. Den dansk-tyske historie
i grænselandet har præget ham afgørende som historiker, for der har
været meget i familien, han gerne ville lære at forstå.
Kim har som tidligere museumsinspektør og nuværende forfatter
arbejdet med sønderjysk historie siden han blev færdiguddannet i 1990.
Han er en levende fortæller, som man nu er det, når man brænder for sit
emne.
Alle er velkomne!
Entré kr. 50,00 inkl. kaffe m. brød.
Tilmelding senest fredag den 8. februar til
Henriette Matthiesen, telefon 7445 3640 eller
på mail: henriettedamgade@gmail.com
Med venlig hilsen
Lokalhistorisk Gruppe
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Historisk aften med Jørn Buch
Kom til et spændende foredrag om genforeningen i 1920.
Det foregår på Jollmands Gård

den 27. februar 2020, kl. 19-21
Jørn Buch er historiker og foredragsholder med
speciale i Sønderjylland, dansk identitet og europæiske
mindretal.
Pris for deltagelse inkl. kaffe og kage er 75,00 kr. pr.
person.
Tilmelding
På e-mail til: foredrag@nielsen72.dk eller på
telefon: 6167 2233 (Morten Nielsen – efter kl. 17.00).
Betaling på mobile pay nr. 24542 eller kontant.
Arrangeret af Sct. Georgs Gildet i Nordborg i samarbejde med Støttefroeningen for
Jollmands Gård.
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Historien bag Sønderjyske nødpengesedler
af Erik Johansen

Sønderjylland blev en del af Tyskland i 1864 og brugte derfor tyske
mønter. Det skyldtes at vi tabte 2. Slesvigske krig og både Nordslesvig
(Sønderjylland), Sydslesvig og Holsten blev tysk.
Indtil 1. verdenskrigs start i 1914 var der mønter nok. Muligheden for
at veksle sedlerne og sølvmønter til guldmønter stoppede ved krigens
udbrud (Tyskland gik officielt fra guldmøntfoden 4. august 1914, praktisk
var det allerede sket 31. juli 1914). Det medførte at folk begyndte
at hamstre sølv- og guldmønterne og i krigens sidste 2 år (1917 og
1918) var der stor mangel på skillemønt. Det samme var der i årene
umiddelbart derefter. Der havde været officielle pengesedler med 5,
10 og 20 Mark hele perioden fra 1874 og i 1914 begyndte man også i
Tyskland at lave officielle sedler med 1 og 2 Mark.
Småmønterne var der derimod ikke gjort ret meget for at erstatte fra
officielt hold.
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I Tyskland var man allerede i 1914 begyndt at lave nødpenge sedler
til erstatning for de manglende mønter, men i Sønderjylland var det
først i 1917 man begyndte med nødpenge sedler. Nogle af de første
blev forbudte, men i årene 1917, 1918 og 1919 var der mange byer i
Sønderjylland, der brugte nødpenge sedlerne i den daglige omsætning.
Den 17. april 1917 sendte regeringspræsidenten i Slesvig-Holsten et
brev til de kommunale forvaltninger, hvori han stiltiende accepterede
udstedelse af nødpenge ”i rimeligt omfang.”
Tyskland tabte jo 1. verdenskrig i november 1918. Ret kort tid efter i 1919
begyndte der at komme nødpenge sedler med politiske budskaber, der
argumenterede om Sønderjylland skulle forblive tysk eller blive dansk
igen.
Slesvig blev fra 10. januar til 16. juni 1920 administreret af Den
Internationale Kommission for Slesvig (CIS). CIS = Commission
Internationale Slesvig.
CIS forbød den 18. maj 1920 med omgående virkning Kommuner og
Kommunalforbund at udstede nye nødpenge sedler. Overtrædelse ville
blive straffet med bøder.
De pengesedler der er udstedt i 1920 er i meget stor grad lavet med
politiske motiver og en del er udelukkende lavet som spekulation. De
blev produceret for at blive solgt til samlere og det er ganske få af 1920
sedlerne der har været rigtigt brugt som betalingsmiddel.
Gennem hele perioden har sproget spillet en betydelig rolle. Det
almindeligste er sedler med tysk tekst (1917, 1918 og de første måneder
af 1919, hvor landsdelen var regeret af tyskerne), men der er også sedler
med både dansk og tysk tekst og endeligt Dybbøl sedlen med kun dansk
tekst i 1920.
Lokalhistorisk Arkiv
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Fra julearrangementet på Jollmands Gård i
december

Der var arbejdende kunstnere rundt om på gården, bl.a.
"Alsingergildet" med med deres "101Pejlemærker", og der
kunne købes juletræer, skovet eller selvskovet.
Julearrangementet var godt besøgt med 385 betalende
gæster.
I Caféen var der mulighed for at købe boller m. kaffe/te
eller saftevand, her blev der fuldstændig udsolgt.
Der var også noget for børnene, der blev sendt ud at
finde nisser rundt om på gården. Havde man fundet
allesammen, var belønningen en godtepose.
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Transport

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

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

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

Fra juletræsfesten, november 2019.

