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Fra årets HAT forestilling i marts 2020.
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1/8
1/4

1/2
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
”Om lidt bli´r her stille – om lidt, er det forbi….” En strofe i en Kim Larsen
sang de fleste kender. Ofte bruges sangen i forbindelse med begravelser,
afslutningen på en festlig aften eller i andre sammenhænge, når noget
godt får en ende. I løbet af et døgns tid efter Statsministerens tale til
nationen, gik vores kulturhus fra en glad og festlig weekend med Holm
Amatør Teater (HAT) på scenen og 300 publikummer til, lige som resten
af Danmark, næsten, som i et sekund, fra liv til stilhed. Aflysninger af
HAT´s resterende to forestillinger, Lotto, Fællesspisning, Meditativ Dans,
Lokal Historisk Arkiv og udlejningsaktiviteter blev en konsekvens af de
tiltag regeringen i Danmark tog, for at minimere risikoen for dødsfald og
kollaps i sundhedsvæsnet, som følge af COVID-19 eller Corona-virussen i
daglig tale. Fra den sidste klumme er dette et uddrag:
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 Kulturhus, som samler mange
mennesker fra nær og fjern – en periode vi altid ser frem til og 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 selskab”.
Netop denne periode er en af de travleste i årets løb. En tid, hvor
fællesskabet viser sig fra den bedste side. Med ét og næsten uden
tilløb, forsvandt fællesskabet i- og omkring foreningens aktiviteter i
kulturhuset, som vi normalt kender det i Holm. Og på den måde kan
man sige, at virkeligheden overhalede alle de planlagte aktiviteter
og dermed også sætter vores forening i en lidt anden situation end
normalt.
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Vores By- og Strandrensning fik også en anden karakter – heldigvis kan vi
gøre noget – hver for sig. Og mange har været på ture i naturen og samle
affald op – tak for det.
Desværre må Holm også undvære Holm Fodboldklubs årlige Holm
Cup i august, hvor fodboldspillere fra nær- og fjern møder trofast op til
dyst.
Vi kommer selvfølgelig til at mangle nogle indtægter fra både Lotto,
HAT og udlejningen. Men heldigvis har vi en sund økonomi, så det får
ikke betydning på den lange bane. Men et mindre underskud i 2020, må
vi nok forvente.
I den kommende tid må vi afvente og se, hvordan situationen udvikler
sig og derfra tage beslutninger, om de kommende aktiviteter som Sankt
Hans og lidt længere fremme, vores Høstfest. Det vil vi informere ud via
Facebook, når vi kender situationen.
Heldigvis nåede vi at gennemføre vores generalforsamling inden
nedlukningen af Danmark. Her vil vi gerne sige tak til de mange
fremmødte. Vi var 51 personer til fællesspisningen og efterfølgende
dukkede der nogle stykker op til selve generalforsamlingen. Over 50
mennesker til en generalforsamling i dag er absolut tilfredsstillende.
Vi kan sagtens være flere, og sådan en aften er vigtig for en forening
som vores. Især fordi man kan tale, diskutere og få afklaret nogle ting
sammen – fysisk i samme rum og ansigt til ansigt. På den måde er
kommunikationen mere troværdig og ofte undgår man misforståelser.
Misforståelser der ofte kommer til udtryk, når man kommunikerer via
tasterne hjemme i stuen og langt fra hinanden.
Bestyrelsen ser frem til, at vi alle kan mødes igen. Vi håber, at
samfundet stille og roligt åbner op igen efter myndighedernes
anvisninger, så vi igen kan nyde fællesskabet. Indtil da ønsker vi alle et
godt helbred og på gensyn.
Bestyrelsen

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
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Nyt rengøringsteam til kulturhuset

Vi er rigtig glade for at Anja og Per Larsen, har tilbudt at hjælpe med at
holde kulturhuset rent og indbydende for brugere og gæster.
De kommer til at supplere de forskellige brugergrupper, som stadig har
ansvaret for, at det værste skidt er taget efter deres aktiviteter. Men der
er ofte afkroge og overflader over jordhøjde, som sjældent får besøg af
kluden og kosten. Her kommer hjælpen til stor gavn.
Det er – og bliver – en fælles opgave at holde kulturhuset indbydende for
brugere og gæster, både inde og ude.
Heldigvis har vi frivillige, der er villige til at tage fat og gøre noget for
andre.
Velkommen til Anja og Per – tag godt imod dem, når du møder dem med
kost og spand.
Bestyrelsen

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Salg af medlemskort
til Holm Landsbylaug
Bestyrelsen vil igen i år komme rundt til husstandene i Holm for at sælge
medlemskort til foreningen, når situationen vedrørende COVID-19
tillader det.
Prisen er 75 kr. pr. voksen person pr. husstand.
Vi håber selvfølgelig på at møde jer hjemme, men skulle i ikke være at
træffe, kan der købes medlemskort i kontorets åbningstid i
Holm Kulturhus, hver torsdag mellem kl. 18 og 19, når Kulturhuset åbner
for dørene igen. Her sidder to søde damer og er behjælpelige med dette.

Medlemskort
g
Holm Landsbylau
Navn(e):

Dato

20

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Sankt Hans tirsdag den 23. juni
Sted: Holm Kulturhus, gårdspladsen
Der kan købes øl, vand og vin samt pølser m. brød.
Tag jeres egen snobrødsdej med – vi tænder flere små bål op til børnene.
Det hele starter kl. 18 og Sankt Hans-bålet med heks tændes kl. 20.
Priser:
Øl: ............................... 15 kr.
Vand: ......................... 10 kr.
Vin: ............................. 15 kr./glas
..................................... 85 kr./flaske
Pølse m. brød: ........ 20 kr.

COVID-19 situationen berører mange arrangementer, og kan medføre en aflysning af Sankt Hans
aften. Vi vil løbende informere om situationen på Facebook. Hvis du er i tvivl, kan du også ringe
eller skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne for Holm Landsbylaug.
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Billedet er taget af Solveig Hansen til "Holm Run & Walk", april 2020.
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✗ i kalenderen!
HØSTFEST

Sæt

5. september

COVID-19 situationen berører mange arrangementer, og kan medføre en aflysning af
Høstfesten. Vi vil løbende informere om situationen på Facebook. Hvis du er i tvivl, kan du
også ringe eller skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne for Holm Landsbylaug.
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Fra HAT 2020
Så fik vi overstået vinterens teaterforestillinger. Vores 3 offentlige forestillinger blev alle gennemført. Desværre gjorde omstændighederne, at de
to lukkede forestillinger blev aflyst af ”Hjem og kultur” og plejehjemmet.
Selv om det var trist, så var det rigtigt at gøre det. Da de to arrangører
havde aflyst deres forestillinger, gav det os alle en god fornemmelse og
to dage senere, kom der så et forbud mod forsamlinger i Kulturhuset.
Det var rigtig sjovt at sætte stykket op. Traditionen tro startede vi med
læseprøve inden jul. Straks da vi var kommet ind i 2020, gik vi i gang med
at øve på stykket. Hurtigt var vi i gang med at øve på scenen. Det er når
vi øver på scenen at alle de detaljerne, som ikke står i rollehæftet, bliver
skabt.
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Fredag den 6. marts kom premieredagen, med generalprøve om eftermiddagen med ca. 90 publikummer, og om aftenen fredag og lørdag var
salen helt fuld.
Det er en fornøjelse at spille når alt er udsolgt, så holdet sender en varm
tak til vores trofaste publikum. Forhåbentlig ses vi til lidt sjov igen, når
teateret bruger en halv times tid af høstfesten, hvor vi vil tage dagligdagen under behandling.
Jørgen Hornshøj
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Fra Holmbodagbogen
Januar 2020
Nedbør: 89,2mm (mod normal 45mm)
Dødsfald:
		 Diana Matthiesen, Lønsømadevej 18.
08. Hans Erik Clausen, født Lønsømadevej 21.
Begivenheder:
06. Lotto med 70 deltagere.
07. Fællesspisning med 44 deltagere.
11. Hellig Trekonger med 33 udklædte. Maskefald kl. 23 og omkring
		 100 i salen i alt.
15. Strik med 9 deltagere.
18. Rævejagt med 20 deltagere. 0 udbytte.
20. Lotto. 80 deltagere.
25. Åbent Arkiv med1 gæst (Peter Lund).
29. Strik med 10 deltagere.
Februar 2020
Nedbør: 155mm (mod normalt 35mm).
Mærkedage:
08. Gerda Lorenzen, Møllegade 40, fyldte 80 år.
15. Christian Hansen, Tangshave, tidligere Damgade, fyldte 101 år.
20. Jytte Jollmand, Lønsømadevej 17, fyldte 70 år.
25. Ellen Marie Thomsen, Møllegade 30, fyldte 60 år.
Dødsfald:
15. Elinor Elisabeth Mai, Ulkebøl, tidligere Holm, 80 år.
Begivenheder:
01. Slægtsforskning med 9 deltagere.
03. Lotto med 70 deltagere.
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04.
06.
10.
		
12.
17.
25.
26.
27.
		
28.
29.

Fællesspisning med 39 deltagere.
Meditativ dans.
Genforeningsaften. 100 års jubilæum, med historiker Kim Jacobus 		
Paulsen med 75 deltagere.
Strik med 14 deltagere.
Lotto med 70 deltagere.
Generalforsamling i Holm Vandværk.
Strik med12 deltagere.
Historisk aften med lektor Jørn Buch, Haderslev, på Jollmandsgård. 		
65 deltagere.
Generalforsamling i Holm Landsbylaug med 51 deltagere.
Åbent Arkiv med 9 deltagere, heraf 4 gæster.

Marts 2020
Nedbør: 25,9 mm (mod normalt 41mm).
Mærkedage:
14. Bodil Rasmussen, Lønsømadevej 44, fyldte 70 år.
19. Ellen Margrethe Skau, Bjørnkærvej 2, fyldte 90 år.
Dødsfald:
02. Peter Bonifatius Albert Hebestreit, Ellehave 13, 69 år.
07. Günther Jørgensen, Guderup, tidligere Lønsemadevej 28, 75 år.
16. Leif Mechelenborg Nørulf, tidligere Baunbjergvej 30, 76 år.
18. Jacob Jessen, Møllegade 42, 79 år .
Begivenheder:
04. Strikkeaften.
05. Lokalhistorisk møde aflyst.
06. Holm Amatør Teater. Generalprøve kl. 15 med 90 publikummer.
06. Holm Amatør Teater. Forestilling kl. 20 med 110 publikummer.
07. Holm Amatør Teater. Forestilling kl. 20 med 110 publikummer.
11. Holm Amatør Teater. Forestilling for "Hjem og Kultur" aflyst.
13. Alle aktiviteter i Holm Kulturhus er aflyst indtil videre p.g.a.
		COVID-19.
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Beretning fra Bestyrelsen v. formanden Kristian Dreyer
Jeg vil starte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019. I leverede igen en kæmpe indsats i årets løb.
Ligesom jeg vil takke alle de frivillige, som hver især bidrager med stort
og småt. Men som tilsammen skaber en kæmpe værdi for vores landsby
og virkeområde.
2019 har som mange andre år, været et godt og travlt år, som på mange
områder igen har flyttet Holm i en positiv retning. Huse bliver solgt og
vores landsby står sig stadig flot. Ikke kun vores forening, men også alle
de andre foreninger/klubber og erhvervslivet i vores virkeområde er med
til at fortælle den gode historie om Holm.
Højdepunktet i 2019 var udnævnelsen af vores 4. Æresmedlem i forbindelse med høstfesten – Kurt Kjærgaard. Derudover har vi fået en hjertestarter, som blev sponsoreret af Søren Thomsens firma, Heedo, og opsætningen sponsoreret af Dreyers El-service. Vi har også investeret i en ny
terrasse foran kulturhuset som kommer til at betyde, at vi igen kan benytte den flotte indgangsdør mod syd, og sidde og nyde solen på bænke
og borde, når den tid kommer.
2019 var også året, hvor pavillonen kom væk. Fodboldklubben og
bestyrelsen, med et par gode hjælpere, tog slæbet med sortering og
nedbrækning af det indvendige. Kommunen havde vores lokale Martin
Johansen med Nordals Entreprenør til at tage opgaven i dens helhed,
med afsluttende rydning af bygningen.
Aktiviteter i 2019
Hellig Tre Konger blev afholdt lørdag den 5. januar med 33 udklædte
og næsten100 gæster, med maskefald kl. 23.30 – et af de største år med
udklædte i dette årtusind. Det var en rigtig hyggelig aften og viste igen
Holm fra en af sine bedste sider. En aften der efterhånden er blevet en
god skik for flere og flere.
Generalforsamling fredag den 22. februar. Med bestyrelsen og 53 deltagere til fællesspisningen – et meget flot antal, som selvfølgelig også
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skal ses i sammenhæng med vores konkurrence om navneskift og nyt
navn til kulturhuset. Men det betyder meget for landsbyens sammenhængskraft, når der møder så mange op og deltager. Man får et indblik
i de forhold der gør sig gældende, og kan på den måde danne sig et
overblik over de mange ting der foregår. På den måde kan man også
engagere sig med meninger og holdninger til tingene, og på den måde
være med til at forme og udvikle området. Vinderne af konkurrencerne
blev henholdsvis Tove Bruun og Sandie Walz Jørgensen, som hver vandt
et gavekort til Dyvig Badehotel.
By og strandrensning blev gennemført den 30. marts med næsten 50
deltagere. Vi var meget langt omkring, og dem der ikke var plads til i
naturen, de gav en stor hånd med her omkring kulturhuset. Der blev kørt
nogle store læs affald til lossepladsen og alle de fyldte sække blev hentet
af kommunen ugen efter. I de seneste år har vi lagt på et stabilt deltagerantal omkring de 50 mennesker. Det tyder på at naturen har fået mere
fokus, eller hvert fald ønsket om en renere natur – særligt ved børnene
som ivrigt deltager. Heldigvis har vi set et lille fald i det vi samler op –
også fordi at mange er begyndt at samle op på deres gåture i området. Vi
sluttede dagen af med sodavand, pølser og øl.
Vores badebro blev lagt i vandet igen den 13. april og blev igen flittigt
brugt af både holmboere, nordborggensere samt turister – broen blev
taget op igen den 25. oktober. Jeg vil gerne takke holdet bag for den
store indsats i gør, både opbevaring, opsætning og indtagningen gør
noget for rigtig mange mennesker. Når jeg er med færgen, ser jeg, hvordan det er kommunen der håndterer broen i Ballebro. Også derfor skal vi
være stolte over, at vi kan bidrage til så stor en fornøjelse, som broen er
for mange.
Af andre aktiviteter skal nævnes vores udplantning af blomsterløg ved
indfaldsvejene til Holm – her skylder vi Margit og Peter Svendsen en stor
tak. Også Esther og Kim Madsen takker vi – de tager området omkring
minkfarmen.
Vi havde besøg af Anne Mette Lauritzen den 4. april, som fortalte om
hendes bog – som har et budskab omkring Tech giganternes voksende
magt i vores samfund. Der var 50 gæster til det spændende foredrag.
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Sankt Hans blev igen holdt ved kulturhuset og det virker. God tilslutning
på en aften, hvor der foregår rigtig mange store arrangementer i både
Dyvig, Nordborg og ved Universe. Set i det lys, synes jeg, vi skal være
rigtig godt tilfredse. Talen blev holdt af undertegnede, da vi havde fået
afbud og ikke kunne nå at finde en anden. Der var kolde øl til de voksne
og sodvand til børnene, som også kunne bage deres eget snobrød. De
voksne kunne som altid nyde en grillpølse. Vi siger tak til hekseholdet,
som igen havde lavet en flot heks.
I august stillede landsbyen for tredje år i træk et hold til Holm Fodboldklubs "Holm Cup", og igen med stor succes. I 2019 havde Holm Landsby
for første gang også et pigehold med. De har nu håneretten på deres
side, efter de vandt 1-0 over drengene. For Holm er dette en fantastisk
dag, hvor byen bliver besøgt af mange mennesker – ikke mange landsbyer har de rammer, som vi kan byde på.
Høstfestens 40-års jubilæum startede om formiddagen og var i børnenes
tegn. Tilslutningen var 20 børn som afholdte Mini-OL. Der blev virkelig
gået til stålet, med bue og pil, kast med bold mod dåser, kast med støvle,
balance med et æg, slå kartoffel i stykker og sækkeløb. Børnene var glade
og vi sluttede med sodavand og hygge i Holmbostuen.
Om aftenen var Johnsens lade pyntet flot op som altid, og 170 gæster
gjorde aftenen helt perfekt. Det store antal gæster giver lige festen det
ekstra, hvor der også blev plads til en ballondans – til stor morskab for
publikum. HAT havde revyen på plads – hvor Biodiversiteten selvfølgelig
fik en bi med på vejen.
Opsætning/klargøring og oprydning var næsten en fest i sig selv – tak til
alle dem der hjalp til her, så er det altså ingen sag, at arrangere sådan en
stor dag i Holm.
Juletræsfesten blev igen et fint arrangement, hvor Dusko igen i år spillede LIVE – det gav en rigtig hyggelig stemning. Julemanden kom også
forbi, han var i nyt tøj i år. Med 40 deltagere, så er vi godt tilfredse, men
lidt flere kan der godt være plads til. Juletræet var også i år sponsoreret af
Jollmandsgaard.
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Ud over disse større aktiviteter, så har alle Brugergrupper også været
meget aktive:
Lokal Historisk: Bidrager flittigt med historiefortællingen om Holm og
slægter i både Holmboen og på nettet på deres hjemmeside og Facebook. De 6-7 aktive lokalhistorikere gør et rigtigt stort og vigtigt stykke
arbejde. Der er også plads til flere.
I 2019 har arkivet investeret i nye computere og servere, så vilkårene
bliver endnu bedre for arkivets frivillige og gæster. Det lille te-køkken er
også blevet færdigt.
Det traditionsrige afstemningsarrangement blev afholdt i den 10. februar med Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordslesviger,
som taler. Han er ved at skrive en bog om bager Albrecht. Foredraget var
fint besøgt med næsten 90 deltagere.
Arkivet holder åbent den sidste lørdag i måneden og der har været
omkring 1-2 gæster pr. gang, og der er også åbent den første onsdag i
måneden, hvor der arbejdes med slægtsforskning, hvor der er fin deltagelse, også helt fra Sønderborg.
Alle som har interesse i historien er velkommen til at kontakte Holm
Lokal Historisk arkiv.
Medidativ dans: En hyggelig lille aktivitet som Melsene Lux afholder.
Aktiviteten samler en god håndfuld deltagere, og det er vi glade for. Der
kommer også en enkelt fra Sønderborg.
Lotto: Har været en stor succes i 2019 – det dygtige hold bag, har formået at fastholde et højt deltagerantal, og de kommer kun, hvis de får en
god oplevelse i Holm Lotto – og det får de. Det er rigtigt flot, og tak til jer
alle for den store indsats. I 2019 har deltagerantallet igen været stigende
– så stigende, at vi mangler P-pladser i Holm. Rekorden var omkring 90
deltagere. Som man også kan se på regnskabet senere, så leverer de et
stort bidrag til kassen
Udlejningsgruppen: Gruppen der hver torsdag sørger for at foreningen er åben. Udlejning og reservation af lokaler samt salg af billetter til
diverse arrangementer. Et stort aktiv for vores forening. De unge damer
har styr på sagerne, og i 2019 er der investeret stort i ny service.
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Strikkeklubben: Den hyggelige klub kan både strikke og hygge. De
bliver flere og flere, også nu, hvor garnbutikken i Nordborg er lukket.
De strikker stadig blandt andet børnetøj og tæpper til børn på Neonatal
afdelingen på Åbenrå Sygehus. De strikker også til privaten efter opskrift
– jo der bliver arbejdet grundigt og delt ud af erfaringer.
HAT: I 2019 tog HAT publikum med til fest i forsamlingshuset. Til aftenforestillingerne fredag og lørdag var alle pladser udsolgte. Generalprøven
blev knap nok udsolgt, men salen var næsten fuld. Om onsdagen kom
hjem og kultur ud og så den forestilling de havde købt af landsbylauget.
Søndagen efter havde vi den forestilling som plejehjemmets frivillige
hjælpere står for. Vi havde aftalt med plejehjemmet, at vi godt må sælge
billetter til de pladser, som plejehjemmet ikke bruger. Det betyder så, at
vi har kunnet sænke den pris, vi er nødt til at tage for forestillingen, så de
frivillige har flere penge til andre arrangementer. Vi vil gerne støtte deres
arbejde ved at holde vores pris så lav som muligt.
Også i 2019 fik vi lidt flere muligheder for at få gøre afviklingen af forestillingen lidt mere spændende, og vi fik startet op på etablering af faste
tekniske installationer, som gør opsætningen af lys og lyd lidt nemmere.
Til høstfesten lavede vi igen en række sketches, som et led i underholdningen. I oktober måned havde læsegruppen igen fundet nogle stykker,
som blev taget op til vurdering, og valget faldt på et stykke der hedder
”Ikke alt godt kommer fra havet”. Billetsalget startede i begyndelsen af
december. Det ser ud til at det stykke vi spillede i 2019 var ok. For billetterne til de to store forestillinger i 2020 blev hurtigt solgt. Vi vil gerne fra
teateret rette en tak til vores trofaste publikum. Med det trofaste publikum vi har, så behøver vi ikke at annoncere vores forestillinger. Når vi alligevel kan finde på at gøre de, så er det fordi, at det er med til at fortælle
omverdenen historien om vores by.
Fællesspisning: Fællesspisning har holdt de faste fællesspisninger.
Spisningerne finder sted den første tirsdag i måneden i vinterhalvåret.
Undtagelsen er januar, fordi det er for tæt på julen og nytårets mange
festligheder. Et arrangement starter med at Anja fastlægger menuen, og
så starter indkøbene. Dagen inden dækker Gerda og Christine bord. På
selve dagen, og måske dagen før, startes der op med tilberedningen. Der
er stabil tilslutning, med mellem 40 og 50 spisende gæster hver gang.
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Aktiviteten kører med et lille overskud. Der er spisning i februar, marts,
april, oktober, november og december.
Holmboen: Igen i år har Jonna Neumayr stået for opsætning og udfærdigelse af vores byblad. Tak for endnu et år til Jonna som redaktør – det
er kvalitet der bliver leveret. Holmboen er blevet lidt tykkere og der skal
også lyde et stort tak til dem der bidrager til indholdet.
Udvikling: 2019 blev året, hvor vi kom stille og roligt i gang med nye
ideér til byens udvikling. Vi har holdt 3 møder med rigtig god dialog,
hvor vi tager udgangspunkt i den udviklingsplan, der blev startet op i
2009. På den måde kan vi holde tråd med historikken på tidligere projekter. Nu kører vi videre med 3 områder, som vi skal have operationaliseret
i løbet af foråret. De områder vi arbejder med er fremtidsmuligheder
for landsbyer som vores, kommunikation om vores landsby på forskellige platforme, og udsmykning og naturpleje. Jeg vil gerne takke alle
dem der har bidraget i dette arbejde – det er en proces og resultatet vil
komme til os om måneder og år – det er jeg overbevist om.

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Det igangværende projekt med legepladsen, som allerede er en del af
udviklingsplanen, er nu i en fase, hvor arbejdsgruppen er i gang med at
søge fonde. Vi følger denne udvikling i løbet af foråret.
Landsbyforum: I 2019 havde vi besøg af gruppen hele to gange. Den
ene gang havde vi et tema, hvor vi var værter med pølsebord fra Holm
Pølser.
Den anden gang var her i december, hvor vi var vært ved julefrokosten
som bestyrelsen, anført af Jørgen, havde stået for.
Det er et godt forum, hvor vi udveksler idéer og meninger med hinanden. Alle landsbyer i Sønderborg kommune, forvaltningen og de kommunale politikere. Det er det vi i dag kalder nærdemokrati, som er blevet
noget mere vanskeligt efter den store kommunalreform, som sammenlagde kommunerne. Det bliver endnu vigtigere i fremtiden, at vi engagerer os på de linjer, ellers mister vi vigtig viden og indflydelse på de
beslutninger der bliver taget – og som vedrører os.
Hvor er vi synlige: Vi er synlige på mange platforme – så vi er kan tale
til flere målgrupper. Det er vigtigt nu til dags. Det betyder også, at vi har
åbnet for en dør der hedder meninger, og dem skal vi naturligvis være
åbne overfor. Ofte er de jo med til at sætte tingene i perspektiv. Men, vi
skal også huske at skrive ordentlig. Nu tager jeg udgangspunkt i Lasses
græsslåning i sommers, hvor tonen til tider var en anelse over stregen.
Alle skal være her, men åbningen af de medier, giver også mulighed for
at ytre sig. Men gør det ordentlig i respekt for andres meninger.

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Vores kulturhus bliver flittigt brugt – heldigvis. Udover foreningen og
fodboldklubben, så er huset også mødested for Holm Jagtforening, når
de har afholdt deres jagter her i og omkring Holm. Vi har også haft besøg
af Elke og andre mindre udlån. Og det er dejligt at huset bliver brugt.
Så derfor er det også dejligt, at vi har nogle frivillige, der kan være med
til at understøtte dette behov. Pasning af kulturhuset er en stor opgave,
udendørsarealerne skal altid se godt ud, derfor en stor tak til Gerda
Lorenzen for klipning af græsset. Toiletterne har Hanne Elmo taget sig af,
når de har trængt til en kærlig hånd. En særlig tak skal der også lyde til
Erik Sarsgaard, for at hejse vores flag på de officielle danske flagdage.
Medlemmer: Det ser faktisk rigtig godt ud, hvis vi kigger på dette. Vi er
stolte over, at så mange er med i foreningen. ”Om man bruger den eller
ej – så gør foreningen noget for Dig”.
Vi skal have de sidste med – så prik lige din nabo og hør dem af, om de
ikke skulle med i fællesskabet.
Tak til alle der i 2019 var med til at gøre Holm til et godt sted at bo. Tak til
vores sponsorerer og til dem der støtter os i løbet af året.
Vi håber at se Jer og mange flere igen her i løbet af 2020. Tag din nabo
med og spred det gode budskab om fælleskabets værdi for vores landsby.
Kristian Dreyer
Formand for Holm Landsbylaug
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Referat fra Holm Landsbylaugs Generalforsamling fredag
den 28. februar 2020 i Holm Kulturhus
Kristian Dreyer bød forsamlingen velkommen. En særlig velkomst lød til
foreningens æresmedlemmer. Vi startede med fællesspisning med 51
deltagere, hvor menuen stod på skipperlabskovs. Efter en hyggelig time
med snak og spisen gik vi over til den faste dagsorden, hvor yderligere 2
personer stødte til forsamlingen.
1. Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslog Lasse Holm Juhler – Lasse blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Kristian Dreyer gennemgik beretningen, og denne blev godkendt.
3. Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af
kontingent
Hans Christian gennemgik regnskabet for 2019, og dette blev godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag
Medlemmerne skal skriftligt indsende forslag, der ønskes behandlet
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag til ændringer
af vedtægterne skal dog være fremsendt bestyrelsen 2 måneder før
den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslog nye vedtægter – Pkt. 7. Bestyrelsens arbejde
Her er der tilføjet følgende, for at imødekomme kravene fra vores
bank:
”Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Kasseren fører regnskabet, og det revideres én gang årligt, af de på
generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisorerne ønsker dette”
5. Valg af foreningens bestyrelse
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På valg er i lige år:
• Formand, Kristian Dreyer – ønskede genvalg og valgt.
• Bestyrelsesmedlem, Trine Bossen – ønskede genvalg og valgt.
• Bestyrelsesmedlem Jan Phillipsen – ønskede genvalg og valgt.
• Bestyrelsesmedlem Jørgen Hornshøj – ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Anders Thomsen og han blev valgt.
På valg hvert år:
2 suppleanter
• 1. Suppleant Jessie Dowdall – ønskede genvalg og valgt.
• 2. Suppleant Mads Obling – ønskede genvalg og valgt.
•
•

2 revisorer
Claus Jessen – ønskede genvalg og valgt.
Gerda Lorenzen – ønskede genvalg og valgt.

6. Eventuel.
Punktet hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes.
Erik Sarsgaard roste Lasse for græsklipning ved indgangen til Holm,
resten af forsamlingen var enige.
Anna Grethe Phillipsen spurgte om det var muligt at man kunne lave en
ordning, hvor mærkedage, eksempelvis studenterfejring og konfirmationer, kunne annonceres.
Lasse takkede for god ro og orden – han afsluttede med at lukke generalforsamlingen.
Afslutningsvis fik Kristian Dreyer ordet. Jørgen blev kaldt op og fik overrakt en vingave som tak for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen. Herefter takkede Kristian alle de fremmødte for en god aften og på gensyn i
2021, hvor han håbede, at se lige så mange deltagere til denne hyggelige
aften.

Referent				Dirigent/ordstyrer
Kristian Dreyer			
Lasse Holm Juhler
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Årsregnskab for Holm Landsbylaug 2019

By- og strandrensning
I år blev by, og strandrensning
afviklet som et "Sammen hver
for sig"-projekt. Men selv under
disse forhold blev det en hyggelig aktivitet for deltagerne, selv
om pølser og sodavand må vente
til en anden dag.
På fotoet ses Benjamin og Magnus.
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Holm run/walk – Sammen hver for sig
Den 15.-19. april 2020 blev det første "Holm run/walk – sammen hver for
sig" event afholdt, arrangeret af Connie og Dusko Milovic. Indtægten fra
deltagelsesgebyret gik ubeskåret til Holm Landsbylaug.
Der var 76 deltagere, der hver især skulle enten løbe eller gå en mindste
strækning på 7km.
Eventen var en stor success, og vil blive gentaget hen imod jul, nærmere
informationer kommer i Holmboens november-udgave.
Der skal lyde en stor tak til alle deltagere for de sjove, flotte og spændende billeder, der blev lagt op i gruppen på Facebook.
De fem heldige vindere af bedste billeder lagt op på Facebook til Holm run/walk event:
1. Dan Troelsgaard Mosekjær (præmie er gavekort til Nordals Fodpleje og wellness)
2. Povl Sarsgaard og Solveig Hansen (præmie er gavekort til Kvickly)
3. Bjørn og Lone Østergaard (præmie er gavekort til Nordals fodpleje og wellness)
4. Rikke Kolditz Schøber (præmie er gavekort til Cafe Friends)
5. Pia Iwersen (præmie er gavekort til Nordals fodpleje og wellness)

Dusko Milovic overrækker gavechecken på kr. 2000,- til Formand for Holm Landsbylaug Kristian Dreyer
og kasserer Hans Chr. Jessen.
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Så er badebroen klar
til sommeren uanset hvordan sommeren bliver

Mandag den 13. april blev der kaldt til samling blandt brobisserne. En
lille flok på 6 personer var klar til opsætningen af badebroen. Flemming
sørgede for at alle fik en forebyggende Underberg inden start. Vi trodsede sol, storm og tørke, og i behørig afstand af hinanden, gik vi i gang.
Ca. 2 timer senere havde Fibbe sørget for at vi kunne nyde en fyraftens-
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bajer og en ringrider oven på en succesfuld opsætning. Det blev en
hyggelig eftermiddag for deltagerne, og de mange positive tilbagemeldinger fra brugerne øger glæden ved at løse opgaven. En stor tak
til Poul og Erik for at være ildsjælene på denne aktivitet, som gør Holm
til et godt sted at være.
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En forfærdelig ulykke skete i Holm den 13. mar. 1964
To drenge fra Nordals mistede
i går livet, da jorden i en hule
på en mark skred sammen
om dem. De dræbte er den
14-årige Bent Andersen,
søn af fabriksarbejder Kaj
Andersen, Holmskov, og den
12-årige Hans Chr. Hansen,
søn af fabriksarbejder Hans
Nic. Hansen, Holm. Den
11-årige Peter Steg, søn af gårdejer Jens Steg, Holm, reddede sig ud i
sidste øje-blik. Ulykken skete på en mark mellem Holm og Dyvig. Her
havde de tre drenge arbejdet med hulegravning de sidste dage, og de
havde fået lavet en hule så stor at de kunne sidde i den. Peter Steg har
fortalt, at loftet i hulen pludselig slog revner og jorden væltede ned
over dem. Den 11-årige nåede at komme ud, men hans gummistøvler
hang fast i jordmasserne, og han løb på strømpesokker den næsten 2
kilometer lange strækning til Holm for at hente hjælp. I redningsaktionen
deltog adskillige med skovle og spader, men de to drenge var forlængst
døde, da man fik gravet dem fri. Stor medfølelse samler sig om
drengenes familier. Drengene var overalt meget afholdt.
Tove Bruun, født Hansen, som gik i skole med Bent fortæller følgende:
Onsdag den 13. marts 1964 blev en sorgens dag i Holm.
Tidlig morgen cyklede vi glade til præst, Bent og jeg var lige gamle. Vi var
døbt i samme vand, og legede sammen og fulgtes tit ad fra Holmskov,
hvor vi begge boede. Men kun til Kromum, det måtte ikke ses at Bent
fulgtes med en pige. Vi cykler af Vestermølle vejen der ind af. Vi var
meget glade for vores præst, Sigfred Christensen, den dag havde vi om
Jesus som forkynder. På hjemvejen cyklede vi af Holmgade og holdt ved
bager Skov, for at købe rosinbrød. Så gik turen ud af chausse'e til Holm
skole.
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Jeg kendte ikke noget til hulebyggeriet, men hørte først om det , da
vi kom hjem til aftensmad . Det vidste sig, at min lillebror også havde
været der et par dage i forvejen. Mor ringede op til Romsøe, for at høre
om der var 2 eller 3 drenge der var omkommet. Da hun lagde telefonen
sagte ned, og kom grædende ud i køkkenet, var vi klar over tragedien.
Aftensmaden der stod på køkkenbordets voxdug, blev ikke rørt – vi var i
chok.
Næste morgen var der meget stille i skolen. Vi kiggede ned i jorden
og sagde ingenting. Lærer Jensen holdt en lille andagt, mens vi børn
stod rundt om flagstangen, og flaget blev hejst på halv. Kan ikke huske
hvad vi sang, måske "altid frejdig". Nu vidste vi at det var Bent og Hans
Christian der var døde.
Jeg blev meget berørt af den tragedie. Hvis der virkelig var en Gud,
hvordan kunne han lade det ske, jeg overvejede ikke at blive konfirmeret
den 3. maj. Præsten og min mor og far fik mig overtalt.
Det var en flok alvorsfulde unge mennesker der søndag den 3. maj 1964
sagde ja ved alteret i Nordborg Kirke. Vi havde mødt døden alt for tidligt.
Tove Bruun
Til Bents minde af pastor Christensen i Nordborg:
Når konfirmanderne står på kirkegulvet den 3. maj vil der mangle en,
som så brat blev revet ud af flokken den 13. marts, efter at han frisk og
glad havde deltaget i morgentimen. Vi vil også denne dag tage Bent og
hans forældre med ind i vores fællesskab. Vi vil mindes ham som en flink
dreng og en god kammerat, der holdt fast ved, at den, der er givet til
Gud, er aldrig alene.
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Bents Klasse. Billedet er fra 1963 og det er 6. og 7. klasse.
1. række: Holger Christensen Struck, Jes Erik Matthiesen, Peter Lund, Chresten Hansen, Kjeld Herman
Bonde, Bjarne Gotfredsen, lærer Jochumsen og lærinde Grethe Petersen. 2. række fra venstre:
Flemming Christoffersen, Nora Johnsen, Inge Marie Høi, Kirsten Sarsgaard, Birgit Sarsgaard, Karin
Bente Jensen, Jens Ove Struck, Bent Andersen. 3. række fra venstre: Tove Hansen, Birthe Jepsen, Aase
Tønder, Conni Petersen Romsøe, Birthe Hansen, Karin Hansen.

Hans Christians Klasse.
Øverst fra venstre er lærer Jensen, Helge Hellesøe, Hans Christian Hansen, Peter Steg, lærer Børge Kolle,
lærer Jochumsen og lærer Grethe Petersen. Anden række fra venstre: Hans Christian Hansen, BiIl
Mathiesen, Frede Lund, Svend Åge Mai, Henry Hansen, Gunnar Romsø. Nederste række: Grethe
Petersen, Else Schultz, Birthe Hansen, Anette Grau, Irene Kolle, Johanne Hansen.
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Åbningstider Jollmands Gaard:
Hver lørdag fra kl. 9.30 til kl. 11.30, hvor gården er åben for besøg.
Ekstra åbningstider:
I perioden fra den 15. juni til 1. september er der også åbent for besøg
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.
Større selskaber:
Uden for den normale åbningstid tilbyder støtteforeningen rundvisning
med guide. Kontakt: Knud Flemming Andersen, mobil: 2280 4899,
e-mail: knud.flemming.a@gmail.com
www.jollmandsgaard.dk
Åbningstider Hjortspringbåden
tirsdage fra 8. januar til 26. november fra kl. 19:00 til 21:00
lørdage fra 9. maj til 15. august fra kl. 10:00 til 13:00
Alle sommerdage 13. juli til 2. august fra kl. 14:00 til 17:00
Tirsdage og lørdage som nævnt ovenfor.
www.hjortspring.dk
Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk

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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Hanne Sørensen og Jessie Dowdal havde hhv. 10 års og 20 års jubilæum i HAT år 2020.

