
"PLANT ET TRÆ" i Holm Lørdag 16 April 1983.      (H.M. Dronning Margrethes fødselsdag)  

En lun forårsvind, solskin og blafrende Dannebrog var de 
ydre rammer om det arrangement, som Holm 
Sogneforening i samarbejde med komiteen for 
Nordborg kommune i "Plant et træ" kampagnen, havde 
fået op at stå. 

Holm Sogneforening havde formået at få Nordborg 
frivillige brandværns musikkorps til at medvirke, og de 
havde også stillet Holms gamle sprøjte til rådighed for 
optoget, gik fra Wittes Boligmontering gennem 

Møllegade til Krumom, hvor det var bestemt at vort "BYTRÆ" skulle plantes. 

Musikkorps og brandsprøjte startede den første del af turen alene, med musik gennem Holm. og ved skolen 
sluttede børn og unge med Holms fane og træet der skulle plantes sig til optoget, og de gik med fanen i 

spidsen det sidste stykke til Krumom, også en meget stor skare af Holmboere var med i optoget, og 
sammen med de der var mødt op på plantestedet, var omkring 200 mødt op ved Krumom. 

Her gav musikkorpset et nummer, hvorefter Laur. Høi bød de mange 
fremmødte velkommen, og gav en kort orientering om hvad det var 
for tanker der lå bag den kampagne som vi her var en del af, 
plantningen af et træ her på vor Dronnings fødselsdag var starten på 
en kampagne, som skulle bibringe befolkningen en anden holdning 
til naturen omkring os, og i særdeleshed med hensyn til træerne. 
Det kunne nok gøres nødig i disse tider med høje oliepriser, og nu 
hvor hver husstand næsten, har sin egen motorsav, at lære lidt mere 
omtanke og sørge for at få noget nyt plantet inden vi fælder de 
træer der er, det er jo en meget langsom proces, og det varer 
mange år inden en beplantning giver et udbytte. Det er noget vi bør 
tænke over, når vi ser os om i den Alsiske natur, - for hvem af os 
kunne vel tænke sig den uden træer og levende hegn? Derefter blev 
"Som dybest brønd giver altid klarest vand" sunget, og så skulle 
træet plantes, og også her sagde L. Høi et par ord, han nævnte at vi 
har valgt at lade de unge plante dette træ, det er dem der har gåpå 
modet, og det er dem der har en chance for at se det vokser sig 
stort, men ved de unge mangler der erfaring som erhverves gennem et langt liv, derfor har vi fået  en som i 
hvert fald har livserfaring, det drejer sig om Holms ældste mandlige indbygger  



Lorentz Hansen, som i år fylder 90 år, - han vil hjælpe de unge med 
at få træet ordentlig plantet. Derefter talte lærer Asmussen for 
komiteen for "Plant et træ" og han gav også vort træ gode ønsker 
med på vejen, og håbede på komiteens vegne at dette måtte blive 
en spore til, at gå hen og gør lige så , - det er jo ideen hele den 
kampagne, som vi hermed har indledt, er bygget på. 

Så blev hullet gravet, det var meningen at de unge skulle grave det, 
men stedet der var blevet udset til plantningen, var både stenet og 

hårdt, så de unge måtte have lidt assistance, for at få hullet lavet dyb og stort nok til det. 

 


