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Holmboen er et foreningsblad for 
holm landsbylaug af 1. maj 1978.
Bladet udkommer 3 gange årligt.

Foreningen er upolitisk, og har til 
formål at styrke og udvikle lands-
byfællesskabet, såvel kulturelt som 
selskabeligt samt medvirke i alle 
sager til styrkelse af landsbyens 
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. maj 2022.

Holmboen udkommer 3 gang 
årligt, omkring 1. februar, 1. juni 
og 1. oktober.

Redaktion
Jonna Neumayr 
Mobil: 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com

Oplag: 300 stk.
Løssalgspris: kr. 30,00

Bestyrelsen for 
Holm Landsbylaug

Formand
Kristian Dreyer
Tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk

Næstformand
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Email: kaledet@fdf.dk
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Hans Chr. Jessen
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Tlf. 2215 3578
Email: trunte13@hotmail.dk

Nandi Neumayr Christensen
Tlf. 6022 2064
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Jan Philipsen
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Brugergrupper

Fællesspisning
Anja og Per Larsen
Tlf. 2252 2050

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

Kulturarrangementer 
Jollmandsgaard
Margrethe Krogslund

Har du lyst til at deltage i en eller 
flere af disse aktiviteter, kontakt da 
venligst en af ovenstående personer.

Er du derimod interesseret i selv at 
starte en ny gruppe op, kontakt da 
venligst en fra bestyrelsen.

Leje

Udlejning af borde, stole og 
service.

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).

Adresse:
Holm Kulturhus
Møllegade 60, Holm
6430 Nordborg

 

1/8

1/4

1/2
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Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

Mellemvej 21 • 6430 Nordborg • kundeservice@malerlageret.com

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Bestyrelsens
KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
Foråret er på vej – dagene bliver længere og soltimerne flere. I år ser lyset 
endnu skarpere ud, når vi forhåbentligt får et år i foreningen, der ikke 
bliver påvirket af corona-situationen i samme grad som de sidste par år. 
 Der er en positiv energi i bestyrelsen og i de mange grupper der 
involverer sig i vores landsby. Det tegner godt for året der venter os. Om 
lidt er der generalforsamling, selvom det ikke er længe siden, vi holdt 
den sidste. Dem der er på valg til bestyrelsen, modtager alle genvalg 
til en ny 2-årig valgperiode. Så du kan trygt gå til generalforsamlingen 
uden at risikere, at blive hevet ind i bestyrelsesarbejdet. Går du derimod 
med lyst til dette arbejde, skal du selvfølgelig have lov til at stille op 
til valg. Foreningens generalforsamling har været et tilløbsstykke 
igennem nogle år nu. Sammen med fællesspisningen inden selve 
generalforsamlingen, er dette en aften som er vigtig for vores landsby. 
Dels hører man om årets aktiviteter og gøremål, men også, hvordan 
bestyrelsen forvalter foreningens penge, og det mandat de er givet 
af medlemmerne.Derfor vil jeg gerne opfordre til at deltage, både 
til fællesspisningen og generalforsamlingen. Med dine input eller 
spørgsmål, kan foreningen og landsbyen udvikle sig stærkere og bedre.
 Vi kommer fra 2021, hvor vi fik startet godt op for alle vores aktiviteter 
efter den store nedlukning. Heldigvis ser det ud til at vi kan forsætte i 
det spor. Indtil videre har restriktionerne ikke haft den store indvirkning 
på vores foreningsliv. Vi valgte selv at aflyse den festlige aften med 
Hellig Tre Konger. Det var ikke lige tid til den salgs løjer i januar. Så den 
tager vi igen til næste år. I øjeblikket skal vi dog vise coroanpas til vores 
aktiviteter med offentlig adgang, og vi skal bruge mundbind, når vi ikke 
sidder ned til vores aktiviteter. Den pris er vi villige til at betale, for at vi 
kan dyrke fællesskabet.
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Det ser ud til at foråret åbner op for lidt flere muligheder og mindre 
begrænsninger. Vi planlægger mange ting og tror på, at vi kan 
gennemføre dem, trods smitte i samfundet.  
 Lottoholdet har allerede gennemført lottospil for de mange trofaste 
gæster til Als´s hyggeligste bankospil her i Holm. Lige om lidt slutter 
Holm Amatør Teater sig til, og de ser frem til, at de mange øvetimer 
kan give publikum en god og sjov oplevelse, når det bliver alvor til 
forestillingerne i 1. weekend af marts. 
 Så der sker noget i Holm. Længere inde i bladet, kan du læse om 
legepladsen. Et projekt der har været undervejs nogle år. Men her vil 
jeg alligevel takke gruppen, der har stået last og brast gennem hele 
projektet. Vi startede ud med en ambitiøs plan og med et projekt i 
den dyre ende. Vi ville se, hvor langt vi kunne nå. Hurtigt viste det 
sig, at fondsansøgninger og projektarbejde i den kaliber, var en svær 
manøvre, når man er frivillig og uvidende om mange detaljer i så stort et 
arbejde. MEN vedholdenhed, stædighed og en ukuelig tro på tingene, 
giver pludseligt et resultat, som jeg lover, vil blive gevinst for Holm. Nu 
mangler de sidste detaljer i ansøgningerne, men når de er klar – så går vi 
i gang. Søren Kolmos (ikke længere med i gruppen), Rene Christensen, 
Annemette Nørrelykke Jessen og Trine Bossen Villumsen skal have æren 
for, at vi står her i dag. Glæd jer og endnu engang tak til gruppen.
 Her i starten af februar vil bestyrelsen starte op med det årlige møde 
med alle de frivillige grupper, der sørger for at vores aktiviteter kører og 
der er liv i Kulturhuset. Det er nogle år siden vi sidst har siddet sammen 
og drøftet de fremtidige planer og muligheder for de enkelte grupper. 
Det ser vi meget frem til og glæder os til at få skabt endnu bedre rammer 
for de frivillige og de mange gæster og brugere i Holm Kulturhus.
 Bestyrelsen har gennem det sidste års tid haft en dialog omkring Holm 
Kulturhus og, hvordan vi skal overtage arven efter Gerdas store arbejde 
her. Hvis vi stadig skal føle os hjemme og godt tilpas i og omkring det 
store hus, har vi behov for et øget fokus på vedligeholdelse og rengøring. 
En mere systematiseret tilgang og flere planlagte rengøringsdage, hvor 
vi kan komme i bund med det indvendige og udvendige. Ud over at vi 
skylder os selv at præsentere vores hus for de mange brugere og gæster, 
så har vi også en gave i Holm Kulturhus, som ikke nødvendigvis er noget 
vi skal tage for givet. Der er mange Landsbylaug og foreninger, der 
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ikke er så heldige som os og har et sted at mødes. Derfor skal vi værne 
om vores mødested, som alle i kommunen er med til at betale for os, 
gennem deres skattepenge. 
 Vi drøfter vores ideer med de forskellige brugere og frivillige i 
huset, og så håber vi, at have en plan klar, som også kan lade sig gøre 
i virkeligheden. Vi ved godt at alle har meget at se til i deres fritid, men 
hvis alle hjælper til, så kan man sikkert slippe med at hjælpe hvert andet 
år en enkelt søndag. Til at tage ansvar for denne opgave, søger vi en 
person, der kunne tænke sig at holde lidt skik med denne opgave. Du 
kan se, hvad vi søger og gerne vil have hjælp til, længere inde i bladet.
 Vi håber også, at vi kan komme i gang i udviklingsgruppen igen, 
nu hvor Corona forhåbentlig ikke bestemmer så meget i hverdagen. 
Et af de emner der skal arbejdes med, er vores frivillige arbejde, når 
vi som forening skal samarbejde med kommunen eller andre aktører, 
som har deres virke i et lønnet job. Her tænker jeg ikke mindst på at 
vi skal arbejde for at mindske bureaukratiet mellem foreningen og de 
forvaltninger i kommunen, hvor vi har et samarbejde. Et samarbejde, 
som for øvrigt er rigtig godt. Men det kan gøres mere smidigt og 
gennemsigtigt på flere fronter. Særligt med de puljer, hvor vi skal søge 
penge til forskellige gøremål, kan med fordel ændres. Man kunne måske 
uddele dem hvert år til landsbyerne, som så selv kan forvalte pengene til 
deres forskellige projekter, som de finder udviklende for deres landsbyer 
og foreninger. 
Et af sidste års udviklingsprojekter er videoen om Holm, som kommer på 
gaden i løbet af foråret. Den glæder vi os til at se.
 Vi glæder os også til at ser jer alle til de mange aktiviteter der kommer 
i kalenderen de næste par måneder.
Denne Holmbo bliver historisk, da den er årest første Holmbo i en ny 
æra for vores foreningsblad. En æra, hvor den kun vil udkomme i 3 
eksemplarer om året. Vi har valgt en løsning, hvor den udkommer i 
februar, juni og oktober. Vi kan spare en del penge og mange timer til 
opsætning. 
 Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for 
dig.

Bestyrelsen
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 Fra julearrangementet 2021
Julemanden var i Holm søndag den 28. november, og Holm Landsby-
laugs bestyrelse takker alle børn for at ha’ ventet tålmodigt på, at 
han kom hjem til dem med godteposer. Vi takker også julemanden, 
nissekusken Susanne og hesten Filur, fordi de gad komme helt fra 
Grønland for at glæde børnene i Holm. 
Vi ses igen i år, hold derfor øje med opslag på Facebook og i Holmboen 
når vi nærmer os november, så i kan melde jeres børn til dette 
arrangement.

Holm Landsbylaugs bestyrelse
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Julequizzer i Holmboen 2021
Vinderne af Holmboens julequizzer blev:
Voksne: 1. præmien gik til Melanie fra Baunbjerg, 2. præmien
til Jette fra Enghaven og 3. præmien til Erna fra Hellesøvej.
Børn: 1. præmien gik til Simon fra Møllegade, 2. præmien til
Emilia fra Baunbjerg og 3. præmien til Kosmo fra Hellesøvej.

Bestyrelsen fra Holm Landsbylaug siger tak for deltagelsen.

Melanie og Emilia.

Simon (og søskende).

Jette.

Erna (barnebarn Kosmo var ikke til stede).
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By- og strandrensning
Hjælp os med at gøre vores by sommerklar!

Mød op 

lørdag den 
26. 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 kl. ca. 12.30. 

Der er selvfølgelig igen i år konkurrencer om, hvem der finder den 
største ting, den mindste ting og den grimmeste ting. 

Uddeling af præmier og fællesfoto er kl. 12.

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, og at vi derfor kan komme ud for, 
at man skal have coronapas og mundbind med til vores arrangementer.
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Holm Amatør Teater opfører komedien
Hack en sjæl og hug en tå

Så er vores skuespillere ved at have lært deres replikker, og nu er de 
begyndt at øve sig på at spille årets stykke, som er en komedie af 
Knud Erik Meyer Ibsen. Stykket hedder ”Hack en sjæl og hug en tå”. 
Stykket foregår i Tages lejlighed. Tage har problemer med jobcentret 
og økonomien. Han synes dog, at han kan se en udvej, da hans overbo, 
Gunnar, beder ham passe sin lejlighed, medens han er ude at rejse. Tage 
vil nemlig benytte lejligheden til at overtage Gunnars identitet, og med 
den, vil han føre sig frem på internettet. Problemet er bare, at det viser 
sig, at Gunnar har haft mange tvivlsomme aktiviteter på internettet. Så 
det giver mange problemer og en del kaos. Stykket bliver betegnet som 
en komedie, og den betegnelse garanterer vi for holder.

Vi laver 3 forestillinger
Generalprøve fredag den 4. marts kl. 15:00, entré 40 kr.
Forestilling fredag den 4. marts kl. 20:00, entré 75 kr.
Forestilling lørdag den 5. marts kl. 19:30, entré 75 kr.

Der kan købes billetter i Kulturhuset i åbningstiden hver torsdag 
kl. 18-19. Vi har også solgt to forestillinger til foreninger, som kommer 
udefra. Til den lukkede forestilling søndag den 13. marts, vil der blive 
udbudt ca. 20 billetter til offentlig salg. Billetter kan ligeledes købes i 
kontorets åbningstid torsdage kl. 18-19.

Efter aftenforestillingerne vil der være almindelig slendrian i 
Holmbostuen, hvor man kan købe forfriskninger og Hatdogs.

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, og at vi derfor kan komme ud for, 
at man skal have coronapas og mundbind med til vores arrangementer.
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Holm Landsbylaug afholder

GENERALFORSAMLING
fredag den 25. februar 2022

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 Jan Phillipsen, Kristian Dreyer, Trine Bossen Villumsen og Anders 
Thomsen på valg. Alle modtager genvalg.

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 til Jonna på 
mobil 2847 4281.

Hvis man kun vil deltage i generalforsamlingen, kommer man blot 
kl. 19.

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, og at vi derfor kan komme ud for, at 
man skal have coronapas og mundbind med til vores arrangementer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen



17

Holm Vandværk afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. marts 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. 

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, og at vi derfor kan komme ud for, at 
man skal have coronapas og mundbind med til vores arrangementer.

Vel mødt!
Bestyrelsen
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Februar 2022 Marts 2022 April 2022 Maj 2022

Ti  1 Ti 1 Fællesspisning Fr 1 Sø 1

On 2 Strikkeklub On 2 Strikkeklub Lø 2 Ma 2

To 3 To 3 Sø 3 Ti 3

Fr 4 Fr 4 HAT forestillinger Ma 4 On 4

Lø 5 Lø 5 HAT forestilling Ti 5 Fællesspisning To 5

Sø 6 Sø 6 On 6 Strikkeklub Fr 6

Ma 7 Ma 7 To 7 Lø 7

Ti 8 Ti 8 Fr 8 Sø 8

On 9 On 9 Lø 9 Ma 9

To 10 To 10 Sø 10 Palmesøndag Ti 10

Fr 11 Fr 11 Ma 11 Lotto On 11

Lø 12 Lø 12 Ti 12 To 12

Sø 13 Sø 13 On 13 Fr 13 Bededag

Ma 14 Lotto Ma 14 Lotto To 14 Skærtorsdag Lø 14

Ti 15 Ti 15 Fr 15 Langfredag Sø 15

On 16 Strikkeklub On 16 Strikkeklub Lø 16 Ma 16

To 17 To 17 Sø 17 Påskedag Ti 17

Fr 18 Fr 18 Ma 18 2. påskedag On 18

Lø 19 Lø 19 Ti 19 To 19

Sø 20 Sø 20 On 20 Strikkekklub Fr 20

Ma 21 Ma 21 To 21 Lø 21

Ti 22 Ti 22 Generalf. Holm Vandværk Fr 22 Sø 22

On 23 On 23 Strikkeklub Lø 23 Ma 23

To 24 To 24 Sø 24 Ti 24

Fr 25 Fr 25 Generalf. Holm Landsbylaug Ma 25 Lotto On 25

Lø 26 Åent Lokal Historisk Lø 26 Åbent Lokal Historisk Ti 26 To 26

Sø 27 Sø 27 On 27 Fr 27

Ma 28 Lotto Ma 28 Lotto To 28 Lø 28 Åbent Lokal Historisk

Ti 29 Fr 29 Sø 29

On 30 Lø 30 Åbent Lokal Historisk Ma 30

To 31 Ti 31
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Vi søger en husbestyrer til Holm Kulturhus

Vil du hjælpe foreningen, bestyrelsen og de mange frivillige brugere og 
gæster af Holm Kulturhus? Så er det nu du skal læse lidt videre.

Vi søger en ansvarsbevidst person, som vil se lidt efter Holm Kulturhus. 
• Sammen med andre brugere rydde op og gøre rent, både inden for og 

ude omkring Kulturhuset
•  Stå for indkøb af forbrugsting, så som toiletpapir og rengøringsmidler
• Lave en liste med opgaver der skal følges, når vi en gang i måneden 

gør rent og rydder op i Kulturhuset i fællesskab

Du får hjælpende hænder og en repræsentant fra bestyrelsen til at 
hjælpe dig.

Du har din ugentlige gang i Kulturhuset, og særligt i vintermånederne er 
der behov for et ekstra kig, da vi har mange aktiviteter her.

Hvis du er interesseret, må du gerne ringe til Kedde på tlf. 2245 2169 for 
at høre mere.

Bestyrelsen
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Lege- og aktivitetsplads… Nu sker der noget

Vi har igennem nogle år arbejdet på at skaffe midler til en lege- og aktiv-
itetsplads i Holm, ved kulturhuset.

I starten af november var vi til uddeling af midler fra sydbank-fonden. I 
forbindelse med uddelingen blev vi interviewet af en journalist omkring 
projektet. 

Artiklen blev  bragt i Jydske, og et par dage efter blev jeg ringet op af et 
legepladsfirma og en organisation, som ønskede at indgå et samarbejde 
omkring projektet og støtte med en del af økonomien. 
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Vi har haft et par møder og er nået til enighed om projektet, og kan nu, 
med hjælp fra Compan, Just Human, Sydbankfonden, Norlysfonden, Linak, 
kommunen og Holm landsbylaug komme i gang. 

Der er søgt byggetilladelse, som er ved at blive behandlet. Arbejdet med 
lege- og aktivitetspladsen forventes påbegyndt i juni måned.

Vi glæder os meget til at nå i mål og håber det vil blive et naturligt sam-
lingssted i byen.

Trine Bossen Villumsen
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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. Se kalenderen side 18-19.

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, 
og at vi derfor kan komme ud for, at man skal have coronapas og 

mundbind med til vores arrangementer.

Strikkeklubben
Hver anden onsdag

Vi starter op onsdag den 2. februar

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.

Anete Grau Jensen, tlf.: 2765 9602

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, 
og at vi derfor kan komme ud for, at man skal have coronapas og 

mundbind med til vores arrangementer.
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Fællesspisning
Vi tror, at et arrangement som fællesspisning er mere risikofyldet for 
smittespredning en andre typer af arrangementer. Derfor har styregrup-
pen valgt at skubbe arrangementerne en måned, så der bliver fællesspis-
ning på følgende dage.

Tirsdag den 1. marts, tirsdag den 5. april og tirsdag den 3. maj

Deltagebyr: 50 kr. 

Af hensyn til indkøbene skal man melde sig til ved Anja på tlf. 2252 2050 
senest fredagen inden.

Madplan:

Februar: Forret: ananasring med hønsesalat.   
 Hovedret: skipper-labskovs
Marts: Forret: tunmusse. 
 Hovedret: flæskesteg
April: Grill. 
 Dessert: Pære belle Helene

Planen kan dog ændres, hvis det bliver nødvendigt eller der kommer 
bedre muligheder.

Værk opmærksom på at coronarestriktionerne kan ændre sig, og at vi derfor kan komme ud for, at 
man skal have coronapas og mundbind med til vores arrangementer.

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Artikel fra Flensborg Avis
Hans Christian Davidsen hcd@fla.de.

Iskolde kvinder gik kun udenfor, når det var 
mørkt. Ingen anede først, at det var efter-
søgte RAF-terrorister, der i to omgange slog 
sig ned nær landbyen Holm på Nordals. 

Ikke engang en vesttysk politimand, der holdt ferie tæt på dem. Men så 
klappede fælden.

Sønderborg
Ved årsskiftet 1977-1978 var størstedelen af 
den venstreekstremistiske terrororganisa-
tion Rote Armee Fraktion (RAF) samlet i et 
sommerhus på Nordals.
I Lønsømade vest for landsbyen Holm 
var RAF-terroristerne gået under jorden 
efter, at de havde haft et travlt efterår. 

»Deutscher Herbst« kalder man efteråret 1977, da PFLP, Folkefronten til 
Palæstinas Befrielse, kaprede et Lufthansa-fly parallelt med RAFs bort-
førelse af den tyske arbejdsgiverformand Hanns Martin Schleyer – der 
endte med at blive henrettet af RAF.

Ingen i lokalområdet anede, at det var militante ekstremister, der holdt til 
i Lønsmømade.

Det fandt vi først ud af bagefter, da nogle af dem blev anholdt i 1982. 
De hilste ikke på os. Det var ikke noget med et høfligt »Guten Tag«, som 
tyskerne ellers er så flinke til. De værdigede os ikke et blik, når vi mødtes, 
fortæller Gunhild Vestergård Buciek, der var nabo til terroristerne. 

Anholdt kort efter
I sensommeren 1982 opholdt tre af de mest fremtrædende RAF-terroris-
ter sig igen i området. Denne gang camperede de i et telt, som de havde 
fået lov til at rejse i en have af en lokal landmand. De tre var Brigitte 
Mohnhaupt, Adelheid Schulz og Christian Klar.
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Kun få måneder efter, den 11. november 1982, blev Brigitte Mohnhaupt 
og Adelheid Schulz arresteret ved et våbendepot tæt på Frankfurt am 
Main. Den 16. november blev Christian Klar fanget ved et våbendepot i 
Sachsenwald øst for Hamborg.

Hippiemiljøet
Gunhild Vestergård Buciek er pensioneret tysklærer og fortæller i en 
ny bog om de anonyme gæster på Nordals. »Da Aldous Huxley kom til 
Sønderborg« hedder bogen, der er udgivet af den kendte danske kun-
stner Claus Carstensen og bibliotekar Inger Enemark fra Kirke Hørup 
ved Sønderborg. Bogen er en samling af erindringer og mundtlige 
fortællinger af mennesker, der var aktive i Sønderborgs hippiemiljø i 
1970erne.

Og hvordan kommer Claus Carstensen så ind i billedet her? Jo, den 
tidligere professor ved kunstakademiet i København voksede selv op i 
Sønderborg i årtiet og var også en del af byens hippiemiljø dengang.

Claus Carstensen har interviewet Gunhild Vestergård Buciek til bogen.

Mand var chokeret
Vi anede ikke, hvem kvinderne var. De bevægede sig som regel kun ud af 
teltet efter mørkets frembrud, ofte for at bade i Lillebælt, fortæller Gun-
hild Vestergård Buciek til Flensborg Avis.

Kvinderne havde en bil med Neumünster-nummerplader. Det var en 
gammel kasse, der holdt lige uden for haven. Min mand opsøgte dem en 
dag i haven, og da han kom tilbage efter mødet med dem, var han helt 
ligbleg. Da jeg spurgte ham, hvad der var galt, sagde han, at han ald-
rig havde mødt nogen, der udstrålede en sådan kulde. Han var næsten 
bange for dem, husker Gunhild Vestergård Buciek. Hun slog det hen og 
lo: »Kan du ikke se, at to piger, der ligger i et så lille telt, er lesbiske. De 
bryder sig ikke om, at der kommer mænd ind i haven«.
Det slog ægteparret Buciek sig til tåls med. Men få dage senere så Gun-
hild Vestergård Bucieks mand, at en mand havde sneget sig underligt fra 
træ til træ inde i haven.
Det var Christian Klar. Men det vidste vi jo ikke dengang, siger hun.
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Adelheid Schulz - »Hende blev man næsten bange for«. Arkivfoto
Christian Klar var kæreste med Adelheid Schulz og blev senere gjort an-
svarlig for mordet på den tyske rigsadvokat Siegfried Buback, Dresdner 
Bank-direktøren Jürgen Ponto og på Hanns-Martin Schleyer og dennes 
chauffør og tre livvagter.
Det var meget underligt, at der med jævne mellemrum kom en tysk 
politibetjent og holdt ferie her i området. Han boede lige ved siden af 
RAF-terroristerne uden at vide, hvem de var, siger Gunhild Vestergård 
Buciek. Hvis betjenten og RAF-terroristerne havde mødt hinanden ved 
stranden eller købmanden, kunne fælden være klappet. Stort set alle 
tyskere kendte dengang RAF-ansigterne fra efterlysningsplakater - og da 
med garanti enhver politibetjent.

Ægtepar fik mistanke
Det var et ægtepar fra Hamborg, der anede uråd. Konens mistanke satte 
det tyske politi på sporet af Brigitte Mohnhaupt og Adelheid Schulz.
Ægteparret kom hver hver sommer. Manden var lystfisker, og konen sad 
og strikkede. Dem snakkede vi ofte med. Da konen på et tidspunkt så de 
to piger, sagde hun til sin mand: »Das sind ja die RAF-Terroristen«. Man-
den slog det hen som »det rene vås«, husker Gunhild Vestergård Buciek.

Da ægteparret kom tilbage til Hamborg, fik konen alligevel overbevist 
manden. De ringede til politiet og fortalte, hvad de havde set. Da de så 
billederne af de to kvinder, var de ikke i tvivl.

Det danske politi kom kort efter susende med en stor udrykningsstyrke 
herud på motorcykler. Men da var de alle tre lige taget af sted om mor-
gen, få timer forinden. De havde sat en flaske vin ved bonden som tak for 
at måtte campere i haven.

Politiet undersøgte grunden med metaldetektorer for at se, om der var 
gravet våben ned. De fandt kun ølkapsler.
Claus Carstensen og Inger Enemark: Da Aldous Huxley kom til Sønder-
borg 256 sider, 240 kroner (Antipyrine). 
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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.

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.

Alternativt kan man betale for medlemsskab på mobile pay. Skriv navn 
og adresse i tekstfeltet så vi ved, hvem der har indbetalt pengene. 
Mobile Pay nr. 623910.

Medlemskort

Holm Landsbylaug

Navn(e):

Dato                            20
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Fra Holmbodagbogen

Oktober 2021
Nedbør: 100,1mm (normalt 68 mm)

Mærkedage 
19. september: Bryllup og barnedåb. Rikke Nielsen og Morten Bonnerup 
Hansen blev gift og datteren Anna blev døbt

 16. Bryllup på Dyvig Badehotel. John Bech Amstrup og Matias 
  Qouttrup blev gift i Nordborg Kirke.
 18. Jette Honoré, Enghaven 12, fyldte 70 år.

Dødsfald
 16. Ingrid C. Jessen, 72 år, tidligere Damgade 16 og Møllegade 3. 
 25. Cathrine (Kate) Marie Schultz, 93 år, tidligere Brønd 7.

Aktiviteter 
 4. Lotto med 36 deltagere.
 5. Fællesspisning med ca. 50 deltagere.
 6. Strik med 6 deltagere.
 13. Foredrag på Jollmands Gård. 35 deltagere.
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 14. Slægtsforskning med 10 deltagere.
 18. Lotto med 71 deltagere.
 20. Strik med 8 deltagere.
 30. Åbent hus i Arkiv med 3 besøgende.
 31. Halloween – god deltagelse rundt omkring.

Velkommen til de nye beboere på Møllegade 6, Astrid og Harald 
Gassner og deres 3 børn.

Holm Lokalhistoriske Arkiv har den 30. september været på tur til  
Danfoss Historiske Arkiv på "Maikroen".  God gennemgang og fortælling 
om arkivet.  

Der er bestilt nyt skilt med åbningstid for "Åbent hus", som Tove vil sørge 
for bliver opsat  i ugen op til (og nedtaget igen) ved "Johnsens Lade" på 
Møllegade.

November 2021
Nedbør: 47,0 mm (normalt 56 mm). 
           
Mærkedage
1 2. Peter Jørgensen, Møllegade 99, fyldte 50 år.
                                                   
Dødsfald
 12. Elna Andresen, Hellesøvej 33,  64 år.
 16. Jens Nissen, tidligere Ellehave 12, 88 år.
 16. Frede Rasmussen, Hopsøhøj 16, 79 år.
 17. Else Grau, tidligere Ellehave 4, 86 år.
 23. Christian Hansen, Damgade 13, 102 år.
  
Aktiviteter
I November har der været Walk and Run. Overskuddet gik til kræftens 
bekæmpelse.
Hanne Larsen er flyttet fra Møllegade 68A til Sønderborg.

 01. Lotto med 60 deltagere.
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 02.  Fællesspisning med 40 deltagere.
 03. Strik med 9 deltagere.
 10. Slægtsforskning med 7 deltagere.
 15. Lotto med 60 deltagere.
 17. Strik med 12 deltagere.
 24. Slægtsforskning med 4 deltagere.
 27. Åben Arkiv med 5 deltagere.
 27. Jagt med 35 jægere. Udbytte: 3 dyr,  4 harer,  2 fasaner og 1 sneppe.
 28. Julemandskørsel med godtposer til børnene rundt i Holm.
 29. Lotto med 65 deltagere.

December 
Vinterens første sne faldt den 2 december – ca. 1-2 cm.

Dødsfald
 21.  Tove Winterskov Kolding, tidligere Enghaven 12,død  74 år.
 
Aktiviteter
 01.  Strikkeklub.
 04.  1. søndag i advent havde Leanders Lade åbent på Damgade 9.
 05.  Åbent i Leanders Lade, Damgade 9.
 07.  Fællesspisning.
 13.  Lotto.
 15.  Strikkeklub.
 15. Holmboen: Jette Honoré vandt 2. præmien i julequizzen for voksne.
  Melanie Hellesøe Orth Lund og Ronni Lund blev de heldige vindere  
  af voksenjulequizzen og Emilia fik en 2. plads i børnekonkurrencen.
  Erna Lütje og hendes barnebarn Kosmo vandt hhv. 3. pladsen i
  voksenkonkurrencen og 3. pladsen i børnquizzen.
 19. Åbent i Leanders Lade, Damgade 9, Holm.
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Guld fra gemmerne på Jollmandsgård

Af Verner Lauridsen

I forbindelse med at arkivet er i gang med at registrere mange forskellige 
ting, finder vi mange spændende ting fra gemmerne på Jollmandgård.
Vi har bl.a. fundet et hæfte med opskrifter fra dengang, da Anna Kathrine 
Jollmand i 1934 gik i Holm Husholdningsskole.
I hæftet er der mange gode opskrifter til priser, vi godt kunne ønske os i 
dag.

En af dem er 
julegrød med øl 
samt et par styk-
ker mere, som vi 
bringer her. Hvis 
du har lyst til se 
flere opskrifter, 
er du meget 
velkommen til 
at besøge os i 
arkivet.
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Her er plads til DIN reklame!
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Erik Jensen VVS Nordborg ApS   
- Deres VVS-installatør  Søren B. Nyvang og Allan Sarsgaard

Mellemvej 2
DK-6430 Nordborg
Tel. +45 7445 0565

E-mail: info@ejvvs.dk

Søren B. Nyvang
Mobil +45 2044 8565

Allan Sarsgaard
mobil +45 4044 7565

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



Januar 2022. Foto: Bodil Sørensen.


