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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. september 
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
Anders Thomsen
Tlf. 5141 8067
Email: kaledet@fdf.dk

Kasserer
Hans Chr. Jessen
Tlf. 2372 8757
Email: trolsgaard@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlemmer 
Jonna Neumayr
Tlf. 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com

Trine Bossen Villumsen
Tlf. 2215 3578
Email: trunte13@hotmail.dk

Nandi Neumayr Christensen
Tlf. 6022 2064
Email: nandi_soerensen@hotmail.com

Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Email: fippesen@gmail.com

Revisorer
Claus Jessen
Gitte Kjærgaard

Suppleanter 
1. suppleant Jessie Dowdall
2. suppleant Mads Obling
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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,

Sommeren står for døren og vi efterlader os den store aktivitetsperiode 
i vinter- og forårssæson, hvor foreningens mange grupper har deres 
mange gøremål for fællesskabet. Kulturhuset er flittigt brugt, og mange 
besøg ved foreningens aktiviteter tegner godt for resten af året.  Som 
i mange andre foreninger har vejen ud af pandemien været en proces, 
hvor foreningslivet skulle finde, eller genopfinde, sin plads i folks 
bevidsthed og de nye vaner der opstod under i nedlukningen. Her i 
Holm Landsbylaug er vi kommet rigtig godt ud af den proces, og vi har 
en god fornemmelse af, at det er lykkes for alle grupper. Det fortæller de 
gode historier her i bladet også meget om.
 På årets generalforsamling, som du kan læse meget mere om længere 
inde i bladet, havde vi som sædvanlig en stor tilslutning og en hyggelig 
aften. Men der mangler flere unge mennesker mellem 18-50 år som 
deltagere på denne ene forsamling om året, hvor man kan høre om 
foreningens virke, og ikke mindst fortælle om sine ønsker eller idéer til 
Holms udvikling. Eller hvor bestyrelsen skal have fokus i deres arbejde. 
Det gør ikke spor ondt at møde op, og i behøver ikke være bange for at 
blive hevet ind i noget, i ikke har tid eller lyst til. Men det skader ikke at 
høre lidt om foreningen og de mange grupper der gør et stort arbejde. 
Hermed en stor opfordring til næste år, hvor det er med at komme op af 
sofaen og deltage i demokratiet på vores generalforsamling. De gamle 
der er med, har ydet en stor indsats i mange år – de fortjener at sidde og 
nyde det hele, mens vi unge tager over, og forsætter det store arbejde de 
gamle har lavet gennem årene for vores forening og landsby.
 At der bliver rigeligt at se til i fremtiden, er ikke en hemmelighed. 
Vi har mange ønsker til udvikling, men samtidig har vi et ansvar, for 
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at vedligeholde det vi kender. Den balance er svær og afhænger af de 
ressourcer vi har til rådighed. Vi har ikke knækket koden helt endnu, men 
arbejder på det. Og heldigvis får vi mange gode input til, hvordan vi kan 
arbejde med både driften og udviklingen. Til tider er det op ad bakke, 
men det er jo også fremad skal vi huske. 
 På det seneste møde i Landsbyforum, hvor også de politiske udvalg 
i kommunen fremlagde status på deres områder, var der igen mange 
gode dialoger mellem landsbyerne og det politiske niveau. Der er mange 
spændende opgaver, hvor vi kan få indflydelse og påvirke de politiske 
beslutninger til gavn for vores landsby og de andre landdistrikter i 
Sønderborg kommune. Det være sig inden for mobilitet, hvordan 
løser vi de udfordringer med manglende busforbindelse? Det være sig 
indenfor klimaforandringer, regnvand mv.? Hvad gør vi med billigere 
varmeløsninger i områderne uden for fjernvarmeområderne? Jo, der er 
nok at tage fat på. 
 Om lidt skal vi glæde os til Sankt Hans og endnu en hyggelig aften i 
hinandens fællesskab omkring Kulturhust. Hekseholdet har meldt klar 
og en båltale er der også på programmet. Mon ikke, vi også kan indvie 
den nye legeplads inden så længe?. Den er ved at blive etableret, og 
vi glæder os rigtig meget til den står klar til brug for børnene, de unge 
mennesker og dem med et barnligt sind. Den kan også bruges til at få 
trænet musklerne, hvis man trænger til det.
 I slutningen af sommerferien, lørdag den 6. august, kan Holm 
Fodboldklub igen holde det store og traditionsrige Holm Cup. Holm 
Landsbylaug stiller igen et stærkt hold med lokale talenter, der kan trylle 
lidt med fodbolden. Vi glæder os, og håber hele Holm kommer forbi 
stadion og hepper på sejr til de lokale helte fra Holm.
 Ikke længe efter, så står den på vores store Høstfest. Datoen er den 
3. september med hygge for børn og voksne. Det bliver som vanligt en 
dejlig dag, hvor vi skal huske at hejse Dannebrog i Holm.
 Omkring sommerferien overtager vores næstformand Anders 
Thomsen opgaverne som formand og klummeskribent, indtil jeg er retur 
i Danmark omkring generalforsamlingen næste år. Så pas godt på Anders 
og resten af bestyrelsen så længe.
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Vi glæder os til at se jer til foreningens aktiviteter i løbet af de kommende 
måneder, og ønsker jer alle en god sommer.

Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for 
dig.

Kristian Dreyer
Bestyrelsen

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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LOPPEMARKED
Vi holder loppemarked i 

Johnsens lade 
lørdag den 18. og søndag den 19. juni 

fra kl. 10-15 

Har du lyst til at have en bod, 

så skriv eller ring til Ellen Marie Thomsen på mobil 6178 0262
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Sankt Hans 
torsdag den 23. juni

Sted: Holm Kulturhus, gårdspladsen 

Der kan købes ringrider- og frankfurterpølser fra Holm Pølser 
inkl. ketchup, sennep og remoulade samt brød.

Vi sælger også øl/vand og vin til høkerpriser.

Tag jeres egen snobrødsdej og pinde med, så tænder vi op i bålskålene.

Det hele starter kl. 18 og Sankt Hans-bålet med heks tændes kl. 20.

Der vil være båltale ved 
Jimmy Simonsen, og
selvfølgelig synger vi 
også, som vi plejer.

Bestyrelsen
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Børnearrangement kl. 10 på sportspladsen eller i tilfælde af 
regn, inde i Holm Kulturhus. Der vil være forskellige aktiviteter.
Som sædvanlig er Holm Landsbylaug vært med 
lidt at spise og drikke.

Høstfest for de voksne. Vi starter kl. 18 i laden hos Kaja og 
Christen.
Spis din medbragte mad og hyg dig sammen med de andre 
holmboere og gæster. Der vil være høsttale, overraskelser og 
underholdning/musik. Der kan købes drikkevarer til høkerpriser 
hele aftenen.

Køb af billetter torsdag den 18. og 25. august samt 
torsdag den 1. september mellem kl. 18-19 i Holm Kulturhus. 
Pris for alle festdeltagere: 75 kr. per person.

HØSTFEST
3. september
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3. september

Der kan afleveres blomster og grønt 
til pynt i laden fredag kl. 19

HUSK! 
Vi flager på dagen!
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HOLD 1
Onsdag den 31. august kl. 17
Klargøring/rengøring og opsætning af lys i Chrestens lade.

HOLD 2
Torsdag den 1. september kl. 17
Opstilling af scene, borde, stole og bar.

HOLD 3
Fredag den 2. september kl. 19
Borddækning og pyntning af laden samt opstilling af toiletvogn.

HOLD 4
Søndag den 4. september kl. 9-10
Oprydning efterfulgt af grillpølser v. Kaja og Chresten.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, bare duk op! På forhånd tak.

Vi har brug for en hjælpende hånd 
til følgende til årets høstfest
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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,
også for støttemedlemmer.

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. 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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HOLMCUP 2022
Lørdag den 6. august 

Så er der tid til HOLMCUP igen!

Det hele starter ved 10-tiden om formiddagen
på fodboldpladsen ved Holm Kulturhus.

Kom og hep på din favoritklub, 
nyd en grillpølse fra kl. 10 og få dig en øl/vand.

Om aftenen, ved kl. 18-18.30, vil der
være mulighed for at købe aftensmad.

I år vil der også være mulighed for at købe slushice til børnene, 
og der vil være en STOR hoppeborg.

Vi ses til HOLMCUP 2022
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Referat fra Generalforsamlingen 
2022 i Holm Landsbylaug
Vi startede aftenen med en hyggelig fællesspisning kl. 18 i Holmbostuen, 
hvor 38 deltog. Vi fik skibberlabskovs og lidt vådt til at skylle ned med.
Kl. 19 startede generalforsamlingen.

Kedde bød velkommen til generalforsamlingen og de 40 deltagere – og 
en særlig velkomst til vores Æresmedlemmer, som i aften udgjorde Kurt 
Kjærgaard og Henriette Mathiesen. 

Kedde gik derefter til dagsordens pkt. 1, valg af ordstyrer.

1. Valg af ordstyrer
Bestyresen foreslog Lasse Holm Juhler og Lasse blev valgt. 
Lasse kunne herefter bekendtgøre, at forsamlingen var lovlig varslet i 
Holmboen og på foreningens facebookside.

2. Bestyrelsens beretning for 2021 ved formanden
Kedde gennemgik beretningen, der desværre ikke havde alle billederne 
med (se beretningen efterfølgende)

3. Regnskabet ved kassereren, herunder fastsættelse af kontingent
Hans Chr. fremlagde regnskabet for 2021, som blev godkendt af forsam-
lingen.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, hvilket blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag, så derfor gik vi hurtigt videre til næste 
punkt.

5. Valg af bestyrelsen i lige år
Formand, Kristian Dreyer – ønskede genvalg og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Anders Thomsen – ønsker genvalg og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Trine Bossen Willumsen – ønskede genvalg og blev 
valgt.

HOLMCUP 2022
Lørdag den 6. august 
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Bestyrelsesmedlem Jan Phillipsen – ønskede genvalg og blev valgt.

På valg hvert år:

2 suppleanter:
1. Suppleant Jessie Dowdall – ønskede genvalg og blev valgt.
2. Suppleant Mads Obling – ønskede genvalg og blev valgt. 

2 revisorer:
Claus Jessen – ønskede genvalg og blev valgt.
Gitte Kjærgaard – ønskede genvalg og blev valgt.

6. Eventuelt
Punktet, hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes.

Vi kom rundt om mange emner, som bestyrelsen nu kan arbejde videre 
med.

• Ansøgning ude om en ”viceværts” rolle til Kulturhuset.

• Kunne der laves en gruppe, der undersøger muligheden for, at der 
hænges ”offentlig” julebelysning op gennem byen i julemånederne.

• Hvordan sikrer vi, at tilflyttere til Holm bliver gjort bedre opmærksom 
på, at der findes et Landsbylaug og dettes arrangementer?

• Vær opmærksom på, at der ved betaling med MobilPay er oprettet flere 
forskellige grupper/boxe – alt efter hvilket arrangement man deltager i.

• Der kunne laves en folder til tilflyttere til Holm – eventuelt på flere 
sprog, da der den seneste tid er tilflyttet et stigende antal fra Tyskland.

• Tag din nabo med til arrangementer og vær med til, at de føler sig vel-
komne i landsbyen. 
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• Kunne det være en idé, at en vicevært deltager gratis ved alle arrange-
menter, der foregår i Holm Landsbylaug?

• Man kunne jo vælge et ”tilkøb” af rengørring af Kulturhusets lokaler ca. 
1-2 gange om året.

• Der mangler en form for en koordinator til den allerede eksisterende 
”Hjælperbank”, der blev etableret for et par år tilbage. 

• Kunne man ikke lave et lille lager med div. forbrugsvarer, som eksem-
pelvis pærer, toiletpapir, rengøringsmiddler etc.

Lasse erklærede generalforsamlingen 2022 for afsluttet.

Kedde fik ordet til sidst og takkede alle fremmødte til fællesspisningen 
og generalforsamlingen, for en god aften i fællesskabet og demokratiets 
ånd.

Ordstyrer Lasse Schmidt og formand Kristian Dreyer.
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Beretning fra Bestyrelsen v. formanden Kristian Dreyer

Jeg vil starte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samar-
bejde i 2021. Trods nedlukningen det meste af foråret, nåede vi alligevel 
en del møder og de arrangementer, der trods alt kunne gennemføres i 
2021. Det første bestyrelsesmøde siden oktober 2020 blev holdt den 
28. april.
 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.
 2021 forsatte, hvor 2020 stoppede – vi måtte forholde os til pande-
miens rullen hen over landet indtil midt på foråret, hvor nedlukningen 
igen blev ophævet i takt med vaccineudrulningen, tog fart. Og så skulle 
vi alligevel til at tænke os om, da det igen blev efterår og vinter, hvor 
der igen kom restriktioner med en ny variant. Men det er klart at, særligt 
for vores forening og dens formål, Covid-19 pandemien har haft kon-
sekvenser. Lotto, HAT, og fællesspisning har været hårdt ramt. Det jeg er 
mest glad for er, hvor smidigt aktiviteterne er kommet i gang igen. Det 
tilskrives alene de aktive og frivillige i foreningen. Generalforsamlingen 
2021 blev en sommerudgave, men ikke desto mindre en hyggelig aften 
her i Holmbostuen. 

Aktiviteter i 2021

Generalforsamlingen 2021
Vi udskød af gode grunde Generalforsamlingen til fredag den 25. juni. 
Først den traditionsrige fællesspisning, denne gang med sandwich, og så 
generalforsamling. 36 deltagere til spisen og 2 stødte til ved generalfor-
samlingens start. Lasse Holm Juhler blev valgt som ordstyrer – og han 
førte os trygt igennem aftenens program. Der var genvalg til de opstille-
de og vi fik en ny revisor valgt, da Gitte Kjærgaard overtog efter Gerda.

By- og strandrensning
Lidt hver for sig og på afstand efter nedlukningen, men det gik også fint 
med et par nye ansigter. Holm og omegn blev renere og det er vi glade for.
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Badebroen
Vores stærke brofolk fik igen vores badebro i vandet ved Odderkær. I det 
sene efterår 2020 valgte badebroen, sammen med modernatur, at tage 
sig selv op af vandet, hvor en rask vind og høje bølger gjorde det onde 
ved broen. Vinteren og foråret blev brugt på en omfattende reparation 
af broen af vores frivillige brofolk, som vi skylder en stor tak. 2021 blev 
igen en stor sæson, endda med 10-års jubilæum for broen med mange 
brugere fra nær og fjern. Den kom i vandet den 28. april og blev hevet 
op igen den 11. oktober inden efterårsstormene kunne nå at hjælpe os 
denne gag. 

Holm Walk And Run nr. 3 og 4
Tilløbsstykket fra 2020 til denne fine happening forsatte i 2021 med 
mindst lige så mange deltagere fra nær og fjern. N2. 3. gav en tur i 
Biografen ti børnene i Holm og no. 4. var støtte til Knæk Cancer. Tak til 
Connie, Dusko og hjælpere for idé, initiativ og gennemførelse – en god 
reklame for vores landsby.

Sankt Hans var igen tilbage ved Kulturhuset, med en god deltagelse og 
en fin tale fra Hanne Thomsen. Tak for den fine heks og frivillige kræfter 
der blev lagt i arrangementet.

Kampen om Holm
Kampen var arrangeret mellem Landsbylauget og Holm Fodboldklub. 
Jeg nævner ikke, hvem der vandt – men det var de forkerte. En dejlig 
aften, hvor den næste generation af Holmboere fik debut på banen. 
Mange tilskuere, ringridere og en øl eller to skaber en fin stemning.

Høstfesten
Høstfesten var tilbage i de sædvanlige rammer i laden ved Johnsen. Det 
er vel en af Holms signaturer, hvor mange Holmboere mødes i løbet 
af dagen, både de unge, voksne og ældre. En dag som denne kan ikke 
gennemføres uden de mange frivillige – tusind tak for indsatsen før- un-
der- og efter dagen.
 Når der først kommer taxaer fra Nordborg med folk der vil deltage 
hen på aftenen, så må det tegne godt for fremtiden. Vi prøver altid at 
tilpasse festen til efterspørgsel og tidens trends – i år kommer musikken 
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nok ikke til at være så høj, så tidligt på aftenen, så vi kan snakke sammen 
lidt længere.

Julemandens besøg i Holm er ved at være en tradition. Han lander med 
sine rensdyr og kane ude på markerne bag byen og sadler om til et mere 
passende by-køretøj der ikke fylder så meget. Børnene og de voksne i 
byen er vældig glade for det fine besøg – tak til hest, kusk,julemanden og 
hans nisse.

Ud over disse større aktiviteter, så har alle Brugergrupper også været 
meget aktive: Nogle af Brugergrupperne holder en lille beretning om 
deres 2021 umiddelbart herefter og jeg fortæller lidt om nogle af dem. 

Lokal Historisk bidrager flittigt med historiefortællingen om Holm og 
slægter i både Holmboen og på nettet på deres hjemmeside og Face-
book.  De 6-7 aktive lokalhistorikere gør et rigtigt stort og vigtigt stykke 
arbejde. Der er også plads til flere.
 Holm Landsbylaugs Lokal Historiske Arkiv havde aflyst det traditions-
rige genforeningsarrangement, men de har ikke kedet sig. I løbet af 2021 
er vores arkiv blevet medlem af en sammenslutning af lokalhistoriske 
arkiver, hvor man kan arkivere digitalt i et stort arkivsystem, som ligger 
i skyen og er tilgængeligt for alle, uden at være på det fysiske arkiv. Det 
har også gjort, at de digitale besøg i vores arkiv er stødt stigende gen-
nem 2021. 
 Hele 130.000 besøg på vores egen Holm Lokal Historiske hjemmeside
og 23.000 besøg på Holm Arkiv.dk. Og så er der 821 følgere på facebook-
siden.
 Arkivet har været i gang med en mindre renovering og indkøbt nye 
arkivskabe og mapper til arkivering af de mange materialer.
 Arkivet tager gerne imod papirer, billeder mv. fra Holmboere eller 
tidligere Holmboere, hvis det er noget de vil af med, evt. som kopi.
 Man er stadig velkommen til at kigge forbi i åbningstiden eller ved 
aftale med arkivet. I kan finde oplysninger i Holmboen eller på arkivets 
hjemmeside.

Lotto 
Als´s hyggeligste Lottospil er det døbt. Desværre var mulighederne for 
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hygge til lotto begrænset af nedlukningerne, men vi nåede trods alt lidt 
spil. 

Udlejningsgruppen 
Vores foreningskontor sørger hver torsdag for at foreningen er åben. 
Udlejning og reservation af lokaler samt salg af billetter til diverse ar-
rangementer. Et stort aktiv for vores forening. I 2021 fik vi nogle nye 
frivillige i gruppen, som nu består af 4 piger, Kristine og Bente som de 
rutinerede kræfter og Eva Sarsgaard og Hanne Bonnerup indtrådte som 
voksenlærlinge. De blev fuldt uddannet og er nu på niveau med de 
gamle, til glæde for os alle. Efter en tynd kop te i 2020 havde udlejningen 
igen lidt at se til i 2021. 

Strikkeklubben
Selvom foråret bød på begrænset aktivitet i strikkeklubben, fik den al-
ligevel tid til at strikke en masse fine tæpper til blandt andet Neonatal-
afdelingen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, som blev afleveret til 
en glad sygeplejerske. Linak og Danfoss er gode til at sponsorere garn til 
pigerne. Den hyggelige klub kan både strikke og hygge. Også her er der 
stor tilslutning, op til 15 personer fra nær- og fjern.  

Jørgen Hornshøj får ordet for HAT og Fællesspisning

HAT
For første gang i over 30 år havde vi ikke en vinterforestilling. Da vi kom 
ud på sommeren, kunne vi dog se lys forude, for det så ud som om at 
høstfesten blev til noget. Vi gik fuld af fortrøstning i gang med at sætte 
en revy forestilling op. Vi fik startet tidligere end vi havde for vane. Det 
var fordi vi havde manglet vores teater i for lang tid, og så skulle vi også 
lige løbes i gang. Det gik godt, og det var nemt at få gruppen vækket til 
live igen.
 Ud på efteråret var vi klar til at starte vores vinterforestilling op, men 
mørke skyer var ved at trække op. Vi blev dog enige om at vi ville tage 
chancen og sætte en forestilling op. Hvis vi ikke var risikovillige, så kunne 
vi hele tiden blive mødt med noget at bekymre sig over, så vi aldrig kom i 
gang. Det var bedre at risikere at blive stoppet en slet ikke at have prøvet.  
 Jeg har et citat fra en forfatter, jeg kan ikke huske hvem, han sagde at 
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Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022

On  1 Fr 1 Ma 1 To 1

To 2 Lø 2 Ti 2 Fr 2

Fr 3 Sø 3 On 3 Lø 3 Høstfest kl. 18

Lø 4 Ma 4 To 4 Sø 4

Sø 5 Pinsedag Ti 5 Fr 5 Ma 5

Ma 6 2. pinsedag On 6 Lø 6 HOLMCUP kl. 10 Ti 6

Ti 7 To 7 Sø 7 On 7

On 8 Fr 8 Ma 8 To 8

To 9 Lø 9 Ti 9 Fr 9

Fr 10 Sø 10 On 10 Lø 10

Lø 11 Ma 11 To 11 Sø 11

Sø 12 Ti 12 Fr 12 Ma 12 Lotto kl. 19

Ma 13 On 13 Lø 13 Ti 13

Ti 14 To 14 Sø 14 On 14

On 15 Fr 15 Ma 15 To 15

To 16 Lø 16 Ti 16 Fr 16

Fr 17 Sø 17 On 17 Lø 17

Lø 18 Loppemarked kl. 10-15 Ma 18 To 18 Sø 18

Sø 19 Loppemarked kl. 10-15 Ti 19 Fr 19 Ma 19

Ma 20 On 20 Lø 20 Ti 20

Ti 21 To 21 Sø 21 On 21 Strikkeklub kl. 19 i køkken

On 22 Fr 22 Ma 22 To 22

To 23 Sankt Hans kl. 18 Lø 23 Ti 23 Fr 23

Fr 24 Sø 24 On 24 Lø 24

Lø 25 Ma 25 To 25 Sø 25

Sø 26 Ti 26 Fr 26 Ma 26 Lotto kl. 19

Ma 27 On 27 Lø 27 Ti 27

Ti 28 To 28 Sø 28 On 28

On 29 Fr 29 Ma 29 To 29

To 30 Lø 30 Ti 30 Fr 30

Sø 31 On 31
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igennem hele mit liv har jeg gjort mig mange bekymringer, som aldrig er 
blevet til noget. 
 Så nu glæder vi os til at byde publikum inden for igen i byens teater 
for at se komedien ”Hack en sjæl og hug en tå”. På trods af de mørke ud-
sigter der var i starten af billetsalget, så var knap halvdelen af billetterne 
solgt inden vi gik ind i det nye år. Også udenbys foreninger tror så meget 
på det, at de har købt en forestilling.

Fællesspisning
Da året begyndte, var fællesspisning lagt i dvale, ligesom alle mulige 
andre aktiviteter. Da efteråret nærmede sig, kunne vi se at vi kunne gå 
i gang igen. Aktivitetsgruppen samlede sig for at finde ud af hvordan 
vi skulle gribe tingene an. Som noget nyt ville vi lave en plan for, hvad 
vi ville tilberede gennem hele sæsonen. Tidligere var planerne stort set 
lavet ud fra, hvad der var på tilbud lige op til spisningerne. Vi ville se om 
en mere langsigtet plan ville være en god ting for deltagerne, og om det 
ville give nogle fordele indkøbsmæssigt. Vi kunne se at økonomien var 
begyndt at blive lidt klemt, så vi måtte hæve deltagerbetalingen fra 45 kr. 
til 50 kr.
 Opstarten blev noget investeringstung, fordi alt hvad vi havde af 
krydderier, mel og andre forbrugsstoffer var smidt ud, og skuffer og 
skabe gjort rene. Det var rart at starte på en frisk, men også forbundet 
med en ekstra omkostning. I løbet af efteråret blev der også indkøbt 
frostvarer, som kommer til at påvirke resultatet positivt i det år vi er gået 
ind i. Da vi har med madvarer at gøre, så tager vi risikoen for smittespred-
ning mere alvorlig end man behøver til andre arrangementer. Derfor har 
vi skubbet arrangementerne en måned her i det nye år.
 For første gang kommer vi ud med et underskud. Vi tilskriver det i 
første omgang de indkøb vi har foretaget i forbindelse med den nye 
opstart, men også de råvarer der er indkøbt til fryseren. Vi følger prisud-
viklingen, så må vi se om det bliver nødvendigt med en ny forhøjelse af 
deltagergebyret.

Holmboen
Holmboen var i 2021 igen et vigtigt redskab til den gode fortælling om 
Holm og alle de aktiviteter der er foregår i løbet af året. Mangler man 
noget at lave en aften, så opfordrer jeg til at gå ind på Holm Lokal Histo-
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risk hjemmeside og læse i de sidste 44 års mange udgaver af Holmboen, 
så kan man følge med i den rivende udvikling Holm har haft gennem de 
sidste knap 50 år  – tak til alle der giver input og materiale og særlig tak 
til Jonna for opsætning og tålmodighed, når deadline nærmer sig.  

Legeplads
Legepladsen kom tættere på virkeligheden i 2021, hvor det gamle udtryk 
– ”Dem der opsøger heldet, får det” blev virkelighed for os. Jeg synes det 
viser at vedholdenhed betaler sig, selvom tingene ser lidt svære ud. I lø-
bet af foråret tror jeg der begynder sig at tegne sig et billede af en lege- 
og aktivitetsplads ude, hvor pavillonen stod. Den vil så kunne udvides i 
en ny fase, evt. med bålhytte eller andre gode idéer. Endnu engang tak til 
gruppen.

Flaghejser
Tak til vores trofaste flaghejser Erik Sarsgaard – som hejser flaget ved 
kulturhuset på alle de officielle flagdage vi har i Danmark. 

Tak til alle der i 2021, 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 2022, hvor vi 
forhåbentlig kommer helt tilbage til et normalt foreningsliv uden midler-
tidige nedlukninger og restriktioner. Tag din nabo med og spred det 
gode budskab om fællesskabets værdi for vores landsby.
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Referat fra generalforsamling i 
Holm Vandværk den 22.3.2022
Bestyrelsens beretning
Jeg vil gerne byde alle fremmødte velkommen til vores årlige general-
forsamling. Siden sidste generalforsamling er der næsten intet der har 
været normalt. Stort set det meste har været vendt på hoved af corona, 
ja vi kan næsten ikke tåle at høre ordet mere. Det har været svært at 
afholde en generalforsamling i de 2 sidste år når vi også skal overholde 
vedtægterne med indkaldelses varsel m.m.
 Vi har ikke haft de helt store udfordringer på anlægget, hvilket skyl-
des, at vi har et forholdsvis nyt/velholdt anlæg. 
 Og så har vi skiftet alle vore vandure ud med en digital udgave, 
hvilket gør det nemmere at få aflæst alle målere inden for tidsfristen.
 Vi har også fået kortlagt vores ledningsnet elektronisk, af et firma 
som hedder Thvilum. Det er faktisk en nødvendighed i dag med alt det 
gravearbejde der bliver udført alle steder.
 Bnbo (boringsnær beskyttelsesområde) er et område omkring vores 
vandboringer, som skal have ekstra beskyttelse, for at undgå forurening. 
Det område har folketinget besluttet skal udvides.
Det gør at vi skal til at forhandle med lodsejerne om erstatning for for-
ringelse af deres jordværdi.
Til dette får vi Vandsamarbejdet i Sønderborg kommune til, sammen 
med et bestyrelsesmedlem, at forhandle med dem.

Kommunalt tilsyn
Vi havde den 2. december 2021 et kommunalt tilsyn, det skal ske ca. 
hvert 3. år.
 Til et sådant tilsyn gennemgår de hygiejneforholdene, boringerne, 
drikkevandskvaliteterne og vores takstblad.
 Vi fik igen godkendt vores anlæg for de næste 3 år.

Vandprøver
Fra kommunen får vi pålagt at tage et antal vandprøver, afhængig af 
hvor stort et vandværk vi er. Og vi får også besked om, hvilke stoffer der 
skal testes for. Peter og jeg skal til møde med kommunen og en fra Euro-
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fins i morgen sammen med de øvrige vandværker på Als.

Politik
I Sønderborg Vandsamarbejde har der været afholdt generalforsamling 
den 18. november 2021.
 I 2022 skal der laves nye vandforsyningsplaner for Sønderborg kom-
mune.

Afslutning
Til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.

HOLM VANDVÆRK 
 
Takster 2022 

Vand pr. m3   kr.  2,75 
Statsafgift pr. m3   kr. 6,37 
Grundvandsbeskyttelse pr. m3 
Grundvandsbeskyttelse fast 
Fast afgift pr. Installation                     

kr. 
kr. 
kr. 

0,24 
45,00 

500,00 
Indskud nye andelshavere  kr. 14.000,00 
Gebyr for mere end 1 måler kr. pr. stk. 100,00 
Gebyr for rykkerskrivelse  kr. 100,00 
Flyttegebyr  kr. 300,00 
Genåbnings-gebyr kr. 1.600,00 

 

Alle takster tillægges 25 % moms. 

Ved for sen indbetaling pålægges renter, 1½ % månedlig, dog mindst kr. 10,00 
pr. måned. 
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Filmen om Holm
Hvordan blev den til, og hvad skal den bruges til?
Tilbage i sommeren 2021 fik Landsbyforum i samarbejde med sekretariat 
for landdistrikter modtaget støtte fra to kommunale puljer (”Puljen til 
borgerinitiativer” og ”Puljen til forprojekter”) under udvalget for Landdi-
strikter, Natur og Fødevarer og fra LAG Sønderborg Aabenraa til gennem-
førelse af et samlet landsbyprojekt for alle 36 landsbylaug, der bærer 
titlen: ”Vækst og værdier i landdistrikterne”.
Det skulle komme til udtryk gennem lokale film og podcast fra området.
 I august sidste år blev vi inviteret til workshop med alle de andre 
landsbylaug, kommunens sekretariat for landdistrikter (forvaltningen) og 
produktionsselskabet, der skulle stå for filmene. Den blev afholdt nede i 
Lysabild.
 Vi var indkaldt med kort varsel og hele produktionen skulle ske i løbet 
af september, så der var korte deadlines fra idé til handling. Sådan er det 
nogle gange, men ikke en metode der bør anvendes som standard.
Tilbuddet med en gratis reklamefilm for Holm var trods alt for godt til 
ikke at udnytte muligheden. Da rammerne var undersøgt og afklaret 
med produktionsselskabet, fik vi hurtigt et par frivillige til at overveje et 
par ord om deres syn på vores landsby, og fremføre dem til produktions-
selskabet. Uden helt at vide, hvordan det hele blev præsenteret efterføl-
gende, synes jeg vi nåede fint i mål. Og filmen understøtter fint formålet 
med at udbrede kendskabet til Holm, til dem der ikke kender vores 
fantastiske landsby, naturen og området omkring. 
 Vores fortællere, Hanne, Johannes og Anders Thomsen gjorde et fint 
indtryk på produktionsholdet i Dyvig og Anders havde også efterfølgen-
de besøg, så der kunne optages en podcast. Han fik også vist videofoto-
grafen rundt i området nogle dage senere, så der kunne optages andre 
steder. Fotografen var også i området til årets høstfest, som er gengivet i 
mange fine øjeblikke.
 Hele redigeringen er foretaget hen over efteråret og vinteren. Filmen 
er redigeret af en producer der aldrig selv har været her, for at forstærke 
den effekt, som filmen skal have. På den måde har vedkommende ud-
valgt et uddrag af mange timers filmoptagelser og hundrede af billeder, 
til filmen der kort og godt skal fortælle andre om, hvad Holm og området 
rundt om os, har at byde på.
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Og det er ikke så lidt…. men det vi jo godt. 
 Vi var til verdenspræmiere i marts ude i storbyen Sønderborg, i den 
meget store biograf med sæder der kan justeres og holdere til champag-
neglas. For at synke oplevelsen, tog vi lige et smut på SKAAL og sluttede 
aftenen af med en stor kold øl – sådan rigtig Holmbo-agtigt.
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Fra By- og strandrensning i marts
Så fik vi samlet affald i og omkring Holm. 
Der var fin opbakning omkring arrangementet, 18 voksne og 12 børn. 
Der blev udleveret tænger, reflexveste og handsker, og så gik den vilde 
jagt på ting, der ikke hører hjemme i naturen og på vejene. 
Kl. 12 mødtes alle i Holm Kulturhus til grillede ringriddere med tilbehør 
og en øl/vand, som tak for indsatsen.
Herefter var der uddeling af præmier til: Den sjoveste ting fundet, den 
største ting, den grimmeste ting og til sidst den mindste ting.
Tusind tak for fremmødet, vi håber at se jer næste år igen.

Bestyrelsen
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Mindste ting: Julian (lille bitte rød dims).

Grimmeste ting: Benjamin og Magnus (rørstykke).

Sjoveste ting: Kian (katte-lems-halsbånd).

Største ting: Ida (cykel).
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HAT marts 2022
Så kom HAT på banen igen. Vi opførte en komedie af Knud Erik Meyer 
Ibsen, som hedder ”Hack en sjæl og hug en tå”. I vores program fortalte vi 
følgende om forestillingen.
 ”Velkommen til denne forestilling, hvor vi bruger et par timer på at 
give et indblik i menneskehedens hverdag. I kommer til at møde per-
soner, som forsøger sig med smarte tiltag for at komme lettere gennem 
dag-ligdagen. I vil også møde nogle af dem som det går ud over. Når I 
tager hjem fra forestillingen, så vil I nok tænke over, ”hvad skal jeg gøre, 
hvis jeg vil slippe lidt nemt”. Skal jeg snyde eller skal jeg satse heldet. For 
den forstandige, vil teateret give svaret.”
 Det har nok været det år med de fleste udfordringer. Det var ikke 
problemer med at få løftet stykket op, til det vi gerne vil vise publikum. 
Den del af opgaven har været en fest. Men vores funktionsvilkår har givet 
udfordringer. Vi vidste ikke om vi måtte lukke publikum ind, da vi start-
ede, men alligevel startede vi billetsalget, inden vi i det hele taget var 
begyndt at øve. Men på et tidspunkt blev muligheden for at fylde salen 
med mennesker givet fri, og øvningen var i fuld gang, så nu så det lyst 
ud. 
 Hele vejen igennem måtte vi dog kæmpe med at deltagerne på skift 
måtte gå i isolation på grund af corona, og da det ebbede ud, så blev 
mange på holdet ramt af en hård influenza, og selvfølgelig var det også 
på skift. 
 Vi var alarmerende tæt på premieren, da det så ud til, at vi kunne øve 
med et fuldt hold. Men så kunne der vel ikke gå mere galt. Jo det kunne 
der, så en skuespiller brækkede en fod lige inde vi skulle til at opføre 
første gang, og sygdom satte en skuespiller ud af spillet til den sidste 
forestilling. 
 Vi skulle lige testes for at se, hvad vi kunne klare. Holdet viste sin 
styrke, og forestillingerne blev afviklet, som om alt var, som det plejede. 
Billetsalget var præget af at publikum var lidt usikre på om det nu gik an 
at deltage i vores forestillinger på grund af coronaen, men kære publi-
kum, I kom, og vi håber at I fik en så god oplevelse, at I har lyst til at se 
hvad vi finder på til næste år.
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Endelig er arbejdet med etablering af lege- og aktivitetspladsen 
gået igang, det er så skønt at se.
Den 12.-13. maj bli'r der gravet ud og gjort klar (det er sket, når 
Holmboen kommer på gaden).
Den 16.-17. maj sættes legeredskaberbe op (det er forhåbentlig 
også sket, når Holmboen udkommer) .
Når dette arbejde er udført, skal der fyldes faldsand i,  etableres 
græs osv.
Vi glæder os til at pladsen kan tages i brug og forhåbentlig blive et 
samlingssted i byen.

Legeplads i Holm ved 
Kulturhuset
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Badebroen
er oppe
igen

Så har vi har vi sat badebroen op til sommerens dejlige ture til 
Åkjær. Et hold på 6 vellignende mænd har arbejdet et par timer, og 
nu er det hele klar til en dukkert. Vi troppede op den 16. april kl. 13. 
Poul og Erik havde sørget for alt hvad vi skulle bruge til badebroen, 
og Jan havde sørget for forplejningen. Flemming havde den traditi-
onelle Underberg med, så vi kunne komme godt fra start. I løbet af 
et par timer stod badebroen klar til sommerens tur ud til stranden. 
Vi afsluttede arbejdet med ringridere og håndbajere. God badesæ-
son til alle.
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Fra Holmbodagbogen

Januar

Mærkedage
 02.  Jørgen Hornshøj, Egestien 3, fyldte 70 år
 02. René Christensen, Mari Jenses Vej 2, fyldte 40 år
 10.  Joan Jobe, Møllegade 89, fyldte 50 år

Dødsfald
 25.  Chresten Andressen, tidligere Stolte Bøge, døde 89 år gammel.

Begivenheder 
Sognegården har været lukket til 16. januar  p.g.a. coronarestriktioner.

Afstemningsmødet torsdag den 10. februar med Jens Ove Hansen blev 
aflyst. 

Fællesspisning blev udsat tilmarts.

Pernille Christensen og mand, Brushøj 21, er flyttet til Fredericia. De har 
fået en lille pige.

 09.  Steen Kådekilde Jørgensen fejrede sit halv-maratonløb nr. 100 med  
  en halv-maraton rundt i Holm med 50 deltagere.
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 15.  Rævejagt. Ingen jagtudbytte.
 20. Igor Slobodaniuk og familie er flyttet til Dyvigvej 12A.
 23.  Nørrehaven 4 er solgt til Britta Annett Welsch.
 29. og 30. Stormen Malik rasede i Danmark. Ingen nævneværdige   
  skader i Holm.

Februar 
Nedbør: 121,9mm mod normalt 35 mm.          

 Begivenheder 
  02. Strik med 8 deltagere.
 16. Strik med 10 deltagere.
 18.   Knud Vagn Valbjørn, Oldenorvej 1, fyldte 90 år.
 21. Lotto med ca. 53 deltagere.
 24.  Møde i SKLA på ”Sønderborg Kasserne”. Henriette og Mona fra   
  Arkivet deltog.
 25.  Generalforsamling og fællesspisning i Landsbylauget. 40 deltagere.
 26.  Åbent Arkiv med 8 deltagere.
 
Marts
Nedbør:  7,5mm mod normalt 41 mm. 
           
Mærkedage
 11.   Peter Svendsen,  Brushøjvej 17, fyldte 75 år.
 27.   Tom Møller, Dyvigvej 8, fyldte 60 år.
 
Begivenheder  
 01. Fællesspisning med 40 deltagere.
 02. Strik med 11 deltagere.
 04.  og 5.-6. HAT forestillinger med alle billetter solgte.
 09. Slægtsforskning med 7 deltagere.
 14.   Lotto.
 16.    Strik med 9 deltagere.
 22. Generalforsamling i Holm Vandværk med 10 deltagere.
 23.   Generalforsamling i Holm Jagtforening med 20 deltagere.
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 23.    Strik med 8 deltagere.
Dagbogen fortsat: 

 26. Åbent Arkiv med 6 deltagere.
 26. By-  og strandrensning i Holm og omegn med ca. 30 deltagere.
 28. Lotto.
Der har været præmiere på en ny landsby-film om Holm.

April
Nedbør :  42,9mm mod normalt 40,0 mm. 
             
Mærkedage
Tillykke til alle konfirmander i Holm
 
Begivenheder
 01. Santa og Benjamin Ågesen er flyttet ind i Møllegade 45.
        Katrine Rose og Martin Johansen har solgt Hellesøvej 40 til 
  Dean L. Kristensen og Heidi W. Nørgård.
        Peter Kohberg har solgt Lønsemadevej 38 til Anne Patrica Mumm.
        Erik Andresen er flyttet fra Hellesøvej 33 til Nordborgvej I 
  Svenstrup.
        Line La Cour Andersen er flyttet fra Hellesøvej 35 til Hellesøvej 33.
        Melsene Laux, Møllegade 38 har solgt sit hus og er flyttet til 
  Tyskland.
        Brushøjvej 21A er købt af Brushøjvej 21B.
        Ursula Paustian har solgt Brushøjvej 10, og er flyttet til Tyskland.
        Badebroen er sat op.
        Standerhejsning i Roklubben og Dyvig Bådelaug.
        Påskeudstilling hos Hjortspringbåden og Lis Lund i Dyvig.
 05. Fællesspisning med ca. 50 deltagere.
 11.    Lotto  med 65 deltagere
 20. Strik med 5 deltagere.
 25. Lotto med ca. 70 deltagere.
 27. Slægtsforskning med 5 deltagere. 
 30. Åbent Arkiv med 5 deltagere.



43

Ny formand på 
Jollmandsgård
Den nye formand på Jollmands-
gård hedder Johanne Jacobsen.

Strikkeklubben
Hver anden onsdag.

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.

Se datoer i kalenderen.
Første gang den 21. september 2022

Anete Grau Jensen, tlf.: 2765 9602
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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.
Vi starter op den 12. september.

Lottogruppen

HISTORIE
Da Dyvig og Mjelsvig var i spil for landvinding

I foråret 1953 vedtog Rigsdagen den reviderede landvindingslov, der i 
modsætning til 1940-loven gav landbrugsministeriet magt til at iværk-
sætte regulære landvindingsprojekter ude på søterritoriet. Lovændrin-
gen blev straks fuldt op af en kampagne fra Hedeselskabet og Statens 
Landvindingsudvalg, der skulle administrere de nye tilskudsmuligheder. 
Kampagnen spillede på en bekymring for landbrugets fremtid, i takt med 
at mere og mere jord blev inddraget til andre formål end dyrkning. Bag 
argumenterne anede man dog Hedeselskabets helt private bekymring 
for en dalende ordrebeholdning. I landbokredse fængede tanken om at 
skaffe mere jord ved landvinding, ikke mindst da staten fortsat tilbød at 
betale broderparten af udgifterne. Landet over blev der fremsat am-
bitiøse forslag om at tørlægge store vandområder som f.eks. Venø Bugt i 
Limfjorden, Dybsø Fjord i Sydsjælland, Smålandsfarvandet nord for Lol-
land og hele det sydfynske øhav.
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På Als ville landmændene også være med. I juli 1956 underskrev de 
to sognerådsformænd i Holm og Oksbøl, Chr. Antonsen og Chres-
ten Eriksen, en henvendelse til Statens Landvindingsudvalg, hvori 
man ansøgte om startpenge til et større landvindingsprojekt. An-
tonsen og Eriksen ville gerne have bevilget 1500 kr. (19.000 kr. i 
2009-værdi) til bund undersøgelser i farvandet mellem de to kom-
muner. Hvis jordboniteten berettigede noget sådan, ønskede man 
at tørlægge Mjels Vig, Dyvig og Farresdam. Det ville være nemt at 
gøre ved at bygge en dæmning over »Gabet« mellem Steg og Steg-
shoved. »Gennem de senere år«, skrev de to sognerådsformænd, »er 
der inddraget ret betydelige arealer af overordentlig god landbrugs-
jord her på Nordals til bebyggelse af funktionær- og arbejderboliger 
på fabrikken Danfoss i Elsmark, og med den udvikling, som denne 
fabrik er inde i for tiden, må det forudses, at der også i årene fre-
mover skal afgives landbrugsjord af anselig omfang til bebyggelse.                                                                                                                                    
Såfremt ovennævnte søarealer kan indvindes til landbrugs jord, kan 
der herigennem opnås delvis erstatning for den jord, der går tabt ved 
bebyggelsen«. Hensigten var at betale Hedeselskabet for at optage de 
nødvendige bundprøver, men det blev Hedeselskabets direktør, der skød 
ideen ned. Som formand for det jyske underud valg af Statens Land-
vindingsudvalg måtte han skønne, at projektet ville blive »forholdsvis 
bekostelig« på grund af den »forholdsvis store vanddybde« i området. 
Derfor burde andre landvindingsopgaver gå forud for denne. Så derfor – 
nej til penge til jordbundsprøver.              

At Danfoss skulle blive en langt bedre samfundsøkonomisk forretning 
for Als – og for Danmark – end mere landbrug ville være, turde ingen 
sige højt i datidens Morten Korchsamfund. 

Sognerådsformand Chresten Eriksen i Broballe fik afslaget 20. oktober 
1956. Ideen blev aldrig taget op igen.

Fra ”Det tabte land” / Kjeld Hansen
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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



Gruppefoto fra By- og strandrensning den 26.03.2022


