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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 2023.

Holmboen udkommer 3 gange 
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



3

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.

Udlejningsgruppen
Udlejning af borde, stole og 
service/bestik.

Priser:
Borde: 25 kr./stk.
Stole uden hynder: 5 kr./stk.
Stole med hynder: 6 kr./stk.

Fra 1. april 2023 er åbnings-
tiderne i Holm Kulturhus:
Lige uger kl. 17-18
eller ring
Bente: 2361 3341
Hanne: 5074 4623
Eva: 6167 3104

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 ANDERS THOMSEN

Til alle Holmboere
Kalenderen siger 2023, og i er forhåbentligt alle kommet rigtig godt ind 
i året. Et år der igen byder på mange gode arrangementer i vores alles 
forening. Vi har allerede Helligtrekonger godt overstået, med masser af 
gode steder at besøge og velklædte gæster.
 Næst på programmet er generalforsamlingen den 24. februar, hvor 
der igen vil være bespisning. Vi håber på mange fremmødte. Vi kan altid 
bruge input til fremtidige tiltag, forslag fra jer alle og en god snak.
 Foråret byder igen i år på mange gode arrangementer, som de 
tidligere år. Det er en fornøjelse, at vi igen kan komme i den vante 
gænge med at mødes, og nyde at vi er en social by med et super godt 
sammenhold og en masse initiativrige borgere.
 Fællesspisning, lotto og strikkeklubben gør igen i år sit indtog. Det 
forlyder sig at der er gode gevinster, retter og opskrifter at mødes om. 
Alt sammen noget i kan læse mere om inde i Holmboen.
 Vi har stadig krig på det europæiske kontinent. En krig som vi var 
mange der kunne være for uden, og formegentligt havde troet ikke 
havde holdt så længe. Ukraine står stand og Rusland evner at blive ved 
med at sende folk til fronten. Hvor uforståeligt det end må være, er det 
nok noget vi alle kommer til at mærke i en rum tid frem endnu. Der er 
kommet en del Ukrainere til området, som er blevet taget rigtig godt 
imod. Der er stor glæde over, at de er blevet taget imod med åbne arme 
og hjulpet så meget, som de er. På trods af en ro, her hvor de er nu, er 
der samtidig en længsel efter at komme hjem og hjælpe, hvor de nu 
kan. Forhåbentligt kan de vende tilbage når roen igen sænker sig og 
de sidste kugler er faldet. Håbet på at de i fremtiden kan vende hjem 
igen blomstrer i bedste velgående, på trods af at det snart er et år siden 
mange af dem har set deres kære derhjemme.
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Kulturhuset er et samlingssted for mange af os, og det er dejligt at se 
huset blive brugt til mangt og meget. Når der jævnligt er aktivitet af 
de forskellige brugergrupper i den mørke tid, er der brug for belysning 
udendørs. Der er tanker om noget automatisk, så vi kan færdes sikkert 
på arealerne omkring huset. Ind til da skal der lyde en opfordring fra 
landsbylauget om at huske at slukke lyset når vi forlader kulturhuset.
 Der er fuld gang i de sociale medier, også i Holm bliver de brugt 
flittigt. De sociale medier er kommet for at blive, og noget vi alle skal 
lære at navigere i. Det har overvejende været en positiv, konstruktiv 
og behagelig ting at følge. Mange gode historier, skønne billeder og 
hjælpsomme kommentarer. 
 Det glæder mig ualmindeligt meget, da det hurtigt bliver et sted hvor 
der skældes ud og ytres negativitet. Lad os holde fast i de gode takter, så 
vi også i fremtiden kan blive ved med at mødes på en positiv måde, både 
fysisk og virtuelt. 
 Bestyrelsen ønsker jer alle go vind fremover og håber at se så mange 
som muligt til de fremtidige arrangementer.

Bestyrelsen, Anders Thomsen

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk

Her er plads til DIN reklame!
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Fra udlejningsgruppen 
– NYE ÅBNINGSTIDER
Fra den 1. april 2023 vil udlejningsgruppen være på kontoret 
i Holm Kulturhus hver anden torsdag lige uger fra kl. 17-18. 
Dog vil der være undtagelser op til HAT forestillingen og Høst-
festen, hvor man stadig kan komme op og købe billetter 
2 (3) torsdage  op til arrangementerne.

Man kan også ringe til en fra udlejningsgruppen:
Bente Rasmussen:  2361 3341
Hanne Bonnerup: 5074 4623
Eva Sarsgaard: 6167 3104

Udlejningsgruppen
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Holm Landsbylaug afholder

GENERALFORSAMLING
fredag den 24. februar 2023

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 Hans Chr. Jessen, Nandi Neumayr Christensen og Jonna Neumayr 
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.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Holm Vandværk afholder

GENERALFORSAMLING
torsdag den 24. 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. 

Vel mødt!
Bestyrelsen
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By- og strandrensning
Hjælp os med at gøre vores by og Kulturhus sommerklar!

Mød op 

lørdag den 25. marts kl. 10 
i Holm Kulturhus

Vi starter med lidt kaffe eller te og aftaler ruter samt hvem der hjælper 
med oprydning i og omkring Kulturhuset.

Når vi er færdige med at samle affald/rydde op, er bestyrelsen vært ved 
en pølse og øl/vand kl. ca. 13.00. 

Der er selvfølgelig igen i år en konkurrence om, hvem der finder den 
største ting, den mindste ting og den mærkeligste ting. 

Uddeling af præmier og fællesfoto er kl. 12.30.

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

     Gode dagligvarer
    hver dag!
 – lige ved hånden
 til den rigtige pris!
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Kulturaften på Jollmands Gaard
 

Jollmands Gaard er blevet et hjem med klaver.
Derfor skal det indvies med maner, 

idet vi skal synge og spille de lyse tider i møde.

Vi synger sommeren ind

den 24. maj kl. 19.00 

sammen med Birgitte Romme og Ole Andersen

50 kr. for en fornøjelig aften – med kaffe og kage naturligvis. 

Begrænset plads, så husk at melde dig til hos

Erik Sarsgaard, mobil: 6167 1563 eller 
Margrethe Krogslund, mobil: 4223 0037 
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Holm Amatør Teater opfører komedien

I kærlighed og spil
Så er vi i gang igen med at skabe vinterens forestilling. Vi glæder os til at 
more jer med denne groteske komedie, som vi har valgt at udsætte dem 
for, som er så modige at de møder op som publikum. Stykket handler 
om, hvor galt det kan gå, når mennesker bliver forblændet af grådighed. 
Stykket foregår i Evelyn og Georg´s dagligstue. Alle er i fuld gang med 
små sidespring, da en stor lottogevinst dukker op. Alle får travlt med at 
skjule deres hensigter og rage lottogevinsten til sig. Igen i år har vi taget 
livets store spørgsmål op til gennemlysning. Måske ender vi med at 
erkende hvad rigtig rigdom er og, hvad troen på rigdom kan fører med 
sig.

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

Der kan købes billetter i Kulturhuset i åbningstiden hver torsdag 
kl. 18-19. 

Efter aftenforestillingerne vil der være almindelig slendrian i 
Holmbostuen, hvor man kan købe forfriskninger og Hatdogs.
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Februar 2023 Marts 2023 April 2023 Maj 2023

On  1 On 1 Strikkeklub Lø 1 Ma 1

To 2 To 2 Sø 2 Palmesøndag Ti 2

Fr 3 Fr 3 Ma 3 On 3

Lø 4 Lø 4 Ti 4 Fællesspisning To 4

Sø 5 Sø 5 On 5 Fr 5 St. Bededag

Ma 6 Ma 6 To 6 Skærtorsdag Lø 6

Ti 7 Fællesspisning Ti 7 Fællesspisning Fr 7 Langfredag Sø 7

On 8 On 8 Lø 8 Ma 8

To 9 To 9 Sø 9 Påskedag Ti 9

Fr 10 Fr 10 Ma 10 2. påskedag On 10

Lø 11 Lø 11 Ti 11 To 11

Sø 12 Sø 12 On 12 Fr 12

Ma 13 LOTTO Ma 13 LOTTO To 13 Lø 13

Ti 14 Ti 14 Fr 14 Sø 14

On 15 On 15 Strikkeklub Lø 15 Ma 15

To 16 To 16 Sø 16 Ti 16

Fr 17 Fr 17 Ma 17 On 17

Lø 18 Lø 18 Ti 18 To 18 Kr. Himmeldfart

Sø 19 Sø 19 On 19 Fr 19

Ma 20 Ma 20 To 20 Lø 20

Ti 21 Ti 21 Fr 21 Sø 21

On 22 On 22 Lø 22 Ma 22

To 23 To 23 Generalforsamling 
Holm Vandværk 19.30 Sø 23 Ti 23

Fr 24 Generalforsamling 
Holm Landsbylaug 18.00 Fr 24 Ma 24 LOTTO On 24

Lø 25 Lø 25 By- og strandrensning 10.00 Ti 25 To 25

Sø 26 Sø 26 On 26 Fr 26

Ma 27 LOTTO Ma 27 LOTTO To 27 Lø 27

Ti 28 Ti 28 Fr 28 Sø 28 Pinsedag

On 29 Strikkeklub Lø 29 Ma 29 2. pinsedag

To 30 Sø 30 Ti 30

Fr 31 On 31
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Fra Helligtrekonger den 7. januar
Lørdag den 7. januar drog 3 grupper af udklædte ud på en farefuld færd i 
det mørke Holm. De fik dog husly nogle steder, og et par sjusser blev det 
også til. 
Senere på aftenen, kl. 23.30, faldt maskerne i Holm Kulturhus, hvor også 
husejerne til besøgene var samlet for at se, hvem der gemte sig bag 
maskerne. I alt 40 fremmødte.
Sjove påfund og en hyggelig aften med øl, vand og vin samt hotdogs til 
de sultne.
Der var præmier til de bedst udklædte, og mindre præmier til de andre.
Tak til de udklædte og tak til publikum for fremmøde.

Bestyrelsen
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En førstepræmie til  Pelle, Anders , Jessie, mor Ulla og Thor.

Andenpræmien gik til Trine, Rasmus, 
Annemette og Marianne.

Og tredjepræmien gik til Else 
og Pia Petz.
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Fra Juletræsfesten den 26. november
Juletræsfesten foregik, traditionen tro (før covid-19) i Holm Kulturhus, 
hvor Anders og Joan havde sponsoreret et stort juletræ.
Træet blev pyntet og stod klart til de små gæster og deres forældre/bed-
steforældre kl. 15, og vi startede med æbleskiver, kaffe/te og saftevand. 
Herefter blev der skreget i vilden sky efter julemanden, som efter et par 
minutter kom ned af trapperne fra loftet for at dele julegodteposer ud til 
alle børn. Så dansede vi om juletræet og hyggede bagefter.
Tusind tak til alle børn og voksne for en dejlig eftermiddag.

Bestyrelsen
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Fællesspisning

Fællesspisning 
i Holm Kulturhus

Fællesspisning datoer:

Vi starter kl. 18 hver gang.

Strikning 
i Holm Kulturhus

Hver anden onsdag.

Alle er velkommen i vores strikkeklub, det 
koster ingenting og der er ingen forpligti-
gelser. Tag din kaffe/te med, og strikker du 
ikke, er alt andet håndarbejde også vel-
kommen. 
Vi er der fra kl. 19 til 21 med en pause ved 
20-tiden. Datoer er i kalenderen s. 16-17.

Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme ændringer, men de vil 
blive annonceret. 

Tilmelding i ugen før til Anja tlf. 2252 2050. 

Strikning

Datoer: 
Har du spørgsmål, så ring til Anette Grau Jensen, tlf.: 2765 9602.
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Lotto
i Holm Kulturhus

Datoer – mandage den:
16. og 30. januar
13. og 27. februar
13. og 27. marts
Sidste gang den 24. april

Dørene åbner kl. 18.15

Der er mulighed for at købe kaffe, te og kage samt div. vand.
Vii har mange gode præmier på spil.

Har du spørgsmål, så ring til Hanne på tlf. 3054 2330.

Lo�o
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Fra Holmbodagbogen

Oktober

Mærkedage
 11. Hans Chr. Jessen, Møllegade 62, fyldte 60 år.

November
Nedbør: 39,5mm mod normalt 56 mm. 
                       
Mærkedage
 11. Michael Lynge, Baunbjerg 5, fyldte 60 år.
 16. Elna Kolle, Lønsemadevej 12,  fyldte 95 år.
 24. Susanne Billeskov, Møllegade 73,  fyldte 60 år.   
 
 
Begivenheder og aktiviteter
 07. Brand i udestue, Møllegade 45.
 07. Lotto med ca. 72 deltagere.
 05. Jagt med 20 deltagere.
 08. Fællesspisning med  41 deltagere.

Hvis du har noget der hører hjemme i "Holmbodagbogen", og vil være sikker på  
at det kommer med næste gang, så skriv en note til Henriette Matthiesen på
henriettedamgade@gmail.com. Det kan være et bryllup, en fødselsdag, et barn 
der er kommet til verden eller andet.
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 09. Strik med 11 deltagere.
 17. Foredrag ved Frederik Frederiksen, tidligere Stjørnsholm, Dyvigvej.
 21.   Lotto med ca. 70 deltagere.
 23. Strik med 10 deltagere.
 26. Jagt med 40 deltagere. 1 dyr, 1 fasan, 1 hare og1 sneppe.  Kålspisen  
  bagefter.
 26.  Åbent Arkiv med 11 deltagere.

December

Mærkedage
 14. Christian Jepsen, Baunbjerg 13, fyldte 80 år
 28. Tove og Anders Bruun, Ellehave 4,  havde guldbryllup.
 
Dødsfald
 21. Anne Marie Hoff, Hopsømadevej 5, er død 84 år  gammel, 
  på Tangshave.
 24. Erling Jessen,  tidligere Dyvig Marine (Damgade 16 og senere 
  Møllegade 9) er død 78 år gammel.
 
Begivenheder  og aktiviteter
 01. Vita, Møllegade 4, er flyttet til Nordborg.
 03. Julestue på Jollmandsgaard med  375 besøgende.
 05. Lotto med 74 deltagere.
 06. Fællesspisning med 56 deltagere.
 07. Strik med 8 deltagere.
 19. Lottomed 60 deltagere.
 28. Jagt med25 deltagere.  Der blev skudt 2 snepper og 1 and.    

Januar 2023

Begivenheder og aktiviteter
 7. Helligetrekonger med 40 deltagere.   
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En beretning om den 10.2.1920 
nedskrevet af Jens Sandvei Hellesøvej 25

Datoen den 10. februar siger os ikke længere så meget, men for den 
generation som oplevede genforeningsåret 1920, var det den helt store 
dag, en dag som i det følgende halve århundrede blev mindet ved 
møder med taler og sang.

Nu er der gået mange år, og det kan måske have interesse at genopfriske 
hvad der skete den gang, men desværre svin der det ind i den skare, som 
selv har været med ved denne begivenhed.

Forhistorien til afstemningen skal søges helt tilbage til året 1864. Ved 
fredsslutningen efter den ulyksalige krig, måtte Danmark gå ind på at 
afstå hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen.

I fredstraktatens §5 blev der givet mulighed for, på et senere tidspunkt, 
at lade afholde en folkeafstemning i de nordlige egne af Slesvig, en af-
stemning som skulle give befolkningen mulighed for at tilkendegive, om 
de ønskede at høre til Danmark eller til Preussen.

Denne §5 blev senere ensidigt ophævet af Preussen og spørgsmålet om 
en folkeafstemning blev først rigtig aktuelt i forbindelse med det tyske 
kejserriges sammenbrud efter den første verdenskrig.

I Versailles fredstraktaten, som Tyskland måtte underskrive i 1919, hedder 
det i §109: 11 Grænsen mellem Danmark og Tyskland skal fast  sættes i 
overensstemmelse med befolkningens ønske." Der blev nedsat en inter-
national kommission, med medlemmer fra England, Frankrig, Norge og 
Sverige, som skulle sørge for gennemførelse af en folkeafstemning i de 
tidligere hertugdømmer. Afstemningsdagen blev fastsat til den
10. februar 1920, og stemmeberettiget var alle mænd og kvinder over 20 
år, som var født og hjemmehørende i lands  delen eller som havde været 
bosat her i mindst 10 år.

Her i Holm var der knap 400 personer som kunne afgive deres stemme.



29

Som nævnt, er der ikke så mange som har en personlig erindring om 
hvad der skete den dag, men HOLMBOEN har fundet en som var med, og 
på vort spørgsmål om, hvad der gjorde det største indtryk, svarer han:
Det var vejret, som det regnede og blæste, hele dagen, og så var det 
endda værre ude vestpå, der fik de også sne, men her var det nu også et 
slemt vejr. Vi blev jo alle gennemblødte.

Ja, men hvad skete der i byen den dag?
Ja, der var jo afstemning, og det gik for sig hos Peter Clausen (Møllegade 
58). Der blev der stemt fra om formiddagen kl. 9 til om aftenen kl. 20.00 

Hvem ledede afstemningen, var det nogen fra den 
internationale kommission?
Nej, nej, det var da Hans Hansen, han var formand, og Jens Clausen var 
protokolfører, og så tror jeg nok at Annegret og Peter Sandvei var med i 
det udvalg.

Var der megen tvivl om udfaldet af afstemningen?
Nej, nej, slet ikke, vi var jo danske. og der var jo selvfølgelig ingen der 
kunne sige, hvad det nøjagtige resultat ville blive, men slutfacit var der 
ingen der var i tvivl om.

Blev der holdt nogen fest i skolen?
Ja, i efteråret 1919 havde vi fået en ny lærer, han hed Ravn, og han gik i 
spidsen for et optog af skolebørn. De startede nede ved Andreas Sand-
vei, (Møllegade 1) og gik op til skolen, ja, det var jo altså den gamle skole. 
med den sort-hvide flagstang (Møllegade 63). Da optoget nåede Peter 
Clausens kro, gik lærer Ravn ind, og fik sig en grog og en cigar.
I skolen havde man fået Christian Duus til at fortælle om krigen i 1864, 
han var jo veteran fra den gang.
To af drengene, Frederik fra Nørrelykke og Christen fra Nørreskoven, 
fremsagde nogle vers om 1864, det første lød sådan:
"Medens jeg sidder her ved lampens skær, kom der en lyd mig nær,
som af tusind fødders trampen, og jeg aner at en hær drager langsomt 
gennem natten".

Mere kan jeg desværre ikke huske.
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Blev der flaget?
Om der blev, der var jo flag alle steder, og de blev slemt medtaget i det 
skrækkelige vejr, mange af dem var hejst for første gang, og andre havde 
været gemt i mange år. Men den dag flagede vi også på halv stang, det 
var fra klokken halv ti til klokken halv elleve. Samtidig blev der ringet 
med kirkeklokkerne, det var for at mindes dem som blev derude, du 
må jo huske på at der bare her fra Holm var 17 ,som ikke kom hjem fra 
krigen, nej, det var ikke alle steder, der var glæde. 

I Nordborg er der vel også blevet festet?
Ja, om middagen startede et optog fra Forsamlingshuset, de gik om ad 
Bækgade og op på kirkegården til krigergravene. Her sang man "Slumrer 
sødt i Slesvigs jord". Gaderne i Nordborg var fyldt med mennesker, og de 
blev allesammen gennemblødte ind til skindet. Om aftenen var der fest 
på både Harmonien, Union og Forsamlingshuset. Der blev sunget og talt, 
og nogle unge mennesker her fra omegnen opførte et stykke på scenen.
Blandt dem som deltog i det, var der et par unge piger ude fra Holmskov. 
Og så var det jo meningen at der skulle op  læses afstemningsresultater, 
men det klappede ikke rigtigt, og så blev man enige om at gentage fes-
ten den næste aften.
Jo, der blev festet og heldigvis var der jo ingen, som kunne se, at der kun 
skulle gå 20 år, så var DE her igen.

Hvordan med genforeningsstenen, blev den rejst straks efter afstemningen?
Nej, den kom først op i 1930. Det var jo svært at finde en passende stor 
sten, men da det blev meget tørt i sommeren 1930, dukkede stenen op 
på bunden af branddammen nede ved snedker Davidsen,Damgade 45. 
Men den var jo så stor og tung, at der ikke var nogen som kunne rokke 
den. Den kom først op da amtsvejvæsenet kom med noget materiel som 
kunne klare den sag, og de slæbte den så op til plænen ved den ny skole.

Vi siger tak til den gamle holmbo for samtalen, og kan tilføje at ved 
afstemningen den 10 februar 1920, blev der i Holm afgivet 20 tyske og 
368 danske stemmer. 
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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.
Udvidede åbningstider i ferieperioder, se hjemmesiden.

Større selskaber:
Besøg af grupper og rundvisninger, også uden for normale åbningstider:, 
kan aftales med Knud Flemming Andersen, mobil: 2280 4899, 
e-mail:  knud.flemming.a@gmail.com
www.jollmandsgaard.dk

Åbningstider Hjortspringbåden
Alle årets tirsdage, bortset fra december.
Eftermiddage, fra ca. kl. 13:00 til 17:00, hvis vi er der, så er lyset tændt.
Aftener, fra kl. 18:30 til 21:00.
I løbet af året har vi specielle dage, hvor vi har åbent eftermiddage fra kl. 
14:00 til 17:00. Disse dage er vist i Aktiviteskalenderen og nævnt i over-
sigten over åbningsdage.
www.hjortspring.dk

Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk



Fra Helligtrekonger 7. januar 2023.


