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Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978.
Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel 
kulturelt som selskabeligt samt medvirke i alle sager til styrkelse af sognets 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 person-
ligt eller sende det i posten. 
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde senest: 
10. august 2011.

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.
Oplag:  300 stk.
Løssalgspris:  kr. 30,00
Redaktion:  Jonna Neumayr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2847 4281
	 E-mail:	baunbjergvej@gmail.com

Bestyrelsen
Formand: Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 4017 3968
Næstformand: Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 3625
Kasserer: Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2372 8757
Sekretær: Gitte Kjærgaard, Ellehave 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2886
PR og bolig: Morten Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2042 4681
Teknik og miljø/pedel: Per Schmidt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2396 8212
Pedel: Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0492
Revisor: Gerda Lorenzen
1. suppleant: Frede Rasmussen 
2. suppleant: Jessie Dowdall
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Brugergrupper i Holm Sogneforening

Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:
	
	
Aktivitet		 Kontaktperson		 Adresse	 Telefon

Fællesspisning .......... Joan & Tom Møller ............Dyvigvej 8 ............................. 7449 1788
HAT ............................... Jørgen Hornshøj ................Egestien 3 ............................. 7449 0023
Lotto ............................. Hanne Kock .........................Møllegade 48 ....................... 7445 2945
Lokalhistorisk ............ Christian Jessen  ................Møllegade 68 ...................... 7445 1165
Holmboen .................. Jonna Neumayr .................Baunbjergvej 11 ................. 2847 4281
Musik ............................ Ib og Anne Marie ..............Nørrehaven 12 .................... 7449 0418
Ungdomsklubben ... Søren Kolmos .....................Damgade 16 ........................ 4141 3323

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.
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Generalforsamling 2011
tirsdag den 22. februar kl. 19.30
Der var i år mødt en del flere op til generalforsamlingen i Holm Sogneforening end der 
plejer. I år var der mødt 28 personer op, inkl. bestyrelsen.

1.  Valg af ordstyrer: Jørgen Honrshøj er valgt til ordstyrer.

2.  Bestyrelsens beretning ved formand Lasse Schmidt: 
 Vi har tidligere ønsket at få nye pap- og flaskecontainere op på skolen, men 
 kommunen har desværre besluttet at det ikke kommer til at ske, da kommunen er i   
 gang med et projekt hvor man selv skal sortere sit affald hjemme.
 
 Kommunen har bevilliget et nyt varmeanlæg til lejligheden på skolen, og har derfor  
 gravet jordvarmeslanger ned. De er endnu ikke færdige, men arbejder på sagen.

 Der arrangeres igen i år By- og Strandrensning, og vi håber selvfølgelig på stor 
 opbakning fra Holmboerne. Der har også været naturvandring i maj måned.

 For en gangs skyld var vejrguderne med os til årets Sankt Hans der kom rigtig   
 mange, og det blev en helt hyggelig aften, hvor Jan Callesen var båltaler.

 Årets Høstfest blev for første gang uden børnenes ”fuggelæs” da loven lange arm   
 havde sat en stopper for det tidligere på måneden, men selvfølgelig blev der hygge  
 for børnene alligevel, de skulle jo ikke snydes.

 Desuden har der været juletræsfest, fastelavn, Irsk aften, vinsmagning på skolen.   
 Tom og Joan har igen overtaget fællesspisningen.

 Desværre har der været ubudne gæster på Sognegården. Der er derfor købt et   
 pengeskab, og har man noget man gerne vil have låst deri, skal man bare kontakte   
 bestyrelsen, så vi undgår at have fristelser liggende.

 En stor tak skal lyde, til de der har deltaget og deltager i arbejdet på og omkring
 sognegården for at det hele kan løbe rundt.

3.  Beretninger fra div. brugergrupper:
 a. Lokalhistorisk: Har været samlet til 10 møder i løbet af året og haft åbent arkiv 6
 lørdage. Arrangement med Erzeebeth Berncherer med 35 deltagere. De har fået
 2800,- kr. i støtte til arkivet fra kommunen. På SKAL.dk kan man se en rutebeskrivelse  
 af Oldenor ruten lavet af Johannes Diederichsen. Der er afleveret forskellige effekter
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 blandt andet en marmormindeplade og div. ting fra Cathrine Jollmands bo. Lige nu  
 udstilles gamle skolebøger indleveret af Andres Andresen.

 b. Musik: Arrangement i oktober, det var et rigtig godt arrangement med godt musik
 og godt publikum. Næste arrangement er nærmest på plads, selv om det er lidt   
 svært at finde et band der kan ”klemmes” ind i salen til de 100 publikummer.

 c. HAT: Sidste års forestilling, der var HAT’s 25. blev også en godt besøgt forestilling,
 og som noget nyt blev Plejehjemmet inviteret ud for at se forestillingen, i stedet for
 at HAT skulle rykke derind. Det blev imidlertid en sådan succes, at det gentages
 igen i år. Der er stor rift om at se forestillingerne, HAT har endda været nødt til
 at takke nej til to forespørgsler, da de ikke lige passede ind i programmet, men alt
 tyder på det vil kunne lade sig gøre til næste år. HAT har desuden bidraget med
 underholdning til årets høstfest, og søgt Mads Clausens Fond om tilskud til nye
 headsets og fået 10.000,- dertil.

 d. Arbejdsgrupperne: De arbejder på at der skal en badebro op i Odderkær, der   
 er søgt tilladelse ved kommunen, der har sendt rundt om det kan lade sig gøre.
 De påtænker at søge nogle fonde og andre sponsorer til at finasiere broen. De vil   
 også gerne have etableret 3 stier i Holm. Fra Brushøjvej ned til stranden. En til Dyvig,  
 og en fra Chrestens vinmark og ud til Brønd.

 Alle beretninger er enstemmigt godkendt.

4. Regnskab. Punkterne:
 5. Indbrud derfor 7984
 6. Kommunalt tilskud
 7. 15850 i kontingent og 525 til foreningen for landsbylaug
 8. Udgifter på 5 gange tryk af holmboen mod 3 sidste år 
 9. Tilskud de 10000 er HAT
 11. Et lille overskud i 2010
 13. Lotto overkud på 3288 kr
 14. Stort overskud på 9976 kr.
 15. Madlavning er i gang

Kontantbeholdningen primo 2010 254.882 ultimo 2010 332.171 kr.

Hvor mange medlemmer er der i sogneforeningen. 317 medlemmer – der burde måske 
kunne hentes nogle flere medlemmer. Vi burde opfordre folk via hjemmesiden til at 
blive medlemmer.

Kan Høstfesten ikke indbringe et større overskud, der er 2 gange udgifter med i regn-
skabet på toiletvognen for 2009 og 2010. Vi er også begyndt at leje en bar i stedet for
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Se	forårsprogrammet	på
www.olferts-venner.dk

den vi selv har bygget. Et overskud i sig selv i sig selv er jo også at folk de har hygget sig 
og gerne kommer.
Der er kommet et udkast fra kommunen til en ny brugeraftale.

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

5.  Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret - så 50,- kr.

Pause 20.20 – 20.43

6.  Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

 På valg til bestyrelsen er:
 Per Larsen – ønsker genvalg
 Lissi Sadolin – ønsker ikke genvalg
 Gitte Kjærgaard – ønsker genvalg

Hanne Hansen, Per Schmidt, Morten Andersen stiller op til valg, desuden stiller Per
Larsen og Gitte Kjærgaard op til bestyrelsen igen. Der skal derfor være valg, hvor de
3 der får flest stemmer, er nye medlemmer til bestyrelsen.

Hanne Hansen  13 stemmer
Per Schmidt  19 stemmer  VALGT
Morten Andersen  18 stemer  VALGT
Per Larsen  7 stemmer
Gitte Kjærgaard  26 stemmer  VALGT

Valg af bestyrelses supleanter:
Frede Rasmussen – modtager genvalg
Jessie Dowdall - modtager genvalg
De er begge genvalgt som suppleanter.
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Valg af revisorer:
Claus Jessen – modtager genvalg
Gerda Lorenzen – modtager genvalg
De er begge enstemmigt valgt.

8.  Eventuelt: Tove Pedersen foreslår at der skal renoveres, så man kan komme ind på
 toiletterne uden at skulle gå ind i omklædningen, og måske også give omklædnin-  
 gen en omgang når man er i gang.

 Annemarie Jensen foreslår, om vi skal bruge nogle af midlerne til at få gjort rent i   
 krogene, så brugergrupperne ikke skal tørre støv af.

 Skal barakkerne ordnes, eller skal de rives ned. Fodboldklubben har generalforsam-  
 ling snart, og der skal de finde ud af hvordan det skal renoveres.

 Esther Hess fortæller om hjemmesiden for Holm sogneforening. Det har været en  
 større opgave end først antaget, da kommunen også skulle have noget at sige, det   
 tog i sig selv et halvt år, bare at få et log-in til at komme ind og se hvordan den evt.   
 kunne se ud. Man kan sende mail til Esther vedr. de ting/arrangementer man gerne  
 vil have med på hjemmesiden.

 Udviklingsgruppen mangler nogen til at skrive en tekst til nogle enkelte punkter, så  
 der kan søges om midler til de grupperne arbejder med, heriblandt badebroen og   
 stierne. Der er planlagt et møde d. 10. marts i udviklingsgruppen på Holm Skole. 

 Man kan også via hjemmesiden når man har et log-in, søge kommunen om penge   
 til div. aktiviteter. Man skaludfylde en ”LUP” for at komme i betragtning.

 Der skal falde 6000,- kr. fra kommunen til landsbylaug, der er medlem af infoland, så  
 dem skal vi da også have del i, så det følger bestyrelsen op på.

 Der er også grupper på facebook der har med Holm at gøre, bland andet HAT og   
 Holm Sogneforening.

Da der ikke er nogen der har mere til eventuelt, så lukker vi generalforsamlingen med et 
tak fra Jørgen Hornshøj for god ro og orden, og dernæst et tak fra bestyrelsens formand 
Lasse Schmidt for stort fremmøde og tak for i aften.

Ordstyrer Jørgen Hornshøj

Sekretær Gitte Kjærgaard
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Entreprenør
Aut. kloakmester
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Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg

Efterlysning
Jeg mangler min korte, mørkeblå jakke med brune ruskindskanter på ærmerne, som er 
blevet forbyttet med en jakke mage til ved sidste fællesspisning. Den jakke jeg fik med 
hjem er en størrelse 46, min jakke er en størrelse 48. Der var hvide lommetørklæder i 
lommen på den jeg fik med hjem.
Henvendelse til Marie Søllingvrå på telefon 7449 1037.

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Fra Bestyrelsen
Bestyrelsen vil komme rundt i Holm med medlemskort i maj/juni måned. Såfremt der 
ikke træffes nogen hjemme, er man meget velkommen til at henvende sig på skolen i 
åbningstiden – torsdage kl. 18-19 – og købe et. Prisen er 50 kr.

Høstfest 2011
Sæt allerede nu kryds ved den 3. september, hvor vi holder årets høstfest.

Sankt Hans
torsdag	den	23.	juni	2010

ved Lønsømade.
Der kan købes pølser og vand/øl fra kl. 20.00.

Bålet tændes kl. 21.30
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Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

     Gode dagligvarer
    hver dag!
 – lige ved hånden
 til den rigtige pris!
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Fastelavn på Sognegården
Lørdag den 26. februar blev der afholdt fastelavn på Sognegården.
Der mødte 25 udklædte børn op.
Der blev slået katten af tønden med hold for de store børn, hvor Emil og Emil H 
blev hhv. kattekonge og prins.
Hos de små blev Jeppe kattekonge og AnneSofie katteprinsesse.
Bagefter var der fastelavnsboller, saft og slikposer til alle børn. 
De bedst udklædte blev Emil C og Smilla.
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I Sydbank er det vores mål at lytte 

til dine behov, så vi bedre kan forstå 

og handle efter dine ønsker. Så kom 

ind og fortæl os om dine drømme 

og planer, så hjælper vi dig med at 

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Fra Holmbodagbogen

Januar	2011
Nedbør 37,9 mm i Nørrelykke.

 5.  Helligtrekongers aften samledes 13 ”uklæ” i sognegården efter deres 
  vandring rundt i Holm.
  Maskerne faldt, og 1. præmien gik til Anne Marie Bech Jensen og 
  Ulla Jensen.
 10.  Lotto i sognegården.
 22.  Ruth Peterse,n Møllegade 8, fyldte 70 år.
 24.  Lotto i sognegården.
 29.  Åbent arkiv med 13 gæster inkl. medlemmer.

Februar	2011
Nedbør 41,4 mm i Nørrelykke.

 1.  Fællesspisning med 46 deltagere.
 7.  Lotto i sognegården.
 9.  Døde Mads Jensen Steg, Møllegade 99 a, kun 62 år gammel.
 10.  Møde i sognegården på datoen for afstemningen i 1920. Anne Kirstine   
  Nielsen, Miangmark, fortalte om en rejse til Iran. 32 tilhørere.
 15.  Åbnede Michael Werner et autoværksted på adressen Møllegade 3,
  (ved Dyvig Marine).
 21.  Lotto i sognegården.
 22.  Var der generalforsamling i Holm sogneforening i Holmbostuen. 
  28 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der nyvalgte Morten 
  Andersen, Møllegade 64, og Per Schmidt, Møllegade 11, til bestyrelsen i   
  stedet for Lissi Sadolin og Per Larsen.
 25.  Kristine Thomsen, Møllegade 19, fyldte 75 år.
 25.  Peter Rudbeck og Dorte Hess fik en datter. De bor p.t. Agerhøjvej 7.
 25.  Var der vinaften med vinsmagning i sognegården. De 32 deltagere blev   
  præsenteret for 11 forskellige vine.
 26.  Fastelavnsfest for børn i sognegården med 25 udklædte børn og 30   
  voksne tilskuere.
 26.  Åbent arkiv med 11 besøgende.
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Marts	2011
Nedbør 24,3 mm i Nørrelykke.

 1.  Fællesspisning i sognegården med sponsorvin fra Grethe og Christen   
  Schmidts vinmark. Der var 44 deltagere.
 3.  Hanne Larsen, Møllegade 68 a, fyldte 70 år.
 4. og 5.
  var der dilletantforestillinger i sognegården. H.A.T. opførte komedien:
  ”Ægteskab og ambitioner – verdensmænd og landsbykoner”. Der var 
  generalprøve fredag eftermiddag og forestillinger fredag og lørdag aften.
 7.  Lagde sognegården lokaler til generalforsamlingen i foreningen ”Hjem og  
  Kultur”. Efterfølgende opførte H.A.T deres forestilling for deltagerne.
 11.  Sonja og Mathias Grau, Holmgade 52, førhen Brushøjvej 2, kunne fejre   
  guldbryllup.
 13.  Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens nødhjælp. 4 indsamlere 
  indsamlede 2.551 kr.
 13.  H.A.T. opførte endnu engang deres komedie. Nu for beboerne på 
  Tangshave.
 14.  Var der generalforsamling i Smede- og Hjulerlandet i sognegården.
 15.  Havde den lokalhistoriske gruppe besøg fra England. De besøgende var  
  en niece til den omkomne flyver, George Silvester, Carolyn Tannok og 
  hendes mand Jonathan. De lagde blomster ved mindestenen på Hellesø-  
  vej for flystyrtet i 1943. Efterfølgende var der en kop kaffe i sognegården.   
  Englænderne var ledsaget af Jørgen Jørgensen og frue fra Graasten,
  hvor de var på besøg.
  I midten af måneden blev der installeret varmepumpe til jordvarme i 
  sognegården som nu opvarmes af jordvarme.
 21.  Lotto i sognegården.
 26.  Var der by – og strandrensning.
 26.  Var der åbent arkiv med 10 besøgende.
 28.  Generalforsamling i Holm vandværk. Alle Valg var genvalg. Det kunne på  
  generalforsamlingen oplyses, at vandet fra vandværket har den bedste   
  kvalitet i Sønderborg kommune!
 29.  Ellen og Jørgen Jepsen, Bjørnkærvej 4, kunne fejre jernbryllup. De har   
  været gift i 70 år.
 29.  Generalforsamling i Holm Jagtforening i sognegården.

1. april flyttede Lene og Jeppe Christiansen samt deres 2 piger fra Nordborg til 
Ellehave 12.
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Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Lokalhistorisk Arkiv
Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
                                           
En	amerikaner	på	Dyvig	Kro	i	1984.

I sommeren 1984 var der, som så mange gange før og siden, fest på Dyvig Kro. Det
var Marie som fejrede sin 60-års fødselsdag, blandt gæsterne var nogle familie-
medlemmer fra Iowa og den ene af dem, Jeanette Bohlke, skrev bagefter en beretning
om hvad hun havde oplevet. Ad lidt omveje er vi kommet i besiddelse af denne
historie og vi får tydeligt indtrykket af at hun har været imponeret. Hun skriver:

Man får mange ting at se når man rejser og her er nogle af mine iagttagelser fra en
fest på Dyvig Kro:

Et par nætter havde vi tilbragt vi hos Marie´s bror, og vi var indbudt til at deltage i
hendes 60-års fødselsdag som skulle være på Dyvig Kro. En af hendes nevøer havde
arrangeret blomsterne på bordet, meget smukt lavet. Hvilken oplevelse. Der var 43
gæster i alderen fra 17 år og opefter. Bordene var meget smukt dækket med linned
duge og servietter. Der var små sølvbakker hvor på vinflaskerne blev placeret. Før
middagen blev der serveren meget let hvidvin med et kirsebær i. Der var bordkort
så vi kunne se hvor vi skulle sidde. Til hver plads var der tre vinglas, et til hvidvin
til den første ret, et til rødvin og et glas til solbærvin. Hele tiden nøjedes jeg med at
nippe til de flydende varer, jeg søgte hele tiden at gøre ligesom mine venner på den
anden side af bordet gjorde. En af familien tog godt for sig af de våde varer og havde
også en flaske orange til at skylle efter med.
Den første ret var en reje cocktail med nogle stykker asparges og pyntet med
et stykke citron og rød kaviar. Mellem retterne blev der sunget og udbragt skåler.
På bordene var der sangbøger og flere gæster ønskede deres yndlingssange. Den
levende musik blev spillet på et elektrisk instrument i lighed med elektrisk orgel og
trommer. Manden som spillede, fløjtede af og til ind i mikrofonen eller sang sagte
til musikken. Tidligt på aftenen spillede han Yankee Doodle og senere kom Oh,
Susanna og Grandfathers Clock.
Hovedretten bestod af røget kød og kogte kartofler, samt kogte tomater i sovs
(måske var de knap så meget jævnet som vores) samt kål og gulerødder. Tjenerne
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kom til alle gæster og serverede fra et meget stort sølv fad med en gaffel og en ske
i den samme hånd, og så var der også chips. Kartoflerne i sølvfad blev stående på
bordet medens tjenerne bød rundt af kødet endnu en gang.
Desserten var skøn, der var iskager, forsynet med tre lys som brændte med gule,
røde og grønne flammer, de blev sat på hovedbordet, hvor tjenerne skar dem i stykker
og bragte dem til hver enkelt gæst. Hvert stykke var pyntet med små papirflag og små
flag fra mange nationer.

Alt det spisen, skålen og syngen varede fra klokken halv syv til lidt over ni. Den unge
mand som havde lavet blomsterdekorationerne havde på en gammel melodi skrevet
nogle nye vers, som fortalte om hans tante Marie´s liv, det var skrevet på et ark papir
som var rullet sammen og forseglet med en ”60” sticker. Tjeneren kom med sangene
i en keramik krukke og hver person tog et eksemplar. Det var en overraskelse for
Marie, det bragte tårer frem i hendes øjne og også i nogle af gæsternes.
Hele aftenen blev der spillet musik, som også blev brugt til at give signal til
forskellige ting, så som ”Kom til bords” eller ”Ryd bordet” så dansen kunne
begynde.
Spisesalen havde vinduer ud til vandet, og på begge sider af salen var der sat stole
og borde frem til den efterfølgende kaffe med småkager, der var også glas til vin og
cognac.Hen på aftenen købte folk selv deres drikkevarer ved baren. Parret ved siden
af os fik en øl og en sodavand.
Dansen mindede mig om dansene jeg havde haft med min far og mor samt lidt
om dansene fra fyrrerne og halvtredserne. Det var virkeligt smukt at se de unge
mennesker danse med deres familie og deres bekendte. Omkring midnat dansede jeg
med Peter som jeg passede godt sammen med, og senere blev jeg budt op af en ældre
herre, Niels, som jeg havde siddet sammen med ved bordet, Han havde lært engelsk
i skolen for et halvt hundrede år siden men var nu startet igen, og vi kunne godt tale
lidt sammen.
Peter virkede det meste af aftenen som tolk og han havde på et ark papir lavet en
oversigt over hvordan familieforholdene var, det var noget som blev studeret med
megen interesse. Vi kunne udmærket følge med i da Christen forklarede hvordan
Bruecks var kommet ind i familien.
Vi, amerikanere, sang Iowas nationalsang og det varede ikke længe før alle
nynnede med på melodien, det er den samme som den tyske ”O, Tannenbaum”.
Da klokken var et kom der store terriner ind på anretterbordet og gæsterne kunne
forsyne sig selv med suppe med mel-og kødboller samt og løg og gulerødder.
Klokken halv to begyndte folk at sige godnat og det var kun nogle få af de unge
mennesker som havde fået lidt meget at drikke.
Som I vil forstå, så var hele festen en ting som jeg aldrig vil glemme.

Jeanette
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Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Abildholm 
Frugtplantage

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg

Telefon: 74 45 14 44
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Skotsk	–	Irsk	aften

på Holm Sognegård

lørdag	den	1.	oktober	kl.	18.30

Vi starter med fællesspisning – Irsk stuvning – og derefter er der masser 
god irsk-skotsk-dansk folkemusik

Folk	Friends
David	Davies	Band

Alt dette kan nydes for 185,‐ kr pr. person.

Øl , vand , vin og irsk kaffe købes i baren til næsten høker-priser.

Billetter sælges fra den 3. september 2011 
på Nørrehaven 12

Venlig hilsen Anne‐Marie & IB
Tlf. 7449 0418 mobil 2464 2031

Folk Freinds David Davies Band
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By- og Strandrensning
 
En lørdag sidst i marts mødte vi ca. 16 mand og 6 børn op til "By- og 
Strandrensning" i Holm i et pragtfuldt forårs vejr.

Efter som vi var så mange der var mødt op, var det ikke noget problem 
for os at få dækket alle områder i Holm.

På trods af flere års indsats mod affaldet i rabatterne var der stadig en del 
at komme efter.

Da klokken nærmede sig 12.30 gik turen tilbage til Holm Sognegård, 
hvor Gerda stod klar ved grillen med grillpølser og brød.
 
Alt i alt må vi nok sige, at det var en rigtig dejlig dag til at gøre et godt 
stykke arbejde for vores landsby. Tak til alle der deltog i arrangementet. 

Bestyrelsen
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