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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 personligt eller sende det i posten.
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde
senest: 15. oktober 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
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Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . .  tlf. 4017 3968
Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . .  tlf. 7445 3625
Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2372 8757
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . .  tlf. 7445 2886
Morten Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2042 4681
Per Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2396 8212
Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . .  tlf. 7449 0492
Gerda Lorenzen
Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

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....................2226 0945
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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Vi flager naturligvis
på denne festlige dag.
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Høstfest 2011
lørdag den 3. september

Selvfølgelig er der igen i år høstfest i Holm.
Cykeltur
Som noget nyt, vil vi bede jer om at pynte jeres cykler, så vi kan cykle en tur
gennem byen. Vi mødes på Sognegården kl. 13.30 og slutter også der, hvor der
er pomler og saftevand til alle.
Fest i laden  kl. 19.00 hos Kaja og Christen Johnsen, Møllegade 2, for de voksne. Selvfølgelig er der dækket op med tallerkner og glas til den medbragte
mad.
Drikkevarer købes i baren til rimelige priser.
Har man blomster som man gerne vil give til pynt i laden, kan de afleveres
fredag
den 2. september fra kl. 19.00.
NB! Kun adgang i laden for personer med gyldigt baltegn – hele aftenen.
Billetpris medlemmer: 50,- kr.
Ikke medlemmer: 100,- kr.
Billetter kan købes på Sognegården senest torsdag den 1. september
kl. 18-19.
Vi håber naturligvis, at rigtig mange møder op til denne traditionelle fest.
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Forbrænd en masse kalorier, mens du har det sjovt.
Zumba er dansefitness, hvor alle kan være med. Du behøver ikke kunne danse,
og der kræves ingen forudsætninger.
Zumba er en rigtig sjov og effektiv form for motion, med høj puls og masser af
sved på panden.
Du skal medbringe en flaske vand, et håndklæde og indendørs træningssko.
Vi danser hver fredag fra den 9. september til 2. december 2011 (minus uge 42)
fra kl. 16-17 på Holm Sognegård.
Prisen er 300 kr. for 12 gange, som aflevers ved tilmeldingen. Enten hos Joan
Jobe eller Lisa Christensen iden den 1. september.
Da vi kun har 25 pladser, kører vi efter "først til mølle"-princippet og tilmeldingen er derfor bindende.
Instruktør: Anne Merete Maron.
Vi glæder os til at se Jer.
Venlig hilsen
Joan Jobe, Møllegade 89, telefon 8621 4681 – mobil 6146 3781
Lisa Christensen, Møllegade 7a, telefon 7449 0906 – mobil 2328 0438
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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

Folk Freinds

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
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Entreprenør
Aut. kloakmester
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Se efterårsprogrammet 2011på
www.olferts-venner.dk

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Abildholm
Frugtplantage
Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25
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Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk
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Der er Åben Have i Brønd 14
dagligt fra 20.-28. august 2011
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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
Rettelse: Den 22 januar: Ruth Petersen, Møllegade 8, fyldte 70 år.
Det skulle selvfølgelig være 60 år. Undskyld !
April 2011
Nedbør i april: 13,3 mm målt i Nørrelykke.
1. Mikael Sigsgaard er flyttet ind i lejligheden på Damgade 32.
4. Lotto i sognegården.
5. Fællesspisning i sognegården med 45 deltagere.
17. Niels Peter Møller, Dyvigvej 8, blev konfirmeret i Havnbjerg kirke.
18. Var der lotto i sognegården.
21. Indvielse af en iskiosk på kajen v. Dyvig badehotel. Gæster var bl.a. Bitten 		
		 Clausen og borgmester Aase Nygaard.
28. Begyndte Grethe og Chresten Schmidt etablering af et vineri på Damgade.
30. Åbent i lokalhistorisk arkiv med 13 besøgende.
Maj 2011
Nedbør i maj: 36,9 mm. målt i Nørrelykke.
1.
		
16.
16.
		
17.
18.
21.
24.
		
		
24.
		
27.
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Mathias Chioti, Baunbjerg 4 og Mikkel Mecklenborg Nørulf, Baunbjerg 30, 		
blev konfirmeret i Nordborg Kirke.
Startede jagten på Råbukke. 20 jægere deler jagten.
Døde Hans Peter Detlefsen, 80 år gammel i Sverige. Han var født i Holm og
familien byggede og boede sidst på Damgade 7.
I dagene deromkring blev der set dådyr på Odderkærvej.
Joan Christensen og Anders Jessen, Dyvigvej 12, fik en søn.
Cykelklubben startede den nye sæson.
Rapporten fra Haderslev museum om udgravningen under stuehuset på		
Jollmands gård, foreligger nu. Den er spor af et senmiddelalderligt gård-		
anlæg, der strækker sig videre ind under stalden.
Generalforsamling i støtteforeningen Jollmands gård. Der deltog 21 		
personer i generalforsamlingen, der blev holdt på gården.
Døde Britta Marie Klastrup i Broager, der førhen boede Enghaven 1.
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.Juni 2011
Nedbør i juni: 37,5 mm. målt i Nørrelykke.
2.
4.
10.
14.
14.
15.
		
		
16.
19.
		
21.
23.
		
24.
		

Sebastian Jensen, Hellesøvej 4, blev konfirmeret i Oksbøl kirke.
Erik Lynge, Baunbjerg 5, fyldte 70 år.
Hans Philipsen, Niels Steensensvej 62, fyldte 85 år (førhen Bjørnkærvej 20).
Gerda Jessen, Møllegade 68, fyldte 70 år.
Annelise Høj, Enghaven 6, fyldte 70 år.
Foreningen ”Hjem og Kultur” besøgte vinmarken ved Grethe og Chresten 		
Schmidt, Møllegade. Efterfølgende var der sammenkomst i laden, hvor der
bl.a. blev sat smag på markens produkter.
Døde Bente Nielsen, f. Andersen, Damgade 14, nu Langesø, 50 år gammel.
Var der ild på Dyvig badehotel; det lykkedes dog hurtigt at begrænse 		
ildens omfang.
Lokalhistorisk udflugt til Sønderborg slot (museum) med 14 deltagere.
Sankt- Hansbål ved Lønsømaj arrangeret af sogneforeningen. Der blev 		
holdt en fin båltale af Joan Pauso, Møllegade 89.
Bent Hellesø Clausen, født Lønsømadevej 21, kunne fejre 25-års jubilæum
med sit Entrepenørfirma B.H.C.

De sidste dage af juni blev udenomsarealerne på Jollmands gård ordnet og
parkeringspladser anlagt. Der har i første halvår af 2011, 1. januar – 1. juli,
været 30 rundvisninger med ca. 420 betalende gæster. Foruden er observeret
ca 100 ”illegale” besøgende.
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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
Den historie som her skal fortælles stammer fra Henrik Clausen som er født
og opvokset på Møllegade 70, og som døde i Sønderborg i 1990. I et indlæg i
Jydske Tidende den 27 november 1985 fortæller han, hvordan det gik til ved en
begravelse i Holm i gammel tid.
JS
Te begrauels i Holm føhæn
Nåu åu de æ no fotell hø hjem fø 1900, å de hæ min muu fotol mæ.
Vænn de døi jen bløv de strass skegge båi te e snæge, dæ sku lav e kist. Han
sat olt te sii å møt med sin moelståk å tåv moel åu den døø. Han sku jo gjen
lech gåt i sin kist. E snæge skå et hak i e ståk få længde å bredde, å så gek han
hjem å laue e kist. Han ho bredde limt sammel, lechen o e låut øve e vækstæj,
så han sku kons sammel dem. Mett o e nat bløv den pensle med mæ spritlak,
te den bløv soot.
Så bløv e kist åuhint å et kistlecht kam. I hielt gammel ti, bløv den døø loi i
kist åu olle nabokonne, å de gek ett hilt stell få sæi, få e kvinnfålge drak kaffeponse olt e lav di lo den døø i e kist å pynte ham. Det bløv somti te et loste gild
e bachædde, å de høø den ny præst dæ va kommen te Nøborre. Det sku han
snaat fo åuskaffe so han, å da dæ døi jen i Holm skegge han boi te han å kam te
kistlech.
E kvinnfålk råtte dem sammel å kam e let fø, fæk dæ kaffeponse å ho den døø
loi i kist da e præst han kam. Han bløv båjn å see o en stuel mæ et knægge bien
som di ho parat, å da han sætt sæi, vælt e stuel, å e præst lo o e goll, å di loste
kvinn stælt sæi øvve ham å jalp ham op.
Va e præst såu da han lo o e goll onne kvinnfålkes skjøtt, æ de bæst vi et
snagge om, få den gang ho di gammel kvinn jo åfen båus onne e skjøt, men e
præst gek alle mi te kistlech.
Væn e begrauels va bestemt, å di ho væt a Nøborre å snagge mæ e præst, gek
dæ liichboi å de lyee sånt:
”Æ sku jåls å sæi, te Pææ ska begraues o e tiisda e klåk tåll fro jemmen. Vi
bæje e følle kom i gui ti få å drek kaffe, innen vi ska astæj i kjerk, å om I vøl la e
boi go viie.” De va vos bøøn, dæ gek mæ e boi fro hus te hus.
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Så bløv e karl skegge i e mark å snet piilgriin te å bind e kråns o, som e kvinn
sen bandt åu båsbom, gran va de et møjje åu i Holm, så nåu åu e kråns va åu
laubæblaj. Den ræt dau møtt e fuværge i gui ti. Olle bynne møt mæ jit, dæ å ku
tæi en davlønne mæ, få di Holmbo hæ olti væt flidde te å mø te begrauelse.
Væn e kaffe va droggen kjøe den lang korteche de fii kilomede te Nørborre. Da
di kam te e kjerk, mått e lichvun hool e let, få di månne heest sku jo føst spennes fro. Væn sen fålk va kommen op te e kjerk, bløv e kist laie åu, å e begrauels
fant stæi.
Så sku e følle jo om ædde de vunn egen, men de eene tit mæ, te di kam o e
kruu å fæk et pa kaffeponse, innen di fæk e hæst spend få å kam ædde jemmen
teen.
Ædde e begrauels samles e famili i den døes jem, å fæk sop mæ tri slaus klomp
i, å så bløv det drøfte vo møje de ku blyu å ærre, å væn de sku ærre. Længe hen
o e åuden fæk di så egæn kaffe å et pa ponse te olt ku go gatt.
Henrik Clausen.

Alsiske ord:
føhæn = tidligere
snæge = snedker
moelståk = målestok
kistlech = lægge i kiste
loste = lystigt

piilgriin = pilekviste
båsbom = buksbom
fuværge = hestekøretøjer
lichvun = ligvogn
ærre = arve

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Datoer for LOTTO

Datoer for Fællesspisning

2011
Mandag den

2011
Tirsdag den

2012
Mandag den

30

3.
17.
31.
14.
28.
12.

oktober
oktober
oktober
november
november
december

9.
23.
6.
20.
5.
19.
2.
16.

januar
januar
februar
februar
marts
marts
april
april

2012
Mandag den

4. oktober
1. november
6. december

7. januar
6. marts
3. april

Fællesspisning foregår i Sognegården
kl. 18.00 og sidste frist for tilmelding er
søndagen før datoen.
Tilmelding til Tom eller Joan,
Dyvigvej 8
Tlf.: 7449 1788
Mobil: 2537 1788
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Privatdagpleje i Holm
Så er der startet Privatdagpleje i Nordborg. Nærmere betegnet i Holm, kun
4 min kørsel fra Nordborg centrum.
Med en Privatdagpleje sparer familien omkring kr. 500,- pr. måned i forhold til
en kommunal dagpleje, og næsten kr. 1000,- pr. måned i forhold til en vuggestue.
Mit navn er Vicki og jeg har tidligere været kommunal Dagplejer i Dagplejen
Nordborg. Jeg er uddannet pædagogisk assistent og har et hjerte der brænder
for samværet med jeres kære små. For mig er det noget ganske unikt, at være
vidne til barnets udvikling. Hos mig er tryghed, samvær, fordybelse, magi og
anerkendelse i daglig fokus.
Du/I kan finde meget mere om mig på www.holmdagpleje.dk.
Venlig hilsen
Vicki Chiotis, Baunbjerg 4, Holm, 6430 Nordborg
Telefon: 7449 0 43 – Mobil: 2745 4505 – E-mail: vicki@holmdagpleje.dk
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Sankt Hans aften i Holm Sogneforening
2011 var ingen undtagelse. Midsommeren skulle fejres, også i Holm Sogneforening.
Derfor var vi igen i år taget til Lønsømade for at lave et flot Sankt Hans bål med
den traditionelle heks på toppen.
Vejret var ret blæsende og køligt, men til trods det mødte alligevel ca. 75 personer op til arrangementet.
Sogneforeningen stod igen i år klar ved grillen med ringriddere samt øl og
vand. Ingen Sankt Hans uden en båltaler og i år skulle der atter en lokal person
til. Derfor havde Joan Jobe meldt sig til opgaven, for som hun selv siger ”så kan
det ikke passe at vi ikke kan få de lokale til at melde sig til en sådan opgave, så
slemt er det jo heller ikke.”
Da Joan mødte op var det lidt sitrende og med lidt sved på panden. Men Joan,
dette var helt uden grund. Vi er helt sikre på at hver og én synes det var en
rigtig god og flot tale du havde lavet. Endnu engang tak for hjælpen.
Da klokken nærmede sig 21.30 var det tid til at tænde bålet. Vinden havde lagt
sig en smule og vejret var faktisk blevet meget godt. Alt imens blev Midsommervisen sunget.
Da der var kommet godt gang i bålet stimede folk sammen i nærheden af bålet
for at få varmen i kroppen igen.
Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke alle de fremmødte samt Joan Jobe og
alle der har været med til at få dette års Sankt Hans aften stablet på benene.
Lasse Holm Juhler, formand
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

