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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. april 2014.
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:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
PR og bolig:
Teknik og miljø/pedel:
Pedel:
Revisor:
1. suppleant:
2. suppleant:
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Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . .  tlf. 2041 9639
E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Kurt Kjærgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 4114 1625
Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2372 8757
E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . .  tlf. 2293 2886
E-mail: kjaergaard.gitte@gmail.com
Sanne Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2232 7007
Steen Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2612 0334
Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . .  tlf. 7449 0492
Gerda Lorenzen
Bente 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
Lokalhistorisk............... Henriette Matthiesen..... Damgade 26.................2023 3650
Holmboen..................... Jonna Neumayr................. Baunbjergvej 11..........2847 4281
Holm Fodboldklub..... Søren Kolmos.................... Damgade 16.................6126 3423
Cykelklubben............... Annelise............................... Enghaven 6...................7445 4149
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.

Forskelligt
LEJE af borde, stole, service.

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

1/8
1/4

Betaling: 1 gang årligt (januar).
1/2
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For- og bagsidefotos: Fra Helligtrekonger den 5. januar 2014.

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

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Klinik for Fodterapi
Pia Pallumblad
Statsaut. fodterapeut

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Nordborgvej 81
Bygning D11
6430 Nordborg
Mobil: 2171 7192

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95
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Vi ønsker alle et godt nytår
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G

eneralforsamling
den 25. februar 2014
kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne. Sogneforeningen er vært
med kaffe/te eller øl/sodavand og en ostemad.

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

7

8

HAT – Et svips med et knips
Så er vi i fuld gang med at sætte årets forestilling op. Den handler om ægteparret Jette og Otto. De har problemer med at få betalt deres regninger, fordi motoren på deres Peugot er brændt sammen. De kan løse problemet ved at sælge
deres elskede campingvogn, men for at undgå det, prøver de at låne pengene
af Ottos rige, men nærige og arrogante forældre, Karen-Margrethe og Verner.
Samtidig tror den lokale post Frederik, at Otto og Jette har vundet 7 millioner i
lotto. Dette kan han ikke lade være med at fortælle til Panik-Poul, som er vært
på den lokale bodega. Herfra spreder rygtet sig til den småkriminelle Alf og
hans veninde Birthe. For at lokke de mange penge ud af Otto og Jette udgiver
Alf sig som en succesfuld forretningsman fra Amerika, der via tv programmet
”Pist væk”, søger efter sin ukendte bror i Danmark. Desuden kan han hypnotisere, et våben han bruger hver gang det er lige ved at gå galt, hvilket ofte er
tilfældet. I stykket indgår også en blå papegøje, men hvad det går ud på må I
selv komme og se.
Hvis i gør det, så lover vi, at I vil få et par underholdende timer med uforpligtende morskab. I den store pause mellem 2 og 3 akt kan man købe forfriskninger i baren i Holmbostuen. Bagefter er der mulighed for almindelig slendrian i
Holmbostuen, hvor der er servering, som vi plejer.
Igen i år har vi valgt en komedie af Knud Erik Meyer Ibsen. Skuespillerholdet består af rutinerede kræfter, en enkelt har ikke optrådt på vores scene før, andre er
vendt tilbage efter nogle års fravær, og en del er gengangere fra de foregående
sæsoner.
Forsalg i sognegården torsdag den 27. februar og torsdag den 6. marts
i kontorets åbningstid, som er fra kl. 18-19. Som noget nyt kan teateret
kontaktes på mailadressen holmteater@bbsyd.dk . Desuden kan der købes
billetter i døren, hvis forestillingerne ikke bliver udsolgt i forsalget.
Generalprøve 		
fredag den 7. marts kl. 15.00 Entré 25 kr.
Adgang til generalprøven betales i døren, og kan ikke købes i forsalg.
Premiere 		
fredag den 7. marts kl. 20.00 Entré 50 kr.
Forestilling		
lørdag den 8. marts kl. 19.30. Entré 50 kr.
På HAT´s vegne Jørgen Hornshøj
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30 Sommertid start
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høstfest er den
6. september 2014

Datoen for dette års

Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk

Antik-urmager

Reparation af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager
Rypevej 62 1tv, Langesø
6430 nordborg

Tlf.: 7445 6434/2023 6434
Reparationer udføres med garanti!
Få et gratis prisoverslag, inden du
beslutter dig for en reparation.
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Fællesspisning
Så er der atter sæson for fællesspisning, og som sædvanlig
er det den første tirsdag i måneden med tilmelding senest søndagen før.
Tilmelding til Tom og Joan på
Telefon: 7449 1788 eller
Mobil: 2037 1788

4. februar • 4. marts • 1. april

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Badebroens 3. sæson
Af Bjarne Eliasen

Selv om det er koldt udenfor, er det nødvendigt at tænke på foråret og sommeren. Som billedet viser, dur badebroen højst til at holde fast i eller tøjre en båd til.

Foto af Ib Trebbien

Det skal der gøres noget ved. Det vil ske i slutningen af april. Den nøjagtige
dato afhænger af vejr og vind, men hvis man har tid og lyst til at deltage med at
sætte den op, er det en god ide at snakke med Erik Sarsgaard.
Broen har tilbragt vinteren på et ”hemmeligt” sted, hvor den ligger klar til
afhentning. I år vil vi forsøgsvis hænge den lidt tættere på vandoverfladen for
at gøre den mere tilgængelig. Det er ikke for at slippe for en ekstra trappe, men
det har vist sig lidt mere omstændeligt end først antaget, så hverken trappen
eller gelænder er klar til opsætning lige nu. Med lidt held sker det i løbet af
sommeren.
Mange venter med længsel på broen og den giver Holm en god omtale, så kom
og giv en hånd med opsætningen.
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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

Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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Broen ved Lønsømaj
Sagens forhistorie
Igennem mange år har holm og især
Holmskovs beboer gået og set på,
hvorledes sunddamperen sejlede så
at sige lige forbi deres dør, uden at de
havde stor nytte af den. Skulde beboerne til Sundeved eller Åbenrå, måtte
de tage den 14-16 km. Lange vej til
Hardeshøj, og to timer efter deres
afrejse fra hjemmet sejlede de så lige
forbi deres ejendom.
En tid lykkedes det at få damperen til
at gå ind til Dyvig, men det var dog
for stor en afstikker, og ønsket om at
få en anløbsbro helt ud på spidsen i
nærheden af Lønsømai blev større og
større. I årene lige før 1914 var planerne stærkt fremme, men krigen satte
en stopper herfor. Planen realiseres.
Umiddelbart efter genforeningen
holdes der møde om sagen, og stemningen viste en udelt tilslutning til
opførelsen af en bro. Et Aktieselskab
bestående af ca. 100interesserede
med en kapital på ca. 35,000 kr. blev
dannet. Den første bestyrelse kom
til at bestå af gårdejer Peter Sandvei,
Johan Hellesøe og H. Eriksen med
gårdejer Frederik Thomsen, Frederik
Frederiksen og Chresten Schmidt
som tilsynsråd. Man henvendte sid til
havneingeniør Ramhøj i Åbenrå, og
denne beså i efteråret 1922 stedet
og udarbejdede en plan og tegning. I
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foråret 1923 blev arbejdet overdraget
firmaet Preissler og Wiese i Åbenrå, og
den 7. aug. 1923 stod bro og pakhus
færdigt.
September Stormfloden
Der Havde mand og mand imellem
hersket tvivl, om broen på det ret
udsatte sted kunne stå for en stærk
nordveststorm. Broen skulle snart
komme til at stå sin prøve, tre uger
efter dens fuldendelse kom den
frygtelige septemberstorm, der jo på
Vestkysten forårsagede tab af mange
menneskeliv. Den nye bro led en del,
men klarede dog stormen flot, og efter en lille udbedring kunne den atter
tages i brug.
Betydningen af Lønsømai bro
I løbet af 1924-25 har det vist sig, at
Lønsømai blev den mest trafikerede af
alle broer langs Sundet. Det blev ikke
alene egnens beboer, der fik fordel,
men som gennemgangsled for trafikken over Åbenrå og nordpå har den
fået stor betydning for hele Nordals. I
tilknytning til damperen og togene i
Nordborg blev der straks oprettet en
fast rutebilforbindelse mellem Nordborg og Lønsømai, og denne befordrer daglig mange rejsende til og fra
Nordals, ja helt ned til Augustenborg
benyttedes denne rute med fordel.
Især i turisttiden mærkede man, at
den nye forbindelse har bragt liv.

Ruten er dog endnu ikke tilstrækkelig
kendt, og det er beklageligt, at den
ikke er optaget i rejselisterne. Mange
turister og rejsende erfarer først dens
tilstedeværelse, når de er i Nordborg.
Den nye bygning rejses.
Da man i løbet af 1924 så, hvor meget
broen havde bidraget til at fremme
færdselen, indså man snart nødvendigheden af at bygge en særlig station. Denne blev opført efteråret 1925
af bygmester Schlichting fra Broballe.
Det er en smuk stilfuld bygning der
ikke bryder landskabet skønhed. I
nov. Forpagtedes broen af købmand
Nøhr, der nu driver en udstrakt korn
og trælasthandel. Ikke så få skibe losser ved broen, så den nu ikke alene
har betydning for personer og stykgodsbefordring.
Grus eksport
Opførelsen af broen har også haft

betydning på et helt andet område,
idet der i de sidste år er begyndt en
stor udskibning af grus fra de grus og
stenrige strækninger langs kysten.
Ikke mindre end 3 pælebroer har rejst
sig, hvorfra der nu årlig udskibes flere
tusind tons grus. En steng is vinter i
1940`nene tog broen og sejladsen
blev indstillet.
I slutningen af krigen 1944-1945 kom
der en tysk drenge-efterskole herop,
som flygtninger og fik bopæl på Lønsømai. Drengene gik ud og hjalp til
med arbejdet på gårdene her i Holm.
I øvrigt er der endnu forbindelse mellem nogle af drengene.
Bygningerne blev solgt til D.U.I og
indrettet som feriehjem. De solgte
senere bygningerne til Københavns
Kommunelæreforening, der stadig
bruger den som feriekoloni.
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Fra Holmbodagbogen

Oktober 2013
Nedbør: 82,2 mm målt i Nørrelykke.
1. Fællesspisning.
1. Jørgen Sarsgaard, Damgade 36a, fyldte 90 år.
2. Jørgen Sarsgaard blev udnævnt til Æresmellem af Jollmandsgårds Støtte-		
		forening.
9. Jørgen Jepsen, Bjørnkærvej 4, døde 97 år gammel.
12. Ellen Bruun, datter af Tove og Anders Bruun, Ellehave 4, blev gift med Kim 		
		 Ansholm Rasmussen i Kolding.
18. Afsløring af Statuen ” Ugandas Eva”, Møllegade, med ca. 30 fremmødte.
19. Badebroen taget ind. Vinterbaderne (10 medl. ) flyttede til Dyvig Både-		
		 laugs flydebro.
26. Åbent arkiv med 15 fremmødte.
November 2013
Nedbør: 61,1 mm målt i Nørrelykke.
1. Robert Andersen er flyttet ind på Dyvigvej 12a.
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2.
		
5.
6.
		
14.
19.
23.
		
		
30.

Jagt i Holm med 24 jægere og 1 med stok. Der blev nedlagt 1 fasan, 1 hare
og et dyr.
Fællesspisning med 47 deltagere.
Anne Dorthe Christensen, datter af Else og Hans Christensen, Møllegade 		
78, døde.
Nandi Sørensen og René Christensen, Mari Jenses Vej 2, fik en søn.
Anette Jessen, tideligere Stenbæk og Stjørnsholm, blev 70 år.
Jagt i Holm med 38 jægere og 2 med stok. Der blev nedlagt 1 ræv, 2 dyr,
4 harer, 4 fasaner og 2 snepper. Derefter var der kålspisning i Holmstuen 		
med 45 deltagere.
Åbent arkiv med ca. 6 besøgende.

December 2013
Nedbør: 85,7 målt i Nørrelykke.
3. Fællesspisning med 45 deltagere.
7. Julestue på Jollmandsgård fra 11-16 med 213 besøgende.
10. Kathrine Schulz, tidl. Købmand i Romsøs, døde 85 år gammel.
13. Jagt med 27 jægere. Der blev nedlagt 2 harer og en and.
20. Asta og Kurt Andersen er flyttet ind på Møllegade 75.
24. Juleaften i Sognegården med 35 deltagere inkl. hjælpere (4 børn).
25. Arne Kolmos, Lønsømadevej 11, døde 76 år gammel.
28. Jagt i Holm med 24 jægere og 3 med stok. Der blev nedlagt 3 dyr og
		 3 fasaner.
29. Michal Panduro , Dyvigvej 12b, blev 50 år.
31. Pr. 31. december har der på Jollmandsgård været 171 rundvisninger med 		
		 1984 besøgende.
		
		 Regn målt i Nørrelykke har for året 2013 været 755,5 mm.

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

