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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. januar 2013.
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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Revisor:
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Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . .  tlf. 2072 1819
E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Thomas Kjær Jakobsen, Møllegade 93 .  tlf. 2137 4643
E-mail: thomaskj@sol.dk
Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2372 8757
E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . .  tlf. 2293 2886
E-mail: kjaergaard.gitte@gmail.com
Morten Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2042 4681
Per Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2396 8212
E-mail: perschmidt@privat.dk
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
Lokalhistorisk............... Henriette Matthiesen..... Damgade 26.................2023 3650
Holmboen..................... Jonna Neumayr................. Baunbjergvej 11..........2847 4281
Musik............................... Ib og Anne Marie............. Nørrehaven 12.............7449 0418
Ungdomsklubben...... Søren Kolmos.................... Damgade 16.................6126 3423
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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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Transport

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

Høstfesten 2012

Om eftermiddagen var der "fugge"-cykling, som sluttede med "pomler"
og saftevand i Sognegården. Tak for stort fremmøde med jeres flotte
cykler.
Der var igen god tilslutning til årets høstfest. Der kom 133 feststemte
mennesker i laden hos Chresten og Kajas lade på Møllegade 1, hvor HAT
igen i år fremførte sjove sketches og XZet spillede op til dans hele aftenen. Høsttalen blev fremført af Jessie Dowdal, og i baren stod to yndige
barpiger, nemlig Annemette og Marianne Jessen, som gjorde et flot
stykke arbejde med at betjene os alle med drikkevarer.

6

7

Hellig
Trekonger
5. januar
2013

Dørene åbnes kl. 21, hvor vi hygger med gys, gløgg og bowle.
Vi slutter med maskefald kl. 23.59!
Sogneforeningen
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Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist

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

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Hjælp søges til
UNGDOMS				 KLUBBEN

hver onsdag kl. 18.30-20.30
Henvendelse til
Søren, mobil 6126 3423 eller
Per, mobil 2396 8212
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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.

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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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Check ind på
Holm Sogneforenings hjemmeside

www.holm.infoland.dk

Holm Sogneforening nu også på

HFK vil fra årsskiftet være

en del af Holm Sogneforening
De vil allerede nu benytte faciliteterne,
da pavillonen er i dårlig stand.
Bestyrelsen
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Fra Holmbodagbogen
Juni
30. Blev Dorthe Nielsen Fine og Allan Nielsen Enghaven 5 gift.
Juli
Nedbør 80,4 mm målt i Nørrelykke.
1.
1.
1.
7.
		
8.
10.
14.
25.
28.
		

Peter Hjort, Agerhøjvej 4, har købt Møllegade 82.
Mads Larsen har købt Møllegade 56.
Møllegade 41 er solgt til Anette Jensen.
Renathe Schmidt og Lorenz Torre Jessen blev gift. Renathe er datter af 		
Christen og Grethe Schmidt, Møllegade 21.
Indvielse af badebroen ved Odderkær.
Christen Andresen, før Lønsømadevej 34, fyldte 80.
Liva og Asker Halkjær, Baunbjerg 1, kunne fejre sølvbryllup.
Brand i en tørretumbler på Ellehave 6.
Jenny og Richard Christiansen, Th. Brorsonsvej, havde Gulbryllup. De har 		
før boet Baunbjerg 3.

August
Nedbør 67,3mm målt i Nørrelykke.
1. Michael Sigsgaard er flyttet til Rinkenæs fra Damgade 32b.
1. Egon Nielsen er flyttet til Damgade 32b.
4. Elna og Erik Lynge, Baunbjerg 5, havde guldbryllup.
9. Kirsten Blade Nielsen og Mikkel Kloppenborg Skrumsager blev gift i 		
		Sottrup.
11. Åben have ved Eva og Hans Peter Thomsen, Brønd 14.
14. Ragnhild Elise Schmidt, Enghaven, 3 døde.
16. TV Syd besøgte Jollmandsgård og lavede optagelser.
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September
Nedbør 60,3 mm målt i Nørrelykke.
1
1
1
3.
7.
7.
13.
13.

Rasmus Hansen, Damgade 18, har købt Møllegade 6.
Lars Rohde har købt Nørrehaven 1.
Høstfest ved Kaja og Christen Johnsen, Møllegade 2.
Begyndes flytning af Andreas Andresens museum.
Erik Sarsgaard, Damgade 36, blev 60 år.
Poul Sarsgaard, Damgade 39, blev 60 år.
Hans Jensen, Hellesøvej 4, blev 60 år.
Thomas Jensen, Møllegade 81B, blev 60 år.

Der er åbent i Arkivet
den sidste lørdag i hver måned fra 14-17,
undtagen i december måned.
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Fællesspisning
6. november, 4. december,
5. februar, 5. marts og
2. 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
18

Holm Cykelklub
Lige en hilsen til jer alle, med tak for i sommer.
Vi startede cykelturene mandag den 7. maj i år, og planen var at cykle
hver mandag fra skolen kl. 19.00. Der var dog 4 mandage, hvor vi ikke
kunne cykle på grund af vejret (hvor har det regnet meget her i sommer).
Men ellers havde vi mange fine aftener, hvor vi har nydt turene her på
Nordals.
Vi så bl.a. flyvepladsen ved Pøl, Elsbjerg ved Danfoss, Havnbjerg Mølle, vi
var rundt med stranden, Købingsmark, Stevning mose, rundt i Nordborg,
og med søen rundt flere gange, Oksbøl rundt og meget mere, plus en
god portion motion, og frisk luft.
Vi var gennemsnitlig 8-10 personer gennem hele sommeren og turene
lå på ca. 15-19 km hver gang – det kom meget an på vejret (om vi havde
medvind på cykelstierne). I alt har vi cyklet 233.9 km på 17 mandage.
Vi holdt pauser, hvor vi drøftede verdenssituationen, drillede hinanden
lidt og ellers havde det rigtig hyggeligt – også nogle gange med kaffe
bagefter, eller et glas, som der har været lyst og stemning til –rigtig hyggeligt.
Jeg har dog et lille hjertesuk – har hørt at folk ikke vil med på cykeltur,
fordi der er flere af os, der har fået e- cykler, og så er man bange for, at
man ikke alle kan følge med?
Det er jeg ked af, for vi bruger ikke strømmen, når vi er på cykeltur med
klubben (jo op ad bakkerne), men vi venter altid på hinanden, og der
skal ikke være nogen, der føler sig udenfor.
Der er pladstil alle – også til dig.
Tak for i sommer – vi ses igen til foråret.
Mange hilsener
Annelise tlf. 7445 4159 – 2045 0508
19

Lokalhistorisk Arkiv

Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!
Flygtning i 1945
Der er i tidens løb blevet talt meget om flygtninge, for tiden vel mest om flygtninge fra Syrien, men også andre flygtninge som kommer her til landet bliver
jo ofte debatteret, så begrebet er jo ikke nyt. For mange år siden i 1700-tallet,
blev de franske huguenotter (protestanter) forfulgt i deres hjemland og en del
af dem kom her til Danmark hvor de slog sig ned især ved Fredericia. I nyere
tid, i 1930erne, kom der en del flygtninge fra Tyskland, det var vel mest jøder
som søgte at undgå nazisternes forfølgelser, og så i 1945 kom den store invasion af tyskere, på flugt for de fremrykkende russere. På et tidspunkt var der
mere end en kvart million her i landet. De var indkvarteret over alt hvor der
var en mulighed for det, en trist skæbne for mange af dem. Her i Holm blev
der indkvarteret en del unge mennesker på Lønsømaj, det var drenge på ca. 15
år som kom fra omegnen af Elbing i det østlige Tyskland, de havde været på
flugt i 8 måneder da de kom her til egnen den 1.marts 1945. Mange år senere,
i 2006, udgav disse unge mennesker en beretning om deres oplevelser her
på Nordals, den er samlet og redigeret af Harry Golz, en af drengene fra dengang.
Erik Matthiesen har fået et eksemplar af bogen og det er uddrag af denne bog
som ligger bag de følgende linier.
Torsdag den 1.marts 1945 måtte vi forlade Tyskland, vi var i Flensburg og skulle
nu med toget til Sønderborg i Danmark, og her blev vi overraskede, det første
indtryk var overvældende, vi var i en broget by med fyldte butiksvinduer,
specielt bagerforretningerne fik munden til at løbe i vand. På en vinduesbænk
fandt vi en lille pakke, løst indviklet i papir, der muligvis var blevet glemt. Vi
besluttede at se nærmere på denne lille pakke, det var en kage og udsultede
som vi var, var den snart væk. Da klokken var halv ti om aftenen kom der 2
lastbiler som bragte os til en lejr på nordspidsen af Als. Gud ske lov, det var ikke
en kæmpe flygtningelejr vi kom til, men et fritstående, smukt hus direkte ned
til Alssund og der var en have, en stor mark og et stykke strand. De sanitære
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forhold var meget beskedne, i et rum befandt sig en gruekedel med et fyr. Jeg
tænker at denne store gruekedel også har været benyttet som kogested for
ærtesuppe, kål og kålrabisuppe. Vandforsyningen skete med en håndpumpe,
som skulle betjene de seks voksne og halvtreds drenge. Undervisningen fandt
sted i dagligstuen og her havde vi også fritidsbeskæftigelser så som skak, skat
og sangøvelser, og prøver på små teaterstykker.
Vores tid på Lønsømaj begyndte med arbejde, haven trængte til en kærlig
hånd og på grund af de vanskelige vaskeforhold skulle vi også have lavet et
badeværelse men bruseren virkede kun når det var regnvejr, men vi havde Als
Fjord lige i nærheden, og der var rigelig plads til 50 drenge, det lyder måske lidt
sarkastisk, men det var dog langt bedre end at sidde i et tog eller en godsvogn
uden mulighed for at blive vasket, men vi må se i øjnene at andre mennesker
var meget værre stillet. De første uger af opholdet på Lønsømaj var vi beskæftiget med havearbejde under ledelse af hr. Bolz. (Lejrlederen) Omkring 50 meter
fra huset havde vi vores egen strand, desværre var der mange sten i sandet. Ved
siden af huset var en grøn plads med en flagstang . Til vores forbavselse var der
overalt ved husene og bøndergårdene en flagstang som blev flittigt brugt,
det var os ganske nyt, vi kendte fra Tyskland at der blev flaget ved nationale og
politiske begivenheder men at der blev flaget helt frivilligt, det kendte vi ikke.
Det er en skik som er blevet fortsat i Danmark. Vores lejr må have været en af de
mindste i landet, inklusive køkkenfolk var vi omkring et halvt hundrede mand
og vi skulle til at begynde med forplejes af den tyske værnemagt, men det
klappede ikke rigtigt. Af og til kom en bil med forplejning, men enten var bilen
for lille eller vores maver var for store, der var ingen rigtig overenstemmelse. Det
skyldtes at vi havde tusinder af medspisende som vi først opdagede, da vi tog
vores frilufts toilet i brug, skarpe øjne kunne se at der var masser af små hvide
orm, i medicin sprog kaldet ascaroides, på tysk kort og godt spolorm. De måtte
straks lægge deres spisevaner om til nogle medikamenter som de ikke kunne
lide, så de blev færre for senere helt at forsvinde.
Hvor fra vi vidste det, ved jeg ikke, måske var flaget hejst men i hvert fald havde
vores nabo, landmand Rasmusen fødselsdag, det var den 12. marts og i den
anledning overbragte vores kor ham en sangerhilsen. I den nærliggende by,
Nordborg lå et slot som var hjemsted for den tyske marine. Her var der marine
kampsvømmere som efter en indsats et eller andet sted kom på rekreation. Fra
deres chef, kaptajn Bode blev vi indbudt til kinoforestillinger, måske 1-2 gange
ugentlig. Det første besøg fandt sted den 15.marts og til vores glæde var der
ikke nogen kontrol med hvor gamle vi var, men for at opleve denne fornøjelse
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måtte vi gå 16 km. Vi fik ordre til at synge under marchen selv om det ikke
syntes at falde i den danske befolknings smag. Efter deres opfattelse var Adolf
Hitler ikke en person som man skyldte anderkendelse, nogle mennesker vendte
sig foragtelig om når vi kom, men vores selvopfattelse led ingen skade af det.
Fra de gentagne kinobesøg mindes Hans H. en oplevelse som er blevet stående
i hans bevidsthed: films forevisningen blev afbrudt af en kommandostemme
som sagde: klar til afmarch. På slotspladsen erfarede soldaterne og vi som tilskuere, at en del af marineinfanteristerne skulle afgå til Berlins forsvar. Vi drenge
ville også gerne have været med til at forsvare hovedstaden.
Tiden gik ikke alene med kinobesøg bl.a. var der en del som gerne ville spille
fodbold. Der blev øvet flittigt og engang gik det så vidt at der blev arrangeret
en kamp mellem os drenge og marinemandskabet på slottet. Forplejningen
fra værnemagten blev efter nogen tid mere regelmæssig, det var en afdeling i
Sønderborg som var ansvarlig det, og Hr. Bolz havde lavet en aftale med nogle
landmænd om arbejde, de første som fik beskæftigelse, arbejdede for naturalier som hele lejren fik glæde af. Min landmand, hvor jeg arbejdede først var
Peter Matthiesen i Holm. Han talte udmærket tysk mens hans kone som var fra
Langeland kunne ikke. Jeg fik en cykel så jeg ikke længere skulle gå 4-5 km om
dagen. Vi var overraskede over hvor moderne danske landmænd var, i sammenligning med det landbrug vi kendte fra Østpreussen. Matthiesen havde 4
heste. Rigtige holstenere og en tip-top stald. I kostalden var 20-25 dyr, der var
malkemaskine og der var automatisk selvvanding.
Efter vores flugt havde vi ikke haft mulighed for at komme til frisør og vores hår
havde efterhånden fået en anselig længde, vi forsøgte med en almindelig saks
at klippe hinanden, men det ville ikke rigtig lykkes, til sidst blev sagen overladt
til Hans Dieter som blev lejrfrisør. Hans Dieter lærte også at strikke, det var
damer som hjalp til køkkenet der bibragte ham den kunst. Dagene gik, der var
ikke tid til at kede sig, om formiddagen var undervisning, og så var der arbejde i
have og ved landmændene. Vi havde undervisning i fransk, engelsk og tysk, historie, matematik og stenografi og så havde vi korsang under ledelse af hr. Bolz.
Den 1.maj 1945 erfarede vi at Adolf Hitler var død vi vidste ikke hvordan, og at
hans død ikke havde noget med heltedåd at gøre gik først langt, langt senere
op for os. Få dage senere, den 4.maj, fik vi krigsbegivenheder lige foran vores
hoveddør. På hele vores rejse var vi aldrig udsat for nogle rigtig farlige situ-
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ationer, måske har det følgende derfor sat sig så fast i vores erindring: ved vores
middags spisning hørte vi pludselig stærk motorlarm ude fra havet og vi så 2
små skibe i en forfærdelig fart som blev angrebet med maskingeværer af engelske jagerfly, et par stykker af drengene løb ned til stranden uden at skænke
det en tanke i hvilken fare de bragte sig selv. En båd blev skudt i brand og sank.
Kaptajnens lig drev senere i land og blev begravet af marinerne på slottet, den
anden båd slap bort.
Den 8.maj var krigen forbi, Tyskland havde kapituleret, vi kunne ikke fatte det.
Efter den opdragelse vi havde fået i det 3. rige var der nu skuffelse og usikkerhed. Vi havde mistet vores hjem og kendte intet til vore forældres og andre
familiemedlemmers skæbne, hvad skulle der nu blive af os?
Med vores kinoture til Nordborg Slot var det forbi, trods det marcherede vi 25
drenge, uden sang, til slottet, ikke om aftenen, men om morgenen, anledningen
var at vi skulle rydde op under opsyn af englændere og frihedskæmpere. De
ubrugelige ting blev smidt ud i slotsparken og stukket brand, mens andre ting
som skrive- og notebøger kunne vi godt bruge. Nogle dage efter kapitulationen
kom et antal mindre skibe sejlende forbi på vej til Dyvig. Skibene var sikkert
flygtningeskibe på vej væk fra den røde arme. I dagene derefter var stranden
oversået med ting, der var blevet kastet over bord.
Den 6.december var en særlig dag, den dag blev drengene fra Lønsømaj konfirmeret i Nordborg Kirke af pastor Prczygodda som hr.Bolz havde fået kontakt
med Vi blev kørt til kirke i en forhenværende værnemagtsbil som flygtninge administrationen i Sønderborg havde stillet til rådighed . Med enkelte undtagelser
blev alle vores venner konfirmeret. Denne begivenhed var for længst rygtedes
blandt vore bekendte i Holm og der var mange som deltog i højtideligheden,
hvor vores leder, hr. Bolz spillede på orglet ved gudstjenesten.
Vi må sige at vi har gode minder om tiden på Lønsømaj, vores største bekymring var vores families skæbne. Der gik måneder før nogen af os fik kontakt
med vores kære, nogen af os fik at vide at deres far og mor ikke længere var i
live det var først i 1946 at det blev bedre med forbindelserne. Langsomt kom
flytningen til Tyskland i stand, de sidste 13 fra Lønsømaj kom i 1946 til lejren i
Vingsted hvor de var indtil marts1947, 2 år og 14 dage efter at de havde forladt
Tyskland.
JS
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