
Badebroens 2. sæson indledes 2013. 
Af Bjarne Eliasen 

I løbet af det, der skulle have været det spirende forår, 
har der været afholdt et par møder, hvor badebroens 
fremtid er blevet drøftet. Det lyder meget formelt, men 
faktisk er beslutningen, at gruppen omkring badebroen 
og dens op- og nedtagning fortsætter på den samme 
uformelle måde uden fastlagt struktur. Vi har dog lovet 
hinanden, at badebroen kommer op og bliver taget ned 
samt vedligeholdt. Sogneforeningen er velvillig indstillet 

og vil yde både moralsk og økonomisk støtte inden for rimelige grænser. 

I år kommer broen op sidst i april måned. Vejret 
spiller en stor rolle, så derfor er der afsat 3 datoer: 
24., 25., og 27. april. De skal ikke kun bruges til 
direkte at sætte broen i vandet. Da broen blev taget 
op, viste det sig, at nogle møtrikker sad så godt fast, 
at de ikke kunne løsnes og derfor gik til, ligesom 
bropillerne ikke er kommet igennem vinteren helt 
uden skader. Det skal der tages hånd om. Sidste år 
var broen en stor succes. Det bliver den også i år, for 
nu er der rigtig mange, der ved, at den findes. Dertil 
kommer, at broen forhåbentlig bliver mere 
børnevenlig i løbet af i år. Den eksisterende stige er 
for enden af broen og her er vandet for dybt for børn. 
Derfor er der planer om at få en stige længere inde, så børn har nemmere ved at komme op på broen fra 
vandet.  

Skulle man have tid og lyst til at deltage i arbejdet, kan man blot henvende sig til Erik Saarsgaard, Ib Jensen 
eller andre, man kender fra gruppen. Jo flere der er til at slæbe, desto nemmere er det for den enkelte. Og 
man får sådan en god samvittighed af at gøre noget nyttigt for andre. Når dette læses, er broen 
forhåbentlig allerede sat op, men den skal også ned igen til vinter, så man skal ikke holde sig tilbage af den 
grund. 

Badebroens 3. sæson  2014 

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. 

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. 

Lørdag den 18. april 
2015  

Lørdag den 18. april mødte 
en stor gruppe af frivillige 
op og hjalp ”Fibbe” med at 
få badebroen ved Åkjær 
gjort klar til 
sommersæsonen. 

Billederne er fra enden af det vellykkede projekt. 

Badebroen  

Blev afmonteret lørdag end 17. oktober 2015. 

Vi var 5 mand: David, Povl, Jan, Jessie og Erik. 

Vejret var fint, 
der var lidt overskyet og næsten vindstille. Efter arbejdet fik 
vi som sædvanlig øl og pølser. 

Lørdag den 9. april 2016 var et hold af frivillige igen med til 
at gøre Holm til et godt sted at besøge og bo. De satte 
badebroen ved Odderkær op, så den er klar til sommerens 
glæder. LUP gruppen havde sørget for finansiering af en 
ekstra badestige, som placeres ved en vanddybde hvor alle 
kan bunde, også børnene. 

Den 6. mai. 2017.var badebro igen klar efter at den var kommet ud af sit vinterhi 

Så er badebroen klar til sommeren Den faste stab af frivillige har igen sat badebroen op til glæde for alle os, 
som besøger stranden ved Odderkær. Der blev arbejdet hårdt fra kl. 9 frem til lidt over middag, hvor der 
blev afsluttet med ringriddere og håndbajere. Alt forløb stort set planmæssigt. Der blev arbejdet igennem 
indtil vi til vores store overraskelse måtte erkende, at brodækket var blevet for langt, og vi måtte save 
noget af det. Da vi ikke var forberedt på denne forhindring, så havde vi ikke medbragt en sav. En blev sendt 
hjem efter en fukssvans, så vi kunne løse problemet. De andre holdt en ølpause så længe, da de ikke kunne 
komme videre. Da saven nåede frem havde man i løbet af pausen fundet ud af hvad årsagen var, og at vi 
ikke behøvede at save, faktisk måtte vi under ingen omstændigheder save. Det vi lærte af episoden va,r at 



man skal passe på ikke at vente for længe, inden man holder ølpause. Send en venlig tanke til de frivillige, 
når I kaster jer ud i vandet en varm sommerdag. 

Badebroen 

Nu er sommeren nært forestående, og 
havetemperaturen stiger et par grader 
om ugen. Derfor havde Erik Sarsgaard 
sammenkaldt broholdet til at gøre vores 
badebro klar til sommeren. Opgaven 
blev løst lørdag den 13. april om 
eftermiddagen. Efter at opgaven var 
løst, samledes holdet til en drøftelse af, 
hvad der var af udfordringer ved 
løsningen af opgaven. For at drøftelsen 
kunne foregå med passende alvor, blev 
der serveret grillpølser og pilsnere 

under mødet. En tak for jeres indsats, mange vil få glæde af badebroen sommeren igennem. Og når I nyder 
at bruge badebroen her til sommer, så husk at det kan kun lade sig gøre, fordi der er mennesker, som gør 
en frivillig indsats til glæde for de mange. Jørgen Hornshøj 

Badebroen i fremtiden Af Bjarne Eliasen 

Foreløbig har der været 3 væsentlige datoer i badebroens historie. Den 9. juni 2012 blev den sat op af 
frivillige og 2 professionelle, den 8. juli 2012 blev den indviet med musik, pølser og øl i overværelse af en ret 
stor mængde mennesker og den 3. november blev den så gjort klar til vinteren af 4 frivillige. Det vil sige helt 
klar blev den ikke, for det viste sig at nogle af pælene havde lidt svært ved at stå fast, så der var nogle 
frivillige der måtte i vaders igen for at få dem reddet. 

Men nu ligger den pænt og venter på at blive sat op igen til foråret. Som det fremgår af det ovenstående, er 
det af afgørende betydning, at der er nogen, der vil gøre et frivilligt stykke arbejde. Uden frivillige er det 
ikke muligt at få badebroen op og ned på de rigtige tidspunkter. Det er et stykke arbejde, der skal gøres, 
men det behøver jo ikke blive kedeligt.  


