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Møllegade 60, Holm
6430 Nordborg
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere,
Fra sidste klumme blev skrevet i februar, til den udkom med Holmboen,
ændrede vejret sig hurtigt, og det der stod i klummen, blev hurtigt korrigeret i virkeligheden. For i dagene, hvor den landede i jeres postkasser,
viste Kong Vinter sig. Så fra en mild vinter med udsigt til foråret, slog
vejret om, og blev koldt med frost og sne i flere dage. Nu har vi heldigvis
sommeren i sigte – forhåbentlig med varmere vejr end foråret har budt
os. Vejrets foranderlighed er et godt billede på situationen i verden,
hvor pandemien og virusset COVID-19 stadig forandres fra den ene dag
til den anden. Heldigvis ser det nu ud til, at vaccinationsprogrammet
kommer rigtigt i gang, og vi derfor får trukket nogle af restriktionerne og
forbudende væk, så vi kan komme tilbage til et mere almindeligt liv. Men
ligeså svært det er at forudsige vejret, lige så svært er det at forudsige
pandemiens fremtid, og hvilke konsekvenser den får. Vi bliver klogere i
morgen.
Den 27. april fik vi afholdt det første bestyrelsesmøde siden oktober
2020, hvor vi kunne sidde sammen. Forsamlingsforbuddet indendørs
blev et par dage inden forøget til 10 personer, derfor kunne vi nu endelig
mødes igen. Bestyrelsesarbejdet har ikke lagt helt stille undervejs, og
vi har koordineret og informeret hinanden på mails og sms, i forhold til
de opgaver de enkelte har. Meget af mødets indhold tog udgangspunkt
i den planlagte genåbning af Danmark. Vi har nu planlagt foreningens
kalender frem til september. Sankt Hans ved Kulturhuset den 23. juni
– samme sted den 25. juni, holder vi generalforsamlingen for 2020, og
så har vi høstfesten d. 4. september. Alle planlagte aktiviteter og arrangementer kan løbende ændres i forhold til muligheder eller begræns5

ninger der er i genåbningsplanen. Den ændres næsten på ugebasis, og
det er stadig ikke helt klart, hvordan vi kan gennemføre dem i praksis. Vi
har været i dialog med myndighederne, men det er stadig for tidligt at
sige noget om de specifikke muligheder vi får. Eksempelvis ved vi ikke,
om vi må servere mad til generalforsamlingen endnu, men vi holder
os løbende informeret når myndighederne melder ud, så vi overholder
gældende regler.
Længere inde i bladet kan I læse om de enkelte aktiviteter.
Sønderborg kommune har lavet en pulje, hvor man kan søge om tilskud
til vedligehold af offentlige arealer, eller en badebro eksempelvis. Vi har
søgt kommunen om tilskud til græsklipning af Dyvigvej ved indgangen
til Holm og til stien mod Dyvig. Vi har også søgt om den store reparation
af badebroen i år.
Vi har også fået sået nogle vilde blomster langs starten af cykelstien ved
indgangen til Holm og ved stien og vejen ned mod Dyvig. På den måde
håber vi, at vi kan bidrage lidt til biodiversiteten i Holm og samtidig forskønne området. Nu håber vi vejrguderne tilsmiler os og giver blomsterfrøene de bedste betingelser for overlevelse, inden de skal gå i blomst i
løbet af sommeren. Vi siger tusind tak til lodsejere for hjælpen med land,
frø og såning.
I løbet af de næste par måneder kommer bestyrelsen forbi og sælger
vores medlemskort. 75 kr. pr. voksen i husstanden for et år. Det håber vi,
at alle vil støtte op om.
Til sidst vil vi gerne sige velkommen til Holm til alle de nye Holmboere,
som er flyttet til byen i de seneste måneder. Vi håber I bliver godt taget
imod, og har I spørgsmål eller andet,så er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi håber I alle bliver en del af fællesskabet.
Husk – uanset om du bruger foreningen eller ej – så gør den noget for
dig.
Bestyrelsen
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Salg af medlemskort
til Holm Landsbylaug
Bestyrelsen vil igen i år komme rundt til husstandene i Holm Landsbylaug for at sælge medlemskort til foreningen her i løbet af maj/juni
måned.
Prisen er 75 kr. pr. voksen person pr. husstand.
Vi håber selvfølgelig på at møde jer hjemme, men skulle i ikke være at
træffe, kan man kontakte en fra bestyrelsen, som så vil komme forbi på et
aftalt tidspunkt.

t
Medlemskor ug
yla
Holm Landsb
Navn(e):

Dato

20

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk
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Sankt Hans
onsdag den 23. juni 2021
Sted: Holm Kulturhus, gårdspladsen
I bedes i selv tage mad og drikke med til aftenens arrangement
– tag også jeres egen snobrødsdej og pinde med,
så tænder vi op i bålskålene.
Det hele starter kl. 18 og Sankt Hans-bålet med heks tændes kl. 20.
Der vil være båltale ved Hanne Thomsen, og
selvfølgelig synger vi også, som vi plejer.
Bestyrelsen
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Holm Landsbylaug afholder

GENERALFORSAMLING
fredag den 25. maj 2021
i Holm Kulturhus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
I år er Jonna Neumayr og Hans Chr. Jessen og Nandi Neumayr
Christensen på valg. Alle modtager genvalg.
Da Gerda Romsø fraflytter Holm, skal vi have valgt en ny revisor.
Bestyrelsen har et forslag.
Hvis omstændighederne (COVID-19) tillader det, vil der være en form for
fællesspisning kl. 18. Det er gratis sammen med én genstand.
Her efter, kl. 19, er der generalforsamling med kaffe/te og småkager.
Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig. Skriv en sms, eller mail, til
Jonna på mobil 2847 4281 eller mail: baunbjergvej@gmail.com.
Hvis man kun vil deltage i generalforsamlingen, kommer man blot kl. 19.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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✗ i kalenderen!
HØSTFEST

Sæt

lørdag den 4. september
2021
– med forbehold for nye COVID-19 restriktioner

Vi har brug for DIG!
Meld dig til vores hjælperbank – sms eller email til
Kristian Dreyer: tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk
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Strikkeklubben
Vi har besluttet os for at starte strikkeklubben op igen
efter sommerferien den 8. september.
Vi glæder os til at se jer til en ny omgang strikning
og hygge henne i Kulturhuset.
Selvfølgelig holder vi øje med restriktioner og gældende
regler og melder ud, hvis ikke det kan lade sig gøre alligevel.
Anette, mobil: 2765 9602

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk
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Badebroen ved Odderkær
I sensommeren blev vores badebro ramt af højvande i forbindelse
med en storm. Da alt var blevet stille igen, havde badebroen
mistet de fleste af de elementer der udgjorde brodækket, og selve
aluminiums-konstruktionen havde modtaget så kraftige anslag,
at den var blevet slået temmelig skæv. Konstruktionen havde fået
små skader i tidligere storme, hvor tang og ålegræs havde pakket sig omkring konstruktionen, så bølgerne kunne få godt tag i
det hele. Men nu havde badebroen fået så meget, at den virkelig
trængte til en kærlig, men fast hånd.
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På Jollmandsgård talte tvillingerne Poul og Erik Sarsgaard med
tvillingerne Thomas og Hans Jensen om, hvordan de kunne løse
opgaven.
De mente, at de kunne løse opgaven, hvis de fik lov til at bruge smedjen
på Jollmandsgård. På Jollmandsgård syntes man, at det var en god måde
at gøre det på, som de gerne ville støtte. Og så gik de i gang.
Skæve dele blev rettet op og landsbylauget havde økonomi til at der
kunne indkøbes reservedele.
Den 28. april gik tvillingerne i gang med det tunge udstyr, hvor pælene i
vandet blev rettet op og de første brodæk blev lagt ud. Den 29. april blev
holdet udvidet med David Dowdall, Bjarne Eliasen og Jan Philipsen, og
så blev vores badebro færdig til glæde for sommerens gæster.
Holdet afsluttede dagens arbejde med velfortjente grillpølser og øl.
Tak til jer, som med jeres frivillige arbejde, er med til at gøre vores sted til
et godt sted.
Godt at badebroen er sat i stand, så vi kan nyde den i år igen – i øvrigt er
det for 10. gang den er blevet sat op.
En taknemlig bruger.
Jørgen Hornshøj
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Fællesspisning, Lotto og
Meditativ dans
Disse aktiviteter er midlertidig indstillet på grund af
COVID-19 situationen – MEN vi regner
stærkt med at starte op som vi plejer efter sommerferien,
hen i september/oktober – med mindre, situationen ændrer sig igen.
Så læs Holmboen ud august eller
check ind på
www.holm-landsbylaug.dk eller Holm Landsbylaugs Facebook-side

Affaldshåndtering ved
Kulturhuset
Ved alle kommunens bygninger er der nu opsat indhegninger til
de nye skraldespande til affaldshåndtering. Det har været et krav fra
kommunens forsikringsselskab, at skraldespandene skulle placeres væk
fra bygningerne. Vi mister den store blå skraldespand. Det betyder, at
vi skal sortere vores affald i
kulturhuset, ligesom vi gør det
hjemme i vores egen husstand
og i eget køkken. Det skal vi nok
få til at fungere, men det kræver
opmærksomhed og ansvar
fra alle brugere og gæster
i- og omkring kulturhuset. Vi
er i dialog med kommunen
omkring en mere "fuldendt"
indhegning.
Kristian Dreyer
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Det gode naboskab
Sammen med vores naboer, familien Simonsen, har vi revet den gamle
liguster- og tjørnehæk op – og der er nu plantet en ny bøgehæk.
Foreningen havde opgaven med at rive den gamle hæk op og køre
den væk, hvilket vi betale for. Og så lagde vi lidt frivillig arbejds- og
maskintimer i klargøringen af jorden til nyplantning. Naboerne købte og
plantede hækken. Nu glæder vi os til at den nye hæk springer ud. Tak for
samarbejdet.
Kristian Dreyer
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Sankt Hans i Kulurhuset

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Farvel og tak til Gerda
Vores Æresmedlem Gerda Lorenzen flytter fra Holm. Gerda har været
et kendt ansigt i byen i en menneskealder. De fleste kender Gerda fra
hendes tid hos købmanden og arbejdet i vores forening. Gerda har været
et KÆMPE aktiv for vores forening, hvor hun har løst et utal af opgaver.
Hun har været kasserer og bestyrelsesmedlem i mange år. Hun har været
drivkraft i vores udlejningsgruppe i endnu flere år. Og så har hun simpelthen hjulpet ved et hav af aktiviteter og arrangementer gennem årene.
Vi kommer alle til at mærke, at hun ikke længere har sin daglige gang i
kulturhuset, hvor hun har passet godt på det hele. Det store ansvar skal
alle nu påtage sig. Det gør vi selvfølgelig, men her skal lyde en sidste stor
tak, taknemmelighed og respekt for hendes virke i vores forening.
Vi ønsker Gerda alt mulig held og lykke i hendes nye hjem og for fremtiden.
Bestyrelsen for Holm Landsbylaug

18

Gerda Lorenzen i butikken på Møllegade som den så ud i 1988, da Inge Romsø lukkede butikken.
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Information om lege- og aktivitetspladsprojektet
Vi må se i øjnene, at vi er startet ud med et for stort projekt. Vi troede
på det, og var (er) optimistiske, derfor gik vi "all in" og gik i gang med at
søge midler til et projekt til kr. 662.500,00.
Vi er blevet klogere undervejs i processen. Det ikke er muligt at
finansiere det fulde projekt via fonde, tilskud fra kommunen og egenfinansiering.
Vi er derfor gået igang med at nedjustere projektet og indhente et
nyt tilbud på 1. etape af en lege- og aktivitetspladsen. Der vil efter
etablering af etape 1, være mulighed for at udbygge med en etape 2.
Det betyder, at nogle fonde skal søges igen, da det er "et nyt projekt" og
andre midler kan følge med til "det nye projekt".
De midler (kr. 152.000,00) vi har fået tilsagn om fra "Udvalget
for landdistrikter, natur og fødevarers pulje til borgerinitiativer i
landsbyerne," vil kunne overføres til det nye projekt.
Vi arbejder videre og tror på projektet.
Bestyrelsen
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Dialog med kommunen ang. sikker skolevej
Bestyrelsen har fået et par henvendelser ang. cykelsti og busforbindelser.
Der er et ønske om, at der etableres cykelsti eller kombineret cykel/
gangsti mellem "den gamle Silvan bygning" (nu ejet af Brdr. Larsen) og
Løjtertoft krydset – dette for at børnene i Holm får en sikker vej, når de
cykler i skole.
Derudover har der været henvendelser om busforbindelser. Der ønskes
bedre busforbindelser til alle skoler.
Holm Landsbylaugs Bestyrelse er i dialog med kommunens teknik- og
miljøudvalg, der vil tage punktet op på næste møde.

21

Fra Holmbodagbogen

Nedbør
Dec. 2020: 55 mm mod normalt 60 mm
Jan. 2021: 55,4 mm mod normalt 45 mm
Feb. 2021: 17,4 mm mod normalt 35 mm
Mar. 2021: 56,6 mm mod normalt   41 mm
Apr. 2021: 21,4 mm mod normalt 40 mm
Mærkedage
12.12.20. Elna Lynge, Tangshave, fyldte 80 år
26.01. Christen Johnsen, Baunbjergvej 1, fyldte 75 år
01.04. Lene Nissen, Brushøjvej 19, fyldte 70 år
21.01. Hans Christian, Nørrelykke, Nørrelykkevej 24, fyldte 60 år
22.01. Ruth Petersen, Møllegade 8, fyldte 70 år
Hanne Larsen, Møllegade 68a, er fyldt 80 år
Laurs og Trine, Damgade 18a, har fået en søn
Dødsfald
Jan. Niels Hansen, Baunbjergvej, død
22.01. Nis Jacobsen, tidl. Hopsømadevej, død i Rødding
Feb. Frede Branick, Brushøjvej 4, død
20.02. Walther Mathæus Riemer, tidligere Kromom, død 98 år
22

24. 02.
06.03.
03.04.
14.04.
25.04.

Asger Nygaard, Mølldegade 80, død 89 år
Inge Ryborg Ellehauge, tidligere Møllegade,død 84 år
Vibeke Jørgensen, Abildholm, Lønsemadevej, død 75 år
Tove Christensen, tidligere Møllegade 45, død 91 år
Jørgen Kolmos, Damgade 32, død 77 år

Begivenheder
December '20: Johhannes Diederichsen udnævnt til æresmedlem i
Alsingergildet
07.01 Hanne og Patrick Goldsmith’s hus, Brushøjvej 9, solgt til Joan
			 Oberhausen Larsen Jakobsen og mand
02.02. Baunbjergvej 21 solgt til Kim Ellegaard Johansen, som er fraflyttet
			 Nørrehaven 6
11.03. Hanne og Mathias Grau, tidligere Brushøjvej 2, Diamantbryllup
12.03. Hanne og Patrick Goldsmith flyttet til Hammel
15.03. Jenny Kjær flyttet til Damgade 27
15.03. Michael og Carina Lynge flyttet til Baunbjerg 5
27.03. By- og strandrensning med 5 hold samlede skrald i Holm
17.04. 9 seje løbere klar til Holm Cannonball Halvmarathon
29.04. Dusko Milovic har fået prisen som årets idrætsleder i Sønder			 jylland af DGI
Damgade 9 solgt til Leah Leander Wilde og Bjarne Leander Thomsen
Tidligere Timco, Møllegade 44, er blevet solgt til Camcon IT Aps
Lynges hus, Baunbjerg, er blevet solgt
Gerdas hus, Møllegade solgt til Mads Larsen
Ulla og Allan Sarsgård, tidligere Hellesøvej 23, er flyttet til Damgade 36
Carina og Michael Hansen har købt Ulla og Allans ejendom
Eva og Erik Sarsgaard er flyttet til Damgade 36A
Palle Brock og Helle er flyttet til Agerhøjvej 4
April:  Stork set ved Nørrelykke
Holm er kommet med på arkiv.dk
Nye skabe i arkivet, så kom og besøg os, når vi må åbne igen
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Lidt om Farresdam og Stegshoved
Den ældste beretning om Faders Dam og Stegshoved, som jeg kender
til, er et notat af Chr. H.Christensen fra Augustenhoff. Han skrev meget
vedrørende lokalhistorie, men nævnte kun sjældent, hvor fra han havde
sine oplysninger. Følgende linier har han sikkert fra en bog af museumsinspektør Raben i Sønderborg – de lyder:
Fra Hardeshøj og Mels førte den gamle landevej, Oksevejen, over Stegsvig og Farresdam til Holm. Der var store dæmninger over begge havbugter, men den store stormflod i 1638 rev dæmningerne bort og siden den
tid, har den ældste forbindelse mellem de to byer været afbrudt.
Der er lidt uenighed om den omtalte stormflod var i 1638 eller i 1691,
men i hvert fald har der været 2 dæmninger – en der gik over Gabet fra
Steg til Stegshoved og en anden, der gik fra Stegshoved til holmbolandet. Det er muligvis Hertug Hans den yngre (1559-1622), der har været
bygherre for disse arbejder. Hans hensigt med disse dæmninger var
at ”indhegne” et areal, hvor der kunne fanges fisk til de hertugelige
borde.
Kristen Schultz fra Brøndgaard, som var meget interesseret i Stegshoved
og Farresdam, mente at Stegshoved oprindelig var en ø og at man
kunne sejle rundt om den. Hun mente også, at området havde været
brugt som vinterkvarter for vikingerne, der til forsvar havde etableret en
dæmning i Farresdams østside. Hans teori var at dæmningen var bygget
af slaver, som var bragt her til fra andre lande.
På et eller andet tidspunkt er der også kommet en dæmning i den vestre
side af søen, og i 1849 blev der af ejeren at Brøndgaard, Hans Thonesen,
lavet en ny sluse af tilhuggede natursten (den ses endnu). Ved hjælp af
en vindmølle blev der tørlagt et areal, hvor der kunne slås græs til hø.
Min mor, født 1887, kunne erindre at der i hendes barndom havde stået
høstakke i Farresdam, men den 31.december 1904 kom der en kraftig
storm med tilhørende oversvømmelse, og det ødelagde dæmningen på
østsiden, så havet igen havde fri passage.
24

En overgang tilhørte Farresdam købmand Korff i Sønderborg, som udsatte karper i vandet. Det er blevet fortalt, at der i december måned
kom skibe som smed tomme tønder i vandet, hvor de blev bjerget af
de lokale folk. Vindmøllen var blevet udskiftet med et lokomobil som
kunne pumpe vandet ud af dammen, og når den var næsten tør, var det
jo nemt at fiske karper og lægge dem i de tomme tønder. Der næst kørte
bønderne dem til Hardeshøj, hvor de blev lastet i skibe til Tyskland.
Efter at dæmningen var blevet gennembrudt i 1904 lå dammen sådan
hen indtil omkring 1938, hvor der var en som begyndte at grave skaller
der blev knust til hønsefoder.
I 1946 købte vildthandler Blunck i Sønderborg området og byggede et
sommerhus.
Der har også været en anden ejer, nemlig en kaptajn Krogh, men hvornår
det har været, vides ikke.
I 1952 blev dammen solgt til Kristen Schultz, og nogle år senere lavede
han en ny dæmning som stadigvæk er der.
Farresdam er på ca.17 ha og tilhører Brøndgaard. Stegshoved er på ca. 8
ha, og ejes af 11 parthavere.
Kilder: Kristen Schultz,
Keld Hansen: Det tabte land.
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By- og Strandrensning
Tak til alle der deltog i Holm By- og Strandrensning.
Det var en dejlig dag, hvor 5 grupper af mennesker gav en hjælpende
hånd til at samle skrald og andet affald, der lå rundt i vejsiderne mm.
Da vi jo ikke kunne servere pølser og sodavand som vanligt efter turen,
fik hver gruppe en stor pose Matadormix, chokoladepåskeæg og valgfri
vand eller juice med på turen, som de kunne hygge med.
Der var selvfølgelig også en konkurrence, som blev vundet af følgende:
Præmie for grimmeste ting gik til team René og Mike, sammen med Kian
og Allie. En flaske rødvin og to baby-sharks tøjdyr.
Præmie for mindste ting gik til team Damgade 7, Cira og Thomas, med
følge. En flaske rødvin.
Præmie for største ting gik til team Rasmus og Trine, sammen med Pil og
Lærke. En flaske rødvin og to baby-sharks tøjdyr.
Tillykke med præmierne.
Hilsen bestyrelsen

Mindste ting.
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Grimmeste ting.

Største ting.
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52
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Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!

Åbningstider Jollmands Gaard:
Hver lørdag fra kl. 9.30 til kl. 11.30, hvor gården er åben for besøg.
Ekstra åbningstider:
I perioden fra den 15. juni til 1. september er der også åbent for besøg
tirsdag, torsdag og lørdag eftermiddag fra kl. 14.00 - 16.00.
I juli måned skal henvendelse ske til Kurt Andersen 3066 1967 eller
Peter Jensen 2370 7881.
Større selskaber:
Uden for den normale åbningstid tilbyder støtteforeningen rundvisning
med guide. Kontakt: Knud Flemming Andersen, mobil: 2280 4899,
e-mail: knud.flemming.a@gmail.com
www.jollmandsgaard.dk
Åbningstider Hjortspringbåden
tirsdage fra 8. januar til 26. november fra kl. 19:00 til 21:00
lørdage fra 9. maj til 15. august fra kl. 10:00 til 13:00
Alle sommerdage 13. juli til 2. august fra kl. 14:00 til 17:00
Tirsdage og lørdage som nævnt ovenfor.
www.hjortspring.dk
Holm Arkiv
Sidste lørdag i måneden fra kl. 14-17.
www.holm-arkiv.dk

Erik Jensen VVS Nordborg ApS
- Deres VVS-installatør Søren B. Nyvang og Allan Sarsgaard

Søren B. Nyvang
Mobil +45 2044 8565
Allan Sarsgaard
mobil +45 4044 7565

Mellemvej 2
DK-6430 Nordborg
Tel. +45 7445 0565
E-mail: info@ejvvs.dk
CVR 11097170
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Vinter ved Odderkær (foto: Dusko Milovic).

