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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 person-
ligt eller sende det i posten. 
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde senest: 
15. oktober 2010.

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: Lasse Juhler Schmidt, Ramsdam 8 . . . . . . . . . . . . tlf. 4017 3968
Næstformand: Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 3625
Kasserer: Lissi Sadolin, Damgade 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0561
Sekretær: Gitte Kjærgaard, Ellehave 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2886
PR og bolig: Per Larsen, Hellesøvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2138
Teknik og miljø/pedel: Hans Chr. Jessen, Møllegade 62. . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2372 8757
Pedel: Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0492
Revisor: Gerda Lorenzen
1. suppleant: Frede Rasmussen 
2. suppleant: Jessie Dowdall
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Brugergrupper i Holm Sogneforening

Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:
	
	
Aktivitet		 Kontaktperson		 Adresse	 Telefon

Fællesspisning .......... Per Larsen ............................Hellesøvej 35 ....................... 7445 2138
HAT ............................... Jørgen Hornshøj ................Egestien 3 ............................. 7449 0023
Lotto ............................. Hanne Kock .........................Møllegade 48 ....................... 7445 2945
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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Lokalhistorisk Arkiv
Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
                                            
For et stykke tid siden fik jeg fingre i en gammel bog fra 1926, det var Henrik Ussings 
bog om ”Det gamle Als.” Henrik Ussing blev kaldt folkemindesamler, og levede fra 
1877-1946. Det var ikke kun vores ø han skrev om, også andre egne af Danmark be-
skæftigede han sig med. Som nævnt udkom bogen 1. gang i 1926, men  blev i 1998 
genoptrykt af H.C. Lorenzen forlag i Nordborg. Det er en interessant bog for de men-
nesker der interesserer sig for den tid der gik forud for vores, og den behandler mange 
emner, lige fra skoler og kirker til tyendet og dets arbejde.  

Kustoden på Sønderborg Slot, Hans Harboe, bedst kendt som Håns Alsinger skrev i 
mange år i Søndags-Jydske en lille historie på alsisk ,og omkring 1950 kom han med en 
historie, han havde fundet i Ussings Det Gamle Als. Den handler om dengang, da kaffen 
kom her til øen.

Da	e	kaffe	bløv	kåcht	i	tri	stoen.
Hjem sku vi da oltid hå e stenneværk mael til fiddesdau, e tvånhech sku ve kleppe å e 
bej med småfrø sku væ luucht. No ho vi gjenn stu Busses kon te å hjolp. Di bui nenn 
ebach e afelgå i et let huss de fø ho væt brucht te foolai. Hinnes månd ho væt smej, 
men va hollen op. Han ho engang slaun te en hest, dæ ho slaun egen, å defå gek han å 
strere o e bien, som om han slåu grees mæ det jen å hyppe katøfle mæ det åånt.

Hans fa ho væt smej i Svenstrup å jet Kresten. De hæ væt omkreng atten hunne å trææ 
te han ho væt te Synneboe. He ho en kjømånd fått ham te å kyyf nåu nyt kolonial, dæ 
jet kaffe, det va nåu  dæ va bløvn indfø fro e fremme. Han fæk et fjængpond mæ hjem å 
fæk å vee te de sku støes i en møøse å sen kåches, å den beskien fæk sen e koon da han 
kam kjem.

Da han sen o e ånd dau kam hjem te onn, fro e mark, ståu en koon så røi i e hoi som en 
blåkok å tåu e muu ham ”Ve do hva Kresten, no hæ æ min salichhed kågt di nørre i tri 
stooen, å di æ et mør endno:” ”Æ tent e nåk” so han så ” æ so jo te dæi te di sku støes 
føst.”
De bløv de senn, men herreguj, dæ bløv kun te en lill klat o e telle te dem hvæe, å sjåll 
om di ho fåt en stuu klat smø o, va de næsten et te å tej.
Næi, en ska no et olti fa i de nymoren, hvenn en et hæ prøue e et ånt stæi føst.
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Ordliste
Stenneværk = bindingsværk
Fiddesdau = Sct. Vitusdag, 15.juni, fejret i ældre tid.
Tvånhech = Tjørnehæk
Afelgå = Æblehave
Folai = Fårestald
Strere o e bien = Strittede med benene
Fjængpond = 125 gram
Møøse = Morter
Onn = Middagsmad
Blåkok = Valmue
Telle = Tallerken 
Nymoren = Moderne

Jens Sandvei



Skotsk	–	Irsk	aften	med
ALMOST		IRISH

På Holm Sognegård
Lørdag	den	9.	oktober	kl.	19.00

Vi starter med fællesspisning – Irsk stuvning – og derefter er der masser af 
god irsk, skotsk folkemusik.

Alt dette kan nydes for kun 170 kr. pr. person
Øl vand vin og irsk kaffe kan købes i baren til næsten høker priser.

Billetter	sælges	fra	kl.	08.00	lørdag	den	04-09-2010
	på	Nørrehaven	12

Med venlig hilsen
Anne-Marie og Ib. Nørrehaven 12
Tlf. 7449 0418  Mobil 2464 2031

Brødrene Rasmus, Alexander og Lukas har i det sidste halve årti skabt sig et markant navn 
på den danske folkemusik-scene som Almost Irish.

De har efterhånden spillet landet tyndt og gør sig bemærket i det Nordtyske og med afstik-
ker til det østlige Irland. 

Gruppen er på den måde blevet et eftertragtet navn i folkemusiksammenhænge og fanger 
deres publikum med sjæl, varme og en sprudlende energi.

Med inspiration fra gruppen The Dubliners, The Clancy Brothers, The McCalmans blander 
de stærkt musikalske brødre flerstemmig sang, irske fløjter, guitarer, violin, banjo, bouzouki, 
kontrabas og bodhran, sammen til en imponerende helhed og noget af det tætteste man 
kommer på irsk musik i Danmark.

En aften med Almost Irish byder på irske og skotske sange om dyb kærlighed, lystige drik-
keviser, sange om konger, krig og fædreland fængslende historier, sange fra havet og heftig 
instrumentalmusik flettet sammen af de tre unge markante folkemusikere.
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Smukke	Charlie	–	I	favntag	med	livet
Lørdag den 2. oktober 2010 kl. 20.00
på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Arrangementet er et musikteater fra Teater V.

Signe	Svendsen	–	Live	2010
Lørdag den 16. oktober 2010 kl. 20.00

på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Olfert Rocker
Lørdag den 13. november 2010 k. 20.00

på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Black City
Nyt dansk rockband som lige har udgivet deres debutalbum.

Black City er ROCK i sin reneste form uden navlepilleri eller
musikalske tudefjæs. Rock der rykker!

Sgt. Major
Stilen er svedig, uforfalsket, nådesløs og benhård ROCK. 
Koncerten bugner af klassikere i alle aldre for alle aldre.

Bad Reputation
Er du vild med Thin Lizzy så vil du elske lokale Bad Reputation. 

En nostalgisk rejse for Thin Lizzy fans. 

Billy	Cross	og	Aske	Jacoby
Lørdag den 27. november 2010 kl. 20.00

på Hotel Nørherredhus i Nordborg

www.olferts-venner.dk
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Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

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

Februar	2010
 20.  Jytte Jollmand ,Lønsømadevej 17, fyldte 60 år.

April	2010
Nedbør i april: 27,7 mm i Nørrelykke

   5.   Hans Christian Hansen, Enghaven 11, fyldte 90 år.
   8.   Døde Aage Jensen, Langesø, fhv. kromand på Dyvig kro, 80 år gammel. 
 11.   Konfirmation i Nordborg kirke.Konfirmander:
        Anders Stausholm Philipsen, Møllegade 95.
        Laus Hansen, Damgade 18.    
        Emil Esbjerg, Møllegade 7 a.
        Theis Jobe, Møllegade 89.(Nonfirmeret)
 12.   Lotto i sognegården.
 13.   Fællesspisning med 45 deltagere. Det var sidste fællessspisning i denne   
  sæson.
 18.   Konfirmation i Oksbøl kirke fra friskolen Østerlund. Konfirmand fra Holm:
        Mike Neumayr Sørense,n Baunbjergvej 11.
20.   Ulla og Christen Jørgensen flyttede ind i det nybyggede hus, 
  Lønsømadevej 34.
 21.   Generalforsamling i Sønderborg kommunes lokalhistoriske arkivsamvirke   
  S.K.L.A. i Augustenborghallen.
 23.   Vinaften i sognegården med 22 deltagere.
 24.   Viedes i Nordborg kirke Rikke Schøber og Mads Obling, Møllegade 58.
 26.   Lotto i sognegården.
 26.   Påbegyndtes nedbrydningen af den røde bygning på Jollmands gård.
 29.   Indbrud i Ellehave 6.  

Maj	2010
Nedbør i maj: 52,2 mm i Nørrelykke.

  1.   Viedes i Svenstrup kirke Michel Honoré fra Enghaven 12 til Kristine Klitsø   
  Jensen fra Lindved ved Vejle.
  1.   Guldkonfirmation i Nordborg kirke. Deltagere født i Holm og konfirmeret   
  d. 10 april 1960 var:
        Peter Matthiesen, Karin Lyster, Günther Jørgensen, Ellen Margrethe Bonde.
  1.   Carl Sørensen, Dyvigvej 10, havde 40 års jubilæum for sin ansættelse v.   
  Broballe Mørtel.
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  3.   Startede cykleklubben sine ugentlige mandagsture.
  7.   Lena Højberg og John Kjær, Brushøjvej 2, blev gift. Deres søn, født den   
  16. januar, har fået navnet Mikkel. (Redaktionen beklager fejlen i sidste nr.   
  af Holmboen).
 15.  Var der indbrud i Mejeritoften 5.
 18.  Ruth Andersen, Lønsømadevej 20, fyldte 70 år.
 23.  Døde Kaj Andersen, Langesø, tidligere Hellesøvej 36, 85 år gammel.
 29.  Mads Steg, Møllegade 99 a, vandt ugeavisen ”Budstikken”s Kyst-cup 2010.  
  Præmien var et rejsegavekort på 10.000 kr. for en 61 cm. lang havørred,   
  der vejede 2,8 kg.
 29.  Var der indbrud i Møllegade 79.
 30.  Var der naturvandring på Bjørnkær med naturvejleder Andreas Andersen   
  fra Danmarks Naturfredningsforening med 12 deltagere.
 31.  Døde Poul Buciek, Hellesøvej 40, 78 år gammel.

Juni	2010	
Nedbør i Juni 67,8 mm. i Nørrelykke.

 1.  Flyttede Malene Andersen og Bjørn Andersen fra Møllegade 81 a til 
  Nordborg.
   1.  Flyttede Uffe Christensen ind på Møllegade 81 a.
   7.  Eva Thomsen, Brønd 14, fyldte 70 år.
 10.  Lokalhistorisk udflugt til Haderslev, hvor 15 deltagere besøgte Ehlers 
  lertøjssamling. 
 10.  Nigge Nissen, Ellehave 12, fyldte 75 år.
 12.  Var der indbrud i Ellehave 4.
 23.  Sogneforeningen holdt Sct. Hansfest ved Lønsømade, hvor båltalen blev   
  holdt af Jan R. Callesen, der er byrådsmedlem i Sønderborg for Dansk   
  Folkeparti.
 27.  Bodil Kolmos, Lønsømadevej 11, fyldte 70 år.

Ruth og Nis P. Andersen er flyttet fra Lønsømadevej 20 til Vollerup.

I første halvår har der været 20 rundvisninger på Jollmands gård.  
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Fællesspisning
Vi er desværre, af personlige årsager, nødt til at stoppe med at holde fællesspis-
ning.

Vi siger tak for den store opbakning vi har haft gennem årene, og håber, der fin-
des nogen derude et sted, der har lyst til at starte noget fællesspisning op igen.

Mange hilsner fra
Anja og Per Larsen



13

Entreprenør
Aut. kloakmester

Holmboen
Tidligere holmboere, kan stadig få Holmboen. Henvend jer hos Gitte for en elek-
tronisk udgave (mobil 2293 2886) eller på kontoret i åbningstiden. Man kan 
også hente sig et eksemplar på kommunen eller på biblioteket.

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

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

Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Abildholm 
Frugtplantage

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg

Telefon: 74 45 14 44
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Lottokalender 2010/2011

20.

september

15.

november

24.

januar

1.

november

7.

marts

18.

oktober

13.

december

21.

februar

4.

oktober

29.

november

7.

februar

21.

marts

18.

april

4.

april

NIMMER	NUTTEN	!!!!!
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Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Sankt Hans 2010
Vejret var igen i år med os, og vi havde nogle dejlige timer ved Lønsømade. I år 
var det byrådsmedlem Jan Callesen, der stod for båltalen.

Der blev som vanligt grillet pølser og solgt øl og vand.

Det var en rigtig hyggelig aften, og vi kan kun opfordre til, at folk møder op 
igen næste år.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Høstfest 2010
lørdag den 4. september

Selvfølgelig er der igen i år høstfest i Holm. Det hele starter kl. 13.30, hvor vi kører rundt 
i pyntede fokvogne. Arrangementet er for børn under konfirmationsalderen, men mor 
eller far må gerne køre med. 

Der er opsamling omkring 13.30 på følgende veje:

Lønsømadevej Brønd Hellesøvej
Mejeritoften Nørrehaven Hopsøhøjvej
Dyvigvej Enghaven Baunbjergvej
Hesnæsvej Damgade Baunbjerg
Ellehaven Møllegade Brushøjvej 
Mari Jenses Vej

Efter opsamlingen kører vi til Dyvig, hvor vi holder en lille pause for at spise en is.
Det traditionelle børnearrangement foregår i år i Sognegården, hvor der bliver serveret 
saft og pomler. 

Hjemturen starter kl. 16:00, hvor børnene afleveres på opsamlingsstederne.

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. Drikke-
varer købes i baren til rimelige priser.

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	2.	september	kl.	18-19.

Vi håber naturligvis, at rigtig mange møder op til denne traditionelle fest.
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Vi flager naturligvis 
på denne festlige dag.
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Cirkus i Holm søndag den 25. juli
Det startede kl. 17.00 og sluttede ca. kl. 19. Det bestod næsten udelukkende af 
familiemedlemmer, men alle var rigtig gode.
Der var klovne, ildsluger, knivkaster, jonglør, heste, hunde og artister. En kamel 
gik rundt i arenaen og hilste på publikum, den var ret sød. Hestene løb rundt 
og lavede en masse spændende ting. De var rigtig gode og lystrede godt. 
Hundeshowet var også godt. Artisterne lavede mange ting. Blandt andet gik 
de på line og stole, som blev sat oven på hinanden og løftet op. Der blev også 
en dreng hentet ind i arenaen som blev sat oven på den øverste stol og løftet 
med op. Det gik godt, han faldt ikke ned. De lavede også mange andre svære 
ting. Klovnen var rigig sjov, bl.a. lavede han sjov med formanden Lasse. Han fik 
en bold, som han så skulle kaste i et net. Men det lykkedes ikke, for kloven tog 
nettet væk. Han gjorde tegn til at Lasse skulle ramme – der var stor morskab 
blandt publikum. Klovnen gav Lasse et par store briller på, det så rigtig sjovt ud. 
Klovnen gik rundt til de små børn og viste Lasse, at de godt kunne få bolden 
ned i nettet. Mads Obling skulle også hjælpe klovnen. Det gjorde han rigtig 
godt. Det var en rigt god og vellykket forestilling. Jeg tror alle morede sig godt, 
både store som små.

Med solskins hilsen
Birgit
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Fra Cykelklubben
Igen i år har vi haft mange fine ture her på Nordals. Vi startede op den 3. maj 
med 6 personer, senere er der kommet flere til. Gennemsnitlig har vi været 
mellem 6 og 15 personer – det er flot, når I møder op og cykler med ……

Vi har været rigtig mange steder – ud til Augustenhof, Købingsmark, rundt om 
Nordborg sø til Lavensby, Oksbøl, Broballe, Mjels, Mjelsmark , Røde næb, Pøl, 
rundt om Stevning mose, Hardeshøj og rundt med vandet fra Stoltebøge til 
Købingsmark og over e goul. Vi har da også cyklet rundt inde i Nordborg ad alle 
villavejene, bare for at prøve og se lidt andet.

Vi glæder os over den fine natur, vi har her omkring. Vi får masser af frisk luft 
og motion fog vi får også snakket og hygget os en hel del med de andre Holm-
boere.

Vi mødes hver mandag aften ved  Sognegården kl. 19.00 og finder ud af, hvor 
vi skal hen den pågældende aften. Det kommer an på vejret, helst medvind på 
cykelstierne.

Så har du/I lyst til at cykle med, så mød bare op – det er for alle.

Annelise Høj 
Telefon 74 45 41 59
E- mail: live@bbsyd.dk
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www.skla.dk/holm
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