Pressemeddelelse:
TV SYD kanalens program om "Ildsjæle" viser programmet om Jollmands Gaard.

Torsdag den. 16. maj 2013 kl. 19.55
Programmet om Ildsjæle er produceret, fordi man ønsker at fortælle om den
arbejdsindsats som de mange frivillige laver for at løse mange af de opgaver som
samfundet ikke har penge til at løse.
Jollmands Gaard – Fra Ruin til byens Perle.
Den 90 årige Peter Jollmand testamenterede i efteråret 1997 1,5 ha med påstående
bygninger til en fond som fik navnet ”Jollmands Gaard ”. Fondens formål er at restaurere
gården, for at sikre gården og de omkringliggende arealer, som et særkende for eftertiden.
Jollmands Gaard er en alsisk kroggård, der kan føres tilbage til 1700-tallet, men ved
udgravninger foretaget af Haderslev museum, fandt man inde i stuehus-delen, beviser på,
at der endnu tidligere har ligget en bygning på stedet, som ved prøvetagning førere gården
helt tilbage til måske 1400-tallet.
Projektet har samlet Holmboerne. Man har virkelig stået sammen om det her projekt, og i
daværende Nordborg Kommune havde projektet meget høj prioritet. Ildsjælene har lagt et
stort stykke frivilligt arbejde, og derfor har vi været i stand til at gøre ting, der ikke kunne
være gennemført på anden måde.
Det er ingen tvivl om at gården på sigt vil tiltrække mange besøgende, for der er tale om
en historisk unik gård, som ikke kan ses i den stand andre steder.
Jollmands Gaard har hvert år mange besøgende, men vi håber at denne udsendelse kan
være med til at øge antallet af besøgende, i de kommende år.
Fakta:
Efteråret 1997: Peter Jollmand testamenterer gården til fonden ”Jollmands Gaard”.
Foråret 1998: Ildsjælene starter med det store oprydnings, sorterings og
renoveringsarbejde.
29. juni 2001: Gården bliver fredet.
27. august 2002: Starter håndværkerne med selve restaureringsarbejdet.
16. september 2011: Indvielse af den færdig restaurerede Jollmands Gaard.
Hjemmeside: www.jollmandsgaard.dk
Med venlig hilsen
Kim Grønne Madsen
Fonden Jollmands Gaard

