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For alle, der er interesserede i at være med i en arbejds-

gruppe omkring den videre undersøgelse omkring en evt. 

etablering af en friskole, er der møde 

MANDAG, DEN 20. FEBRUAR KL. 19.00  

PÅ SKOLENS BIBLIOTEK 
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Den dovne pløjer ikke i tide; når høsten kommer 

finder han intet! 

Jeg tror og mener med rette, at det ordsprog ikke helt passer på 

os her i Avnbøl-Ullerup, men der er nu alligevel en del stof til 

eftertanke i de få ord.  

I øjeblikket er det vores skole, som er i alles tanker. Om vi kun-

ne have gjort mere (bortset fra at få flere børn) for at bevare den, er vel 

tvivlsomt. Men når nu beslutningen er taget, må vi skue fremad og se, hvad 

vi så kan gøre i stedet. Der er blevet kaldt til møde om en alternativ skoles 

fremtid allerede d. 20 februar, her gælder det om at møde op, give sin me-

ning til kende og tilbyde sin opbakning.  

At skolen lukker om halvandet år, måske helt eller måske for at genopstå 

som privatskole, behøver jo ikke være det som giver vores lokalområde nå-

desstødet og sender os ud i glemslens tåger. Det kunne jo også være det, som 

fik os til at vågne op og sige ”vi vil en fremtid for Avnbøl-Ullerup”. For 

hvad er det egentlig, som tæller, når vi taler om et godt sted at bo? 

Begreber som godt naboskab og lokalt sammenhold, naturen lige uden for 

døren, roen omkring os osv. tæller i mine øjne godt. 

Selvfølgelig er det et problem, at vi ikke har en skole, et supermarked, mas-

ser af sports- og fritidsaktiviteter lige uden for døren, og busforbindelser med 

timinutters drift.  

Jeg tror dog, at de mennesker, som ønsker hele den ”pakke”, under alle om-

stændigheder ikke vil bosætte sig på landet. 

Har man fravalgt den del, til fordel for de lidt mere bløde værdier, og mener 

man at ens børn til trods for en eventuel bustur til og fra skole, stadig er 

bedst tjent med at bo på landet, så er der stadig god mening i  Avnbøl-

Ullerup. De fleste arbejder uden for området og køber ind på vej fra jobbet 

alligevel. 

En af de ting vi som borgere kan gøre for at give det hele lidt kulør, er at 

bakke op om de ting, som sker her. Ringridderforeningen har i mange år haft 

stor succes med deres ”byfest”, så stor at de sidste år har delt ud af deres 

overskud til andre foreninger. I landsbylaugets regi laves der fællesspisning, 

Sankt Hans bål, affaldsindsamling, osv., brandværnet holder fastelavnsfest 

for de små, og mange andre yder en indsats for at skabe det sammenhold, 

som er så vigtigt. Desværre har jeg kunnet konstatere, at husholdningsfor-

eningen har måttet aflyse de sidste to arrangementer på grund af manglende 

opbakning, og nogle hjælpende hænder til juletræsfesten på skolen blev det 
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Noue, dæ angæe voss åld 
 

Gå it o tænk, hva kan det hele nytt, 

så blyve do fo æ tristhed snart et bytt 

Kom helle i gang, o inden læng vel do mærk, 

do vejse mæ æ opgau, din kræfte blyve stærk 

Vi hæ jo opløve o se så tit 

te æ lost o æ ville kan driv et vidt. 

Dæ gæe så manne o hæ et slemt, 

dæ serre så manne, dæ bare blyve glemt. 

Hjælp, hvo do kan, gøe dit bæest; 

deen støest glæj æ o glæj sin næest 

ikke til, så den var vi nødt til at aflyse.  

Det, at der bliver bakket op om de ting, som sker, og det at der gives en hånd 

med i ny og næ, tror jeg kan gøre en stor forskel på, om stedet fortsat vil væ-

re det rigtige sted for os alle at bo.  

Min morale er altså: Bak op om de ting, som giver sammenhold, og giv ger-

ne en hånd med, når der er overskud til det, så lysner det. Men hvis ikke vi 

gør noget, så bliver høsten også det ringere.  

Bladets indhold bærer præg af det er vinter, og skrivelysten ikke er den stør-

ste. Men blandt andet delagtiggør KT os sædvanen tro i fordoms tider, vi er 

igen i New Zealand med Freja, Gitte Uttrup forsvarer sine handlinger i byrå-

det og der bliver kaldt til generalforsamlinger i mange foreninger. 

Blandt det materiale som KT sendte til mig til dette blad, var også dette vers 

som en sønderjysk (må vi formode) dame har skrevet.  

Jeg kan anbefale med pen og papir at skrive det på et mere nutidigt sprog, så 

giver det rigtig god mening. 

 

God læselyst  

Bo 
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Så er julen og den hyggelige tid vel overstået, julebelysnin-

gen har været ude at blive luftet endnu et år. 

Vi har haft to fællesspisningsaftner. Den ene gang var de 

kommunale politikere inviteret, skolebestyrelsen var der 

også, for at hjælpe med at kæmpe for Bakkensbro skole. Vi 

kunne dog ikke overbevise alle de fremmødte politikere 

om, at det ville være godt at bevare skolens fortsatte drift. 

De politikere, der ville bevare skolen, ville efter besøget 

fortsat arbejde for en bevarelse. Hvorimod de, der havde 

holdningen om at den skal lukkes, havde besluttet sig. Så flertallet i byrådet 

har valgt at lukke Bakkensbro skole som folkeskole pr. 1. august 2013. 

Mandag d. 20. februar bliver der holdt et møde på skolens bibliotek, hvor 

muligheden for at fortsætte skolen som privatskole vil blive drøftet. Hvis du 

ønsker fortsat liv og skolegang på skolen, så mød op og giv din mening til 

kende. 

Så har vi prøvet med fællesspisning en fredag, der kom ikke helt så mange 

som der plejer, men det var også en hyggelig aften. Grunden til, at vi flyttede 

arrangementet til en fredag er, at gymnastiksalen er i brug de fleste hverdags-

aftner, og vi vil ikke jage andre ud. Vi prøver igen, og så ser vi, om det bli-

ver en succes. Til sommer kan vi få gymnastiksalen igen, og så prøver vi må-

ske at lægge arrangementet en anden dag  . Jeg håber nu, at vi pga. mange 

tilmeldinger får brug for gymnastiksalen fredag d. 23. marts kl. 17.30, så kan 

de små nå hjem til Disney Show kl. 19 . 
Det er nu ved at være tid for den årlige generalforsamling. Landsbylauget 

holder det i kælderen under kommunekontoret. I år bliver det tirsdag d. 6. 

marts kl. 19.30, så kom og sig din mening om laugets arbejde. 

Asmus 
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En hilsen fra Bakkensbro Skole 
 

Den 21. december blev en meget trist dag for vores skole, byrådet besluttede 

at lukke Bakkensbro skole til sommeren 2013. 

Vi sad som skolebestyrelse med en meget underlig fornemmelse efter afgø-

relsen, som om vi alle var blevet kørt over af en bus, vi synes, vi havde gjort 

rigtig meget for at overbevise byrådet om, at det var en helt forkert beslut-

ning, de var i gang med at tage, men det hjalp desværre ikke…. 

Nu er vi i gang igen med vores arbejde for skolen, for vi skal jo fortsat frem 

til sommeren 2013 have en rigtig god skole i Ullerup. 

Under processen omkring Fremtidens skole blev jeg ved flere lejligheder 

spurgt, hvorfor vi ikke selv lavede en skole? 

Jeg har derfor igangsat en lille forundersøgelse i skolen og Ullerup Børne-

gård for at finde ud, af om der er opbakning til et sådant projekt. Mange fa-

milier har allerede svaret, og vi vil i skolebestyrelsen kigge det hele igennem 

på vores møde den 6. februar. 

 

For alle, der er interesserede i at være med i en arbejdsgruppe omkring den 

videre undersøgelse omkring en evt. etablering af en friskole, er der møde 

 

MANDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 19.00 PÅ SKOLENS BIBLIOTEK 

 

Her vil der være mulighed for at få snakket sammen omkring, hvilke mulig-

heder udvalget kan arbejde videre med. 

 

Skolebestyrelsen arbejder pt. på en gentagelse at sidste års succes, vores triv-

selsarrangement. Dette afholdes på skolen den 1. marts, og vi håber på stor 

opbakning igen! 

 

Mange tak til alle jer der støttede op om vores arbejde i forbindelse med 

”Bevar Bakkensbro Skole”, det har været en stor hjælp og støtte at vide, at 

der var så mange, der ville vores skole. 

 

Med venlig hilsen 

 

Britt Lauritzen 

Skolebestyrelsesformand 
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I  disse skolelukningstider kan det for mange være svært at se med nåde på en 

lokal lokalpolitikker. Alligevel har den mest lokale af dem alle (og tilmed fra 

fælleslisten), Gitte Uttrup fra Avnbøl, vovet at stille sine tanker om skolestruk-

turen til offentlig skue. 

  

Byrådspolitik – ikke et sted for sarte sjæle. 

Tiden flyver af sted. Det er nu to år siden, jeg startede min 

karriere som byrådsmedlem i Sønderborg Kommune for Fæl-

leslisten. Valget var en stor succes, Aase Nyegaard fik så 

mange personlige stemmer, at Fælleslisten fløj ind i byrådet 

med 8 medlemmer. Siden da har to medlemmer af byrådet for-

ladt Fælleslisten og er blevet løsgængere, og det sidste nye er 

en større omkonstituering, som betyder, at blandt andet jeg får 

lidt andre arbejdsopgaver. 

Jeg sidder i to udvalg – Børn- og Uddannelsesudvalget samt Sundhedsudvalget. 

Derudover har jeg en bestyrelsesplads i Landdistriktsudvalget og LAG. 

Man skal være mere end tonedøv, hvis ikke protesterne fra borgerne finder vej 

til det indre øre. Derfor ser nogle af de beslutninger, vi træffer, måske underlige 

ud, fordi vi netop forventes at have hørt og dermed også indarbejde høringssva-

rene fuldstændigt i beslutningerne. 

Når det ikke sker, kan det være af flere forskellige grunde. 

I forhold til Fremtidens Skole blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

forældre, lærere, skoleledere og forvaltning. Oplægget var at skabe større kvali-

tet i folkeskolen, tænke store tanker om, hvordan man kan sikre en sund og bæ-

redygtig folkeskole, når prognoserne viser et markant fald i børnetallet over de 

næste 8 til 10 år. Øvelsen kunne også være med til at skabe et provenu, som 

skulle blive i folkeskolen. Det kunne blandt andet give mulighed for at bevæge 

os væk fra minimums timetal hen imod vejledende timetal, tilgodese lærernes 

efter- og videreuddannelse, opprioritere sprogundervisning og i det hele taget 

give skolerne mere handlefrihed. 

I oplægget fra arbejdsgruppen blev der skitseret fire scenarier. De to yderpunk-

ter var: 

 vi kører videre, som vi plejer 

 vi laver distriktsledelse, omorganiserer/nytænker ledelse, nedlægger 9 

skoler og bryder op med de gamle kommunegrænser. 

Personligt synes jeg bedst om det mest vidtgående scenarie. Det ville skabe et 

provenu på 24 mio., som ville komme de tilbageværende skoler til gode. Sko-

lerne kunne udfases over tid i takt med det faldende elevtal således, at rammer-

Gitte Uttrup 
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ne var på plads, når eleverne skulle skifte skole. Der ville være økonomi til at 

give skolerne et ordentligt løft – både fagligt og socialt. De sociale fællesskaber 

eleverne kommer til at indgå i vil være mere nuancerede, og de vil opleve en 

større forskellighed og måske nemmere finde kammerater at spejle sig i. 

Der bliver talt en del om sammenhængskraften i landsbyerne, som lider under 

skolelukninger. En del landsbyer fortsætter med at være aktive, rekreative og 

nyskabende – vel nærmest på trods af skolelukninger – hvis vi skal lytte til eks-

perterne. Min overbevisning er, at det ikke er skolen, men beboerne der skaber 

landsbyens liv. 

Lige nu er der tanker om en privatskole på Bakkensbro. De kræfter, der arbejder 

med det, får selvfølgelig fuld opbakning. Hvis det nu viser sig, at der ikke er 

grundlag for en privatskole, håber jeg, at vi kan få nedsat en arbejdsgruppe som 

i samarbejde med Landsbylauget kan bidrage med ideer til, hvordan fremtiden 

så skal tegne sig. Jeg har en forventning om, at de skoler, der ikke anvendes, 

skal reduceres i bygningsmasse. Uden at have hverken håndværksmæssig eller 

anden erfaring ud i de dele forestiller jeg mig, at vi på en eller anden måde kan 

bevare gymnastiksal, omklædning samt Bakkehuset med tilhørende klasseloka-

ler. Derudover kunne det være fint med en krolfbane i Bakkehusets have, borde 

og bænke til picnic samt en større legeplads. Min drøm er, at vi skaber et godt 

sted at mødes til fælles uden- og indendørs aktiviteter, så vi stadig kan komme 

hinanden ved – her ude på landet. 

Gitte Uttrup 

 

En stor TAK til alle naboer i "Østen" for den flotte ranke og opmærksom-

heden i.f.m. vores kobberbryllup. 

Vi havde en fantastisk tur til Madeira. 

Nette og Torben Kristensen. 
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Ullerup ZoneTerapi 

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi 
Tlf.: 26 37 30 39    www.ullerupzoneterapi.dk 

Gaveidé 
Tilskud  
Firmaaftale 
Babymassage-     
kursus  
Børn   

Juledag i Land & Fritid Sundeved 
 

Vores juledag gik over al forventning,  

med en kanon opbakning fra  

lokalområdet. 

Vi udleverede cirka 80 slikposer, der  

blev serveret gløgg og æbleskiver, og 

alle fik muligheden for at hilse på 

Julemanden, som kom kørende til  

butikken i brandbil. 

 

Dagen var en succes og helt sikkert noget,  

vi agter at gøre igen, så sæt allerede nu kryds i  

kalenderen lørdag d. 24.11.12., da vil julemanden atter slå et smut  

forbi butikken med lidt godt til børn og voksne. 

 

En stor tak til Ullerup Frivillige Brandværn og lokalområdet for  

den store opbakning. 

 

 

Med venlig hilsen 

Land & Fritid Sundeved 
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PENSION OG BUTIK 

LABJOY 

- for hunde og  

katteinteresserede 

v/Betina & Ken Julius 

Aabenraavej 151 Baså 

www.labjoy.dk 

TLF.  74420594 / 24630594 

Pølsevogn: 

Udlejning af pølsevogn til 

din næste fest. 

Kr. 500.- 

Ring til Rita Nielsen 

74 46 17 46 

BLANS LANDSBYLAUG 

Da Avnbøl-Ullerup ringridning har haft et rigtig godt over-

skud i 2011, har de foræret  

Ullerup Brandværn, BOBS og "Bevar Ullerup Skole" hver 

2.500 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv klogere på solceller og varmepumper den 14. marts  

 

Nu sætter ZERObolig fokus på solceller og varmepumper og inviterer til et mø-

de for alle intereserede borgere den 14. marts kl. 19.00 i Foredragssalen på Søn-

derborg Bibliotek. 

 

Varmepumper og solceller er et varmt emne lige nu og ZERObolig ønsker at 

give interesserede borgere mulighed for at få al den relevante information om 

installationer, regler og økonomi. 

 

Se programmet for mødet på http://www.projectzero.dk/page2229.aspx 
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Den ”lille” klokke i Ullerup kirketårn. 

 

Tidligere har der i AU-Posten været en beskrivelse af den ”store” klokke i 

kirketårnet ved Ullerup kirke.  Men der var også en mindre klokke, som un-

der 1. verdenskrig blev taget ned fra kirketårnet, idet den tyske hær i allerhø-

jeste grad manglede metaller, og derfor beordrede prøjserne, at alle kirker, 

der havde mere end een klokke, skulle nedtage den ene, som så skulle sendes 

til omsmeltning, hvorefter metallet skulle bruges i krigsøjemed.  Ullerup kir-

ke måtte altså aflevere den lille klokke. 

Men allerede i 1921  - da Sønderjylland igen var blevet dansk – blev den er-

stattet med en af de genforenings-klokker, der skænkedes af det danske folk 

ved frivillig indsamling som gave  til de sønderjyske kirker. 

Klokken er tegnet af arkitekt Lautrup-Larsen, og den blev støbt på  ”De 

Smithske Jernstøberier” 

I tårnkammeret (våbenhuset) hænger der en indrammet indskrift, ophængt til 

minde om den store gave. 

Den på den tid meget kendte forfatter Helge Rode skrev det lille vers, som er 

med på billedet: (og som også er støbt i selve klokken. red.) 

 

Dansk var min sang 

ved kvæld og gry 

De dræbte mig 

Jeg sang på ny 

Ullerup kirkes  

”lille” kirkeklokke. 

Knud Tejlgaard Jensen 



12  

 

Landsbydød? 
 

Jeg stod forleden dag i en laaang kø ved Bilkas kassesluse og 

læste overskrifter på alle de aviser, der lå på hylden modsat 

kassen. ”Udkantsdanmark – landsbyer lukker og slukker”. 

Jeg nåede lige overskriften, så var det min tur til at betale, og 

jeg fik ikke læst mere. 

Hos os på Kalvetoft har vi to hunde, der forlanger at blive 

luftet helt op til flere gange dagligt. Den ene, Micki, er et arrigt bæst, så vi 

går som oftest steder hen, hvor der ikke er så mange huse og dermed heller 

ikke så mange hunde, han kan gø ad. 

Trods det færdes vi en del på gader og veje, og jeg har observeret, at flere og 

flere huse får monteret ekstra pynt. Det er ikke kun de famøse postkasser, der 

nu fylder i mange hække og indkørsler, men også flere og flere ”Til salg” 

skilte er blevet sat op. 

Dette sætter Sladderavisens overskrift lidt i relief. Selvom jeg synes, at jeg 

bor i en landsby, der vrimler med liv, må jeg jo konstatere, at flere og flere 

vælger at flytte fra den. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg kender ikke folks vi-

dere planer, måske vil de bare tre huse længere hen ad gaden, men alligevel 

bekymrer det da. 

Jeg tror ikke, at skolelukningen fremmer befolkningstilvæksten til vores dej-

lige landsby. Man skal som tilflytter tænke sig om mere end én gang, før 

man vælger at bosætte sig i en by, hvor der hverken er skole eller brugs. 

Ydermere er der snart en stærkt trafikeret vej, som børn fra den ”unge” side 

af byen skal krydse, for at komme med bussen i skole. 

Godt åbnede Restaurant Hallo i efteråret, rigtig god idé, og Helle og Henrik 

Ohlsen valgte at ombygge og renovere deres butik på Q8 tanken, i stedet for 

at lukke den, men efterhånden ser det lidt skidt ud for vores landsbyer. 

Jeg tror, at vi, der vælger at blive boende i byen, skal huske at deltage i de 

fællesting, der bliver arrangeret. Det være sig de hyggelige, uforpligtende 

fællesspisninger på skolen, det være sig arbejdsdage i Avnbøl Sned, det være 

sig affaldsopsamling i området en søndag formiddag årligt, kirkekoncerter, 

Husholdningsforeningens gode arrangementer, Løbeklubben Tempos træ-

ningsaftner, der er mange ting, man kan deltage i - i hvert fald ved jeg, at 

fællesskab gør stærk, og eftersom Sønderborg kommune tydeligvis er beslut-

tede på, ikke at hjælpe den jyske side af kommunen, må vi gøre hvad vi kan, 

så vi ikke selv lukker vores by. 

Mvh 

Agnete Bonde 
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Igen i år inviterer vi til tøndeslagning på brandstationen! 
Alle børn imellem 0 år og konfirmationsalderen er velkomne til at 

slå på tønden. Vi håber at se mindst lige så mange børn, søskende, 

forældre og bedsteforældre, som vi plejer at gøre.  

Det hele foregår lørdag d.18. februar klokken 14.00 på brandstatio-

nen. 

 

 

 

Festudvalget 
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Væ æ bus holde plads stæ lille Marie krøl top me sin moe,lille Marie kiche å 

en skalle mand. 

Æ mand spør lille Marie hva koste din krølle, lille Marie tænke æ lædt,så 

seje hån hva fæk då få din. 

                                               Jalsen æ nabo 
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Ullerup frivillige brandværn er trådt ind i sit firsindstyvende le-

veår. Selv om det er en halvgammel størrelse jeg her repræsente-

rer, tør jeg godt sige, at vi ikke slumrer hen. 

I løbet af 2011 har kun brandværnet i selve Sønderborg by været 

kaldt ud flere gange end Ullerup frivillige brandværn. Sidste år 

blev vi kaldt ud 41 gange, og det til alt fra falske alarmer over 

gylleudslip og trafikuheld til gårdbrand.  

I året 2012 får vi endnu en opgave at varetage. Når motorvejen 

åbner i foråret, bliver den også en del af vores arbejdsområde. På 

strækningerne i vestgående retning imellem Avnbøl og Søgård 

og i østgående retning imellem Avnbøl og Dybbøl vil det være  

brandværnet i Ullerup, som stiller op, når assistance er påkrævet. 

Opgaverne bliver nok ikke færre, men vi er klar til at løse de ud-

fordringer, vi får.  

Det kan være svært at se ud i fremtiden, men på et punkt lader 

det sig gøre, endog med stor sikkerhed. Vi bliver alle ældre, og 

det får jo visse konsekvenser for det ungdommelige islæt i 

brandværnet. Derfor er vi til stadighed på udkig efter potentielle 

kandidater til vores lille forening (såvel kvindelige som mandli-

ge). Så er du fyldt 18 år, og går du rundt med en lille brand-

mandsspire indeni, så kom forbi og få en snak med os på statio-

nen, ring til mig på:  22 83 18 52, eller send en mail til: kap-

tajn@ufbr.dk 

 

Jørn Mathiesen 

Kaptajn 
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 Vindmøller 

Sønderborg kommune synes som os, at det er en god idé med vindmøller. 

Der er foreslået mulige placeringer flere steder i kommunen, hvoraf en del er 

i vores område. 

Det er et godt tiltag med vindenergi. For mig at se kan det bare blive et pro-

blem med størrelsen af de møller, som påtænkes opført. Det er store møller, 

der er konstrueret som havvindmøller på 3 megawatt. Det vil i praksis sige, 

at gearkassen (selve huset) kommer op i en højde af 90 meter, og vingespid-

serne når 150 meter op. 

Loven er sådan, at kommunen kan bestemme, hvor møllerne må stå. Og hvis 

du ikke er tilfreds med placeringen, så skal du klage til kommunen.  Loven 

er også sådan, at møller gerne må støje mere end industri ved en vindhastig-

hed på 6-8 meter / sek. Der er heller ikke en lov, der siger hvor meget de må 

støje, når det blæser mere end som så. 

Industrivirksomheder i Danmark har en støjbegrænsning på 35 db om natten, 

disse virksomheder ligger som regel i industriområder, hvilket de eventuelle 

vindmøller i vores område i givet fald ikke vil komme til – de vil komme til 

at ligge tæt på beboelsesområder. 

Iflg. Miljøministeriets Danske Støjregler for vindmøller, skrevet af Jør-

gen Jacobsen, Miljøstyrelsen, er grænseværdien for nærmeste bolig i det 

åbne land 44 db, hvilket svarer til, at 11,5 % er stærkt generet af støjen 

indendørs. 

Man kunne i dag d. 15/2 høre i TV avisen, at Østre landsret har givet med-

hold i en klage om vindmøller, som støjer for meget. Møllerne har stået ved 

Lammefjorden de seneste 3 år. Her blev i sin tid stillet færre, men større 

møller op end oprindeligt planlagt. 

Med dette in mente må vi håbe, at beslutningstagerne træffer de rigtige be-

slutninger på området den kommende tid. 

Problemet er, at der er større tilskud til at stille store møller op. Og selvfølge-

lig er økonomien bedst, hvor tilskudt er størst. Det er ikke sikkert, at de stør-

ste møller laver mest strøm, med det er ikke så vigtigt. 

En 1,8 megawat mølle udnytter 50%, men en 3.0 megawat mølle udnytter 

kun 30% 

Reglerne i f.eks. Sverige, Frankrig og Tyskland er, at vindmøller ikke må stå 

nærmere end 1500 meter fra beboelse. I England er den tilladte afstand 1600 

meter fra beboelse, i Canada 2000 meter og i USA 3000 meter. I Danmark er 

afstanden 600 meter! Hvorfor vides ikke, men vi må jo ikke kunne høre så 

godt. Forskning siger, at nattesøvnen bliver forstyrret af baggrundsstøj. 

Formand i landsbylauget 

Asmus Madsen 
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Hjælp os med at støtte Kræftens Bekæmpelses  

Landsindsamling søndag den 25. marts. 

 

Støt Landsindsamlingen. 

Måske er du ikke hjemme søndag den 25. marts, fordi du er ude på motorve-

jen, måske får du slet ikke besøg af en af vore indsamlere, fordi de er ude på 

motorvejen. 

Du kan støtte os ved at: 

1. benytte indbetalingskortet, som kommer i din postkasse. 

2. sende en sms til 1231 og skrive ”KB”, så støtter du med 50 kr. 

3. ringe på nr. 9056 5655, så støtter du med 100 kr. 

4. putte penge i indsamlingsbøtterne, som er fordelt hos de handlende 

rundt i området. 

5. vi viser flaget ude ved startstedet og har indsamlingsbøtten med. 

Med venlig hilsen 

KB´s indsamlingskomite i Sundeved 

Hvis du går rundt og mangler en god bog, du kan forkorte de lange vinteraftner 

med, får du her et rigtig godt bud på én af slagsen. Den er sjov! Følgende an-

meldelse er fundet på www.dr.dk/Nyheder/Kultur/ 

'Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt' – skrevet af Jo-

nas Jonasson. 

Det er en absolut alternativ og meget humoristisk version af, hvordan det 20en-

de århundredes vigtigste historiske begivenheder i virkeligheden fandt sted. 

Da hovedperson Allan fylder 100år, flygter han ud af vinduet på det plejehjem, 

han afskyr så meget. 

Grundet et ikke helt lovligt indhold i en kuffert han stjæler fra en ikke helt lov-

lydig person, bliver han jagtet igennem hele Sverige af både politi og rockere. 

Det forhindrer dog ikke Allan i, at tænke tilbage på et liv fyldt med opsigtsvæk-

kende historier fra hele verden, som i tilbageblik optræder igennem hele bo-

gen     

Det viser sig nemlig, at Allan har deltaget i stort set alle af de vigtigste verdens-

historiske begivenheder siden starten af det 20'århundrede. 

Det drejer sig om alt fra hans altafgørende deltagen i udviklingen af atombom-

ben i USA, til da han redder Mao Zedongs elskerinde og dermed vender krigs-

lykken til kommunisternes fordel.     

 Disse og mange andre dystre hændelser, sættes i et mindre alvorligt og meget 

humoristisk lys, når den apolitiske Allan fortæller, hvordan han blot fulgte med 

tilfældige mennesker pga. udsigten til enten vin, brændevin eller bananlikør. 
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Tirsdag d. 28. februar kl. 14.00 Generalforsamling på forsamlingsgården. 

Foreningen er vært med kaffe og minilotto 

Tilmelding senest d. 21/2 
 

Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen: 

Jørgen Rasmussen :    74 46 14 09 

Maren Hemmingsen : 74 46 12 78 

Lørdag den 10. dec. slog en flok lokale nørklere dørene 

op for et julemarked i Bakkensbro Skole´s gymnastiksal. 

Vi havde snakket lidt om et marked, hvor vi kunne sælge 

vores hjemmelavede fine ting. 

Christina fik lov til at låne skolens gymnastiksal, og så 

blev der ellers sat plakater op i hele lokalområdet. 

Vi fik også en annonce i Au-Posten. Tak for det. 

Der var ca. 10 boder – alle med foreskellige ting: julepynt, malerier, lejlig-

hedskort, glasting, tasker og punge som bare lidt af alt det, de lokale ildsjæle 

havde lavet. 

Vi åbnede dørene kl. 13.00, hvor der hurtigt strømmede mennesker ind. 

6. klasse havde bagt kage, lavet æbleskiver samt brygget saft og kaffe, som 

kunne købes til fornuftige penge og nydes i vores lille caféområde. 

Der kom ca. 120-130 mennesker i en lind strøm i løbet af dagen, hvilket vi 

var godt tilfredse med, så vi håber rigtig meget på en succesfuld gentagelse 

til næste jul. 

Vi vil gerne sige tak til alle, som hjalp med at stille borde og stole op samt 

ryddede væk efter ”lukketid”.  

 Vi ses til næste jul :o) 
 

 

Torsdag d. 23. februar  kl. 19.00 Generalforsamling i kantinen under kom-

munekontoret. 

Onsdag d. 29. februar kl. 18.30 Wellnessaften på marina Fiskenæs  

tilmelding 2889 0134 el. 4095 3657 
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Denne reklameplads er 

til salg! 

Interesseret? 

Så ring til Bo  

Tlf.: 21 86 17 08                  

eller skriv til                        

redaktion@au-laug.dk     

Som Jørn Mathiesen fortæller andetsteds i bladet, fylder Ullerup frivil-

lige brandværn i år 80 år.  

Frivillige brandværn er jo et specielt sønderjysk fænomen, og en tanke 

om at forholdet til vore sydlige naboer igennem tiderne skulle have no-

get med sagen at gøre, fik mig til at gå på nettet for at undersøge det 

lidt nøjere. Her er hvad vore naboer ved Varnæs frivillige brandværn 

fortæller om sagen. 

 

”Da Sønderjylland efter krigen 1864 kom under Preussisk styre skete 

der de første år ikke noget nyt på brandværnsområdet. Man fortsatte at 

følge den gamle ordning fra 1776.  

Det væsentligste brandslukningsmateriel på landet var sprøjten, hvor-

til kom nogle brandspande. Der blev udskrevet mandskab til at møde 

op ved brand, og man mødte op til en øvelse eller to om året.  

I midten af 1800-tallet opstod i Frankrig tanker om et frivilligt brand-

værn. Ideen blev taget op i Tyskland, hvor der snart oprettedes brand-

værn på frivillig basis overalt. 

Her i landsdelen startede bevægelsen først i byerne (Tønder 1869); det 

kneb mere ude på landet. Fra de tyske myndigheders side var man me-

get ivrige efter at oprette frivillige brandværn, og kommandosproget 

skulle selvfølgelig være tysk.” 

 

Efter Tønder kom Sønderborg til otte år senere og så gik det slag i slag, 

først i de større byer men senere også i landkommunerne. Efter genfor-

eningen i 1920 fortsatte frivillige brandværn med at dukke op rundt 

omkring i det sønderjyske, og d. 23. november 1932 tog arbejdsmand 

Lorenz Lorenzen initiativ til at starte Ullerup frivillige brandværn. 

Den historie fortsætter vi med i næste nummer af AU-Posten. 
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Vores madfar Robert har for længe siden slået menuen fast til næ-

ste omgang fællesspisning. 

Vi skal nemlig have hjemmelavet biksemad med spejlæg. 

Der er sendt besked ud til de fleste verdenshjørner om at holde 

øje med tilbud på kød, krydderier og kartofler. Og der efterlyses 

allerede nu kompetente kartoffelskrællere og stegemestre, for 

denne gang skal der rigtig hænges i. At lave biksemad til hundre-

de mennesker kræver mere end almindeligt håndelag for at kunne 

nå det hele.  

Da gymnastiksalen er optaget alle hverdage, og da 

det nok er for tidligt på året at bænke så mange 

mennesker op i skolegården, har vi sat datoen til 

fredag d. 23. marts 

 Tidspunktet er som sædvanligt 17.30 og alle 

er velkomne. 

 Prisen er 10,00 kr. pr. kuvert  

 Der kan købes øl, vand og kaffe til 5,00 kr. pr. 

stk. 

 Medbring selv tallerkner, bestik 

og godt humør. 

 

Tilmelding til Bo på 21 86 17 08 (ring eller sms) 

Eller på mail til bobonde@gmail.com 

Husk lige at give besked hvis du kan hjælpe til i 

køkkenet eller hjælpe med borde og stole. 

 
Vil man gerne deltage i madlavningen, men hellere vil stå i sit 

eget køkken og skrælle kartofler, lader det sig også gøre. 

(Personligt har jeg tilbudt mig som løgskrællemester men agter at stå og græ-

de ud over løgene i eget hjem.) 

 

Før og under 

Efter 
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Affaldsindsamling 2012 
Ligesom de seneste år afholder Lauget igen i år en 

affaldsindsamling. 

Det foregår den søndag den 22. april kl. 10.00 med 

start fra Bakkensbro skole. 

Vil du/I være med til at ”støvsuge”  lokalområdet for noget af det affald, som 

desværre ikke har fundet vej til en affaldsspand eller containerplads af sig 

selv. Så mød op på Bakkensbro klokken 10.00 d. 22. april. Her fordeler vi 

ruterne imellem de fremmødte, udleverer affaldsopsamlingstænger, trafikve-

ste (til de som ikke har), plastikhandsker og ikke mindst affaldssække.  

Det plejer at blive en formiddag i hyggeligt samvær med familien, naboen, 

eller hvem man nu vælger at gå på landevejene med.  Det at kunne gå en tur i  

området. At få lidt motion og samtidig forskønne vor natur ved at fjerne af-

fald er slet ikke nogen dårlig ide. 

Vi vil opfordre alle til at møde op. Vi har ruter til hele vort område, og de 

fyldte sække vil blive hentet af biler på 

aftalte steder. 

Som sædvanligt, afslutter vi med en gang 

grillpølser i hyggeligt samvær. 

Tilmeld jer på kontakt@au‐laug.dk eller 

telefon 21 86 17 08. (ring el. sms) 

Vil I starte direkte hjemmefra, finder vi 

også ud af det. 
 

Lad børnene komme med, så vi i fremti-

den også kan holde naturen ren. 
 

Avnbøl-Ullerup landsbylaug. 

Indsamlere og en formiddags ”høst” 
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Freja fortsætter sin fortælling om sin tur down under, sammen 

med rygsæk og veninden Rie. 
 
 

22/2-08 
Franz Josef 
 

Tømmermænd….Hangover :/ 
Oh.. Morgenen startede kl. 8.30 ved at vi hørte bussen starte, hvilket 
normalt er tegn på, at han er klar til at køre. Så vi gik helt i panik og 
for ud af sengen og fik i al fart smidt ting i vores tasker. Midt i forvir-
ringen glemte jeg mine allerstørste mormortrusser, som lå under sen-
gen. 
Chipsene fra i går var vores morgenmad – super skønt! 
Efter at have pisket rundt, stoppede han bussen og det gik op for os, at 
han bare havde taget pis på alle os bagstive folk.. DOH! 
Nåh, men da vi sad i bussen og kiggede ind i vores rum gennem vinduet, 
så jeg, at mine store mormortrusser lå under sengen og at housekeepe-
ren var ved at fjerne dem.. Var så nervøs for, at hun skulle komme ud i 
bussen og spørge, hvis det var – men for engangs skyld var jeg heldig, 
for Buzz kørte væk inden. PYH (det skal lige siges at trusserne trods alt 
var rene) 
Sov hele vejen i bussen til Franz Josef, var så træt. 
Da vi kom frem til hotellet fik vi vores værelse, nummer 420, hvor vi 
straks gik hen, pakkede ud, gik på toilet og lagde os på sengen. Efter 
noget tid så vi vores to samboer kommer gående uden for, og vi undre-
de os over, at vi ikke havde set dem på vores værelse. Vi gik udenfor, 
kiggede på døren… hmm… nummer 426! Vi havde åbenbart lagt os rig-
tig godt til rette i det forkerte værelse.. flot flot! 
Hele dagen slappede vi bare af og gjorde klar til vores hike på gletcheren 
i morgen.. sove sove sove. 
 
23/2-08 
Den store hike-dag! Pust støn! Dagen startede kl. TIS.. (altså 9.15) hvor 
vi skulle være det sted, hvor vi skulle starte. 
Det regnede helt vildt, så vi blev udstyret med regntøj, hue og handsker, 
og så skulle vi jo have pigge på vores vandrestøvler (ikke en nem opgave 
at finde nogle, der passede på min ministøvle) 
Bussen kørte os op til det sted, hvorfra vi skulle gå op til gletcheren. 
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Hold da fast det var hårdt. Op og ned ad stieer og sten. Mega hårdt – 
men fedt! 
Endelig kom vi op til isen. Vi skulle 
have piggene spændt på skoene, og 
så var vi klar. 
Det første stykke var temmelig 
hårdt. Op og ned ad meget høje 
istrin. Kæmpede virkelig for at holde 
farten, som var temmelig høj, på 
trods af, at jeg havde meldt mig på 
det nemme hold. 
Skulle steppe over dybe kløfter, 
kravle tæt på store vandfyldte hul-
ler direkte ned i ingenting. Det var det mest grænseoverskridende, jeg 
nogensinde har oplevet! Særligt fordi jeg har jordens dårligste balance. 
På et tidspunkt ca. halvvejs væltede jeg pludselig, da piggen på min ene 
sko sad fast i den anden fod. Slog mit skinneben helt vildt, men tapper 
og stædig som jeg er, så rejste jeg mig blot op. 
Gik dog ikke ret længe, før jeg var ved at besvime – slog mig åbenbart 
lidt mere, end jeg først troede. Måtte skynde mig at sætte mig ned. Fik 
lidt at drikke og en smule at spise og det hjalp heldigvis, så vi atter 
kunne fortsætte den hårde tur. Mine ben rystede under mig, så nu var 

det endnu mere grænseoverskridende. 
På et tidspunkt skulle vi igennem en 
grotte, hvor det var meget smalt og 
lavt, og lige til højre for os var der et 
kæmpe dybt hul fyldt med vand. Se-
nere skulle vi klatre op og ned af me-
get stejle istrin. Her fik jeg virkelig 
brug for min stav og økse, 
Uheldig som jeg er, væltede jeg selv-
følgelig endnu engang, lige inden 

hjemturen, hvor jeg igen slog knæ og skinneben. 
Da vi kom ned fra isen efter 9 timers uafbrudt hiking, havde vi stadig 
den lange vej ned til bussen. 
Jeg var virkelig stolt af mig selv over at have gennemført, selv med 
stærke smerter i min dårlige ankel og i ben og knæ efter mine uheldige 
styrt. 
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Vi var gennemblødte fra top til tå og ville bare belønne os selv, så vi gik i 
supermarkedet og købte vin, champagne og is. Og så gik vi ellers hjemad 
i styrtende regnvejr med en is i hånden mens vi sang regnsange, danse-
de og hoppede i vandpytter. Tror folk omkring os syntes, at vi var me-
get underlige, 
Da vi kom tilbage havde Anja og Christina (to søde danske piger) lavet 
mad til os. Skønt! 
Om aftenen drak vi vin og champagne med Anja, Christina, Christine og 
Jimmy. 
Rie og jeg tog på bar på vores hostel (Rain forrest) hvor vi fik os nogle 
drinks og snakkede med folk fra bussen. Vi endte med at tage ned på 
baren i Franz Josef (the blue Lagune) Et rigtig hyggeligt sted. Her faldt 
jeg i snak med en af guiderne fra gletcheren, det var rigtig hyggeligt, 
Endte med at blive til baren lukkede og vi var først hjemme ved 4 tiden. 
Føj.. kun 2 ½ time til vi skulle op igen… 
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Ullerup sogn rejste denne sten til minde om 73 sønner, 

som blev tvunget i døden i verdenskrigen 1914-18. 

Verdenskrigen var for befolkningen i Ullerup sogn en spændingens og en 

sorgens tid – ikke mindst fordi så mange af sognets unge mænd blev udskre-

vet til tjeneste i den tyske hær, hvor de måtte deltage i krigshandlingerne for-

skellige steder i Europa, - dog hovedsagelig i Frankrig og Flandern. 
 

I et relativt lille sogn som Ullerup var det et meget stort tab, krigen medførte. 

73 unge mænd blev dræbt i krigen og et ukendt antal blev såret og invalide-

ret. 
 

Efter Genforeningen i 1920 samledes man om at rejse et minde for de faldne, 

og som det også var skik dengang skulle alle de faldnes navne stå på minde-

tavlerne på stenen. Tre bronzetavler - en for de faldne fra Avnbøl, en for de 

faldne fra Ullerup og en for de faldne fra Blans – står med alle navnene på 

kirkegården.  Mindestenen blev afsløret den 23. september 1921. 
 

Her kommer først navnene  fra tavle 1: 

(Ullerup, Junkershof, Lundsgårdsmark, Bøgeskov og Kobberholm + 1 enkelt 

fra Blans) : 

Kresten Andresen Peter Jensen           Jens Jensen               

Jørgen Hansen              Peter Petersen Norn Hans Peter Hansen     
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Christian F. Bartram     JesN.F. Christensen      Peter Krogh   

Christian Rossen          August Thomsen           Peter Madsen 

Henrik Jensen Nørr Peter Petersen Nissen Peter Andresen               

Jørgen Christ. Beck      Jens Christian Hansen Andreas Christensen      

Jørgen Clausen          Hans Nissen                  Lorens Peter Hansen          

Lorens Frederiksen      Theodor A.L. Duus Hans Jørgensen 
 

Tacvle 2 – (alle fra Avnbøl) 

Jørgen Peter Eriksen Georg Chr. Thomsen Marius Peter Jensen      

Peter Thomsen              Hans Chr. Petersen       Chr. Henriksen Schneefeld  

Jørgen Festersen           Jes Peter Petersen Jes Peter Christensen Dall 

Christian H. Petersen Hans Chr. Petersen  Christian Harms             

Christian Hansen          Peter Mikkelsen            Carsten Ernst       

Peter Chr. Sørensen Paul H.W.Schlegg Hans Brodersen 

Christian Karl Enghoff Jens Juhler            Peter Hansen Fogt    

Hans Peter Jensen         Jørgen Jensen 
 

Tavle 3 – (alle fra Blans): 

Hans P. Hansen Fogt        Hans Hansen            Christian Andersen  

Claus Iversen                       Jens Jørgensen   Jakob Jakobsen             

Mads Madsen         Nis Nissen                        Jørgen Christensen    

Hans Chr. Villesen        Peter Grau            Jørgen Mathiesen 

Christian Jakobsen        Konrad A. Christensen  Jens Nissen                

Frederik Jørgensen              Peter Tychsen   Jes Hymøller 

Anders Claus Christensen   Johannes N. Nielsen   Johan Hymøller      

Johan Christensen               Jes Hymøller            Christian Peter Nielsen 

Thomas Frederik Nissen Jensen Iversen  

 

Da jeg i 2005 besøgte slagmarkerne i Flan-

dern og Nordvestfrankrig var det påfaldende, 

at alle mindesmærker var omkranset af røde 

valmuer, og vores rejseleder gav følgende 

forklaring: En af de meget få planter, der kan 

overleve i et område, hvor der føres skytte-

gravskrig er netop den røde valmue.  Den 

blev derfor et lille ”lyspunkt” for soldaterne i 

skyttegravene på begge sider af fronten, og 

efter krigens afslutning blev blomsten derfor 

et symbol for alle veteranerne og samtidig 
(billede fra Lochnagar nær byen La 

Boiselle i Nordvestfrankrig  2005) 
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den udsmykning, som man bad om skulle pynte gravsteder og mindesmær-

ker. 

Måske er det en idé, her knap 100 år efter krigens afslutning, at så røde val-

muer rundt om mindesmærket på Ullerup kirkegård. 

 

Knud Tejlgaard Jensen – januar 2012   

Som flere måske bemærkede i efteråret, mistede vi et gammelt træ på kirke-

gården. 

Det har givet anledning til at få alle vores gamle lindetræer set efter i søm-

mene, og vi har nu haft besøg af en ekspert på området.  

Han mener dog ikke, at der er overhængende fare for, at flere træer vælter. 

Men vi vil tage emnet op på det kommende møde i menighedsrådet og vur-

dere om vi, under hensynstagen til træernes alder, skal igangsætte en udskift-

ning af de ældste af lindetræerne. 

 Jens Lei 

 Kirkeværge 
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Lokalhistorisk Forening for Sundeved  

afholder generalforsamling  

I Nybøl Klubhus, Skolevænget 18, tirsdag d. 13. marts kl. 19.30 

Efter generalforsamlingen får vi lidt at spise, hvorefter Jan Jes-

sen, ansvarlig historiker for Slesvigske Samlinger i Flensborg, 

vil fortælle om samlingens historie (som er noget af en historie i 

sig selv), hvorefter han præsenterer publikum for den nutidige 

samlings muligheder og indretning. 

Tilmelding senest d. marts til Carl Peter Møller tlf.74461440, 

mail 461440@bbsyd.dk 

eller Folker Svane tlf. 74461740, mail@folkersvane.dk 

Kan man lave en CO2-neutral landsby med landbruget som energileveran-

dør? Landsbylauget i Avnbøl-Ullerup ønsker brændende at blive CO2-

neutral og LandboSyd er interesseret i at være 

samarbejdspartner. Men hvordan gribes det an? 

Ca. 40 interesserede borgere mødte op den 12. de-

cember til borgermøde, hvor fagfolk indledte med 

faktaoplysninger efterfulgt af borgernes egne øn-

sker til fremtiden. 
 

Sådan skrev Sille Marcussen Dahl efter mødet d. 12. december.  

Efterfølgende er der ikke sket mere i den sag, end at man har konstateret, at 

med de nuværende regler er der ikke økonomisk grundlag for at arbejde vi-

dere med en plan om et fælles biogasanlæg i Avnbøl-Ullerup.  

Her må med andre ord ventes på en mere lukrativ lovgivning på området. 

mailto:461440@bbsyd.dk
mailto:mail@folkersvane.dk
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Så er årets konkurrence om store og mange kartofler sat i gang.  

Byens lille kartoffelavlerforenings medlemmer: Niels Erik, Tage, Svend, 

Leif og Eigil fik hver d. 15. februar årets 4 sættekartofler. Det er i år 2 stk. 

Solist og 2. stk. Hamlet. 

Kartoflerne skal høstes d. 10. maj. Til den tid vil høsten vise, hvem årets 

sande kartoffeldyrkermester er.  

Der er forskelligt fra år til år om det er en fordel at dyrke på friland eller i 

drivhus. Men jeg er sikker på, at der bliver puslet om læggekartoflerne, med 

forspiring osv. den næste tid.                      

Held og lykke 
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Ordinær generalforsamling  

 
Afholdes mandag den 27. februar 2012 på Marina Fiskenæs  

kl. 19,30 med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Formandens beretning  

3. Kassereren  aflægger revideret regnskab for året 2011 

4. Kassereren forelægger budget for 2012 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse, efter tur afgår: 

     a. Hans J. Callesen         (modtager genvalg) 

     b. Finn Kuseler               (modtager genvalg) 

     c. Frits Friedrichsen       (modtager genvalg) 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

          Svend Jørgensen        (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, efter tur afgår: 

          Hans Martin Simonsen  og suppleant Bent Clausen (begge            

modtager genvalg) 

9. Eventuelt 

 

Af hensyn til efterfølgende traktement, beds tilmelding ske på     

tlf. 40 34 72 80 senest 22. februar 

 

(NB: Evt. spørgsmål til ovennævnte kan rettes til 40347280) 
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Klokken 19.00 


