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Hvis en redaktør kan irritere tilstrækkeligt mange mennesker, vil de skrive
hans avis ganske gratis. Sådan sagde engang den engelske forfatter og journalist Gilbert Keith Chesterton. Nu, snart 100 år senere, står disse ord stadig
til troende.
Vi har for nylig oplevet det på nært hold, hvor sagen om en af vore velkendte
skikkelser i området dukkede op i avisen samtidig med søndagens rundstykker. Nu skulle der ryddes op i haven og man måtte ikke længere holde varmen ved hjælp af ellers tilsyneladende uskyldigt affaldstræ. Denne historie
affødte en hed debat de efterfølgende dage, og mange havde en mening om
sagen. Avisen bragte dog kun et mindre (men sobert) udpluk af debatten.
Lad mig her slå fast, at Avnbøl/Ullerup landsbylaug IKKE var involveret i
den sag, som det ellers fremgik af avisen (men havde foreslået kommunen at
se på nogle andre adresser i området).
Var AU-Posten et dagblad, havde der givetvis for tre måneder siden været
masser af læserbreve vedrørende den kommende motorvejsafkørsel imellem
Adsbøl og Avnbøl. I sidste udgave af bladet skrev vi om fornuften i placeringen og foreslog en alternativ. Det var slet ikke alle, der fandt det synspunkt
fornuftigt. Der har efterfølgende været snakket, rystet på hovedet og nikket
til forslaget, men alt tyder på, at den beslutning er taget. Vi må nu som borgere sætte vores lid til, at politikerne er så ansvarlige, at de i god tid vil sikre
vore børns skolevej i fremtiden.
I denne udgave af AU-Posten fortæller formanden om laugets kvaler med at
få tid til alting. Det mener vi nu at have fundet løsningen på.
Om vi finder en løsning på, hvordan området skal forme sig i fremtiden, vil
kun fremtiden vise, men der arbejdes intenst på at udforme en udviklingsplan
for Avnbøl – Ullerup området. Der skal i nær fremtid sendes et udkast til
Sønderborg kommune. Et udkast, som ikke er uomtvisteligt, men kan bearbejdes i de kommende måneder.
I Sønderborg kommune vil man gøre noget for at spare på energien. Derfor
har man søsat Projekt Zero. Et projekt, hvor 100 familier er udpeget til at være ”forsøgsdyr”. Vi har i laugets bestyrelse stillet vore familier og huse til
rådighed og skal nu med hjælp fra Projekt Zero lære at ”skrue ned for blusset”. Vi vil i de næste udgaver af AU-Posten udøse af den lærdom, vi forhåbentlig til den tid har fået.
For nu at det hele ikke kun skal handle om vores lille verden, har Lars Thomas været så venlig at delagtiggøre os i sine oplevelser med Stuart og elefanten. (Den mand har da oplevet noget)
På de følgende sider fortsætter vi også sammen med Louise Schultz igennem
Avnbøl, som den var engang, og Knud Teglgård har stadig masser at fortælle
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om Ullerup i en svunden tid.

Alt dette og meget mere er at læse i denne udgave af AU-Posten
Med hensyn til de historiske indlæg har jeg som redaktør af bladet lidt dårlig
samvittighed, når det drejer sig om landet omkring de to byer. Jeg ville så
gerne kunne fortælle en historie om Kobberholm, Rufas, Bojskov osv. Et besøg på lokalhistorisk arkiv i Avnbøl har givet mig troen på, at det lader sig
gøre. Her er altid en god historie af få fortalt.
Men eet er som bekendt søkort at forstå, et andet skib at føre. For mange af
os er det nemmere at fortælle end at forfatte.
Skal jeg som tilflytter gengive en fortalt historie, er jeg bange for ikke at få
de små, men vigtige detaljer med. Dem, som kun en ”indfødt” helt forstår
vigtigheden af.
Derfor er det mig et stort ønske at få et hint om, hvor den eller de rette forfattere er at finde.
I sidste udgivelse opfordrede jeg folk til at støtte bladet med et lille beløb.
Det er der nogle, som har gjort, et stort tak for det.
Skulle flere komme på samme tanker, er alle beløb velkomne i Andelskassen Vs. Sottrup - konto nr. 5953-1066732
PS.

Guld-posten - sådan omtalte en venlig sjæl forleden vores blad. Mon en
redaktør så bliver glad? – JA det gør han
Men nej, det var ikke som først antaget, et spørgsmål om bladets kvalitet,
men alene et spørgsmål om, at det lød da mere mundret end AU- posten. Når
nu AU i det periodiske system betyder guld, hvad er så mere naturligt end at
oversætte det til dansk og kalde bladet Guldposten.
Det mener vi nu er at skyde noget over målet, men forgylder herefter gerne
forsidens AU

God læselyst
Bo Bonde
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Næsten tre år er gået med Avnbøl/Ullerup landsbylaug. Det
har været tre år med skiftende besætning i landsbylaugets
bestyrelse. Det har ikke skortet på gode intentioner, blandt
såvel nuværende som forhenværende medlemmer i
bestyrelsen, næ – der har været lutter gode mennesker med
lutter gode ideer. Blot har det som nystartet forening været en
tur op ad bakke i mange af ”livets” forhold. Det grunder for
en stor dels vedkommende i for få hænder til for meget
arbejde. Derfor nedsatte vi for snart et år siden et trafikudvalg, et naturudvalg og et medborgerhusudvalg. Tanken var,
at disse tre udvalg skulle aflaste bestyrelsen i landsbylauget med hjælp fra
andre lokale med interesse på disse områder. Det er bare ikke gået helt efter
planen, for i udvalgene sidder stort set kun folk fra landsbylaugets bestyrelse,
med det til følge, at vi igen hver i sær sidder med for mange bolde i luften,
og har svært ved at finde de
resurser, som kræves for at holde dem alle i
luften samtidig.
Derfor har vi midt i januar brugt en søndag fra solopgang til solnedgang på at
revurdere landsbylaugets situation.
Vi mener selv, at vi har kunnet vise gode resultater og har nydt stor
opbakning i forbindelse med de arrangementer, vi har haft (juletræsfest,
øl-smagning, AU-Posten, affaldsindsamling, osv.) Dette har været
forholdsvis enkle og håndgribelige ting, som har kunnet overskues og
organiseres, også lidt med venstre hånd.
MEN – VI VIL OGSÅ KUNNE NOGET MERE.
Hvis vi ser os lidt omkring, findes der slående eksempler på, at et lille
lokalsamfund som vores kan få ting til at fungere ved fælles hjælp – se bare
til Blans, hvor man for nogle år siden var ved at miste skolen, her gjorde
modgang stærk, og skolen opstod igen, men ikke kun det. Der blev bakket op
om byfesten, idrætsforeningen, lystbådehavnen, skolens støtteforening, og
man fik lavet legeplads, multibane osv. Eller se til Kværs/Tørsbøl, hvor man
har fået stablet en hal på benene, et børneunivers er undervejs, osv.
Dette kan også lade sig gøre i vores lille lokalområde, men for ikke at slå
større brød op end vi kan bage, har vi i laugets bestyrelse besluttet primært at
bruge vore resurser på en ting ad gangen.
Om vi tør tro på at et børneunivers med plads til folk i alle aldre er en løsning
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man skal satse på, eller om man skal se andre steder hen, er måske for tidligt
at gisne om, men vi mener det er på dette område, at vi kan tjene de fleste
borgeres interesser, så derfor er det her, vi vil lægge vore kræfter i den nærmeste fremtid.
Det er ikke ensbetydende med, at vi helt har opgivet trafikken, naturstierne
osv., men er en erkendelse af, hvad så mange før os har erfaret: ”mere end én
bold kan man ikke holde i luften i længere tid”.
Vi har en drøm om og en tro på, at vi kan gøre en forskel i landsbylaugets
område, vi kan bare ikke det hele selv. .
Sidder du og brænder for en sag, og har du lyst til at arbejde for den, så kom
og vær med i et af udvalgene. I et udvalg bruger du ikke tid på andet end det,
du selv brænder for. Bestyrelsen vil naturligvis bakke op og sikkert også være repræsenteret i de enkelte udvalg, både for at få input og for at hjælpe til.
Har du en idé om, hvordan vores lille perle på landkortet skal forme sig i
fremtiden, så mød op og giv dit bud på det til Avnbøl/Ullerup landsbylaugs
generalforsamling.
Onsdag d.18 Februar kl. 19.00 i Bakkensbro skoles bibliotek.
Nb. Vi starter aftenen med at høre hvad Bjarne V. Poulsen, som er afdelingsleder ved miljø i Sønderborg kommune, har at fortælle om kommunens politik
vedr. afbrænding af affaldstræ o.l.
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På opfordring fra redaktionen, har Sofie og Martin været i ”marken” og
kommer her med resultatet af opfordringen.

Intewieu med knud tejlgår jensen
Knud var 26 år gammel da han startede på bakkensbro. Og han
var skole inspiktør i 18 år og stoppede i 1995. Han var også 20 år
da skolen bliv byget. der var 4 klassesr og der var 30 til 40 ihver
klasse. Der var nogen der var bange for at gå i skole men man
måtte ikke slå børn kun give dem et klarp han syndes at det var
fint at være skole inspiktør for der var gode børn.og man skylle
virkilig være 6 timer så det må være hordt. Og der var også sfo
men skolen har set anderleds ud en den gør i dag. Man havde ikke
pulte men de en slaks pulte. Nogen gange skulle lærene være
skrappe. Og der var en god lege plads. Det var meget korlder den
gang en det er i dag.

Lavet af sofie og martin i 4. klasse

Tak til Søs for udlån af arbejdskraft.
Red.
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Fiskbæk Naturskole efterlyser materialer til samlingen.
Sønderborg kommune har i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole etableret den tredje naturskole i kommunen. Lokaliteterne er indrettet i en gammel
kostald på landbrugsskolen, og der er plads til undervisning, møder og hyggelige tiltag. Der vil senere på året blive inviteret til reception i de nye lokaler.
Naturskolen ledes af Per Holt, der allerede har haft besøg af mere end 500
skoleelever, og han har et righoldigt program at byde på for alle alderstrin.
For at gøre de nye lokaliteter endnu mere spændende, mangler der noget udsmykning i form af gamle
landbrugsredskaber og udstoppede dyr. Ting der
også kan indgå i undervisningen. Skulle der være
nogen, der har nogle af disse ting liggende eller stående, og som gerne vil donere dem til naturskolen,
så kan de trygt ringe til Per Holt på tlf. 26 83 54 90.

Efterlysninger!
For at få alt til fungere omkring udgivelsen af bladet, bringer vi her igen,
igen en række efterlysninger.
Med svar på alle disse efterlysninger kan man henvende sig til
redaktion@au-laug.dk eller direkte Bo Bonde, Kalvetoft 4, Ullerup
• Avisbude: Da bladet gerne skulle udkomme ved frivillig hjælp, efterlyser vi folk, som vil bringe bladet ud. Har du/I lyst til at uddele på jeres vej i
fremtiden, må I meget gerne kontakte os.
• Annoncører: For at få økonomien i bladet til at hænge sammen, vil vi
gerne sælge annoncepladser.
• Fortællere: Har du en god og relevant historie og vil du dele den med
andre?, så skriv den til os, så ser vi, om den falder i nåde på redaktionen og
kommer med i næste udgave af AU-Posten.
• Foreninger/klubber o.l.: For at få en aktivitetskalender til at være brugbar, er alle velkomne til at melde ind med arrangementer, som de vil have
med i bladet.
8

9

På den trafikale side har lauget siden sidst været til møde i Sønderborg kommune om den kollektive trafik. Om det var for at give os reel medindflydelse
eller for at orientere landsbylaugene,står lidt hen i det uvisse, for allerede i
september 08 skulle ændringer meddeles til Sydbus, hvis det skulle have
virkning fra forår/sommer 09.
Det vi fik at vide var, at der kommer to busruter til at køre fra Gråsten til
Nordborg og retur. Dette vil både ske om morgenen og til fyraften. Den ene
vil køre ad hovedvejen, den anden via Avnbøl, Ullerup, Blans og med færgen
Bitten.
Det påtænkes også, at små natbusser skal køre ud fra Sønderborg fredag og
lørdag nat.
Vi fik endvidere at vide, at med virkning fra sommeren 2009, vil alle busser
imellem Sønderborg og Åbenrå (linie 12) kun køre over V. Sottrup og Ullerup. Hvilket betyder at Snobæk og Blans bliver uden direkte busforbindelse
til Sønderborg og Åbenrå.
Et forslag som gik ud på at lave en ”skinnebus” med trinbræt i alle byer imellem Tinglev og Sønderborg er blevet foreslået. .
Landsbylaugene er også blevet inviteret til i foråret sammen med kommunen
at debattere trafiksikkerhed på specifikke steder.
Asmus Madsen
Trafikudvalget
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På de næste par sider fortsætter vi med Louise Schulzs beretning om Avnbøl
fra hun som barn flyttede til byen i 1939 og til hun skrev den i 1992.
På Avnbøløstenvej 1 lå Avnbøl Lokalforening, der er nu Sundeved Dæk- og
Batterilager.
På nuværende Avnbøløstenvej 4 kan jeg huske, at der lå Chr. Jensens maskinværksted, Otto Jensens far, så har Aksel Lyck haft et finmekanikerværksted, nu er det hele revet ned og Andreas Bladt bygger nyt, først til vaskeri
og nu er der Bladts Værktøj og Landbrugsartikler.
På modsat side af vejen ser vi Brugsen, der har den altid ligget så længe jeg
kan huske, men lidt forandret både ude og inde.
Schneefelds vognmandsforretning havde vi på nr. 6 og lige overfor var der i
mange år Barbersalon.
Vi når så nr. 11 på vejen, der har mange år været sadelmagerværksted, jeg
kan nok huske Mads Jensen og senere Fritz Struckmann, nu er også dette til
beboelse. På hjørnet af Avnbøløstenvej og Tunnelvej lå byens sprøjtehus
med den lokale sprøjte.
Så når vi ned til skolen, en dengang stor bygning med beboelse, klasserum
og udhus, der var også en stor skoledam, men den er der ikke meget af mere.
Skolen var indrettet med lærerbolig i den ene ende og skolelokale i den anden, lærerinden havde lejlighed oven over skolen. Der var indgang til skolen
fra skolegården, vi kom ind i en lille gang, der kunne vi hænge vores overtøj
og stille vores fodtøj, dem der havde træsko eller gummistøvler på, der var
en storeklasse og en lilleklasse, og i hver klasse var der så en stor og en lille
side.
Der var så to årgange børn i hver klasse, men det gik jo også, den lille klasse
blev undervist af lærerinden og den store af læreren, hver skolestue havde en
stor kakkelovn, hvor der skulle fyres i. Vi havde ingen gymnastiksal eller
køkkenskole, vi kunne lege og tumle os på skolepladsen i vores frikvarter,
når vi så skulle samles igen til timerne, bankede læreren med sin vielsesring
på ruden fra sin lejlighed, og så var det bare om at komme ind igen.
Skolen blev jo nedlagt, da den nye skole blev bygget på Bakkensbro, og derefter har der været Snedker- og Tømrerforretning i skolens bygninger, ved
Peter Unbehaun, dette værksted er også nedlagt og nu er der kun beboelse i
hele bygningen.
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På Avnbøløstenvej nr. 14 boede dengang, ja, vi kan nok kalde ham kunstmaler, han hed Franz Buch.
I nr. 15 boede en sypige, der kunne man få syet sit tøj og andet.
I nr. 20 havde vi et skrædderværksted, der boede skrædder Iver Madsen, nu
er huset helt bygget om og har ikke meget af det gamle tilbage.
Vi når så hen til nr. 26, Ole Jessen, der lå et værksted med en mølle på taget,
det var som vi sagde, æ dreje, Asmus Mehlskov, han må ha´ drejet i jern og
metal, jeg kan huske hans bil, det har sikkert været en Ford, den var meget
smal, så de sad én for én bag, men bil havde de da.
Vi når nu op ad vejen til Michelsens gård, nu Poul Jørgensen, der lå en bygning nedad mod byen, den er revet ned nu, den blev indrettet til beboelse og
der boede Inge Mikkelsen, datter fra gården, hun var nu blevet rullekone, der
kunne man få sine fine duge rullet og også andet linned, en god snak kunne
man altid få med Inge.
Avnbøløstenvej 53, der hvor F.C.P. Maskinværksted er nu, var der førhen et
snedkerværksted og snedkeren hed Cosmus. Vi går videre på vores vej og
kommer op til æ lil høkke i østen, der var en købmandsbutik på nr. 63, Peter
Rasmussens far, han havde også brødudsalg fra bager Andresen ned i byen,
resten af denne del af Avnbøløsten er jo næsten, som den altid har været med
gårde og huse, bortset fra lidt fornyelse her og der.

Dementi! I sidste nummer af AU-Posten fortalte vi, at det var den gamle
handelsstandsforening som før stod for juletræsopsætningen i Sundeved
kommune. DET PASSER IKKE. Det var den nu næsten nedlagte håndværkerforening, som stod for denne del af juletraditionerne.
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Jeg vil gerne takke for den store opbakning, vi havde til juletræsfesten i Landsbylauget. Det er skønt med lokal opbakning, når man arrangerer noget i området.
Det var en dejlig succes for os, idet der var 103 tilmeldte og
43 året før, og som formanden sagde "det kræver store lokaler" til næste juletræsfest, hvis denne tendens fortsætter. Så
nu arbejder vi på højtryk for at finde en rigtig god løsning
for alle borgerne i Avnbøl/Ullerup. Vi havde besøg af julemanden og nogle nissebørn, de delte godteposer ud til børnene, og sammen
dansede og sang vi nogle julesange. Her kom en "lille" dreng med et guldkorn, da vi sang 2 vers fra et barn er født i Bethlehem, sagde han
"mor, der plejer kun at være 1. vers i sangen".
Det er jo dejligt, at julemanden har tid til at komme forbi Ullerup skole i den
travle juletid, uden hans og sponsorernes opbakning ville det ikke være muligt, at få stablet en juletræsfest på benene, jeg vil derfor gerne takke Fa. Karl
D. Petersen, Føtex, Dagli Brugsen i V. Sottrup og Kvickly for støtten. Håber
vi ses igen til vore øvrige arrangementer i årets løb.
Også tak til Erik Nissen, som i dagens anledning var blevet opgraderet til
Julemand.
Jette Moos
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Ullerup kro
Tidligere kaldte man den Sibbesens kro efter Chr. og Dora Sibbesen, der
drev kroen i 40 år.
Før det hed den Kyds kro efter Jens Peter Kyd, som ejede den. Og før Kyd
var det ”Jøn Jøssens” kro, opkaldt efter tre generationer af ejere, der alle hed
Jørgen Jørgensen.
Der er i en anden sammenhæng rejst tvivl om følgende udsagn: Den oprindelige kirkekro er egentlig den gamle Ullerup præstegård. Men efter jordfordelingen i 1766, flyttede præsten i 1768 fra sin præstegård til sin nybyggede
præstegård – den nuværende på Langbro. Præstegården i Ullerup Kirkeby
blev solgt, og der blev landbrug og kro på ejendommen med et tilliggende på
46 tdr. land. Bygningen er nuværende Kalvetoft 1.
Billeder og andre udsagn hævder imidlertid at ovenstående udsagn er rigtigt.
Men omkring 1880 ønskede gæstgiveren at opføre en selvstændig kro med
tilhørende sal. Det skyldtes del pladsmangel i den gamle krobygning, idet der
nogle gange om året afholdtes marked på Kirkepold, men også ønsket om, i
en mere afsides beliggende krosal at kunne være udenfor den tyske gendarms
kontrol under nationalt prægede sammenkomster. Gæstgiveren købte derfor
præsteenkeboligen med ”æ Tanteskol” af kirken, nedrev den og opførte den
eksisterende kro med kørelade og sal nord for den egentlige krobygning.
Kroen er bygget i 1883, men Jørgen Jørgensen nøjedes ikke med at bygge en
kro; han byggede også en butik med god udenomsplads og lagerbygning.
I 1883-1884 begyndte købmand Jens P. Kyd sammen med købmand Ottsen
fra V. Sottrup at drive forretning i kroen i Ullerup. Snart havde de to en stor
handel i gang, ikke bare købmandshandel med også grovvareforretning –
kulhandel og korn og foderstoffer. Kyd havde i de første år intet med kroen
at gøre – han havde alene forpagtet butikken og forretningen, mens Jørgen
Jørgensen og Hansine Hansen passede kroen. Først i 1893 overtog Kyd kroen
efter at have giftet sig med Hansine, og Jørgen Jørgensen gik på aftægt i den
gamle kro, hvor han nu kun drev ren landbrugsvirksomhed.
Christian og Dora Sibbesen købte kroen i 1926 af kromanden, tidl. Smedemester Jørgen Johansen. Han havde købt kroen i 1920 af den daværende kromand og købmand Jens P. Kyd.
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I dag – år 2008 – eksisterer Ullerup kro ikke længere som kro. Ullerup sogn
har mistet et samlingssted for befolkningen, og det er i mange forskellige
sammenhænge et stort tab.
Lad mig slutte med den gamle sætning: ”Det er bedre at sidde på kroen og
tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på kroen!”
Hvad var der på Kalvetoft i Ullerup for 50 – 150 år siden?
Kalvetoft 1
Kalvetoft 2
(J.A.
Hymøller)
Kalvetoft 3
Kalvetoft 5
Daværende Kalvetoft 4
Kalvetoft 6-8
b
Kalvetoft 9
P
b
Kalvetoft 22
Kalvetoft 23
Kalvetoft 25
Kalvetoft 27
Daværende Kalvetoft 28
i

Jørgen Jørgensens kro + landbrug
Skomager (Chr. Christensen) og snedkermester
(J.A.Hymøller)
Farversvend (P. Jessen)
Glarmester (J. Hansen)
Bager (Lassen, Kramer, Zoega)
Smed (E. Marcussen) og frisørsalon + købmands
butik i ladebygning
Snedker (P. Paulsen) og ”pudse/hattemager” (Fru
Paulsen) + en meget lille købmandsbutik og barberforretning.
Vognmand (A. Christensen)
Blikkenslager (Witt)
Karetmager og sparekasse (N.P. Thuesen)
Slagteri med røgeri
Murermester (Danielsen) og gartneri (Chr. Phillipsen)
Danmark producerer skolekridt
til over 80 lande.
Eskimoer har
omkring 200
forskellige ord
for sne.

Hjørnet af Kalvetoft nr. 1 med det tidligere bageri i baggrunden.

Det vil tage en blykugle godt
1,5 time at nå bunden af
Marianergraven.
(Marianergraven er 10.911 meter
dyb - den dybeste grav i verden)

15

16

17

Udviklingsplan – hvad er det?
Sønderborg Kommune har i kommuneplanen for 2005-2017
sat landsbyer og landsbymiljøer på dagsorden. Og i den forbindelse har Sønderborg Kommune ønsket, at alle landsbyer
laver en udviklingsplan.
En udviklingsplan, som har det formål at få beskrevet, hvilke
visioner man har for sit område, samt beskrivelse af hvilke
tiltag man gerne vil lave over den kommende årrække.
Det er også tanken, at udviklingsplanen kan bruges til at skabe en dialog med
politikkerne om vores område og bruges som grundlag for at søge midler til
tiltag, man gerne vil lave i ens landsby.
I oktober måned indbød vi alle, der havde lyst til en aften om udviklingsplanen – med det formål at få inddraget alle dem, som bor i laugets område.
Desværre var vi ikke opmærksomme på, at børnehaven blandt andet havde et
arrangement denne dag. Derfor var tilslutningen til dette møde ikke særlig
stor.
Men mødet var det første spadestik for at få skrevet visionen for vores område. Indtil videre er vores nedskrene vision følgende:
”Avnbøl Ullerup er et lokalsamfund med en stærk vilje til at stå sammen om
udfordringer og udvikling af lokalområdet. Samtlige generationer er repræsenteret i målsætningerne og fællesskabet. Her er der plads til alle fra 0 –
100 år. Man står både sammen om at bevare skolen og arbejder ligeledes på
at skabe gode forhold for de ældre.
Der gøres en ekstra indsats for at tilbyde især børn og teenagere en række
sociale og aktive tilbud. Alle beboerne har stor glæde af lokalsamfundets fælles multihus samt de naturskønne stier i området.
Nye bosætninger og tilflyttere bydes velkomne i udviklingen af Avnbøl Ullerup som et levende samfund, der ligger ude i det åbne land samt midt i et infrastrukturelt krydsfelt. Der findes effektive trafikale forbindelser ud af Avnbøl Ullerup, og indadtil er der skabt trygge forhold for de bløde trafikanter.”
Som I kan læse, er denne vision meget bred, men det er en start!
Bestyrelsen vil derfor i starten af februar samles for at snakke om, hvordan vi
kommer videre med vores vision, og hvordan vi kommer mere i dybden med
at beskrive vores område. Og vigtigst af alt – hvordan får vi inddraget flest
mulige i vores område, så vi alle kan følge et ejerskab for udviklingsplanen?
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Her kunne det tænkes, at vi skal overveje at lave et møde igen med udviklingsplan som emne – vi er sikre på, at interessen er hos folk, fordi det er vigtigt at vi i vores lokalsamfund står sammen om at udvikle, så vi får skabt et
levende samfund.
Hvis der allerede nu er nogle der tænker – jeg har en vision, en tanke, en
drøm om vores lokalsamfund Avnbøl/Ullerup – er I mere end velkomne til at
kontakte landsbylauget eller møde op til vor generalforsamling i biblioteket
på Bakkensbro skole onsdag d.18. februar.
Hanne V. Jensen

Andelskassen i V.Sottrup sponsorerede farver, blyanter,
malebog og bum til Sebastian Pedersen, Kalvetoft 22, som
gevinst for rigtigt svar på spørgsmålet om, hvor denne sten
står. Sebastian skrev: Stenen står på Avnbøløsten vej nær ved
byen.
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Som så mange andre var også Broager sparekasse gået i ”julegavemode”i
december. De delte for andet og desværre også sidste år, ud af de penge som
kom ud af salget af bygningen hvor filialen i Nybøl lå.
De sidste 250.000 kr. kom bl.a. Avnbøl/Ullerup-landsbylaug til gode.
Med en check på 4.000 kr. kunne en glad formand vende hjem til laugets øvrige medlemmer og meddele, at nu var der også råd til refleksveste til deltagerne i forårets affaldsindsamling.

Foto: Knud Barfod
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Som det ses var
ikke kun Avnbøl/
Ullerup landsbylaug
glade modtagere af
”julegaver”, også
Bakkensbro skole,
brandværnet i Ullerup, BNS og mange
flere stod på listen
over modtagere af
midler.

Project Zero
I forbindelse med regeringens udspil vedr. klimaændringer,
er Sønderborg kommune sammen med en række virksomheder og en gruppe borgere, gået i gang med et projekt, hvor
man sammen vil mindske CO2 udslip. Kommunens mål, er
at Sønderborg er CO2-neutral i 2029. Her kommer Project
Zero ind i billedet, det er en gruppe borgere i hele Sønderborg kommune i alt 115 familier, som deltager i forsøget
med at mindske CO2 udslippet. Projektet er lige startet og kører i hele
2009. Medlemmerne i Avnbøl/Ullerup landsbylaug er udvalgt til at deltage i
dette projekt. Grunden til, at vi har meldt os til projektet er, at I som borgere
kan sammenligne Jer med os. Vi har forskellige ejendomme, og er bredt repræsenteret i familierne fra 3 personer til 6-7 (Bo). Det er så meningen, at I
kan bruge os som sparringspartnere, eller få os til at hjælpe med gode råd og
vejledning til, hvordan I kan være med til at skåne miljøet. Som I ved, kan
man skåne miljøet på mange måder, det er bare ikke alle der tænker over det
i hverdagen, hvis vi hjælper hinanden er det måske sjovere og nemmere at
gøre noget ved det. Vi skal nemlig ændre vaner og adfærd.
Det vi selv kan gøre er:
bruge el/vand med omtanke
genbruge affald til f.eks. haven/køkkenhaven
isolere ejendommen
hvis oliefyret går i stykker så få sol/jordvarme i stedet for, omlægning til
grøn energi
køre i miljøvenlige bilen evt. følges med andre til møder m.m
sortere ting til genbrug
Miljøeksperterne har regnet på, at hvis vi i Sønderborg kommune får et biogasanlæg, som kører på gylle fra svineproduktionen, så kan det forsyne
10.000 husstande med el, det er da tankevækkende, er det ikke?
Hvis I er interesserede, så prøv at gå ind på hjemmesiden www.sydenergi.dk
og se Jeres forbrug af el, prøv at følge det, og se om det ændrer noget, hvis
netop Jeres familie ændrer adfærd.
Rigtig god fornøjelse.
Jette Moos
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Børnecentrum Bakkensbro – en status.
Som nævnt i den sidste udgave af AU – posten, har institutionerne i Avnbøl
– Ullerup, arbejdet med et oplæg til kommunen vedr. etablering af et børneunivers ( vi kalder det Børnecentrum, da det meget bedre viser, hvem der skal
være den vigtigste opgave). Som det blev nævnt, har dette oplæg været forelagt fagcenteret, som har nikket til det videre arbejde, dog uden at sætte navn
på, hvem der skulle være de næste i rækken efter Egernsund og Kværs. Dette
opleves naturligvis som meget frustrerende, da vi gerne vil i gang med det
arbejde som vil give os alle og lokalsamfundet et vigtigt fælles samlingspunkt, både i arbejdstiden, men lige så vigtigt i fritiden.
Siden sidste møde med fagcenteret har vi selv arbejdet videre i vores ”egne ”
institutioner på ledelsesplan, og det er senest blevet besluttet at indkalde styregruppen omkring Børnecentrum med henblik på at fastlægge det videre
arbejde. Der vil her blive tale om, at få lavet en plan for hvordan vi kan involvere såvel bestyrelser og personalegrupper, så vi kommer en niveau længere ned i organisationerne. Dette arbejde anser jeg personligt for det vigtigste da vi ikke kan få etableret et super Børnecentrum her i Avnbøl – Ullerup,
uden at have alle der har det daglige arbejde med og grundigt involveret, det
handler kort sagt om, at vi alle skal have ejerfornemmelser for projektet. Det
tror jeg heller ikke bliver svært, da jeg dagligt mødes af engagerede mennesker – lige meget om man snakker med dagplejen, børnehaverne eller skole/
SFO.
Det kommende arbejde varetages som skrevet af styregruppen, og det er hensigten at sætte dette i gang i løbet af det tidlig forår, da der også ligger et nyt
møde i fagcenteret i marts måned, hvor vi forhåbentlig får mere at vide – måske endda hvem der skal sætte noget i gang som de næste…
På vegne af styregruppen
Søren Hansen
Skoleleder
Bakkensbro Skole
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Efter på det sidste at have oplevet folk forsvinde fra telefonbøger og lignende sider på internettet, efter at have skiftet fra
et teleselskab til Syd Energi-telefoni, har vi spurgt Syd Energi om det kunne have sin rigtighed.
Christina Helia Christensen fra Syd Energi svarer følgende:
Når man får telefoni igennem Syd Energis net, så sender vi
de opdaterede informationer til onlinemedier som krak.dk, find.dk, eniro.dk
og De gule sider på nettet. Dette sker ca. 1 gang i måneden, så der kan naturligvis gå noget tid, inden at man vises på disse sider.
Fra disse onlinemedier tager den lille røde lokalbog og Mostrups Grønne
Vejviser deres oplysninger, og man kommer med i deres trykte udgaver.
De trykte gule og blå telefonbøger fra TDC optager desværre kun kunder fra
andre teleselskaber mod betaling, så her kommer man ikke med i de trykte
udgaver pr. automatik.
En registrering i disse telefonbøger kan vi desværre ikke hjælpe med det.
Hvis man ønsker registrering i TDC´s telefonbøger, kan man kontakte TDC
Forlag på telefon 7010 3636.
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Kan en knækket flagstang føre til noget godt?
Det kan vise sig i løbet af de nærmeste uger. Forleden påkørte en
af vore kommunale vejmænd flagstangen ved genforeningsstenen
i Ullerup. Ad lidt forunderlige veje kom problemet om den knækkede flagstang på landsbylaugets bord. ”Vi bruger den ikke i
kommunen længere, så hvis ikke I vil bruge den, kommer der
ikke en ny op” lød beskeden.
Det får os nu til at stille spørgsmålet - skal vi have et flaglaug? Er der mennesker i Avnbøl og Ullerup, som vil påtage sig at hejse flagene i de to flagstænger som Sundeved kommune benyttede på de officielle flagdage.
Vi prøver at samle trådene, og ser om ikke det kan lade sig gøre.
Har det interesse? Så kontakt en fra landsbylauget eller mød op til generalforsamling d.18. februar .
Dette nydelige
unge par:
Jeanette Lorenzen, Avnbøl og
Mikkel Pedersen, Blans vandt
forleden en flot
bronzemedalje
ved DM i standarddans i Køge.
Tillykke til
dem.
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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

Jeg er nyuddannet lærer – med en masse skolearbejde på bagen. Uddannelse har, foruden en stilling som klasselærer for 3.y på Humlehøj-Skolen, resulteret i en gebommerlig omgang myoser, anspændte muskler og nedsat bevægelighed i nakke, skuldre og arm.
For 14 dage siden var det så slemt, at jeg havde ”sekretær” på i undervisningen, mine elever skiftedes til at skrive på tavlen for mig, for min arm sad fast
i så lav en skriveposition, at jeg kun kunne nå væggen nedenunder tavlen!
Dette måtte jeg gøre noget ved, når man er skoleelev er det nemlig sjovest at
skrive på tavlen, når man ikke må (og så helst frække ord), så jeg ringede til
Ullerup Zoneterapi, og sagde hjælp. Jeg fik hurtigt en tid, så dagen efter hastede jeg hjem fra arbejde, vaskede tæer (man må jo vise hensyn) og kørte,
lettere stresset, derhen.
Roen, der mødte mig var dejlig, jeg satte mig ned, og vi snakkede lidt om
vejr og vind, hvorefter Susan gjorde briksen klar. Jeg startede med at få en
dejlig lang rygmassage, hvor jeg konstant lå og ventede på, at det skulle gøre
ondt. Det skete ikke! Jeg følte en smule ubehag, da hun masserede myoserne
under mit skulderblad, men det var det! (Jeg har jævnligt frekventeret både
fysioterapeuter og kiropraktorer, så jeg ved godt, hvor ondt den slags gør..
troede jeg). Jeg måtte skuffet konstatere, at der ikke var nogen anledning til
jammer, så jeg prøvede noget andet: Jeg fik sat ikke mindre end 7 akupunkturnåle i hvert øre. Dette gjorde såmænd heller ikke ondt, men jeg kunne dog
mærke fire af nålene mere end de andre, nemlig dem, der påvirkede mine
arme og skuldre.
Derefter fik jeg zoneterapi på fødder og tæer i en halv times tid, dejligt afslappende, på nær når hun masserede de punkter, der havde med arme, skuldre og nakke at gøre.
Jeg gik derfra efter ca. halvanden time, med skuldrene nede på plads igen. Da
jeg nåede aften, kunne jeg igen lave kæmpesving med min højre arm, den
gjorde ikke længere ondt, og min konstante spændingshovedpine var forsvundet. Jeg fik en uge senere en enkelt efterbehandling – programmet var
det samme – nu mærker jeg intet til min arm og nakke, hovedpinen er væk,
og eleverne kan igen sidde og dovne den på deres dertil indrettede.
Går I rundt med småskavanker eller skuldrene helt oppe om ørerne, kan jeg
varmt anbefale et besøg hos Ullerup Zoneterapi. Zoneterapi har virket glimrende på mine dårligdomme, og jeg har bestemt, at jeg vil have en
”vedligeholdelsesbehandling” i ny og næ – bare for at holde skidtet fra døren.
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STUART OG ELEFANTEN
Af Lars Thomas
”Det vigtigste er, at I ikke fodrer elefanten!”
Stewarts sidste udtalelse virkede en smule malplaceret,
ikke mindst fordi han den sidste halve time havde underholdt os med historier om hvor mange løver der var i
Masai Mara reservatet i det sydlige Kenya, og hvordan
han for år tilbage havde mistet et medlem af sit rejseselskab, som var gået ud af sit telt midt om natten for at besvare naturens kalden, og prompte var blevet taget af en løve. Men forklaringen var for så vidt
ganske indlysende. Trods de mange løver var angreb ret sjældne. Den omtalte elefant havde derimod et langt og broget synderegister.
Den var startet på sin kriminelle løbebane, da den berømte Karen Blixen film ”Out of Africa” var blevet optaget i og omkring Masai Mara. Trods
påbud om at lade være, havde en lang række af filmholdets medlemmer insisteret på at fodre en ung elefant, der holdt til i området. Desværre reagerede
elefanten som de fleste andre dyr gør, når de bliver fodret regelmæssigt.
Først lærte den at forvente foder, når den så et medlem af filmholdet, eller for
den sags skyld et hvilket som helst andet menneske, og derefter gik over til at
forlange at blive fodret. Det er i værste fald irriterende, og som oftest morsomt, hvis det drejer sig om en gråand eller et andet lille dyr. Når det drejer
sig om to tons elefant, kan det være livsfarligt. Stewarts kok og assistent Peter var blevet overfaldet af den året før, og havde fået skulderen revet af led.
Det havde kostet nationalparkens personale meget tid og mange kræfter at få
den unge elefant vænnet fra igen. Ind i mellem fik den imidlertid et tilbagefald, og så var det vigtigt, at man holdt sig på god afstand.
Sidst på eftermiddagen fandt vi en fin lejrplads i nærheden af Marafloden. Vi kunne se flere andre rejseselskabers telte spredt ud langs floden
som mærkeligt formede svampe, der var skudt op af jorden efter det nyligt
overståede regnskyl. Der duftede livsaligt af våd jord, rådne planter og dyr,
og vi kunne konstant høre plasken og rumlen fra flodhestene nede i floden.
Vi fik en fin middagsmad af spidstegt perlehøne og søde kartofler. Perlehønen var en Stewart havde kørt ned tidligere på dagen, da en stor skrålende flok af disse tumpede fugle pludselig styrtede over vejen foran vores bil.
Stewart var ikke tilhænger af at lade ting gå til spilde, så perlehønen endte i
bagagerummet, hvorfra den blev sendt videre til Peters kødgryder, og endelig
via diverse tallerkener til vores maver.
Vi var alle sammen trætte, så det blev ikke nogen sen aften. Stewart
26

nåede dog vanen tro at drikke sig forholdsvis usammenhængende. Selv i sine
bedre øjeblikke lignede han en mongolsk pirat på landlov, og selvom han
ikke havde for vane at snige sig rundt med en kniv mellem tænderne og skære halsen over på folk, gik han helt ind for at tage sig en solid tår over tørsten. Rom var der ikke så meget af i det sydlige Kenya, men som en anden
tryllekunster kunne han række vodkaflasker frem fra de mest usandsynlige
steder i den gamle jeep vi kørte rundt. i.
Til lyden af de første dybe rungende ”Aaaa-uummf” fra en løve, der
var begyndt at brøle på den anden side af floden, og en voldsom smasken og
grynten fra flodhestene nede i vandet, lykkedes det imidlertid ret hurtigt at få
alle til at gå i seng. Der faldt lynhurtigt ro over lejren, og vi slog os alle ned
til hvad der skulle have været en god og rolig nat.
Jeg blev vækket et eller andet ubestemmeligt antal timer senere af noget, der lød som et stort bundt nøgler, der blev smidt ned i en skraldespand.
Lyden var så fremmedartet, at jeg først troede det var en drøm, men da den
lidt efter kom igen, og igen, og så endnu engang, var det tydeligt, at der skete
noget ud over det sædvanlige.
Det tog lidt tid, før jeg fik fundet mine briller og min lygte, og jeg måtte da også lige samle en smule mod, før jeg fik lukket teltet op, og lyst ud i
mørket. Jeg ventede halvvejs at se en løve eller noget andet blodtørstigt efter
Stewarts mange dramatiske historier, men sådan skulle det ikke gå. Derimod
var den lokale ungdomsforbryder ude at lave ballade. Omkring 25 m ude,
lige på den anden side af vores bålplads, stod en elefant. Det var et ungdyr,
formentlig netop den ballademager Stewart havde advaret os imod, og den
var travlt optaget af at larme. På hele turen havde vi opbevaret bestik, tallerkener og lignende i en stor trækasse, og den stod elefanten nu og sparkede til
med stor omhyggelighed og akkuratesse. Den tog sig overhovedet ikke af, at
jeg lyste på den, men var helt væk i sin egen larm.
De andre medlemmer af mit rejseselskab var også blevet vækket af larmen, for i løbet af de næste par minutter blev to andre af vores fire telte åbnet, og et varieret udvalg af søvnige hoveder og lommelygter dukkede op. Vi
samlede os i læ af jeepen, og var begyndt at diskutere hvad vi skulle gøre, da
en eller anden gjorde opmærksom på at vi manglede Stewart, vores chauffør
og guide. Det faldt i min lod at prøve at vække ham. Jeg havde troet det ville
være noget nær umuligt, hans tidligere tilstand taget i betragtning, men han
reagerede forbavsende hurtigt, og der udspandt sig en kort hviskende samtale:
”Stewart?”
”Ja, hvad er der?”
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”Den der elefant, du talte om-”
”Ja, hvad med den?”
”Den står herude, og er ved at smadre vores køkken!”
”Hvad siger du?”
Det sidste udbrud blev fulgt af 20 sekunders intens skramlen og lavmælt banden inde fra Stewarts telt.
I næste øjeblik blev teltdøren flænset op, og ud sprang en hylende og
skrigende Stewart (i parantes bemærket splitternøgen) med en tom vodkaflaske i hånden.
”Hvad fanden laver du dit fede dyr!”
”Kan du så trække snablen til dig og skrubbe af!”
Og mere af samme farvestrålende skuffe fløj i næste nu gennem luften. Det
samme gjorde vodkaflasken, der ramte elefanten på siden med et klask.
Man kan ikke fortænke elefanten i, at den blev en smule overrasket
over sagens udvikling. Sandt at sige blev den rædselsslagen. Her havde den
stået ganske fredeligt i sine egne tanker og leget med rangle, som nogle flinke mennesker havde efterladt, og så blev den angrebet af en hylende bølle, en
tølper, der tydeligvis havde ondt i sinde.
I næste øjeblik gjorde elefanten hvad den kunne for at efterligne den
tykke kone i de gamle Tom og Jerry film – hende der hiver op i 25 underskørter, springer op på en taburet og hyler i vilden sky, når hun ser Jerry. Elefanten så på Stewart med alle tegn på væmmelse. Så løftede den op i snabel
og ører (i mangel på skørter), gav et forskrækket trut fra sig, og forsvandt
skyndsomt ud i mørket, skarpt forfulgt af Stewart, der havde givet sig tid til
at standse op, og samle vodkaflasken op igen.
Det var vældigt morsomt de næste 30 sekunder, men pludselig gik sagens alvor op for de tilbageværende med et voldsomt brag, eller rettere med
et rungende løvebrøl, som ganske vist kom fra den anden side af floden, men
som alligevel mindede os om hvor vi egentlig befandt os. Vi havde altså en
guide, der tumlede rundt i mørket i hælene på en elefant, der kunne lave ham
til sildesalat på to sekunder, hvis den gav sig tid til at standse op. Det hele
foregik oven i købet i et område, der efter selvsamme guides eget udsagn,
rummede flere løver på mindre plads end noget andet sted i verden.
Da Stewart efter endnu et par minutter stadig ikke var kommet tilbage,
begyndte stemningen at blive en anelse trykket, og vi begyndte at diskutere,
om ikke vi skulle begive os hen til den nærliggende lejrplads, hvor et andet
rejseselskab stadig sad oppe omkring bålet, og tilsyneladende hyggede sig
voldsomt med øl, guitarspil og dæmpet fællessang.
Vi var lige blevet enige om, at det bedste nok ville være at marchere
over til de andre i samlet flok, da der lød endnu et trut fra den forskrækkede
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elefant. I næste øjeblik kom den styrtende igennem lyset fra de andres bål.
Der blev helt stille – alle stivnede midt i bevægelserne, sangen forstummede, og guitaristen så ud som om han havde glemt den næste akkord.
Jeg tror dog festen ville have fortsat, og alle genvundet deres bevægelighed,
hvis ikke Stuart små 20 sekunder senere også var kommet farende gennem
lysskæret, stadig fægtende med den tomme vodkaflaske.
Desværre kunne jeg ikke høre hvad der efterfølgende blev talt om ved
det andet bål, men i løbet af få øjeblikke havde alle rejst sig, og var forsvundet ind i deres respektive telte, uden tvivl for at overveje et liv i total afholdenhed fra nu af.
Så gik der fem minutter. Vi havde forlængst fået vækket Stewarts medhjælper, men han virkede ikke særligt interesseret i at gøre noget. I stedet lod
han os forstå, at hvis Stewart virkelig havde gjort som vi beskrev, så måtte
han også selv kunne rode sig ud af det igen, og iøvrigt skulle vi tidligt op næste morgen, så hvorfor gik vi egentlig ikke bare i seng igen?
Det gjorde vi da også - lidt efter, da der lød skridt ud i mørket, og Stewart endelig dukkede op igen.
”Nå,” var alt hvad han sagde. ”Nu tror jeg ikke den kommer tilbage
foreløbig.”
Og så gik han ind i sit telt igen, og faldt i søvn så hurtigt, at man skulle
tro, det hele havde været en drøm.
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Brandværnet skal spare - men ikke på aktiviteterne
Der har netop været generalforsamling i Ullerup Frivillige Brandværn. Status
er, at vi har haft et godt 2008, men også får udfordringer i 2009.
Vi har været alarmeret 29 gange i 2008. Kun én af alarmerne var en større
brand, hvor bygningen ikke kunne reddes. Det var en ældre ladebygning og
vi fik stoppet ilden, inden den bredte sig til stuehuset. Der har været en del
mindre opgaver, hvor vi heldigvis får stoppet ilden, inden det bliver alvorligt.
Så har vi haft hele 3 færdselsuheld med fastklemte, hvilket er væsentligt mere end vi normalt oplever. Vores nye udstyr til frigørelse har derfor allerede
været i indsats flere gange. Heldigvis har ingen været med virkelige alvorlige
skader, så alle vi har reddet ud, er kommet sig efter et ophold på sygehuset.
Vi har i 2008 på trods af lidt frafald været i stand til at holde medlemstallet oppe på de 30 aktive, vi skal være. Vi mistede ét medlem, hvis nye job
som beredskabschef i kommunen, ikke kunne kombineres med hvervet som
frivillig brandmand. For ikke at blive sin egen chef, måtte han vælge Ullerup
frivillige brandværn fra. Nok en brandmand måtte ufrivilligt trække sig ud af
værnet da en dårlig ryg kom ind som medaktør.
Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget andet. Nu blev der plads til
friske kræfter og vi fik Martin ind - han bor 2 min. fra stationen og begynder
sin uddannelse i foråret. Også en Blansing blev der plads til, Søren som er
fuldt uddannet brandmand ifbm. hans værnepligt hos Beredskabsstyrelsen i
Haderslev. Et par aktive gutter, der giver masser af ny energi i det gamle
værn, og nok skal fylde pladsen ud hvor der blev et par huller.
Vi fejrede på generalforsamlingen noget så sjældent som
en 50 års jubilar! Det er aldrig sket før i værnets levetid.
Jørgen Rasmussen kom med i Ullerup Frivillige Brandværn i 1959 - dengang var det nyt at værnet havde en rigtig autosprøjte! Jørgen har været med til rigtig mange ting
i sine år i brandværnet og kommer stadig til øvelser og
udrykninger for at gøre sin del af indsatsen! Mange gange
tillykke til Jørgen og en tak for den lange, trofaste indsats.
Som der før har været skrevet, har vi fået meget nyt udstyr i 2008. Vi har nu
noget af det bedste og nyeste udstyr blandt brandværn, der ligger i de små
byer. 2008 har derfor været et dyrt år, hvor de ekstra investeringer kun har
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været mulige gennem ekstra bevillinger til f.eks. brandbilen, tilskud fra Broager Sparekasse og den støtte vi får fra vores støttemedlemmer.
Til gengæld bliver 2009 et "spareår". Alle brandværn i Sønderborg kommune - også i Ullerup - bliver nødt til at udskyde yderligere investeringer hvor
det er muligt, da bl.a. nogle flere år gamle investeringer i Brand & Redning
skal betales, for at vores budgetter ikke skal blive ved med at blive belastet af
gælden.
Det vil vi dog ikke lade gå ud over vores aktivitetsniveau - og heldigvis står
vi heller ikke med flere akutte mangler i vores udstyr. Så må vi bare gøre det
bedste, vi kan for at holde alt kørende så billigt som muligt!
Men vi holder selvfølgelig igen i år fastelavnsfest lørdag d. 21. feb. 2009,
kl. 14:00 på brandstationen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kom bl.a.
forbi og se vores nye brandbil og frigørelsesværktøj, der klipper i biler som
er de af smør!
Vi kommer også forbi for at sælge støttemedlemsskab sidst i april og først i
maj. Vi håber på igen i år at få en lige så stor støtte, som vi plejer! Det hjælper virkelig til at holde det gamle værn opdateret, ungt og velkørende! På
forhånd tak. Se evt. mere på vores hjemmeside: http://www.ufbr.dk (se under Bliv Støttemedlem)
I øvrigt er du altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget du vil vide
eller kan bruge os til. F.eks. hvis vi skal komme forbi til en gadefest, for at
sprøjte ungerne til eller hvis i er en gruppe, der gerne vil besøge stationen.
Mail bestyrelsen (bestyrelsen@ufbr.dk) eller ring til kaptajn Jørn Mathiesen
på tlf.: 7446 1851

- bare husk at al alarmering - stort som småt - skal ske til 112.
Så kommer vi, så hurtigt, vi kan!

Februar:
Tirsdag d. 10. kl. 18.00
Let og lækker mad v./Henriette Dåbæk. Bakkensbro skole (HHF)
Onsdag d. 18. kl. 19.00
Bjarne V. Poulsen fortæller om lovligt/ulovligt brændsel til vore brændeovne
o.l. Bakkensbro skoles bibliotek. (Landsbylauget)
Onsdag d. 18. kl. 20.00
Generalforsamling i landsbylauget. Bakkensbro skoles bibliotek.
Lørdag d. 21. kl.14.00
Fastelavn på brandstationen. (UFB)

Marts:
Mandag d. 3. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Bakkensbro skole.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop
kaffe. Herefter kommer Maria, Ameryllis, Broager og
tryller med blomster.
Gerne tilmelding senest 1 marts til Gunhild 74 46 14 22
eller Anna 74 46 12 59 (HHF)
Lørdag d. 14 kl. 11.00
Gymnastikaopvisming i Sundevedhallerne (SGF)

April:
Søndag d. 19 kl.10.00
Affaldsindsamling med efterfølgende pølsespisning i skolegården.
(Landsbylauget)
Onsdag d. 22. april kl 1800. Aftentur med bus til Renbæk statsfængsel.
Rundvisning i statsfængelset, hvorefter vi får en kop kaffe. Pris 50.00 kr.
Tilmelding senest den 17. april til Lilly 74 4610 69 eller Anna 74 46 12 59
HHF = Ullerup og omegns husholdningsforening SGF = Gymnastikforeningen
UFB = Ullerup frivillige brandværn

Et varmt emne! Det kan man vel med rette kalde spørgsmålet om hvorvidt
man skal betragte engangspaller som miljøfarligt affald eller som potentiel
varmekilde. Vi har fået Bjarne V. Poulsen - fra miljøafdelingen i Sønderborg
kommune til at komme og fortælle om kommunens politik på området. Han
vil forsøge at få en kollega fra byggeafdelingen med sig. I Byggeloven findes
nemlig regler, der bruges til at sikre ordentlige/ryddelige forhold på ejendomme.
Mød op! Det kunne godt blive interessant.

