2. årgang 2. udgave maj 2009
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Hvordan skal vores lille
”oase” se ud om 10 år?
Landsbylauget opfordrer alle til at deltage i mødet
om, hvilke kendetegn denne del af Sønderborg
storkommune skal bære præg af i fremtiden.
Sønderborg kommune har i kommuneplanen for 20052017 sat landsbyer og landsbymiljøer på dagsorden. I den
forbindelse har Sønderborg Kommune ønsket, at alle
landsbyer laver en udviklingsplan.
For at hjælpe os på vej med en udviklingsplan for området
kommer Julie Thorsø Hansen fra Sønderborg kommune på
besøg i Bakkensbroskoles bibliotek

tirsdag den 19. maj klokken 19.30.
Vi håber på et stort fremmøde denne aften, da det er
her alle har en mulighed for at give deres mening, om
et meget vigtigt emne, til kende.
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På Dronningens fødselsdag
d. 16. april, blev flagene
hejst i Avnbøl og Ullerup.
Læs om flaglauget på side 15
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”Når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele armen”. Det ordsprog har
nok mange mennesker igennem tilværelsen måttet sande, og mon ikke også det var
med nogenlunde de ord i baghovedet, at mange mennesker sad til vor generalforsamling midt i marts måned?
Der var for første gang i Avnbøl/Ullerup landsbylaugs historie noget nær fuldt hus i
skolens bibliotek ved begivenheden. Der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, og mange gode mulige kandidater var til stede, men ak – ikke en eneste kunne tænke sig en bestyrelsespost. Som en af de ”gamle” i bestyrelsen har også jeg
oplevet det med lillefingeren, som blev til lidt mere, så på en måde har jeg forståelse
for situationen, men på en anden måde ikke. For det med, at det ene tager det andet
med sig, er egentlig kun et udtryk for, hvor spændende en opgave det er, at sidde til
bords, hvor en del af vores områdes fremtid formes.
Andre vise ord fortæller ”at der ikke er noget der er så skidt, uden at det er godt for
noget andet”. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til selv at finde de to
manglende medlemmer, og det har resulteret i en ”fisketur”, hvor Marlene Godt fra
Ullerup og Mette Valentin fra Avnbøl bed på krogen. Vi tror på, at det er et par meget kompetente mennesker, vi her har fisket op og ser frem til et godt samarbejde.
For AU-Postens vedkommende var bladets økonomi også oppe at vende. Her skortede det ikke på gode forslag til at afhjælpe bladets lidt trængte økonomi. Blandt andet
kom et forslag om, på samme måde som brandværnet, at sælge et støttemedlemskab
én gang om året. I langt de fleste tilfælde ved vi, at brandværnet bliver godt modtaget, når de kommer ud; og skulle man dømme efter stemningen i lokalet, ville dette
ikke være anderledes, hvis landsbylauget kom ud. Ideen virkede altså til at være god,
men så alligevel ikke. For skulle vi i bestyrelsen bruge det meste af en uge på at sælge støttemedlemskaber til landsbylauget, så ville der nok forsvinde lidt mere af den
føromtalte arm.
Derfor har vi drøftet, om vi skal foreslå et samarbejde med Bakkensbro skoles 6.
klasse. Dette samarbejde skulle i givet fald gå ud på, at børnene imod at sælge støttemedlemskaber til Landsbylauget, får et procentvist udbytte til at forsøde lejrskolen i
slutningen af skoleåret med. Dette vil vi efter sommerferien kontakte den kommende
6. klasses kontaktforældre om. Mere om dette senere på året.
I denne udgave af bladet har skolen, børnehaven og lokalhistorisk forening benyttet
sig af tilbuddet om at formidle sig igennem AU-Posten.
Tranekær er området som fysisk skiller Avnbøl og Ullerup. Her løb engang en lille
bæk, som man i fordomstid som så mange andre steder rørlagde. For et stykke tid
siden hørte jeg, at den på en strækning nu skulle blotlægges. Dette faldt mig ind, da
jeg forleden faldt i snak med en af de mange bønder i området. Han havde sin holdning om den sag og har på opfordring fra undertegnede her i bladet givet den videre
til os.
Vor mand fra ”Østfronten” udlover en præmie til den, som løser en lille rebus og KT
fortæller videre om tiden, der var engang, også han kommer med en opgave til os
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læsere.
Læs også om familien Witt’s Project Zero, om vort nye flaglaug og meget andet.
God læselyst.

Bo Bonde

Jeg vil gerne starte med at takke for indsatsen ved vores årlige affaldsindsamling, langs vejene her i området. Det er en
indsamling som i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening altid løber af stablen den samme dag landet over.
Arrangementet i Avnbøl/Ullerup var som sidste år vellykket
på alle måder. I år var vi 15 voksne og 2 børn (lidt færre end
sidste år). Men det skal dog siges, at store dele af landsbylauget var forhindret i at deltage. Trods den lidt ”tynde besætning” blev næsten alle de ruter, vi havde sidste år, gået igennem igen. Men
det var hurtigt at komme over i år. Der var langt fra den samme mængde affald som i 2008. Resultatet var omkring 100 kg affald fordelt på 20 sække.
Det er dejligt, at det ”kun” er 10 % af det, der blev samlet sidste år. Den efterfølgende grillpølse smagte godt i det gode solskinsvejr.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle aktive indsamlere og til Svend Ove og
Marlene, der har været aktive med at stille arrangementet på benene.
Sønderborg kommune havde inviteret til møde om kommunebiblioteket i V.
Sottrup. Det var et møde om, hvad biblioteket kunne gøre for borgerne i området. Vi havde et par repræsentanter med til mødet. Hvad de hørte, har de
skrevet om på side 28
Den søndag der var affaldsindsamling, havde Danfoss og Project Zero inviteret de 100 Zero familier til Danfoss Universe, vi skulle se og teste deres
nye udstilling om energi. Det var en interessant dag. Dagen var en generalprøve for Danfoss, udstillingen var ikke helt færdig. Men Danfoss fik deres
udstilling testet, og vi blev lidt klogere på, hvor energien kommer fra. (De
100 Zero familier er et projekt, som alle har kunnet melde sig til, og det er et
stort forsøg, hvor vi og alle fra myndighederne kan se, hvor langt og hvor
meget energi 100 familier kan nå at spare på et år.
LAG er navnet på en gavmild forening i Sønderborg kommune. Som skrevet
senere i bladet, deler de penge ud til mange formål, og vi har nu fået et ben
indenfor i form af Svend Ove Edemann. Vi håber på den måde at få lidt indsigt i, hvordan vi får ledt lidt af midlerne i retning af vores område.
På ingen anden end Dronningens fødselsdag begyndte flaglauget på sit embede. Flaglauget
er et nyt tiltag, som vi alle får glæde af. Vi vil nu kunne ny4
de synet af Dannebrog på alle officielle flagdage. Tak til de gode mennesker
som har involveret sig i denne sag.

En tak skal også lyde for samarbejdet til alle, som er aktive omkring udgivelsen af AU-Posten. Det er en stor skare af indlægsskribenter, annoncører,
bladudbringere, bestyrelse og redaktører, som bruger mange resurser på dette
projekt.

Til sidst vil jeg komme med en opfordring til at give et
lille økonomisk bidrag til driften af vores blad.
Skulle dette have interesse kan bidraget overføres til :

Andelskassen
V. Sottrup
konto nr.:
5953-1066732
Asmus Madsen
Avnbøl Ullerup landsbylaug

I bestyrelsen har vi vedtaget, at give alle interesserede i vort område, mulighed for at abonnere på nyhedsbreve omkring hvad der sker i området via
landsbylauget m.m.
Pt. har vi udvalg der arbejder med følgende:
•
Trafikken i og omkring Avnbøl-Ullerup (Rundkørsel - Motorvej m.m.)
•
Natur i og omkring Avnbøl-Ullerup (Stier - Tranekær - m.m.)
•
Medborger/Aktivitetshus
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Derfor opfordrer vi alle som har interesse, at maile jeres mailadresse ind på
kontakt@au-laug.dk med ref. til et eller flere af ovenstående emner.

Lokalhistorisk forening

for Sundeved

Vi havde generalforsamling d. 10. marts, hvor nye vedtægter blev vedtaget
og foreningen ændrede navn fra Historisk Forening for Sundeved til
Lokalhistorisk Forening for Sundeved.
Derudover blev antallet af bestyrelsesmedlemmer sat ned fra 9 til 7.
Følgende blev valgt:
Carl Peter Møller, Avnbøl.
Folker Svane, Kobberholm.
Britta Staugaard, Nybøl.
Troels Christensen, Nybøl.
Pia Wagner, V.Sottrup.
Frede Jensen, V.Sotrup.
Marie Hansen, Blans.
Den 16. marts skulle der have været afholdt konstituerende møde. Dette blev
aflyst p.gr. af sygdom.
Mødet er siden blevet afholdt d. 23. marts med følgende resultat:
Formand: Carl Peter Møller
Næstformand: Troels Christensen
Sekretær: Frede Jensen
Kasserer: Pia Wagner
Arkivleder: Marie Hansen
Vi holder sommerudflugt tirsdag d. 26. maj 2009 kl. 19 med en tur til
Nørreskoven på Als, hvor alle kan deltage.
Nærmere mødested bliver annonceret i ugeavisen og vil også kunne findes
på landsbylaugets kalender på www.au-laug.dk og på
www.sundevedarkiv.dk
Carl Peter Møller
Formand. 6
Er man som så mange af os fra naturens side blevet begavet med lidt
nysgerrighed og kommer dette til udslag i en søgen efter vor forholdsvis

nære fortid i det nære, kan jeg varmt anbefale et besøg på lokalhistorisk
arkiv.
Mit indtryk er at man altid er klar med en kop kaffe og en snak om hvilke
spørgsmål man som ”kunde” søger svar på.
Besøger man hjemmesiden www.sundevedarkiv.dk vil man blandt meget
andet kunne læse følgende:
Arkivet i Sundeved er en sammenlægning i 1992 af de tre sognearkiver i Sottrup, Ullerup og Nybøl, der startede helt tilbage i 1960'erne.
Arkivet har derfor en righoldig samling, her kan nævnes:
Kirkebøger: Ullerup, Nybøl og Sottrup sogne i kopi
Folketællinger: Sottrup 1840, Ullerup 1845, Nybøl 1803 og 1845 i kopi
Slægtsbøger: Bl.a. Lyck, H. P. Hansens mødrende slægt
Andre samlinger: N. J. Feilberg - en præstegård i Sundeved 1864, Jens
K. Lampes erindringer.
Foreningsarkiver: Bl.a. fra egnens idrætsforeninger
Billeder: Bl.a. fra fotograf Bartram, Ullerup
På læsesalen er der 5 arbejdspladser og 2 mikrokortlæsere.
Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.
Afleveringer:
Du kan aflevere til lokalarkivet i vores normale åbningstid, eller ved at kontakte en medarbejder.
Nyttige oplysninger:
Adresse på Truenbrovej 21a, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Arkivet har åbent mandag fra kl. 9-11 og onsdag fra kl. 15-17
tlf.nr. er 74 46 61 05
e-mail er 466105@mail.dk Hvis man ikke kan komme i åbningstiden kan
man henvende sig til arkivleder Marie Hansen på tlf. 74 46 14 70 eller til formand Carl Peter Møller på tlf. 74 46 14 40
Hjemmeside www.sundevedarkiv.dk
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Naturen – set med andre øjne
Som landmand finder jeg det helt naturligt, at den danske natur prioriteres
højt. Det er simpelthen en forudsætning for vores levebrød nu og i de kommende generationer.
Men naturhensynet kan også blive for voldsomt. Det oplever vi landmænd
ofte, når politikerne bruger naturen som kampplads til at kapre stemmer.
Et eksempel herpå ligger i Tranekær, hvor en cirka 100 år gammel, nedgravet vandledning, der fører mark- og overfladevand gennem et moseområde,
skal renoveres. En del af planen for den lokale vandledning er, at ledningen
delvist skal laves om til et åbent vandløb.
Sker det, kommer det til at betyde, at lodsejere, der har jord op til vandløbet,
ikke må dyrke deres jord i en bred bræmme fra vandløbets overkant. Dette
naturhensyn kan være rimeligt. Problemet for de lokale landmænd, som berøres, er, at de skal betale. Endnu mere bekymrende er det, at kommunen løbende udpeger nye områder som særligt miljøfølsomme områder. Efter en
årrække kan en bræmme langs et vandløb f.eks. blive taget permanent ud af
drift.
Disse reguleringer er et voksende problem for landbruget. Mere natur er
nemlig en billig omgang for politikerne – betalt af den enkelte landmand.
Samfundet tager simpelthen jord, som landmanden har købt og betalt, ud af
drift. Og samfundet betaler ikke landmanden erstatning.
Eksemplet fra Tranekær er langt fra enestående. Landmænd i hele landet pålægges dagligt restriktioner, som ikke koster samfundet én krone. Den enkel-
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te landmand har ingen klagemulighed, og han råder reelt ikke længere over
sin jord. Det betyder også, at landmanden ikke kan disponere langsigtet, fordi han ikke ved, om nye naturhensyn kolliderer med hans dispositioner.
Et enkelt vandløb ved Tranekær flytter naturligvis ikke meget, kan man hævde. Men mange bække små, gør som bekendt en stor å. De vidtgående – og
for politikerne omkostningsfri - naturhensyn, der år efter år pålægges landbruget, er ikke rimelige. Vi tager gerne vidtgående naturhensyn – men regningen for de ekstra naturarealer bør være et samfundsanliggende.
I dag er cirka 150.000 mennesker beskæftiget i fødevareerhvervet i Danmark. Eksporten direkte fra fødevareerhvervet er samlet på over 60 milliarder kroner årligt, og eksporten af viden, maskiner og teknologi, der er knyttet
til landbrugs- og fødevareproduktionen, er næsten lige så stor.
Hvis vi skal bevare disse arbejdspladser og eksportindtægter til det danske
velfærdssamfund, er grænsen, for hvad landbruget kan klare af erstatningsfri
reguleringer, nået for længst. Men den del af historien glemmer politikerne
at fortælle. Måske fordi de har en klar interesse heri.
MVH
Lorens Peter Lorenzen

PENSION OG BUTIK
LABJOY
‐ for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til 9
redaktion@au-laug.dk

Om et gammelt Ullerup-maleri.
Ved et tilfælde stødte jeg forleden på internettet på et fotografi af et gammelt Ullerup
maleri.
En person – Jacob Christensen – skrev nedenunder fotografiet:
”Ikke helt en glemt Gaugain
men en lokal kunstners version af min oldefars, August
Lassens (1866-1939) hus og
bageri i landsbyen Ullerup
lige udenfor Sønderborg. Huset blev revet ned i midten af
1970’rne, men jeg husker
svagt at have besøgt stedet som lille dreng”
Bageriet lå på Kalvetoft og August Lassen havde købt det af bagermester
Hølk. Lassen havde mange børn som hjalp i bageriet og ved husholdningen
efter konens død i 1907. I 1920’rne solgte han det til bagermester Hans Kramer, og senere blev det overtaget af bagermester Alfred Zoega, som blev den
sidste aktive bagermester her, før huset blev revet ned for at give plads til en
tiltrængt vejudvidelse, idet der var et meget snævert hjørne omkring husets
nordgavl.

10
Samme motiv år 2009

Om smedemester Johan August Hymøller.
Johan August Hymøller ( født 1859) boede
til leje hos Christen Christensen (”æ
hojskomache”) i Kalvetoft nr. 2. Hans kone (født 1858) var fra Kønigsberg. De havde 11 børn.
Hymøller var en rigtig smedetype, og man
siger om ham, at han var en meget dygtig
grovsmed.
Han arbejdede i bøndernes fællessmedie,
som lå i det man dengang kaldte ”e Smirrefoet”, og selve smedien lå, hvor
nu kirkens kapel ligger.
En lille historie om smed Hymøllers evner. Ullerup kirketårn var ved at blive
bygget i 1902, og en dag mødte arkitekten op med tegninger og beskrivelser
af de årstal, der skulle mures fast i tårnets forvæg. Tegningerne blev forevist
kirkens forstanderskab, og de blev godkendt, hvorefter arkitekten igen rullede papirerne sammen med en bemærkning om, at han ville opsøge en smed i
Flensborg, der kunne smede disse tal. Et af medlemmerne bemærkede hertil,
at det kunne smeden Hymøller sagtens klare, når han så tegningerne. Arkitekten studsede, men pakkede ud igen, tog en af tegningerne ud og rakte
medlemmet det. ”Gå om til smeden og bed ham om at lave dette tal, så vil
jeg se på det, når jeg kommer igen næste uge” Og så var sagen afgjort. Hymøller smedede tallet efter tegningen,
og han fik senere ordre til at smede
alle fire tal.
At de i dag ser ud som de gør er ikke
smedens fejl, for han smedede dem til
punkt og prikke efter .tegningerne.
Påfaldende er dog stilskiftet mellem
de to første cifre og de to sidste.

I mine ”gemmer” har jeg et såkaldt ”Kartenblatte” over Ullerup, sådan som
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Ullerup var omkring år 1900 - altså netop på den tid Hymøller smedede
årstallet 1902.

Her lå bøndernes
fællessmedie i
”e smirrefoot”
smedeforte

Have-espailler efter ønsker og mål.
Ring til Frank og få et tilbud.
Pris for viste rosenbue: 350 kr

Nøddebo
Enterprises
mobil: 27 84 94 49
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Vi udfører også hjemmeindustri-opgaver

Undertegnede blev opfordret til at stille op ved generalforsamling i LAG
Sønderborg
Som medlem af Avnbøl-Ullerup Landsbylaugs bestyrelse og som selvstændigt erhvervsdrivende havde jeg nogle betænkeligheder, da dette både arbejdsmæssigt men ikke mindst med disse kasketter på, kunne give nogle habilitetsproblemer, men efter at have snakket med bestyrelsesmedlemmer i
begge foreninger, gjorde jeg op, at det ikke kunne give problemer, derfor
valgte jeg at stille op og blev valgt ind.
Som medlem i landsbylauget og i LAG-Sønderborg vil jeg arbejde for at udbrede kendskabet til mulighederne for borgere i området at søge om midler
til bl.a. kultur, natur, og erhvervsfremmende aktiviteter.
Derfor gør brug af jeres lokale mand i LAG-Sønderborg, hvis I går med tanker om at starte noget op.

Svend Ove Edemann
Rosenvej 73, Ullerup
74 46 18 59 / 20 47 18 47
edemann@live.dk

Få penge til dit projekt
LAG Sønderborg støtter udviklingen i Sønderborg Kommunes landdistrikter
Har du en god idé til et projekt, der kan skabe udvikling og attraktive levevilkår i dit lokalområde? Så er der en god mulighed for, at du kan få tilskud
fra den lokale aktionsgruppe (LAG) i Sønderborg.
LAG Sønderborg fordeler årligt ca. 1,5 mio. kroner til projekter i Sønderborg
Kommunes landdistrikter. Pengene kommer fra EU og Fødevareministeriets
Landdistriktsprogram
Grundtanken bag Landdistriktsprogrammet er, at man bedst skaber lokal udvikling ved at give de lokale kræfter indflydelse på og medansvar for udviklingen i lokalsamfundene. I København og Bruxelles ved man nemlig ikke,
hvad der rører sig i Avnbøl, Ullerup, Skelde eller Lysabild. Det gør man til
gengæld i LAG Sønderborgs bestyrelse, der består af repræsentanter for lokalsamfund, foreninger, erhvervsliv og offentlige myndigheder i 13
Sønderborg
-området.
LAG Sønderborgs bestyrelse har valgt at bruge sine millioner på projekter

inden for tre indsatsområder:
Aktiviteter, der skaber positiv udvikling i landsbyen
Natur- og kulturhistorie
Iværksætteri og erhvervsprojekter
Det er altså både almennyttige og kommercielle projekter, der kan modtage
tilskud fra LAG Sønderborg. Og LAG-projekterne spænder vidt. I Broballe
har man fået tilskud til etablere et mikrobyggeri i det nedlagte mejeri. Almsted har fået penge til at renovere landsbyens gamle stendige. Og i Stevning
er pengene gået til at indrette et aktivt og handicapvenligt kultur- og medborgerhus. Fælles for projekterne er, at de skaber vækst og livskvalitet i Sønderborg Kommunes landdistrikter.
LAG Sønderborg har 6 årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. august, 1. oktober og 1. december. En ansøgning til LAG
Sønderborg består af et ansøgningsskema og en projektbeskrivelse.
Ansøgningsskema og -vejledning finder man på LAG Sønderborgs
hjemmeside www.lag-sonderborg.dk
Hvis man har en idé til et projektet, kan man få råd og vejledning omkring
ansøgningsprocessen hos LAG Sønderborgs koordinator Martin H. Brunsgaard. Koordinatoren kan kontaktes på koordinator@lag-sonderborg.dk eller
tlf. 29 91 69 65.
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Flaglauget i Avnbøl/Ullerup er nu sat på skinner, så for eftertiden flages
der på alle de officielle flagdage i både Avnbøl og Ullerup.
Flagstangen i Ullerup bruges også af kirken. I fremtiden vil der blive flaget
ved bryllupper og begravelser, men ikke nok med det. Et samarbejde imellem kirkens personale og flaglauget har også betydet, at præstens ønske om
at flage hver gang der er højmesse i kirken, har kunnet lade sig gøre at efterleve.
Flaglauget har i dag fem medlemmer som har delt opgaverne imellem sig.
Disse fem medlemmer er alle bosiddende i Ullerup. Derfor er der stadig god
plads til en enkelt Avnbølborger eller flere, skulle nogen have lyst til at deltage, er man velkommen til at kontakte undertegnede.
Tove Kruse
Tlf.: 24 98 34 11
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Co2 besparelser er ikke kun for folk i fodformede sko!
Da Sønderborg kommune ville starte projekt Zero, tænkte jeg med det samme ”det er noget for vores familie”. For det første er jeg lidt ”miljøskadet” i
forvejen, da jeg har med energi at gøre til daglig. Men ikke mindst for mine
børn, synes jeg det kunne være sundt for dem at lære om miljøet.
Deres dagligdag gør det jo nemt. De åbner for vandhanen og så kommer der
vand. Og de tænder for kontakten og så kommer der lys.
Men hvad koster det? Og hvor kommer strømmen fra?
Det er meget svært at fortælle børn, at de skal slukke lyset, når de ikke er i
værelset eller lukke for vandet, når de børster tænder. Særlig en 4 årig som
bare går videre, når man siger det til hende.
Vores ældste datter sad en dag i stuen og spillede på den bærbare computer,
og så fjernsyn samtidig.
Jeg sagde til hende, at hun måtte vælge enten var det fjernsynet eller den
bærbare og lige lidt om co2 udledning og Project Zero. Så blev fjernsynet
slukket. Jeg kunne da nok se at jeg var irriterende at høre på.
Et par dage efter sad JEG med den bærbare computer og så fjernsyn……….
Der er vist ingen tvivl om, hvad hun sagde til mig. Det lærte vi begge to noget af.
Vi skal hver måned aflæse vores forbrug og se om de tiltag, vi går og laver
hjælper. Og der vil jeg godt komme med et godt råd: STANDBY FORBRUG. Det er helt vildt hvad man kan spare i strøm ved at bukke sig ned og
slukke for kontakten til fjernsynet og div. opladere m.m.
Nu skal man ikke tro vi sidder med stearinlys om aftenen og at vi vasker os i
koldt vand.16Det er mere at blive bevidst om, hvad der unødig
”energispilder”. Og så kommer man jo ikke udenom, at folks miljøbevidsthed sidder i pengepungen. Hvorfor skulle man slukke for standbystrømmen,

hvis man ikke kunne spare nogen penge.
Mine forventninger til projektet er, at alle i familien tænker over hvad vi bruger vores energi til. Og det er lige fra tøjvask, kørsel i bil, køb af plastik poser. Ja listen er lang.
Så en opfordring fra alle Zero Familier: Brug hovedet og spar energi og
penge!
Skrevet af Michael Witt
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Bagerst fra venstre:
Anders Kingo, Torben Kring, Jeppe Clausen, Søren Minds Johannsen,
Niklas Bladt, Charles Kamau, Andreas Gaasdal Kassentoft, Mikael
Beck, Chris Falkenberg Rasmussen
Midten fra venstre:
Stephen Klindworth Clausen, Mathias Strange Nielsen, Kasper Høj
Lorenzen, Andreas Kay, Morten Pedersen, Simon Aslev Martinsen,
Jacob Eckhoff Ohrt Nissen, Jannik Lindhøj Mathiesen.
Forrest fra venstre:
Trine18Nissen, Signe Duus Damkjær, Trine Haug Krab, Sophie Louise
Holmegaard Frandsen, Nanna Kristine Breinbjerg, Maria Duus

Som det har været skik de sidste år,
malede årets konfirmander sig også
denne gang igennem Trosbekendelsen i
forbindelse med konfirmandundervisningen.
Igen i år fik de unge mennesker før deres kunstneriske udfoldelser af kunstneren Vibeke Fonnesberg et lille indblik i
farvernes betydning for øjets og sindets
opfattelse af de enkelte farver.
23 sætninger består den af - som de fleste måske husker.
Hvert billede og medfølgende tekst er
her sat op i plakatformat, og kan i den
kommende tid findes i kirken.

Intet mindre end 22 konfirmander var der
at holde styr på denne dag, og selv om
vejret artede sig fra bedste side i
kirketiden, trak mørke skyer alligevel op i
horisonten da det hele var overstået.
Om det var den manglende magt til at
overholde sit løfte om godt vejr på dagen,
eller de mange konfirmationer, der just var
overstået, som havde tæret på vor
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vides ikke. Men en pibe tobak var tiltrængt
oven på dagens gerning.

Nyt fra Ullerup Børnegård.
Som det nok er en del af borgerne i Avnbøl-Ullerup bekendt, har der det sidste år været arbejdet intenst på at udvikle tanken om et børneunivers i Avnbøl-Ullerup til virkelighed.
Hele tanken om et børneunivers udsprang af, at man fra kommunens side
havde varslet ændringer i børnepasningsstrukturen.
Der blev straks sat en masse gode lokale kræfter ind i kampen, for at få et
børneunivers i vores lokalsamfund. Udgangspunktet var, at et børneunivers
skulle omfatte både skolebørnene, altså Bakkensbro Skole og små børn, d.v.s
børnehave og dagpleje. Det ville have en masse fordele, bl.a. nært samarbejde mellem skole og institution omkring pasning og uddannelse af vores børn,
med al den faglige udvikling der kunne ligge i det. Man skulle også som forældre til børn i vores landsbyer kunne aflevere børn i alle aldre ét sted, nemlig børneuniverset. Mange så nok også en sikring af vores lille landsbyskole
som et meget vigtigt argument.
Set fra børnehavens synsvinkel, var der mange fordele i projektet, og vi gik
fra ledelse og bestyrelse positivt ind i arbejdet. Der blev holdt møder, hvor
der blev fremlagt erfaringer, forslag og tanker om, hvorledes et børneunivers
kunne tage form.
Vi vidste, at det for Ullerup Børnegård ville betyde store forandringer at indgå i børneunivers, bl.a. var tanken jo at børnehaven fysisk skulle placeres
ved skolen. I dette tilfælde var bestyrelsen parat til at afgive selvejet.
I oktober var børnehavens ledelse og bestyrelse igen til et møde med kommunen og repræsentanter fra andre landsbyer, der arbejder med børneunivers. Ved dette møde blev det til vores store skuffelse gjort klart, at der stort
set ikke var afsat penge på kommunens budget til at føre planerne ud i livet.
Dvs. at børnehaven skal blive på dennes nuværende matrikel og samtidig
organisatorisk underlægges skolen.
Vi har nu gennem længere tid og på flere bestyrelsesmøder vendt og drejet
fordele og 20
ulemper ved de vilkår kommunen har givet os.
Det er blevet gjort klart fra kommunens side, at vi skal opfylde flere krav for

at kunne være med i et børneunivers:
Børnehaven skal ansøge om at blive kommunal.
Bestyrelsen skal ansøge om at blive optaget som del i skolens bestyrelse.
Børnehaven skal indgå i skolens ledelsesstruktur.
Hvis vi opgiver vores selveje betyder det at vi forærer kommunen en børnehavebygning, uden at vide hvad og hvornår vi får noget i bytte.
At være selvejende som institution betyder også, at bestyrelsen har helt andre
beføjelser end i en kommunal børnehave. Bl.a. er det i en selvejende institution bestyrelsen der ”hyrer og fyrer” personale, vedligeholdelsesarbejde og
forbedringer besluttes af bestyrelsen o.s.v. Disse beføjelser går delvist tabt
ved at overgå til kommunen.
At indgå i skolens bestyrelse og ledelsesstruktur betyder for børnehaven, at
den kommer til at skulle fungere under folkeskoleloven på organisations- og
bestyrelsesplan, men arbejdet med børnehavebørnene tager fortsat udgangspunkt i loven om social service (dagtilbudsloven).
Vi er nået frem til, at vi bliver nødt til at afvente vores deltagelse i børneunivers, fordi det for os er nogle uacceptable vilkår, der på nuværende tidspunkt
foreligger.
Der er med megen beklagelse at vi må erkende, at drømmen sådan som vilkårene ser ud aktuelt ikke kan realiseres, men vi har et stort håb om at Bakkensbro Skole og Ullerup Børnegård kan fortsætte det gode samarbejde, der
allerede fungerer så flot. Vi har ikke på noget tidspunkt i denne proces været
i tvivl om at vores fælles mål er en god, tryg og lærerig hverdag for AvnbølUllerups børn.
Vi afventer med spænding de næste udspil og den kommende dialog med
kommunen og vil gennem AU-Posten informere så godt det er muligt.
På vegne af bestyrelsen for Ullerup Børnegård
Tine Willumsen Hermann

21

Børneunivers – en opfølgning / status.
På baggrund af de senere tids skriverier i Jyske føler skolebestyrelsen ved
Bakkensbro, at det er vigtigt, at alle ved, hvor vi pt. står i arbejdet omkring et
børneunivers. Det skulle nedenstående gerne give et billede af, og ellers står
vi altid til rådighed, hvis man måtte have spørgsmål. Ligeledes er alle naturligvis også velkomne til at ringe til skolen.
Skolebestyrelsen på Bakkensbro skole har et stort ønske om, at der stadig
kan etableres et Børneunivers på Bakkensbro skole trods Ullerup børnegårds
udmelding til politikerne om, at de ikke ønsker at afgive deres selveje.
Skolebestyrelsen arbejder videre med planerne om et Børneunivers, og ser
ikke skolen som lukningstruet af den grund. Skolen er velfungerende og har
lige renoveret lokalerne i SFO samt fået en ny legeplads.
Skolebestyrelsen anser Bakkensbro skole som det naturlige midtpunkt for
hele lokalsamfundet og mener at et Børneunivers er med til at styrke vores
lokalområde. Skolebestyrelsen anser det som ganske naturligt, at der omkring skolen nuværende bygninger kan etableres både en ny daginstitution
med plads til børnehave og dagpleje, samt et medborgerhus. Med dette vil den fortsatte beståen af lokalsamfundet være sikret.
På vegne af skolebestyrelsen på Bakkensbro skole
Anne Loff Østergaard
Formand

Pølsevogn:
Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74
22 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG

Det va en lille hus`mandsfamilie .Beståen a æ kuun å æ mand.
En sommedaw da æ mand kom ind te brød, såe æ kuun,
mand kan då it hæng æ tøjsnoe op æ hæ stoe vask æ daw.
Æ mand såej it æ daw, men måske æ morn.
En ståens tid ætte kom æ mand løffen å råft, kuun kuun
æ køøe æ ræen ue, kom å hjolp.
Hvo te æ kuun såej, æ hæ it tid æ daw, men måske æ morn

Børneloppemarked i skolegården d.16/6
Som opstart på sommerferien arrangerer Bakkehuset igen i år børneloppemarked i skolegården.
Alle områdets børn og unge er velkomne til at komme og være handlende for
en dag. Vi håber at se både dagpleje, børnehave og skolebørn, som butiksindehavere denne dag. Så har du gamle Anders And blade, akvariefisk, legoklodser, mormors marmelade, hundehvalpe eller en helt anden handelsvare,
er du velkommen til at stille din bod op i skolegården denne dag.
Hvis du vil hjælpe Bakkehuset lidt, må du gerne give besked hvis du kommer med en bod.
Bakkehuset sælger kaffe og kage, og skulle trangen til pølse, øl og vand
overmande en, er landsbylauget lige som sidste år på pletten med et repræsentativt udvalg af disse herligheder.
På grund af manglende tid er Bakkehusets tombola i år undladt.
Markedet finder sted tirsdag d.16/6 klokken 16.00 og varer så længe der er
gang i handlen.
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Videnskabens krinkelkroge
af Lars Thomas
Vi ved jo allesammen godt, at videnskab er noget
mærkeligt noget. Det kan være både svært og uforståeligt, men i høj grad også spændende. Verdens dygtigste videnskabsmænd bliver hvert år hædret ved en
ceremoni i Stockholm, når Nobel-prisen, den videnskabelige verdens fornemste udemærkelse bliver uddelt. Det kommer i fjernsynet, og aviserne skriver om
det her, der og allevegne. Hvad de færreste derimod ved er, at der også hvert
år uddeles en alternativ Nobel-pris, for videnskab der ”ikke kan eller bør
gentages” eller ”først får en til at grine, og derefter til at tænke”.
Den såkaldte Ig Nobel Pris uddeles hvert år i oktober på Harvard Universitetet i USA, og den bliver desværre ikke omtalt nær så meget som den
rigtige prisuddeling. Det er en stor skam, for den er nemlig meget sjovere.
Inden jeg går over til at præsentere vinderne for 2008, skal jeg dog lige pointere, at intet af den videnskab der omtales i det følgende, er opdigtet – det er
altsammen udført med stor seriøsitet og alvor, og har været offentliggjort i
velkendte og respekterede videnskabelige tidsskrifter.
Ig Nobel Prisen i Ernæring gik i 2008 til de to forskere Massimiliano
Zampini fra Universitetet i Trento i Italien og Charles Spence fra Oxford
Universitetet i England, for deres banebrydende arbejde med kartoffelchips.
De opdagede, at man elektronisk kunne ændre på lyden af en knasende chip,
og på den måde få en person der spiste den til at tro, at den var sprødere og
friskere end hvad der rent faktisk var tilfældet.
Fredsprisen gik til medlemmerne af den svejtsiske etiske komite, som
har fået indført i svejtsisk lovgivning, at man i fremtiden skal tage hensyn til
planters værdighed, hvis man for eksempel vil have tilladelse til at lave forsøg med dem i forbindelse med bioteknologisk udvikling og lignende.
Så var der arkæologerne, som indenfor IgNobel prisens rammer også
kan være mål for tildeling af en pris. I 2008 gik den til en gruppe arkæologer
fra universitetet
i Sao Paulo i Brasilien, som har målt hvor meget et bælte24
dyrs gravearbejde kan forstyrre forholdene i en arkæologisk udgravning.

Andre dyriske aktiviteter har også udløst en af de fornemme priser.
Tre forskere fra det veterinære akademi i Toulouse i Frankrig måtte dele prisen i biologi for deres banebrydende studie som har vist, at lopper der lever
på hunde kan hoppe højere end lopper der lever på katte. Resultaterne har
uden tvivl en dybere kosmisk betydning, eller også har de det ikke, men der
er ingen tvivl om, at de er der.
Fra biologiprisen var der i 2008 ikke langt til kemiprisen. Den måtte i
år deles mellem ikke mindre end to forskellige forskerhold – et amerikansk
og et hold fra Taiwan. Begge forskergrupper havde studeret om Coca-Cola
var et effektivt sæddræbende middel. Det amerikanske hold var nået frem til,
at det var det rent faktisk, men det taiwanesiske hold var nået frem til – med
lige så stor sikkerhed – at det var det ikke.
Der blev uddelt en række forskellige andre priser, men som afslutning
er det værd at nævne fysikprisen, som blev delt mellem to amerikanere, der
matematisk kunne bevise, at lange strimler af hvad som helst, fra hår til papir, før eller senere vil vikle sig sammen til knuder.

I videnskaben og lærdommens ånd, vil jeg i dette nummer afslutte med en
lille konkurrence, som egnens kloge hoveder kan kaste sig over. Det er noget
så enkelt som verdens korteste rebus.

Med andre ord – hvad står der
her?

S

Blandt de rigtige løsninger, der kommer
redaktøren i hænde, vil der blive trukket
lod om et signeret eksemplar af min bog
Kan fisk drukne?

Svar på denne opgave sendes til
redaktion@au-laug.dk eller til
Bo Bonde Kalvetoft 4, 6400 Søn-
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Når snakken falder på områdets historie, så falder det meget naturligt at
se imod kirken. Selv om den har gennemgået mange forandringer i tidens
løb, ikke kun i åndelig forstand, men også bygningsmæssigt, er stadig masser
af ting som de var, da kirken blev bygget i begyndelsen af forrige årtusinde.
Meget er dog siden dengang føjet til, lavet om, og ikke mindst skænket til
kirken. Mange af disse ting er mere eller mindre dokumenteret og har en historie bag sig.
Derfor vil jeg i de kommende udgaver af bladet forsøge at fremskaffe eksempler på sådanne historier.
Til en start læner vi os trygt op ad KT og noget af alt det, han kan fortælle
om dette emne. Men man kan ikke vide alt—ej heller selv om man er gammel skoleinspektør og meget historisk interesseret. Derfor beder KT nu os
om hjælp i en sag om en gravsten på kirkegården.
Men først historien om Hatteknagen i Ullerup kirke
Nederst i kirkerummet – helt nede ved opgangen til orgel og pulpitur – hænger en hatteknage, der har en helt interessant historie.
Karetmager N.P.Thuesen har skrevet om den således:
Jørgen Jørgensen Smed blev i slutningen af 1700-tallet
gift med en datter af boelsmand Jørgen Petersen. Hun hed
Anna Eleonora. Hun var fra en gård, der lå på Kalvetoft,
men denne gård findes ikke mere. Men i 1790 overtog
hendes bror Peter Jensen gården (bolet).
Denne gård havde ligesom andre gårde naturligvis en fast
kirkestol i Ullerup kirke, og de to gårdmænd – Jørgen Petersen og Peter Jensen – har nok snakket om, at der manglede en hatteknage til eget brug i kirken. Og så har de talt
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med smeden – Jørgen Jørgensen smed – om han ikke kunne smede en sådan
knage. Og smeden kunne. Han gjorde det endda så kunstfærdigt, at begge
mænds initialer ”JP” for Jørgen Petersen og ”PJ” for Peter Jensen blev synlige i den egentlige bærekrog. Arkitekter og kunstnere fandtes ikke på denne
tid, men smeden kunne selv.
Jørgen Jørgensen var i 1860 ’rne snedker i Ullerup, og han deltog i restaureringen af Ullerup kirke netop på denne tid. Han tog hatteknagen med hjem,
da der muligvis ikke længere var brug for den i kirken, og navnene var jo af
hans familie. ”PJ” var hans far og ”JP” hans bedstefar. Hjemme satte han
krogen op i en bjælke i sit værksted, og der hang den så. Selv da værkstedet
blev omdannet til aftægtsstue, blev den på sin plads i knap 110 år, indtil den
ved den store kirkerestaurering i 1970’rne fandt sin gamle plads bagerst i
kirkerummet.
Efterlysning !
Nederst på Ullerup kirkegård – bag ved
kapellet – ligger denne gravsten. Den er
rejst efter tre tyske flygtninge fra verdenskrigen 1940-45, men jeg har ikke kunnet
opspore forhistorien til de tre tyskeres
skæbne. Måske kan du hjælpe med oplysninger ??
Knud Tejlgaard Jensen marts 2009
e-mail: knudoglise@gmail.com
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Mandag eftermiddag, kl. ti minutter over fire, ringede formanden for
Avnbøl/Ullerup landsbylaug til mig og berettede, at han i avisen havde læst,
at der ville blive afholdt fyraftensmøde på biblioteket i Vester Sottrup, hvor
der skulle diskuteres, hvad biblioteksvæsenet kunne gøre for os. Umiddelbart
blev vi enige om, at det lugtede af ”lukning på trods af fremragende frontarbejde for at bevare det”, og han fik mig overbevist om, at vi skulle starte bilen og vise flaget i Vester Sottrup. Jeg erklærede mig villig (bogorm er man
jo), og spurgte om hvilken dag, dette famøse møde skulle finde sted? Han
vævede lidt rundt i det og meldte så afslutningsvis, at der var noget med en
ko, der skulle kælve og nogle loftsbjælker, der trængte til hans opmærksomhed, så han ville lige snakke med fruen og så kunne jeg jo afhente delegationen om en 10 minutters tid!! ”10 minutter? Jamen Asmus, jeg ligger jo her i
nærmest ingenting ude i solen.” – ”Det starter altså om 20 minutter!!” Nå,
jeg blev påklædt, hvorefter formandens søde kone ringede til mig og forsigtigt sagde: ”Jeg har hørt, at vi to skal til møde lige om lidt. Kan jeg køre med
dig? Asmus har ikke rigtig tid….!” Nå, af sted kom vi da, fremmødet var
fint, vi var nok 12 borgere og en del biblioteksansatte. Der blev serveret kaffe og kage og Bibliotekschefen for Sønderborg kommune kunne til samtlige
tilstedeværendes overraskelse berette, at filialen i Vester Sottrup sandelig
ikke skulle lukkes, men at åbningstiderne ikke var gode nok.
Derfor var vores filial, som 1 af 5 i kommunen, udvalgt til at deltage i et
”forsøg”, hvor man engang efter sommerferien som borger, via et udleveret
adgangstegn af en eller anden slags, kan få adgang til biblioteket på alle dage
fra 8.00 til 22.00 – tiderne er lidt usikre – og derudover kan man låse sig ind
i ferier og på helligdage. Således kan man fx kl. 17.49 køre på biblioteket,
låse sig ind, ignorere videoovervågningen og så ellers kaste sig ud i boglån,
avislæsning, computerarbejde eller holde et møde (forudsat at samtlige deltagere har et adgangstegn). Der vil betyde, at åbningstiderne ikke længere vil
være et problem, der vil være et rum, man kan holde møder i, således at
hjemmet ikke længere behøver inddrages, man kan i god ro og orden tage
poderne med derhen og man kan sætte sig stille ned med dem og læse i bøger.
Dette lyder som en fabelagtig idé, og jeg håber da, at folk i Avnbøl/Ullerup
vil benytte sig af det.
Der følger selvfølgelig yderligere oplysninger fra Biblioteksvæsenet, når der
er flere detaljer at oplyse om.
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Mvh
Agnete Breinbjerg
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Sønderborg Kommune har i kommuneplanen for 2005-2017 sat landsbyer og
landsbymiljøer på dagsorden. 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
politikerne om vores område og bruges som grundlag for at søge midler til
tiltag, man gerne vil lave i sin landsby.
Vi prøvede i oktober måned at indbyde alle til en snak om det, men uden den
store opbakning— MEN vi er ikke sådan at bringe ud af fatning, og derfor
har vi arrangeret nok et møde med alle interesserede i området og
Julie Thorsø Hansen, som er Sønderborg kommunes ”mand” på området.
Derfor vil Landsbylauget gerne holde møde sammen med DIG!

Det sker på skolens biblioteket tirsdag den 19. maj
klokken 19.30
Lad os høre hvad du synes, der skal ske af udvikling i vores område.
Lad vores tanker og ønsker flyve højt – hvordan skal vores område se
ud om fx 15 år?
Hvad kunne vi tænke os?
•
•
•
•

Skal vi arbejde for sikre skoleveje?
Hvordan kan vi samles i området – et medborgerhus?
Natur i området – skal vi arbejde for en naturlegeplads i Avnbøl
Sned og en sti derud?
Kan vi skabe mulighed for nye arbejdspladser og nye boliger?

En ting er30
sikkert – udvikling kan vi kun skabe, hvis vi står sammen –
så mød op og sæt dit fingeraftryk i den kommende udviklingsplan for
området!

Traditionen tro har vi været rundt for at sælge støttemedlemsskaber til
brandværnet.
Også i år er vi blevet godt modtaget, hvor vi er kommet frem, og fra os skal
det lyde en stor tak til alle, som har bidraget til vort arbejde med at hjælpe,
når det brænder på. Både i direkte betydning, men også i overført betydning hvis folk er kommet galt af sted i trafikken, og ambulancefolkene har
brug for hjælp.
Jørgen Mathiesen
Kaptajn
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Maj:
Tirsdag d. 19. kl. 19.30
Møde om lokal udviklingsplan med Julie Thorsø Hansen i skolens bibliotek.

Juni:
Tirsdag d. 16. kl. 16.00
Børneloppemarked i skolegården. (Bakkehuset)
Fredag, lørdag og søndag d. 19. til 21. juni
Byfest i Blans - se vedlagte folder (Blans landsbylaug)
Tirsdag d. 23. kl. 21.00
Sct. Hans bål ved Ballebro.
Båltale ved: Charlotte Riis Engelbreckt (Blans landsbylaug)

Juli:
August:
Lørdag d. 22. kl.??
Tur til brødremenigheden i Christiansfeld.
Her fortælles bl.a. om de flotte christianfelderovne (HHF)

September:
Fredag og lørdag d.11. og 12.
Avnbøl ringridning.

Oktober:
November:
Mandag d. 23. kl. ?
Foredrag på Bakkensbro Skole ved Lars Anker-Møller, tidligere Nejs. Lars
vil fortælle om livet som fanger blandt fangerne i Ammassalik i Østgrønland. Se mere i næste nr. (HHF)
HHF = Ullerup og omegns husholdningsforening

Ved børneloppemarkedet i skolegården vil Avnbøl/Ullerup landsbylaug være
til stede. Så alle skal være velkomne til at komme og give deres mening tilkende om, hvad vi kunne arbejde med, eller høre om hvad vi arbejder med
lige nu.
32

