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Udsigt til Avnbølsned en diset efterårsdag. For de fleste af os er det nok sådan vi tænker på skoven, sådan lidt diset, for her kommer vi kun sjældent.
Det vil vi gerne lave om på, skoven skal gøres attraktiv at komme i. Side 10
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Beskedenhed er en dyd, men man kommer længere uden. Man kunne måske sige at det er lidt selvisk at tænke sådan, men en gang imellem kan man være nødt til det.
Efter halvandet år med AU-Posten har vi erkendt, at rosende ord
alene kan man ikke leve af. Økonomien i vores lille blad har
mildt sagt været uforskammet ringe. Ja faktisk så ringe, at uden en løsning
på problemet måtte vi opgive bladet.
Støtte til udgivelse af bladet har vi ikke haft held til at få, så vi besluttede, at
glemme alt om beskedenhed og begyndte at søge forskellige fonde om penge
til den i vore øjne bedste løsning - nemlig anskaffelse af en mere økonomisk printer, kunne det lykkes for os, ville tingene se lysere ud.
Til formålet søgte vi forskellige fonde, og som man har kunnet læse i pressen, var der bid. Tuborgfondet fandt vore begrundelser tilpas fornuftige og
bevilligede os 25.000 kr som et tilskud til anskaffelsen.
Nu får man ikke meget økonomisk printer for de penge alene, så der skulle
mere til. Man siger, at den enes død er den andens brød, og da et falleret firma i Brønderslev kort tid før fallitten havde anskaffet sig en printer, som
passede til vores behov, kom de ord også til at passe på vores lille blad, for
med næsten en halvering af nyprisen kunne den passe til vores budget.
Med denne printer er vi nu i stand til at printe ét blad for et stykke under de
ca. 12 kr, som det hidtil har kostet i ”blæk”, så nu skulle fremtiden være sikret for AU-Posten.
Det er vores indtryk, at bladet er ved at have fundet sin endelige form, men
selvfølgelig vil gode forslag blive taget vel imod. På samme måde som indlæg til bladet også i de fleste tilfælde er velkomne. ”I de fleste tilfælde” betyder, at de indlæg vi bringer, skal have en vis lødighed, og de skal så vidt muligt ikke støde andre. Vil man f.eks. opfordre til boykotning af håndværkere
eller bestemte butikker, eller mener man, at det er på tide at afskaffe traditionen med ”sliktiggende børn” nytårsaftensdag, må man skrive læserbreve til
dags– eller ugepressen.
I denne udgave har en lokal politiker valgt at bruge en del af sit budget på en
annonce i bladet, og det er man jo altid velkommen til.
Indlæg vi gerne bringer, er ting som har relevans eller interesse for en bred
del af lokalbefolkningen. I den aktuelle udgave kan f.eks. nævnes en støjende skraldebil, glemte byggegrunde, Geocaching i Avnbølsned, KTs historiske indlæg og så selvfølgelig foreningers og klubbers indlæg.
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For at hjælpe skriveriet i gang eller for at hjælpe historierne op af skufferne,
vil den bedste skribent i de næste par blade blive præmieret.
En kommentar om børneunivers: Situationen har jeg forsøgt at få fra børnehaven, men da den nye bestyrelse endnu ikke har holdt sit første møde, har
man bedt om udsættelse til næste udgave.
Tilbage for mig er nu kun at fryde mig over ikke længere at skulle afbryde
min nattesøvn, hver gang printeren skulle fodres med 500 nye ark papir ;-)
God læselyst
Bo Bonde

Som landsbylaug har vi siden sidst arbejdet på forskellige
fronter.
På nogle af disse fronter er det gået som forventet, på andre
er det gået over forventning.
Til det årlige Avnbøl ringridning stod lauget for øl- og pølsesalget. Til formålet havde ekstra hjælpere tilbudt deres assistance, og ved fælles hjælp formåede vi at svinge en anseelig
mængde mad og drikke over disken denne weekend.
En stor tak skal lyde til hjælpere og ringriderforening.
Medborgerhus:
Vi havde den 25. august et konstruktivt møde med lokale foreninger, repræsentanter fra dagplejen og fra kirken. Det var et godt møde i en god tone.
Med til mødet var også Erik Lauritzen, han gjorde dog klart, at det udelukkende blev et møde, hvor ønsker var velkomne og eventuelle muligheder, for
Avnbølvej 12 kunne diskuteres men intet kunne garanteres. Vi kunne se store og flere muligheder. Der er kun det, at kommunen igen skal bruge en stør4

re eller mindre del af bygningen. Dette er kommunen ved at få på plads, og
derefter håber vi på, at der i en eller anden form kan findes en løsning, hvormed der også kan blive lokaler til foreningslivet, dagplejen samt andre brugere i vores område.
Printer 25.000 & ringridning:
I bladets historie har vi haft et fint samarbejde med brandværnet om printer.
De havde en, som vi måtte bruge, lauget betalte blæk og papir og fik husly,
når bladet skulle samles. Det har dog vist sig, at det for lauget var en dyr løsning. Derfor har vi søgt forskellige fonde om en ny printer, der var billigere i
drift. Og det lykkedes. Tuborg fondet har givet os 25.000 kr. i tilskud. De
penge - sammen med det overskud, der blev ved pølse- og ølsalg ved Avnbøl
Ullerup ringridning, har gjort det muligt at investere i en ny og mere økonomisk printer, så nu håber vi på en lidt bedre økonomi i bladet. Bladet har hidtil genereret et underskud, men vi mener, at det nu ser lysere ud. Dog findes
gerne plads til flere annoncer. Så tror vi, at bladet kan bestå.
Børneunivers ved Bakkensbro skole.
Selv om vi håber på plads til foreningslivet i det gamle rådhus, er drømmen
stadig et børneunivers med plads til alle områdets aktiviteter. Vi tror på, at
ved at samle skole, børnehave osv. under en hat, er muligheden for at beholde skolen i området væsentlig bedre. Det er også årsagen til, at vi fortsat vil
arbejde for at flytte foreningsaktiviteter o.l. til det børneunivers, som gerne
skulle komme. Ud fra devisen –Jo mere under ”hatten” jo vanskeligere er
den at fjerne.
Naturen.
Vi ser Avnbølsned som attraktivt område, både for dagpleje, skole, børnehave samt for alle vi andre. Vi mener, at det også kan blive mere attraktivt og
har derfor søgt og fået penge til en del tiltag i skoven. Dog skal der tages
hensyn til skovens vildt, samt til trafiksikkerheden på vej til skoven.
Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på, at landsbylaugets generalforsamling finder sted onsdag d. 10. februar 2010, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Asmus Madsen
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Den 27. august blev der afholdt et lille møde med Sønderborg
kommune omkring trafiksituationen i vores område.
På mødet deltog:
Maria Lundstrøm Holm fra Sønderborg kommune (trafiksikkerheds- og trafiksikkerhedsplanmedarbejder)
Søren E. Hansen skoleleder fra Bakkensbro skole
Bo Bonde og Andreas Hermann fra AU-Landsbylaugs trafikudvalg.
Oplægget til mødet var kommunens udmelding om ikke at ville lave ændringer, forbedringer eller andre forhold i området i forbindelse med etableringen
af motorvejen.
Vores fornemmelse er, at når motorvejen står færdig i 2013, vil en stor del af
slagteriets 725 ansatte samt de nuværende 56.000 ugentlige slagtesvin
(Danish Crown hjemmeside) højst sandsynligt blive transporteret igennem
Avnbøl og Ullerup by fra motorvejsafkørslen syd for Avnbøl. Udover denne
trafik skal tillægges den nuværende og almindelige trafik, som allerede nu
kører gennem byerne og trafikken til et måske kommende biogasanlæg.
Vi er omkring 2000 beboere i området, hvoraf 530 er børn under 16 år, som
bevæger sig til og fra skole, børnehave, dagpleje, sportsaktiviteter osv.
(befolkningsprognose 2008).
Da vejen Truenbrovej og Avnbølvej igennem byerne allerede nu er farlige at
krydse, vil det kun blive værre, når motorvejen står færdig.
Landsbylauget fremlagde derfor følgende forslag til Sønderborg kommune
for at gøre området mere sikkert at færdes i:
•
Cykelsti bagom Avnbøl by til Sølvtoft, der forbinder den nuværende
cykelsti imellem Avnbøl og Ullerup
•
Tvangsstyret lyskryds i Avnbøl og i Ullerup med fodgængerfelt.
•
Alternativt en gangbro til skolebørn osv. (Vejen er allerede nu af politiet kategoriseret som ”Trafikfarlig” for bløde trafikanter. Skolebørn
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øst for Avnbølvej og Truenbrovej er ”busbørn”)
•
60 km/t igennem Ullerup laves om til 50 km/t.
•
Der etableres vejbump i Ullerup som i Avnbøl
•
Ved byportene opsættes indgangsportaler som markerer byzonen = 50
km/t
•
Der opsættes stærekasser/automatisk fartkontrol i byerne.
Maria lyttede til vores bekymring samt til vores forslag til forbedring af trafiksikkerheden. Hun ville oprette en sag på vores henvendelse, samle flere
oplysninger samt prioritere vores sag i forhold til kommunens øvrige henvendelser. Vi lovede hende, at vi vil holde sagen i "kog", således at vores
henvendelse ikke ville blive glemt og så det ville blive hørt videre i systemet.
Vi arbejder videre i trafikken og forhåbentlig hører I snart fra os igen.
Andreas Hermann
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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

Vi udfører også hjemmeindustri-opgaver
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En jalsen fra æ nabo

Træk en streg til den rigtige
oversættelse af det sønderjyske ord.

Når nu vi bevæger os rundt i området med svære og til tider uforståelige ord, så kommer lige den sædvanlige historie fra nabo-Nissen
En gammol sømand stæ å kiche å æ væ`æ.
En måche tafe en klat å den ramme ham i æ øjn.
Æ sømand seje æ så æt kom.

KT har denne gang moret sig med at lave en
lille opgave til os. God fornøjelse

r
n efte
ndet e uko
u
f
i
v
ar
sod
gang h
svær”
Denne ”djævelsk p
e
am
sigend
God k
.
m
fre

9

Bliver Avnbølsned områdets foretrukne udflugtsmål?
Skal det stå til skolen, børnehaven, Bakkehuset, dagplejen
og Avnbøl/Ullerup landsbylaug, så må svaret være ja.
Som man på det sidste har kunnet læse i diverse aviser, er
vi allerede godt på vej med at få økonomien på plads.
56.790 kr. er, hvad LAG – Sønderborg har givet tilsagn om.
(EU midler til fremme af landdistrikterne, formidlet af Sønderborg kommune
red.)
Og hvad skal pengene så bruges til?
Kort listet op er her et par af visionerne:
•
Den gamle danseplads, som ifølge sagnet har været i skoven, skulle
vi gerne have fundet og reetableret. Her forestiller vi os borde og
bænke, som man kan benytte ved indtagelsen af den medbragte
mad. Og hvem ved - måske den årlige sommerfest for os alle.
•
I dag er den eneste vej igennem skoven som bekendt den gamle
vej, som har løbet her i flere hundrede år. Men selv om vejen er
gammel, er den ikke nødvendigvis den mest idylliske, når nu søndagen skal bruges i skoven, eller skolebørnene skal på ekskursion i
skoven. Derfor skal der laves en snoet sti på knapt 3 km. Den skal
føre skovens gæster rundt på opdagelse. (En sanse-, motorik- og
oplevelsessti).
•
Økobaser i skoven. Kasser med undervisningsmateriel og effekter,
som kan bruges i undervisning af børn og unge fra området, samt
til udbredelse af områdets historie. Økobaserne skal bruges til natur
- og kulturformidling af institutioner og alle os andre.
Da det meste af skoven jo er statsejet og administreres af Skov- og Naturstyrelsen, er de en vigtig medspiller for, at dette projekt kan føres ud i livet.
Herfra har man ytret sig positivt omkring sagen, men har dog givet afslag på
at hjælpe med at finansiere projektet. Ligesom en vedligeholdelseskontrakt
med landsbylauget er et krav, for at tingene kan falde på plads.
For at alt dette kan lade sig gøre, er der brug for en del ting, så som: gravemaskine, planering, drænrør, fældning af træer, stabilgrus, materiale og udstyr til kasser (økobaser)- en masse frivilligt arbejdskraft osv. Som tidligere
skrevet, er vi kommet et godt stykke tættere på det økonomiske mål og søger
at få den sidste del af økonomien til at hænge sammen ved at søge tilskud fra
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Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet. m.fl.
I løbet af de næste måneder håber vi at kunne fortælle mere positivt fra denne front.
Jette Moos

For få måneder siden kunne vi fortælle at åbningstiderne på biblioteket i
bl.a. V. Sottrup ville blive ændret til det bedre.
På bibliotekernes hjemmeside kan man nu læse, at
det er nu muligt at besøge Biblioteket Broager på
hverdage fra 8.00 - 22.00, samt lørdage og søndage fra
kl. 8.00 - 17.00.
I løbet af de næste måneder vil Bibliotekerne i Dybbøl, Gråsten, Hørup og Vester Sottrup lige ledes slå
dørene op uden for den betjente åbningstid.

Poul Pedersen
Kalvetoft 2, Ullerup
Tlf.: 23 95 10 04
DBF Kontrol nr.46929

Sensommerhonning fra lokal biavler
Lynghonning ( bod ved vejen )
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Som en flittig leverandør af lokalhistoriske artikler i AU-posten, har KT denne gang sat skub i mere af samme skuffe - om end det egentlig ikke var med
det formål han sendte dette ”læserbrev”.

Hvor længe skal dette område ligge som vildmark?
Sønderborg kommune har for længst
vedtaget lokalplan for det område, der
ligger vest for Rosenvej ud mod åben
mark. Her er der nu gjort klar til udstykning af 7 byggegrunde.
Haderslev Museums afdeling for arkæologiske undersøgelser foretog for 4 år
siden de forberedende undersøgelser
ved at grave fire tværgående grøfter,
hvori man evt. kunne finde spor fra en fjern fortid. En lang række af gule
markeringspinde blev da også sat op i grøfterne, men siden er intet sket.
Området har så fået lov til at ligge hen som vildmark, bl.a. fordi de fire tværgående grøfter hindrer maskiner i at komme ind for at slå ukrudt og græs af.
Og nu gror ikke alene alle mulige ukrudtsplanter videre; minsandten om ikke
der også vokser træer frem i området!
Men desværre har ukrudtet nu efterhånden taget overhånd, og her i efteråret
2009 er der blæst byger af forskellige ukrudtsfrø ind over haverne i de tilstødende områder – flest tidselfrø!
Jeg har forespurgt hos Sønderborg kommune, Veje og Trafik, om ikke der
kunne arrangeres klipning af arealet to gange årligt, indtil det er bebygget.
Men kommunen afventer svar fra Haderslev museum på, hvornår museet
agter at færdiggøre undersøgelserne eller evt. frigiver området, så udstykning
kan færdiggøres.
Andre udstykninger i Sønderborg kommune får to gange klipning årligt, men
foreløbig må vi som naboer til området vente tålmodigt på Haderslev museum.
Knud Tejlgaard Jensen
For nu ikke at lade en så flittig skribent til bladet (og andre naboer til vildmarken) vente for længe med svar på ovennævnte problematik og derved gå
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helt i stå over ærgrelserne over tidslerne, og for at undersøge om den bynære
skov, som mange ønsker i Avnbøl/Ullerups nærhed, kommer ganske af sig
selv på arealet, har jeg undersøgt sagen nærmere.
I januar 2006 blev Haderslev museum færdige med prøvegravningerne på
området. Prøvegravningerne fandt sted i Sundeved kommunes tid, og iflg.
museet ville man fra kommunens side ikke bruge ressourcer på at reetablere
området, idet man forventede, at udgravning skulle påbegyndes snarest. ”Det
er ikke museets sædvane at sådanne ”søgegrøfter” efterlades åbne, idet kvaliteten af eventuelle arkæologiske spor dermed også hurtigt forringes, hvilket
ikke er i vores interesse!” fortæller de.
Niels Thomassen fra Sønderborg kommunes planafdeling kan nu fortælle, at
sagen ikke er gået i stå, og at man netop har afsluttet købet af arealet. Herefter bruges et ret stort beløb (ca.500.000 kr. red.) på arkæologiske udgravninger. Når de er afsluttet, bliver grundene udstykket og udbudt til salg.
Haderslev museum vil i december 2009/januar 2010 påbegynde de endelige
udgravninger af de 4.400 m2. Hvis vejret står dem bi, skal museet til dette
arbejde bruge ca. seks uger. Herefter skulle det altså være muligt snart at købe byggegrund i Ullerup igen.
Men hvad er det så, man forventer at finde?
Signe Lützau Pedersen, arkæolog og udgravningsleder ved Haderslev museum, som i 2006 stod for udgravningerne fortæller, at man dengang fandt dele
af en hustomt - stolpehuller fra tagbærende stolper, som man mener har båret
en treskibet konstruktion fra yngre Romersk jernalder. Rester af et ildsted
kom til syne, og selv en skraber dukkede frem fra jordens gemmer.
Det er ikke Signe, som denne gang skal stå for udgravningerne, men hun kan
fortælle, at man selvfølgelig håber at få blotlagt resten af det føromtalte hus,
mødding osv. Selvfølgelig er det et forholdsvis lille område, der skal udgraves, og hvor meget bebyggelse, der for snart 2000 år siden har været på det,
der nu skal blive til syv byggegrunde, må tiden vise.
Yngre romersk jernalder (150 - 350 e.Kr.) er også den datering fundene i Nydam mose har. På den tid var det en hellig sø, som jo især er kendt for sine
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rige offerfund. På Haderslev museum forestiller man sig, at disse tidlige Ullerupborgere sammen med folk fra andre bosættelser i området, har haft en
finger med i spillet, når det drejede sig om disse ofringer.

Jørgen Andersen
f
fra Museum Sønderjylland
a
Arkæologi Haderslev har lavet
d denne rekonstruktionstegning af et
jernalderhus fra omkring 400 e.Kr.
Skulle en bygherre på en af de nye udstykninger have lyst til en arkitektur,
som ikke lige er det sædvanlige, var her måske en idé.

14

Kunne du forestille dig selv som grønlandsk fanger? Nej vel?
Mange af os går nok med en drøm om at komme op og opleve de store vidder, klimaet og den rå natur. Men at leve i og af den er vel lige at overdrive
det lidt.
Et enkelt af vore nabosogns børn har dog taget det store spring og er blevet
fanger i Ammassalik
Lars Anker Møller fra Broagerland tog i 2005 springet og blev fanger i
Østgrønland.
Nu kommer han på besøg og vil fortælle og vise billeder om livet i den
storslåede natur.
Kom og få en god og interessant aften i Østgrønlands tegn.

Det foregår på Bakkensbro skole
mandag den 23. november kl. 19.00.
Pris 50 kr.
Gerne tilmelding før den 18. nov. til:
Blans Landsbylaug,
tlf. 74 46 17 46
Avnbøl/Ullerup Landsbylaug,
tlf. 21 86 17 08
Ullerup og Omegns Husholdningsforenig, tlf. 74 46 12 59 / 29 82 12 59
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Snart nærmer sig den søde juletid, og med den også de mange juletraditioner. En af disse traditioner er at gå i kirke i juledagene.
Som graver ved Ullerup kirkegård er en af de traditioner, jeg har opretholdt,
at sætte levende lys på de to juletræer, som vi altid har i kirken i julen. Men
dette er nu kun en saga blot, for efter at have haft besøg af de stedlige brandmyndigheder, har vi i kirken fået forbud imod at sætte levende lys på træerne. Tilbage står så ærgrelsen over ikke længere at kunne skabe den hygge.
Men set fra den lyse side sparer vi lidt besvær med at fjerne stearin fra gulvet, og så er det da også nemmere at tænde alle lysene ved at trykke på en
knap.
Susanne Andreasen
Graver
Når jeg nu læser, hvordan vores graver må ændre lidt på
traditionerne, tænker jeg på, at netop den tradition måske
ikke er så gammel igen. Nu har kirken i Ullerup vel stået i
omkring 8-900 år, og så gammel er juletræstraditionen nok
næppe.
Derfor har jeg surfet lidt på internettet og her er så, hvad
man kan læse om emnet på Wikipedia.
I den førkristne tid havde folk og folkestammer ofte hellige lunde og træer,
hvor de ofrede til guderne. Disse træer var oftest eg og ask, som f.eks Yggdrasils ask fra den nordiske mytologi. De repræsenterede forbindelsesleddet
mellem den himmelske og den jordiske sfære. De samme forestillinger finder vi i det Gamle Testamente i de to helligtræer; visdommens træ og livets
træ.
I det 15. og 16. århundrede begyndte det tyske håndværkerlaug at afholde en
slags juletræsfest, hvor de stillede et grantræ op i deres lokaler og pyntede
det. Børnene fik så lov til at tage de gaver, som hang på grenene.
En anden historie fortæller, at Martin Luther skal have stillet et grantræ op i
sit hjem og placeret stearinlys på grenene, som sindbillede af stjernerne, der
blinkede mellem grenene på skovens træer.
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I 1605 skriver en ukendt forfatter fra det sydlige Tyskland, at juleaften rejser
man grantræer i stuerne, hvorpå man hænger roser, der er klippet af farvet
papir, æbler, oblater, flitterguld og sukker.
Skikken bredte sig langsomt, og fra 17. århundrede ved man, at folk i Strasbourg ofte brugte pyntede træer i forbindelse med julefestlighederne.
I Danmark kan det formodentlig første juletræ føres tilbage til 1808, hvor
grevinde Wilhelmine fra Holsteinborg Gods ved Skælskør i juletiden tændte
lys på et grantræ. I København blev det første træ tændt i 1811, hos Frederikke Louise og Martin Lehman i Ny Kongensgade. Martin Lehman stammede
fra Holsten, og skal have taget skikken med sig til København.

Pyntegrønt og Juletræer
( f æld selv)

Nordmannsgran
Åbent

LØRDAGE og SØNDAGE
i DECEMBER 10-16
Julemanden er på besøg

Jørn Helt

Bojskovvej 8
Ullerupmark

PENSION OG BUTIK
LABJOY
‐ for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594
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Om Ullerup kirkes solur.
For 318 år siden altså i 1691 – fandt man ud af, at Ullerup kirke skulle have
et solur, så man kunne fastsætte dagens lyse timer med stor nøjagtighed.
I sagens natur skulle soluret ophænges på kirkens sydside, og her kunne så
alle forvisse sig om, hvad klokken var.
Soluret var lavet af sandsten, og netop denne stenart vil på grund af vind og
vejr ret hurtigt nedbrydes på overfladen, så selv den slags solure har deres
levetid.
Ullerup kirkes solur er for længst taget ned fra sin plads på sydvæggen – jeg
ved ikke hvornår – men måske da man byggede ”Blansingerkapellet”, som man jo fra
gammel tid har kaldt sydkoret.
Soluret opbevares på Museet på Sønderborg
slot.
Fotografiet her er fra en anden kirke, men
soluret her ligner til forveksling soluret fra
Ullerup kirke.

Pølsevogn:
Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
18

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

BOBS er en klub for eleverne i 4. til 6. klasse på Bakkensbro skole,
klubben er beliggende i kælderen under skolen.
Klubben har åbent mandag og torsdag aften fra 18.30 til 21.00, hvor der
kommer ca. 25 børn pr. aften og hver aften er der to forældre, som er ansvarlige for, at børnene trygt kan komme og hygge sig f.eks. med forskellige spil.
I klubben er der bl.a. Wii spil, PlayStation, bordtennis, airhockey, dart, diverse brætspil og et lille ”diskotek”.
Der er i løbet af sæsonen fra september til november forskellige arrangementer uden for klubben. Der har i år været en ”oplevelsestur” til Søgårdlejren,
DVD aften, hvor vi ser nogle film og spiser pizza. Efterårssæsonen afsluttes
med en skøjtetur.
I november måned vil det være muligt at udfolde de kreative evner, vi har
købt lidt forskellige hobbyting hjem, hvis nogle skulle have lyst til at sidde
og male, tegne eller dekorere på forskellige ting.
I december måned er der ingen klubaftener, men vi starter igen den 4. januar
2010 og fortsætter frem til 29. marts 2010.
Som noget nyt har vi i år brugt skolens hjemmeside til at informere forældre
og børn om BOBS, og det er noget, vi vil fortsætte med. Men da det stadig er
nyt, vil børnene i starten af december måned modtage det nye program for
resten af sæsonen for at sikre, at alle forældre modtager planen.
Det en klub, som udelukkende fungerer ved frivillig hjælp fra forældre, og i
år er vi 6 forældre i klubrådet. Der vil fra næste sæson blot være to tilbage,
hvorfor vi allerede nu gerne hører fra forældre eller andre interesserede, som
har lyst til at være med i klubrådet fra skoleåret 2010-2011. Vi afholder et
par møder i løbet af en sæson, hvor vi bl.a. planlægger sæsonens arrangementer, drøfter evt. nye tiltag/tilkøb, forbedringer og vi er altid imødekommende for nye ideer.
Med venlig hilsen
Klubrådet
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Tag med på ”Skattejagt”
I denne lidt barske og rå efterårstid kan det være svært at drive sig selv og
familien til en tur ud til en omgang regn, blæst og kolde fingre.
Her kommer et lille tip til en sjov og anderledes tur ud i naturen, som har et
andet formål end blot at blive blæst igennem,m og hvor man oftest glemmer
årstiden og vejret - ”Geocaching – skattejagt med GPS.
Rundt omkring på jordkloden har en gruppe folk gemt små ”skatte”, som det
er meningen folk skal finde via en GPS modtager. Mange mennesker ligger
efterhånden inde med en GPS til bilen, eller også kender man nogen, som
har en GPS. På nogle af disse GPS´er kan man ud over at indtaste veje og
byer også indtaste koordinater. Hvis den kan det, kan den også bruges til
skattejagt.
I Danmark ligger der omkring 12.000 skatte gemt, hvoraf omkring 150 ligger i vores område (Sønderborg Kommune).
En skat er typisk en lille æske/ kasse som indeholder forskellige små effekter, som folk har lagt i. Skattene ligger oftest naturskønt gemt i skoven, men
kan også ligge i byen, på kirkegården eller ved stranden.
På internet siden: http://geocaching.dk/ kan man se, hvor de ligger gemt, og
her står også, hvordan man kommer i gang med GPS´en og hvad man skal
huske at tage med på sin tur.
Når man har fundet skatten, som er placeret af en anden skattejæger, tager
man en effekt og udskifter den med en ny lille ting (en gummiand, en smølf,
nøglering eller lignende), som man selv har taget med hjemmefra. Man kan
så på internettet fortælle andre skattejægere, at man har fundet skatten, og
hvad man har taget ud og lagt i.
Man kan også selv lave en skat og fortælle andre på hjemmesiden hvor den
ligger via GPS koordinater. Derved kan man selv være med til at få skattejægere ud til netop din skat.
Skal skattejagten være rigtig god, tager man varm kakao og madpakke med
på tur.
God jagt
Andreas Hermann
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5. maj 1945 mindesten for befrielsesdagen
(2. verdenskrig 1939-45)
Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Adolf Hitlers soldater ”Deutsche
Wehrmacht”. Overalt i danske byer besatte de tyske tropper de vigtigste bygninger, havne, flyvepladser o.s.v.
Efterhånden begyndte danske modstandsfolk at udføre sabotage mod jernbaner, fabrikker og anlæg, som tjente tyskerne.
Tyskerne indsatte både HIPO og GESTAPO for at fange modstandsfolkene
(sabotørerne), og mange af dem blev skudt eller sendt i tyske koncentrationslejre.
Engelske flyvere fra Royal Air Force kastede våben og sprængstof ned fra
flyvemaskiner til de danske frihedskæmpere, og modstandskampen fik et
ganske betydeligt omfang.
Kort før den store krigsfront nåede den danske grænse, kunne den engelske
general Montgomery den 4. maj 1945 om aftenen meddele, at tyskerne i
Danmark havde kapituleret.
Denne meddelelse vakte stor glæde og lettelse i hele Danmark. Folk var helt
ellevilde, og man fejrede befrielsen på alle mulige måder.
Stenen i Avnbøl er rejst i taknemlighed for befrielsen fra den tyske besættelse og taknemlighed over, at den frygtelige krig, der havde raseret det meste
af Europa, standsede syd for vor grænse.

21

Genforeningsstenen på kirkegårdspladsen i Ullerup
Efter krigen mod Prøjsen i 1864 måtte Danmark ved fredsslutningen afstå
både Nordslesvig og Sydslesvig.
Sundeved kom herved under tysk herredømme.
Efter 1. Verdenskrigs afslutning i 1918 gjorde den danske befolkning krav
på, at grænsen igen skulle rykke mod syd, så det tabte land igen blev dansk.
Efter mange og lange drøftelser i internationale forsamlinger blev det afgjort,
at der skulle afholdes afstemning (valg) om tilhørsforhold enten til Danmark
eller til Tyskland. Hele Slesvig blev opdelt i afstemningszoner, og ved afstemningen den 10. februar 1920 valgte 75 % af vælgerne i zone 1, at vi
skulle genforenes med Danmark. Zone 1 var i store træk det samme som det
nuværende Sønderjylland. Zone 2, det nuværende Sydslesvig, holdt afstemning den 14. marts 1920, og resultatet blev 80 %, som valgte tilhørsforhold
til Tyskland.
Den 15. juni 1920 blev zone 1 overgivet til Danmark, og nu var så også Sundeved igen dansk efter 56 år under tysk styre. Den dag kaldes genforeningsdagen, og for kun få år tilbage i tiden blev dagen – hvert år – fejret med genforeningsfester overalt i Sønderjylland – også i Ullerup!
Ved afstemningen var der meget stort flertal for dansk tilhørsforhold i Sundeved, og det var der i langt de fleste landesogne over hele Sønderjylland.
Til minde om begivenhederne i 1920 blev
mindestenen rejst på kirkepladsen, netop der
hvor der tidligere voksede et meget stort kastanjetræ.
Indskriften på mindestenen lyder:
Denne sten rejstes af danske Mænd og
Kvinder,
som ved en fra Afstemning 1920 stemte sig
hjem til deres fædreland.
I tavshed jeg taler fra Slægt til Slægt.
Gå aldrig i Dvale mod Sandhed og Ret.
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”Kend din bil” En pigeaften i bilens tegn.
Ved en gennemgang af Ullerup og omegns husholdningsforenings program, er jeg faldet over dette arrangement.
Mandag d.11. januar kl.19.00 inviteres alle piger til en
gennemgang af bilens mysterier.
Mon ikke der står tjek af olie, vand, sprinklervæske og dækslid på en del af
programmet.
Et par særdeles kompetente herrer, Kim Nielsen og Henrik Ohlsen, alias
Kim Dæk og Henrik Q8, står for aftenens undervisning i køretøjets forunderlige verden.
Husk det varme tøj når du møder op hos
Ovethi i Ullerup.
Men husk også tilmelding til:
Helle Ohlsen
til
ndes årsagen
Kunne her fi
el.
er
ekanik e?
kvindelige m
få
så
Tove Kruse.
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AFHENTNING AF SKRALD I ULLERUP
På Kirkepold i Ullerup tømmes skraldespandene om natten eller meget tidligt om morgenen.
Affaldssækkene opsamles på en lille vogn, hvorved man undgår, at den store
skraldebil skal køre rundt i landsbyens gader.
Dette er godt!
Vi er også meget tilfredse med, at de nye affaldssække sættes fast på stativerne.
Fin service!
MEN - det uacceptabelt, at den lille vogn larmer lige så meget som en udboret knallert.
Vi bliver vækket af den hver gang.
Jeg har talt med andre beboere på vejen, som også oplever, at det er et irritationsmoment.
Var det ikke en idé at anvende en el-drevet vogn til formålet?
Denne mail fik landsbylauget af en Ullerupborger. Om det er en sag for lauget, kan man spørge sig selv om, men af bitter erfaring ved nogle af os, at det
ikke kun er på Kirkepold, man skal være morgenduelig for at være ude af
fjerene før den ”lille terrorist” dukker op, så vi sendte den videre til Egon
Schnoor fra Sønderborg forsyning.
På den forespørgsel kunne han desværre svare :
”Det kan ikke lade sig gøre, da entreprenørerne arbejder efter de regler og
normer, som de har givet tilbud på. Det foreslåede ville medføre nyforhandling af aftalerne med formentlig stigende priser til følge.
Kontrakterne udløber efter 31.3.2011, og vi vil have de forslag i tankerne
ved næste udbudsrunde.”
Mvh.
Egon Schnoor.
Selv om vi ikke fik det ønskede resultat ud af det med den ildesete og larmende skraldevogn, må man som redaktør forsøge at vride et par ”dråber”
mere ud af skraldet. Derfor har jeg gransket lidt i ”skraldets historie.”
På renovationsselskabet R98’s hjemmeside kan man læse følgende:
Når skraldevognen kørte gennem gaderne i gamle dage, gik der en mand foran den hestetrukne vogn. Han svingede en kæmpe skralde, der larmede, så
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det kunne høres helt ind i baggårdene. En skralde er et instrument, i gamle
dage af træ, der giver en høj lyd, når et tandhjul drejes mod en spændt fjeder
(du kender godt ordet, tænk bare på et tordenskrald). Skralden har givet navn
til både skraldet og skraldemanden, og skralden er den dag i dag R98’s logo.
Natmanden hjalp bødlen
Skraldemændenes arbejde var før i tiden ringeagtet, ikke mindst fordi det havde været almindeligt,
at natmænd (sådan kaldtes skraldemændene også,
fordi de tømte byens rendestene og lokummer om
natten) var bødlens hjælpere.
Natmændene havde helt tilbage til 1600-tallet
hjulpet med at radbrække forbrydere, der skulle på
hjul og stejle. Desuden indsamlede og flåede natmændene selvdøde kreaturer, hvilket også ansås
for et beskidt arbejde.
Natrenovationen blev ofte varetaget af rakkere, og
var sjældent så regelmæssig, som borgerne kunne
ønske sig. Det bidrog alt sammen til at give skraldemændene en lav status, men det skulle heldigvis
ændre sig.

Skraldemanden svingede en
kæmpe skralde, der larmede,
så det kunne høres helt ind i
baggårdene.

Man kunne så slutteligt fundere over, om den larmende miniskraldebil er
ment som et mislykket forsøg på at genskabe gamle dages traditioner med at
meddele borgerne, at nu kan man komme af med affaldet.
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Som det snart er blevet sædvane, har Lars Thomas igen
fundet en lille historie til os.
For lige at få historien om Lars lidt på plads, burde måske
ridses lidt af hans liv og levned op. Om sig selv fortæller
han: ”Uddannet som zoolog ved Københavns Universitet i
1986. Har siden da mest arbejdet som videnskabsjournalist, forfatter og oversætter. Fuglene og så havdyr og ditto planter - er nr. 1, men interesserer mig dybest set for
alt hvad der kan krybe, kravle, svømme, flyve og gå. Har
desuden også en svaghed for søslanger, havuhyrer, fabeldyr og den slags væsener.”
Kloden rundt har han været i flere omgange, både som rejsedeltager, men med sin
store viden om klodens dyreliv, også som rejseleder. Som skribent har han adskillelige bøger på samvittigheden, men er også en flittig skribent i f.eks. Illustreret videnskab.

En natlig gyser
Jeg er vild med egern. Uanset hvor i verden jeg har været, har der heldigvis
altid været egern at kigge på, og de har altid været sjove, spøjse og sære, og
også nogle frække slamberter. Jeg er blevet bombarderet med nødder i en
park i Washington, jeg har fået plyndret en taske i en skov i England, og jeg
har fået en ladning sne ned ad af ryggen en iskold vinterdag takket være et
lidt for ivrigt egern i en dansk skov. Og så har jeg engang mødt nogle egern,
der nær havde givet mig et hjerteslag.
Det var en mørk og stormfuld nat – nej, faktisk var den ikke særligt stormfuld. Den var mørk, så mørk som en nat kun kan være, når man er langt væk
fra en by, men den var både varm og stille. Det var en amerikanske sommeraften, og sammen med nogle rejsekammerater var jeg gået ud for at lede efter natdyr.
Det var vældigt festligt til at begynde med. Vi fandt en lille flok ildfluer,
der fløj blinkende rundt omkring os, og vi opdagede også et stinkdyr, der var
ude på nattesjov. Men så var det, at en eller anden absolut skulle begynde at
fortælle en uhyggelig historie, og så ændrede stemningen sig brat. Folk blev
nervøse og begyndte at snakke om sorte enker, giftige klapperslanger og andre farlige dyr, og da en ugle pludselig gav sig til at tude, lettede vi allesammen en halv meter. Men vi forsatte. Vi var på vej rundt om en sø, og var nået
så langt, at det ikke kunne betale sig at gå tilbage.
På et tidspunkt kom vi til en lysning, og der insisterede jeg på, at vi gjorde
holdt. Jeg var lige så nervøs som de andre, og de ville helst hjem til campingpladsen så hurtigt som muligt, men jeg ville alligevel se, om der skulle
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være nogle dyr.
Det varede da heller ikke længe før jeg havde set forskellige sære øjne lyse
ude i mærket mellem træerne, og i flere tilfælde endda oppe i træerne. Jeg
kunne desværre ikke se hvad det var for nogle dyr, og den enlige lommelygte
vi havde med, var så lille og så svag, at den ikke kunne lyse mere end to meter frem, og de her dyr var mindst 5-10 meter oppe i træerne.
Jeg nåede imidlertid aldrig at finde ud af hvad der var for nogle dyr. for i
næste øjeblik satte Jacqueline, en hollandsk pige, der var med på turen i et
skingrende hyl sådan cirka 30 cm fra mit højre øre, og Derek, en englænder,
der også var med, men som heldigvis stod lidt længere væk, begyndte at råbe
”Tag den væk! Tag den væk!”.
Da jeg havde fået mit hjerte ned på plads og startet igen – det sad oppe i
halsen og var nærmest gået i stå af forskrækkelsen, måtte vi jo prøve at finde
ud af hvad der var sket. Vi fik fundet lommelygten frem og tændt den, og
kunne så endelig se, hvad der var sket. Der var simpelthen flyveegern i skoven, og de havde besluttet sig for at prøve at bruge Derek og Jacqueline som
landingspladser. De var vant til mennesker fra campingpladsen, og nu ventede de helt tydeligt på at få noget lækkert. Jeg fik viklet et flyveegern ud af
Jacquelines hår, og fisket et andet op af ryggen på Derek – det bed mig
prompte i fingeren, så det fik hurtigt lov til at løbe igen. Det første ville derimod gerne lade sig bese nærmere, men bekendtskabet blev desværre lidt
kort, for ingen af os havde noget spiseligt med, og så var der ingen grund til
at blive der.
Flyveegern hører til egernfamilien. De lever i nåleskove i
nordamerika og det nordlige asien samt i tropiske skove i
det sydlige asien, de er i modsætning til andre egern natlevende og sover om dagen i reder eller huler i træerne. Flyveegern kan ikke flyve men svæver fra træ til træ. Det foregår ved at de breder det flyvehud ud som strækker sig fra
deres forben til deres bagben.
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•
•

Entreprenørarbejde
Vognmandskørsel

På pladserne i Gråsten og Avnbøl er der selvbetjeningsafhentning af sten, grus og sand.

Sølvtoft 1, Avnbøl. 6400 Sønderborg
•
•

Tlf.: 74 65 16 51
Mobil: 20 19 81 58

Tid til det nære – din tryghed
Tid til det nære
– d in tryghed.
Tid til det lokale.

Det er vigtigt for mig, at lokalsamfundene styrkes i
fremtiden, og at der sker en udvikling frem for en afvikling. At støtte op omkring nye tiltag samt være
med til at bevare det eksisterende.
Tid til Børn og Uddannelse.
At tilbyde gode og alternative daginstitutioner samt
yde en god kvalitet i undervisningen, støtte op omkring børneuniverser og have mulighed for det frie
valg folkeskole/friskole.
Tid til fritid og kultur.
At fritid og kultur har en høj status i Sønderborg kommune. Støtte op omkring samt fremme bredde og
elite idrætten. Det er vigtigt for mig, at der er plads til
begge dele.
Tid til ældre.
At ældre har gode bo- og levevilkår, at vi har de plejeboliger til rådighed, der er behov for. At den pleje,
der ydes til ældre, er af høj kvalitet samt, at vi har et
veluddannet personale. At der er mulighed for at tilkøbe sig ydelser hvis der er behov for dette, som
f.eks. ekstra bad, rengøring osv.
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Sidst men ikke mindst. Stem på
Anne Østergaard.

To trofaste skribenter har vi her i bladet, som efter min mening bidrager godt til at
gøre det til en hyggestund at læse. Den ene er Knud Tejlgaard Jensen, der med sit
historiske materiale gør os alle lidt klogere på vores fortid, den anden er Lars Thomas, der med sine til tider finurlige historier, får os til trække på smilebåndet. Sådanne gode folk ser vi gerne flere af.
Skulle en af bladets mange læsere have noget, de gerne ville dele med os, tager vi
gerne imod.
Om det er for ikke at være en blandt få, eller for at hjælpe nye kolleger i gang, melder historien intet om, men Lars Thomas har udlovet en
præmie til den, som kommer med det bedste indlæg til
de næste to udgaver af AU-Posten.
Præmierne er et eksemplar af denne bog, som er en af
Lars’s mange udgivelser.
Indlæg til bladet sendes som altid til
Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
6400 Sønderborg
eller
redaktion@au-laug.dk
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Nogle måneder er gået siden sidst, og vi har i sandhed måttet
erkende, at ikke alle brandværnets opgaver er lige udfordrende.
Som en naturlig følge af den store slagteribrand for et par år
siden, er der i forbindelse med genopbygningen af slagteriet
blevet satset på et nyt og bedre brandalarmeringssystem, dette
er så småt taget i brug, men som alle ved, er al begyndelse svær
– også på dette område.
Det har vist sig en kende for følsomt, især i forbindelse med rengøringen.
Og da ”damprenserne” især arbejder om natten, har det i en periode været et
tilbagevendende indslag i dagligdagen, at skulle forlade kone og varm seng,
langt efter midnat, for alene at køre på slagteriet og konstatere, at rengøringspersonalet igen har tilladt sig at tage på arbejde.
Den sag håber vi er blevet løst, så også vi brandfolk kan få lov at sove igennem om natten. Tilbage står så den dårlige samvittighed over midt om natten
af og til at bruge horn og sirener. Dette er som regel ikke nødvendigt på den
tid af døgnet, men i kampens hede sker fejlen alligevel. Jeg håber, at alle
som har været generet heraf, bærer over med os.
Siden sidst er brandværnet blevet begavet med en check fra Sønderjysk forsikring. Denne check var øremærket til en pedalklipper (et stykke værktøj til
brug ved frigørelse af fastklemte ved trafikuheld). Denne er nu hjemkøbt og
afprøvet i øvelsessituationer, så vi er dus med den i en skarp situation.
Jørn Mathisen
Brandkaptajn
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Avnbøl Ullerup Landsbylaug
holder

Juletræsfest i gymnastiksalen på Bakkensbro skole

Søndag, 27. december 2009
kl. 14.00 - 16.00
Julemanden møder op med godteposer til alle
børnene.
Gratis deltagelse for børn.
Entre for voksne kr. 30,00, så får man æbleskiver og gløgg.
Tilmelding senest 23. december 2009 til
Jette Moos telf. 7446 1230
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November
Tirsdag d. 17
valg til kommune og region
Mandag d. 23 kl. 19.00
Foredrag om Østgrønland se side 15. (HHF) Blans og Avnbøl/Ullerup landsbylaug

December
Søndag d. 6 kl.19.00
Adventsmøde med musikgudstjeneste Ullerup Børnekor m. efterfølgende
kaffe på Ballebro færgekro. (HHF)
Søndag d. 27 kl. 14.00 til 16.00
Juletræsfest i gymnastiksalen på Bakkensbro skole se side 31.

Januar
Mandag d. 11 kl. 19.00
Kend din bil. (et arrangement kun for ”piger”) se side 23(HHF)

Februar
Onsdag d. 3 kl. 19.00
Sundhed og velvære. På Ballebro færgekro.
Zoneterapi v. Susan Mathiesen.
Ernæring og sundhed v. Henriette Daabeck
Sunde og økologiske produkter v. frisør Sanne.
Pris kr. 65,- bindende tilmelding senest d.30/1 til
Lilly 73 46 10 69 .
Helle 74 46 17 01 (HHF) = Ullerup og omegns husholdningsforening
Onsdag d.10 kl. 19.30
Generalforsamling i landsbylauget på Bakkensbro skole
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