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Sammenhold gør stærk, vi skal løfte i samlet flok, danne fælles
front, osv. Det er vendinger, vi alle har hørt. Fornuftige lyder de
da også, og nok de fleste af ved af egen erfaring, at det som regel
virker bedre at være flere om at løfte en given opgave. I den situation vi står i i den kommende tid, må det absolut være et stort
plus for området, at vi finder sammen om at bevare vores børnehave, vores skole og dermed chancen for at bevare vores små oaser.
Som det ser ud i dag, er det ikke alle, som kan gå sig tilrette, når de skal aflevere de små i børnehaven, og man kunne tænke, at når man i Bojskov, Rufas
Avnbøl osv. hidtil har kunnet køre sine små børn i institution, hvorfor skulle
man så ikke i Ullerup kunne det samme. Den snak kan der selvfølgelig være
noget om, men uden børnehaven kan man frygte at skolen begynder at vakle.
Forsvinder børnehaven, vil vores små oaser blive drænet, og være knapt så
attraktive for småbørnsfamilier at etablere sig i. Forsvinder skolen, forstærkes dette endnu mere osv. osv.
Derfor håber jeg, at alle, både foreninger og private, vil stå sammen og støtte
op om den opgave, der nu står for døren.
Sidste år deltog landsbylauget ved ringridningen i Avnbøl, hvor vi serverede
øl/vand og pølser, løbeklubben Tempo arrangerede løb og brandværnet stillede med mandskab, som skulle gå brandvagt under aftenens fest. Jeg ved, at
ringridderforeningen har arbejdet hårdt for igen at kunne låne materielgården
i Avnbøl, her har vi fra laugets side forsøgt at skabe de rigtige kontakter og
håber, at det lykkes for dem.
I Bakkehuset afholder man loppemarked og for tredje år i træk i samarbejde
med landsbylauget, som også her sælger øl/vand og pølser.
Øl og vand kunne også købes, da der blev kaldt til fællesspisning i skolens
bibliotek, gang og mødelokale. Karina og Henning Larsen, Kalvetoft, havde
nemlig taget opgaven på sig og var primusmotorer i at bespise de ca. 80
mennesker, som mødte op denne dag.
Vi kan læse om brandfolk, som stiller op både nat og dag for at gøre en forskel for andre.
Jeg mener at kunne fornemme en vilje til at stå sammen om de ting, som er i
vores nærmiljø, derfor håber jeg, at der i den kommende tid vil være en livlig
og god debat om, hvordan vi skal sikre os en fremtid som ser lys ud for vores
små oaser. At debatten allerede er startet og foregår mange forskellige steder
er sikkert. Jeg kunne godt se landsbylauget som det sted, trådene blev sam3
let, og vil derfor opfordre til at deltage i debatten på vor hjemmeside.
Bo

Vi havde er rigtig god generalforsamling for 09 her i feb.
2010. Vi blev fuldtallige ved den lejlighed. Jan Erik Rasmussen, Avnbøl kom så snart skoleteateret var spillet færdigt i
gymnastiksalen. Han havde på forhånd vist interesse for en
bestyrelsespost, og blev enstemmigt stemt ind. Ligeledes
havde Lars Christian Jensen, Ullerup meddelt, at han stod på
spring, han var dog forhindret i at komme. Men bestyrelsen
fik mandat til at finde en, og så kom Lars naturligvis også
med.
Vi havde konstituerende møde d. 17. feb. hvor formand, næstformand, kasserer og sekretær blev genvalgt. De nye medlemmer blev sat ind i arbejdet
med vore igangværende og fremtidige projekter, og vi snakkede om sammenhængen og tilknytningen til Sønderborg kommune.
Til generalforsamlingen fik vi også drøftet naturudvalg og trafikudvalgenes
arbejde, samt hvad de skulle arbejde med i fremtiden.
Det store projekt i naturen er ude i Avnbøl Sned, hvor Skov– og Naturstyrelsen er i gang med at fælde træer og lave en åben plads. De fræser jorden op,
så der er klar til at så græs og lave bålplads. Når de har færdiggjort deres del
af arbejdet, er det, at vi gerne vil bede om jeres hjælp. Først skal jorden planeres og sås til. Og bålpladsen skal laves. Bord og bænke skal samles og sættes op. Der kommer mere om det senere i bladet. Du er velkommen til at kigge forbi i skoven for at se, hvordan det ser ud nu.
Trafikudvalget er blevet forøget i mandskab, så der satser vi på at gøre en
forskel, så vi er klar i trafikken, når motorvejen bliver åbnet. Der er skolevejen, der er en prioritet, men der er også andre ting, der bliver arbejdet med,
som f.eks. den cykelsti til Adsbøl, som vi for 3 år siden er blevet lovet. Man
kunne frygte, at den blev yderligere udskudt efter en dyr vinter og mange
spareforslag fra kommunal side. Dog vil vi gøre, hvad vi kan for at presse
på. Hvis du også synes, at det er en god ide, og at du vil bruge den dagligt, så
vil vi gerne høre fra dig, så kan vi fortælle lidt om, hvor mange der mangler
er sikker vej til skole, arbejde, aftenskole og lignende. kontakt@au-laug.dk
eller bliv en aktiv aktør i debatten på vores hjemmeside, som I bliver opfor4
dret til længere
omme i bladet.

Her i foråret havde vi, ”som vi plejer” affaldsindsamling d.18 april kl. 10.00
til 12.00, hvor vi sluttede med en vand, øl og grillpølser.
Mest vigtigt er i øjeblikket de besparelser, som kommunen står over for i den
kommende tid. Her er kommet forslag om at nedlægge børnehaven, skolen i
Nybøl eller skolen i Ullerup. Det er absolut ikke vand på vores mølle, og
mange vil kæmpe imod og holde fast i ,hvad vi har.
Vi mener, at det er en forkert kurs at stikke ud i en tid, hvor de små lokalsamfund i forvejen er hårdt trængt. Derfor har vi, sammen med mange andre,
været til borgermøde i Gråsten for at gøre opmærksom på vores holdninger,
og vi har i samarbejde med Blans og Nybøl landsbylaug arrangeret et møde
med tre lokale politikere, mødet finder sted i Nybøl klubhus og ALLE er velkomne til at møde op. Se også mere om det på en af de følgende sider.
Asmus Madsen
Avnbøl-Ullerup landsbylaug
Der skal lyde en tak til alle, der deltog i den årlige affaldsindsamling. Vi
havde en rigtig hyggelig dag med deltagere fra tidligere år, men også nye,
dejligt at se.
Der blev uddelt ruter, hvoraf jeg kan se, at nogle er for tidskrævende. Det er
ikke ligegyldigt, om det er en stor offentlig vej med dybe grøfter, eller en
cykelsti, eller hvem der går på disse ruter. Jeg vil derfor gøre nogle ruter
mindre, så vi alle kan mødes til den hyggelige sammenkomst, vi har ved
middagstid. Vi ses næste år.
Svend Ove Edemann
En flittig flok
viser her resultatet af en dags
arbejde. Så meget affald var,
hvad grøfterne
gemte. (Og så er
det endda kommet til i løbet af
kun et enkelt år)
5

Småbørnsforældre i Avnbøl – Ullerup området.
Jeg så til min forundring artiklen i JV i morges fra Borgermødet på Gråsten
Landbrugsskole. Nybøl var nævnt med plejehjemmet og Rinkenæs med deres børnehave, men hvor var Avnbøl – Ullerup med vores Børnegård? Hmm
det første jeg tænkte var, nå ja vi var også mødt talstærkt op, og politikerne
så os jo nok også, men er det nok? – Politikere læser aviser, og bliver præget
af hvad læser, om de vil det eller ej…
Kære forældre vi må op af stolene, hvis vi vil bevare vor børnehave i Ullerup, kom og vis flaget, det kan være i medierne, med underskriftsindsamling
eller andet, vi skal vise, at vi vil, at vores børn skal vokse op i trygge og nære
rammer, ikke i store institutioner hvor det enkelte barn forsvinder i mængden, men hvor det kan få de sikre rammer til at danne sin personlighed, som
gør at poderne kan være med til at sikre den fremtidige vækst for området,
Sønderborg kommune og dermed for Danmark.
Jeg mener ikke, at der er hold i at udvide 2 børnehaver i Sottrup for at nedlægge 1 i Ullerup, velvidende at der er 2, der er selvstyrende. Der må kunne
laves de samme besparelser ved at lukke den ene i Sottrup og lade Børnegården bestå. Det vil sikre interessen for børnefamilier at bosætte sig i vort område, også i de yderkanter vi har - bl.a. Bojskov. Lukkes Børnegården, må vi
frygte en nedgang af tilflyttere, med accelererende nedgang af børnetallet, og
dermed en usikker fremtid for vor skole. Alternativet kunne også være at I
forældre opretter en privat børnehave.
Vi har den nærhed og tryghed, der skal til, en herlig natur med mulighed for
dejlige oplevelser, som gerne skulle kunne opleves af både gamle og unge,
og det gerne i fællesskab. Jeg ønsker ikke at se Avnbøl – Ullerup som et område med overvejende ældre og pensionister, nej lad os få glad barnelatter og
unge fyldt med energi og aktivitet. Jeg istemmer hvad Aase Nygaard sagde
på borgermødet: lad os slukke gadebelysningen, så vi kan øge børnetallet…
Sønderborg storkommune har ligesom andre kommuner fået øgede udgifter
på administration og forvaltning siden sammenlægningen. Jeg mindes en
velfungerende Sundeved kommune med overskud i kassen, og det skal vi
have igen, bevar kerneområderne og skær alt det søde/flødeskummet væk
som er dejligt i gode tider, men ikke nødvendigt i de dårlige. Projekt Zero Co2 neutral 2029 - Kulturby 2017 er rigtig gode tiltag og politikerne elsker
det, det giver god medieomtale, lad være nu, men kom stærkt igen, når der er
penge i kassen
til det. Jo før vi får overskud, jo før får vi råd igen. Kære poli6
tikere, fordel pengene med omtanke, bevar kerneområder, fjern det sukkersø-

de, reducer indkøb og administration, skær ned på kurser og uddannelser internt og sidst men ikke mindst, reducer topstillinger – lad os få en kommune,
der ikke kører efter devisen ”fint skal det være”, men en kommune der ønsker borgere, som får en sikker opvækst, en god uddannelse og dermed bliver gode samfundsborgere. Så kan vi være stolte borgere i Sønderborg kommune!
Med venlig hilsen
Svend Ove Edemann
Rosenvej 73, Ullerup

På landsbylaugets hjemmeside kan du skrive og kommentere indlæg. At
kommentere har du allerede nu mulighed for, men vil du også kunne skrive
et nyt indlæg og dermed starte en ny debat, behøver du bare at gå ind på
hjemmesiden og registrere dig som aktør i denne webblog.
Jeg mener, at dette kunne være et godt sted at dele meninger om f.eks de
spareforslag, som kommunen har vist frem.
Vil du have en email, når noget nyt er tilføjet
på hjemmesiden, kan du også få det. Gå ind på
www.au-laug.dk og udfyld felterne med navn og
mailadresse. Så vil du få mail, når noget nyt er
skrevet.

7

LOKALMØDE
TIRSDAG, DEN 8. JUNI 2010
KL. 19.00 I NYBØL KLUBHUS
Vi har samlet 3 lokale politikere til lokalt møde om
kommunens fremtidige budget, hvor vi er vært ved
kaffen, hvis du kommer og stiller kritiske spørgsmål
til politikerne.

JENS PETER THOMSEN, GRÅSTEN
VENSTRE
GITTE UTTRUP, AVNBØL
FÆLLESLISTEN

ERIK LAURITSEN, BLANS
SOCIALDEM.
Mød op og påvirk de lokale politikere inden der skal
stemmes om budgettet for næste år. Der er lagt op til
mange store spareforslag i Sønderborg kommune, så
kom og gør din indflydelse gældende.
Alle er velkomne :
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Avnbøl/Ullerup Landsbylaug
Nybøl Landsbylaug
Blans Landsbylaug

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
9
Vi udfører også hjemmeindustri-opgaver

Fælles bestyrelsesmøde for Bakkensbro skole og
Ullerup Børnegård
Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19-21

Deltagere

Børnehaven
Skolen
Afbud

Camilla - Torben - Berit - Alice - Tine.
Edith – Kirsten - Christel
Anne - Britt - Janny - Hanne - Finn
Søs – An – Søren - Helga
Lars , Claus

Referat:
1 : Præsentation
Præsentationsrunde afholdt
2 : Orientering om situationen i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg.
Orientering fra skolen :
Selv om den nuværende skolebestyrelse erstattes af en ny pr.01 08.,
arbejder den aktivt mht. møder mv. omkring et kommende børneunivers. Det er ønskeligt, at der åbnes mulighed for, at medlemmer af
den kommende skolebestyrelse deltager i møderne i foråret, når valget
har fundet sted.
3 : Gensidig forventningsafklaring for etablering af Børneunivers:
a: Hvor er vi nu?
Børnehavebestyrelse og skolebestyrelse + ledelser ønsker at arbejde
frem mod et børneunivers uanset udfaldet af ansøgningen til ministeriet omkring ledelsesformen. I processen frem mod etableringen af et
børneunivers vil skabelsen af ejerskab fra alle involverede parter være et centralt fokuspunkt og et succeskriterie. Ullerup Børnegård ejer
selv bygningerne, og disse anvendes, indtil et børneunivers er
bygget fysisk.
Orientering om udviklingen i Børnehuset Blans.
Man er afventende, men åben for et samarbejde også den vej, såfremt
en forespørgsel skulle finde sted.
10

b: Tidsperspektiv for etablering af fælles bestyrelse
Samarbejdet styrkes nu i de 2 bestyrelser, så grundlaget er lagt.
Når der er fælles bygninger, vælges til fælles bestyrelse. De fremtidige valg er 2 årige, men man sidder i bestyrelsen i 4 år.
Det forventes, at Fagcenteret er behjælpelig med materiale omkring
Styrelsesvedtægten.
4 : Fælles opstart på Børneunivers - drøftelse.
Se under pkt. 5
5 : Hvad beslutter vi?
A:
Fælles indkøb, kontorhjælp m.m.
Forsøges iværksat foråret 2010.
Christel og Søren undersøger muligheder/iværksætter tiltag
.
B:

Hvor ofte mødes vi – og i hvilket regi?
3 møder + pædagogiske dage fastsættes :
Marts:
Tema: ”Lær hinandens bestyrelser at kende”
Et orienteringsmøde omkring arbejde/kompetencer mv. i
de forskellige bestyrelser.
Deltagere: ovenfor nævnte deltagere
Maj
Tema: Den ny styrelsesvedtægt
Deltagere: ovenfor nævnte deltagere + invitation til de
personer, der er valgt til den ny skolebestyrelse
August
Tema: Orienteringsmøde fra de forskellige bestyrelser
Deltagere: børnehavebestyrelsen +ovennævnte medlemmer/ledelse fra børnehaven samt den ny skolebestyrelse +
ledelse og medarbejdere i skolebestyrelsen.
Søren og Christel aftaler mødedatoer

C:

Medarbejderinddragelse
Se også pkt. 3a
Gradvis orientering i foråret 2010. Egentlig fælles opstart efteråret 2010:
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Tema: Fusion til et børneunivers
Tidspunkt: sensommer 2010 fredag/lørdagsarr. – på neutral

grund f.eks. Christianslyst.
Konsulent udefra, der styrer processen. og evt. følger processen..
Deltagere: Pædagogisk personale bh - sfo -skole + bestyrelser.
Tilbud til sekretær gives.
Herefter planlægges fællesmøder til det videre forløb.
Christel og Søren er tovholdere. Datoer udmeldes hurtigst muligt
D:

Forslag til tiltag forår 2010
Der arbejdes på flg. forslag og tilbagemelding gives fra begge
parter, at alle børn fra børnehaven/forældre er aktivt deltagende
i skolefesten den 27. maj.
20-01-2010
Referent
Helga Prehn

På brandværnets vegne vil jeg gerne sige en stor tak til alle
som har støttet os i forbindelse med vores årlige støttekortsalg. Det var igen i år en succes.
Vi har i det forgangne år investeret i bl.a. bedre udstyr til
brug ved færdselsuheld, så kassen kunne fint rumme det indsamlede beløb.
Bo Bonde
Kasserer
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Som noget nyt har vi denne gang givet en stafet op. Stafetten skulle gerne
bringe os rundt i vores område og give os et indblik i, hvilke virksomheder vi
har omkring os.
Morten Anker Petersen som i dag er indehaver af tømrer- og snedkerforretningen Fa. Karl D. Petersen, lægger rigtig flot fra start og fortæller om både
fortiden og nutiden i det gamle familiefirma.

Fa. Karl D. Petersen Tømrer- og Snedkerforretning, Avnbøl
1827 blot seks år efter Napoleons død,
dengang, hvor H. C. Andersen startede
sin digterkarriere, og så var det dengang,
hvor hjulmager Jørgen Petersen åbnede
et værksted på Avnbøløstenvej 24 i Avnbøl.
Firmaet, der siden blev til en tømrervirksomhed, eksisterer den dag i dag på
adressen Truenbrovej 1 i Avnbøl. Gennem alle årene har den samme familie
stået i spidsen for firmaet, der i dag ejes
af den 39-årige bygningskonstruktør
Morten Anker Petersen, som er tiptipoldebarn af Jørgen Petersen. Det seneste
generationsskifte fandt sted i 2006 efter Svend Anker Petersen, som stadig
13
bor på adressen og selv trådte til i firmaet i 1967. Svend Anker Petersen
er
fortsat aktiv i firmaet. Bl.a står han for snedkerarbejde og bogholderi.

Fa. Karl D. Petersen har i dag mellem 8
og 12 medarbejdere og beskæftiger sig
med både små og store opgaver for private, erhverv, kommuner mm. primært i
den nye Sønderborg kommunes område.
Til private udfører vi mange forskellige
opgaver såsom om- og tilbygninger, nye
tage, vinduer og døre m.v.
Et af firmaets specialer er restaurering af gamle huse, bindingsværkshuse,
møller og kirker. Vi lagde f.eks nyt tag på Sottrup kirke, restaurering af Dybbøl Mølle, restaurering af bindingsværk på vagtbygningen ved Gråsten Slot
m.fl. Flere af de lokale gårde har været kunder hos os i op til flere generationer og har stadigvæk gamle tegninger og regninger fra for 100 år siden – det
er med til at sætte tingene lidt i perspektiv..
Få flere oplysninger om firmaet, dets historie og kompetencer på
www.karldpetersen.dk
Morten Anker Petersen
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Om et for længst glemt jernbaneprojekt.
Nu skrider motorvejsbyggeriet tydeligt frem og om føje år vil vor infrastruktur se anderledes ud, end den før har gjort. Meningerne har været delte om
det projekt, som nu er i fuld gang, og om motorvejen vil blive uundværlig
eller ej, skal jeg ikke gisne om.
Et står dog fast, hver gang en ny tanke om den slags er kommet på tale, har
der været talt for og imod. Noget er blevet til virkelighed, som f.eks. Alssundbroen – hvem kunne i dag forestille sig et trafikmønster i Alssundområdet uden den. Og noget er
ikke blevet til virkelighed –
nok også godt det samme. I
skrivende stund er man i
fuld gang med at renovere
jernbanen imellem Sønderborg og Tinglev, så farten,
komforten osv. kan komme
i top. Men det er nok de
færreste bekendt, at der i
Sundeved for snart 100 år
siden var stærke kræfter,
som arbejdede for anlæggelse af nok en jernbane.
Als fik sin jernbane med to linjer fra Sønderborg til Skovby og fra Sønderborg til Nordborg, allerede i 1898. For Als var det et aktiv, og de blev brugt
til både person- og varetransport. En jernbane imellem Sønderborg via bl.a.
Tørsbøl til Flensborg åbnedes i 1901. (Først senere blev strækningen fra
Tørsbøl til Tinglev anlagt.) I 1907 havde det tyske militær påvirket beslutningstagerne så meget, at en sidegren skød ud fra banen, (man så et behov
for at kunne flytte tropper og materiel ud på Broagerland, hvis det ulykkelige
skulle ske). Nu kunne man altså køre fra V. Sottrup over Broager til Skelde.
Nu havde man fået blod på tanden, og i Ullerup kommunes forhandlingsprotokoller fra 1911-12 kan læses om andragender til kommunerådet, om tilskud til en jernbane fra V. Sottrup-Snogbæk-Blans-Ullerup-Avnbøl.
Man kan selvfølgelig i dag kun trække på smilebåndet af et sådan projekt,
men dengang havde almindelige mennesker ingen eller kun ganske få muligheder for transport. Bønderne havde vogne, og cyklen var kommet, men på
grund af prisen var den ikke hvermandseje. For de fleste mennesker
var det
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altså apostlens heste, som måtte stå for al transport. Kun i yderste nødstilfæl-

de så som barsel og svær sygdom, kunne man låne en vogn, ellers gik man
altså.
At jernbanen havde en positiv effekt kunne ses, hvor den få år forinden var
taget i brug, den skabte forbindelse og udvikling, og man forstod ikke længere den modstand, som havde været imod jernbaneprojektet. Set med vore
dages øjne skabte den nok ikke fart, som vi kender det i dag. Således kan
man læse i gamle køreplaner, at de 30 km imellem Sønderborg-Nordborg
kunne tilbagelægges på to timer og ti minutter. Altså en gennemsnitsfart på
ca.15 km/t.
I Ullerup, som dengang bestod af Ullerup by, Ullerupmark, Phillipsborgmark
og Lundsgårdsmark, blev der altså i 1911 arbejdet på projektet, og stamparcellist Mathias Christiansen, Phillipsborg, blev valgt til sammen med kommuneforstanderen at skulle repræsentere kommunen ved de kommende møder om baneanlægget. På et kommunalrådsmøde senere i 1911 blev en anmodning fra baneselskabet om gratis jord til anlæggelse af banen dog forkastet under henvisning til de i forvejen høje skatter, med stemmerne 5 mod 2
(en var fraværende). Men sagen fortsatte- senere på året var emnet igen på
tale i rådet og modstanden var faldende. Resultatet var nu 4 stemmer mod 4,
og en folkeafstemning kom på tale. Kommunerådet bestod jo stort set kun af
landmænd, som ikke mente, at de havde behovet på samme måde som andre
borgere, og derfor kunne en afstemning ændre meget. Realitetsforhandlinger
blev nu sat i værk, og betingelser blev fremsat.
1.
Når banen er færdig drives den helt af staten.
2.
Der fra den kommende banegård i Ullerup kan modtages og afsendes gods.
3.
Der opføres en kvægrampe på stationsterrænet
Jo, noget for noget.
At man i Blans og
Snogbæk sikkert har
haft de samme ønsker, er der ikke tvivl
om, men om de var
så store som i Ullerup er nok tvivlsomt.
Man havde jo en
dampskibsforbindelse imellem16Sønderborg og Aabenraa,

som lagde til to gange dagligt både i Sottrupskov og ved Ballebro. I Avnbøl
og V. Sottrup havde man allerede en jernbane i drift, så en ny bane ville man
ikke yde tilskud til, en banestrækning imellem Avnbøl og Aabenraa var også
i spil på det tidspunkt, (selv om der allerede var en bane mellem Gråsten og
Aabenraa). Alt i alt var nettet af nuværende og projekterede/ønskede jernbaner så fintmasket, at projektet med banen V. Sottrup-Snogbæk-BlansUllerup-Avnbøl stod i stampe indtil skæbneåret 1914, hvor alting ændrede
sig, og det at føre krig var mere aktuelt end anlægget af nye jernbaner. Efter
krigen var jernbanernes glanstid forbi. I 1926 blev planerne endelig skrinlagt, for bilerne var kommet til og et helt nyt kapitel i transportens historie
begyndt.…..

Lokomotiv nr. 1 1898 A.K.r.B
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Øverst fra venstre:
Mads Peter Madsen, Julius Dan Jensen, Alex Rønhøj Andersen, Daniel Naamann Thaysen, Nicolai Lykkegård Pedersen, Karsten Ritter,
Ritte Søren Lorenzen, Anders
Frank Jørgensen, Peter Leonhard Lauritzen, Kasper Frank Jørgensen og Anders Kingo
Nederst fra venstre:
Josh Peter Oechsle Lorenzen, Alexander Christensen, Helena Augustina Daabeck, Pernille Lykke Christensen, Malene Egtved Moos, Camilla Madsen,
Brian Mogensen, Nicolaj Overgaard Wilhelmsen
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Har brandværnet i Ullerup nået sin pensionsalder?
Af brandkaptajn Jørn Mathisen, Ullerup.
Mange som har fulgt med i pressens skriverier i den seneste
tid, har spurgt mig om Ullerup frivillige brandværns fremtid,
og om vores evner til at løfte den opgave vi har påtaget os,
med bl.a. brandslukning i vores del af kommunen.
Disse spørgsmål tror jeg mange tænker over, og derfor vil jeg
gerne her give en generel beskrivelse, af hvordan vi i brandværnet ser os selv nu og i fremtiden.
Men først vil jeg gerne knytte en kommentar til en artikel i Jyske Vestkysten,
hvor man for nogle uger siden kunne læse, at bl.a. vi i Ullerup kun i 77 % af
udrykningerne formåede at rykke ud med et fuldt bemandet slukningstog inden for de lovpligtige 5 minutter efter, at alarmen var indløbet til os.
DETTE MENER JEG IKKE ER KORREKT!
Det er dog helt i overensstemmelse med sandheden, at kun i 77% af alle tilfælde er det lykkedes for os at trykke på knappen, som siger ”afgang fra stationen” eller ”ankomst til skadested” på rette tidspunkt.
Det bliver aldrig ren rutine for os at skulle rykke ud til en stor brand eller et
alvorligt trafikuheld, og andre ting end en ”her og nu besked” til et registreringssystem kan forekomme mere nødvendige. Disse forglemmelser har især
givet os for dårlige karakterer.
Jeg kan ikke påstå, at vi i alle tilfælde er rykket ud inden for de lovpligtige 5
minutter, efter at alarmen er lydt, men sammenlignet med beredskabet andre
steder i landet, hvor der typisk er tre gange så langt imellem brandstationerne, mener jeg ikke det er relevant at gøre det til et stort problem, at vi i
sjældne tilfælde først kører efter f.eks 6½ minut. Når køretiden som udgangspunkt er ti minutter kortere, er resultatet, at vi i sidste ende er fremme
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8½ minut før, man havde været i enhver anden kommune i landet.
For en ikke indfødt sønderjyde kan det i det hele taget virke underligt, at der
er et brandværn i næsten hver anden lille by. Forklaringen hænger sammen
med landsdelens fortid. Ideen til de frivillige brandværn opstod i Frankrig,
hvorfra den bredte sig til Luxemburg, Belgien og Tyskland. Og omkring
1860 begyndte det i Slesvig og Holsten. I 1869 stiftedes Tønder frivillige
brandværn (det første brandværn i Nordslesvig), otte år senere i Sønderborg,
og siden gik det slag i slag med oprettelsen af frivillige brandværn rundt omkring i det Sønderjyske område, også efter genforeningen med Danmark i
1920.
De mange brandværn har betydet, at man aldrig har manglet hænder eller
materiel i forbindelse med en brand. Det har også betydet, at vi i modsætning
til andre steder i landet har kunnet tilbyde politiet hjælp til trafikregulering i
forbindelse med trafikuheld osv. (lokalkendte til at anvise alternative ruter
osv.)
Om ideen har virket for ”tysk” og derfor aldrig har bredt sig længere op i
landet, skal jeg lade være usagt, men de frivillige brandværn er med tiden
blevet en del af den sønderjyske identitet.
Efter kommunesammenlægningen i 2005 har billedet ændret sig meget for
beredskabet i de før mange små kommuner. Det er stadig i dag en kommunal
opgave at sørge for, at der til enhver tid er et velfungerende beredskab, når
uheldet er ude.
I Sønderborg by er antallet af opgaver igennem årene vokset til ca. 250 udrykninger i 2009. Det er så mange, at man ikke længere magter at løfte opgaven med frivillig arbejdskraft alene, men må ty til at aflønne de folk, som
flere gange om ugen bruger flere timer på at deltage i udrykninger.
Af primært økonomiske årsager er man derfor nødsaget til at gøre op med de
gamle traditioner og se på, om nogle brandværn kan undværes, for på den
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måde at skabe luft i et meget stramt budget. Politisk er der vilje til at ”tynde
ud”, og af de 22 brandværn som den nye Sønderborg kommune havde i januar 2005, må nogle altså lukke for at give luft i det kommunale budget.
Brandværnet i Ullerup har bestået siden 1932 og vil også bestå i fremtiden.
Det er de positive meldinger vi får, når vi ser på det løsningsforslag, som ligger på bordet.
At Ullerup også er på listen med brandstationer i fremtiden, er en følge af, at
vi udfører de opgaver, vi bliver bedt om, på god og forsvarlig vis. Og geografisk er Ullerup placeret det rigtige sted på landkortet.
Som jeg før har nævnt i dette blad, er vores opgaver
alsidige og nogle mere spændende end andre, men et
er dog sikkert – de bliver alle løst. For fortsat at kunne løse de opgaver, er vi til stadighed på udkig efter
nye aktive mennesker, der vil gøre en forskel for andre, når de er i nød. For også at brandværnet skal
følge med tiden, har vi på generalforsamlingen i januar måned ændret vedtægterne, så nu også piger
kan blive aktive i Ullerup frivillige brandværn. Skulle
du derfor være mellem 19 og 40, bosiddende i Avnbøl/Ullerup/Blans området og har lyst til at blive
brand-M/K, så kontakt mig på tlf.: 22 83 18 52 eller
på mail til : kaptajn@ufbr.dk, eller gå ind på vores
hjemmeside www.ufbr.dk og læs mere om, hvordan
du bliver brandmand i Ullerup frivillige brandværn.
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Den første fællesspisning
Onsdag den 10. marts 2010 mødte der over 80 deltagere frem for
at være med til den første omgang: ”Spis (med) din nabo” i Avnbøl
-Ullerup. Da deltagerantallet nåede op på omkring de 80, fik arrangørerne godt nok lidt sved på panden, men efter en gedigen
planlægning, udfærdigelse af en superlang indkøbsliste og en tur i
”Brugsen”, var der håb forude.
Det var rigtig dejligt, at så mange mennesker havde lyst til at
bakke op om initiativet, og det blev en fantastisk hyggelig aften.
Samtidig blev det – som også en af aftenens deltagere ytrede –
afslutningen på vinteren. Konkret fordi sne og frost herefter begyndte at ebbe ud, og symbolsk fordi vi nu alle efter en meget
lang og meget kold vinter vovede os ud af husene for igen at få en
snak med hinanden om stort og småt. På den måde blev forårssæsonen skudt i gang og indledt denne aften.
Menuen stod på ris og kødsauce, og bænket rundt omkring i og
uden for biblioteket kom snakken hurtigt i gang. De mange børn
bidrog til en munter stemning, og der blev så snart maden var
spist sat gang i leg og løb.
En stor tak skal lyde til alle de frivillige hjælpere, der gav en hånd
med i køkkenet. Her blev der skrællet gulerødder, åbnet dåser,
kogt ris etc. Det var dette aktive hold, der sørgede for, at duften
af veltillavet aftensmad bredte sig
allerede ude fra skolegården.
Derudover trak vi på andre frivillige,
der hjalp med at organisere borde
og stole, så alle kunne sidde ned –
23
også stor tak til jer.

Da arrangementet blev en succes,
har vi besluttet os for at gøre det
til en tradition, at vi jævnligt har
fællesspisningsarrangementer her
i Avnbøl/Ullerup.
Datoen for næste omgang ”Spis
(med) din nabo” er annonceret andetsteds i dette blad.
Vi håber selvfølgelig, at der også
næste gang er opbakning om arrangementet og folk, der vil hjælpe med det praktiske i køkkenet.
Næste gang satser vi på at kunne låne skolens gymnastiksal, så
der bliver lidt bedre plads.
Henning og Karina Larsen

24

maj 2010

Nyt fra ”Dansepladsen”
Nu hvor vi lige har set pinsesolen danse, bøgen er sprunget ud og anemonerne er så godt som afblomstrede for denne gang, er skovens store maskiner i
gang med at gøre det sidste arbejde på ”Dansepladsen”.
Dansepladsen, og området omkring den, er blevet tyndet (fældet) for store
værdifulde træer og selve pladsen er blevet skovet (fældet) fri for alle mindre
træer. De store bøgetræer er blevet solgt til eksport til bl.a. Kina og egetræet
er solgt til bl.a. gulvtræ og møbeltræ. Det mindre træ, som er fældet af lokale
sankere, er blevet lavet til brænde.
Nu ligger der kun grene og kviste tilbage på pladsen og Dansepladsens form
og størrelse kan man begynde at ane.
Næste skridt i arbejdet er at få ryddet pladsen for grene og kviste. Dette arbejde kræver en speciel traktor med en særlig tang, og
den har landsbylauget lejet
ind af Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland.
Dernæst skal hele pladsen
knuses, inden vi kan planere
og så arealet til med græs.
Grundet den noget usædvanligt lange vinter er vi lidt bag
tidsplanen, men vi satser stadig på at kunne tage de første dansetrin til sommer.
Har man lyst at hjælpe med
at så, planere, opstille borde,
bænke eller bålsted, er man
stadig meget velkommen til
at kontakte Andreas Hermann på 74461770 eller
vildtognatur@gmail.com.
At det skrider fremad i projektet kan alle se, men om vi
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når så langt at en egentlig indvielse,til Sct. Hans er mulig, og om vi i givet
fald må tænde bål midt i skoven til den tid, ved jeg ikke endnu. Blot vil jeg
bede jer om holde øje med landsbylaugets plakater på brandstationen, i børnehave osv.
Hvis vi når det hele og det skønnes forsvarligt, vil det være Sct. Hans aften,
at vi holder festen for
indvie dansepladsen.
Andreas Hermann

Vidste du…..
at anemonen lagrer energi fra sidste års
sol i sine rødder?
Planten omdanner solens lys, vand og
kuldioxid via fotosyntesen til sukkerstoffer. Disse sukkerstoffer lagrer den
for at kunne starte sin vækst så tidligt
på det efterfølgende år som muligt.
Planten starter allerede sin vækst midt
om vinteren, og mens alle andre planter stadig er i dvale. Den henter sukkerstofferne i sine rødder, og begynder at sende små fine spirer op mod solen, så
den er helt klar til at være den første, der spirer op af skovbunden, når det
bliver forår.
Hvorfor gør den som den gør?
Planten er i stærk konkurrence med skovens øvrige planter om solens lys og
energi. Hvis ikke den er den første, som kommer op og tager solens lys, tager de større planter alt lyset og anemoneplanten dør.

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

Så langt væk som i Christiansfeld: kan bladets læsere findes.
Det er Johan P. Lorensen, som er vokset op på Ullerupmark, der her fortæller
lidt af sine erindringer om ”Treflaskerområdet”. Han siger, at han gerne vil
komme forbi ”redaktionen” og fortælle mere en dag, når ”solen står højere
på himmelen”. Vi glæder os. red.
Uddrag omkring ”Treflasker” og omegn i min tid fra barn til voksen!
Jeg, Johan P. Lorensen, kom med mine forældre som 5 aarig til Ullerupmark
omkring 1 juli 1929. Gården hvor Charlotte og Kurt Lorensen bor i dag, den
var dengang tækket med straa. I juli måned 1932 brændte den ned til grunden i et heftigt tordenvejr. Til jul flyttede vi ind igen som gaarden er i dag.
Kromanden´s havde bl.a. en søn, et aar ældre end mig, vi legede meget sammen, der skete meget på stedet, rejsende kom og spiste deres madpakke og
fik en øl eller kaffe og der var altid folk i købmandsbutikken.
Omkring 1939-40 byggede saa ”æ lille kromand” som han altid blev kaldt,
et nyt hus lidt længere oppe mod skoven. Kroen og butikken blev bortforpagtet til Tilde og Jørgen Petersen, de var der nok en 6-8 aar. Saa kom der vist
lidt knas med ”æ lille kromand”, de rejste og saa kom Elita og Carl Winterskov, som saa var der til 1953, da blev kro og butik nedlagt og min kone og
jeg forpagtede bygningen m. tilhørende jord, som vi drev som landbrug frem
til 1962 da vi fik mulighed for at få et nyt statsbrug i Fjelstrup ved
Haderslev.
Johan P. Lorensen

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til
redaktion@au-laug.dk
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SAF / DLG udvider i Ullerup

Som det nok er de fleste bekendt, rodes der en del i jorden
omkring os i disse måneder.
Entreprenørmaskiner arbejder på højtryk for at renovere
jernbanen og motorvejsbyggeriet har længe rørt på sig, men
har enkelte gravemaskiner forvildet sig mod nord, for at opføre en tilkørsel direkte ved SAF, eller findes der en anden forklaring?
Vi har spurgt Jørgen Holm, direktør ved SAF, og han fortæller her, hvad der er ved at ske.
NYBYGGERI VED SAF
Ved SAFs siloanlæg på Højsvej startede man 1. marts på en større udvidelse
af kapaciteten.
I det nuværende anlæg kan der opbevares 12.000 tons korn, og i det nye anlæg kan der være 16.000 tons, således at man fremover kan opbevare 28.000
tons korn, raps, m.m.. Dette svarer til de sidste års modtagelse af korn i høstperioden. Igennem de senere år er der sket en betydelig fremgang i kornmodtagelsen i høstperioden.
Fremover vil man så kunne placere kornet i siloerne ved modtagelsen, således at man undgår udendørs opbevaring, og ligeledes undgår man at skulle
køre de store mængder væk i høstperioden, og dermed giver det et mindre
trafikpres i høstperioden.
Nybyggeriet består af 4 runde siloer, der hver rummer 4.000 tons, siloerne
bliver 20 m høje og 20 m i diameter.
På byggepladsen arbejdes der nu med at støbe fundamenter, der skal bære
siloerne, samt støbning af elevator- og påslagsgrav i ned til 7 m dybde. Midt
i april påbegyndtes arbejdet med at jævne de store jordbunker, der for tiden
fylder godt i landskabet.
Sådan kommer SAF til at se ud fra landevejen
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Omkring 1. maj begyndte man på opstillingen af siloerne, der leveres af firmaet Kongskilde, der vil være beskæftiget 15 - 20 mand med montage af siloer og transportanlæg.
Hele anlægget forventes at være færdigt til 1. august, klar til at tage imod
den nyhøstede hvede. Den samlede investering er på ca. 20 mill. kr.
Navnet SAF som siden fusionen i 2001 af Skærbæk Lokalforening, DLGs
sønderjyske afdelinger og Sundeved Andel har stået for Sydjylland Andels
Foderstof, bliver fremover ændret til DLG / SAF, således at inden for få år
vil afdelingens navn blive ændret til DLG Sundeved.
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Tæ æ a-u post
Det va en præst det va spelegal, han sa i uheld. Han spue om han it
måt spel med en gang få det kun jo væ te han haj held.
Det fek han lov te, men ven han taft så skul han nævn ålle fie kort i æ
prægen i æ kjærk å æ synda.
Der blev synda å de tre kanutte dæ æssen alle gik kjærk sa å gne sæ
i æ hænne,
da æ præst plusle så:j
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Ven æ djevl kom ind a de rure å slov æ klør i je jerte så vil i råf spar
mæ.
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”Grødhoveder” det var den generelle betegnelse, som de fremmødte medlemmer af vandværket blev kategoriseret under, da de mandag d.22/2 deltog i årets generalforsamling.
Godt 40 mennesker var mødt op, og i
god ro og orden startede generalforsamlingen. Formanden Frits Friederichsen aflagde beretning, hvor han
fortalte om vandværkets liv og levned i det forgangne år, men også om vandværksbestyrelsens opfattelse af de hændelser, som igennem nogle år har ført
frem til den retssag ,der først på året 2010 faldt ud til et vandværksmedlems
fordel. Det var i sagens natur ikke en dom, bestyrelsen fandt rimelig, men for
ikke at dvæle ved, hvad der engang var hændt, havde bestyrelsen valgt at
acceptere dommens betingelser - erstatning for uberettiget lukning af vandet
og betaling af sagens omkostninger.
Dette var dog ikke nok for sagens anden part, som havde stillet tre af de fem
indkomne forslag.
Det var forslag om, at hele den nuværende bestyrelse, samt den foregående
formand, skulle forbydes nogen sinde at kunne bestride poster i vandværkets
bestyrelse igen.
Ligeledes var også et forslag om, hvem der skulle betale udgifterne som følge af den afsagte dom, bragt på bane, og endelig havde medlemmet et ønske
om at få ændret retten til at bestemme, hvilke samarbejdspartnere (vvs)
vandværket benytter sig af fra bestyrelsen til det enkelte medlem.
Da det under behandlingen af disse forslag gik op for forslagsstilleren, at den
fremmødte forsamlings holdning ikke stemte helt overens med hans, blev der
blev banket så hårdt i bordet, at flasker og glas kun med nød og næppe blev
stående, stemmen blev hævet endog nogle decibel og den samlede generalforsamling måtte lide den tort at blive kaldt en samling grødhoveder.
Men på trods af også disse gode argumenter blev ingen af de tre forslag dog
vedtaget, hvorefter forslagsstilleren stærkt utilfreds, men under klapsalver,
forlod generalforsamlingen.
Et forslag om
32 at sende en SMS-besked til de berørte kunder, når der er planlagte reparationer/lukninger, blev ikke vedtaget, men bestyrelsen vil se på

mulighederne.
Som en følge af det fremviste budget med underskud for året 2010, havde
bestyrelsen stillet forslag om en forhøjelse fra 2,00 kr. til 2,50 kr. pr. m3.
vand. Prisstigningen blev vedtaget af en enig generalforsamling, men er dog
først med virkning fra januar 2011.
Uddrag af nudansk ordbog:
Grødhoved = dum, ubegavet person - bruges også som skældsord om eller til
en person.
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I weekenden d. 23/4-24/4 deltog Avnbøl-Ullerup Landsbylaug sammen med
3 frivillige fra lokalområdet til GenerationsX på Sandbjerg Slot.
GenerationsX er baseret på et spil, der hedder Future City Games, og er et
spil udviklet til at udvikle og forbedre livet i byer. Ideen er, at man starter
med at definere globale såvel som lokale udfordringer i forhold til at bo i en
landsby. Derefter finder man ti ideer, der kan imødekomme én eller flere af
disse udfordringer. Til sidst skal man så udvælge én af de ti ider, man vil arbejde videre med i resten af forløbet.
Repræsentanterne fra Avnbøl-Ullerup valgte at arbejde videre med projektet
Avnbølsned. Læs mere om Avnbøl Sned andetsteds i AU-Posten. Da de fysiske rammer omkring projektet allerede er på plads, blev der her fokuseret på,
hvilke aktiviteter man kan lave med sådan et område, og hvordan man kan
samle landsbyernes beboere på tværs af generationer med sådan et projekt.
Gruppen præsenterede ideen foran borgmester og andre politikere. 1. pladsen
på 40.000 danske kroner gik til Dynt-Skelde. Gruppen fra Avnbøl-Ullerup
fik dog 20.000 kroner med hjem til at udvikle projektet i Avnbøl Sned med.
Gruppen bestod af: Anne Østergaard, Christel Lind, Nette Kristensen og Lars Christian Jensen
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Onsdag d. 30 juni arrangerer vi traditionen tro loppemarked i skolegården, alle mulige lopper kan sælges, ikke kun børneting.
Vi håber, at se så mange handlende som muligt, både dagpleje-, børnehave-, skole- og SFO-børn, men også andre er velkomne til at deltage.
Skolegården ”åbnes” klokken 15.30, så boderne kan være opstillede
og klar til handel, når det hele begynder klokken 16.00
Klokken 19.00 lukkes markedet, så også de yngste handlende og deres forældre kan komme hjem i ordentlig tid.
Ud over alle lopperne vil der også kunne købes øl, vand og pølser,
som landsbylauget igen i år forestår salget af.
Vi i Bakkehuset vil så sørge for salget af kaffe og kage.
Tilmeldingsblanket
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Jeg/ vi vil gerne stille en bod op i skolegården onsdag d. 30 juni.
Barn:_____________________

Underskrift:______________________

Juni:
Onsdag d. 2. kl. 17.30
Fællesspisning på skolen (se side 31)
Tirsdag d. 8. kl. 19.00
Møde i Nybbøl klubhus med tre lokale politikkere (se side 8)
Torsdag til søndag d. 17. til 20. juni
Byfest i Blans - se vedlagte folder (Blans landsbylaug)
Tirsdag d. 22.
Heldagsudflugt til fuchsiahaven i Skjolelev
Pris 200 kr. Tilmelding senest d.16 juni til Maren eller Jørgen
Onsdag d. 30 kl. 16.00
Børneloppemarked i skolegården

September:
Onsdag d. 1 kl. 18.00
Snapseforedrag (husholdningsforeningen)
Fredag og lørdag d.10. og 11.
Avnbøl ringridning.
Bladets ko
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