4. årgang 1. udgave Februar 2011
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Efterlysning!
Vi siger i disse dage farvel til en kapacitet i
landsbylauget.
Vores kasserer Svend Ove har søgt nye græsgange og genopstiller derfor ikke til laugets generalforsamling d. 8.
marts.
Har du lyst til at deltage i foreningsarbejdet (ikke nødvendigvis som kasserer), eller har du bare en interesse i at høre
om vores arbejde nu og i fremtiden, så mød op i kantinen
under det gamle kommunekontor d. 8. marts klokken 19.30.
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Mette Valentin
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Endnu et år er gået og årets første udgave af AU-posten har taget form og skal i trykken.
Det giver i den anledning grund til at tænke lidt over det år, som
er gået siden sidste vinter. I landsbylauget har vi, mere eller
mindre direkte, medvirket til at forskellige tiltag og arrangementer er løbet af stablen. Fællesspisningerne på skolen og arbejdet i
Avnbølsned er et par gode eksempler.
Her som så mange andre steder i det frivillige arbejde bærer det i nogen grad
præg af, at vi alle har mere end rigeligt at se til i hverdagen, med arbejde,
skole, børn, sport osv. med det til følge, at man ikke lige kan overskue at
melde sig som hjælper til hint eller hisset. De, som så alligevel gør det, har
så dårlig samvittighed over at sige nej næste gang de bliver spurgt, og snart
føles det som om den lillefinger, man rakte ud, nu er blevet til en hel arm. På
den måde kan det hastigt opfattes sådan, at man skal lade være med at melde
sig til noget, for så kommer man ikke til at hænge fast i det.
Der er selvfølgelig også nogle, som bliver bidt af det, og som kommer til at
sætte en ære i at sætte sit eget præg på en ting eller en tilbagevendende begivenhed.
Imidlertid har jeg på fornemmelsen, at mange andre egentlig gerne vil, men
af frygt for at hænge fast, ikke tør.
Derfor kunne jeg godt tænke mig, at folk ville se på vores kalender
- udpege et arrangement, som de alligevel vil deltage i, og i god tid love sig
selv, at dét vil jeg hjælpe med til. Hvis bare mange nok giver en hånd med én
enkelt gang, så vil tingene se lysere ud for alle, når arbejdet kalder.
Som en følge af sidste udgaves mildt sagt noget rodede bagside, er den kommende tids aktivitetsoversigt flyttet til de midterste sider, her vil en almindelig kalender være at finde, og på bagsiden af midtersiden (kan man mon sige
sådan ☺) er tingene uddybet lidt nøjere. På den måde kan det lade sig gøre at
rykke siden ud og hænge den op, og så stadig have de nødvendige oplysninger tilgængelige.
Det er stadig mit håb, at flere end husholdningsforeningen, pensionistforeningen og et par andre aktører vil benytte sig af at få arrangementer med på
kalenderen. Hvis alle bliver rigtig gode til det, har vi en vision om at trykke
en lokal kalender med de aktiviteter, vi kender til, indtegnet for hele året og
så omdele den sammen med AU-posten næste vinter.
I bladets korte levetid har forskellige mennesker bidraget med historier og
fortællinger om mangt og meget. Det er en fornøjelse at modtage mails, eller
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”snail mails”, med indlæg til bladet, og det gør det unægtelig noget mere nuanceret at læse, når flere bidrager med materiale. Derfor modtager vi stadig
gerne stof, som I mener, kunne være til fælles interesse.
Denne gang er det sædvanen tro K.T., som er største leverandør af stof, og
da han er historisk interesseret, er han nok en gang trådt i historielærerens
sted.
En anden skribent er Andreas Hermann, som ynder at fortælle om naturen –
når han har tid. På det felt er han med til at præge bladet.
På samme måde er mennesker med også andre interesser meget velkomne til
at bidrage med helt nye ting.
God læselyst, og husk nu at tænke på bladet, når du næste gang tænker, at
her er noget, du gerne vil dele med andre.
Bo
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Vi er kommet godt over julen og har haft en hyggelig juletræsfest, og vil takke for hjælpen, ikke mindst med oprydningen efter et godt arrangement.
Fællesspisning var også en succes, vi fik en god suppe, og det
varmer jo alle i en kold tid.
Sønderborg kommune satser på at spare på energien og har i
den forbindelse givet borgerne i Sønderborg kommune mulighed for at testkøre en elbil gratis, (man skal dog selv betale
strøm). Der er allerede nu mulighed for at gå ind på Sønderborg kommunes
hjemmeside for at melde sig til at prøve at køre i 3 måneder.
www.sonderborgkommune.dk/
og, se mere om det på: http://www.sonderborgkommune.dk/News.aspx?
newsid={AE85D9C6-0E59-4BE9-97A4-85DB06D7EE32}.
Og der er også: http://www.projectzero.dk/ , hvor der er tips om at spare på
olien og strømmen.
Vi har i bestyrelsen snakket om, at det kunne være en fordel og måske en
nødvendighed med en årskalender for området Avnbøl-Ullerup. Det er nemlig store generalforsamlingsdag d. 8/3-11. Om eftermiddagen har pensionistforeningen generalforsamling i v. Sottrup forsamlingshus. Om aftenen har
husholdningsforeningen generalforsamling på biblioteket, og vi i AvnbølUllerup landsbylaug har lånt plads i kantinen ( på kommunekontoret) fra kl.
19.30. Så vi har bestilt lokale, som vi plejer og fået det, så har det vist sig, at
det er samme dag. Vi har altså som alle andre bestilt lokale og kan ikke lige
lave det om, og håber at hvis du skal til en anden generalforsamling eller andet, vil komme med en kommentar til os, så vil vi tage det med på generalforsamlingen d. 8. marts. Se indkaldelsen inde i bladet. Vi ses.
En ide kunne være, at samle alle datoerne på en kalender, så vi ikke kommer
til at lægge det på samme dag fremover. Tanken er så, at foreninger kan melde ind om arrangementer, osv., så vi ikke falder over hinanden. Det kan være
løbedage, arrangementer, afslutninger, fastelavn, generalforsamlinger, så kan
vi en gang om året sætte en kalender på. Og så kan vi i bladet og på hjemmesiden skrive om de nærmeste 3 måneder.
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Jeg vil også takke Svend Ove for et godt arbejde i bestyrelsen, Han takker af
for denne gang. Det er hans arbejde, der trækker i ham, så han må lægge det
frivillige arbejde lidt til siden her lidt i fremtiden. Tak for godt arbejde de
seneste år.
Asmus Madsen Avnbøl Ullerup landsbylaug.

For første gang i fællesspisningens korte historie måtte Karina og Henning
melde pas, da familien lå underdrejet af sygdom, da vinterens grøntsagssuppe skulle kokkereres og serveres d. 24 januar.
”Hold to” rykkede dog hurtigt ud og handlede de ca. 40 kg. grøntsager ind
som skulle skrælles, renses, snittes, svitses og koges.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gulerødder
Hvidkål
Hvidløg
Løg
Peberfrugter
Porrer
Selleri
Tomater
m.m.
Der blev handlet ind i
stor stil

Selv om det var en ny chefkok, lykkedes det at præstere en god middag, som
blev rost af alle, og igen en gang måtte ingen gå sultne fra bordet.
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Ullerup frivillige brandværn afholdte sidst i januar den årlige generalforsamling, og i kaptajnens beretning kunne bl.a. høres følgende:
”Vi er 31 medlemmer - faktisk et for meget - heriblandt 4 holdledere. Dermed lever vi helt op til normeringen, noget mange andre værn ellers kæmper
med. Vi har bl.a. opnået dette ved at få 4 nye aspiranter i løbet af året. Vi har ikke haft nogen på uddannelse i 2010, men der er 3 tilmeldt uddannelsen i
2011.
Ved sidste generalforsamling så vi tilbage på
Kaptajn Jørn Mathiesen 2009, hvor vi havde haft det højeste antal alarmer
nogen sinde - 33 - men det blev overgået i 2010
med næsten det 3 dobbelte - hele 92 alarmer!! Det har været hårdt - men der
er ikke tvivl om, at der er brug for os! Desværre er de 75 af dem fejlalarmer
fra slagteriets nye ABA-anlæg (automatisk-brandmelder-anlæg), som de har
haft rigtig svært ved at få til at virke fejlfrit. Når det har været værst, har der
været op til 3 alarmer på én nat, hvor vi skal op på arbejde dagen efter. Heldigvis har vi fået en dialog med slagteriet, og der arbejdes nu hårdt på at fjerne årsagerne til de mange fejlalarmer - én ad gangen - selv om de ikke helt er
forsvundet. I januar i år fik vi 3 alarmer. Det er dog et niveau, der er væsentligt bedre.
Der var 17 rigtige alarmer, og det startede med en gårdbrand kun få timer
inde i det nye år, hvor laden var helt overtændt, da vi nåede frem. Der gik
derfor næsten et helt døgn, inden de sidste gløder var slukket. Derudover har
der været 2 villabrande og en værkstedsbrand i Blans, 1 skorstensbrand, 2
alvorlige trafikuheld med frigørelse og et mindre alvorligt uheld. Et par brande i landbrugsmaskine/bil i det fri. Et par mindre olieforureninger og et par
ture til slagteriet pga. overophedet motorer eller kilerem.
Igen i år hædrer vi brandmænd for "runde" jubilæer og er stolte ved at kunne
fremvise både helt unge, men også at medlemmer har lyst til at være med i
mange år, så vi har en jævn aldersfordeling og kan drage nytte af hinandens
styrker, viden og erfaring:
- 5 års: Henrik Linden
- 10 års: Lars Lorenzen
- 15 års: Kurt S. Frederichsen
- 20 års: Bjarne L. Pedersen
- 45 års: Gunnar Meier
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Jubilarerne i 2011: Gunnar 45 år, Bjarne 20 år, Kurt 15 år, Lars 10 år og Henrik 5 år.

Vi har de sidste par år også udpeget årets brandmand. I år er valget faldet på
Kurt S. Frederichsen, for den store ekstra indsats, der har været i kommunikationen med kommunen, herunder deltagelsen i den analyse, der blev lavet
af KLK omkring arbejdet i Brand & Redning.”
Brandværnets vicekaptajn Kurt S. Frederichsen siger: ”Når vi skal gøre status, må vi sige, at Ullerup Frivillige Brandværn har det godt - men også at vi
i 2010 har haft de største udfordringer nogensinde!
I år var Kaptajn Jørn Mathiesen på valg - han blev genvalgt enstemmigt!
Værnet har det nemlig godt, så der er ikke ønske om de store ændringer. Vi
har sammen skabt et godt kammeratskab, og alle hjælper til, så vi kan leve
op til de krav, der er givet. ”
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I Sønderjylland måtte man i den såkaldte ”udlændighedsperiode” fra 1864 –
1920, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme, ikke på nogen måde
flage med Dannebrog, male Dannebrog på porte eller på nogen som helst
måde bruge det danske flag.
Gjorde man det, blev det opfattet som en grov provokation, som de tyske
gendarmer omgående greb ind overfor.
Men i Ullerup sogn havde man lidt af en hemmelighed, som man med et
smil så hen til, hver gang man gik til gudstjeneste i Ullerup kirke. For her på
maleriet øverst oppe på kirkens altertavle kunne man tydeligt se det danske
flag. Måske har den tyske gendarm ikke set maleriet, for det fik lov at være
en lille opmuntring for de dansksindede kirkegængere i hele udlændighedsperioden.
Men måske har den tyske gendarm ladet sig overbevise om, at flaget på maleriet ikke var Dannebrog, men derimod ”den kristne sejrsfane”! Hvilket
uden tvivl er den rigtige fortolkning!

Altertavle og knæfald som det
så ud indtil kirkens renovering i
1973. det omtalte billede er et
blandt de fire som er at finde på
tavlen.
9

10

Dit lokalområde har brug for dig!
Er du i en forening, klub eller et andet sted, hvor folk fra lokalområdet mødes? Hvis ja, så vil vi gerne høre fra dig.
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug kunne godt tænke sig, udover at være bindeled
mellem borgere og kommune, at være bindeled borgere og lokalforeninger
imellem. For at kunne indfri den vision, har vi brug for dig.
Sker der noget interessant i din forening eller klub, kunne vi godt tænke os,
at du skriver et lille indlæg på vores hjemmeside, www.au-laug.dk. Hvad du
skriver, hvor meget eller hvor ofte du skriver, er helt op til dig. Skriv en mail
til kontakt@au-laug.dk eller ring til Lars C. Jensen på tlf. 50 55 00 35, hvis
du er interesseret.
Kalender på hjemmesiden
Er der sæsonstart, generalforsamling eller finder andre begivenheder sted i
din forening eller klub, kan du ganske gratis få lagt de begivenheder ind på
vores hjemmeside. Vi vil derudover bestræbe os på at de begivenheder, der
ligger i kalenderen på hjemmesiden, ligeledes kommer med i AU-Posten.
Skriv til kontakt@au-laug.dk, eller send en sms til
Lars C. Jensen på tlf. 50 55 00 35, hvis du har noget til kalenderen.
Kalender på www.au-laug.dk
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Vi fik stafetten fra Firmaet Hans Schmidt & Søn i Avnbøl
Vores firma er ikke så gammelt som Hans Schmidt & Søn
Vi startede på Rosenvej i 1973, hvor garagen fungerede som værksted.
Det blev hurtigt for småt, og der kom flere og større opgaver, som krævede
mere plads.
Da Sundeved Kommune var færdig med at udstykke et erhvervsområde på
Vestvejen, var vi de første der købte en grund og byggede et hus med værksted til i 1977.
Igennem årene har vi løst mange forskellige, små/store el-opgaver i området.
Og selv om jeg snart fylder 65. år, er der ikke nogen planer om at stoppe foreløbig.
Sundeved EL-Service
Vestvejen 1
c

Stafetten gives videre til Q8 v/Henrik Ohlsen
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På mit skrivebord ligger et
klenodie.
Det er et eksemplar af ”Den
blaa Sangbog” udgivet i
1908 – altså i den tid, hvor
Sønderjylland hørte under
det tyske rige.
Den havde også det officielle navn ”Dansk Sangbog” –
og den havde sin første udgivelse i 1867, dengang under
navnet ”To Hundrede Sange”. Navnet, ”Den blaa
Sangbog” var i begyndelsen
den folkelige benævnelse
efter indbindingens farve. Det navn står i min udgave på titelbladet:
Sangbogen er emneopdelt med sangene om modersmålet først, dernæst mindesange fra Danmarks historie, så nyere fædrelandssange, Danmark, Norden,
drikkeviser, kærlighedsviser og aftensange.
Den blaa Sangbog var i perioden 1864 – 1920 den foretrukne sangbog for de
dansksindede sønderjyder, og dens stigende popularitet førte til, at nogle af
sangene blev forbudt af de tyske myndigheder.
De forbudte sange var f.eks.
•
Vort mådersmaal er dejligt, det har så mild en Klang
•
Det haver saa nyligen regnet
•
I alle de Riger og Lande
•
Kong Kristian stod ved højen Mast
•
Vift stolt paa Kodans Bølge
•
Der er et yndigt Land
•
Der et Land, det Sted er højt mod Norden
•
Du skønne Land med Dal og Bakker fagre
•
Jeg er en simpel Bondemand
•
Jeg vil værge mit Land
14

•
•
•

Høje Nord, Friheds Hjem
Goj Avten, I Drenge! Kommer hid te vor Disk
Her vil ties, her vil bies

I efterordet bagerst i sangbogen skriver
udgiveren M. Andresen bl.a.:
Skønt nærværende Udgave af den blaa
Sangbog efter Udgiverens Mening ikke
indeholder nogen Sang, som kunde komme ind under Politiforordningen af
1865, turde dog vore Myndigheder lejlighedsvis være af en anden Opfattelse.
Og da det slet ikke hører til Sangbogens
Formaal at fremkalde Konflikter eller at
fylde Statskassen med Mulkter og Retsomkostninger, vil jeg tilraade, at man
indtil videre ved offentlige Møder undlader at synge de Sange, som findes under følgende Numre:
3-16-17-25-37-400-62-64-79-85-94-107-117-128-129-136-138-183-213215.
Det anbefales for øvrigt Lederne, især af offentlige Møder, at de inden Møderne udvælger og bestemmer de Sange, som de agter at lade Forsamlingen
synge. Saa sker der ikke let Fejlgreb.
I min sangbog er der anført – med håndskrift – navnet Cornelius Jahnsen,
Bojskov på forreste titelblad, og med stempel på andet titelblad navnet
Cathrine M. Thiesen.
”Den blaa Sangbog” blev i 1946 afløst af Højskolesangbogen, i mange år
ledsaget af et sønderjysk tillæg, som var udgivet af Sprogforeningen med
sange fra ”Den blaa Sangbog”, som var udeladt i højskolesangbogen.
”Den blaa Sangbog”s betydning i den nationale kamp i tiden 1864 -1920 har
været meget stor. Her var et samlingspunkt for de danske sønderjyder, og
bogen blev benyttet i hverdagen og til fest og sammenkomster, møder, gymnastikopvisninger o.s.v.
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I over 50 år har kaptajn Henrik Solmer sejlet under den hvide, syvtakkede
stjerne. Han er en institution hos A.P. Møller - Mærsk og har stået på broen
på verdens største containerskib Emma Mærsk. Nu er han gået fra borde,
men vil komme og fortælle om sine mange år på søen.
På skolens bibliotek tirsdag d.29 marts kl. 19.30

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

Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
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Februar:
Mandag d. 28 kl. 19.30 Generalforsamling i vandværket (se side 19)

Marts:
Torsdag d. 3. marts om aftenen er der et børne/forældrearrangement overskriften hedder trivsel og er en opstart på en trivselsdag på skolen d. 4/3
Lørdag d. 5 kl. 14.00
Fastelavnfest på brandstationen Alle er velkomne (se side 22)
Mandag d. 7 fastelavnsfest på skolen for indskolingen - i skoletiden
Tirsdag d. 8 kl. 14.00 Generalforsamling i pensionistforeningen
på forsamlingsgården i L lokalet. Tilmelding senest d. 1/3(Pensionistforeningen)
Tirsdag d. 8 kl. 19.00 Generalforsamling i husholdningsforeningen
På biblioteket på Bakkensbro skole efter generalforsamlingen vil der være
lottospil. Gerne tilmelding til Gunhild e. Helle. (Husholdningsforeningen)
Tirsdag d. 8 kl. 19.30 Generalforsamling i landsbylauget
I kantinen i kælderen under rådhuset i Ullerup
Tirsdag d. 29 kl. 19.00 Foredrag af Henrik Solmer
På Biblioteket på Bakkensbro skole
Der serveres kaffe og kage
Pris medlemmer 25,Ikke medlemmer 45,Gerne tilmelding senest d. 24. marts
Til Solvejg el. Anne (Husholdningsforeningen)

April:
Søndag d. 3 kl. 10.00 Affaldsindsamling.
(Se side 18)
Søndag d. 3 kl. 12.00 Fællesspisning
(Se side 9)
Tirsdag d. 19. kl. 15.00 arbejdseftermiddag i Avnbølsned (se side 26)

Maj:
Torsdag d. 26. Sommerfest på skolen. Alle, der har lyst, kan komme forbi
og kigge ind. Der er boder, issalg, salg af pølser, øl og vand, underholdning
mm.
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børne/forældrearrangement på skolen

Kronprinsesse Mary
Prinsesse Marie

Fastelavnsfest på brandstationen

Fastelavnsfest på skolen for indskolingen

Generalforsamlinger se side 15

Generalforsamling i vandværket

Rød skrift = officielle flagdage
Blå
skrift = div. aktiviteter
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Foredrag med Henrik Solmer

Konfirmation Ullerup
Affaldsindsamling/fællesspisning
Danmarks befrielse 1945
Sidste frist for indlevering til AU-Posten

n

Danmarks besættelse (halv stang til kl. 1200)

Dronning Margrethe II

Arbejdseftermiddag i Avnbølsned

Langfredag (halv stang hele dagen)

Påskedag

Konfirmation Blans
Kronprins Frederik

Sommerfest på skolen

Prinsesse Benedikte
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Affaldsindsamling 2011
Ligesom de seneste år afholder
Lauget igen i år en affaldsindsamling.
Det foregår den søndag den. 3
april 2011
Vi starter fra Bakkensbro skole kl. 10.00 og håber på godt vejr, så vi får en
formiddag med solskin og klart lys over alle grøftekanter, så dåser, poser og
andet uvelkomment affald kan findes og fjernes med fornuftig høst til følge.
Tag hele familien med og få en formiddag i familiens skød og gør samtidig
en forskel for vore grøftekanter.
Vi har som sædvanlig udstukket ruter, der er affaldsopsamlingstænger, poser og trafikveste til de, som ikke selv har medbragt, og alle fyldte affaldssække bliver afhentet af biler på i forvejen aftalte steder.
Traditionen tro vil gevinsten ved at deltage aktivt i at gøre grøfterne rene
denne formiddag, være at spise sig mætte på landsbylaugets regning.
Dog har vi valgt at slå to fluer med et smæk og inviterer samtidig alle til fællesspisning i skolegården eller gymnastiksalen. Menuen vil altså være af en
lidt mere avanceret karakter end de sædvanlige ringridderpølser, som vi de
sidste år har serveret ved disse arrangementer.
Alle er meget velkomne til at komme og spise med, også selv om de ikke
deltager i affaldsindsamlingen.
Tilmeld jer på kontakt@au‐laug.dk eller telefon 21 86 17 08
Vil I starte direkte hjemmefra, finder vi også ud af det.
Lad børnene komme med, så det også for dem bliver naturligt at holde naturen ren.
Avnbøl-Ullerup landsbylaug.

Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78
Tilmelding til alle arrangementer i husholdningsforeningen:
Gunhild:
74 46 14 22
Lilly:
73 46 10 69
Anna:
74 46 12 59
Helle:
74 46 17 01
Solvejg
74 46 15 14
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Ordinær generalforsamling afholdes mandag
den 28. februar 2011
på Marina Fiskenæs kl. 19:30 med følgende
dagsorden.
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Kassereren forelægger budget for 2011
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, efter tur afgår:
Finn Küseler (modtager genvalg)
Dieter Sønnichsen (modtager genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Svend Jørgensen (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår.
Orla H. Jensen og suppleant Bent Clausen (begge modtager genvalg)
9. Eventuelt
Af hensyn til efterfølgende traktement bedes tilmelding ske på tlf. 40 34 72 80
senest 23. februar.

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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Igen i år inviterer vi til tøndeslagning på brandstationen!
Alle børn imellem 0 år og konfirmationsalderen er velkomne til
at slå på tønden. Vi håber at se mindst lige så mange børn, søskende, forældre og bedsteforældre, som vi plejer at gøre.
Det hele foregår lørdag d.5 marts klokken 14.00 på brandstationen.

Festudvalget
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Skolefodbold
Anne Kathrine og Maiken i 5. A på Bakkensbro skole, har været til skolefodbold den 29/1 2011 i Sunderved hallerne. Der var en god stemning, alle var
glade. Det er for årgangen 0.-9. klasse og lære. Vi har snakket lidt med Jill
O. Lorenzen fra 5.A Bakkensbro skole, hvordan hun synes det gik. ”jeg synes det gik rigtigt godt og det var sjovt, det gik fremad for mit hold. Vi
spillede seks kampe og tabte fem og en uafgjort. I en af dem vi tabte scorede jeg et mål, og fordi jeg er en pige, gælder det for to. Jeg har været
med alle gange undtagen en, fordi jeg skulle holde min fødselsdag”. Vi
synes selv, det gik rigtigt godt, og der var mange publikummer. Man skulle
mindst være fire på holdet, en målemand og tre
på banen. Man spillede i
9 min. fra femte og op
måtte målmanden ikke
røre med hænderne, vi
var lidt nervøse i starten, men det gik meget
godt. Vores hold kom
desværre på en sidsteplads, men det vigtigste
er jo at have det sjovt,
og DET havde vi.
Holdet fra Bakkensbro’s 5 klasse.
Skrevet af: Anne Kathrine Madsen og Maiken Marie Linden.
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BNS Cup 2011 - masser af bold og fest i Sundeved-Hallerne
Lørdag den 29. januar var
der igen masser af fodbold
og festivitas i de 2 Sundeved-Haller i Vester Sottrup. 370 elever og lærere
fra de 4 skoler i Sundeved
havde nemlig tilmeldt sig
”BNS Cup 2011” – Fodboldklubben BNS’ store
skolefodboldturnering,
som i år blev afviklet for
10. gang i træk. De mange
små og store fodboldspillere stillede op på i alt 63 elev- og lærerhold, og der
blev afviklet ca. 170 fodboldkampe denne sidste lørdag i januar.
For os i Fodboldklubben BNS har vores skolefodboldstævne igennem 10 år
været en helt fantastisk dag med masser af glade børn, heppende forældre og
stor aktivitet lige fra kl. 8 om morgenen til ca. kl. 20 i de 2 haller, fortæller
Per Eggen, formand for Fodboldklubben BNS. Der er nemlig tilmeldt hold i
alle alderstrin, så der bliver spillet bold lige fra børnehaveklasserne op til 9.
årgang – og så naturligvis lærerholdene, som absolut ikke lader børnene noget efter, hvad angår entusiasme og fightervilje.
Årets skolemestre 2011 kom bredt fra de 4 skoler i gl. Sundeved Kommune,
og på lærersiden blev det de unge spillere fra Nydan SFO, der trak sig sejrrigt ud af kampene mod de øvrige, og lidt ældre lærerhold.
For BNS er skolefodboldturneringen blevet en fin,
tilbagevendende begivenhed, hvor vi kan give de
mange fodboldinteresserede skolebørn lejlighed til
at dyste mod hinanden. Og selvom rigtig mange allerede dyrker fodbold i BNS, så er turneringen en
rigtig god mulighed for mange til at prøve fodboldspillet af, inden de melder sig ind i Fodboldklubben
BNS, slutter Per Eggen.
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Juletræsfest i Avnbøl-Ullerup 2010
Tirsdag d. 28. december var der vanen tro juletræsfest på Bakkensbro Skole i
Ullerup. Der blev danset om juletræet, og selveste julemanden hørte også de
25 børn i gymnastiksalen, der kaldte på ham. Derefter blev der serveret
gløgg og æbleskiver. Se alle billederne fra dagen på www.au-laug.dk
25 børn, godt hjulpet på vej af Hanne V. Jensen, kaldte på julemanden, der
vendte sin kane for at danse rundt om juletræet sammen med børnene og deres forældre. Julemanden havde ovenikøbet en godtepose med til alle de søde børn.
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug vil gerne takke alle, der deltog, og give en særlig tak til dem, der blev og hjalp med at rydde op.

Der kaldes på julemanden

Og han kom.

25

Nyt fra Naturudvalget.
”Trods sne, slud, frost og kolde ører banker foråret på.
I Avnbølsned kan det ses, når vi forsigtig fjerner nogle af bladene under de
store bøgetræer: så kommer de fineste små sprøde og fine skud frem. Det er
anemonerne, som står klar under de beskyttende blade til straks at springe
frem, så snart de kan.
Grævlingen er også i fuld gang inde ved sit bo. Den graver og graver, så den
er klar til årets kuld unger.
Natuglerne er begyndt at yngle og skovens ravnepar kalder med deres rullende kald hen over skovens træer.
Dansepladsen midt i ”vores” allesammens lille skov er efter en flot vinter
med masser af sne dukket frem fra dynen og venter på, at vi alle kommer på
besøg.
Vi mangler dog lidt endnu før den er helt perfekt og færdig. Naturudvalget
inviterer derfor alle hjælpende hænder til en dejlig forårsdag med så-bajle,
rive og skruenøgle.
Tirsdag den 19. april fra kl. 15.00 skal vi have sået og lavet vores borde og
bænke færdig. Naturudvalget vil derfor stå klar med værktøj, græsfrø og kolde drikke og varme pølser til alle, som vil give en hånd.
Vi ses derude.
Med venlig hilsen
Naturudvalget
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I efteråret tog såvel store som små aktivt del i det hårde arbejde.

Tankevækkende!
Folk over 25 burde være døde!
Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater, burde de af os som er født i 40’erne, 50’erne, 60’erne, 70’erne, ja til og med tidligt i 80’erne ikke have overlevet.
•
Vores barnesenge var malet med blyindfattet maling.
•
Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi
cyklede, bar ingen af os hjelm.
•
Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler, airbags og abs.
•
Vi drak vand af haveslangen og ikke af flasker.
Skræk og rædsel
•
Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med andre
og drak af samme flaske - uden at nogen rent faktisk døde af det.
•
Man brugte timer på at bygge en sæbekassebil af ting, der var kasseret, og vi
ræsede i fuld fart ned ad bakken, bare for at finde ud af, at vi havde glemt at
sætte bremser på. Efter nogle ture i grøften, lærte man at løse problemet.
•
Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen, for at lege ude hele dagen og kom
først hjem, når gadelygterne var tændt.
•
Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - ingen mobiltelefoner.
Utænkeligt!
•
Vi havde ingen playstations, Nintendo eller X-boxe. I det hele taget ingen tvspil, ikke 99 tv-kanaler, ingen videofilm, surround-sound, mobiltelefoner,
pc’er eller chatrooms på internettet - vi havde venner! Vi gik ud og fandt
dem!
•
Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud. Men
ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne få
skylden - kun os selv.
•
Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og lærte at komme os over
det.
•
Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde, spiste jord og græs. Til trods for
advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset voksede
ikke inde i os resten af livet.
•
Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på døren, og gik lige ind og
blandede os i samtalen.
•
Nogle elever var ikke så kloge, så de dumpede og måtte gå et år om.
Frygteligt!
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste problemløsere
og investorer nogensinde.
De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye ideer.
Vi havde frihed, fiaskoer, succes’er og ansvar, og vi lærte os at forholde os til det
alt sammen. Og du er en af dem!
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Om Raimund Boysen
Løjtnant af reserven i Regiment Königin Nr. 86
Født på Ballegaard i Blans 1876
Har man interesse for lokalhistorie, - f.eks. for
at erfare, hvad der er hændt for år tilbage og
finde årsag til hændelsen, så er eet af mange
gode udgangspunkter at gå en tur rundt på Ullerup kirkegård.
Jeg fandt forleden den gravsten, som fotografiet viser, i den sydvestlige del af kirkegården.
Og jeg ville gerne kende lidt til baggrunden for
indskriften: ”Gefecht bei Okahandja” (Fægtningen ved Okahandja) i 1904 i Tysk
Sydvest-Afrika, hvor Raimund Boysen blev
dræbt.
Han blev født 24. marts 1876 og har altså kun
været 28 år, da han døde i Afrika meget langt
fra sin hjemstavn i Blans, - i det land der i dag
er staten Namibia.
Slutningen af 1800-tallet var kendetegnet ved de europæiske stormagters
kapløb om at erobre kolonier bl.a. i hele Afrika for at udnytte de store ressourcer den verdensdel var i besiddelse af, og Tyskland havde således ”sat
sig på” hele Sydvestafrika, hvor store rigdomme af metaller som kobber,
zink o.a. gemte sig. Her levede forskellige indfødte stammer, bl.a. Hererostammen og Nama-stammen, som naturligt nok ikke ville finde sig i kolonisationen af deres land, og derfor voksede uroen omkring byerne Windhoek
og Okahandja og flere andre byer, hvor tyskerne havde bosat sig, og hvor
tyske soldater var garnisioneret for at beskytte tyske interesser.
Den 13. januar 1904 tog en patrulje på 20 tyske soldater (reservister) af sted
fra Windhoek mod Okahandja (en by ca. 70 km nord for hovedstaden Windhoek) anført af løjtnant Gustav Voigts og løjtnant Raimund Boysen for at
undsætte belejrede tyskere i byen. De kørte i et lille tog bestående af et lokomotiv og to pansrede vogne, og i Osona (en by nær ved Okahandja) blev de
angrebet af Hereroér og Namaér, og i den kamp, der fulgte, blev Raimund
Boysen dræbt tillige med 4 andre tyskere.
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Opstanden mod de tyske kolonister fortsatte indtil 1907, hvor tyskerne efter et
folkedrab (mindst 15.000 indfødte blev dræbt) sluttede kampen mod de oprørske indfødte.
Kortet herunder viser Tysk- Sydvestafrika, som det var på den tid, da løjtnant
Raimund Boysen var soldat der.

Windhoek

Tyske besiddelser 1896
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Hvad koordinerer Landdistriktskoordinatoren?
Asmus Madsen sendte forleden en mail med en
opfordring til at fortælle lidt om, hvad jeg som
Landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune
arbejder med p.t.. Og det vil jeg da meget gerne,
da det giver mig en anledning til at løfte sløret for
et spændende energitiltag, som Landdistriktsudvalget pusler med.
Landdistriktskoordinatoren er først og fremmest
sekretær for Landdistriktsudvalget, og har til opgave at omsætte ord til handling. Forleden så et
Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator fællesprojekt mellem ZERObolig og Landdistriktsudvalget dagens lys. Nu er næste fase at få
finansieringen på plads, men mens vi venter, kan jeg fortælle lidt om indholdet. Projektet hedder: CO2-neutralitet i landdistrikterne.
Baggrunden er, at Landdistriktsudvalget har CO2-neutralitet i landdistrikterne som et meget vigtigt punkt på dagsordenen. Det er tilmed skrevet ind i
kommuneplanen (1). Enkelte lokalsamfund har tilmed visioner på energiområdet skrevet ind i deres udviklingsplaner.
Erfaringer fra tidligere Energi-Roadshows, afholdt tre steder i kommunen af
Landdistriktsudvalget og ProjectZERO viste, at besøgstallet og interessen
var høj. Indholdet var faglig viden omkring f.eks. varmepumper / skrotning
af oliefyr. Efterfølgende har kommunen bakket op bl.a. ved en hurtig sagsbehandling.
På det politiske plan er der i byerne fokus på, at tingene bliver nøje planlagt
og gennemført af profes-sionelle (energiforsyninger til nye udstykninger eksempelvis), men så let er det ikke altid i landdistrikterne udenfor de større
byer.
For at finde en løsning på energiudfordringerne i landdistrikterne, er et samarbejde mellem Landdistriktsudvalget og ZERObolig indledt. Dette er optimalt, idet Landdistriktsudvalget bl.a. besidder et netværk af velorganiserede
lokalsamfund og borgere, og ZERObolig (tiltag under ProjectZero), besidder
den faglige viden om energiforanstaltninger.
Peter Mads Clausen, formand ProjectZero udtaler i forordet til ProjectZero´s
masterplan: ”Det er den enkeltes bidrag gennem mindre brug af energi, der
baner vejen for flere alternative energikilder som sol, vandkraft, vind og så
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videre. Derfor er ProjectZero også den helt rigtige måde at gribe sagen an på.
Lad os starte med os selv og lokalt – er vi nok, der gør det, så bliver det jo
både stort og globalt.”
Medlemmer af landdistriktsudvalget udtaler: ”Udfordringen er at omsætte
viden til konkret handling for den enkelte husejer. Der er masser af eksempler på, at håndværkeren bliver tilkaldt, når noget ikke virker, og så vælges
en hurtig, individuel løsning, hvorfor det ikke er let at enes om en lokal løsning (barmarksanlæg eller lignende) senere.
Et andet eksempel er, at man ikke må rive bevaringsværdige bygninger ned.
For at varme disse huse op, skal kedeltemperaturen helst op på 65 grader, og
en varmepumpe har sin bedste økonomi ved en temperatur på 45 grader. Her
er uoverensstemmelser, som ikke skaber en optimal løsning. Desuden udtrykker flere borgere frygt for nye afgifter, som eksempelvis skorstensafgift
eller lignende.”
(1): Kommuneplanen: http://www.sonderborgkommune.dk/DinKommune/
~/media/Planafdelingen/Kommuneplan_Hoering_2010/Forslag%20til%
20kommuneplan%202009%20%20%202021/Forslag%20til%
20kommuneplan%202009%20%20%202021.ashx
Hovedformålet med det kommende projekt er, at gøre det muligt for de 25 30% af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne, at deltage i en energiløsning henimod kommunens mål om CO2-neutralitet i 2029 - samtidig med,
at det ikke bliver energimæssigt dyrere at bo på landet frem for at bo i byen.
Der er i projektet fokus på opvarmning af privatboligen, beliggende udenfor
de større byer i kommunen, men vi vil også undersøge mulighederne for, i
hvilken grad elbiler eller anden CO2-neutral transport kan understøtte en bæredygtig udvikling for familierne på landet.
Overordnet skal følgende mål nås:
• Sønderborg´s vision om CO2-neutralitet i 2029 – også på landet
• Vækstfremmende aktiviteter, der skaber arbejdspladser, forbedret privatøkonomi og bedre miljø
• Kloge klimaløsninger og skabelse af partnerskaber, der omsætter ord til
handling
• Det skal ikke være dyrere at bo på landet, når vi taler opvarmning og energiløsninger
• Der ydes: Hjælp til selvhjælp
• Synlige, målbare energimæssige fremskridt dokumenteres ved afslutningen af projektet, herunder kørselsmønstre i Elbiler i landdistrikterne
32

Konkrete vil vi arbejde på gennemførelse af følgende:
1) En inspirationstur til Friland for Landsbyforum, Landdistriktsudvalget,
udvalgte politikere og nøglepersoner hos ProjectZERO. Overskriften er:
”Hellere en lille handling end en stor holdning”.
Friland er grundlæggende baseret på bæredygtighed både miljømæssigt og
socialt, og her ønsker man at udbrede kendskabet til energibesparende tiltag
og bæredygtig byggeri. Ud over afvikling af en årlig messe i sidste weekend
i juni, ønsker beboerne at formidle de positive resultater fra Friland til besøgende. Her tages bla. udgangspunkt i "grundreglerne":
- fra gældstynget villa til gældfrit selvbyggerhus - fra lønmodtager til iværksætter - fra bar mark til aktiv landsby.
Friland ligger i Feldballe på Djursland, hvor mange familier har bygget huse
af natur- og genbrugsmaterialer uden at stifte gæld. Mange har herefter startet egen virksomhed i hjemmet. Her får man mulighed for at få et konkret
udgangspunkt til diskussion om bæredygtighed, økologi, informationssamfund, iværksætter-kultur, landdistrikternes udvikling, gældsætning, selvrealisering og meget andet. Et budskab, de gerne vil sende ud til en større kreds
af interesserede.
2) ”Hold varmen i dit landhus?”, Roadshow III
Vi afholder to stormøder i kommunen, hvor borgere og fagfolk mødes for at
blive klogere – bl.a. ved at inddrage ZERObolig´s fagviden samt de lokale
håndværkere, der gennemfører energikurser i denne tid. Møderne skal være
startskuddet til konkrete handlinger på husstands- eller landsbyniveau. På
møderne vil vi nedsætte erfa-grupper, der tilbydes et par efterfølgende møder, hvor man sparrer med hinanden og tilknyttede fagfolk. Her er det vigtig,
at der tages udgangspunkt i egen situation, for at finde optimale løsninger for
den enkelte. Vi forventer, at erfarings-udveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, giver anledning til direkte handlinger.
Samtidig byder vi ind med afprøvning af elbiler i Sønderborg Kommune.
Overskriften er ”Elbilen som fremtidens CO2-neutrale og (billige) transportmiddel for landsbyborgerne til arbejds-, børne- og shoppingkørsel”. Landdistriktsudvalget arbejder for deltagelse i ”TestEnElbil” projektet.
Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation
til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre
kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens
betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et ”reallife”-billede, der kan være med til at ”knække elbilkoden”.
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Ved at inddrage TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har
politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den
danske miljødebat – især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a.
som alternativ til bil nr. 1.
3) Endelig ønsker vi at slutte af med et politisk panelmøde i 2012, hvor vi
kan fremvise resultaterne af indsatserne og få politisk fokus på rammevilkårene. Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi,
at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt
problem?
Hele dette projekt har brugeren og husejeren i centrum samtidig med, at vi
udnytter eksisterende kræfter til at gennemføre mærkbare og synlige ændringer. Lad os hjælpe hinanden med at løfte denne opgave, så hver enkelt borger oplever forbedringer til glæde for både klimaet og egen pengepung.
Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med borgerne i landdistrikterne i
Sønderborg Kommune.
Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
(Barselsvikar for Sille Marcussen Dall)
Kontakt: 2790 5468 eller cskb@sonderborg.dk
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Landsbylauget indkalder til generalforsamling
og foredrag om
Generationskryds - hvad kan vi bruge Avnbølsned til?
Tirsdag d. 8 marts 2011 kl. 19.30
på det gamle kommunekontor.

Med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
Indkomne forslag
Laugets fremtidige arbejde
Forelæggelse af budget
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter
Valg af to revisorer samt valg ar revisorsuppleanter
Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage
inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og kage.
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