4. årgang 3. udgave august 2011
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Det fornægter sig ikke.
Der sker noget omkring kirkepladsen
i denne tid.
Efter at have sygnet hen de sidste
par år er Johannes
Jørgensens gamle
gård på Kalvetoft 1
pludselig kommet
på fode igen.
På den gamle kro, som ses i baggrunden, er håndværkere
også i gang med at mure op, pudse vægge og sætte i stand,
her åbner et pizzeria i løbet af efteråret.
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Økonomisk kriminalitet – det er nok det første begreb, der falder
een ind, når talen falder på insiderviden. Men ikke alt insiderviden bliver udnyttet med skumle bagtanker. Om en glorie ville
være at overdrive en kende, vil enkelte nok mene, men personlig
syntes jeg ikke, at ideen var ilde, da jeg fiskede lidt tekst ud af
det kirkeblad, som i skrivende stund endnu ikke er gået i trykken, men som jeg nogenlunde kendte indholdet af. En donation til kirken er
blevet udmøntet i lutter gode sager. Bl.a. er nye og mere sikre lysestager undervejs til kirkens bænke, og de bliver taget i brug til høstgudstjenesten. Børnegudstjenester og lørdagsdåb er under opsejling – også noget som kunne
have interesse for nogle af bladets læsere.
Sommeren ser i øjeblikket ud til at have forladt os, og de fleste kan kun tænke tilbage på ferien. De, som har ventet til nu med at holde ferie, må finde
sydligere himmelstrøg, hvis vejret ønskes bedre. Det gjorde et par piger sidste vinter. De pakkede rygsækken og tog på langfart, New Zealand og andre
spændende rejsemål, var udset til de næste måneders destination. I dette
nummer af bladet kan man læse de første sider af en rejsedagbog fra den tur.
Bortset fra at det er et bysbarn, som er skribent af dagbogen, er historien ikke
særlig lokal. Derfor vil jeg gerne have respons på, om den historie skal fortsætte i de næste blade.
Nye annoncører er kommet til, og flere er på vej, andre annoncer forsvinder
fra bladet. Når en forretningsdrivende stopper eller flytter fra området, er interessen for at reklamere som regel også væk. Ingen af de dele var årsag til,
at Sundeved El-Service, alias Lorenz Lei ikke har reklameret i sidste nummer af AU-Posten. Om den fejl skyldes sætternissen eller mangel på tankevirksomhed fra min side, vil jeg ikke komme ind på, blot beklage det skete.
I bladet kan man blandt meget andet læse om en anderledes bifangst, om en
lærerinde fra fortiden, om en kollaboratør fra krigstiden, og om en skoledebat om fremtiden fra nutiden. Vi bliver inviteret på løbetur, skovtur og sammen med Bent Clausen også på gårdtur.
Til sidst en påmindelse om, at et indlæg til bladet,og arrangementer til kalenderen er velkomne.
God læselyst
Bo
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Sommeren er gået godt, også her i lauget. Vejret har været
både tørt og vådt. Dog kunne nogen nok have ønsket det en
anelse anderledes.
Nu håber vi på godt vejr, så det sidste korn kan komme i hus.
I Avnbølsned er vi kommet lidt længere siden Sankt Hans.
Dansepladsen er ikke helt så jævn, som vi ønsker os, men i
den nærmeste fremtid skulle det blive løst. Når tiden og vejret er til det, og der skal sås græs og arbejdes videre med de
andre projekter i skoven, håber vi på stor opbakning i form af mange flittige
hænder. Selv om vi ikke kender en nøjagtig dato for arbejdsdagene i Avnbølsned, må man allerede nu gerne give tilsagn om hjælp. Vi vil så kontakte
jer, når tiden nærmer sig.
Vi fik lov til at låne Bernd Matthiesens traktor og brakpudser (en grov plæneklipper) til at slå græsset på Dansepladsen. Det vil jeg gerne takke for og
samtidig opfordre andre folk med mulighed for den slags maskinhjælp, til at
melde sig til lignende opgaver.
Belært af bitter erfaring fra det tidlige forår, hvor husholdningsforeningen,
pensionistforeningen, og landsbylauget afholdt generalforsamling samme
dag, har vi allerede nu fastsat datoen for næste generalforsamling i landsbylauget. Det bliver tirsdag d. 6. marts 2012 så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
I foråret satte Jyske Vestkysten Avnbøl-Ullerup området i fokus, og flere
blev i den forbindelse interviewet og gav deres syn på hverdagens strabadser,
ønsker for fremtiden, og meget andet af relevans for området til kende. Hele
artikelserien sluttede af med en debat på Bakkensbro Skole, hvor lokalpolitikere og borgere fik lov til at ”krydse klinger”. Det blev en dag hvor skole,
trafik og byggegrunde, blandt meget andet blev debatteret.
Jeg håber, at den opmærksomhed artikelserien har givet os, vil hjælpe os
med ikke at blive glemt i den store kommunalpolitiske heksekedel.
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Asmus Madsen

Fremtidens skole
Som de fleste forhåbentlig kan huske, har der været mulighed for høringssvar til Sønderborg kommunes oplæg til fremtidens skole. Høringssvarene
fra blandet andet Bakkensbro Skole, Ullerup Børnegård og Avnbøl/Ullerup
lauget har resulteret i, at Sønderborg kommune har udarbejdet et tillæg til det
oprindelige dokument.
Det ville blive et meget langt indlæg i AU posten, hvis vi skulle gengive hele
tillægget, men kort fortalt indeholder tillægget forslag og beregninger på
blandet andet en ændret distriktsstruktur, der lægger op til færre distrikter
med samlet administrativ ledelse, samtidig med at man lægger op til, at de
enkelte afdelinger (skoler) kan rumme 0. – 3. klasse, 0. – 6. klasse eller 0. –
9. klasse. Det kunne eksempelvis betyde, at Bakkensbro,
Nybøl, Nydam og Broager skole kunne samles med én
administrativ ledelse. Hver enkelt skole skulle så have
en pædagogisk leder. De enkelte skoler kan så gå til enten 3., 6. eller 9. klasse.
I forhold til økonomi er formålet ikke at spare penge,
men at skabe et overskud, så man kan fastholde og hæve
undervisningens kvalitet. Der fokuseres derfor blandt andet på øget anvendelse af IT i undervisningen, lærernes efteruddannelse og fokus på børnenes
sociale relationer.
Høringssvarene samles og materialet fremlægges i børne- og uddannelsesudvalget d. 27. september. Det endelige forslag videresendes til byrådet til beslutning enten d. 12. oktober eller d. 23. november.
Hele tillægget kan læses på :https://polweb.sonderborg.dk/Borne-%20og%20Uddannelsesudvalg/0908-2011%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx?scid=%7B973372F8-3813-4161-990C-A629AE226D4F

(Linket kan også findes på vores hjemmeside www.au-laug.dk)
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Der blev for andet år i træk afholdt Sankt Hans fest på dansepladsen i Avnbølsned.
Årets Sankt Hans fest blev en endnu
større succes i år end sidste års debut.
Således mødte 135 børn og voksne
(sidste år kom der 90) op i Avnbølsned,
hvor landsbylauget stod med grillpølser
og snobrød.
Sankt Hans i Avnbølsned skiller sig ud
fra andre Sankt Hans arrangementer, ikke kun ved at være midt i en skov, men
også ved at være særlig børnevenlig, idet bålet allerede tændes (eller forsøges tændt) kl. 19.00. Børnene er generelt omdrejningspunktet i dette arrangement, bl.a. fordi børnene i børnehaven har lavet heksen, og fordi faklerne til
fakkeloptoget fra Bakkensbro skole til Avnbølsned er lavet af børnene i
SFO’en, Bakkehuset.
Fra Landsbylaugets side vil vi gerne takke alle for den brede opbakning og
især dem, som hjalp til ved arrangementet.
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Over halvdelen af året er gået, og snart trækker vi igen indendørs til efterårets sysler. En af de sysler kunne være at gøre klar til årets julesnaps.
Derfor kommer her igen opskriften på sidste års vinder af julesnapsekonkurence.













3 hakkede figner
Skrællen af 1 usprøjtet appelsin
5 kardemommekapsler
8 hele sorte peberkorn
8 hakkede mandler
½ muskatnød
1 flækket vaniliestang
6 hele nelliker
3 stjerneanis
1 kanelstang
(event. 1 knivspids safran)
1 flaske Brøndumsnaps

1.
2.

3.
4.

5.
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Hak fignerne groft
Skræl appelsinen med kartoffelskræller el. skarp kniv uden
at få den hvide hinde med. Selv
en lille smule af den hvide hinde vil kunne smages.
Kom alle ingredienser i et syltetøjsglas, hæld snaps over og
skru låget fast.
Smag på snapsen efter et par
dage. Er smagen ikke kraftig
nok, kan den trække nogle dage
længere, - husk at smage på
snapsen dagligt.
Når snapsen har fået den ønskede smag, filtreres den igennem
et kaffefilter, og hældes på flaske.

På opfordring har vi skrevet Stafet For Livet på kalenderen den første weekend i september. Stafet For Livet er et arrangement, som kræftens bekæmpelse er arrangør af. Læser man på deres hjemmeside www.stafetforlivet.dk,
kan man blandt andet læse: Stafet For Livet er en 18-24 timers stafet, hvor
venner, familier og kolleger løber og går på banen. Vi mindes dem, der tabte
kampen mod kræft, og giver håb til dem, der kæmper. Man bliver opfordret
til at stille et hold til stafetten med familie, venner eller kolleger og holdstafetten i gang i det døgn, arrangementet varer.
Stafet For Livet i Sønderborg foregår altså d. 3 – 4. september, men se meget mere om det på deres hjemmeside.
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Løbeklubben Tempo
Af Kathrine Svane Christiansen
Mange vil nok have set de røde T-shirts på gade og vej, når vi mandag, onsdag og fredag mødes til en fælles løbetur. Men hvem er vi egentlig?
Klubben er oprettet for snart 24 år siden af byens, dengang yngre, fodbolddrenge. De syntes det var ærgerligt at miste den gode form hen over vinteren, når fodboldsæsonen var slut, så derfor starter vores officielle sæson i
løbeklubben først den første mandag i oktober. Til den tid bliver der registreret tid og kilometer, så man år efter år kan se, hvor langt man løber. Det
er blot en af rutinerne i Løbeklubben Tempo; der er naturligvis bøde når
man kommer for sent, eller hvis man skulle glemme den gule løbevest i lygtetiden. Man skal heller ikke forsøge at løbe uden for de aftalte ruter, hvilket
vil blive påtalt af seniormedlemmerne. Vi skal jo have noget at snakke om.
Vi løber hele året uanset vejr og vind. Nogen løber alle tre gange i ugen, andre kommer som det nu passer i programmet. Her i sommerhalvåret, uden
for sæsonen, er der lidt friere rammer til de civilt ulydige. Vi har tre ruter: 5
(sådan ca.), 7 og 10 km, som alle afgår fra Bakkensbro skoles omklædningsrum. Den korte rute starter kl. 17, de andre lidt før, for vi skal jo komme ind
nogenlunde samtidig, så vi kan dele gode oplevelser fra dagens tur.
Og der bliver delt flittigt. Fællesskab, opbakning og socialt liv er kendetegnende for løbeklubben, hvor nogen har kendt hinanden siden de kunne gå,
og andre er flyttet til sognet i en moden alder. Alle aldre er repræsenteret, og
der findes ingen minimushastighed. Tempo betyder i denne sammenhæng
”eget tempo”. Alle kan være med, blot man kan lide at løbe.
Vi glæder os til at se dig i Løbeklubben Tempo!
Fakta:
Kl. 17 hver mandag, onsdag og fredag fra Bakkensbro skoles omklædningsrum, hele året.
Officiel sæsonstart i år mandag den 3. oktober.
Pris for en sæson 20 kr.
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Vinder af KT’s sommerkonkurrence om husnumrer og initialer blev Karen
Magrethe og Helge Mathisen fra Rosenvej.
På deres mange ture med løbeklubben TEMPO har de haft rig mulighed for
at finde alle de bygninger, som bar på de rigtige årstal og initialer. (Endnu et
bevis på, at motion er godt)
Lars Thomas’s bog
De korrekte adresser var:
”KAN FISK DRUKNE?
1.
Truenbrovej 3
Gik dermed til reolen på
2.
Tunnelvej 2
Rosenvej 65
3.
Jernbanebroen Tunnelvej
4.
Klingade 11
5.
Nygade 1
6.
Rufasvej 7
7.
Tunnelvej 2
8.
Kalvetoft 1
9.
Kalvetoft 25
10. Kalvetoft 15
11. Kirkepold 10
12. Kirkepold 26
13. Kirkepold 6
14. Kirkepold 3A
15. Kalvetoft 27
Traditionen tro er min nabo kommet med en lille for mig næsten uforståelig historie
Kedde komme op te æ dochte.
Dochte æ he slugt en 50,00.kronessærl.
Æ dochte seje det kan æ it gøje naue væ.
Kedde gæ hjem,å æ dau ette komme æ haltresse ue i småe pæeng,
Jalsen æ nabo
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Udpluk fra en rejselystens dagbog
D. 7. februar 2008
I dag er det d. 7. februar, og der er 4 dage til jeg
skal rejse. Er totalt spændt!
Jeg har netop været ved at pakke lidt, oh tro mig
– det er voldsomt svært at pakke tøj osv. til 4 mdr
i en rygsæk, når man gerne vil være både smart og
praktisk på én gang PYH!
Nåh, men det startede med, at jeg havde en sommerfugl i maven, der ville ud at flyve. Og den ville sgu ikke nøjes med en
smuttur til…tja…ja, noget jeg plejer… tsk.. Så jeg besluttede mig for at
rejse væk i længere tid. Heldig, som jeg en sjælden gang imellem er, så
havde Rie samme trang. Rie og jeg har gået på handelsskolen sammen,
og hun er en super god veninde. Så det var heldigt, at hun også skulle
have sine sommerfugl ud på en lille tur.
Nu skulle vi bare finde ud af, hvor vi skulle hen, hvilket var et større
projekt. Efter en snak med min kæreste kom vi lidt nærmere (han har
også været på jordomrejse) ind på, hvad vi kunne tænke os. Vi blev enige
om Australien, New Zealand og Østen (her vidste vi ikke helt, hvor vi
ville hen).
Efter at have set billeder, fandt vi frem til Vietnam, da det så helt vildt
smukt og specielt ud. Nej hov…. Vietnam – THAILAND, valgte vi, da der
er mange spændende ting at opleve. Og det er billigt, hvilket er en god
ting for en fattig tøs som mig.
Nåh, det var lidt en kort ”forskrivelse”.
GLÆDER MIG!
Freja
D. 11. februar 2008
Så blev det den store dag. Det har været en dag med mange blandede
følelser. Heldigvis var det rimelig tidligt, kl. 13, vi blev hentet af min
far, der skulle køre os til Hamburg.
I går var rædselsfuld. Kæresten og jeg græd begge en del ved tanken om,
at vi skulle undvære hinanden i ca. 4 mdr.
To veninder kom og sagde farvel i dag, da vi skulle køre. Det var rigtig
sødt af dem.
Jeg fik mysset både Bailey (min hund) og kæresten farvel.
I bilen til Hamburg var Rie og jeg, og vores forældre. Det var en stille og
fredelig tur. Ca 2 timer, og så var vi i Hamburg. Vi fandt vores gate,
eller hvad det nu hedder, fik en kop kaffe og så var vi ellers klar til afgang.
Vi fik hilst af med vores kære forældre og så ud mod check in, hvor vi
nu sidder og venter. Om ca. 1 time letter vi. Så det er kl. 18.30 dansk
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tid. Og så er vi i Christchurch kl. 13.25 d. 13. februar (New Zealandsk
tid), efter en mellemlanding i hhv London og Sydney.
Så skal vi boarde – Freja is out!
Lige en kort melding. Indtil nu har vi fløjet i ca. 26 timer (inkl mellemlandinger) Så min numse er meget øm. Vi har spist, drukket, set film og
sovet, så vi glæder os til, at vi endelig lander i New Zealand. I flyveren
til Australien sprøjtede de noget desinficerende væske ud. Det var underligt!
Endnu en update… Uheldig og klodset som altid, så mistede jeg mine
flybilletter, buspas, visum osv i Sydney lufthavn. Bare et held at jeg tilfældigvis tjekkede, om jeg stadig havde alt med. I fuld panik løb Rie og
jeg lufthavnen rundt, de steder hvor jeg havde været, for til sidst at finde hele baduljen ude på toilettet. PUST, STØN, hvilken forskrækkelse!
Lucky med, det blev fundet!
D. 13. februar 2008
Så kom vi til Christchurch i New Zealand. I lufthavnen blev vi tjekket på
kryds og tværs for at sikre, at vi ikke havde noget med, som vi ikke
måtte.
I lufthavnen var der et turistbureau, så der gik vi ind og fandt en masse
brochurer over hostels mv. i byen.
Vi besluttede os for at tage på et hostel ved navn Charlie B’s. Vi fandt
selv herud med bus og ben, hvilket vi var ganske godt tilfredse med skal nok lære det en skønne dag J
Vi gik ud i byen for at finde lidt aftensmad. Endte på Subway. Derefter
fandt vi et supermarked med varer fra gulv til loft. Her købte vi frugt
(til vores udpinte maver) og lidt morgenmad til i morgen.
Hostelet er lidt specielt. Vi sover i en stor sovesal (72 pers), eller dvs, at
Rie har fået plads i et rum med to danske fyre og jeg har fået en seng
midt på gangen. Men pyt – det er en oplevelse, og det er BILLIGT! 19
NZ $ pr nat/pers. Det svarer til ca. 250 kr i alt for tre nætter.
Nåh, jeg er kvæstet efter den lange flyvetur…
Såå…. Freja is out.
D. 14. februar 2008
Første nat i Christchurch og i midten af gangen er nu overstået.. Sov udmærket, indtil de
første stod op kl. 5.30. Hvilket ukristeligt tidspunkt!
Vi tog et lille tog rundt i byen og gik en tur i
botanisk have – virkelig smukt!
Nu står den på the og afslapning…AD, the med

salt smager grimt! Hvordan kunne jeg dog tage
fejl.. ups!
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D. 15. februar 2008
Godmorgen i skuret! Hold fast hvor det styrter ned i dag. Vågnede igen
kl. meget tidligt i morges, da folk allerede begynder at stå op kl. 5.
I går vaskede vi tøj og hængte det udenfor på tørresnoren, for at det
hurtigt kunne blive tørt – men snydt
igen! Det blev blot endnu mere vådt.
Vi kunne ha’ sparet 3 $ ved bare at
hænge det ud. Nåh, jeg trak i regntøjet og smuttede ud i det styrtende
regnvejr for at hente vores tøj.
Nu sidder vi og hygger lidt og prøver
at finde ud af, hvad vi kan lave i de
forskellige byer vi kommer til på vores tur rundt med Kiwi experience.
Aka The Green Fuck Truck.
Vi har fået købt bogen Lonely Planet over New Zealand, så jeg har siddet og kigget på, hvad der er at se i de forskellige byer. Der er alt fra
mudderbad til faldskærm, så der bliver uden tvivl en masse at se og
prøve – hvis vi tør!
Vi har igen i dag været med toget rundt, så vi kunne se byen mens vi
sad i ly og varme på denne regnfulde dag. Christchurch er en temmelig
kulturel by, og i dag skulle vi se lidt kunst, så vi stod af ved kunsthusene.
Til min store overraskelse var der faktisk ganske spændende. Nu er det
snart sengetid, da vi skal med Kiwi-bussen kl. 7.45 i morgen tidlig..
Ps. Har i dag fået pitabrød med kylling, salat og syltetøj… Meget sær
blanding, men sådan kan det gå, når man ikke lige forstår hvad ekspedienten spørger en om..
D. 16. februar 2008
Kaikura!
Første dag i bussen er gået meget godt.. Vi er havnet i Kaikura. En lille
bitte, men meget smuk by. Vejen hertil var meget bumlende og svingende, så jeg blev meget køresyg. Vi skulle svømme med delfiner, men vejret
var for dårligt, så det blev aflyst. I stedet skal vi af sted i morgen tidligt
kl. 5.20.
D. 17. februar 2008
I nat blev vi vækket kl. 2 af nogle meget stive engelske gutter, der havde
været i byen. Vi skulle op kl. 4.30.. Da vi ikke kunne falde i søvn igen,
besluttede vi os for at stå op ved 4 tiden. Det var lunt men fuldstændig
mørkt udenfor, da vi kom til delfincenteret kl. 5.20.
Vi fik en gennemgang af de forskellige forholdsregler, inden vi sejlede ud
i en meget gyngende båd. Efter nogen tids søgen fandt vi en hel flok
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delfiner, og vi blev smidt i havet. En hel flok
vil altså sige over 100!
Først gik jeg i panik, da jeg ikke kunne få luft
gennem snorklen. Men efter at jeg havde fået
et lille board, jeg kunne ligge på, var det bare
en helt fantastisk oplevelse at se de smukke,
kærlige dyr svømme og springe rundt omkring en. En oplevelse jeg aldrig vil glemme.
Efter flere ture i vandet med delfinerne, sejlede vi ud et sted, hvor vi kunne se de mange delfiner springe, mens himmelen og havet skinnede blåt og brisen var dejlig kølig. De sneklædte
bjerge i baggrunden var ufatteligt smukke. Jeg blev fyldt med en vidunderlig følelse af glæde.
Elsker livet!
Freja

Land & Fritids årlige høstdag
Igen i år holder Land & Fritid den årlige høstdag lørdag den 1. oktober, i år
med nye spændende tiltag.
Butikken har åbent fra kl. 09.00 til 13.00, hvor der bliver budt på lidt godt til
ganen, og der kan i de forskellige udstillede stande købes ting og sager relateret til høst og årstiden.
Kom og vær med til havetraktorringridning og cykelringridning, emnet er
HØST, og vi vil kåre den bedst pyntede cykel og havetraktor, som belønnes
med en flot præmie.
Udstillere
Pyntegræskar og flot håndarbejde
Friskhøstede æbler og pærer fra Hestehavegård
Honning fra Bojskov
Smarte tasker lavet af genbrugsmaterialer
Bondegårds is
Udstilling af geder
Skulle der være interesse for at deltage med noget relateret til høsten og
årstiden, er man velkommen til at kontakte Land & Fritid Sundeved på tlf.
33685389
Tilmelding til cykelringridning / havetraktorringridning lørdag d. 1 oktober
2011 kl. 10.00
Land & Fritid ,Højsvej 1, Ulleup
Tlf. 33685389 eller tsi@dlg.dk
seneste tilmelding mandag d. 26. september 2011
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Ejermænd efterlyses!
I kirken eller på kirkegården har én glemt sine briller.
Skulle ejeren trods mangel på klart syn kunne genkende dem, kan de afhentes på kirkegården i hverdagene, eller i kirken på søndage, hvor der også bydes
på vin og brød.
Skulle man mangle sine nøgler, har man også mulighed for at afhente disse på kirkegården.
Synes du også at Avnbøl-Ullerup er et fantastisk sted at bo?
Så send en åben ansøgning med beskrivelse af, hvorfor AvnbølUllerup skal blive Årets Landsby til: cskb@sonderborg.dk
Deadline for indsendelse er den 23. august 2011 kl. 12.00.
Landsbyforum vil herefter udvælge Årets Landsby i kommunen,
som i uge 42 modtager en bronzeskulptur som det synlige bevis på titlen. Alle kan deltage.
Læs mere på http://sonderborgkom.dk/
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På en endnu ikke fastsat dato i
efteråret, holder vi et lille
planlægningsmøde, hvor flaghejsningsvagterne i kommende
sæson fordeles på de fremmødte. Skulle du have lyst til
at deltage i mødet og flaghejsningen, må du gerne kontakte
mig på 24 98 34 11.
Så vil jeg kontakte dig når mødedato og sted er fastlagt.
Tove Kruse

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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Med overskriften Avnbøl – Ullerup mod 2021 havde Jyske Vestkysten i foråret en hel serie af artikler om vores lille del af Sønderborg kommune. Her
fik bl.a. smeden, skolen, landsbylauget, præsten og private borgere mulighed
for at udtale sig om hverdagen i Avnbøl - Ullerup, men også ønsker og bekymringer for fremtiden blev berørt i artikelserien, som sluttede med et borgermøde på skolen.
Her var Charlotte Engelbrecht (S), Frank Bodholdt Jakobsen (SF), Søren
(skoleleder) og Asmus (landsbylaug) mødt op for at fortælle om deres visioner for området og for at svare på spørgsmål fra de fremmødte.
Ikke overraskende mente Søren skoleleder, at Bakkensbro simpelthen var for
god en skole at lukke, og han kunne fortælle, at man sammen med børnehaven arbejdede målrettet mod et så tæt samarbejde, at de to institutioner til
sidst kunne smelte sammen til et børneunivers. Hvis ellers man fra kommunal side kunne få opbakning til det. Begge de to fremmødte politikere havde
stort set samme ønske om at bevare skolen, om end Charlotte Engelbrecht
dog var en kende mere optimistisk i den sag, end Frank Bodholdt Jakobsen,
som påpegede, at kommunens økonomiske rammer var jernhårde og ikke
altid nemme at finde plads i og ikke ville garantere noget.
Blandt de fremmødte herskede den holdning, at nye byggegrunde ”ikke hang
på træerne herude hos os”, hvilket kunne være ønskværdigt, hvis vi skulle
have flere børnefamilier til at bosætte sig i området. (hvilket skole og børnehave ville nyde godt af). Charlotte Engelbrecht mindede om, at der snart kom
byggegrunde til salg på Rosenvej, men kunne godt se at det ikke helt var
nok, hun vidste dog at der arbejdedes på at få flere. Frank Bodholdt Jakobsen
mente, at vi skulle sørge for at bevare de huse, vi havde, så de ikke forfaldt –
hvilket så igen bragte nogle uheldige eksempler på sådanne på tale.
En mente, at et tilskud til en flot skulptur i byen var godt, men mente ikke
det var det, som skabte den sikkerhed i samfundet, som gjorde, at nye ville
flytte hertil. Her var sikkerhed for skole og børnehave eller endnu bedre – et
børneunivers et bedre kort at have på hånden, når det drejede sig om den
slags. ”forsvinder skolen, forsvinder samlingsstedet”.
Historien om trafiksikkerheden på vores børns skolevej mente flere at have
hørt før ”andre har mere behov end jer” og ” bliv ved med at hænge os i
knæhaserne, så vi ikke glemmer jer” osv.
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Et konkret forslag om at stå med en stand og reklamere for området, i forbindelse med jobmesser blev godt modtaget, og såfremt der ikke var noget juridisk problem, ville Charlotte Engelbrecht gerne gå videre med det.

Lotto:
Torsdag d. 22. september kl.19.00
På friskolen i Blans.
Kaffe og kage kan købes og alle er velkomne

Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78

Ullerup og omegns Husholdningsforening

Mandag d. 30. oktober kl. 19.00. Høstgilde i forsamlingsgården.
En fornøjelig aften med to retters menu og dansemusik. Tilmelding til Ulla
eller Tinne
Mandag d. 7. november kl. 19.00. Modeshow i forsamlingsgården.
Kom og se varer fra : Femina, Tøj og ting, Friendtex og Salon Mette.
Billetter købes forud og koster 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke
medlemmer. Der serveres en let anretning. Se opslag og annocer i Gråsten
avis
Ulla: 40 95 36 57
Tinne: 74 46 74 37
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Maren Margrethe Bartram (altid kaldet Grethe)
f. 23. februar 1924 i Aarhus.
Maren Margrethe Thomsen tidligere Maren Margrethe ”Grethe” Bartram.
Gestapo-agenten angav under besættelsen mindst 53 personer fra modstandsbevægelsen til tyskerne, hvilket var grunden til, at en stor del af den århusianske kommunistiske modstandsbevægelse blev sat ud af spillet. Efter besættelsen blev hun dødsdømt for disse forhold, men efterfølgende blev straffen ved benådning ændret til livsvarigt fængsel. I 1956 blev hun løsladt og
har siden opholdt sig i Vessigebro, Falkenbergs kommune i Hallands len i
Sverige – nu under sin tidligere mands efternavn Maren Margrethe Thomsen.
Grethe Bartrams forældre var medlemmer af Danmarks kommunistiske Parti
(DKP) og det samme gjaldt familiens omgangskreds. Hjemmet var præget af
at være fattigt. Hun voksede op som nr. to af otte børn.
Faderen Niels Peter Christopher Bartram (f. 1896) var sønderjyde – fra Ullerup på Sundeved – søn af Andreas Bartram. Peter havde deltaget i 1. verdenskrig på tysk side (som alle andre sønderjyder måtte dengang). Grundet
granatchok under krigen havde han svært ved at arbejde, men han havde
skabt et lille værksted med cykelreparation i Klostergade, hvor familien boede i nummer 70.
Grethe Bartrams bedstefar i Ullerup var altså Andreas Bartram. Han var bl.a.
fotograf, amatørastronom, billedskærer, arbejdsmand o.m.a. og var ”lidt af
en ener” i det lille Ullerup-samfund. Han boede på Højholt nr. 12 i en lille
tilbygning til huset. Resten af huset lejede han ud til en polsk familie.
I ”Skrift for Historisk Forening for Sundeved” årgang 1998 (side 36 – 43)
findes en udmærket artikel om Andreas Bartram.
Peter Bartram havde kone og otte børn, hvoraf Grethe var nr. to.
Familien besøgte Andreas Bartram i Ullerup, ligesom han besøgte familien i
Århus – turen tog han på cykel med en særlig cykellygte, der var forsynet
med stearinlys.
Andreas Bartrams danske sindelag kunne ikke på nogen måde drages i tvivl,
og hans børn fulgte den danske undervisning. Han stemte socialdemokratisk
ved valgene, bl.a. fordi han mente, at socialdemokraterne var imod krig
Familien Bartram (bl.a. Grethe Bartrams storebror Christian) i Århus blev
under besættelsen 1940-45 engageret i illegalt arbejde organiseret gennem
det kommunistiske miljø der, og også Grethe Bartram var deltager i det ille22

gale arbejde bl.a. ved tilrettelæggelse af sabotagevirksomhed, men hun formåede at føre en dobbelttilværelse som aktiv kommunist og som agent for
Gestapo, hvilket medførte, at hun nåede at angive 53 af sin familie, sine
venner og kammerater fra det kommunistiske miljø til Gestapo (Det hemmelige tyske politi) .
Andreas Bartram i Ullerup var altså Grete Bartrams bedstefar. Hun er født i
Århus den 23. februar 1924. Hun har ikke boet fast i Ullerup, men har uden
tvivl været på besøg hos sine bedsteforældre i Ullerup adskillige gange.
I Henrik Skov Kristensens bog ”Grethe Bartram. – Fra kommunist til gestapoagent” beskrives hendes liv og færden under 2. verdenskrig, og det er nærliggende, at beskrivelsen efterlader en undren over, at hun var i stand til at
føre den spændte dobbelttilværelse i så lang tid med de uhyggelige følger det
medførte.
Grethe Bartram blev anholdt den 10. maj 1945 af den lokale modstandsbevægelse. Ved den efterfølgende retssag kom det frem, at hun havde angivet
53 personer. Af disse var 15 blevet udsat for tortur, og 35 var endt i tyske
koncentrationslejre. Af den sidste gruppe var otte døde eller meldt savnet.
Hun tilstod de fleste forhold, og den 29. oktober 1946 blev hun dødsdømt
ved Århus kriminalret, hvilket blev stadfæstet ved Vestre Landsret 22. februar 1847 og ved Højesteret den 4., september 1947. Anklageren sagde ved
sin afsluttende procedering den 27. november 1946:
”Man kan ikke se til bunds i en anden menneskesjæl, men vi har set en afgrund af afstumpethed, kynisme, forfængelighed. Dobbeltspillet har betaget
hende, hun har intellektuelt krydset klinger, hun var ung, men ikke umoden.
Hun har stukket sine kammerater, venner, pyntet sig med de Judaspenge,
hun tjente.”
I 1947 blev hun af justitsministeren benådet med livsvarigt fængsel, men allerede i 1956 blev hun løsladt fra Horserødlejren, hvorefter hun bosatte sig i
Vessigebro nær ved Falkenberg i Halland i Sverige. Her bor hun endnu i
2011 – 86 år gammel – og hun er stadig
bestyrelsesmedlem i Vebro
Industriaktiebolag – en virksomhed, der handler
med sports- og fritidsudstyr gennem postordre
Billedet herunder er Højholt nr. 12 i Ullerup anno 2011. Det var her Andreas Bartram boede, bl.a. i den lille tilbygning.
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Sommerens driven er snart forbi, og børn og voksne er på vej tilbage til de vante gænger. For mange begynder fodbold-, og gymnastiktræningen, madlavnings- og aftenskolekurser starter snart, og så kender vi igen mønstret, hvor vi
giver os selv lov til at bruge lidt tid til noget, vi hver især interesserer os for.
Men ikke alle er til holdsport og sveddryppende fodboldkampe, ej heller gastronomiske udfordringer i skolekøkkenet, eller Italiensk for begyndere, men
flere kunne nok godt kunne have lyst til og behov for at bevæge sig lidt væk fra
computerskærmen og fjernsynet.
Derfor synes jeg, at det var en god idé at lave lidt reklame for Sundeved skytteforening, da jeg forleden blev præsenteret for en folder fra dem.
Skytteforeningen holder til i kælderen under Nydamskolen og tilbyder:

Skydning med salongevær på 15 og 50 meter bane.

Skydning med luftgevær på 15 meter bane.

Om søndag er der skydning mod faldmål med luftgevær 2 baner.

Skydning med luftpistol på 15 meter bane.

Skydning med salonpistol på 15 meter bane.

Deltagelse i konkurrencer på egen bane, i regionen, i amtet og på landsplan.
Skydning er:

En sport, hvor man hygger sig i venners lag – unge som gamle.

En sport, hvor du lærer, at skydning ikke er en leg.

En sport, hvor vi træner koncentration og kropskontrol.

En sport, hvor du har dig selv og andre på dit niveau, som konkurrenter.

En sport, hvor du ikke er bundet af et hold.

En positiv måde at bruge din fritid på.
I sæsonen er der ældretræf hver onsdag formiddag mellem 10.00 og 12.00
Har du lyst til at skyde, er du altid velkommen. Alt udstyr låner du af foreningen, og der er altid en kyndig instruktør til at hjælpe både gamle og helt unge.
Du kan læse meget mere på www.sundevedskytte.dk
eller ringe til Birgitte Christiansen på 74 61 45 15
eller Jens E. Christiansen på 29 28 83 32
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Sommerslukkede gadelamper
Som det ses på billedet virker gadelygterne i Mørke. Men i Sønderborg kommune har det i sommerens løb været så
som så med de oplyste gader og veje.
For at finde et svar på, hvorfor man i
f.eks. byen Mørke har mere lys end hos
os, har jeg set lidt på kommunens hjemmeside, hvor man kan læse følgende:
For at nedsætte CO2-forbruget og mindske kommunens udgifter til strøm
besluttede Teknik- og Miljøudvalget i marts at slukke for gadelyset i sommerperioden. Det er kommet bag på flere, og kommunen får dagligt henvendelser fra overraskede borgere, der oplever, at lyset er tændt nogle steder,
men ikke andre.
Gadelyset er som udgangspunkt slukket overalt i kommunen fra juni til og
med august. Undtagelsen er områder med lysregulerede kryds. Forsyningsanlæggene til gadelamper og lyskryds hænger sammen. Derfor oplever borgerne også, at lyset er tændt i en stor del af Sønderborg, men slukket i mindre byer med få eller ingen lysregulerede kryds.
Ny gadelyspolitik på vej
Sommerslukningen er et led i den gadelyspolitik Teknik og Miljøudvalget i
Sønderborg Kommune er i gang med at lave. Målet er, at to ud af tre gadelamper på boligveje og stamveje slukkes permanent.
Borgerne er inviteret til at komme med ideer og kommentarer, og en del borgere har allerede reageret, bl.a. med ønsker til belysning på stier, hvor børn
cykler i skole og til fritidsaktiviteter. Trafiksikkerhed for de bløde trafikanter
er meget vigtig. Mange borgere har foreslået, at en anden lampe på deres vej
skal slukkes, i stedet for den, der er blevet slukket, og flere har meddelt, at
de er utrygge ved situationen.
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Permanent slukket
Efter sommerferien fortsætter arbejdet med at tilpasse
gadelyspolitikken. Sommerslukningen slutter til september, og herefter vil gadelyset blive tændt igen, med undtagelse af de lamper, der er markeret med en gult mærkat: ”Permanent Slukket”. Den endelige justering og
markering af gadelyset forventes færdig inden den mørke tid kommer.

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

Pølsevogn:
Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
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Hvem var Fr. Buch, Avnbøl ?
(v/ Knud Tejlgaard Jensen)
På Sundeved bibliotek i V. Sottrup kan du låne en interessant bog
”Lærerhjem og lærerindeliv”, skrevet af Christine Plov, som i 1892-97 var
lærerinde ved Avnbøl skole. Hun boede under særdeles primitive forhold på
Avnbøl skoles loft i en meget lille lærerindelejlighed uden køkken. Senere
flyttede hun dog til bedre forhold lige i nærheden hos Margrethe Friedrichsen, som boede i aftægtsboligen ved gårdejer Chr.
Friedrichsen.
Jeg fik en dag en opgave, der lød på at samle oplysninger om en maler – kunstmaler? – Frans
Buch, som bl.a. har malet huse og gårde i hjemegnen omkring Avnbøl og Ullerup. Lidt af opklaringen af Buch-familien fandt jeg netop i Christine Plovs bog, hvor hun skriver følgende:
”Et andet sted, hvor jeg tit kom på besøg, var hos
genboens overfor skolen, bagermester Peder
Buch og familie. Deres to yngste børn gik i skole
hos mig, (Frans Buch f. 1885 var den ene af de to
yngste (KT) ) Jeg blev straks kendt med dem, da
jeg købte mit brød der, og de kom mig så venligt i møde. Peder Buch var fra
Ullerup, hvor også faderen havde været bager. Den gamle moder, som levede på den tid, var hos dem; hun var fra Tønder og talte et sprog, der var
fyldt med tyske ord. Gamle fru Buch sad ved vinduet ud til vejen, og gik jeg
ind ad skoledøren, kunne jeg hilse og nikke til hende; hun strikkede strømper for mig og var i det hele taget en sød gammel bedstemor, der kunne synge gamle viser med en sprød og spinkel stemme. Så sang hun: ”Svefelstikker,
svefelstikker, fire byndter for en sjilling”! Og hun kunne fortælle om det
gamle Tønder.
Unge fru Ingeborg Buch var datter af en gammel lærer fra Ullerup, som også levede i Avnbøl på min tid. Han var god at tale med og var ikke lidet stolt
af sine to sønner, som fór til søs og havde hjembragt smukke kinesiske ting.
Men så slog de sig ned i Australien i nogle år og skrev derfra interessante
breve, som deres gamle far kom hen til os med og læste op for os. Peder
Buch var en dansk mand og skrev af og til til Flensborg Avis, han var klog
på mange ting og var tillige håndsnild. Var der småting gået i stykker for én,
skulle han nok få den lavet. De venlige naboer sagde straks til mig, at hvis
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jeg følte mig ene, så skulle jeg bare kigge ind til dem – ja, så tit jeg havde
lyst. Og det efterkom jeg da, så længe jeg var i Avnbøl. Gik jeg derind en
aftenstund, blev det altid sent, thi Peder Buch lærte mig at spille skak, og et
parti kunne godt vare nogle timer, jeg skulle jo tænke mig godt om, og han
var uhyre dreven, så jeg har vist aldrig gjort ham mat. Men naturligvis var
kaffedrikningen indbefattet i aftenens gang, og da drøftede vi dagens og tidens begivenheder, hvad der var meget interessant. Jeg har aldrig hørt Peder Buch tale nedsættende om nogen, undtagen om tyskerne, der ikke ville
holde deres givne løfter. Da Buch blev gammel, ville han gøre en københavnstur og se sig lidt om, det blev hans død. Han steg ud af en sporvogn og
observerede ikke en modgående bil. Hans syn var svagt, han blev stødt om
og brækkede et ben, kom på hospital og måtte bukke under af høj feber, men
Genforeningen oplevede han da.”
Skulle nogen ligge inde med et maleri af Fr. Buch eller have noget andet materiale, som kunne have forbindelse med Buch familien (foto, breve eller
lign) så hører jeg meget gerne om det.

Knud Tejlgaard Jensen
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Høstgudstjeneste
Med indvielse af nyt inventar
I forbindelse med afholdelse af den traditionelle høstgudstjeneste søndag den
2. oktober kl. 10 indvies nyt inventar.
En generøs testamentarisk gave, øremærket til kirkens udsmykning, har muliggjort indkøb af nye lyseholdere til stolestaderne, ompolstring af knæfaldets hynder og udskiftning af alterbordets plade.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe, og der er mulighed for en nærmere besigtigelse af vores smukke nyerhvervelser.
Dåbs- og børnegudstjenester
Her i efteråret 2011 afholdes to dåbs- og børnegudstjenester på lørdagene
den 8. oktober og 3. december. Tanken er – indenfor rammerne af en kort
gudstjeneste tilrettelagt for børn – at give mulighed for at få sit barn døbt på
en lørdag.
Er der dåb, vil jeg fortælle børnene om dåbens betydning. Er der ingen dåb
den pågældende lørdag, vil jeg fortælle bibelhistorie og historier om Ullerup
kirke.
Kingo
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Historie om en bifangst
I starten af sommerferien blev jeg en skrækkeligt varm lørdag ringet op af
min gode kollega Ester, der havde fået lidt af en udfordring.
Hendes datter havde siddet og slikket sol
på terrassen, da der pludselig gik en larmende sky for solen. Det lød som en stor
flok motorcykler, der kørte lige i nærheden. Hun åbnede sine øjne og så en stor
bisværm, der nok overvejede, om det var
værd at holde pause på pigen, eller om de
skulle fortsætte deres søgen efter et nyt
sted at bo. Heldigvis for Ditte valgte de at
fortsætte, de fløj lige over vejen og parkerede i en busk.
Da jeg er natur/teknik-lærer, og Ester ved, at jeg synes, at bier er meget
spændende små dyr, ringede hun fluks til mig. ”Hjælp – hvad gør vi??”. Jeg
svarede straks, at jeg ville få fat i Poul Pedersen, vores nabo, for han er nemlig rigtig klog på bier. Som sagt – så gjort, Poul var straks klar til afgang, en
fritflyvende bisværm er nemlig ”finders keepers”, så Poul og Hanne fik hurtigt læsset det nødvendige grej til bifangst ind i bilen, fik mig læsset ind også, og så kørte vi spændte af sted… Monstro de var fløjet??
Det var de ikke, de sad stadig i busken og ventede på, at det skulle blive lidt
køligere i vejret, det var sjovt at høre og se de bier, der sad yderst i klumpen,
ventilere voldsomt med vingerne for at
skaffe lidt kølighed til staklerne længere
inde i stakken (der sad dronningen nemlig,
og hun skulle passes på).
Poul og Hanne fik sprayet de stakkels, varme bier med kølende vand. De blev så våde, at det ville være svært for dem at lette,
og så stillede de et bistade fyldt med tomme magasiner nedenunder biklumpen,
hvorpå Poul med et hårdt ryk i den gren, de havde klumpet sig sammen på,
løsnede bierne fra grenen, og de faldt ned i bistadet, hvorpå Hanne hurtigt
lagde låg på stadet.
Pga. tekniske vanskeligheder med det omgivende krat landede en del af bierne (nok en 3-5000 styks) bagved stadet, og så var det hele pludselig meget
mere spændende: Var dronningen landet i stadet eller i buskadset?? Hvis hun
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var i buskadset, ville de bier, der allerede var i stadet, spæne det bedste de
havde lært, men hvis hun, som hensigten var, var landet i stadet, ville de
undslupne bier straks begive sig ind via flyvesprækken og hjem til ”mor”.
Havde det første været tilfældet, og dronningen var landet uden for bistadet,
havde vi alle sammen skullet ligge på
knæ og albuer og lede efter Hendes
Majestæt, og selvom bier generelt er
fredelige dyr, var det nu ganske rart at
være fri for. Vi kunne hurtigt se, at de,
der var landet i buskene, søgte ind i stadet, derudover kunne vi se, at en del af
bierne satte sig oven på kassen og gav
sig til at sende feromoner ud i luften,
der fortalte, at dronningen var i bistadet, og at alle var velkomne.
Da de fleste af bierne var kommet ind i bistadet, forlod vi dem (i skyggen)
og Poul hentede dem om aftenen. Hele bisværmen, der i øvrigt nok er fløjet
hjemmefra pga. pladsmangel, talte ca. 15.000 bier, de flyttede ind i deres nye
bistade, hvor de gik i gang med at bygge celler til nyt yngel, deres gamle
dronning døde desværre, men bierne lavede omgående nogle nye dronningeceller – og efter at have ”tyttet” lidt (det lyder højt og lidt morsomt, når kronprinsessen sidder og tytter inde i sin celle), klækkede den nye dronning, og
den er nu klar til at parre sig højt oppe i luften, for derefter at lægge masser
af æg. Så det var en god dag for både bierne, for Poul og Hanne og for hende
den nævenyttige natur-teknik lærer, der helst skal stikke sin næse i alt .
Skulle en og anden under læsningen have fået lyst til at smage på Pouls honning, så har han en fin lille bistade-bod ude ved vejen på Kalvetoft, og høsten har været rigtig god i år – hans honning smager herligt.
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Nyt fra Avnbølsned/ Bambusskoven.
Tirsdag den 2. august var der besigtigelsestur i Avnbølsned med den lokale
skovfoged Hans Jørgen Ellemand fra Naturstyrelsen Sønderjylland. Turens
formål var at se på de projekter, som landsbylauget ønsker at lave i skoven i
den kommende tid. Turen skulle desuden afdække brugen af skoven, og der
blev talt om, hvorledes landsbylauget kan indgå en samarbejdsaftale med
skovenheden om dette.
Hans Jørgen Ellemand arbejder i øjeblikket på at lave en egentlig aftale med
landsbylauget, således at vi ved, hvordan vi kan benytte skoven i fremtiden,
og hvem der udfører anlæg i skoven og vedligeholdelsen af disse anlæg.
Naturudvalget arbejder nu på næste fase af de ønskede faciliteter i skoven to vandrestier, græssåning samt opsætning af undervisningskasser i skoven.
Første skridt bliver en knusning af to stier i skoven. Dette udføres af en entreprenør, som sidst i august vil udføre opgaven. Han vil i samme ombæring
også knuse Dansepladsen igen, således at den er mere jævn og klar til græssåning.
Som ved etableringen af Dansepladsen har naturudvalget brug for folk til at
hjælpe med følgende opgaver:

Fjerne grene, rive og så græs på Dansepladsen

Fjerne grene og opkappe træer langs de to nye stier

Lave to stk. overkørsler med drænrør og stabilgrus på stierne (denne
opgave kræver en rendegaver eller minilæsser)

Bygning af 5 stk. kasser til opsætning i skoven (Et godt vinterprojekt,
som kan laves på et evt. lunt værksted)
Vi håber, at man har lyst at hjælpe, og man bedes tilmelde sig til Jette Moos
eller Andreas Hermann, som samler folk og koordinerer opgaverne.
Husk at vi skal yde, før vi kan nyde.
Tilmelding:
Andreas Hermann
Tlf: 24 24 90 64
Mail: vildtognatur@hotmail.com
Med venlig hilsen
Andreas Hermann
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eller

Bo Bonde
Tlf: 21 86 17 08
Mail: kontakt@au-laug.dk

Jeg har overtaget stafetten fra Henrik Ohlsen og vil fortælle lidt om gårdens
historie.
Holmbogård har været beboet af min slægt siden 1751, den er beliggende ca.
700 m nord- nordøst for Ullerup kirke. Det kunne af den enlige beliggenhed
synes, som om gården måtte være en udflyttergård, men alt tyder på, at gården og dens to nabogårde har ligget på deres nuværende steder siden middelalderen.
Navnet Holmbogård kommer fra den slægt, som boede på stedet frem til
1750. Deres slægtsnavn var Holmboe.
I gammel tid var gården en fæstegård, der ligesom mange andre gårde hørte
under hertugen på Lyksborg. Det som Lyksborgerne ejede, har i den katolske
tid tilhørt Ryd kloster i Angel, så i middelalderen har Holmbogård også hørt
under dette kloster.
Hertugslægten på Lyksborg uddøde i 1779 og fra det år kom gården under
kronen frem til 1847, hvorefter det blev selveje.
Jeg indgik i et I/S med mine forældre Olga og H C Clausen i 1989 frem til
1996, hvor Zina og jeg købte resten og flyttede ind på gården.
Frem til 1966 var der en blandet besætning med køer, grise og høns, hvorefter køerne blev sat ud, og frem til 1975 var det med en mindre svineproduktion. I 1975 byggede H C en større stald til smågriseproduktion, og frem til
2000 var der både søer og slagtesvin. Siden 2001 er der blevet produceret
slagtesvin ..
Bent Clausen
( En mere detaljeret artikel om gården kan læses i skrift for historisk forening for Sundeved 2005)

G
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Når græs aldrig er blevet sået, hvorfor er det så blevet slået?
Sådan kan man jo godt tænke, når man ser traktor og klipper gøre arbejdet
færdigt på dansepladsen.
Forklaringen er ligetil, den bare jord var blevet grøn helt af sig selv og
trængte meget til en klipning før Sankt Hans gæsterne ankom til den store
bålfest.
Bernd Matthiesen fra Ullerup stillede materiel til rådighed, så pladsen kunne se præsentabel ud til
bålet og dets tilskuere.
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Trafiktælling på Avnbølvej!
Hjælpere søges!
For ikke kun at stå med gætterier om mængden af trafik på Truenbrovej/
Avnbølvej nu og i fremtiden, har landsbylauget i samarbejde med sjette klasse på Bakkensbro skole arrangeret en trafiktælling.
Tanken er, at når den nye motorvejsafkørsel er blevet en realitet, og folk har
vænnet sig til den, vil vi lave nok en trafiktælling. Med de til den tid faktuelle tal for før og efter, kan vi bedre danne os et indtryk af, om trafikken er blevet mere eller mindre bekymrende for området. Er vores børns skolevej til
den tid blevet mere usikker, mener vi, at det er et godt argument at kunne
pege på udviklingen.
Eleverne har påtaget sig opgaven at tælle trafikken mandag d. 12. september
fra klokken 8.00 til 13.40, men da vi mener, at det er ønskværdigt at kende
til hele tidsrummet fra 6.30, når børnehaven åbner, til 21.00, når Bobs lukker, er der her god plads til frivillige trafiktællere.
Har du derfor lyst til at hjælpe med denne opgave eventuelt i samarbejde
med dit barn, er du velkommen til at kontakte landsbylauget.
Vi håber på så stor tilslutning til arrangementet, at vi kan klare os med halvtimesvagter. Under alle omstændigheder vil vi kalde de frivillige til arbejdsfordelingsmøde en aften i ugen op til trafiktællingen.
Tilmelding senest d. 4. september
Ring eller sms til Asmus: 21 76 31 30
eller bank på døren på Kalvetoft 15 i Ullerup.
Ring eller sms til Bo: 21 86 17 08
Kom forbi kirkegården, eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
mail til kontakt@au-laug.dk
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Sammen med dette blad er programmet til Avnbøl/Ullerup ringridning kommet ud, så derfor ofrer jeg ikke meget plads på det i selve bladet.
Helt at forbigå emnet lader det sig nu ikke gøre for mig. F.eks. kan man konstatere, at festpladsen i sidste øjeblik er blevet flyttet til materialegården. Det
er jo i sig selv en fornøjelse, at man fra kommunal side er villige til at ”række
en hånd”, men det er sandelig også både økonomisk og praktisk en stor fordel
at kunne holde festen inden døre i stedet for under en lejet teltdug.
En ting man ikke finder på programmet, er havetraktorringridningen. Adspurgt om denne mangel i programmet, svarer ringriderkomiteen, at
der er kommet så strenge regler om afspærring af veje og krav om
forsikring, at man har valgt at opgive den del af festlighederne.
Broager sparekasse giver natmad lørdag aften.
Alle der køber en billet til at deltage i festen lørdag,
får samtidig sponsoreret natmaden. (en ringridder
med brød). Den kan afhentes ved landsbylaugets
grill uden for festsalen.
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Hønsefrikassé med kartofler
Det er Ullas bud på en festmiddagmenu,
Datoen er fastsat til d. 11. oktober, og tidspunktet er klokken
17.30.
Alle er som altid meget velkomne, og da kuvertprisen som
sædvanlig kun er 10.00 kr., forventer vi at se et rekordstort
antal gæster i ”restaurant Bakkensbro” denne aften.
Øl,

vand og kaffe kan købes på stedet,
Tallerkner og bestik skal medbringes til stedet.
Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:
Madlavningsholdet
eller
Bordopstillingsholdet
Tilmelding senest d. 6. oktober
Ring eller sms til Agnete eller Bo
På: 61 69 77 70 el. 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup
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