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Man skal aldrig lade sig overraske!
Som ægtemand til en ellers meget striks lærerinde sker det alligevel i ny og næ.
Her til aften så jeg over fruens skulder på resultatet af hendes
ellers så spidse røde pens arbejde. Følgende tekst havde til min
undren ikke fået det røde ÷. ”Christian d. trettende er død” havde en elev skrevet i hæftet - og ja et fint √ prydede nu afslutningen på teksten. Nu underviser jeg jo ikke som min kone i historie, men jeg mente alligevel at kunne spore en vis historisk unøjagtighed i pågældende udsagn. ”En
prins som kan få den tittel, er mig bekendt endnu ikke født”, protesterede jeg
og mente nok, at jeg havde en god sag her. Men sædvanen tro gav hun sig
ikke. Som i så mange af livets forhold er ikke alt, som det ser ud til at være,
og hendes sag var lige så god. ”Jeg underviser jo også i dansk, og når øvelsen går ud på at bruge ordet trettende i en sætning, så skal knægten skal naturligvis have sit √ for veludført arbejde”. Moralen er, at selv om alting kan
virke så åbenlyst forkert, kan den samme sag se rigtig ud fra en anden side.
Om det også er tilfældet for det spørgsmål, som er på alles læber i disse uger,
har jeg svært ved at se. Jeg kan blot håbe, at der bliver lyttet til de mange
kloge ord, som kommer fra de små samfund, der er truet af skolelukninger i
denne tid. Skulle det ulykkelige så alligevel ske, må vi håbe, det bliver til
vores børns bedste, for det er trods alt vigtigere end mangel på samlingssted
og faldende huspriser.
Emnet skolelukning fylder naturligvis meget i dette blad, men også andre
tanker om fremtiden har fundet plads på siderne.
Hvordan vi skal varme vores huse op, og hvordan vi skal bo, når vi bliver
ældre, kan vi se ideer om. Vi bliver tilbudt gratis energirådgivning til vore
huse vi kommer med på rygsæktur i New Zealand, og vi bliver hele to gange
inviteret til at spise på skolen. KT bringer os bl.a. tilbage til tiden omkring 2.
verdenskrig og fortæller med vanlig sans for en god historie om hint og hisset.
Om disse ting men også mange andre, kan man læse i denne udgave af AUPosten
Ps. I de sidste udgaver af bladet har stafetten været et fast indslag, det er udgået denne gang. Jeg har slet og ret ikke husket at bede nogen skrive om sin
virksomhed. Det agter jeg at rette op på fremover, så det ikke gentager sig i
fremtiden. Skulle nogen frivilligt melde sig til denne opgave, hører jeg gerne
fra dem.
God læselyst
Bo
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Tiden løber afsted, og vi søger at følge med.
Det er jo dejligt at have nok at se til, så bliver tiden aldrig
lang.
Siden sidst har vi haft arbejdsdag i Avnbølsned, Fællesspisning, trafiktælling og ringridning.
Lad mig starte med at takke vore hjælpere, både hjælpere til
de omtalte ting, men også de hjælpere, som i al slags vejr
omdeler AU-posten, og på andre måder er parate, når vi kalder på hjælp.
Der er en del i bladet om skolereformen. I Avnbøl/Ullerup landsbylaug arbejder vi for en bevarelse af Bakkensbro skole, som vi mener skal være vores lokale folkeskole, og der er også et projekt på vej om at spare på Co2.
Ingeniørstuderende ved SDU i Sønderborg Anette Bernbom, arbejder med
biogas og har lavet et spørgeskema, som er med i bladet. Det vil jeg opfordre
til at svare på inden d. 20. november. Personligt syntes jeg det er meget vigtigt, at vi i landområder som vores ikke bare venter med hænderne i skødet,
for så at blive tvunget ud i et ikke optimalt alternativ, hvis eller når afgifterne på fossile brændstoffer bliver så store, at de må udfases.
Derfor mener jeg det er meget vigtigt at svare på så meget som muligt i det
indlagte spørgeskema. (Det er også muligt at svare på hjemmesiden http://
www.au-laug.dk/ ) Svar hvad du kan med navn eller anonymt og aflever det
i brevsprækken på brandstationen, så vil vi få dem formidlet videre til Anette, så hun har noget at arbejde med. Det koster ikke noget at være med. og
det er ikke bindende på nogen måde. Jeg håber at der kommer en svarprocent
på 70% eller derover, så det er meget vigtigt, at du svarer. Det viser også, at
vi er det aktive samfund, vi giver udtryk for at være. Har du ikke mulighed
for at deltage i borgermødet d. 12. december, må du gerne nøjes med at svare
på skemaet. Så vil Anette Bernbom bruge tallene til at udregne, om det er
muligt med en mere miljøvenlig opvarmningsform, og det bliver jo nok den
billigste energiform i det lange løb - også for den enkelte familie.
D. 12. december afholder Anette et infomøde, hvor hun vil komme med et
forslag om en fremtidig energiform.
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Igen i år stiller vi juletræer op i Avnbøl og Ullerup, så vi kan fejre den kommende højtid. Én ting er dog ikke, som vi gerne ville have det - det kniber
gevaldigt med juletræsfesten, så den er vi nok nødsaget til at opgive.
Til sidst vil jeg på laugets vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nyt år.
Asmus Madsen

BAKKENSBRO – ET GODT STED AT VÆRE OG LÆRE
Skolebestyrelsen vil gerne sige mange TAK til alle jer, der deltog i borgermødet den 11. oktober.
Dejligt, at så mange mødte frem og gav deres mening og ideer til kende, så
vi sammen kan arbejde frem mod at bevare vores unikke skole, dejlige lokalsamfund og det sammenhold, vi har.
Rigtig mange gode ideer kom frem, og mange af dem arbejdes der med på
”højtryk”.
FÆLLESSPISNING
Byrådsmedlemmerne vil blive inviteret til den næste fællesspisning den 28.
november, hvor 6. klasse i samråd med Henning Larsen vil stå for menuen.
Underskriftsindsamlingen er også godt i gang, der er lavet streamers til bilerne, disse streamers kan købes på skolens kontor, i børnehaven og SFO Bakkehuset til en pris af 50 kr.
Ullerup Børnegaard og Bakkehuset har i samarbejde fremstillet ”træ-BØRN”
og skilte, som er placeret på plænen ved Ovethi og Asmus Madsens mark, og
der er oprettet en facebookgruppe ”Imod lukning af Bakkensbro Skole”.
KAMPAGNEKASSE
Endvidere er der oprettet en kampagnekasse, hvor folk, der har lyst til at gi´
et økonomisk bidrag til det videre arbejde, kan indbetale. Reg. nr. 3227 –
konto nr. 3155568801.
5

IDEER TIL LÆSERBREVE
Mange har skrevet læserbreve til aviserne, og vi håber meget, at folk vil fortsætte med dette. Til borgermødet kom der mange gode indfaldsvinkler til
læsebreve frem, bl.a. kan nævnes;

Skolen, det kulturelle omdrejningspunkt i lokalområdet.

Projekt Zero, Sønderborg Kommune vil være CO2 neutral i 2029, men
børnene kan få op til 11 km i skole fra 0. klasse.

Klassestørrelserne på Nydamskolen, 28 elever i hver klasse, hvordan
bliver undervisningen, mulighederne for lærerne, trivsel samt at der ikke tilføres midler til Nydamskolen til at modtage vores elever.

Social trivsel for eleverne, skal langt rundt i distriktet, mister nærheden
i lokalsamfundet.

Hvad kan vi? en enestående opbakning fra lokale og forældre, næmijø,
trivsel, unik samhørighed.

Hvad er det, der højner niveauet for vores børn på Bakkensbro?

Kvalitet – faglighed.

Børnehaven.

Foreningerne der benytter skolen.

Logistik, skolevejen i V. Sottrup kan den klare yderligere trafik hver
morgen?

Udkantsdanmark – eller Udkantssønderborg – føler vi os som en del af
Sønderborg?

Huspriser.

Rummelighed, kender forskelligheder, vi får social kapital for vores
penge.
Ydermere har Lars Althof oprettet en hjemmeside www.bevarbakkensbro.dk
På hjemmesiden kan du finde mange oplysninger, og skulle du have info til
hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende en mail til skolebestyrelsen, så sørger vi for, at det kommer på hjemmesiden.
Hvis nogen har gode ideer eller lyst til at gøre en indsats for at bevare vores
skole, er I meget velkomne til at henvende jer til skolebestyrelsen. (se skolens hjemmeside)
Vi håber meget på at kunne bevare vores gode skole!!
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen
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Fremtidens skole
Bakkensbro Skole forsøger i samarbejde med landsbylauget at indsamle alle
holdninger vedrørende skolereformen. På borgermødet blev vi enige om at
adskille positive og negative indlæg. Derfor er der oprettet følgende indlæg,
man kan kommentere på:
Bakkensbro Skole – Fordele ved bevarelse af skolen
Bakkensbro Skole – Ulemper ved lukning af skolen
Giv din mening til kende på www.au-laug.dk

Glem ikke ældrecentret!!!
I den voldsomme debat om at Bakkensbro skole er lukningstruet, glemmer
man helt, at Sundeved Ældrecenter igen er kommet med i spillet om lukningstruede institutioner.
Derfor kommer her et opråb om IKKE at glemme Sundeved Ældrecenter.
Tænk på de ældre, der bor på plejecenter nu, og som skal flyttes fra deres
hjem - måske til Sønderborg eller endnu længere væk.
Kom og vær med i et optog for at markere Sundeved Ældrecenters tilstedeværelse i Nybøl.

Det er fredag den 11/11 kl. 14.00 – 15.00.
Bruger-pårørenderådet for Sundeved Ældrecenter opfordrer alle til at deltage
i optoget for at fortælle omverden, at beboerne ikke ønsker at flytte fra Nybøl.
Optoget går fra Katforte til cykelstien ved Amtsvejen, op til og rundt i rundkørslen i Nybøl og retur til Katforte igen.
Tag en kørestol, en rollator, en cykel med eller gå med på turen, evt. iført en
gul sikkerhedsvest.
Venlig hilsen Charlotte Lorenzen

7

Nyhedsbrev
Tilmeld dig til landsbylaugets nyhedsbrev
og modtag de seneste nyheder fra området
og opdateringer vedrørende skolereformen.
Tilmeld dig AvnbølUllerup
Landsbylaugs nyhedsbrev
På www.au-laug.dk
eller ved at scanne stregkoden med din smartphone

8

At glæde andre mennesker….
Ældre person i Avnbøl-Ullerup ønsker sig en besøgsven.
Kontakt Røde-Kors Sundeved og
hør mere om ”At være besøgsven”.Inge JensenTlf. 7446 1516

Stavgang i Blans.
Alle er velkomne.
Det er gratis.
Man kan gå med stave eller uden.
Afgang fra købmand Prinds hver tirsdag
kl. 10.00
Mvh.
Inge Jensen
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D. 25.10. 2011 kom dagen, hvor den sidste nagle blev slået i vores nykonstruktion af Nydambåden på værftet i Sottrupskov. En festdag, der svarer til
rejsegildet på et hus.
Dette blev da også behørigt fejret ved at vores protektor
prins Joacim dukkede op og slog naglen i. Sammen med
ham kom alle skibsbyggerne, sponsorerne, museumsinspektørerne og andet godtfolk.
Der blev holdt taler, skålet og spist skipperlabskovs i
lange baner.
Avbøl-Ullerup kom også på kortet, idet Ullerup Frivillige Brandværn har
købt en jernnagle fra båden, og derved støttet arbejdet med rekonstruktionen.
Tak for det.
Ellers skrider det planmæssigt frem med arbejdet. Vi mangler nu hele den
indvendige del af båden. Her har vi haft store problemer med at skaffe
krumtræ til spanterne, skovfolk har ledt rundt om i landet. Men igen blev det
lokale skove, der hjælper os. Vi har
nemlig fundet store krumme egetræer, som vi kan bruge, i kanten af Küselers skov i Bojskovskov. De bliver
snarest fældet med hjælp af topkapper og kran, så de store sidegrene kan
komme ned i hel stand.
Vi har nu næsten alle tilladelser og
dispensationer i hus til at bygge en
naust til båden.
En naust er en ”bådgarage”, hvor båden kan overvintre.
Der er ingen rester af nauster fra jernalderen at kigge efter her i Danmark,
men på Lofoten i Norge står der én fra den tid. Den har vi fået målt op, og
det bliver den model vi bygger.
Nausten skal ligge ved Sottrup Skov, der hvor fiskeren nu har sin garnplads.
Så vi har nok at se til. Vi arbejder hver tirsdag aften fra 18.30 til 21.00 og
torsdag fra 9.00 til 15.00.
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Her er der ”åbent værft” og alle er velkomne til at kigge ind og få en snak.
Måske var det en idé med en
laugsudflugt derned til sommer?
og under alle omstændigheder er
I alle inviteret til søsætning d. 17.
august 2013. (150 året for fundet
af Nydambåden i Nydam Mose)
Med venlig hilsen
Jørgen Lind
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kalt fjernvarmenet, der forsynes med
overskudsvarmen fra el-produktion
Af Anette Bernbom,
basseret på biogas fra svinegylle.
Nordborg
Biogassen skal dog suppleres med en
anden vedvarende energikilde for at
Der er meget fokus på
kunne klare udsving i forbruget og
vores energiforsyning
der er flere muligheder. Jeg vil gerog dens bæredygtigne på mødet den 12. december høre,
hed, og det er også temaet for borhvilke tanker I som borgere gør jer
germødet i kommunekontoret 12.
angående fremtidens forsyning.
december. Se indbydelsen andet sted
Min rapport vil beskrive nogle af mui bladet.
lighederne og sikkert også pege på
Jeg er ingeniørstuderende ved SDU i
nogle forhindringer for en vellykket
Sønderborg, og jeg har valgt at arudnyttelse af biogas. Mine medstudebejde med biogas i mit semesterprorende arbejder i andre lokalsamfund
jekt.
med andre muligheder for en udvikSønderborg kommune og Landbo
ling henimod CO2- neutrale landsbySyd har undersøgt mulighederne for
samfund.
.
at bygge og drive to store biogasanForudsætningerne for en vellykket
læg, hvoraf det ene er foreslået plabeskrivelse af mulighederne er, at I
ceret i forbindelse med slagteriet i
vil støtte op omkring processen ved
Blans. Imidlertid ser der ikke ud til
at besvare spørgeskemaet. Jeg glæder
at være økonomi i at sætte gang i
mig til arbejdet og håber det vil lykdette projekt som tilskuds- og afkes at finde en model, der både er
giftsreglerne ser ud i øjeblikket. Jeg
miljømæssigt bæredygtig og økonoundersøger derfor i øjeblikket, om
misk til gavn for jeres lokalsamfund.
der findes et alternativ til disse store
Besvarelserne kan afleveres i brevanlæg, som gør det muligt at lade
sprækken hos Landsbylauget
biogassen komme lokalsamfundet
(brandværnet), Avnbølvej 12 eller i
omkring Avnbøl-Ullerup til gode.
den brevkasse jeg opstiller under skoVedlagt AU-posten er et spørgelens postkasse. Alternativt kan du
skema fra mig, hvor jeg forsøger at
finde en elektronisk udgave af skedanne mig et overblik over energimaet ved at følge linket på landsbyforsyningsmåder og energiforbrug i
laugets hjemmeside www.au-laug.dk.
Avnbøl-Ullerup. Disse oplysninger
Jeg trækker lod den 12. december på
er nødvendige for at jeg kan genom to præmier, en juleand og en flanemføre en beregning af rentabilitet
ske portvin, blandt de indleverede og
og CO2-besparelse ved et tænkt anelektroniske besvarelser. For at deltalæg. Min idé går i retningen af et lo-

CO2-neutral landsby?
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ge i konkurrencen er det nødvendigt res senest den 20. november. Alle
at du oplyser din adresse, men det er oplysninger behandles naturligvis
også muligt at deltage anonymt i un- fortroligt.
.
dersøgelsen. Besvarelsen skal afleve-

Badebroen er kommet på det tørre!
Efter endt badesæ
son er badebroen ved Ballebr
o blevet bugseret til bredden af
Ballebro
badestrand af bere
dvillige borgere fra ”Blans ba
debroberedskabs” bedr
e brødre.

e stablingen af
Som det ses, sket
lige stakke. Og
stumperne i snor
ede ”søstrene”
selvfølgelig sørg
rner som søfor at såvel søstje
, skrubbet og
græs blev skuret
ånden som
skrabt af, efterh
ne.
skidtet kom til sy
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Freja fortsætter sin fortælling om sin tur down under, sammen med rygsæk
og veninden Rie.
Udpluk fra en rejselystens dagdog
d. 19/2-08
Nelson
Åh yeahr! Sol, sommer og varme - I LIKE :-)
De sidste par dage har vi haft skøn sol og sommer
her i Nelson.
Byen er faktisk ret fed. En dejlig strand ( som det
dog tager ca 1½ time at bevæge sig ned til) og en
masse fede tøjbutikker (kostede lige nogle dollar og lidt ekstra bagage)
Det hostel vi bor på er ok. Fine værelser 6-personers doorms, en fin
gårdhave, bar og restuarent, men et voldsomt klamt køkken til os backpackere.... Ikke et sted at lave den avocadosalat, som vi ellers har meget
lyst til.
Byen som sådan har ikke nogle særlige aktiviteter, udover kajak, men
det valgte vi fra, da det var for dyrt (160 NZ$) og ikke helt fangede
vores interesse. Derudover har de en isbutik Kandy Korner Store, hvor
de laver super go is :-) Smagte en med kagestykker i - mums!
d. 20/2-08
Westport
Idag kom vi til Westport. En lillebitte by ude ved vestkysten på ca.
6.000 indbyggere. På vejen herhen gjorde vi stop ved et supermarked,
hvor vi handlede ind til lidt frokost.
Chaufføren kørte os til en nationalpark; Nelson nation nationalpark. Et
smukt sted, hvor vi sad og spiste vores mad, imens vi kiggede ud over en
kæmpe sø. Vandet var så klart, at de smukke sneklædte bjerge i baggrunden spejlede sig i søens spejlblanke overflade.
Solen varmede helt fantastisk, så vi nød udsigten og det dejlige vejr,
I parken var der ænder i massevis og de var bestemt ikke bange af sig.
De var så interesserede i vores mad, at de gik helt hen og stillede sig
foran os med tiggende og bedende øjne, som om de ikke havde spist i
flere uger. Den ene sneg sig op ved min side, og i dens forsøg på at
snuppe mit brød, nappede den min finger - av, dumme and!
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Om eftermiddagen havde vi
meldt os til en "bådtur" på Buller
river (den 5. største flod i verden)
Det var en slags speedbåd, men
med en særligt udviklet motor,
der ikke havde en "propel" men i
stedes sugede vand ind under
båden for fuld kraft. På den måde kan man sejle på kun 10 cm vand.
Men med sine 80 hk gik det bare stærkt. Fuld fart over vandet, helt ind
til klipperne. Efter en masse vilde vendinger og dermed vandstænk, var
vi gennemblødte og klare til at komme på fastland igen. Kunne næsten
ikke holde balancen efter de snurreture!
Om aften hyggede vi på vores hostel, et rigtig hyggeligt sted ved navn
Brazils hostel, ejet af en familie.
Vi endte med at tage med en flok gutter ned i byen, hvor vi fik et par
drinks, spillede pool og dart.
Rigtig hyggelig dag :-)
d. 21/2-08
Lake Maniphua
Dagen i dag startede som sædvanlig med at vi skulle køre en hel masse i
bus.
Undervejs holdt vi 3 pauser. Det første stop var på en lang rute, hvor
Buzz (buschaufføren) satte os af, og vi så skulle gå en time ned til et andet sted, hvor han holdt og ventede på os.
Det var ufatteligt smukt med store klipper og hvide sandstrande, hvor
vandet piskede op. Solen varmede, og det var bare sådan en skøn tur.
Jeg tog rigtig mange billeder på den rute.
Lake Maniphua er en lille bitte flække langt ude i ingenting, hvor der
egentlig ikke er noget at komme efter. Alligevel er det et fast stop på
kiwibussens rute.
Det er en gammel, utrolig sej mand (83 år og ligner julemanden) der
ejer stedet, hvor vi skal være. Alt hvad der sker her er PARTY. Det er en
tradition, at man skal klædes ud her og der udtrækkes så to præmier
for bedste udklædning.
Vi stoppede i et supermarked inden vi kom til ”byen”, hvor vi kunne
16

købe de ting, vi skulle bruge til vores
kostume. Temaet var binbag
(affaldsposer), så man skulle bare lave
sit kostume ud af affaldsposer.
Jeg fik lavet mig et ganske fint playboy-bunnie-sæt og Rie blev til humlebi. Vi var yderst yndige.
Ejeren af hostelet og en dame lavede
en rigtig god middag med kæmpe steak, salat, kartofler osv – LÆKKERT!
Derefter var der bare fedt………. Meget fest og mange spændende drinks!
Da baren lukkede omkring kl. 2 gik vi ned til åen, hvor nogle af de andre fra bussen ville bade (brrrr, koldt)
Der var fyldt med glowworms (selvlysende orme) i vejkanten. En virkelig
speciel oplevelse at gå i bulder mørke, men se vejen blive
lyst op af… ja, ORME!
Rie og jeg var, som sædvanligt, de sidste to oppe, da vi
sad og snakkede med en flok fra bussen (fik rigtig brugt
vores engelske gloser) Så kl. blev 4.30 inden vi kom i
seng… Pust, støn, bwadr :-S
Freja

Æ far å æ datte æ te konvert.
dæ æ en sopranidt dæ synge, æ pivh å 7.åe,spør æ far hva det æ fornoue hun
synge,
æ far seje det æ en sopran, hvå æ pich seje vo foe sove hun å æ sofa.
mojn æ nabo
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Den store kirkeklokke i Ullerup kirke.
Den store kirkeklokke, der hænger i kirketårnet, er meget gammel, idet
den er støbt i 1632 . Endnu i dag er den i bedste stand, du kan bl. a. høre den, når den om morgenen ringer solen op med de ni bedeslag og
om aftenen ligeledes med de ni bedeslag når solen ringes ned..
Klokken stammer fra Lith kirke på øen
Nordstrand i vadehavet ud for Bredsted.
Lith kirke blev ved en voldsom storm i
1634 fuldstændig ødelagt, og kirkeklokken lå efter stormen tilbage på strandbredden. Her blev den efter overleveringen fundet af en gammel kone, som i
findeløn fik valget mellem at få alle de
penge, klokken kunne rumme – eller
byggryn. Hun valgte det sidste!
Ullerup købte den store klokke i 1649 – efter tilladelse fra hertug Philip.
Den kostede 800 mark. Fire mand blev sendt af sted for at hente den
på hestevogn, og med 8 heste fik de den transporteret her til Ullerup.
De fik 48 mark for den lange, tunge transport.
Indskriften på klokken er ret vanskelig at oversætte. Prøv selv! Indskriften lyder:
”Anno 1626 alse ick hadde gehanget 122 ihar th der ehe Gottes gegeven minen klange dho bin ick den 4. feb Dorigh vor wariosung der
soldaten infhur tho resten.
De van der Lidt hebben ni
wedderume laten geten
dorich M. Peter Melchiorsen anno 1632”
Dho is staller im lande gewesen de wolede Augustus v. Bestenborg, stelle
landtshriver Petrus Fincke,
pastor H. Petrus Clyo,
radtman Ocke laverensen
unde Hans Knudtsen”
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Tirsdag d. 29. november kl. 14.00 Julehygge på forsamlingsgården.
Koret ”syng dig glad” kommer, og der er lotto med medbragte pakker (ca.
40,00 kr.)
Pris kaffe 40,00 kr.
Tilmelding senest d. 22/11
Torsdag d. 19. januar kl. 14.00 Hyggeeftermiddag på forsamlingsgården
Med sang, lotto og kaffe m. kage
Pris 60,00 kr.
Tilmelding senest d. 12/1
Tirsdag d. 28. februar kl. 14.00 Generalforsamling på forsamlingsgården.
Foreningen er vært med kaffe og minilotto
Tilmelding senest d. 21/2
Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78
19

Skolens juleferie starter
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Skolens juleferie slutter
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Søndag d. 4. december kl. 19.00 Adventsmøde arrangeres med Ullerup menighedsråd .
Efter andagt i kirken er der kaffe på Ballebro færgekro, hvor Anders Kingo
inspireret af den megen omtale af den svære situation som Grækenland befinder sig i, vil fortælle om sine oplevelser af det land, han holder så meget
af.
Tilmelding til Tove: 74 46 10 98 el. Helle 21 75 06 29
Onsdag d. 18. januar kl. 19.00 Foredrag ved bedemand Lars Jensen
Tilstede vil også være advokat Jan Sørensen
Tilmelding til Kirsten :60 17 18 57 el. Merete:42 38 89 82
Mandag d. 6. februar kl. 19.00 Foredrag om chokolade v. Ulla Petersen
I kantinen under kommunekontoret i Ullerup (her vil også være smagsprøver ☺)
Pris 40,00 kr. for medlemmer 50,00 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Ulla: 40 95 36 57 el. Helle: 74 46 19 68

Pastor C. Warnckes beretning fra en hændelse i
Ullerup i januar 1944.
”Det var i de tider, da de engelske flyvere nat
efter nat i tusindvis dundrede hen over egnen.
Da mine to største drenge søndag den 30. januar besøgte mig på Sønderborg hospital, havde
de en spændende historie at fortælle hjemmefra.
Da den ældste , Chim, lørdag aften kom fra
skole og skulle stille sin cykel ind, blev han forskrækket ved en mystisk puslen i cykelskuret.
Da han fik tændt lys, stod en engelsk flyverløjtnant foran ham. Han var noget forslået i ansig- Carl Warncke
tet og havde forstuvet den ene fod ved faldet.
(1895-1960), sognepræst i
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Ullerup 1933-60.

Chim fortalte ham på engelsk, at han var i Danmark og mellem venner. Da
han var kommet til ro i stuen, fortalte han, at han den foregående nat sammen med sine kammerater havde måttet springe ned med faldskærm fra deres bombemaskine, som var blevet ramt og styrtet ned kort efter. Han var så
gået ind i vores have og havde siddet skjult i den store rhododendron fra fredag nat kl. 2 til lørdag aften, da han var listet ind i laden og blev fundent.
Hans navn var Ronald Pilgrim. Han var startet fra Kettering flyveplads, denne gang på sin 28. tur over Danmark til Tyskland. Han var fra Manchester.
Fru Warncke ringede til doktor P. Hansen i V. Sottrup, som sammen med sin
hustru straks kom til stede og forbandt ham. Efter at også pastor Nielsen,
som betjente embedet under mit fravær, var tilkaldt, rådslog man til langt ud
på aftenen, hvorledes den unge mand kunne hjælpes til Sverige, hvad han
meget ønskede. Desværre havde vi dengang endnu for ringe kontakt med
”de underjordiske kredse” på Sjælland til at det kunne gennemføres. Resultatet blev derfor, at han overnattede hos dr. Hansens, hvor han ( Efter at en
fortrolig, telefonisk henvendelse til politimesteren i Gråsten om råd og mulig
hjælp var blevet afslået med en advarsel) måtte afleveres til tyskerne søndag
morgen. Han kom dog godt hjem fra fangenskab, og vi har siden opnået forbindelse med ham.”
Note fra Anders Bjørnvad: Faldne allierede flyvere 1939-1945
Pilgrim må have været besætningsmedlem på Lancaster JB 412, som under
et togt mod Berlin styrtede ned ved Varnæs natten til den 29. januar 1944.
To besætningsmedlemmer – Cash og Martin – sprang ud med faldskærm fra
for lav højde og blev dræbt. De blev begravet på Åbenrå kirkegård den 2.
februar 1944. Et tredje besætningsmedlem – J.R.Tree - blev fundet druknet
ved Sønderborg 1. juni 1944. Han blev begravet i Åbenrå den 22. juni. Fire
besætningsmedlemmer, hvor Pilgrim må have været iblandt, overlevede og
blev taget til fange.

Lancaster
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Mandag d.12. september lavede vi i samarbejde med Bakkensbro skole og
mange frivillige, en trafiktælling på Avnbølvej i Ullerup. Der var folk på pletten fra den tidlige morgen og til langt ud på aftenen. Resultatet blev en samlet
score på 2567 trafikanter. Fordelt på følgende måde.




personbiler og varevogne 2044 stk.
lastbiler og busser
196 stk.
bløde trafikanter
327 stk.

I oktober måned i år har Veje & Trafik i Sønderborg foretaget en optælling
vha. radar og er ikke helt kommet til samme resultat. Her har været målt i en
periode på lidt over en uge, og man havde fundet frem til et gennemsnit på
1547 kotorkøretøjer i døgnet. Man kunne fristes til at tro, at vi lokale borgere
havde benyttet os af lejligheden til at lufte køretøjerne lidt ekstra den dag, vi
talte op. En anden forklaring kan være den, at radaroptællingen blev foretaget
i Avnbøl, hvor Smedetoft møder Truenbrovej. (Derved bliver det meste af trafikken til og fra Sønderborg og imellem Avnbøl og Ullerup ikke talt med)
I den sidste ende er det jo også det tal, som kommer frem, når motorvejen er
åbnet i marts 2012, som er det afgørende for vores bekymringer.
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Kom og vær` med i Sundeved hallen (Hal 1) i V. Sottrup V/ Nydamskolen på
Skolevej

LØRDAG DEN 7. JANUAR 2012 KL. 10 -12.30

En dag med sved på panden, et godt grin og fornyet
energi i starten af et nyt år!
Indholdet er bl. a STEPAEROBIC,ZUMBA, DANS,
MAVE, BALDER OG LÅR
Det koster 75 kr at deltage! (betales på dagen eller ved tilmelding).
Der serveres frugt og vand, og
du modtager en T-shirt fra aerobicdagen!
Tilmelding til nedenstående senest 22.dec. ( Oplys venligst T-shirt str.)
Jutta Østergaard, tlf: 31 22 10 01,mail: jutta.ostergaard@gmail.com
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Søndag 23. oktober var der arbejdsdag i Avnbølsned/Bambusskoven.
7 friske "arbejdsfolk" dukkede op med traktor, harve og masser af værktøj. I
løbet af kort tid blev Dansepladsen planeret og de 1500 m2 græs blev sået.
Nu glæder vi os til sommer, sol og skovture.
I oktober havde skoven haft besøg af en knuser. Den havde bla. til opgave at knuse sig
igennem krat, træer og andet for at skabe et
stiforløb igennem skoven. På arbejdsdagen
gennemgik de fremmødte folk stien med
save og skovle for at fjerne grene og andet,
som lå i vejen. Stien har indgang fra skovvejen ved de gamle graner midt i skoven og
udgang ved skovens bambus. Bambusstien
udgør sammen med skovvejen en rigtig fin
rundtur i skoven på 2 kilometer fra parkeringspladsen i skovens østlige ende og retur.
En tur værd.
Landsbylauget har efter arbejdsdagen fået
tilladelse til at mærke stien op, og det vil blive gjort i den kommende tid.
Mvh.

Andreas

Handymand søges!
Næste skridt i planen med at gøre Avnmbølsned til et godt udflugtsmål, er at
sætte økobaser op nogle steder langs Bambusstien.
I projektbeskrivelsen kan bl.a. læses at: Der etableres økobaser med undervisningsmateriel og effekter, som kan bruges til undervisning af børn og unge fra området samt til udbredelse af områdets historie.
Det betyder, at der nu skal laves et antal kasser, som kan rumme div. materialer, og som kan tåle en tilværelse i skoven i al slags vejr.
Til det arbejde håber vi at kunne finde en eller flere personer, som har hænderne skruet rigtigt på og et værksted med plads til at udføre arbejdet.
Alle udgifter bliver selvfølgelig betalt, og lønnen vil bestå i tak og så fornøjelsen ved arbejdet i sig selv.
Er du interesseret, så ring, sms eller skriv til Bo
på: 21 86 17 08 el. bobonde@gmail.com
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2. verdenskrigs tyske flygtninge.
I slutningen af 2. verdenskrig 1939-1945 kom en stor skare af tyske
flygtninge til Danmark.
Flygtningene var hovedsageligt fra Østtyskland – jaget på flugt af frygt
for de russiske tropper.
I Danmark blev flygtningene indkvarteret i alle mulige ledige lokaliteter, ligesom skoler blev lukket for at give plads til indkvartering af de
mange mennesker, der i deres ulykkelige situation måtte tage til takke
med kummerlige forhold.
I en sådan situation kan sygdom og død let hærge voldsomt, og da
mange af flygtningene var underernærede og skrøbelige, døde et stort
antal af dem her i Danmark.
På Ullerup kirkegårds sydøstligste
hjørne findes denne gravsten. I dag
er skriften ulæselig, men navnene
på de tre her begravede fremgår af
de tre metalskilte.
Ved nøje eftersyn på fotografiet finder man, at Barbara Burbeck er født
i 1887, Inge Streich i 1942, mens det
ikke er muligt at finde fødselsår for
Siegfried Theel.
Det har desværre ikke været muligt at få nærmere oplysninger om de
tre flygtninge, men det er vigtigt, at gravstenen får lov at bestå som
minde om en ond tid for såvel tyskere som danskere.
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Temaaften for alle borgere i Avnbøl-Ullerup, der ønsker at sikre bosætning i
området, og samtidig lave energiomstillinger til glæde for miljøet og den enkelte families pengepung.
Vi sætter fokus på livet på landet, og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser. Hvad kan vi gøre i vores lokalområde? Hvordan kan vi samarbejde om en fælles, bæredygtige energiløsning?

Hvad ser du af muligheder, og hvilke ønsker har du?
Ordstyrer: Benny Engelbrecht
Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.10
Kl. 19.30
Kl. 19.50
Kl. 20.10

Velkomst ved Landsbylauget
Bioenergi generelt og især i Avnbøl-Ullerup v. Helge Lorenzen, LandboSyd
ProjectZero og kommunens intentioner om bæredygtige energiløsninger i landdistrikterne v. Christian Eriksen
Erfaringer fra mindre fællesanlæg
Mulige forslag til fælles energiløsninger på baggrund af borgernes nu
værende forbrug af el og varme v. Anette Bernbom, studerende ved
Mads Clausens Institut

Kl. 20.25 – 21.30: Borgerne på banen – hvad ønsker du?
Pga. forplejning bedes du melde til senest d. 10/12.
på mail: cskb@sonderborg.dk
eller til Asmus på tlf. 21 76 31 30 (mellem 17.00 og 20.00)

Landsbylauget i Avnbøl-Ullerup og LandboSyd
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Fra kirkeministeriets side er det blevet kirkegårdene pålagt
fremover at skulle opkræve regninger fremadrettet i stedet
for, som det hidtil har været praksis, nemlig at kunderne
har betalt bagud.
For ikke at skulle sende to regninger ud i december (både for udført arbejde i
2011 og for arbejdet i 2012), har vi valgt først at sende regningen for 2012
ud i foråret 2012. I december 2012 vil regningen for året 2013 så dukke op i
jeres postkasse. Og på graverkontoret kan vi så igen være lovlydige borgere,
som følger de ministerielle påbud.
Susanne Andreasen
Graver
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Torsdag d. 27/10 markerede børn og forældre igen deres protester over skolelukningsplanerne. I samlet trop stillede de en flok børn op omkring rundkørslen i Ullerup. Pressen var tilstede og fotograferede og interviewede såvel
børn som voksne om situationen. Tilbage står nu en lille skare af noget så
sjældent som tavse børn.

Trods tavsheden råber
børnene alligevel højt
til alle, som kører igennem rundkørslen i
Ullerup, om behovet
for Bakkensbro skole,
også i fremtiden.
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Mange brandværn har i de senere år haft problemer med at rekruttere tilstrækkeligt mange frivillige og deltids-brandmænd. Der mangler således
nu ca. 130 frivillige brandmænd i Sønderjylland og et lignende antal deltidsansatte i resten af landet.
I 2011 og 2012 står Beredskabsforbundet for ansvaret med udmøntningen af
en kampagne, som gerne skal udmønte sig i, at der hverves frivillige brandfolk til brandværnene i Sønderjylland og deltidsansatte til resten af landet.
Kampagnen skal ligeledes skabe stolthed i egne rækker og være med til at
fremme arbejdsgivernes forståelse for og accept af at have deltidsansatte og
frivillige brandfolk ansat i deres virksomheder. Og så skal kampagnen i det
hele taget være med til at fortælle om den store samfundsopgave, deltidansansatte og frivillige brandfolk er med til at løse døgnet rundt – over hele
landet.
Her i Ullerup er vi 31 frivillige brandmænd, men vi vil altid gerne have flere
aktive og viser gerne stationen frem og får en snak med eventuelt kommende
brandmænd/kvinder.
Derfor har vi, som de fleste andre brandstationer, åbent hus lørdag den 12.
november, kl. 10.00.
Vi håber at se både raske ”drenge og piger” som kunne tænke sig at:

Få en uddannelse, som er helt på niveau med den, de professionelle
brandfolk får.

Gøre en forskel for andre

Få en fritidsinteresse som kun koster tid

Komme med i et godt kammeratskab
Mød op på dagen, så viser vi frem og fortæller, vi serverer også en kop kaffe
og varmer grillen op, så vi kan få en pølse til middag.
Jørn Mathiesen
kaptajn
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Gratis energivejledning
Brug en time på
at spare tusindvis af kroner –
få en gratis energivejledning.
Er du villig til at
bruge lidt ekstra
tid på et vejledningsbesøg?
I løbet af de næste to år tilbyder ZERObolig-projektet 1200 gratis energivejledninger i private boliger. Tilbuddet gælder alle private boligejere
i Sønderborg Kommune.
Er du interesseret?
Venligst udfyld formularen som du
finder på www.projectzero.dk
og fremsend den til ZEROboligs
energivejleder Charlie Lemtorp Sloth
på chsl@se.dk. Derefter vil du blive
kontaktet med henblik på at lave en
aftale.
Du er også velkommen til at kontakte ZEROboligs energivejleder Charlie
Lemtorp Sloth på chsl@se.dk eller på +45
40 27 78 12

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

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til
32
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Tirsdag d. 1/11 havde Sønderborg kommune børne/ungeudvalget inviteret
til borgermøde på idrætshøjskolen i Sønderborg. Der var mange fra Avnbøl
Ullerup området, der havde taget sig tid til at møde op for at sige deres mening og spørge ind til, hvad politikerne tænker på.
Tage Petersen (V) Jørgen Lehmann Petersen (A) Bjarke Rasmussen
(fælleslisten) Jørgen Jørgensen (SF) var i panelet og Henrik Qvortrup var
ordstyrer.
Man havde valgt, at der var 4 mikrofoner i salen, så salen måtte stille 4
spørgsmål i hver omgang. Resultatet af denne taktik var, at politikerne og
ordstyrer fik svaret på typisk kun det ene spørgsmål i hver omgang, og kun
delvist på et af de andre spørgsmål.
Ja- og sådan kan man så slippe uden om de ubehagelige spørgsmål.
Panelet forsøgte forgæves at argumentere for de ”fantastiske” fordele ved at
lukke skoler – selvom de nu ikke syntes, det var sjovt at udføre skolelukninger......
Endvidere mente de, at der ikke var problemer i at løbe fra både valggrundlag og løfter – man måtte da indgå kompromiser.
Til udsagnet fra salen om, at lokalskolerne er det faste omdrejningspunkt for
samvær, og det faste bindeled videre ud i lokalområdet, mente Tage Petersen
bl.a. at ”livet – og hussalget fortsatte da også i hans omegn – selvom man
lukkede lokalskolen i 1969”. Det udsagn stiller nok en del tvivl om, hvorvidt
Tage Petersen har opdaget, at vi lever i 2011 – og at der IKKE mere er
småskoler på hvert et gadehjørne.
Nu håber vi på, at politikerne lytter til os, og udsætter beslutningen til de har
undersøgt sagen lidt nærmere, som vi ser det er konsekvensen ikke helt gennemtænkt.
Spørgsmål som ikke blev besvaret, var bl.a.:

Er det rimeligt at få over 11 km til folkeskole?

Hvorfor skal skoler på Jyllandssiden lukke, når børnetallet falder absolut mest på/i Als/Sønderborg efter prognoserne – sammenholdt med at
udviklingen forventes på Jyllandssiden nær motorvejen?

Hvor mange børn vil byrådet putte ind i et klasselokale på 42 – 48 m2?
Er der ilt og ventilation nok?

Hvad med de børn, der ikke har det så godt med store skoler – og som
ikke tør sige noget i store klasser, de bliver klemt i en stor klasse.
Hvordan vil I takle det?

Bliver børn ikke glemt i en stor klasse. Er der ikke risiko for, at der
bliver for mange børn, der skal have special undervisning?
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Er der rimeligt, at skolebørn på 6-7 år skal sidde i en skolebus i op til
en time, både om morgenen og på vej hjem?
Om disse spørgsmål ikke blev besvaretvar fordi ordstyrer Henrik Qvortrup
først kom da vi var godt i gang - eller om politiker bare er så gode til at snakke udenom må være usagt....


Carsten Frandsen

Hvor vil vi nyde vort otium?
Kan det blive her i Avnbøl/Ullerup?
I Gråsten, i Sønderborg eller længere herfra?
Vil en boligforening bygge et ”ollekolle” til os, når vi er blevet ældre?
Måske et lille rækkehus med tilhørende fællesarealer og lokaler med plads til
en trædrejebænk, et svejseværk til den lille reparation. Måske en systue med
plads til en væv eller patchwork. Steder man mødes uforpligtende om en fælles hobby.
Når man lader tankerne svæve frit, er der kun få grænser for, hvor godt det
kan blive. Man har lov til at drømme om 90 eller 125 m2., om et eller tre værelser, om en lille gildesal til de runde fødselsdage og et ekstra værelse som
kan lejes, så familien der kommer langvejs fra, kan overnatte. Om redskabsrum eller en vicevært, som ordner det hele.
Sønderborg kommune vil sætte fokus på sådanne boligformer i 2012, så det
skader ikke at tænke på, hvordan man kan påvirke debatten.
I landsbylauget er vi villige til at blande os i debatten, hvis du mener, at vi
skal gøre det.
Som en opstart lægger vi op til debat om emnet på vores hjemmeside, hvor
vi håber på mange indlæg, så vi kan fornemme, hvor vi står her i Avnbøl/
Ullerup.
Endelig er alle jo velkomne til at møde op på vores generalforsamling d. 6.
marts 2012
Asmus Madsen
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Juletræsfesten aflyst!
Vi har i landsbylauget ikke kunnet finde tiden til at arrangere juletræsfesten
for de små. Det er igen en arbejdsgiverjul, og de af os som ikke skal arbejde,
er ikke hjemme i dagene imellem jul og nytår. I børnehaven vil man gerne
hjælpe med at lave pynt til træet, men kan ikke påtage sig opgaven at holde
festen.
Derfor kære forældre, bedsteforældre eller andre gode mennesker med lidt
energi i overskud. Er der nogen, som gerne vil holde den gode tradition, som
vi har startet, i hævd, er I meget velkomne til at kontakte landsbylauget. Der
forefindes en ”kørebog”, og vi er gerne behjælpelige med at søge sponsorater, låne gymnastiksal, osv., blot kan vi ikke love megen hjælp på dagen.

Åbenråvej 159
I 1933 oprettedes her en
tysk privatskole. Den blev
aldrig stor, højst omkring
20 elever med én lærer,
som blev indkaldt under 2.
verdenskrig og forsvandt
ved Stalingrad.
Efter 1945 opgav man tanken om genoprettelse af en
tysk skole i Ullerup.
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Ulla og Robert har nok en gang taget udfordringen op, og denne
gang står menuen på hjemmelavet tomatsuppe med hjemmelavede kødboller og hjembragt brød.
For ikke at skulle aflyse hvad der ellers foregår
i gymnastiksalen, prøver vi som noget nyt at holde
fællesspisningen en fredag. Det bliver d. 20. januar
og vi spiser som sædvanlig klokken 17.30
Prisen er igen 10,00 kroner pr. kuvert og der kan købes øl vand og
kaffe til 5 kr. pr. del.
Medbring som altid selv tallerkner og bestik.
Tilmelding senest d. 17. januar
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
Har du tid til at hjælpe med borde og stole,
eller tilberedning, er du meget velkommen til at give besked

Allerede nu har Robert meddelt, at til næste fællesspisning vil han
gerne servere biksemad. Så glæd jer.
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Vi har indbudt byrådet i Sønderborg Kommune til fællesspisning på Bakkensbro Skole mandag den 28. november 2011 kl. 17,30, så byrådsmedlemmerne ved selvsyn
kan se, hvilket kreativt og virksomt miljø der er på vores
velfungerende skole – både når der undervises og i fritiden. Kom og bak os op!!!
Maden vil nogle af eleverne lave i samarbejde med vores
team af frivillige (du er velkommen til at hjælpe til fra kl.
15,30 i hjemkundskabslokalet). Menuen består af:
Efterårsinspireret ovnbagt farsbrød med ris/
kogte kartofler.
Hertil en "vild-sauce" samt coleslaw.
Vi mødes og spiser i gymnastiksalen .
Prisen er også denne gang kun 10 kr. pr.
person.
Der vil desuden være mulighed for at
købe øl, sodavand og kaffe.
HUSK selv at medbringe service og bestik
Tilmelding senest den 23. november 2011 til Karina
på tlf. 73 53 33 57, på mail hknl@live.dk
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