5. årgang 2. udgave maj 2012 nr. 16.
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Så kom den, den med spænding ventede motorvej,
meningerne er delte om dens tilstedeværelse og
dens indflydelse på hvordan trafiksikkerheden vil
udfolde sig igennem Avnbøl og Ullerup.
Et er dog sikkert, det er blevet nemmere at være trafikant
på vej mod Sønderborg, især i morgentimerne. Med tiden
finder vi sikkert også svar på det med sikkerheden.
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Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det! Den vending høres ofte og bruges i flæng om emner, som er på manges
læber, men som ingen rigtig gør noget ved. I de sidste måneder
har et bestemt emne ligget mange på sinde, når mennesker tilfældigt har mødtes - nemlig vores skolelukning. Personligt tror
jeg, at de fleste argumenter har været i spil, og mange mennesker har kæmpet en brav kamp. I dette tilfælde kan man ikke påstå, at ingen
har gjort noget ved det, blot har vi kunnet konstatere, at løbet er kørt for skolen i Ullerup. Mangen en gang er skolelukningen blevet begrædt, og især
den nye storkommune har folk imellem fået verbale øretæver for den beslutning, som er taget. Da jeg på den måde forleden begræd vor skoles ulykkelige skæbne overfor en gammel Sundevedpolitiker, fik jeg ikke den reaktion,
jeg forventede. ”Ja” sagde han, ”trist er det for skolen, men det er slet ikke
sikkert, at den havde eksisteret så længe, hvis vi stadig havde vores lille
kommune. Dengang blev tanken om skolelukning også luftet, og økonomien
kunne også have tvunget os til det”. Det gav stof til eftertanke, og jeg ville
gerne have det lidt mere uddybet og have bragt en artikel om emnet i bladet,
men det blev ikke denne gang, og måske skal det også bare have lov at ligge.
I stedet vil jeg dvæle lidt ved et andet ordsprog, som siger, at alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Inde i bladet skriver KT om nødpenge udstedt
af Avnbøls kommuneforstander. Altså var Avnbøl en kommune for sig, Ullerup også, Blans osv. Kunne vi i dag forestille os, at det skulle have fungeret
optimalt? Ikke jeg i hvert tilfælde. Man siger, at verden er blevet mindre, og
hvad der sker på den anden side af kloden, ved vi alt om øjeblikket efter. Vi
er igennem tiden blevet mere mobile, og afstande er ikke den store hindring
længere, og de fleste af os er elektronisk i stand til at komme i kontakt med
det offentlige. ”Globaliseringen har ramt os”. Selvfølgelig er der ulemper
ved alting, men jeg tror, at vore børn og børnebørn engang vil tænke, som
mange af os gør nu. Hvordan kunne alting da fungere med de mange små
kommuner, før de blev lagt sammen.
Slutteligt min lille klagesang om manglende indlæg til bladet – husk nu at
skrive noget, når noget kommer os alle ved. Det bliver kun et godt blad, hvis
der er lidt for enhver smag.
God læselyst
Bo
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Generalforsamlingen gik også godt igen i år. Mødet blev
holdt i en hyggelig stemning og god ro og orden. Vi måtte
ved den lejlighed sige tak for denne gang til Jette Moos,
Hanne V. Jensen og Jan-Erik Rasmussen, som valgte ikke at
genopstille til bestyrelsen. Jeg vil gerne takke for det arbejde, I har lagt i laugets bestyrelse.
Vi ser så frem til at arbejde videre i den nye bestyrelse, hvor
vi siger velkommen til Ulla Johannsen, Robert Johannsen og
Erik Nissen.
I kan se på side 2 i bladet her, hvordan vi fordelte posterne.
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse og ser frem til
det kommende år.
Asmus
For et par år siden blev vi fra kommunal side begavet med et beløb på ikke
mindre end 20.000 kr. Disse penge var øremærket til projekt generations-X.
Det ville sige et tilskud til blivende ting, arrangementer el. lignende, som
skulle være for folk i alle aldre.
En stor del af disse penge er brugt i Avnbølsned til Dansepladsen. Men der
er stadig lidt penge til overs i den pulje. Landsbylauget har rundet beløbet
op, så der nu er 5.000 kr.
Disse penge, eller dele af dem, kan man nu søge, hvis man står med en god
idé til at samle folk om et arrangement el. lignende, men bare ikke lige tror,
at det hænger sammen med økonomien.
Vi har jo fællesspisning, Sankt Hans, osv. men vil man gerne lave en lokal
fodboldturnering, dilettantforestilling el. snobrødsbagningskonkurrence med
efterfølgende vandrepokalpokaloverrækkelse, så er her altså muligheden for
at få økonomien til at hænge sammen. Eneste betingelse er, at det skal være
for alle, og at det foregår i lokalområdet.
Har du/I en god idé, så kontakt en fra landsbylauget eller skriv til kontakt@au-laug.dk, så bliver forslaget taget op og vurderet.
Husk at det ikke drejer sig om, hvad Landsbylauget kan lave, men hvad I
kan lave med støtte fra landsbylauget.
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Kom og se Nydambåden og få et indblik i, hvordan man byggede skibe
for 1.700 år siden.
Onsdag d. 13. juni klokken 17.00 vil Jørgen Lind, som selv har tilbragt mange timer som skibstømrer på projektet, vise rundt, fortælle, svare på spørgsmål og i det hele taget fortælle om det store arbejde, som de mange frivillige
har lagt i at lave båden.
Rundvisningen tager ca. en time, og efterfølgende har vi tændt grillen op ved
stranden, her er man velkommen til at tilberede sin medbragte mad og siden
nyde den i selskab med familien eller
naboen.
Vi sørger for:
Det gode vejr (håber vi)
En brugbar grill
I sørger for:
Mad og drikke
Tæpper/stole
Godt selskab
Og masser af spørgsmål til vor
kompetente guide
Vi håber at se så mange som muligt
Avnbøl-Ullerup landsbylaug.
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Blans landsbylaug købte sidste år badebroen ved Ballebro. Kommunen havde
hidtil sat den op i foråret og pillet den ned
igen efter sæsonen. Det er fra kommunens
side blevet sparet væk, og derfor købte
landsbylauget i Blans badebroen. De har
altså nu arbejdet med den. Det arbejde
med at få broen samlet og ud i vandet,
syntes vi i Avnbøl – Ullerup landsbylaug
ikke, de skulle stå selv med nede i Blans.
Derfor havde vi tilbudt at hjælpe. Vores
opgave blev at skaffe maskiner til at rense
stranden for tang mm.
Nis Phillipsen, som er tovholder på badebroen, ringede og fortalte, at datoen var
sat til d. 28/4 kl. 09.00 og det plejer at tage ca. to timer. Vi kunne ikke nå at få det
med i au-posten, så vi kom kun med et par
frivillige.
Vi var 17 hjælpere fra både Avnbøl, Ullerup og især Blans. Kurt Lorenzen kom
med en rendegraver og Asmus Madsen
kom med traktor og vogn. Mens broen
blev kørt ud i vandet med en manitu og
stillet op, gravede vi tang væk fra kanterne, derefter kom Kurt og læssede tangen
på vognen, som måtte tømmes ikke mindre end ti gange, før alt var kørt væk.
Det passede faktisk fint med mandskabet,
men vi kunne godt være et par flere, så
havde vi fået nået lidt mere
Vi blev enige om, at resultatet blev godt.
Og stranden og broen er nu klar til sommeren.
Vi sluttede af med en kop kaffe og boller.
”det smagte godt”
Tak for indsatsen.
6
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"Vand giver liv i Bambusskoven.
I efteråret 2011 blev der i Avnbølsned (Bambusskoven) gravet, flyttet jord
og fyldt i gamle drængrøfter. I forbindelse med etableringen af den nye motorvej mellem Kliplev og Sønderborg skulle vejdirektoratet etablere over 200
nye vandhuller langs ruten som kompensation for tabt natur, hvor motorvejen nu går, 11 styk af disse blev lavet i Avnbølsned.
Allerede her første forår kun et 1/2 år senere er der begyndt at være masser
af liv i og omkring vandhullerne. Søndag den 20. maj inviterer Naturstyrelsen og Amphi Consult sammen med Avnbøl Ullerup Landsbylaug på en
spændende tur rundt i skoven. Her skal vi se og høre om de nye vandhuller,
samt prøve om vi kan fange nogle af vandets sjove og interessante dyr.
Kom og vær med til en hyggelig dag med net, spand og hyggeligt samvær."
8

Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassagekursus
Børn

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
SØGER INSTRUKTØRER / HJÆLPEINSTRUKTØRER.
Så fik vi afsluttet sæsonen 2011/2012 med en flot opvisning - vi er
dog allerede i fuld gang med at finde instruktører/
hjælpeinstruktører til sæson 2012/2013.
Er det noget for dig at blive instruktør for f.eks. et hold drenge
med fuld fart på eller
måske hjælpeinstruktør på et pige/drenge hold i alderen 3-5 år? der er mange muligheder.
Vi mangler instruktører/hjælpeinstruktører på Nydam Skolen og
Bakkensbro Skolen.
Hvis du har tid og lyst, så kontakt
Sundeved Gymnastikforening / Eva S. Hinrichsen 22 23 65 28.
P.s. Hvis du gerne vil være
hjælpeinstruktør, skal du
min. gå i 6 kl.
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MODSTANDEN
En ny bog om den sønderjyske modstandsbevægelse blev udgivet den 2.
april 2012, og bag bogen som bærer
titlen ”Modstanden” står forfatteren
Henning N. Larsen fra Ullerup.
Bogen ajourfører en række af de
kendte beretninger omkring modstandskampen i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, men bringer også
helt nye beretninger fra fx. om
kunstmaleren Viggo Kragh-Hansen,
der kun overlevede, fordi Gestapo
skød en anden ung mand, som var
født og opvokset i Vester Sottrup
eller beretningen om Sheriffen, der
mere end et år efter befrielsen blev
forsøgt myrdet af nazistiske varulve.
Bogen Modstanden består af i alt 15
særskilte kapitler samt et personleksikon over de sønderjyske modstandsfolk, der betalte med deres liv
ud fra devisen, at nogen måtte dø for at andre kunne leve.
Den nye bog er opfølgeren på ”Stikkeren” fra august 2010 og Henning har
givet AU-posten et eksemplar til udlodning blandt bladets læsere. Hvis du vil
deltage i konkurrencen, skal du senest d. 31. maj svare rigtigt på følgende
spørgsmål og maile løsningen til redaktion@au-laug.dk , sms til 21 86 17 08
eller kom et brev i postkassen på Kalvetoft 4 i Ullerup
Hvor var den unge mand født, som ved en fejl blev skudt i stedet for kunstmaleren Kragh-Hansen?
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I skrivende stund har husets absolut bedste kok kastet sig ud i en på alle måder velset beskæftigelse - hun er nemlig i gang med at lave rabarberfragilité.
Dette faktum, og det faktum at der var plads til overs i bladet, betød at denne
formidable opskrift nu bliver formidlet videre til alle, som har lyst til efterprøve mit udsagn om, at det er en spise, som er guderne værdig.
Fyld:
300 g rengjorte rabarber
3 spsk vand
150 g sukker
1 stang vanilje
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Drys:
i
3 spsk flormelis
Flæk vaniljestangen og skrab korn ud – gem korn.
Rabarber skæres i ca. 1 cm stykker.
Bland vand og sukker og kog op. Tilsæt rabarber og tom vaniljestang, lad
simre til de koger helt ud til kompot.
Smut mandler og hak fint – rist let i ovn v. 200 grader, tag dem ud, skru ovn
ned til 150 grader, lad mandler køle helt af.
Pisk hvider næsten stive, tilsæt sukker og pisk videre til massen er helt stiv.
Vend mandlerne i hviden.
Bred marengs ud – ca. 20 x 30 – 2 gange.
Bag ved 150 grader i ca. 1 time med ovnen på klem (skaftet af en trægrydeske er helt perfekt til formålet)
Læg kagen lige før servering. Pisk fløde til skum m. vaniljekorn og vend rabarberkompot i.
Læg bunden på et fad, rabarberskum og låg. Drys flormelis på låget igennem
en sigte.
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Sædvanen tro er vi i skrivende stund rundt i brandværnets slukningsområde for at hverve støttemedlemmer. Indtil videre er vi
igen i år blevet taget godt imod næsten alle steder, og vi er kommet hjem med klingende mønt i vore punge. De steder, hvor vi
ingen finder hjemme, kommer vi en kuvert i postkassen, hvor vi
opfordrer til at støtte brandværnet med et lille økonomisk bidrag,
hvilket også sker.
Hvad dette års indsamlede midler skal gå til, må tiden og det
endelige beløb vise. Men mon ikke en del vil gå til ekstraudstyr
til den splinternye tankbil, som er under opbygning i Holland, og
som skal afløse vor 28 år gamle mælketankbil.
Bo Bonde
Kasserer i Ullerup friv.
brandværn

Man skal ikke undervurdere vejret;
9 ud af 10 mennesker kunne ikke
starte en konversation, hvis ikke
det skiftede en gang i mellem.

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

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

Tak for opmærksomheden ved
min konfirmation d. 29. april.

Lonnie
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d. 25/2-08
Queenstown
Pyh, det var hårdt at komme ud af sengen i morges.
Havde sovet rigtig godt, lige indtil ved 2 tiden, hvor
jeg pludselig vågnede ved at Christina og Anja snakkede om, at de lige havde set en mus, der kravlede ned
i deres madpose. Da jeg ikke er bange for mus, stod
jeg op og kiggede ned i posen. Og jep, en lille forskrækket mus kom farende op af posen og pilede hen
over min fod for at gemme sig i det fjerneste hjørne. Rie, Anja, Christina (og
jeg) skreg/grinede om kap. Det var skide sjovt, men svært at komme i seng
igen og falde til ro, når man vidste der var en mus iblandt os.
På vej til Queenstown stoppede vi ved Puzzling world. Et sjovt sted, hvor
ens sanser bliver drillet. Her var der diverse 3D lysbilleder, sjove billeder,
skæve rum, toiletter med diverse motiver (havbund, edderkopper, poker, slik
osv) Meget underligt sted :-)
Næste stop var lige uden for Queenstown, hvor nogle fra klassen skulle Bungy jumpe. Var helt nervøs og havde mavepine på deres vegne. Men da den
første havde hoppet, blev det alligvel ret spændende, og Rie og jeg fik helt
blod på tanden.
Endelig kom vi til den berømte by - QUEENSTOWN. Blev indlogeret på
base hostel. Gik en tur ned i byen for at kigge lidt, købte en T-shirt, fy... nu
er tasken endnu mere proppet!
Bagefter gik vi ned for at bestille biletter til canyon swing, river rafting og
hestetrekking. Og så fik vi lige booket resten af vores Kiwibusrute. Dejligt så var der styr på det!
Om aftenen var der stor fest (er der vist altid i Queenstown)
Anja, Christina, Rie og jeg sad og drak og hyggede på værelset, inden vi tog
14

ned i baren på vores hostel - GANG I DEN!
Her var vi lidt tid, inden vi gik videre til et andet diskotek/bar.. Husker ikke lige på stående
fod, hvad det hedder, men de er kendt for at
servere alle deres drinks i tepotter.
Dem fik vi nogle stykker af... TUR kan anbefales, med vodka, tequila, red bull og juice. Vi
dansede og var underlige. Da Christina og Rie
forsvandt med hver deres fyr for at se film, gik
Anja og jeg ind og fik en burger. MUMS en go
burger!! Hvorfor er det lige at jeg ikke kan huske navnet på det sted lige nu?!
Well, en fantastisk dag - Freja is out!
Canyon swing
Skriiiiig FUCK asier, i dag har jeg sprunget
canyon swing. Totalt vildt! Sad i en stol og
skulle selv skubbe mig baglæns ud over klippen, 109 meter ned med 150 km i timen. Pretty
wild.
De to, der stod og styrede det hele, drillede og
tirrede helt vildt og blev ved med at skubbe
mig og hive mig tilbage igen. Til sidst røg jeg
endelig ned, snurrede rundt i luften flere gange
og kunne så slappe af og nyde den smukke udsigt. Wauw det var fedt!
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Tirsdag d. 19. juni
Halvdagsudflugt til Ribe
Der vil blive en guidet rundtur og mulighed for at drikke en kop kaffe som
man selv betaler.
Hermann Quorup kører for os, og opsamlingen begynder kl. 12.00
Pris: 250 kr. inkl. Kørsel og aftensmad. (drikkevarer betaler man selv.)
Tilmelding senest d. 4. juni
Ringridning
Lørdag d. 17. juli kl. 13.00
Seniormartine på ringriderpladsen i Gråsten
Kaffe og kage m.m.
Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78
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LAG Sønderborg bevilligede på sit seneste bestyrelsesmøde støtte til Nydamselskabet / Nydambådens Laug på 500.000 kr.
Beløbet skal være med til at finansiere bygning af en Naust (et bådehus) til
fuldskalakopien af Nydambåden i Sottrupskov. Naust´en anvendes til vinteropbvaring af fuldskalakopien.
Kører man i dag forbi Sottrupskov, kan man løbende følge det store arbejde
med fuldskalakopien af Nydambåden. De flittige frivillige åbner gerne døren
for interesserede, der er nysgerrige i at følge med i bygningen af kopien.
”Beslutningen om det store støttebeløb var ikke svær for LAG Sønderborgs
bestyrelse. Sjældent er set et projekt med et så stort engagement fra frivillige.
Der er tale om tusindvis af timer, der allerede er lagt i fuldskalakopien og
mange flere fremadrettet til færdiggørelsen af båden samt bygning af
Naust´en” fortæller koordinator Karsten Gram fra LAG Sønderborg.
”Bestyrelsen lagde også stor vægt på det kulturhistoriske element i projektet.
Nydambåden vil få en stor værdi for Sønderborgområdet fremadrettet” fortsætter Karsten Gram
”Endelig tror vi på, at Nydambåden vil have en stor betydning for områdets
turisme” slutter Karsten Gram
På wikipedia kan man læse følgende om en naust
En naust er et hus til opbevaring af
både og fiskeredskaber, oftest anlagt med den ene gavl mod vandet.
Ordet naust er lånet fra norsk. Forleddet nau- har sammenhæng med
norrønt nór 'skib' og latin navis
'skib'. Bygningstypen anses for næsten lige så gammel som båden.
En naust består normalt af to parallelle stenmure med tag og gavle
af træ. Gulvet er næsten altid en
fortsættelse af stranden i form af
jord- eller stengulv. Ofte er en naust
delvist nedgravet i terrænet.

Sebbe Als Naust ved Augustenborg
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Knud Tejlgaard Jensen

Krestens breve.
I havehegnet ved Højsvej 3, Ullerup (lige
efter DLG Sønderjylland) finder du en mindesten. Den er rejst til minde om Kresten
Andresen, som forsvandt som soldat i den
tyske hær under 1. verdenskrig 1914-18.
Kresten Andresen var af ren dansk afstamning. Hans forældre på gården i Ullerup
lærte aldrig at tale tysk, og hans morbror
var danskernes ubestridte leder, H.P.Hanssen.
Kresten Andresen studerede i årene inden
”Den Store Krig” brød ud, filosofi på Københavns Universitet. Han
blev grebet af højskolebevægelsen og folkeoplysningen, hvor han følte
sit kald og så sin fremtid.
Men den 1. august 1914 blev han indkaldt. Fra vestfronten i Frankrig skrev
han en lang række breve til sit hjem og
sine kære. Men Kresten Andresen vendte
aldrig hjem. Han forsvandt under de
store slag ved Somme i 1916, og der
foreligger ingen underretninger om hans
forsvinden. Uden tvivl led han den samme skæbne som tusinder af andre ved
fronten: At blive lemlæstet til døde under
voldsomme artilleribeskydninger.
Hans moder, Marie Andresen, samlede
de mange breve og dagbogsnotater, som
Kresten
Andresen
havde
efterladt.
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Hun ville gerne udgive dem som
en mindebog efter sin søn og fik
hertil god hjælp af Valdemar
Rørdam
(!872-1946), kendt
og anerkendt dansk forfatter. Bogen blev udgivet i 1919
I mange år har den stået som
en af de allerbedste skildringer af
soldaterlivet på Vestfronten i Frankrig, - et kildeskrift til indblik i krigen set i frøperspektiv og på første hånd.
Den danske historiker, Claus Bundgaard Christensen, har nu – på forlaget Gyldendal – udsendt en ny og
revideret udgave af bogen, - denne
gang under titlen ”Krestens breve og
dagbøger. En dansker på vestfronten.
Første verdenskrig.”
Bogen er på 362 sider. Den koster
ca. 300 kr.
Den vil sikkert kunne interessere
mange

Sundeved-boere,

også

på

grund af den meget ægte følsomme
beskrivelse

af

de

mennesker,

som

Kresten Andresen følte sig nært tilknyttet til herhjemme og af de mennesker, som han traf som soldat.
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Lørdag
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Elisabeth fra Avnbøl blev årets spejder
I strålende sol blev14-årige Elisabeth Ronja Vestergaard kåret som Årets Spejder i Gråsten. Udnævnelsen gives hvert år til en storspejder, der i
årets løb har været en god kammerat og udvist
ansvar og hjælpsomhed. I år fandt begivenheden
sted den 23. april på Hingstbjerg i Gråstenskovene.
På denne dag fejrer de fem danske spejderkorps Spejderdagen hvert år. I
strålende solskin fik alle spejdere, store som små, uddelt årsstjerner og mødeknapper til uniformen. Årsstjernen er et bevis på, hvor mange år man har
været spejder og mødeknapperne – en glitrende lille knap, der viser at spejderen har været til langt de fleste møder i løbet af spejderåret.
Begivenheden på Hingstbjerg tog en overraskende drejning, da himlens sluser åbnede sig og regnen silede ned over alle spejdere og forældre.
Hilsen Louise Johnsen
GråstenSpejderne
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KÆRE ALLE
Kom til Samba Sommerfest...
Torsdag d. 31. maj kl. 17.00 – 21.00
Så er vi simpelthen klar igen, og med sidste års succes i baghovedet, ser vi frem
til endnu en super fælles sommerfest for Børnehave, SFO og skole. Belært af
sidste års regnvejr, holder vi i år det hele inden døre ( bortset fra grillen…), og
der vil være gensyn med Søs´s scene i gymnastiksalen
Sidste års største succes var ”Klassens kurv”, så det gentager vi også, og denne
gang kommer der 2 ekstra, nemlig fra Førskolegruppen og Børnehaven, så nu er
der ekstra store chancer for at være den heldige vinder ;O)
Som det store fællesprojekt vores sommerfest jo er, har vi også aftalt at det
forventede overskud skal gå til en fælles oplevelse for vores børn, uanset hvor
de går, Under alle omstændigheder er det vigtigt at betone, at pengene naturligvis går til børn og elever.
Prisen for alle vores super fornøjelige muligheder ligger fra 1. - 2. kr. til 25 kr.,
så vi håber meget, at I også husker at have småpenge med denne aften.
Foreløbigt program:
17.00:
17.15:
17.30:
18.00:
20.30:
20.55 – 21.00:

Velkomst i gymnastiksalen, hvorefter vi laver karnevalsoptog i skolegården.
Boder, aktiviteter og bar samt Bakkehusets søde hjørne
åbner.
Kom og smag bestyrelsernes hjemmegrillede pølser, eller
måske de hjemmelavede pizzaer ;O)
Søs´s scene åbner for alle, der har lyst til at give et
nummer - OGSÅ de voksne…: O)
Boderne lukker
Tak for i aften og kom godt hjem.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen igen og håber, at alle er klar til fest.
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Venlig hilsen
Ullerup Børnegård og Bakkensbro Skole.

Mange borgere ønsker sig solceller på taget. ZERObolig inviterer til nyt informationsmøde med fokus på solceller, og hvad
man skal vide, inden man går i gang med
investeringen.
Den 15. maj får du muligheden for at blive
klogere på teknikken bag solcelleanlæg,
retningslinjer for opsætning og afskrivningsregler.
Mød din lokale ZERObolig håndværker, som står til rådighed fra kl. 17.30
med gode råd og vejledning for enhver spørgelysten borger!

Program 15. maj
Business College Syd, Sønder Landevej 30
Kl. 17.30 Få en snak med din lokale ZERObolig håndværker i forhallen på
Business College Syd
Kl. 19.00 Solcellemødet starter - Velkomst
Kl. 19.10 Hvad er solceller? Hvordan fungerer et solcelleanlæg?
Kl. 19.45 Hvad siger kommunen? - Regler for opsætning af solceller
Kl. 20.05 Pause - få en snak med din lokale håndværker
Kl. 20.55 Økonomi og afskrivningsregler
Kl. 21.20 Afslutning
RAGGES pølsevogn står klar på p-pladsen fra kl. 17.00 Der serveres gratis
kaffe og kage i pausen.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til post@zerobolig.dk eller på 7412
4191 hverdage 9.00-12.00, senest den 13. maj.
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Land & Fritid er på dyrskueet i Aabenraa d. 1.
og 2. juni fra 09.00 – 17.00, og butikken i Sundeved holder fødselsdag den 2. og 3. juni fra
09.00-13.00 med gode tilbud, så skulle der være
noget, du står og mangler lige fra ting til haven,
forsikringer, eller en ny mobil, så kom til os :O)
Butikken får besøg af Danmarks kaninavlerforening, så kom og vær med til
nogle hyggelige timer med lidt godt til ganen i butikken på Højsvej 1.
På opfordring fra flere unavngivne borgere, skydes hermed en konkurrence i
gang. Den går i al sin enkelthed ud på at lave årets bedste RUMTOPF.
En rumtopf er, som jeg har forstået det, en skøn samling af sommerens og efterårets frugter og bær, som
efterhånden som de modnes lægges i en sukker/
romlage, hvor de syltes og til sidst kan spises som dessert og lagen drikkes som en likør til.
Konkurrencen, som vil starte op med de første modne
bær i haven, vil blive afsluttet en gang i efteråret, hvor
hver enkelt deltager kommer til at give point til de øvrige deltageres præstation.
Se mere om dette i næste nummer af AU-Posten

Pølsevogn:
Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
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PENSION OG BUTIK
LABJOY
- for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594

Affaldsindsamling 2012
Vi var 19, der i år samlede affald ind.
Vi plejer at være et par flere, så vi nåede
ikke alle ruter. Men alligevel fik vi samlet
22 sække affald, indeholdende bl.a. 175
dåser, og med et samlet indhold på ca. 180
kg.
Jeg synes, der blev lagt et godt arbejde i
indsamlingen. Så jeg siger som borger tak
for oprydningen
Efter indsamlingen fik vi en grillpølse
med brød og hyggede os med en øl eller
vand
Asmus
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Knud Tejlgaard Jensen

Nødpenge.
I slutningen af 1. verdenskrig var der en katastrofal mangel på skillemønt,
idet alle guld- og sølvmønter var blevet inddraget, og på grund af metalmangel var de ikke blevet erstattet af mønter af andet ikke-lødigt metal. Derfor
fremkom ”Notgeld”, d.v.s. lokalt fremstillede pengesedler, som de enkelte
kommuner stod for udgivelsen af.
Også i Avnbøl kommune måtte man udgive nødpengesedler, hvor kommuneforstander Festersen især lagde vægt på, at de nye sedler skulle afspejle såvel
”det tyske” som ”det danske”.

På denne seddel ses en lille mand,
der stolt slår ud med armen og viser, at Dannebrog vajer ved hans
beskedne hus.

På den anden side af sedlen –
”den tyske side” - har vi tydeligt
”den slesvig-holstenske dobbelteg”
og
løver,
der
symboliserer
Schleswig og nældebladet, der
symboliserer Holsten.

Peter Festersen, gårdejer, var i ca. 30 år kommuneforstander
(”gemeindevorsteher) i Avnbøl kommune, og dermed var det ham, der skulle
underskrive nødpengesedlerne, der i hele afstemningstiden (1919-1920) var
det nødvendige betalingsmiddel.
Peter Festersens gård lå midt i Avnbøl. Da
landevejen gennem Avnbøl blev reguleret,
måtte man rive gården ned, og hele ejendommen blev flyttet ud på marken nord for
jernbanen.
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Avnbøl ved sidste århundredeskifte

Ullerup frivillige Brandværn a 1932
historien
(Fra SundevedPosten november 1992 ifbm. omtalen af værnets 60 års jubilæum)

Den egentlige stifter af Ullerup friv. Brandværn var
arbejdsmand Lorenz Lorenzen. Han arbejdede for
Ullerup kommune, dels som vejmand, og dels som
anden medhjælper af forskellig art, og herunder som
redskabsmester for brandmateriellet i Ullerup.
Tanken om at oprette et frivilligt brandværn var noget, han havde syslet med i lang tid, vel nok påvirket
af det gamle hæderkronede brandværn i Blans, hvor
han havde kendt dette værn, da han i sine unge dage Lorenz Lorenzen ved
boede i Blans. Nu i 1932 mente han, at tiden var inde værnets 25 års jubilæum
til at gøre et forsøg for om muligt at få et brandværn i Ullerup oprettet.
Han havde talt med forskellige borgere i Ullerup, loddet stemningen for oprettelsen af et frivilligt brandværn, og så tog han initiativet til indkaldelse til
et møde om sagen.
Mødet blev berammet til den 23. nov. 1932, og afholdtes hos gæstgiver Chr.
Sibbesen i Ullerup.
Han åbnede selv mødet og bød de tilstedeværende 14 mand velkommen og
redegjorde for sine tanker med indkaldelsen til dette møde, der gerne skulle
slutte med, at et frivilligt brandværn blev oprettet. Han havde personligt indbudt brandinspektør Lindholm, Sønderborg og han fik ordet for at fremsætte
sin kommentar til oprettelsen af et frivilligt brandværn, hvad han stærkt anbefalede.
Og efter en livlig diskussion, står der i den gamle protokol, skrevet af købmand Chr. Thomsen, Ullerup, blev det besluttet at oprette et frivilligt brandværn i Ullerup.
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Ved skriftlig afstemning blev der valgt en leder og en stedfortræder, og valgt
blev til kaptajn: købmand Therkild Ravn, og til kaptajnsstedfortræder: murermester Jens Knudsen. Derpå valgtes den øvrige bestyrelse, der kom til at
omfatte følgende personer: Til sprøjtefører: smedemester Nis Straagaard. Til
sprøjteførerstedfortræder: Lorenz Lorenzen (værnets stifter). Til stigefører:
Chr. Sibbesen. Til stigeførerstedfortræder: Chr. Frøhlich. Til kasserer og
protokolfører valgtes Chr. Thomsen. Herefter var værnet en realitet, og i løbet af efteråret indmeldte sig flere af byens borgere, og d. 1. april 1933 var
der ialt 23 aktive brandmænd, der gik igang med arbejdet.
Ved et møde 1. okt. 1934 hos gæstgiver Johan Norn meddelte kaptajn Th.
Ravn, at han ikke længere så sig i stand til at deltage i værnets arbejde, da
han flyttede fra byen for at overtage en forretning i Sønderborg.
Valgt til kaptajn blev stedfortræderen Jens Knudsen. Jens Knudsen havde,
inden han indtrådte i Ullerup friv. Brandværn, været medlem af Rinkenæs
friv. Brandværn i en årrække. Til stedfortræder for kaptajnen valgtes Nis
Straagaard, og han beholdt hvervet som sprøjtefører.
Allerede ved generalforsamlingen 25. marts 1935 meddelte kaptajn Jens
Knudsen skriftligt, at han ikke ønskede at fortsætte som kaptajn for værnet,
og i hans sted blev Nis Straagaard valgt. Han havde tidligere tjent i Kliplev
friv. Brandværn i en årrække.
Det var en lidt urolig start her i begyndelsen, men nu da Straagaard kom til
blev der ro, idet han virkede i godt 10 år indtil 1945. I Straagaards kaptajnstid var det at motoriseringen af værnet kom igang, idet værnet fik en motorsprøjte i 1943, og en bil til transport af sprøjte og materiel i 1944.
Chr. Sibbesen afgik i 1944 som kaptajsstedfortræder og N.P. Thuesen blev
derefter næstkommanderende, og ved en ekstraordinær generalforsamling i
1945 blev N.P. Thuesen valgt til kaptajn. Han virkede til 1977, og var med
til at gennemføre hele motoriseringen af Ullerup friv. Brandværn.
Ved sin afgang som kaptajn gik han ud af værnet og blev udnævnt til æresmedlem. Han fortsatte som brandinspektør for Sundeved kommune indtil
1984.
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Til ny kaptajn for Ullerup friv. Brandværn valgtes i 1977 blikkenslagermester Uwe Witt. Og han blev hermed værnets 5. leder i 60 året. I 2002 stoppede Uwe Witt og Helge Matthiesen blev kaptajn indtil 2005 hvor Jørn Mathiesen overtog kaptajnsposten, som han stadig bestrider.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 19 marts, besluttede man at nedlægge
Ullerup og omegns Husholdningsforening. Begrundelsen var den, at ingen havde lyst til at gå ind i bestyrelsen, at der var alt for lidt opbakning til foreningens
arrangementer, og at de fleste arrangementer de sidste år derfor er blevet aflyst.
Det sidste arrangement i foreningen bliver derfor:
Ullerup og omegns Husholdningsforening inviterer derfor sine medlemmer til
det uigenkaldeligt sidste arrangement, som bliver en hyggeaften på Ballebro
færgekro tirsdag d. 29. maj, kl. 19.00, hvor museumsinspektør Inge Adriansen
vil holde foredrag over emnet: smag på Sønderjylland - lidt om mad og drikke.
Pris 50 kr.
Bindende tilmelding til bestyrelsen, senest d. 21. maj.
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Æ poleti anholt en mand æ klok 2 om nat
Æ poleti spuee æ mand a hvo han sku hen å den tid a eæ nat.
Æ mand seje æ ska te foredrag om æ øl å æ tobaks skjle virkning.
Æ poleti spør hvo det foredrag æ hen.
Æ mand seje hjem væ æ kuen.
Jalsen æ nabo
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Kalkungryde m. perleløg og ris
Det er Ulla og Roberts bud på aftenens festmiddagmenu,
Datoen er fastsat til d. 8. juni, 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. 4. juni
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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Anders Kingo, Michael Kring, Nicklas Alnor Hansen, Martin Johannes Friedrichsen, Mikkel Ågård Jørgensen,
Søs Sølve Elsbøl, Julie Pagel Nielsen, Laura Christine Bruhn Vallentin, Lonnie Lie Petersen, Catalina Anastasia Pedersen,
Marie-Louise Lykkegaard Petersen.
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