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Før jeg samler det indkomne materiale til AU-posten og får tekster og billeder placeret på de rette sider, er der altid lidt arbejde,
som skal gøres. Først opringninger, sms, og mails for at minde
om, at nu er det snart tid, så en snak med landsbylauget om hvad
vi skal huske at have med i bladet. Så går der nogle dage (til tider uger) før det sidste er kommet ind. Herefter sker det altid i
en vis rækkefølge. Mine huslige pligter bliver jeg fritaget for nogle dage, der
bliver scannet billeder ind og ledt efter illustrationer på nettet. Så begynder
bladet at tage form, og siderne fyldes ud. Når det meste inde i bladet er på
plads, kommer turen til forsiden, så kalenderen på midtersiderne og til allersidst side tre - min side. Her plejer jeg gerne at filosofere lidt over emner i
bladet. Denne gang har jeg ikke lige ideen til en oplagt emne, men overvejer
hvad der kan gøre bladet bedre. På et tidspunkt blev det nødvendigt at lave
en kalender, som gjorde udbuddet af arrangementer mere overskueligt. Lige
nu kan jeg godt spekulere på, om det er for meget plads at bruge på de relativt få begivenheder, som er lagt ind. Jeg vil med andre ord opfordre til at
foreninger og andre kommer med input til kalenderen, hvis ikke der står noget i den, mister den sin værdi.
Et tilbagevendende problem for mig er, hvad forsiden nu skal indeholde. Der
står jo sjældent noget, som ikke også kan læses inde i bladet. Når jeg ser andre blade af samme slags, har flere løst det problem ved altid at have den
samme forside - skal vi også have det? og i givet fald, hvordan skal den se
ud? Her kunne jeg godt tænke mig forslag.
Dette var et par suk og bønner fra redaktøren, som ikke er så slemt men alligevel ærligt ment, og som altså fylder lidt i mine tanker.
Om bladets indhold skal som sædvanlig KT’s sider roses, der har boet mennesker her i årtusinder, og jeg beundrer KT for den viden, han i tidens løb
har tildraget sig om vore forgængere. Jeg ved, at mange sætter pris på de små
historiske bidder fra hans side.
Freja’s rejsedagbog har måske ikke helt så stor en læserskare, men også hun
får ros fra læserne.
Husholdningsforeningens ophør har resulteret i, at Ulla har kigget i de gamle
protokoller, og der ventes mere i de næste numre af bladet.
En sidste speciel ros skal børnehaven have, de er blevet meget gode til at
delagtiggøre os alle i, hvad de små laver.
Om disse og mange flere ting kan læses i dette nummer af AU-posten
God læselyst
Bo
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Sommeren er gået, og skolebørnene er begynde på et nyt
skoleår.
Vandhulsturen gik rigtig godt. Over 100 mennesker kom en
maj søndag for at se og nyde den dejlige natur, der er ude i
skoven. Vi fik først lidt info om, hvad man kan se og finde i
naturen. Så kom nettene i brug ved et vandhul. Og vi gik en
tur, hvor den nye bambussti er blevet ryddet. Efter turen var
der trængsel omkring pølsebordet.
Ballebro badestrand blev renest for tang i foråret, og jeg håber badegæsterne og turister nyder stranden og broen.
Besøget ved Nydambåden gik godt, det var ikke så godt besøgt, (der kom
seks) men Jørn fortalte spændende som altid.
Fællesspisningen gik godt, og vi kunne sidde ude og spise, og det er jo altid
dejligt.
Vi har købt foldeborde, så det forventer vi bliver en stor hjælp når vi stiller
op til mange, som vi forventer at blive mange gange frem over
Avnbøl Sned stien (Bambusstien) skal gøres mere farbar som gangsti. Der er
dele af stien, der er lidt smattede, og det skal lidt stabil og grus op stien, så
man kan gå tørskoet rundt.
Når vi køber ind til ringridning / fællesspisning osv. er der nogle gange lidt
vi kan købe ind før. Eller en rest til overs, som vi gerne vil fryse ned. Vi
mangler dog lidt plads, så hvis der står en nyere kummefryser, som er til
overs på ca. 300 liter så er vi meget interesseret. Ellers må vi ud og købe en
ny, men pengene er små, hvis du har en stående, vil vi gerne spare de penge.
Denne udgave af bladet bliver heftet og foldet manuelt. Vi håber, det er sidste gang, for vi har søgt og fået bevilliget penge til at købe en efterbehandler,
som kan hæfte og folde for os i fremtiden, så det skulle gerne blive lettere
næste gang.
Støt vore sponsorer de støtter os
Asmus
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Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
Om end vejret artede sig fra sin rigtige side på det rigtige tidspunkt, så havde
det i tiden forinden været noget fugtigt. Derfor måtte Sankt Hansbålet på dansepladsen i Avnbølsned for andet år i træk lide den tort, ikke rigtigt at kunne komme i gang, som det ses
var der til tider til mere
røg end ild.
Men intet er så skidt, at
det ikke også er godt for
noget. Det viste sig
nemlig, at der blandt de
ca. 100 fremmødte også
var nogle med forstand
på, hvordan sådan et bål
skal opbygges, tændes
og behandles for at
brænde rigtigt. De meldte sig frivilligt til næste år at stå for den del af arrangementet.
Derfor har vi nu næsten en garanti for succes med bålet til næste år.
Som det kan læses andetsteds i bladet, havde børnehaven arbejdet seriøst med
den flotte heks (tak for det) og Bakkehuset leverede igen i år fakler til fakkeloptoget fra skolen til skoven. (Med kun otte deltagere i fakkeloptoget var denne
del af arrangementet dog ingen succes og vil måske blive taget op til overvejelse til næste år.)
Trods mangel på ordentlig ild i det store bål, var der dog mulighed for at lave
sit eget snobrød, som så blev skyllet ned med sodavand el. øl, som landsbylauget solgte sammen med ringriderpølser.
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Arbejdsweekend i Avnbølsned!
Ca. 240 m3 stabilgrus og småsten skal der til for at befæste den ca. 1,5 km
lange sti igennem Avnbølsned. Stien, som i foråret blev ryddet, men som er
svær at finde og svær at komme tørskoet igennem, skal nu gøres synlig og
god at færdes på.
Det sker fredag d. 31/8 og lørdag/søndag d. 1-2/9.
Vi har lavet aftale med Niels Jessen’s efterfølger om at levere materialer og
jævne det ud på stien. Men da stien ikke må blive bredere end 120 til 130
cm, og da skovbunden i øjeblikket er meget blød, kan almindelige maskiner
ikke bruges, når alt materialet skal køres ud.
Derfor har vi lejet motoriserede trillebøre til den del af opgaven.
Vi skal selv læsse stabilgrus på de små maskiner, som kan køre det ind på
stien. En maskine til dette formål håber vi at kunne låne i området.
Vi håber, at så mange stiller op i denne weekend, at vi også kan få finpudset
dansepladsen og sørge for forplejning til det arbejdende folk.
I alt ser projektet sådan ud:

Levering af 24 m3 nøddesten.

Levering af 216 m3 stabilgrus.

Leje af motoriserede trillebøre til udkørsel af grus og sten.

Lån af rendegraver/ minilæsser til læsning af ovennævnte.

Motorfører til lejede maskiner.

Maskine og fører til udjævning af stien.

Forplejningspersonale (der skal ristes pølser)

En person eller to iført egen græstrimmer til at finpudse dansepladsen.

Hjælpende hænder til alt det, som jeg sikkert har glemt.
Som det ses, har vi en del minusser endnu. Dette drejer sig, ud over en maskine eller to, dog mest om arbejdskraft. Derfor håber vi, at så mange som
muligt vil afse om ikke en hel weekend, så en dag eller nogle timer til at
hjælpe til.
Kan du/I hjælpe, så skriv eller ring til:
kontakt@au-laug.dk
Asmus på:
21 76 31 30
Bo på:
21 86 17 08
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Søndag d. 20 maj havde naturstyrelsen inviteret på vandhulstur i Avnbølsned.
Mennesker i alle aldre var mødt op for at se og høre, hvad skoven kunne byde på af indtryk og oplevelser.
Fiskenet, spande og kar var fundet frem, de fleste havde iført sig fornuftig
beklædning, og selv vejret artede sig fra sin gode side.
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Torsdag d. 20. september kl. 19.00
Lotto på friskolen i Blans
Kaffe, kage og sodavand kan købes.
Alle er velkomne
Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78
Vinderen af Henning N. Larsens
bog MODSTANDEN, blev Laila
Andersen, Kirkepold 18.
Tillykke med
gevinsten.
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OPHØR - spar 50 %
Restsalg krukker, olielamper, potter, figurer mv.
Alt skal væk – kom og gør et kup
Åbent efter aftale på 22161218
eller kig forbi.
Avnbølgård Krukken,
Avnbølgårdvej 10, Avnbøl

Hvert år arrangerer et af de sønderjyske brandværn en march, her
mødes gode kolleger, går en tur på ca. 10 km, og får efter udført
dåd tildelt en medalje til
samlingen og lidt at spise.
I år var vi i Ullerup arrangører af denne march, hvor ca.
100 brandmænd fra begge
sider af grænsen deltog. Enkelte brandværn kom langvejs fra og havde gjort det til
et weekendprojekt, således havde repræsentanter fra to tyske
brandværn lavet teltlejr på plænen bag kommunekontoret, hvor
der i løbet af weekenden blev vekslet mange kloge ord kolleger
imellem.
Det var ikke første gang Ullerup stod for
denne march. For præcis 20 år siden var
her ca. 650 deltagere på besøg i Ullerup i
samme anledning, så selv om vi arrangementet blev rost fra deltagernes side, må
man sige at, det er gået noget ned ad bakke
siden sidst.
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Genbrugsheks til Skt. Hans fest i Avnbølsned
Børnene i Ullerup Børnegård har atter leveret heksen til Skt. Hans festen i
Avnbølsned. Da børnehaven for tiden arbejder med temaet miljø og bæredygtighed, var det helt oplagt at gøre ekstra opmærksom på, at det altså er en
”genbrugsheks” Børnene får skærpet deres opmærksomhed imod at passe på
naturen, og at man sagtens kan genbruge mange forskellige ting og få noget
sjovt ud af det. Børnene var meget stolte af deres heks, som bestemt også
blev rigtig flot.

Håret laves af gamle ugeblade og aviser,
og gammelt tøj er lige det rigtige heksedress. Skoene blev lavet af mælkekartoner.

Arbejdet med at lave en heks starter helt
fra bunden af. Her begynder børnene at
udstoppe noget tøj med hø.

Hat på til sidst og den er næsten færdig.
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Den blev rigtig flot og børnene var meget
stolte af deres ”Genbrugsheks”

300 Ullerupbeboere spærret inde i Ullerup kirke !!
Ja, men det er altså lang tid siden. Nærmere betegnet var det i 1864, da prøjserne havde besat Ullerup og de andre landsbyer på Sundeved. Den danske
hær havde rømmet Danevirke-stillingen i februar 1864, og nu blev Dybbøl
og hele egnen omkring fæstningen på Dybbøl Banke forvandlet til krigszone.
Prøjserne havde planlagt en overgang til Als allerede i slutningen af marts
med udgangspunkt tæt på færgestedet ved Ballebro. Prøjsiske patruljer drog
ud til alle landsbyer i nærheden for at internere indbyggerne, så disse ikke
skulle sladre til danskerne om de prøjsiske planer. Mere end 300 børn, kvinder, mænd, gamle og unge blev spærret inde i den fugtige og kolde Ullerup
kirke (kilde: Tom Buk-Swienty: 1864 i billeder, pag.215) – det var jo i slutningen af en kold
marts måned.
Blandt indbyggernes mange bekymringer var - helt naturligt .- , hvordan det
ville gå med kvæget på gårdene, mens de var borte. Hvem skulle fodre?
Hvem skulle malke? Hvem skulle muge?
De 300 tilfangetagne borgere blev holdt i kirken, så længe det voldsomme
bombardement af Sønderborg i de første dage af april varede. Kanontordenen fra Dybbøl rullede ustandseligt hen over kirkens hvælvinger. Og ingen
vidste, om deres egne gårde og huse gik op i luer under den voldsomme artilleriild.
Selve Ullerup by så frygtelig ud. De mange træer i kaplaniets store have var
fældet og brugt til at afspærre vejen. Kirkegården og kirken var nærmest
ukendelige. Foran kirken var der dannet en plads omgivet af pæle med skydeskår. Af kirkens vinduer var kun de øverste ruder at se, resten var forsynet
med brystværn, - selv korets tykke mure mod øst var gennembrudt, for at
man der kunne skyde mod fjenden. Kirkepladsen blev skæmmet af et jorddige ovenpå stendiget, der omgav kirkegården, og indenfor muren havde man
gravet en grøft 1 ½ alen dyb. (kilde: P. Beck : N.L. Feilbergs levnedsløb og kredsen om ham, pag.
111)

Så godt som alle gårde og huse i egnen kom til at tjene som indkvartering for
soldater. Gårdejerne skulle også forpleje officerer og soldater og levere alle
hærens fornødenheder.
Selve planen om overgang til Als fra Ballebro blev dog opgivet, bl.a. på
grund af meget dårligt vejr og høje bølger på Als Fjord. Først natten til den
29. juni 1864 fandt overgangen sted, men denne gang med udgangspunkt fra
Sottrupskov med overgang til Kær Halvø (Arnkilsøre) Herfra fortsatte de
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prøjsiske tropper mod Sønderborg. De danske tropper
ydede heltemodig modstand, men led meget store tab
og måtte opgive kampen.

Endnu i dag kan man se det ene mindekors efter det andet på Kær halvø. Alle rejst som minde over faldne danske og prøjsiske soldater.
Danmark tabte som bekendt krigen
og måtte den 30. oktober underskrive
en ydmygende fredserklæring i Wien.
Vi måtte afstå hele Slesvig-Holsten
(ca. 1/3 af Danmarks areal med
næsten ½
af rigets indbyggere)
Herunder altså også Ullerup.
Først i 1920 blev en del af det tabte
land genforenet med Danmark.
Genforeningsstenen på kirkepladsen i
Ullerup er vidnesbyrd om, at Ullerup
sogn igen blev dansk.
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D. 8/6 blev der serveret kalkungryde til fællesspisningen.
Med 55 mennesker, som alle skal have mad fra samme gryde på samme tid,
kan tanken om østeuropæiske forhold før murens fald, godt falde én ind.
Om end der var en vis ventetid, forløb tiden i køen som det ses, med god
snak.
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Ullerup og omegns husholdningsforening
1944 til 2012.
Da vi blev nødt til at lukke vores husholdningsforening, syntes jeg at, det
kunne være sjovt at kigge lidt i vores bøger. Om hvad der er sket i vores forening. Så jeg har plukket lidt i bøgerne.
Foreningen startede den 20. april i 1944. Det første møde var den 17. juni
hos gæstgiver Chr. Sibbesen, Ullerup, Danielsen holdt foredrag med lysbilleder om vask, og der var 62 deltagere.
Torsdag den 28. sept. 1945 afholdt de smørrebrødsfest hos gæstgiver Sibbesen og der var 170 deltagere.
Den 5. oktober 1945 afholdt de afslutningsfest hos gæstgiver Otto Petersen,
Avnbøl.
Lørdag den 9. oktober, 1948 afholdtes lottospil hos gæstgiver Sibbesen med
220 deltagere.
Mandag den 10. december 1951 demonstration i julebagning hos gæstgiver
Harmann i Blans ved D. Danielsen. Tirsdag den 11. december hos Markvardt
i Avnbøl med 52 deltagere.
Den 25. oktober 1955 møde hos gæstgiver Harmann, Blans med strikke- og
varedemonstration fra Odense kamgarn. Der var mødt 56 pers.
Den 22. juni 1961, havevandring på Rønshoved børnehjem med 42 deltagere. Vi beså hele skolen med de små hyggelige værelser til børnene og haven.
Vi drak kaffe.
Den 13. juli 1964, udflugt til Ærø med 38 deltagere. Vi startede fra Mommark 9.45, det var den dejligste sejltur til Ærø.
Vi fik lejlighed til at køre over hele øen og så forskellige kirker og ? En dejlig tur.
Den 8. juli 1965 udflugt til Tåsinge i øsende regn med 29 deltagere.
Den 22. juli 1965 havevandring hos Helga Thomsen, Fiskebæk. En meget fin
have, og den bliver holdt meget pænt i orden. På landbrugsskolen så vi haven og hele skolen. Vi sluttede med kaffe på Adsbøl kro, 56 deltagere.
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Den 6. oktober 1967, afholdt lottospil hos Marie Pedersen ”Jægerkroen Avnbøl” 150 deltagere.
Den 9. februar 1972. Demonstration ved Didda Davidsen om ”hjertevenlig
mad”, 30 deltagere.
Det var et lille udpluk fra den første protokolbog. Allerbagerst i bogen er
vedtægterne skrevet med blyant, så det er meget svært at tyde.
Jeg ser frem til at tyde videre i næste bog som jeg så vil skrive om i næste
blad.
Mvh. Ulla Johannsen
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PENSION OG BUTIK
LABJOY

Denne reklameplads er
til salg!

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

Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til
redaktion@au-laug.dk
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Platantræer
Iblandt alle de høje, smukke træer i Ullerup præstegårdshave er platantræet
nok både det ældste og mest imponerende. Træet står lige vest for stuehuset,
- meget tæt på – så det må antages, at det er plantet før huset blev opført i
1827. Det er nu et meget højt træ – måske ca. 25 meter, med en slank, regelmæssig stamme og en vældig krone. Træets bark er karakteristisk derved, at
den skaller af og efterlader ejendommelige lyse pletter i stammen.
Kyndige folk anslår dens alder til ca 250 år. Dens botaniske navn er Platanus
hispanica. Platantræet er et usædvanligt hårdført træ, som kan vokse i forurenet byluft og tåler hård beskæring. Især i Frankrig anvendes det ofte som gade- og vejtræ.
Men se nu bare. Ud for Ullerup kommunekontor står disse fine platantræer, plantet mens der endnu var noget, der
hed Sundeved kommune.
De hunlige blomsterstande sidder på
lange, gennemvoksede stilke. Derfor
ligner den modne frugtstand også
kuglerunde klunker. Desværre sætter
almindelig platan ikke modent frø her i
Danmark, som i øvrigt er den absolutte nordgrænse for platantræer.
I Gråsten slotshave står et ualmindeligt stort
platantræ. Slotsgartneren har sat en havebænk op
under træet – hele vejen rundt om den store stamme.
Her kan man sidde skyggefuldt og nyde den store
have.
Det
fortælles,
at
Hippocrates, som var en
græsk læge i tiden ca 400 f.
Kr., underviste sine elever
Træets fine, grønne løv i lægekunstens mysterier
under de skyggefulde
ser således ud:
platantræer i Grækenland.
Hans navn har nydt en helt usædvanlig berømmelse
i lægekunstens historie. Derfor har han fået
betegnelsen ”Lægekunstes Fader”.
Du vil altid kunne kende et platantræ, på farvespillet
i barken på træet. Dette farvespil kan du også se på
22
billedet overfor:
Knud Tejlgaard Jensen. 2012

Bedsteforældredag med sambarytmer
I år til bedsteforældredagen
ville vi vise, hvor gode vi var
blevet til at danse synge og
rasle til sambarytmer. Lige nu
arbejdes med et tema omkring
natur – miljø og bæredygtighed i børnehaven, det indgår i
bedsteforældredagen ved at
vores plastikposedragter er
genbrugt flere gange, bl.a. da vi sang og dansede til sommerfesten sammen
med Bakkensbro skole. Der er blevet passet godt på både raslebæger og
dragt.

Først byder Kirsten velkommen og
fortæller, hvad der skal ske.

De ældste børn dansede med vimplerne da vi sang ”Jamaica Jamaica”, det så rigtig flot ud, men der
var også et dygtigt kor.

Da bedsteforældre havde hjulpet børnene i tøjet, var der Samba-indmarch.

Koret sang, mens vimplerne hvilede
sig.
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Til sidst skulle bedsteforældrene lære at danse Mossa, de havde heldigvis
nogle dygtige børnebørn til at hjælpe

Det var en rigtig dejlig dag med en super flot opbakning. I alt 60 bedsteforældre gæstede børnehaven denne dag. Dagen er en af børnehavens faste traditioner, som bliver gentaget hvert eneste år til stor glæde for især børnene
og deres gæster, men også personalet værdsætter denne dag meget højt.
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Hvorfor hedder det ”Mejerivænget” i Avnbøl ?
Svaret er enkelt: Fordi her lå
tidligere Avnbøl Andelsmejeri !
På et gammelt kort fra 1920´rne
kan du se hvorledes vejene var
ført igennem Avnbøl dengang.
Vejen gik netop hen forbi mejeriet med stærke, vinkelrette
sving:
Pilen viser, hvor mejeriet lå

Avnbøl Andelsmejeri blev oprettet i 1892, og man ansatte en mejeribestyrer,
Claus Jansen, fra Nr. Stabel i Sydslesvig, et hverv som han bestred i 45 år.
Han fik 1500 mark i årsløn, men ud af denne løn skulle han selv udrede løn
til en mejerske og en lærling!
Dengang så Avnbøl Andelsmejeri således ud:

Der er nok nogle, der kan nikke genkendende til mejeribestyrerens bolig
(Billedet længst til venstre)
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Nævnes skal også, at gårdejer Kr. Iversen, Langballegård, i mange år var
formand for mejeribestyrelsen og ligeledes i mange år formand for Den
Sønderjyske Mejeriforening. Han var en mand, der med en heldig hånd
kunne få alt til at glide. Når sønderjysk mejeribrug efter 1920 så hurtigt kom
frem i forreste linie af landets mejeribrug, så skyldes det ikke mindst Kr.
Iversens indsats.
Mejeriets sidste bestyrer var Alex Petersen – en dygtig, initiativrig og afholdt
person, som tidligt arbejdede ihærdigt på mejerisammenslutninger.
Han var - som en sidebemærkning – far til Sundevedborgmesteren Ruth
Jørgensen.

Gør et andet menneske glad
Besøgsvenner søges
Til medborgere i V. Sottrup og Ullerup

Røde Kors besøgstjeneste
v/Inge Jensen tlf. 7446 1516
Barnepige min. 15 år. søges til 4 børn ml. 3 og 10 år primært
hverdagsaftner, vi bor i Avnbøl.
Henv. Berit Lei, tlf.: 22 16 12 18
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Vores absolut flittigste skribent her i AU-posten, KT, har
fostret endnu nogle læseværdige tekster.
Denne gang er det nu ikke specifikt mindet på bladets læsere, men på Ullerup kirkegårds besøgende. Vi har før stiftet
kendskab med KT’s viden om for længst afdøde mennesker,
med tilknytning til egnen, og nu har han med billeder og
tekst lavet en mappe med flere historier om nogle af kirkegårdens ”beboere”. Denne mappe står på graverkontoret og
kan i personalets arbejdstid (ma.- to. 7.00 til 15.00 fr. 7.00 til
12.00) lånes til rundtur på kirkegården.

Hjælp til at passe pølsegrill og ølvogn i forbindelse med Avnbøl-Ullerup
ringridning søges.
Har du/I lyst og mulighed for at give en hånd med fredag eller lørdag, så
ring eller skriv til Agnete Bonde på 61 69 77 70
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Riwer Rafting d. 27./2.-08
Idag ha vi riwer raftet. Vi skulle være der kl. 13. Vi
startede med at køre ud til et sted, hvor vi skulle skifte
tøj til våddragt, vi fik også regnjakke, redningsvest og
hjelm på. Derefter skulle vi køre i lang tid på nogle
meget lange, smalle, snoede veje - og der var MEGET
langt ned. Ligesom med canyon Swing skulle vi underskrive nogle papirer, med at det var med risiko, og
at man ikke kunne sagsøge dem, hvis noget gik galt
osv - ikke super betryggende.
Kom ned til, hvor vi skulle rafte fra. Vi skulle selv bære vores både ned i
vandet og så hoppe i dem. Jeg kom i en båd med Rie, Anja, Christina og 3
svenske piger. En rigtig tøsebåd, men med en lidt vild guide.
Til at starte med var det egentlig ikke så vildt. Bare en masse strøm og nogle
bump sommetider. Heldigvis blev det lidt vildere med nogle "stejle" vandfald og en grotte, hvor vi skulle smide os ned i båden og holde fast, det var
ret vildt.
Da vi kom tilbage fik jeg mig et bad og så var der the og småkager. En rigtig
god oplevelse, sweet as!
Horse back riding d. 28./2.08
Idag har Anja og jeg været ude og ride sammen. Vi blev hentet uden for vores hostel kl. 8, skulle så køre i 45 min ud til middle of nowhere. Her stod
hestene allerede opsadlede til os. Vi havde bestilt en tur på to timer, hvor vi
blandt andet skulle ud og krydse nogle floder, se bjerge og den slags. Det var
kun os to og vores guide, så det var så fedt, at vi helt selv kunne styre farten
osv. så vi fik da lov at give den fuld gas:)
Vi fik set en masse smuk natur, krydset floder osv. Faktisk viste det sig, at
Nigel og Harry (hestene) havde været med i Ringenes herre, så vi har redet
på kendte heste, cool ;-)
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Lude rides 28./2-08
Om eftermiddagen var Jimmy, Christine, Christina, Anja, Rie og jeg ude og
køre i nogle små "biler" der hedder Luge rides.
Det var helt oppe på en klippe, så vi tog gondoler derop, en rigtig fin lille tur.
Luge rides er små gocarts uden motor, så i stedet kører man på en bane, der
går nedad hele vejen - og det går bare skide stærkt! Rigtig sjovt!. Jeg var
simpelthen fuldstændig flad af grin hele turen ned første gang. Jeg havde 6
runder, vi kørte om kap. Jimmy og jeg havde meget tæt løb det meste af tiden, desværre vandt han hver gang :(
Det var helt vildt sjovt.
Om aftenen var vi på restuarent alle seks. Fik salat og en speciel, men rigtig
go pizza med ruccola, mandler, oliven, feta osv. Specielt, men virkelig lækkert.
Når man er i Queenstown, skal man da også på
minus 5 baren. Her er alt lavet af is, borde, stole, vægge, bar, ja selv de glas vi drak af var
lavet af is.
Fedt at prøve, vi fik taget en masse billeder af
os alle seks i store jakker og støver - flot!
Bagefter tog vi tilbage til restauranten
(Winnies), hvor vi fik lidt drinks.
Derefter tog vi på baren på vores hostel, hvor
Christina og jeg fik prøvet nogle meget underlige shots. De andre tog hjem, men hende og
jeg tog på Worldbar. På vej hjem slog vi lige
vejen forbi Furgburger (selvfølgelig)
Top fed dag!
D. 29/2-08
Afslapning! Men når man er i Queenstown - og er festaber som os, så står
den på party! For 5. aften i træk skulle vi skifte værelse. Det nye værelse vi
kom på, skulle vi dele med 5 fyre. De spillede musik og vi blev alligevel i
festhumør, så vi tog i byen og på Worldbar. Vi tog tidligt hjem, men blev
vækket af en stiv englænder, der fodrede os med pommes frites - underligt?
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Lige en lille illustrativ fotoserie fra
”kartoffelklubbens” høst. Som det
ses, er intet for småt, når det gælder
bjergelse af årets afgrøde. Og intet er
overladt til tilfældighederne, når vinderen af konkurrencen skal findes.
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Helstegt svin!

Fredag d. 31/8 kl.17.30

Til sensommerens fællesspisning har Preben Hansen sponsoreret
et svin.
I løbet af dagen vil det blive stegt, der er frivillige til at skrælle
kartofler, også sovsen er der styr på. MEN for at give menuen et
grønt islæt og for at holde prisen, hvor den plejer at være, mangler vi sponsorer af salatskåle (skåle med indhold).
Da vi regner med at blive omkring 100 mennesker, håber vi at
mange vil bidrage med et sundt islæt.
Vi forventer selvfølgelig at kunne spise i skolegården, hvis ikke
rykker vi ind i skolen.
Prisen bliver den sædvanlige:
10 kr. pr. kuvert
5 kr. for øl og vand
Husk selv tallerkner og bestik.
Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:
 Madlavningsholdet
Salatsponsor
eller
 Bordopstillingsholdet
Tilmelding senest d. 27. august.
Ring eller sms til Agnete eller Bo
På: 61 69 77 70 el. 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
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