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Alting har sin pris! Hvem der i første omgang har sagt de ord,
må kun guderne vide. Men noget om snakken er der i alle tilfælde.
I skrivende stund er den amerikanske præsidentafstemning i sin
afsluttende fase, og om få timer har demokratiet igen talt. Om
det er den rigtige, som vinder, er der garanteret to meninger om, men ét er
sikkert – flertallet tæller, og de fleste får deres rigtige mand valgt.
Og det er ikke kun på det helt store plan, at demokratiet fungerer. Også her i
lille Avnbøl-Ullerup og omegn har demokratiet haft sin pris. Den pris er
f.eks., at en næsten enig bestyrelse i landsbylauget har besluttet, at priserne
til fællesspisning bliver justeret lidt op, så de nu bliver 20 kr. pr. kuvert for
voksne, og prisen på en øl bliver sat op til 10 kr. Den trods alt beskedne prisstigning skulle gerne udmønte sig i, at det i fremtiden bliver lidt nemmere for
kokkene at variere menuen, og at pokaløl bliver til Odense el. lign.
Som den opmærksomme læser måske har set på forsiden, er der sket noget
med bladet siden sidst. Vi har indgået i et samarbejde med Kirkebladet og
Blansingeren. Fra denne udgave af AU-posten og fremover vil Kirkebladet
være en integreret del af Blansingeren og AU-posten. Blansingeren og AUposten vil fortsat være to forskellige blade, men de vil begge rumme det
samme kirkeblad. For at få dette samarbejde til at fungere, er at vi nødt til at
holde mere strengt på vores deadlines for indlevering af materiale til bladene, de deadlines som vi også har måttet koordinere. Disse vil i fremtiden være 15. feb. / 15. maj / 15. aug. / 15. nov., og bladene vil så udkomme omkring næste månedsskifte.
Helt aktuelt har det betydet, at vi ikke er sikre på at kunne nå at indkalde til
landsbylaugets generalforsamling rettidigt, hvis vi venter til næste blad med
det. Derfor er den kommet med i rigtig god tid. Men frygt ikke, I skal nok
blive mindet om det igen.
Nu er det jo ikke for at genere vores skribenter og generalforsamlingsdeltagere, at samarbejdet er kommet i stand, men fordi vi mener, at den pris er
værd at give for et mere alsidigt blad. En gevinst som følge af samarbejdet er
også, at kirkebladet og dets skribent ikke længere er låst fast til altid at skulle
fylde en bestemt plads ud – og ikke mere end det. Nu er der åbnet for at præsten, menighedsrådet eller graveren kan udfolde sig på tastaturet, eller lade
det hvile lidt, om det nu skulle blive aktuelt. En anden gevinst er i mine øjne,
at vi fremover vil benytte den samme kalender i Blansingeren og AU-posten.
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I den kalender vil også kirketider og kirkens andre arrangementer være at
finde.
Som et forsøg har vi givet:
Kirkens arrangementer en rød tekst.
Blans arrangementer en blå tekst.
Avnbøl-Ullerup arrangementer en grøn tekst.
og
Andet en sort tekst.
Om kalenderen allerede har fået sit endelige udseende, kan måske betvivles,
men jeg mener, at det er en rigtig god start. Jeg vil bestræbe mig på ikke at
placere artikler på bagsiden af kalenderen, så den uden at ødelægge bladet
kan tages ud og hænges op på køleskabet.
Ud over kirkebladet, som er helt nyt på disse sider, finder vi gode gamle kendinge. KT har bl.a. kastet sig over sprogundervisning. Han fortæller også om
Ullerups håndværkere fra forrige århundredeskifte. Der har der været så
mange, at halvdelen af dem må vente til næste blad med at blive præsenteret.
Freja fortsætter frejdigt sin fortælling fra fjerne himmelstrøg, og føljetonen
om Avnbølsned fortsætter fortsat. Ulla bladrer videre i husholdningsforeningens gamle annaler, og børnehaven har denne gang været flittig med bidrag
til bladet - dejligt. En gang imellem har jeg en lille opgave med f.eks. at
”koge” seks A4 sider med mange billeder fra skovturen ned til kun at fylde 2
A5 sider. Det betyder, at ikke alle billeder kan komme med, og i andre tilfælde må jeg skære lidt i teksten. Jeg håber ikke, at det bliver taget ilde op, når
jeg sådan redigerer i, hvad andre har lavet.
Om disse og flere andre ting kan denne gang læses i AU-posten.
God læselyst Bo
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Så er efteråret over os, og vi går den lidt mørke tid i møde.
Men det er godt, at vi har ting der sker, også om vinteren.
Der er kommet et nyt fast indlæg i bladet. Grunden dertil er,
at vi i længere tid har haft en dialog med menighedsrådet og
Anders Kingo, om de ikke kunne tænke sig at have en fast
plads i AU-posten. Så nu og fremover udkommer Kirkebladet som en del i henholdsvis Blansingeren og AU-posten.
Det er et samarbejde, som vi ser frem til.
I Avnbølsned er vi nået et godt stykke videre og forventer nu at få det sidste
på plads i løbet af det tidlige forår, så alt er klart til brug når, de lyse timer
bliver flere.
Fællesspisningen gik rigtig godt sidst. Vi var 135 til bords. Jeg vil gerne takke endnu en gang for grisen, det frivillige arbejde der blev lavet med at stege
dyret. Men også det arbejde, der er blevet lagt i skrælning af 65 kg. kartofler,
salaten, som blev medbragt til lejligheden af så mange, fortjener også ros.
Også en tak til hjælp med borde og stole, samt det arbejde det er i at rydde
fint op bagefter.
Der har været debat om vindmøller, og i samarbejde med landsbylauget i
Blans havde vi en debat om emnet i gymnastiksalen på Echersberg friskole.
Der har været en høringsrunde, om alle de 8 steder, som er udpeget som egnede. Skulle det blive til noget, kommer der en høringsrunde om de enkelte
steder senere.
Nu nærmer den tid sig, hvor vi plejer at stille juletræet op. Det gør vi lørdag
d. 24. november, så elektrikeren har den følgende uge til at tilslutte strømmen, så er vi klar til første søndag i advent. Har du tid og lyst til at hjælpe,
må du meget gerne kontakte os. Vi begynder kl 10.00 og forventer at være
færdige kl. 12.00
Vi plejer at fjerne træerne igen d. 30 december kl. 15.30. Her er hjælp også
velkommen. Det tager en times tid.
Asmus Madsen
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne december 2012 og januar-februar 2013
Adresser:
Sognepræst
Anders Kingo
Langbro 2 b, Ullerup
Tlf.: 74 46 12 17
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17.00
-18.00
Mandag fri
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45

Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdag-fredag
10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58 mandag fri.
Graver og kirketjener
Susanne Andreasen
Sandbjergvej 2
6400 Sønderborg
74 48 74 80
Organist
Anne Mette Stæhr
Tlf: 51 22 43 31
Kirkeværge
Jens Lei
Ballebrovej 17, Blans
Tlf.: 23 81 17 11

Regnskabsfører
Walther Brüning
Nederbyvej 83 b
6300 Gråsten
Hjemmesiden
For aktuelle nyheder,
eventuelt aflysning af
arrangement, artikler,
prædikener, m.m.
www.ullerupsogn.dk
Besøg
Ønsker man besøg af
præsten hjemme hos sig
selv eller på sygehuset,
er man velkommen til at
ringe
på 74 46 12 17.
Jeg kommer gerne!

Ny fast klumme i Blansingeren / AU-Posten
Ullerup Sogns Menighedsråd har indgået en aftale med landsbylaugene i
Blans og Ullerup-Avnbøl. Ullerup Kirkeblad ophører med at udkomme, og
fremover bringes kirkestoffet som en fast klumme i henholdsvis Blansingeren og i AU-Posten, der i distribution dækker hele sognet.
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Gudstjenestelisten figurerer nu i de to blades kalendere. Adresseliste og oplysninger om arrangementer finder man på nogle tydeligt markerede sider.
Og løbende vil jeg i klummen fortælle om stort og småt i sogn, kirke, på kirkegård og i præstegård.
Sognets hjemmeside undergår store forandringer og forbedringer i løbet af
november måned. Hold jer orienteret på en altid opdateret hjemmeside
www.ullerupsogn.dk
Det er mit håb, at I vil tage vel imod denne nye måde at bekendtgøre sogneog kirkestoffet. Forslag til forbedringer – især de gode! – modtages med glæde.
Anders Kingo
Hvad er en tema- og musik
gudstjeneste?
Hermed introduceres en ny
gudstjenesteform i Ullerup
Kirke. Én gang om måneden
vil der fremover holdes gudstjeneste søndag aften i stedet
for om formiddagen. Og formen for disse aftengudstjenester bliver speciel, idet musikken får en større plads end til
en almindelig højmesse, og
idet et enkelt tema vil blive taget op og søgt udfoldet i musik, tekster og bønner og en kort causerende prædiken.
De temaer, der disse aftner behandles, er livets og kristendommens helt fundamentale: Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Hvad mener vi, når vi
siger ’Gud’? Hvorfra kommer det onde? Hvad er den rette etiske handling?
Blot for at nævne et par eksempler.
Alle kan komme med forslag til et tema. Blot skal man være i god tid, da behandlingen af et tema kræver grundig forberedelse. Desuden bliver en given
søndags tema annonceret på forhånd.
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Adventsmøde
Søndag den 9. december kl. 19.00
Sammen med Ullerup Pensionistforening
indbyder Ullerup Menighedsråd til adventsmøde. Vi begynder i kirken, hvor vi
skal høre de traditionelle ”Ni læsninger”,
der knytter sig til adventstiden. Og vi fortsætter med en kop kaffe på Ballebro Færgekro, hvor jeg vil fortælle jer med til et
sted, det er forbeholdt kun ganske få
mænd at kunne komme – og slet ingen
kvinder!
Af hensyn til kaffen bedes man på forhånd tilmelde sig hos Maren Hemmingsen
på telefon 74 46 12 78.
Anders Kingo
Det nye menighedsråd
Da der pr. 2. oktober kun var indløbet én kandidatliste til menighedsrådsvalget, er de på denne liste opstillede kandidater valgt.
Det drejer sig om følgende:
Povl C. Callesen, Brobøl
Randi Bastholm, Blans
Jens Lei, Ballegård
Lilli Lorenzen Herskind, Blans Nørremark
Linda Lorenzen, Tingvejgaard, Avnbøløsten
Christian Svane Christiansen, Philipsborg, Ullerup
Som stedfortrædere er valgt:
Anna Marie Pedersen, Blans
Karina Larsen, Ullerup
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Kunst i Avnbøl!

Vi har tidligere omtalt projektet med
”vandrekunst” i Avnbøl.
Nu et det første værk kommet på
plads, en skulptur af Ulla Viotti.
For lige at genopfriske hvad det hele
drejer sig om, har jeg fundet lidt tekst
fra kommunens hjemmeside.:
FremmedART der rykker” er et
spændende kunstprojekt, der omfatter
landsbyerne i Sønderborg kommune. I
årene frem til 2017 opstilles flere og flere skulpturer, og målet er 17 skulpturer i 17 landsbyer i 2017.
Men skulpturere er kun på besøg i den enkelte landsby. Hvert år rykker de til
nye landsbyer. Og da skulpturerne er skabt af kunstnere fra forskellige lande,
er det verden, der kommer på besøg i den enkelte landsby. I alt 19 landsbyer
har sagt ja til at modtage skulpturer, og de har allerede udpeget stederne,
hvor skulpturerne fremover kan ses.
Hvorfor?
Landsbyerne i Sønderborg har sagt ja til at få en fremmed skulptur på besøg i
et år. Et ja som viser, at landsbyerne er levende og blomstrende miljøer, der
er åbne over for nye indtryk og nye gæster. Samtidig illustrerer skulpturerne
fysisk, at landsbyerne i Sønderborg er forbundne, og at de er en del af en
globaliseret verden.
Skulpturel kunst er på en og samme gang samlingspunkt, provokatør og inspirator, der opfordrer til debat. Kunsten giver livet i landsbyerne en ny bevidsthed, og både borgere og besøgende i landsbyerne får gennem skulpturerne nye muligheder for fortolkninger og unikke indtryk.
De mange fantasifulde skulpturer, som du fremover vil møde i Sønderborg
Kommunes landsbyer, kan både berige, bevæge, provokere og anfægte. Men
hvordan ser du dem, og hvordan påvirker de dig? Det vil vi rigtig gerne vide!
Skriv derfor netop din mening på http://sonderborgkom.infoland.dk/nyhed/
om-projektet/
HVEM står bag?
Landdistriktsudvalget i Sønderborg har taget initiativ til “FremmedART der
rykker”, som også støttes af Sønderborg Kunstfond. Første del af det store
kunstprojekt er realiseret ved økonomiske bidrag fra:
LAG Sønderborg
Danfoss
9
Region Syddanmark
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Vindmøllemøde i Blans

Mange var mødt op, da der var inviteret til møde om møller.
Op til 150 meter høje vindmøller i Blans ved slagteriet, ved kommunegrænsen i Bojskov og ved Avnbøløsten. I alt 8 steder i kommunen er udset som
egnede vindmøllesteder.
Der er en folketingsbeslutning, at der skal stå vindmøller på land. Sønderborg kommune har taget opgaven til sig og prøver at finde steder til møllerne, der hvor de generer så lidt som muligt, inden for den nuværende lovgivning. Der har været kigget på 18 steder, men de er nu blevet til 8 steder,
f.eks. har lufthavnen gjort indsigelser med hensyn til indflyvningsruter, osv.
Kommunen har foreslået at lægge møllerne ude i vandet, havvindmøller eller
kystnært, men har fået nej, da det er landvindmøller, der er blevet efterspurgt. Så det er der, vi og kommunen står nu.
Se mere på kommunens hjemmeside, søg på temaplan vindmøller. Se og
læs om møller på www.vmmo.dk vind møller med omtanke, (Vindmøller
med omtanke er for møller, de skal bare ligge de rigtige steder)
Landsbylauget har valgt ikke at blande sig i debatten, da der er både for og
imod, og det er op til den enkelte at tage stilling til høringer.
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Tirsdag d. 20. november kl. 14.00
I kælderen under kommunekontoret i Ullerup, hvor Annelise læser julehistorier.
Kaffe, m. kage og pakkelotto med medbragte pakker til ca. 40 kr.
Pris kaffe 40 kr.
Tilmelding senest d. 13. november
Søndag d. 9. december kl. 19.00
Adventsgudstjeneste i Ullerup kirke (se kirkebladets sider)
Kaffe med kage på Ballebro færgekro pris 50 kr
Tilmelding til Maren senest d. 3. december
Tirsdag d. 19. februar kl. 14.00
Generalforsamling:
I kælderen under kommunekontoret i Ullerup hvor foreningen er vært ved kaffe og derefter minilotto.
Tilmelding senest d. 12. februar.
Tilmelding til alle arrangementer:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78

Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
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Mælkejunger ved døren til Kirkepold nr. 4
En mælkejunge var en beholder af
metal beregnet til opbevaring og
transport af mælk fra landmanden til
mejeriet. Mælkejungen rummede
normalt 30 til 50 liter. Den var lavet
af aluminium. I ældre tid malkede
bønder køerne om morgenen og om
aftenen. Under malkningen sad de på
en trebenet skammel, og mælken
blev malket ned i en malkespand.
Mælken fra malkespanden blev filtreret og kom over i en mælkejunge, og så blev den sat ud til vejkanten til
afhentning tidligt om formiddagen. Den mælk, som blev malket om aftenen,
kom i en mælkejunge og sat til afkøling i et kar med koldt vand. På hestetrukken vogn blev jungerne afhentet af den landmand, der havde fået transportarbejdet. På mejeriet blev mælken vejet (og leverandørnummer noteret)
og derefter hældt ud i et stort kar til videre
forarbejdning. Mælkekusken fik så de tomme junger med tilbage – i nogle
junger var der valle med retur. Vallen var restprodukt fra osteproduktionen,
og landmanden kunne bruge den til at blande i foderet til grisene.
Det var meget vigtigt, at mælkejungerne blev vasket grundigt hver eneste
dag. Renlighed var en æressag for den enkelte landmand - og også fordi
mælken fra hans stald blev betalt efter renlighedsklasser. Kom mælken i
klasse to eller tre, var humøret hos landmanden langt nede, men så kom der
gang i børste og vand, så jungerne malkespanden, mælkesien og filtret var
helt rene. Og så kunne han håbe på en bedre bedømmelse ved næste kontrol.
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d. 1/3-08
Christchurch. Igen i Christchurch. Nu har vi været hele
vejen rundt om sydøen og er tilbage, hvor vi startede altså i Christchurch. Denne gang bor vi på Base Hostel,
da Rie gerne ville prøve noget andet end sidst. Vi har
siddet i bussen det meste af dagen. Kørte fra
Queenstown kl. 8.30 og var her kl. 17. Sov det meste af
turen i bussen, da vi var i byen i går (5. dag i træk). Her
regner i stor stil, ligesom sidst vi var her. I dag er der
noget asiatfest, så byen er fyldt med asiater. I den ene
park var der en fest med alverdens lanterner, boder osv. Har spist på en asisatisk restaurant kaldt MUMS, ganske god mad. Nu slapper vi af - for en
gangs skyld.
d. 2/3-08
Karikura Endnu engang… Heldigvis var turen i dag ikke så lang, som den
tur vi tog i går. I dag var jeg egentlig også overraskende frisk og holdt mig
vågen det meste af turen. En smuk tur ned langs vandet. Så sælerne og deres
små søde babysæler, der lå og fedede den på stenene. Var allerede i Karikura
ved 12.30 tiden. Tog på restaurant (Craypot cafe), hvor vi fik rigtig lækker
frisk fisk. Derefter lå vi et par timer i solen og blev desværre noget forbrændte - helt grillet på skuldrene. Om aftenen lavede vores søde buschauffør Flea lækker mad, og vi spiste alle sammen sammen. Rigtig hygsomt. Fik
en smule at drikke og snakkede med nogle svenskere. En dejlig hyggelig
dag. Frejapigen slutter for i dag.
d. 3/3-08
Wellington (New Zealands hovedstad) Vildt.. Nu har vi allerede brugt de tre
første uger af rejsen. Kan slet ikke forstå at det er gået så stærkt - elsker livet
som backpacker. Idag har været en meget lang dag. Blev hentet på vores
hostel Top Spot i Karikura kl. 9. Vi skulle så køre til Picton, hvor vi skulle
med færgen til Wellington, som ligger på nordøen. Det blæste og regnede en
del, og Flea, vores buschauffør, fik at vide, at det blev en meget slem sejltur.
Hun valgte så også at fortælle den ene skrækhistorie efter den anden, om at
færgen engang var forlist, og en masse var omkommet, og en anden historie
om at færgen engang havde ligget i vandet i over 8 timer, da den ikke kunne
komme i havn pga. vejret. Blev boardet og turen startede ganske blidt op,
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men jeg sov også, så jeg opfangede ikke det helt store. På et tidspunkt vågnede jeg ved, at jeg kunne mærke at færgen vippede heeeelt vildt. Den gyngede
så meget, at man skiftevis kun kunne se himmel eller hav. Faldt dog hurtigt i
søvn igen og drømte en meget livagtig drøm om, at færgen var ved at kæntre,
og vi skulle evakueres til nederste dæk. Jeg nåede lige at ringe rundt og sige
farvel (i drømmen), inden jeg vågnede. Det var en ret så ubehagelig drøm,
specielt i denne situation, hvor færgen jo faktisk gyngede frygtelig meget.
Da vi kom i land, var der 10 minutters køretur til centrum af Wellington. Her
blev vi sat af ved vores hostel YHA. Var ovre og handle ind og fik lavet god
mad. Byen er alt for stor og siger mig ikke rigtig noget. I stedet hyggede vi
med varm kakao og is. Mums.
d. 4/3-08
Taupo. Så er vi endelig kommet til Taupo. Ikke en synderligt spændende by,
men det vi har planlagt her, er vores skydive! Vi bestilte allerede vores tur på
bussen, men desværre var der for meget vind, så vi måtte aflyse. En kæmpe
skuffelse, da det var det jeg havde set aller mest frem til på hele turen rundt i
New Zealand. I stedet har vi så bestilt tur til i morgen. I Taupo har de nogle
varme kilder, som man kan bade i - og det er endelig en gratis aktivitet :-) Så
der tog vi ned sammen med vores 4 svenske venner; Christian, Andreas,
Dennis og Richard - nogle rigtig hyggelige gutter. Det var bare så dejligt dernede. Vandet var vildt varmt - skønt! Desværre gled Rie og skar foden på en
sten - det plejer ellers at være mig, der laver den slags stunts. Om aftenen var
der BBQ på vores hostel. Rigtig hygge.
d. 5/3-08
I dag stod vi op kl. 5, da vi skulle ud på en lang vandretur; Tongoriro Alpine
crossing 18,5 hm. Kørte i bus i 1 1/2 time, inden vi nåede frem til stedet,
hvor vi skulle gå. Det er her Ringenes Herre blev optaget. Det er en
masse vulkaner. Det første stykke
vej var ikke så slemt. Men det blev
hurtigt MEGET hårdt, da vi nåede
til Devils staircase - ikke et under
at den hedder det! Det var et meget
langt stykke, meget højt op, hvor
man skulle kravle/klatre op ad sten.
Helt vildt anstrengende, også fordi
man var så højt oppe, at luften var
helt anderledes. Da vi først var
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kommet derop, var udsigten helt fantastisk Og efterhånden som man kom
videre på den lange rute, begyndte
man at forstå, hvorfor dette er med
på top 10 over verdens bedste oplevelsesture. Der var helt fantastisk
smukt med skyerne, der dækkede
toppene af vulkanerne, det var som
ar være på en fjern planet. På et tidspunkt skulle vi gå en lang strækning
på toppen af The red Crater. Her var man nærmest ude midt i ingenting. Gik
inde midt i en sky, så man kunne kun se ganske kort frem, men til begge sider var der.... tja, INGENTING! Det var bare med at holde tungen lige i
munden, for faldt man, ja så var det No Return. Det blæste så meget deroppe,
at vi flere gange var nødt til at kravle, for ikke at blive blæst omkuld, det var
en helt vildt og grænseoverskridende oplevelse. På vej hjem blev vi sat af
ved Freefall, hvor vi skulle springe i faldskærm. Desværre var vejret vildt
dårligt, så de måtte igen aflyse. Så nu har vi igen en ny tid i morgen kl. 7. Da
vi kom hjem, spiste vi pizza og snakkede med min kusine Christina og hendes to veninder, der lige var ankommet til det samme hostel. Om aftenen fik
vi en lille drink sammen med vores fire svenske venner. De tog i byen og vi
besluttede at lave sjov med dem. Så vi tegnede nogle damer og lagde dem i
deres senge. Vi synes selv det var virkelig morsomt, men gad vide, om de
har samme humor som os to skøre tøser…
Natter.
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Arbejdseftermiddag i Ullerup Børnegaard.
Så har der igen været afholdt en hyggelig arbejdseftermiddag i børnehaven.
Mange af de gamle træer og buske rundt omkring i børnehaven var blevet
lidt for voldsomme. Stor som lille tog derfor fat med motorsav, hækkeklipper mm. Og det blev til en ordentlig bunke, da alt var klippet ned.
Heldigvis var der én af forældrene, der havde medbragt traktor og vogn til at
køre det hele bort med.
Ligeledes blev en del gamle møbler og andet affald kørt bort. Til dette formål var der også en af forældrene, der havde taget trailer med.

Der klippes, saves og fejes. Det fylder godt, men med hjælp fra John Deere
og trailer bliver alle færdige i tide til at få kaffe, saftevand, hygge og hjemmebagte boller før fyraften.
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Naboens uforståelige!
To gammol venne mødes. Pæ spør Jens æ det rigte te då
ska gjyvtes? Jens seje ja det æ regte nok. Pæ spør æ hån
rich, Jens nej. æ hån køen, Jens nej. Hvofå væl då så gjyvtes, Hån hæ køjkort æ nå.
Jalsen æ nabo
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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

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling
onsdag d. 13. marts klokken 19.00
i kantinen under kommunekontoret Avnbølvej 12.
Med dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt
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Stabil og moderne 80 årig får ny tankbil og nye opgaver
Så er moderne tider igen kommet til det 80 år gamle Ullerup Frivillige
Brandværn!
D. 1. nov. 2012 overdrog Beredskabschef Bjarne
Neermann en ny tankvogn til Ullerup Frivillige Brandværn, som erstatter den nuværende og næsten 30 år
gamle tankvogn. Det bliver samtidig en kraftig opgradering og der følger nye og større opgaver med.
Dette bliver kun den 3. tankvogn i Ullerup siden vi
anskaffede den første i 1972. Faktisk var Ullerup Frivillige Brandværn foregangsbrandværn mht. at bruge
tankvogn! Daværende kaptajn N.P. Thuesen fortæller i
værnets 50 års festskrift fra 1982, at der var mange
markbrande, der altid var en udfordring, fordi de 600
ltr. i den daværende autosprøjten slap
op, længe inden der kunne etableres
vandforsyning fra branddamme.
Han startede en undersøgelse, og som
han skriver: ” Jeg forhørte mig andre
steder, og hos forskellige brandværn,
men man gjorde nærmest nar af mig”.
Det endte med, at man i 1972 ved indsamling, kommunal støtte og hjælp fra
en lokal smed, fik sat en 5000 ltr. tank på en brugt Bedford fra 1967!
Der gik 20 år før en utæt tank, dårlig pumpe, en generelt meget rusttæret bil
og for lille vandmængde tvang værnet til at se sig om efter en ny løsning.
Det lykkedes Ullerup at finde en brugt mælketankvogn godkendt til 8000
ltr., som ”kun” havde kørt 450.000 km. Værnets medlemmer brugte 700 timer på ombygning, istandsættelse og maling, så den både fungerede og så ud
som en brandbil!
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Men den har nu også efter 20
års tjeneste givet op. Stadigt flere og dyrere udfordringer viser
sig – og da bilen blev kørt ud af
garagen for at kunne pille udstyr
af, der skulle monteres på den
nye, eksploderede det ene batteri endda! Så den var udskiftningsparat!
Nu har vi en ny Mercedes Benz 2528 med Axor chassis påmonteret en meget
stor 12.000 ltr. tank. Den er den første af 3 områdetankvogne i kommunen.
Den skal fungere som tankvogn i vores område, samtidig skal den fungere
som områdetankvogn for hele vestområdet. Et vandreservoir for de fremmødte sprøjter til storbrande. GPS-data overføres direkte via alarmsystemet,
så når vi ruller ud af garagen, er stedet og kørevejledning allerede på skærmen.
Der er en fjernstyret vandkanon, der giver os større slukningskraft til de store
brande. Store vandmængder og stort tryk er faktisk meget vanskeligt at håndtere med slanger – de er meget tunge og vanskelige at flytte rundt – udover
at trykket kan skubbe flere store brandfolk omkuld, hvis ikke man passer på!
I Ullerup er vi glade for, at vi har kunnet få denne ekstra opgave – og hjælper gerne vores kolleger i området! Selv om det kan give et par ekstra alarmer, så ser vi frem til at de p.t. ca. 20 alarmer fra Danish Crown i Blans alene i 2012 efterhånden falder efterhånden som de får bedre og bedre styr på
deres anlæg. Mon ikke denne nye opgave så kun holder antallet af alarmer på
ca. det samme niveau – og så vil vi faktisk komme i indsats, når alarmen går!
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Løbeklubben Tempo 25 års jubilæum
En oktoberdag for 25 år siden besluttede en flok oldboysfodboldspillere at
deres superform ikke måtte gå til spilde vintersæsonen over, når der ikke var
fodbold.
De besluttede at løbe 5 km et par gange om ugen for at holde formen ved
lige; efter en lidt diffus start blev det til, at de fleste af flokken på små 10
mand løb 5 km 3 gange om ugen i vinterhalvåret.
I en del år var der ikke den store tilgang af løbere, men den seje flok holdt
ved, og der er stadig 5 af de ”gamle” løbere fra dengang der stadig er aktiv i
Løbeklubben Tempo, der er Dobby, Jøgge, Haje, Henning T og Lars St. H.
Omkring 1990 var der kommet et par flere løbere til, og seriøsiteten voksede,
enkelte løbere begyndte at snuse til at løbe maraton.
De efterfølgende år voksede medlemsskaren, og der begyndte også at deltage
enkelte piger i Løbeklubben Tempo; det gav uden tvivl et løft, om end at
”ånden” stadig var intakt.
På det tidspunkt udvides løberuterne også. Hvor det før kun var en 5 km,
max 3 gange om ugen, blev der nu også opmålt en 10 og 15 km rute, og den
før så vinterbetonede løbesæson blev udvidet til også at omfatte sommerhalvåret; så kom de, der ved siden af også spillede fodbold, i endnu bedre
form .
I 1998 var der indvielse af Storebæltsforbindelsen; og i den anledning blev
der arrangeret en ½ maraton. Det syntes mange, det kunne være sjovt og
spændende at deltage i, lad os da også prøve det.
Der blev så lavet nogle meget seriøse træningsprogrammer, som betød, at ca.
20 løbere fra klubben deltog i ½ maraton i f.m. indvielsen af Storebæltsbro26

en; og alle gennemførte i fin stil.
Det gav blod på tanden for en del, og efterfølgende begyndte flere at Tempos
medlemmer at træne til og deltage i egentlige hele maratonløb, og der har
været enkelte Købehavn Marathon, hvor der har været 8 deltagere fra klubben. Der er stadig flere, der løber maraton, og nye er på vej.
Som beskrevet ovenfor blev løbe-vintersæsonen efterhånden udvidet til at
omfatte hele året; og medlemstallet er nu på godt 60 medlemmer i alderen 10
til 70 og fra hele området, fra hele det gode gamle Sundeved, samt Bovrup
området; det er en fornøjelse. Medlemsskaren omfatter efterhånden en del
ægtefæller, ligesom der er 10 unge, der også har deres forældre med i løbeklubben.
Sæsonstart er altid 1. mandag i oktober og den officielle sæsonafslutning er i
starten af april; men det er nu også for at ha’ en deadline at gå efter i f.m.
generalforsamlingen og afslutningsfesten, løbeklubben holder fast i traditionerne, idet det kun er vinterhalvåret, der er ”officiel” løbetid, hvor løbetiderne for hver enkelt hver gang nøje noteres.
Der afholdes også en årlig julefrokost; med ægtefæller og lignende; der løbes
hele året igennem.
I det hele taget er løbeklubbens medlemmer også gode til det festlige, folkelige og fornøjelige; og der er altid smil på læben og muntre bemærkninger
efter træning og løb i ”klubhuset”, nærmere bestemt Bakkensbro Skoles ydmyge omklædningsrum, efter hver løbeaften.
I f.m. Løbeklubbens 25 års sæsonstart
oktober 2012 havde den lokale smed,
Poul Henrik Schmidt, Avnbøl, udfærdiget og foræret løbeklubben Tempo
klubbens logo, udført i jern, og det hænger nu ved indgangen til ”klubhuset”
som er Bakkensbro Skoles omklædningsrum, hvor der altid er husrum og
hjertevarme, om end løbeturen var kold
og klam.
Tak til Poul Henrik.
På løbeklubben Tempos vegne
Erik Dobby Callesen, Ullerup og Povl
C. Callesen, Brobøl.
Et par af de gamle aktive
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Foredrag på Forsamlingsgården i Vester Sottrup mandag
den 12. nov. kl. 19.00 Overlæge på Sønderborg Sygehus
Jalil Hariri vil fortælle om HPV (Humant Papilloma Virus) og kræft. HPV er årsag/medvirkende årsag til livmoderhalskræft, kræft i skeden og kønslæber. En stor del af kræftsygdomme i
endetarm samt mund og svælg i begge køn er også HPV relaterede. Derfor
skal vore unge/måske alle vaccineres for HPV. Foredraget arrangeres af
Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg i Sundeved og Nybøl Fritidsforening.
det koster 60 kr., men så får man også kaffe. Gerne tilmelding til Anna Matthiesen. tlf. 7446 1259 / 2982 1259 eller mail: annamatthiesen@mail.tele.dk
Æblemand kom indenfor.. og mange andre kendte børnesange blev torsdag
den 13. september sunget, da dagplejen og Ullerup Børnegaard holdt fælles
sangdag "Små synger sammen".
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Synne-jysk prøv! - ka´ do øversæt te rigs-dansk?
Er du i tvivl så find den ”danske” oversættelse på side 32
30

A´jasket
Bajs
Boest
Butteliv
Dafte
Dose
Faeklue
Fejgling
Fisematente
Føjlstang
Gast veé
Ginning
Gla`se
Graffel-madam
Hansbær
Heddewiche
Hopp-paj
Imme å oltins
Jamsk
Jauen
Kjæv
Hold´æ kløter
Tut
Mærrelau
Naun o æ dækkel
Olt æ lau
Pikkel a´
Plats
Pre´ch
Pusselworm
Sinne, sinne
Skringel
Spleen
Stjaf
Treesk
Tusle
U-jens
Vost
Vrejn unger
Ættemaje
Øv´skjul
Ålkuje
Åltins

En fredag morgen i oktober møder jeg op til et
kedeligt syn, da
jeg skal åbne
børnehaven..
først er jeg ved
at falde over en
lanterne midt på
flisegangen, denne samler jeg op
og får tændt for
lyset ude foran børnehaven. Her ser jeg så, at
der har været ubudne gæster.. øv øv, en ting er
at låne/bruge børnehavens legeplads
mm efter lukketid,
men ligefrem at
ødelægge vores
ting. Da det bliver
lyst, får vi set på
omfanget af skaderne og kontakter politiet. Denne kedelige
hændelse er heldigvis blevet opklaret, nu håber
vi blot, at dette forbliver en engangs hændelse.
Alle er velkomne til at bruge børnehavens legeplads mm. udenfor børnehavens åbningstid. Vi
vil dog bede om, at I passer på vores ting og
rydder op efter jer selv, da børnehaven gerne
skal holde mange år endnu.
Venligst Birgitte, Ullerup Børnegård.

Ullerup og omegns husholdningsforening.
1944 til 2012
Jeg har igen fået tydet lidt af protokollerne fra Husholdningsforeningen.
7. december 1974 holdt vi igen i år juleklip for børn i Ullerup børnehave, der
var mødt 12 børn, de fik gratis sodavand og æbleskiver.
22. oktober 1975 holdt vi det årlige lotto spil på Ullerup kro, det forløb fint,
godt med tilslutning, der havde sprængt alle rammer med 255 deltagere.
2. marts 1976 den årlige generalforsamling, afholdt på Hamanns kro. Til ordstyrer vælges Else Lauritzen, til protokolfører vælges Jette Schmidt, der var
årlig beretning ved formanden, der kom ind på, at vi har fået en ny husholdningskonsulent, Inga Boldt pr. 1. september. Louise Schulz berettede om de
afholdte kurser. Til generalforsamlingen var der udstillet ting fra porcelænsmaling og grønlandsk perlebroderi. Lizzie Jørgensen fortalte om regnskabet,
der sluttede med en bankbeholdning på 3204,60 kr. og en kassebeholdning på
14,15 kr. Der blev efter afstemning vedtaget en kontingentstigning på 5 kr. til
20 kr. Derefter blev der valg, efter tur afgik Helga Thomsen, Cathrine Jocobsen og Lizzie Jørgensen, de blev alle genvalgt til suppleanter. Til bestyrelsen
vælges Jette Shmidt, som revisor blev Else Lauritzen valgt, og suppleant blev
Sirid Johansen. Delegerede til kredsgeneralforsamlinger blev Grethe Iversen,
Else Lauritzen, Annelise Lorenzen og som suppleant Lizzie Jørgensen. Efter
kaffen læste “ e skoelmæster kuen” Thilde Hansen, Kollind egne værker. Der
var 27 deltagere.
8. oktober 1976 lottospil på Ullerup kro. Der kom “kun” 190 deltagere.
9. december 1976 juledemonstration På Ullerup kro ved konsulent Inga Boldt.
der havde lidt til julefrokosten og lidt til konfekten. Mødet sluttede med en
julefortælling, det var en hyggelig eftermiddag med 51 deltagere.
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udkørt
spædbarn
børste
mave
storsnudet
svimmel
karklud
kujon
pertentlig
svaberkost
gad vide
hveps
glarmester
kvindelig tolder
ribs eller solbær
fastelavnsboller
frø
altid
søvnig, gabende
netop, jævnlig
bedrøvet, sørgelig
hold mund
kræmmerhus
middagspause
nogen på skrinet
alt imens
stikke af
punktere
pege
lodden larve
langsomt, varsomt
rangle
pindebrænde, splint
idiot
træsko
uredt
uenig
ost
klejner
eftermiddag
overfrakke
ålekvabber
altid
32

Små historier om håndværkere i Ullerup omkring 1900
Ullerup hedder landsbyen ca. 11 km fra Sønderborg
mod Aabenraa. I dag en landsby med pendlere til industrivirksomheder og handel i Gråsten, Sønderborg,
Danfoss og Aabenraa, men landsbyen har også oplevet omvæltningen fra at være et næsten selvforsynende landsbyfællesskab til en landsby uden slagter, bager, købmand osv.
Fra tiden omkring år 1900 findes et billede, som viser de håndværkere, der havde deres virke i lokalsamfundet – 23 i alt var de, et imponerende antal Ullerups størrelse taget i betragtning.
Om mange af disse håndværkere er fortalt små historier, og nogle af dem tager jeg frem her i det følgende.
Snedkermester Peter Paulsen var foruden at være
snedker også skaffer ved alle bryllupper i Kyds kro i
Ullerup. Med sine brede tommelfingre viser han,
hvor folk skulle sidde i krosalen, ligesom den gav
tegn til, at serveringen kunne begynde. I første verdenskrig hjalp han også til som kirketjener, og når
der skulle ringes med klokkerne efter en tysk sejr,
var det Peter, der trak i rebet. Men det var ikke altid
det passede ham med den klokkeringning, når han
havde travlt. Engang stak den tyske gendarm hovedet
ind af vinduet hos Peter og sagde til ham: ”Bukarest
ist gefallen!” Peters svar var: ”Æ æ sgu lich glaj, æ
ska´ ha´ den je kist færre!” Og så blev der ikke ringet
den dag. Det skete også, at han skulle grave graven

på kirkegården, når der havde været dødsfald. Pastor Jebsen bebrejdede engang Peter Paulsen, at han grave ikke var ret dybe, men Peter sagde: ”Der er
pinde´ ingen af dem, der er kommet igen, herr Pastor!” Og så blev der ikke
snakket mere om det.
Snedkermester Nicolai Andersen var altid god for en lejlighedssang eller et
rim. Han sang næsten altid og spillede gerne med i dilettantkomedier. Men
desværre havde han en hang til brændevin, og som følge heraf havde han det
altid lidt småt. Engang blev han angrebet af en hård influenza og lægen blev
tilkaldt, og han bestemte, at man ikke måtte tage brændevinen fra Nicolai.
Men han døde alligevel i en alder af 63 år.
Christian Hansen tog som ung til søs, og han blev styrmand på langfart, men
på sine gamle dage kom han hjem til Ullerup. Han tog ofte solhøjden hjemme hos sig selv, og af og til kravlede han op på husets flade tag for at kunne
se ”æ sø” i Alsfjord. Han kunne synge alle de gamle sømandssange og seachanties, og når han kunne få lejlighed til at fortælle om sine oplevelser på
de syv have, var han rigtig i sit es. I huset havde Christian Hansen en lille
butik med kolonialvarer. Det fortælles, at han ofte havde en lille dråbe hængende under næsen, men han gik så roligt rundt i den lille butik, at dråben
ikke engang faldt af!
Lorens Petersen (Lorens murmand) kom hos mange i sognet og murede og
lavede om, hvor man havde brug for ham. Hans genbo malermester Chr.
Clausen var en stor spøgefugl, og han sagde ofte, når Lorens murmands kone
kørte en tur med sønnen i barnevognen: ”Der kommer mutter Maria med
barnet!” Konen hjalp i øvrigt flittigt med til økonomien, idet hun havde
fransk vask og strygning. Hun kunne stryge de høje, stive flipper, så de skinnede.
Træskomanden Jørgen Jessen lavede prima træsko. Hos ham fik man taget
mål både i længden og bredden, og var der noget i vejen med foden, kunne
han lave træskoene, så man kunne gå i dem. Han havde også et lille flæskerøgeri, hvor han kunne bruge resterne af det elletræ, som han lavede træskoene af, til røgbrænde.
Malermester Christian Clausen kunne sit fag til fingerspidserne. Han havde
været prøjsisk underofficer, men var blevet afkommanderet til Sønderborg.
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Her malede han skilte for militæret i det gamle kanonhus på Kongevej.
Hjemme i værkstedet malede han møbler, og han kunne male og lakere vogne – især stadsvogne til den fine kørsel.
Tømrermester Carl Lorenzen blev for det meste kaldt møllebyggeren. Han
var en eminent dygtig håndværker, der jævnligt udførte møllebyggerarbejde,
bl.a. har han lavet Ullerup Mølle. Desværre havde han trangen til brændevin
i sig, men lige meget hvor meget han end havde fået at drikke, kunne han
omgående se, når en svend havde gjort noget forkert eller streget noget af,
der ikke passede.
Murermester Andreas Danielsen havde ikke altid så meget arbejde at udføre,
så derfor måtte han til tider tage arbejde som svend i Flensborg, hvor der op
mod 1. Verdenskrig var store byggearbejder i gang.
Slagtermester Thomas Dietrich Carstensen kørte meget rundt med sine slagtervarer i en lille let vogn med hesteforspand. På disse ture skulle han jo ofte
passere nogle af de mange kroer i Ullerup, og det var ikke så let, så slagtermesteren kom ofte en smule bedugget hjem. Carstensen var med i krigen
1914 – 18, men han kom helskindet hjem derfra.
Hjulmagermester Jørgen Nicolai Jensen slap for krigstjeneste. Han var – selv
for prøjserne – for svagelig. Som barn fik han ”den engelske syge”, og hele
livet plagedes han af svær migræne. Men han lærte hjulmagerfaget hos sin
far, og på Ollerup Håndværkerskole lærte han at tegne. På værkstedet i Ullerup arbejde han sammen med sin far, en svend og en
lærling. Der blev lavet mange
vogne, både stadsvogne og arbejdsvogne, og han lavede desuden mælketransportvogne til flere
mejerier – særligt Dybbøl mejeri
– alt med håndkraft.

Foto fra Hjerl Hedes hjulmagerværksted
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Peter Paulsen står i øverste række længst til venstre
Nicolai Andersen står også i øverste række som nr. 2 fra venstre
Christian Hansen står i øverste række længst til højre
Lorens Petersen sidder i mellemste række længst til venstre
Jørgen Jessen sidder i mellemste række som nr. 2 fra venstre
Christian Clausen sidder i mellemste række som nr. 3 fra venstre
Carl Lorenzen står i bagerste række som nr. 3 fra venstre
Andreas Danielsen står i bagerste række som nr. 4 fra venstre
Thomas Dietrich Carstensen sidder i mellemste række som nr. 4 fra venstre
Jørgen Nicolai Jensen sidder i mellemste række yderst til højre
Lorenz Bendixen står i nederste række yderst til venstre
Peter Jensen sidder som nr. 2 i nederste række til venstre
August Lassen sidder som nr. 3 i nederste række til venstre
Peter Clausen sidder som nr. 4 i nederste række til venstre
Jacob Hansen sidder som nr. 5 i nederste række fra venstre
Hans Christian Clausen sidder som nr. 6 nederste række fra venstre
Johann D. H. Lampe er den 7. i nederste række fra venstre
Christen Christensen er nr. 8 i nederste række fra venstre
Johan Hymøller er nr. 2 fra højre i nederste række
C. Johansen står yderst til højre i nederste række
P. Petersen Laut ligger forrest som nr. 1 fra venstre
Frederik Ehlers ligger forrest som nr. 2 fra venstre
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Små søstjerner og krabber på skovtur til Avnbølsned.
I forbindelse med projektet bæredygtighed, har de mindste i Ullerup Børnegård været i skoven.
Vi voksne havde planlagt både bål og vandhulsbesøg, men turen rundt på
den nye sti var så fyldt med spændende naturoplevelser, at vi kun nåede den,
og så madpakken naturligvis, den er en vigtig del af en skovtur.
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Julemarked på Bakkensbro Skole
Vi gentager succesen fra sidste år.
Lørdag den 1. december fra kl. 13-16 åbner vi dørene i gymnastiksalen, for
et hyggeligt julemarked med kreative hjemmelavede ting som feks. smykker,
tasker, julepynt og andre fine sager fra lokale hobby folk.
Der vil være salg af kaffe & kage.
Kom og bak lokalsamfundet op, vi har brug for det!
Har du lyst til at have en stand til dette hyggelige arrangement, kan du kontakte:
Jannie Hansen på 61 77 55 05
Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig!
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Bambusstien blev etableret
Stabilgruset blev med stor hjælp fra frivillige lagt ud på stien den første weekend i
September. Bambussusstien er blevet færdig. Hele landsbylaugets projekt i Avnbølsned nærmer sig nu sin afslutning. Vi er nu kommet så langt, at den økonomiske del snart kan falde på plads. Det har på ingen måde været billigt at etablere
Danseplads og Bambussti. Derfor har vi måttet
søge midler flere forskellige steder fra. Nogle
penge har vi allerede fået, men en hel del mangler endnu. Hele projektet har nemlig skullet være
færdig før det tilskud fra LAG (eu-penge), som
har skullet betale halvdelen af projektet, kan udbetales. Vi har nu sendt et endeligt regnskab ind
og forventer snart at få fyldt lidt i landsbylaugets
slunkne kasse.
Når vi igen får lidt på kistebunden, skulle der blive
mulighed for at få lavet skilte, pjecer og kasser
med fiskenet og andet godt, til brug når familien
skal på skovtur.
Om alt går efter den nyeste plan skulle det være på
plads i foråret, og til den tid vil vi så invitere til
indvielse i skoven.
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Fredag d. 23. november kl. 17.30 på Bakkensbro skole serveres
der

Lasagne med brød og salat

Prisen bliver for fremtiden 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
10 kr. for øl (Odense el. lign.) og 5 kr. for vand.
Husk selv tallerkner og bestik.
Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:
 Madlavningsholdet
 Bordopstillingsholdet
Tilmelding senest d. 20. november.
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

Vi håber på lige så stort fremmøde som sidste fredag i august,
hvor Søren og Ulla skar kød ud til 135 fremmødte
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