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En arbejdsgruppe har i de sidste måneder arbejdet seriøst på et 

løsningsforslag til, hvordan vi som lokalsamfund, fortsat kan ha-

ve gavn af Bakkensbro skole. Og dette ser ud til at have en bred 

politisk opbakning. Der er selvfølgelig et stykke vej endnu, men 

fra politisk side tror man så meget på det, at den bygning som 

lokalhistorisk forening i dag har til huse i, er sat til salg – altså 

regner man med, at de flytter til nye omgivelser i Bakkensbros bygninger. 

Tingene kommer dog på ingen måde af sig selv, man skal gøre sig fortjent til 

de goder, man får. Men mange bække små, gør en stor å. Det er et ord-

sprog, som ofte bruges - og nok ikke helt uden grund. Jeg tror, at det er de 

mange små ”bække”, eller hjælpende hænder, som skal til, for at vi, som lille 

lokalsamfund, kan løfte den opgave, jeg håber og tror, vi får i nær fremtid. 

Skal projektet omkring skolebygningerne blive den succes, alle håber, vil det 

kræve, at mange giver hver deres lille bidrag. I disse måneder er der ikke så 

meget for den store skare at hjælpe til med, men den dag, der bliver indkaldt 

til stiftende generalforsamling i den forening, som skal være fundamentet for 

livet i og omkring Bakkensbro skoles bygninger, er det på tide at møde op 

med sin stemme og vise, at vi alle bakker op omkring det. 

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det ses tydeligt på kalenderen 

på de midterste sider af bladet, det ser ud, som om de eneste der laver noget i 

sommerens løb, er de, som har deres gang i kirken. Byfesten i Blans er nært 

forestående, og sommeren sluttes af med Avnbøl-Ullerup ringridning. Jeg for-

venter, at lidt flere aktiviteter finder til kalendersiden til efteråret, når hverda-

gen igen er kommet og ferien kun eet minde. I bladet har jeg lånt lidt fra 

Blansingeren om badebroen og lånt lidt fra en tidligere udgave af AU-posten. 

Da skolen fylder mere i manges tanker end normalt, har jeg også ladet emnet 

få god plads i bladet denne gang.  

I foråret bad Naturstyrelsen mig fortælle en gruppe mennesker om landsby-

laugets projekt i Avnbølsned. Det resulterede i en lille folder om projektet og 

dets forløb. Den folder har jeg ladet indgå som en del af bladet denne gang, 

jeg håber, den vil blive læst, og jeg håber, at den vil give folk lyst til at enga-

gere sig i andre projekter som måtte komme f.eks. i forbindelse med Bakkens-

bro. 

Et fast indslag i bladet har i længere tid været udpluk af Frejas rejsedagbog. 

Det har jeg undladt denne gang, men vil gerne have tilkendegivelser, om det 

er noget, som det skal igen. 

Til sidst et ønske om at foreninger og private kommer med historier til bladet, 

som har områdets interesse. 

God læselyst 

Bo 
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Generalforsamlingen  d. 13. marts gik godt. Vi måtte sige 

tak for denne gang til Erik, som valgte at gå ud af bestyrel-

sen. Det gav plads til et nyt bestyrelsesmedlem, Nicky 

Ravn, som gerne vil være med i laugets arbejde for lokal-

området. 

 Igen var der god opbakning til fællesspisningen, som fore-

gik d. 19. marts.  Fællesspisningen blev efterfulgt af en de-

bat om Bakkensbro skoles fremtid. Der er mange brugere og 

foreninger, der bruger skolen. Til spisning og til mødet, var 

byråds politikere inviteret, så de kunne komme og se borgerne i øjnene og 

fortælle deres mening om, hvor borgerne i Avnbøl – Ullerup området skal 

mødes i fremtiden. Det var en debat i en positiv stemning. Og der kom også 

positive meldinger fra politisk side, om at vi også i fremtiden kan mødes i 

lokalområdet her på Bakkensbro. 

Bambusstien i Avnbølsned, blev inviet midt i april. Inge Gillesberg fra Stats-

skoven og undertegnede, laugets formand, klippede ved fælles hjælp bambus 

over. Og derved indviedes stien. Derefter var der en guidet tur stien rundt, 

ved Andreas Hermann samt O-løb for børnene. Der blev afsluttet på danse-

pladsen, hvor der kunne købes pølser og bages snobrød. 

Affaldsindsamlingen d. 21. april gik rigtig godt. Vi fik affald væk fra veje og 

grøfter, så det ser pænt ud igen. Vi sluttede med en fælles middag, hvortil vi 

fik en øl eller vand efter temperament  
Skolen/mødested arbejder en arbejdsgruppe fortsat med. Vi håber, at der bli-

ver indkaldt til en stiftende generalforsamling til borgerhuset / kulturhus 

Bakkensbro lige efter sommerferien. (Byrådet skal dog godkende projektet 

først, men vi hører positive meldinger fra byrødderne.) Se mere i bladet. 

Lauget hjemmeside får vi snart opdateret, der kommer blandt andet nogle 

nye funktioner i kalenderen. Så kig ind forbi www.au-laug.dk . Det skulle 

gerne være oppe inden sommerferien. 

Asmus 

 

http://www.au-laug.dk
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Bestyrelsen ser altså stadig ud som følger: 

Formand: Jørgen Rasmussen   74 46 14 09 

Næstformand: Maren Hemmingsen 74 46 12 78 

Kasserer: Niels Erik Lund   74 46 10 69 

Sekreter: Bente Sønnichsen   74 46 12 98 / 51 22 23 58 

Menigt medlem: Didde Jepsen  74 46 15 80 / 42 19 14 49  

Suppleant: Gunhild Grau Christensen 74 46 88 66 

Suppleant: Meta Petersen   42 19 42 47 

Kontrollant bilag: Louise Schultz  74 46 12 80 

Bilagskontrollant: Else Reimer  21 31 33 36 

Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen 74 46 11 12 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne Juni, juli og august 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 
 
Menighedsrådsfor-
mand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.: 74 46 11 45 
 
Graverkontor 
Graver og kirketje-
ner 
Træffes tirsdag-
fredag 10.30-11.00 
Tlf.: 74 46 18 58 
mandag fri. 

Graver og kirketje-
ner 
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 nyhe-
der, eventuelt aflys-
ning 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! 
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Folkekirken har fået nyt logo 

NØGLEHUL til mysteriet. Folkekirkens logo 

består af et mylder af små piktogrammer, hver 

især symboler på f.eks. håb, Kristus og kærlig-

hed, tilsammen et udtryk for kirkens mangfol-

dighed, mens det tomme Dagmarkors i midten 

er symbol på den fælles tro og mysteriet. 

Cirklen er inspireret af døbefonden. 

Korset er kristendommens 

centrale symbol. 

 

Hjertet skal pege hen på 

guds kærlighed til menne-

sket og næstekærligheden. 

 

Kirken er indsat som sym-

bol på de konkrete og lo-

kale kristne fællesskaber. 

 

Duen skal pege hen på 

Helligånden og er kendt 

som et symbol på fred. 

 

Englen er symbol på guds 

ledsagere og budbringere. 

 

Dagmarkorset er indsat 

som symbol på dåben og 

har en historisk dimension. 

 

Ankeret er symbol på håb. 

 

Skibet er et symbol på den 

kristne kirke og menighed. 

 

Fisken er det ældste krist-

ne symbol for jesus Kri-

stus, guds søn. 
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Bakkensbro skole lukker! Men vi arbejder på højtryk for at skabe et kul-

turhus og samlingssted.  
 

Til sommer er det slut med Bakkensbro skole efter 61 år. Vi ved alle, at sko-

len er vores samlingssted, mødested og omdrejningspunkt for mange aktivite-

ter i vores område. Derfor inviterede landsbylauget midt i marts måned vores 

byrådspolitikere til Ullerup for at spise sammen med os. Vi havde efterfølgen-

de lagt op til en snak om, hvad der skal ske med vores skole i fremtiden. Re-

præsentanter fra foreningslivet fremlagde projekt Bakkensbro - kulturhus og 

samlingssted, hvilket var foreningslivets tanker for en mulig fremtidig brug af 

skolen og dens faciliteter. Disse tanker var politikerne generelt positive over 

for, og vi blev opfordret til at arbejde videre med sagen. Det resulterede i, at et 

lille udvalg blev nedsat til arbejde videre med projektet.  
 

For øjeblikket bruges skolen af:  

Badmintonklubben 

Børnehaven 

Dagplejerne 

Fritidsklubben BOBS  

Gymnastikforeningen  

Julemarked 

Landsbylauget  

Løbeklubben  

Madholdet 

Men man kunne nemt tænke flere aktiviteter ind i og omkring bygningerne, 

f.eks.: 

Folkeoplysning  –  FOF 

PC undervisning for de ældre og uerfarne 

Værksted for ældre medborgere (træ, tekstil, m.m.) 

Foredrag 

Lokalhistorisk forening 

Avnbøl-Ullerup ringridning 

Legestue for dagplejen 

Dilettant/revy  

Foreninger udefra 

Mulighed for at områdets borgere/medlemmer kunne leje små festlokaler. 

Juletræsfest og meget andet. 

Før at vi kan nå til punktet hvor vi kan få skabt et kulturhus og samlingssted, 
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skal vi have fundet en løsning med kommunen. Det er nemlig kommunen, 

som ejer bygningerne og udendørsarealerne, og vi kan som sådan ikke bare 

overtage disse. Arbejdsgruppen har derfor været til en række møder med for-

valtningen og vi skal nu i gang med at finde løsninger på økonomi, ansvar og 

brugsmuligheder. 
 

Nogle af de særlige vigtige områder er: 

Lys, vand og varme, forsikringer og renovation, samt rengøring i de om-

råder, som kommunen stiller til rådighed.  

Vedligeholdelse af bygninger og grønne områder.  

At der skal dannes en forening/bestyrelse omkring stedet, som på borger-

nes vegne skal have ansvaret for - og styringen af skolebygningerne med 

indhold og muligheder.  
 

For at løse nogle af disse punkter forestiller vi os blandt andet at:  

Områdets husstande eller enkeltpersoner tegner et medlemskab og beta-

ler et årskontingent.     

Vi laver en model, som vi kender fra Forsamlingsgården i V. Sottrup.  

Lokalerne i den nuværende indskoling (den nye bygning i skolegården), 

bliver til mødelokale og kan lejes til mindre fester o.l.            

Områdets beboere skal være parate til i fællesskab at deltage i forskelli-

ge arbejder på skolen: rengøring – maling – små vedligeholdelsesopga-

ver osv.  

Dette kunne arrangeres som turnusarbejde, hvor forskellige gader ind-

kaldes til en given opgave.   
 

Med baggrund i disse ideer og punkter har udvalget fået til opgave af forvalt-

ningen at komme med en detaljeret beskrivelse af projektet.  

Det vil sige, at der nu skal arbejdes med samarbejdsform, økonomi, for-

eningsvedtægter og ansvarsområder. Til dette arbejde har kommunen givet 

grønt lys, til at vi må hente hjælp fra deres embedsmænd, og de forventer at 

en færdig beskrivelse af projektet kan være klar i god tid inden deres møde 

d. 21/8, hvor Bakkensbro-emnet skal behandles. 
 

Vi havde selvfølgelig håbet, at en endelig afklaring på Bakkensbros fremtid 

kunne være på plads inden skolen lukker til sommerferien, men det lader sig 

ikke gøre. Dog kan de aktiviteter, som allerede er på skolen (gymnastik, bad-

minton o.s.v.), fortsætte, også selv om skolen er lukket.  
 

I den kommende tid bliver der altså arbejdet på højtryk for at komme i mål 

med planerne. Det vil også sige, at der i nær fremtid vil blive inviteret til stif-
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Modeshow  på Forsamlingsgaarden i Sundeved.  
Sæt kryds i kalenderen mandag den 7. okt.  

Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg i Sundeved er arrangører. 

Hej hele Ullerup 

Det vi synes om skolen er, den er god at gå på. Dengang vi kom her 

til skolen mødtes vi. I samme øjeblik blev vi venner og det har vi 

været i 2 et halvt år nu. Så nu har vi et godt bevis på at man får 

gode venner her på skolen. 

Man får også gode frikvarterer med vennerne. 

I timerne får vi næsten altid et godt kammeratskab. Vi synes at 

alle lærerne er gode til at undervise os. 

Og vi synes det er dårligt at skolen lukker til sommerferien. For 

nu har vi jo lige lært alle børn at kende 

så er det lidt svært at vi lige pludselig 

skal over på en anden skole. 

En af vores kammerater går rundt i nog-

le frikvarterer og har ikke nogen ven-

ner. Vi har prøvet at hjælpe hende 

  

Hilsen 

Kathrine og Annesofie 2. klasse 

tende generalforsamling i den nye forening. Invitationen vil blive husstands-

omdelt, og vi håber på et stort fremmøde, som viser, at vi alle vil bevare 

og udbygge vores muligheder for at kunne samles på og omkring aktiviteter 

på og i skolen. 
  

Bakkensbro skole er nemlig et godt sted at være – også i fremtiden! 
 

Mvh. arbejdsgruppen:  John Solkaer Pedersen 

    Carl Christian Lei 

    Johannes Reimer Hansen  

    Andreas Hermann 

    Samt repræsentanter fra landsbylauget 
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Til fællesspisningen d. 19. marts stod menuen på stegt flæsk med persille-

sovs. Lidt flere end sædvanligt mødte op denne aften i Bakkensbro skoles 

gymnastiksal. Landsbylauget havde nemlig inviteret kommunes politikere til 

at spise med, og efterfølgende debattere den snart nedlagte skoles fremtid 

med os. Om resultatet af dette kan læses andetsteds i bladet. Her på siden 

blot lidt billeder fra en aften, hvor køkkenpersonalet var lidt ”røde i kam-

men” , om det skyldtes de næsten 120 spisende gæster eller havde andre år-

sager, kan kun gisnes om. 
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Sædvanen tro har brandværnet været ude at hverve støttemedlemmer, og 

sædvanen tro er vi blevet taget godt imod og vil gerne takke for alle de bi-

drag, vi har fået. De steder, hvor vi ingen fandt hjemme, har vi lagt en kuvert 

i postkassen, med en opfordring til at give et bidrag foreningen. Skulle ku-

verten være blevet væk, er man altid velkommen til at indbetale sit bidrag på 

brandværnets konto 8060 – 0001086871 

Normalt har vi ikke på forhånd øremærket de penge, vi samler ind, men har 

afhængigt af beløbets størrelse taget bestik af, hvad ”dette års høst” kunne 

bidrage til af udstyr o.l.. I år havde vi dog på forhånd en plan med pengene – 

en hjertestarter til Avnbøl. I vinter fik vi sat hjertestartere op i Blans og i Ul-

lerup, og nu er turen kommet til Avnbøl. Som det sig hør og bør bor et 

brandværn, skal der ikke tøves, når en opgave skal udføres, og derfor er der 

allerede sat en hjertestarter 

op. Den er som det ses place-

ret på Sundeved VVS’s gavl 

på Avnbøløstenvej 3A i 

Avnbøl. Altså nogenlunde 

centralt placeret i byen, så de 

fleste kan komme hurtigt til 

den, hvis uheldet er ude. 
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Nedtagning af flaget ved Ullerup gamle skole.   

Goddag og farvel til Bakkensbro skole. 
Birte Thuesen, Augustenborg. 

 

Den 10. oktober 1952 sagde jeg goddag til Bakkensbro skole. Ullerup skole 

havde på det tidspunkt været min skole siden april 1947. Skoleåret gik den-

gang fra april til april. En gammel, godt brugt skole forlod vi, og en flot, mo-

derne skole tog vi i brug. En centralskole, som det blev kaldt, sammenlagt af 

Avnbøl, Bojskov og Ullerup skoler. 

Ullerup skole var dengang en gammeldags skole med kun to klasseværelser 

( lille og store klasse ), hvori der gik flere årgange sammen. Opvarmningen 

var med kakkelovn, lokummer i gården, ingen speciallokaler, en naturlege-

plads, og den var rigtig god med kolbøttestang og ribber. En stor dam i mid-

ten, hvor vi kunne skøjte om vinteren, desuden mange små buske og træer, 

som vi kunne lege i. Lærerne, vi havde, da jeg begyndte, var lærer Knudsen 

og lærer Holt. Erna Bendixen havde vi til håndgerning og lidt gymnastik. 

Senere kom lærer Christensen, lærer Rasmussen og lærer Sørensen til, og 

disse tre flyttede med til Bakkensbro skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sidste dag på Ullerup skole stod alle elever og lærere rundt om dammen 

og flagstangen, flaget blev hejst ned, og så vandrede vi alle afsted til Bak-

kensbro skole. Vi mødtes med klasserne fra Avnbøl og Bojskov skoler, og så 

gik vi samlet gennem den store låge med årstallet 1952 op ad bakken og ind i 

skolegården. Og sikken en skole, vi kom til. Alt var splinternyt. Hver klasse 

havde sit eget klasseværelse. Der var fine toiletter og håndvaske på gangen, 

og så var der en gymnastiksal med scene og et omklædningsrum med bruse-
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bad. Sådan en nymodens ting 

kendte vi knap nok hjemme-

fra. Nu behøvede vi ikke me-

re gå til gymnastik i Mar-

quardsens kro i Avnbøl hos 

Christine Lyck. Vi kunne 

også spille teater, og det før-

ste stykke vi spillede det år, 

var Svinedrengen af H.C. 

Andersen. En anden fanta-

stisk ting, der var på den nye 

skole, var et skolekøkken. 

Det var selvfølgelig kun for-

beholdt pigerne, men dren-

gene havde til gengæld et 

fint udstyret sløjdlokale helt 

oppe under taget.  

Husgerning i det nye køkken 

husker jeg rigtig tydeligt. 

Det var et dejligt fag, skønt 

vi var lidt bange for frk. Jen-

sen, som underviste os, for 

hun var skrap. Hun kom cyk-

lende fra Bojskov. Hendes 

sorte hår var stramt redt til-

bage med en knold i nakken . 

Det første, vi lærte, var 

hvordan vi skulle vride en 

karklud den rigtige vej og så lave havregrød med revne æbler på. Efterhån-

den lærte vi at lave mange gode retter, og havde vi selv ingredienserne med, 

måtte vi bage en kage og tage den med hjem bagefter. Alle skulle have for-

klæde på og en hvid kappe om håret. Hver elev havde sin egen elkogeplade. 

Lære at vaske skulle vi også, og til det brug var der en gruekedel, som der 

skulle fyres op under.  

Legepladsen var vi ikke så tilfredse med, for der var kun asfalt og ingen le-

geredskaber, men de kom vist nok til senere. Lige over for legepladsen boe-

de alle lærerne i et langt hus. Der boede de førstnævnte lærere + fru Søren-

sen og frk. Hostrup, som var nyansat. Senere kom der selvfølgelig flere lære-

På vej til Bakknsbro skole d. 10. oktober 1952. 
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re til, og der blev også bygget flere lærerboliger. Jeg har ikke kendt til nogle 

uoverensstemmelser, fordi vi nu skulle være sammen med dem fra Avnbøl 

og Bojskov skoler; tværtimod syntes vi, det var spændende, og vi piger 

kendte også lidt til hinanden, fordi vi havde gået til gymnastik i Avnbøl. 

Min skolegang på Bakkensbro skole blev ikke så lang, da jeg allerede i au-

gust 1953 begyndte i mellemskolen på Statsskolen i Sønderborg. Men kon-

takten til skolen var der stadig, fordi min lillesøster, Marie, gik der, og vores 

far var medlem af skolekommissionen i mange år. Min forbindelse med sko-

len stoppede, da jeg rejste hjemmefra for at uddanne mig. Nu går der mange 

år, hvor jeg ikke tænker så meget på Bakkensbro skole. Men min interesse 

for skolen bliver vakt igen. Jeg får nemlig tre børnebørn, som alle kommer 

til at gå på Bakkensbro skole.  Nu bliver jeg indkaldt til bedsteforældredag, 

teater/musical, emneuge, åbenskole, og hvad det ellers hedder. Det var spæn-

dende at komme op og se den gamle skole i fuld vigør. 50 års jubilæet 2002 

deltog jeg også i sammen med mange gamle klassekammerater. Men nu er 

det altså slut, skolens nedlæggelse er besluttet.  Sofie startede i 2001, Cecilie 

et par år senere, og Peter siger nu farvel og lukker og slukker ved at gå ud af 

6. klasse og fortsætte på Nydamskolen. Bakkensbro skoles æra er slut.  
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Bambusstien 
Søndag den 14. april hvor anemoner stod nyudsprungne og flotte, blev Avn-

bølsneds/ Bambusskovens nye sti indviet. Over 100 børn og voksne mødte 

frem for at prøve den nye sti. 

Som ved rigtige 

indvielser blev 

der holdt taler, 

her af Landsby-

laugets formand 

Asmus Madsen 

og af skovrider 

Inge Gillesberg 

fra Naturstyrel-

sen. Sammen 

klippede de også 

stiens ind-

gangsport af 

bambus over, in-

den folk gik stien 

sammen med na-

turvejleder An-

dreas Hermann eller løb ud på orienteringsløbet, som var lagt ud på dagen. 

Bambusstien, som stien hedder, er på godt 1200 meter og sammen med 

skovvejen, giver det en dejlig gåtur rundt i skoven på godt 2 kilometer. Tu-

ren går gennem granskov, løvskov, forbi nogle af de nye 

”motorvejsvandhuller”, 

gravhøjen, spændende 

natur og ikke mindst 

skovens ”vartegn” bam-

bussen. 

Efter gåturen var der 

salg af øl, vand og pøl-

ser på Dansepladsen. 

En herlig dag med glade 

mennesker. 
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Naturen lige nu. 
Ude i naturen sker det hele lige nu. 

Planterne gror for at nå deres mål at kunne kaste frø til næste generation, in-

den de dør. Nogle er allerede færdige, som f.eks. Anemonen, som nu lagrer 

energi i form af sukkerstoffer i sine rødder. Det gør den via fotosyntesen, 

hvor den omdanner solens energi til sukker. Denne sukker skal den bruge til 

næste års tidlige vækst og lag-

rer den derfor i sine rødder. 

Hos dyrene er årets yngel be-

gyndt at komme frem fra sine 

reder, skjul og gemmesteder. 

Man kan derfor være heldig at 

se rådyret med lam i denne tid 

eller måske et kuld rævehval-

pe ved rævegraven. Husk dog 

at holde afstand og kun kigge. 

Selvom dyrene kan se forladte 

ud, så er det en del af dyrenes 

overlevelsesstrategi at efterla-

de ungerne i kortere eller længere tid, så længe at ungerne ikke kan følge 

med moderen. Det vil sige, at råen godt kan finde på at efterlade sit lam i fle-

re timer ad gangen. Derved tiltrækker hun ikke opmærksomhed omkring der, 

hvor lammet ligger, og hun kan i perioden tage føde til sig. Lammet ligger så 

gemt i vegetationen og venter på at råen kommer og giver det mad. I den pe-

riode, hvor lammet ikke kan følge moderen, har det pletter på sin pels. Det er 

med til at camouflere lammet for dets fjender. Når lammet bliver større, for-

svinder pletterne. 
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Ullerup ZoneTerapi 
Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi 

Tlf.: 26 37 30 39    www.ullerupzoneterapi.dk 

Gaveidé 
Tilskud  
Firmaaftale 
Babymassage 
kursus  
Børn   

Om Bakkensbro skole 
Bakkensbro er en god skole. Man kan lære alt muligt 
her på Bakkensbro, som dividere, sum, kolon og minus. 
Her på Bakkensbro får man mulighed for at få nye ven-
ner og prøve mange ting. 
Vores motto er 
Hvis du har en god ven, så har du et godt frikvarter. 
Biblioteket er et godt sted at være. Der er ro, når man 
har brug for det. 
Man kan arbejde på biblioteket  
og læse en god bog. 
  
Mikkel Eckert og Rune Durk 2.a 

Vorterod: 
Vidste du det? 

Nogle planter formerer sig ved frø, an-

dre ved udløbere. Vorterod danner yng-

leknopper, der er en nøjagtig kopi af den 

plante, som knoppen dannes af. Planten 

spredes ofte med lidt jord, som klæber 

til dyr eller til fodtøj. 
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Hvor mange gange en ting skal ske, før det bliver en tradition, ved jeg egent-

lig ikke, men jeg føler det næsten er blevet tradition at delagtiggøre bladets 

læsere i Svend, Eigil, Tage, Leif og Niels-Erik’s årlige dyst om at få den 

bedste kartoffelhøst.  

Nok har der været stor forskel på høstudbyttet de tidligere år, men da der 

som reglerne tilskriver, i år blev høstet d. 8. maj imellem 14.00 og 16.30, 

viste det mildt sagt nogle steder så katastrofale resultater, at visse af kompe-

tanterne straks forlangte navneforbud og dermed anonymitet, hvis resultatet 

skulle offentliggøres i pressen (AU-posten). På redaktionen har vi taget dette 

til efterretning, men vil dog alligevel løfte sløret for, at det i år blev Leif, 

som med en samlet høst fra sine fire 

læggekartofler på 1.392 gram blev årets 

vinder. Hvem der fik årets femte og sid-

steplads med 

en samlet høst 

på i alt 78 

gram, forbliver 

derimod usagt. 

Efter høsten kan nogle fejre resultatet, 

mens andre forsøger at drukne sorgerne 

Lille Pæ va op væ æ dochte å 

skul vaksineres. 

Æ dochte spør venle vafå en 

arm han ska stik i, 

Pæ seje i min moe`s 
 

Jalsen æ nabo 
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Skal vi fortsat have gymnastik på Bakkensbro ? 
 

Bestyrelsen i Sundeved Gymnastikforening har et ønske om, at der 
fortsat laves gymnastik på Bakkensbro Skole. Men vi klarer ikke alt 
alene og har derfor brug for hjælp. Har du/I lyst til at være instruktør
(er) og hjælper for vores krudtugler (piger/drenge fra 0-3 kl.), så kon-
takt en fra bestyrelsen (www.Sundeved-gymnastik.dk)  Dag og tids-
punkt finder vi ud af, og relevante kurser hos DGI klarer vi også. Vi 
mangler også en hjælpeinstruktør til vores piger/drenge 3-5 år om 
tirsdagen fra 16.15-17.15. En hjælpeinstruktør skal gå i mindst 6.kl og 
have godt humør og lyst til at lave gymnastik med en flok glade børn. 
Har du en god idé til et gymnastikhold for børn el. voksne på Bakken-
bro, vil vi gerne høre fra dig. Vi glæder os til at høre fra DIG  
 

Hilsen 
Sundeved Gymnastikforening 

Transformatortårne i Ullerup og Avnbøl 
 

De gamle transformatortårne er næsten forsvundet fra det danske landskab. 

Tårnenes funktion var at transformere spændingen ned, inden strømmen blev 

distribueret ud til de mindre lokaliteter og slutbrugerne. Transformatortårne-

ne stammer fra 1920´rne, hvor landet blev elektrificeret. Dengang blev 

strømmen til slutbrugerne ført ud i lokalsamfundene via luftledninger fra 

transformatortårnene. Transformatoren var monteret i tårnet i ledningshøjde, 

og der  var mulighed for at foretage betjening fra bunden af tårnet ved hjælp 

af håndtag monteret på stænger, der 

var forbundne til transformatoren.  I 

dag er kablerne til slutbrugerne lagt i 

jorden, og derfor er der næsten ikke 

længere nogen anvendelse for tårnene. 

I Ullerup var der (mindst) tre transfor-

matortårne. Et af dem stod ud for Kir-

kepolds udkørsel til Philipsborgvej. 

Få dage før nedrivningen af tårnet tog 

jeg billedet her: 
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De nye transformere blev monteret i 

de grønne containerskabe, og deref-

ter var det gamle tårn overflødigt. 

Typen her var kendt overalt i Søn-

derjylland. Ved opførelsen af tårne-

ne var der ofte store beboerprotester 

sådan lidt a la vindmølleprotester-

ne ! 

På Kalvetoften nær ved fa. Witt & 

Søn´s værksted stod der et transfor-

matortårn, som var helt anderledes, 

idet det var et metaltårn. På billedet ses tydeligt luftledningerne, som i dag er 

taget ned. 

På hjørnet ned til Trekanten fra 

Højholt i Ullerup stod et lignende  

tårn. Det var bestemt heller ikke 

nogen skønhed. Billedet er taget, 

mens der endnu var købmand på 

Højholt og bager Arens´s hus end-

nu stod der. I øvrigt var tidligere 

(omkring 1900) en rebslagerbane, 

der gik fra købmandsforretningen 

og ca hen til det sted, hvor trans-

formatortårnet stod. 

 

Der har været mange flere transformatortårne i Ullerup sogn, og de har så 

haft deres ”levetid”.  Fra Avnbøl har jeg desværre kun eet billede – nemlig 

fra Avnbøløstenvej, hvor ”æ 

drejer”  Mehlskov holder i 

sin bil, og hvor konen og 

sønnen selvfølgelig er med. I 

baggrunden ses transforma-

tortårnet, som i øvrigt var et 

af de sidste, der blev revet 

ned. 

 
Knud Tejlgaard Jensen 

2013 
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Fredag d. 14. juni klokken 17.30.  

Menuen står denne gang på: 

Boller i karry  
med revne gulerødder, friske ananas, rosiner og kokosmel!  

 

Pris: 

 Voksne 20,- 

 Børn 10,- 

 Øl 10,- 

 Vand 5,- 
 

Husk selv tallerkner og bestik. 
  

Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:  

  Madlavningsholdet 

  Bordopstillingsholdet 
 

 

Tilmelding senest d. 10. 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. 

Bladuddelere efterlyses til dele af Avnbøl og til Åbenråvej! 
Har du lyst til fire gange om året at bruge en time eller to at på dele AU-

posten ud, på gåben, cykel, knallert eller i bil, med dig selv, dine børn eller 

forældre, så kontakt mig på:  21 86 17 08 

     bobonde@gmail.com 

     Kalvetoft 4, i Ullerup 

Bo 
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Støt Vedligeholdelsen af Ballebro Badebro 

 
I forbindelse med renovering / vedligeholdelsen af Badebroen ved  

Ballebro er der sat indsamlingsbøtter op ved : 

 

Ellen (pølsevogn, Ballebro) 

Ole (Spar købmand, Blans) 

Ovethi (Dansk dæk service, Ullerup) 

Q8 (Tank, Ullerup)  

samt ved  

SAF (Foderstof, Ullerup) 

 

Vær med til at gøre en forskel. 

Støt Badebroen  

 

Mvh Blans Landsbylaug 

Så er der atter tid til at sætte kryds i kalenderen, nemlig d. 13. og 

14. September 2013. 

Det 33. Avnbøl/Ullerup Ringridning skal afholdes, og selv om vi 

endnu ikke med sikkerhed ved, hvor det bliver, så er vi sikre på, 

at det igen i år bliver et brag af en fest.  

 

Der mangler stadig hænder i udvalget, så kunne du tænke dig at 

lægge lidt timer i at hjælpe med at stable det hele på benene, så 

mangler vi dig. 

Mere info om hvornår vi mødes næste gang, så send gerne en 

mail på: til.nicky@live.dk 
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En flok aktive borgere hyggede sig en dejlig forårsdag midt i april med at 

rydde op ved veje og i grøfter. Der var tydeligt at se, at der står et vindue 

åbent i nogle af de biler, der kører på vejene. 

Det var desværre ingen overra-

skelse, at der var mange dåser, 

og en del indpakning fra fast-

food og den slags. 

Vi havde bemærket, at kommu-

nen havde samlet affald på 

Avnbølvej, og på Phillipsborg-

vej, ca. 14 dage forinden, så der 

var det ikke så slemt. Det var til gengæld tydeligt, at de ikke havde været ved 

motorvejens afkørsel og ned mod slagteriet på Langbro. Der var der meget at 

samle op. Vi samlede 20 sække, med omkring 15 kg. i gennemsnit, bl.a. om-

kring 130 dåser.  :-/  

Vi var 21 i år og vi sluttede, hvor vi star-

tede, på skolen, hvor vi fik middagsmad, 

og en øl eller vand efter temperament. 

Lauget takker Robert for maden, bikse-

mad med spejlæg. Kødet var rester fra 

sidste fællesspisning. Og vi takker for øl 

og vand, som er sponsoreret af Sønder-

borg forsyning, det er aftale som DN 

Sønderborg har sørget for. 

Alt i alt en hyggelig formiddag, som jeg kan anbefale, at flere kommer med 

til næste år. 

Vi samlede ind samme dag som resten af Danmark. Det er en dag, som Na-

turfredningsforeningen har foreslået. Så det bakker vi op om. 

En stor tak til de aktive, der kom og støttede op om arrangementet, det er jo 

til alles fornøjelse. 

Også tak til kommunen, der stillede en 

container op til samme formål. Det må og-

så godt være lidt let for os at slippe af med 

sækkene bagefter. 

 

Asmus 
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Tak for opmærksomheden 

 ved min konfirmation. 

Kærlig hilsen 

Anne Kathrine. 

 

 

 

Lørdag den 4. maj ved Ballebro. 
"Morgenbadedamerne" havde organiseret, at badebroen blev  

sat i vandet ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 

Damerne serverede kaffe og brød samt rensede stranden for tang. 

Mændene "gik i vandet" og klarede det grove arbejde. 
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Vi mødes Søndag d. 23/6 kl. 18 på 
Bakkensbro skole og går i fakkel-
optog ud til Dansepladsen 
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I anledning af skolelukningen kommer her en af KT’s historier som før har 

været bragt i bladet. 

 

 

 

Første gang man i sognerådet talte om en ny skole for eleverne i Avnbøl og 

Ullerup var i 1937. Sagen blev dog henlagt, idet der lød advarende røster om, 

at så længe de gamle lærere var ansat på skolerne i Avnbøl og Ullerup, ville 

der ikke kunne skabes enighed om opførelsen af en ny skole for begge lands-

byer sammen med Bojskov-området. 

Men i Bojskov steg børnetallet, så her blev sognerådet nødt til at udvide Boj-

skov skole, en udvidelse der stod færdig i 1942, og som kostede 66.500 kr. 

Næste trin var et forslag fra sognerådet. Det gik ud på, at man skulle begyn-

de at anlægge en sportsplads med tilhørende gymnastiksal. Så kunne man 

senere hen udvide med en skolebygning og lærerboliger. Det skal bemærkes, 

at behovet for gymnastiksal var påtrængende, idet ingen af de eksisterende 

skoler havde indendørs gymnastikfaciliteter, men også dette forslag måtte 

henlægges – ”man” kunne heller ikke denne gang skabe enighed. 

Men så i 1949-50 tog sagen en ny vending. Planer for en ny skole med nye 

lærerboliger blev godkendt af sognerådet og senere også af undervisningsmi-

nisteriet. Hans Hymøller og arkitekt Meyling havde været en tur i Køben-

havn med planerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1950 forelå byggetilladelsen, og så startede byggeriet i 1951-52. Skolen 

skulle bygges nøjagtig midt imellem de to landsbyer Avnbøl og Ullerup, og 

til skolen skulle der opføres fire lærerboliger. (Dengang havde sognerådet 

pligt til at skaffe lærerboliger og lærerne havde pligt til at bo i disse boliger.) 

                     1928 - 1940                                              2013 
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Den 10. oktober 1952 blev skolen indviet. Sognerådsformand Peder Jørgen-

sen holdt indvielsestalen  og overrakte herefter skolens nøgler til skolens le-

der, førstelærer Rasmussen. 

Byggeriet af skolen og lærerboliger + anlæg af sportsplads kostede i alt 

750.000 kr. (NB! 1952-kr.) 

Men så i 1959 nedlagde sognerådet Bojskov skole, og eleverne herfra blev 

overført til Avnbøl-Ullerup skole. Beboerne fremtvang et løfte fra sognerå-

det om, at børnene fra Bojskov-distriktet skulle køres til skole i skolebus. Og 

så skulle skolens navn ændres, så navnet ikke alene signalerede tilhørsfor-

hold til Avnbøl og Ullerup. 

Sognerådet gik i tænkeboks, og man fandt stednavnet BAKKENSBRO. Og 

her er spørgsmålet så, hvorledes dette navn er opstået. To teorier gør sig gæl-

dende: 

1. En ”bro” er på sønderjysk dialekt det samme som en gårdsplads eller 

en åben plads i en skovtykning. ”Bache” – var et ikke helt ukendt per-

sonnavn i ældre tider, så måske er Bakkensbro i virkeligheden                                                                                                                                                    

Baches gårdsplads eller Baches åbne plads. 

2. I lavningen mellem Avnbøl og Ullerup løb der tidligere en bæk, som 

havde sit udspring i Avnbøl Sned. Bækken er i  dag rørlagt, men fort-

sætter i øvrigt gennem Tranekær, Kasmosedam og løber videre til Baså 

for til slut at udmunde i Alssund ved Sottrupskov. For at komme over 

denne bæk, kan der udmærket have været en bro, som førte vejen vide-

re til den bakke, som skolen i dag ligger på. Denne teori understøttes af 

placeringen af navnet Bakkensbro på de ældre landkort. 

Om skolens historie i øvrigt kan man læse i publikationer fra Historisk For-

ening for Sundeved. 

 

Knud Teglgård Jensen 
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Projekt Danseplads og Bambussti i Avnbølsned: 

Projektet tog sin begyndelse for ca. fem år siden. 

 

2008: 
Dengang havde vi som relativt nystartet landsbylaug behov for et projekt, 

som kunne synliggøre landsbylaugets eksistens og være til gavn for hele lo-

kalområdet. Man havde som landsbylaug eksisteret et par år, men følte ikke 

rigtigt, at det arbejde, der blev lagt i diverse projekter, var til den store nytte. 

Når man lader sig stille op til at deltage i frivilligt arbejde, gør man det som 

regel ud fra en ide om, at man kan gøre noget for andre, for en god sag, eller 

for at ændre noget til det bedre. I landsbylauget har vi en vision om, at gøre 

det at være borger i området til en attraktiv ting. Vi havde startet juletræsfe-

sten for de små op. Vi blev spurgt til råds om placering af ny busholdeplads, 

og vi havde kæmpet for at få bygget en ”medborgerhusfløj” til skolen.  

Men alting var noget op ad bakke, og som det seriøse landsbylaug der gjorde 

en forskel, blev vi ikke set. Vi havde med andre ord behov for en succeshi-

storie til at promovere os på. 

Som vi alle ved er åbne vidder, skov og strand, noget som de fleste af os for-
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binder med positivt at have i sin nærhed. Og vi har jo disse ting inden for 

vores umiddelbare nærhed. Der var bare det med skoven, at den ikke var så 

attraktiv at tage på søndagsudflugt i. Godt nok var det en statsskov på 65 ha. 

som ingen kunne få dårlig samvittighed over at færdes i, men den eneste vej 

igennem skoven var den lange lige og brede vej som gik lige igennem – ti 

minutter, og traveturen måtte vende, så man kunne komme tilbage til ud-

gangspunktet.  

Da en lokal borger foreslog os at gøre noget ved sagen, og da vedkommende 

mente at kunne hjælpe med diverse forbindelser til skov og naturstyrelsen, 

blev vi enige om at se på projektet. 

Et naturudvalg, bestående af tre fra landsbylauget samt skovens nabo Andre-

as Hermann blev nedsat, og projektet blev beskrevet. 

Som udgangspunkt deltes projektet op i tre etaper:  
 

Dansepladsen: 

Fra gammel tid kunne inde midt i skoven, men lige ved siden af skov-

vejen, stadig ses resterne af et stendige eller en jordvold, der omkranse-

de det areal, som før havde tilhørt den skovridderbolig, der lå i skoven. 

En gammel historie beretter, at man før i tiden mødtes på marken bag 

skovridderboligen (som også var kro for de rejsende) og festede og 

dansede. Heraf kom navnet ”Dansepladsen”. 

Jordvolden omkranser et areal på ca. 4000 m2. Arealet var i brug til 

almindelig skovdrift, og vi så det gerne skovet, så vi fik en åben plads 

med græs, plads til bivuak, boldspil, borde, bænke og bålsted – altså en 

destination for en picnic tur. 
 

Bambusstien: 

En måde at komme nærmere skoven på skulle være at etablere en sti, 

som snoede sig igennem den. En rute på ca. 1200 m, som førte igen-

nem både nåle- og løvskov, forbi vandhuller o, rester af en gammel 

gravhøj, blev skitseret. Ved den ene ende af stien er et område med 

bambus, som en skovridder under anden verdenskrig fik tilplantet.  

Heraf navnet ”Bambusstien” 
 

Økobaser: 

Med skole, børnehave og dagplejer i nærheden var det naturligt at tæn-

ke dem ind som brugere af de nye muligheder i skoven. Derfor blev det 

planlagt at det skulle opstilles fem økobaser i skoven. Økobaser  - en 

form for kasser -  skulle indeholde : 
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 En kasse der omhandler skovens træer. Indeholdende fagbøger, 

målebånd, graveskovl lupper, knive osv. 

 En kasse der omhandler skovens dyr. Indeholdende fagbøger, 

skind, indsamlingsbakke, lupglas osv. 

 En kasse der omhandler søens dyr. Indeholdende fagbøger, net, 

spand, indsamlingsglas osv. 

 En kasse der omhandler naturlege. Indeholdende reb, snor, presen-

ning, karabinhager osv. 

 En kasse der indeholder kulturhistorie fra området. Indeholdende 

faglitteratur om emnet, udstyr til rollespil om gamle dage. 

Det var tanken, at økobaserne skulle være aflåste med kodelåse, hvor koden 

kunne rekvireres på landsbylaugets hjemmeside og således være til rådighed 

for alle. 
 

Sådan tænktes projektet at se ud når det var færdigt. 

Vi havde igennem Andreas Hermann fået tilsagn om, at Skov- og Naturstyrel-

sen så positivt på projektet, men at det var forbundet med visse betingelser. 

Som udgangspunkt skulle det være omkostningsfrit for Skov- og Naturstyrel-

sen. Alle udgifter skulle altså afholdes af landsbylauget. 

 Vedligeholdelsespligten var alene landsbylaugets, og der skulle vedlige-

holdes . 

 Ingen bivuak i skoven. (her mente man skoven var for lille) 

 Al skiltning skulle være efter Skov- og Naturstyrelsens standard. 

 Hvis ikke anlægget længere bruges, skulle det fjernes på landsbylaugets 

regning. 
 

Med det grundlæggende i orden fik vi skrevet projektet ind i vores lokale ud-

viklingsplan, som er fundamentet for landsbylaugets arbejde. På den måde var 

projektet gjort officielt, og vi kunne nu begynde at budgettere og siden søge 

økonomiske midler.   

Udgiften ved at etablere de tre dele af projektet blev beregnet til at beløbe sig 

til : 

Danseplads:   ca. 30.000 kr. 

Bambussti: ca. 95.000 kr. 

Økobaser: ca. 30.000 kr. 

I alt          ca. 155.000 kr. 
 

2009: 
I foråret søgte vi om midler ved flere forskellige fonde o.l.   
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Det var ikke alle som gav positive tilsagn, men i efteråret 2009 fik vi tilsagn 

om tilskud på ca. 57.000 kr. fra LAG, og vi turde nu tro på projektet.   

I december måned havde naturudvalget møde med skovfoged Martin Rei-

mers, fra Skov- og Naturstyrelsen i Sønderjylland, for at besigtige skoven og 

tale om projektet. 
 

2010: 
Om det har været på grund af gode forbindelser, velvilje eller mangel på ar-

bejdsopgaver til skovens folk, gik Skov- og Naturstyrelsen allerede i det tid-

lige forår, i gang med at skove træ på dansepladsen. Det var jo gavntræ, som 

skulle sælges og køres væk. Altså var vi nu kommet i gang. Dette dog ikke 

helt uden bekymring fra landsbylaugets side – vi havde nok fået tilsagn om 

penge men endnu ikke fået nogen udbetalt, som kunne betales regninger 

med. 

En gruppe borgere fra området tilbragte i selskab med andre grupper fra lo-

kalsamfund i kommunen, en weekend i foråret på Sandbjerg slot. Her arbej-

dede de med, og fremlagde hver et projekt, som skulle fremme sammenhol-

det imellem de forskellige generationer i et lokalområde. Vores projekt 

”Børn og gamle i Bambusskoven” fik en kontant belønning på 20.000 kr. 

til støtte til projektet og kommende aktiviteter i skoven.  Vi havde altså fået 

penge i hånden, som vi kunne arbejde med. 

Andre tilskud og tilsagn herom kom dog. Vi fik positive svar fra: 

Landdistriksudvalget (pulje i Sønderborg kommune til landdistrikterne)  

     72.000 kr.  

Friluftsrådet - til økobaser 27.500 kr.  

LAG (EU-midler)    56.790 kr. 

LAG midlerne kunne først komme til udbetaling når hele projektet var fær-

diggjort, og tilskuddet fra friluftsrådet kunne først komme på tale, når de før-

ste to projekter var færdiggjorte. Altså 

måtte vi sætte vores lid til, at man ville 

se velvilligt på os fra Sønderborg kom-

munes side. Alternativt skulle vi søge 

en mellemfinansering.  

I det sene forår gik vi i gang med at få 

ryddet kvas og knust stød på og om-

kring dansepladsen, vi mente, at økono-

mien kunne bære denne første del. Her 

valgte vi at bruge en af de entreprenø-
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rer, som Skov- og Naturstyrelsen i forvejen bruger.  

Tiden gik, og vi havde stadig lidt penge til overs i kassen, så da sommeren 

gik på hæld, kaldte vi igennnem landsbylaugets blad AU-posten til arbejds-

dag i skoven. Der blev indkøbt egeplanker, så der kunne laves borde og bæn-

ke, der blev jævnet jord og ryddet kviste, så der kunne sås græs. 
 

2011: 
Som en forsinket julegave fik vi i januar fra Landdistriktsudvalget  72.000 

kr. til projektet, og vi havde nu økonomi til at fortsætte. 

 I efteråret 2010 skulle der have været sået græs på Dansepladsen. Men jor-

den omkring de mange træstubbe som vi i foråret havde fået knust, var be-

gyndt synke. Det betød, at de mange træstubbe stak op overalt og ville resul-

tere i, at græsset ville blive alt for ujævnt. Det betød en ekstraudgift på ca. 

6.000 kr. til knusning af stød igen. Endelig kunne vi i foråret 2011 så græs på 

pladsen.  Bålsteder blev etableret og en ny tradition blev skabt – vi inviterede 

nu til Sankt Hans på Dansepladsen. Ca. 130 mennesker i alle aldre deltog i 

Sankt Hans på dansepladsen. Børnehaven havde lavet en heks til bålet, og 

skolens sfo havde lavet fakler, som blev båret i fakkeloptog fra skolen til 

dansepladsen. 

I forbindelse med motorvejsbyggeriet var motorvejskonsortiet blevet forplig-

tet til at etablere vandhuller, som en del af naturgenopretningen i området. 11 

af disse nye vandhuller blev skabt i Avnbølsned, andre vandhuller blev ren-

set op, og som et plus fik vi nu endnu mere natur at se, på når vores bambus-

sti senere kunne betrædes.  

I vinteren 2011/12 var skovens folk igen i gang med at fælde træ og fik ved 

den lejlighed også ryddet den sti, som skulle blive til Bambusstien. 
 

2012: 
Nu var der noget at se 

på. Det var kommet liv 

i de mange nye vand-

huller, og Skov- og Na-

turstyrelsen inviterede 

til vandhulstur i Avn-

bølsned. Naturvejleder 

Andreas Hermann for-

talte og viste rundt, 

børn og voksne fik ud-
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leveret fiskenet og fangede salamandere, vandkalve og rygsvømmere. Ved 

dette som ved alle andre større arrangementer i skoven, solgte landsbylauget 

ringridderpølser, øl og vand på dansepladsen. Selv om dagen startede med 

regnvejr, mødte der ca. 100 mennesker op og oplevede naturen. 
 

Ikke alt går efter planen. Man har i kommunen valgt at lukke vores lokale 

skole, så den vil kun eksistere til sommerferiens start i 2013. Det betyder, at 

vores projekt med fem økobaser med undervisningsmateriale til hele skole-

klasser bliver skrinlagt. Vi kontakter Friluftrådet og siger nej tak. Vi mener 

ikke at kunne bruge de mange penge, uden en skole til at benytte sig af det. 

Sidste år blev græsset slået ved hjælp af en lokal landmands brakpudser, men 

kirken har nu ladet sin plæneklipper stå til rådighed for landsbylauget, når 

græsset på dansepladsen skal klippes. Det har givet et lidt pænere resultat. 

Græsset klippes nu ca. en gang om måneden.  

Igen kom ca. 130 personer til Sankt Hansbål i skoven. 

I august måned skulle Bambusstien etableres. Ca. 1.200 meter sti skulle vi 

have. Endnu en gang kontaktede vi de folk, som i forvejen arbejder for Skov

- og Naturstyrelsen. Men denne gang måtte vi melde pas. Skulle stien etable-

res efter samme standard som i skovene omkring Gråsten, ville beløbet langt 

overstige det beløb, vi havde til rådighed. Vi endte med at hyre en lokal en-

treprenør, som ville levere stabilgrus, små gravemaskiner og mandskab til 

disse, for ca. 65.000 kr. (ca. det halve af hvad vi ellers havde fået tilbud på.)  

Sidst på sommeren lå der så 200 m3 stabilgrus på skovvejen. Da skovstien 

ikke skulle være bredere end 120 cm, kunne traktor og vogn ikke komme på 

tale. Vi havde derfor lejet fire motoriserede trillebøre til at køre gruset ind 

med. Dette viste sig slet ikke at være nok, og endnu en gang måtte kirkens 

materiel tages til hjælp. Ca. 10 frivillige hjalp i hele weekenden tilmed at 

etablere Bambusstien, som nu kunne tages i brug.  
 

2013: 
Projektet skal indvies!  

Der er i vinterens løb indkøbt skilte til at vise vej til Bambussti og Danse-

plads. De bliver monteret i det tidlige forår, og en officiel åbning skal finde 

sted søndag d. 14 april. 

Igen er det Skov- og Naturstyrelsen der i samarbejde med Avnbøl-Ullerup 

landsbylaug inviterer til en dag i skoven. Der holdes taler af Inge Gillesberg 

fra Naturstyrelsen og Asmus Madsen fra landsbylauget, som efterfølgende 

klipper båndet (i form af bambuskviste) over og officielt indvier Bambus-

stien.  
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Der var arrangeret O-løb for de små, og naturvejleder Andreas Hermann vi-

ste vej på stien og fortalte om hvad vi kunne se og opleve på vejen rundt i 

skoven. 

Efterfølgende kunne de ca. 100 fremmødte købe pølser øl og vand på danse-

pladsen.  
 

I fremtiden: 
De økobaser, som vi har skrinlagt, er ikke helt glemt. Vi mener stadig, at 

skal der være mulighed for at låne et fiskenet, og også at kunne læse lidt om 

skovens flora og fauna. Det er landsbylaugets plan, at der skal laves en eller 

to kasser med den slags materialer, som alle kan låne, når de kommer i sko-

ven. 

Vi mangler stadig at skilte lidt bedre for både danseplads og bambussti i 

udkanten af skoven. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på anlæggets eksistens i div. pjecer, på 

internettet osv. 

Vi vil gerne have lidt bedre parkeringsmuligheder i begge ender af sko-

ven. 

Men før vi kan komme videre med de ting, som koster penge, har vi et behov 

for at få de midler, vi har fået stillet i udsigt ved LAG. Projektet skal jo være 

færdigt før man kan sende den endelige ansøgning ind. Et regnskab skal re-

videres og godkendes af en autoriseret revisor. Og når det så er på plads, kan 

man bede om de penge, man allerede har brugt. Vi har for over et halvt år 

siden sendt et godkendt regnskab ind over det færdiggjorte projekt, men har 

fået at vide, at vi nok skal forvente at der kan gå endnu et halvt år, før de 

57.000 kr. kommer til udbetaling. 
 

Eftertanker! 
Jeg har her forsøgt i kronologisk orden at beskrive projektet fra start til slut. 

Mange ting er nok glemt, men jeg mener dog i store træk at have fået det he-

le med. 

For at kunne magte et sådant projekt kræver det ildsjæle, lokalområdets be-

vågenhed og opbakning, god økonomi, og masser af tålmodighed. 

Man siger ofte, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, men det er nok ikke helt 

rigtigt. Derimod tror jeg, at den anerkendelse af det udførte arbejde man får, 

er lønnen i disse tilfælde.  

Hvis ikke Dansepladsen og Bambusstien vil blive brugt i fremtiden, så vil 

”lønnen” ikke være så stor, som hvis skoven vil blive velbesøgt.  Min lille 
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Så flot ser der ud på Dansepladsen når græsset 

lige er slået. Det vil det også være til Sankt Hans. 

Men hvem var det nu som meldte sig til at lave 

bålet i år. Jeg har glemt det. Kontakt mig lige på 

21 86 17 08, så jeg igen kan sove roligt om natten. 

Bo 

filosofi kun for at sige, at vil man kaste sig ud i et sådan projekt, så er det 

vigtigt at sigte efter et så bredt publikum som muligt, for at få den store op-

bakning. Det kan også give andre lyst til at involvere sig i lignende ting, når 

de oplever succesen! 

For at få opmærksomhed omkring projektet i skoven, har vi forsøgt at få så 

meget omtale i pressen som muligt. Vi har flittigt beskrevet i vores lokale 

blad, AU-posten, hvad der foregår. Vi har skrevet om gravhøjen, gengivet 

historien om, hvorfor en skovridder engang plantede bambus i skoven. Og vi 

har på den måde fået mange mennesker til at slå et smut i skoven for lige at 

se. Når der har været behov for ekstra hjælp i skoven, er det også i AU-

posten vi har annonceret efter det. I de år som er gået med projektet, har vi 

oplevet at det er blevet nemmere at få hjælp, når vi kalder. Det tror vi, er for-

di folk er begyndt at føle et ejerskab til projektet.  

I alt må man sige, at dette projekt, blandt en del andre, har vist at landsbylau-

get er en del af lokalsamfundet, som man sætter pris på og bakker op om-

kring. 
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D. 25. marts havde brandværnet inviteret til en aften i hjertestarterens tegn. 

Vi havde fået en redder til at fortælle lidt om førstehjælp generelt, og brugen 

af hjertestarter specielt. Det blev en lærerig aften, hvor alle fik rig lejlighed 

til at øve hjerte- lungeredning på dukker, og øvelsesmodeller af de ophængte 

hjertestartere blev flittigt brugt. 

Vidste du det? 

Du kan lokke flagermus til dig, når det 

er ved at blive mørkt. Du kan fx køre en 

negl hen over tænderne på en plastick-

am, så der opstår en høj lyd. Flagermu-

sen tror, det er et flyvende insekt og 

dykker efter lyden. Prøv, hvis du tør! 

Flagermus: 
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