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Langhalm: Halm af især langstrået rug, der anvendes som tækkemateriale til stråtage. Rugen høstes med selvbinder, fordi
strået ikke må være brudt eller brækket, og kernerne tærskes af
på en specialmaskine. Udtrykket "at tærske langhalm" beskriver
en gentagen behandling af et emne, der burde være uddebatteret.
Disse linjer er at læse om langhalm, i Gyldendals encyklopædi. Grunden til
min association til langhalmen, er selvfølgelig at et af de mest aktuelle emner at omtale i bladet, også denne gang er Bakkensbro skoles fremtid. Vi har
skrevet en del om emnet i de sidste udgaver af AU-posten, men emnet er slet
ikke udtømt endnu.
Arbejdsgruppen havde håbet at kunne melde ud med en dato til stiftende generalforsamling i en ny forening omkring ”borger- og kulturhus Bakkensbro”. Men som det kan læses inde i bladet, er det nok for optimistisk at satse
på hurtige beslutninger fra politisk side i denne tid.
I øjeblikket er der lidt tvivl om, hvem som skal låse op for de brugere, som
allerede har fået lov at låne skolen i efteråret. Der er ikke længere en pedel
knyttet til skolen, og en ny ”nøglebærer” er tilsyneladende ikke fundet endnu. Vi har dog i landsbylauget fået lovning på et hurtigt svar i den henseende, og skulle brugere være i tvivl om, hvor de skal henvende sig, regner vi
med i løbet af få dage at have svar på det.
En dybere mening med morgengryet på forsidebilledet kunne jeg nok have
spundet en længere historie over, men selv om der ikke er grund til den store
pessimisme for Avnbøl - Ullerup, er det nok lidt for voldsomt at signalere
”ny start” og ”nu tager vi fat” endnu. Måske billedet kan bruges igen, og så
med en symbolsk mening også. Denne gang syn’s jeg bare, det er flot.
I bladets historiske hjørne er KT bl.a. rykket til yderkanten af sognet, for at
fortælle om ”Brudehøjen” ved Blåbæk. Vi har fået et par nye skribenter, som
fortæller om den nu nedlagte forening for håndværkere og næringsdrivende i
Ullerup sogn, og om Nydambådens rejse fra værft til naust. Asmus har sparet
på teksten på ”Formandens side” og fortæller i stedet om navngivning af Nydambåden.
I mit daglige virke tilbringer jeg af og til nogle timer i kirken søndag formiddag. Det er under normale omstændigheder en rolig tjans at dele salmebøger
ud til kirkegængere, men to gange om året er der postyr i våbenhuset: Når
skolebørnene kommer i kirke til juleafslutningen, men de mest højrøstede
kirkegængere er dog de ”børn”, som forlod skolen for ca. 50 år siden. Hvert
forår afholdes der nemlig guldkonfirmation i kirken. Dette års 34 guldkonfirmander var ingen undtagelse i den henseende. Folker Svane var en af dem, 3

og han har bidraget med billede og en lille historie om guldkonfirmanderne.
Til slut en lille erkendelse: Ingen havde husket et kamera til Sankt Hans bålet i skoven, så hvis nogle børn ikke genkender den heks, som kan ses på billedet i bladet, er det fordi den blev brændt af for over et år siden.
God læselyst Bo

Forsommeren er gået godt, landsbylauget har holdt sommerferie, men alt er ikke gået i stå. Som I kan læse i bladet, arbejder vi videre med, hvad Bakkensbro skole skal bruges til i
fremtiden. Vi har i samarbejde med landsbylauget i Blans, d.
23. oktober inviteret tre lokale politikere op i gymnastiksalen
på Bakkensbro for at fortælle lidt om deres visioner om kommunens og vores lokalområdes fremtid. Vi håber på godt
fremmøde.
Mener man ikke, det er nok med de tre mest lokale byrådskandidater, er der
d. 6. november valgmøde i Sundeved forsamlingsgård. Her vil repræsentanter fra alle opstillede partier være tilstede.
Jeg ønsker alle en god valgdag d. 19. november.
Der er sandsynligt, at jeg i bladet stopper med ”Formandens side”. Redaktøren Bo skriver meget af det samme, og det meste bliver uddybet inde i bladet. Så hvis jeg ikke kan holde mig fra tasterne, bliver det nok til en artikel
inde i bladet, og ikke på vanlig plads.
Asmus
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Formand: Jørgen Rasmussen
Næstformand: Maren Hemmingsen
Kasserer: Niels Erik Lund
Sekreter: Bente Sønnichsen
Menigt medlem: Didde Jepsen
Suppleant: Gunhild Grau Christensen
Suppleant: Meta Petersen
Kontrollant bilag: Louise Schultz
Bilagskontrollant: Else Reimer
Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen

74 46 14 09
74 46 12 78
74 46 10 69
74 46 12 98 / 51 22 23 58
74 46 15 80 / 42 19 14 49
74 46 88 66
42 19 42 47
74 46 12 80
21 31 33 36
74 46 11 12

Gymnastik med store Bolde på Bakkensbro skole!
Jeg starter gymnastik op med store bolde, håndvægte og elastikker.
Timens indhold er opvarmning, mave- og rygøvelser, træning med håndvægte og elastikker, udstrækning og afslapning til sidst.
Al træning foregår på store bolde. Der er ikke så meget fokus på at få pulsen
op, men mere på muskeltræning, så trænger du til at blive strammet lidt op,
er holdet måske noget for dig.
Det er vigtigt for mig, at der arbejdes i ens eget tempo, og at alle kan være
med.
Holdet starter torsdag den 12. september.
Tidspunktet er fra kl. 18.30-19.30 på Bakkensbro skole.
Pris for en sæson er 400,00 kr. for voksne, 300.00 kr. for pensionister og
200,00 kr. hvis du deltager på flere hold.
Du skal selv medbringe en stor bold.
Tilmelding sker ved fremmøde.
Glæder mig til at se dig.
Hilsen
Anne Østergaard
mobil. 26208304/21417049
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Kirkesiderne Juni, juli og august 2013
Adresser:

Graver og kirketjener
Sognepræst
Susanne Andreasen
Anders Kingo
Sandbjergvej 2
Langbro 2 b, Ullerup 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 12 17
74 48 74 80
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl.
Organist
17.00-18.00
Anne Mette Stæhr
Mandag fri
Tlf: 51 22 43 31
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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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!

TEMA- OG MUSIKGUDSTJENESTER
2013
Sidste år introduceredes en ny gudstjenesteform i Ullerup Kirke. Denne form
videreføres nu i sæsonen 2013-14, idet der én gang om måneden – fra
september til marts - holdes gudstjeneste søndag aften i stedet for om
formiddagen. Formen for disse aftengudstjenester er speciel, idet musikken
har en større plads end til en almindelig højmesse, og idet et enkelt tema
tages op og søges udfoldet i musik, tekster og bønner og en kort causerende
prædiken.
Sidste sæson beskæftigede vi os således med tro og tvivl, næstekærlighed,
kristendom og modernitet, kristendom og naturvidenskab. Denne sæsons
temaer kan ses beskrevet nedenfor.
Alle kan komme med forslag til et tema. Blot skal man være i god tid, da
behandlingen af et tema kræver grundig forberedelse.

Den 22. september 2013
Hvad er døden?
Som det eneste væsen i skaberværket lever mennesket med bevidstheden om
på et tidspunkt at skulle dø. Imidlertid varierer den indflydelse, som denne
bevidsthed har på livet, meget fra individ til individ. Nogle kan leve et langt
liv uden nogen synderlig tanke om deres egen død eller deres nærmestes
død. Andres liv næsten forpestes af bevidstheden om døden. Nogle familier
kan i årtier leve forskånet uden dødsfald. Andre rammes ofte og
ubarmhjertigt.
Men hvad er døden egentlig - biologisk set og kristeligt set? Hvad betyder
den for den måde, vi lever på? Og hvordan kan et menneske leve med døden
og med bevidstheden om at skulle dø, uden at døden får lov at dræbe livet?
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Den 27. oktober 2013
Fadervor
Fadervor er blevet kaldt bønnen over alle bønner. Den er den stramt
formulerede bøn, Jesus gav sine disciple til erstatning for hedningenes
bønner, der lader »munden løbe«.
Fadervor består af ni led: en adresserende indledning og en begrundende
afslutning og derimellem i alt syv bønner. Vi vil gennemgå disse bønner og
opspore deres nøjagtige betydning. Og vi vil stille disse helt fundamentale
spørgsmål: Hvad er en kristen bøn? Hvordan beder man? Virker bøn?
Solist: Ida Marie Jessen, sopran.

Den 17. november 2013
Hvad er en kristen dåb?
Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn!« Ifølge evangelisten Matthæus var disse ord de
allersidste, Jesus sagde til sine disciple, inden han forlod dem.
Denne »dåbsbefaling« bliver adlydt verden over – om ikke af alle folkeslag,
så dog af langt de fleste. Men hvad betyder den kristne dåb dog egentlig? Er
selve dåbshandlingen en magisk akt eller »bare« en symbolsk handling?
Eller er dåben en traditionel og højtidelig navngivning uden nogen form for
forpligtelse? Ja, hvad indebærer det at være en døbt kristen?
Solist: Ida Siemens, MGK-elev på violin.

Den 6. oktober kl. 14 er der koncert i Ullerup Kirke.
“Kirkens organist Anne Mette Stæhr med gæster
giver en lille times koncert”.
8
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I Ullerup kirke findes ”et ægte Eckersberg-maleri”

I våbenhuset hænger præstetavlerne, hvor navnene på kirkens
præster gennem tiderne er anførte med sirlig, hvid skrift. Men på
den ene tavle er der i de fire hjørner malet yndige roser, og det er
de roser, der er ”ægte Eckersberg
-maleri.”
Dog ikke malet af den store
kunstner Christoffer Vilhelm
Eckersberg, hvis malerier i dag
handles for millionbeløb, men
hans far – H.W.Eckersberg – som
var snedker og maler, havde
åbenbart også en kunstnerisk
åre, for ham er det, der har malet
roserne.
H.W.Eckersberg boede i Blans i
det hus, der i dag benævnes ”Eckersberghus”. H.W.Eckersberg
havde allerede i 1789 arbejdet ved kirken, og i 1806 lavede han
sammen med snedker Duus præstetavlen.
Den midterste tavle er en senere efterligning, mens den tredje
er fra 1970’rne.
Sønnen Christoffer Vilhelm Eckersberg blev
født 2. januar 1783 i Blåkrog i Varnæs
sogn. Her er rejst en sten med følgende indskrift:
Maleren
Professor
Christoffer Vilh. Eckersberg
Fødtes her D. 2. Jan. 1783
Han gavnede sit land
som en af de bedste sønner
Beboere i hans fødeegn
Rejste ham dette minde.
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Bakkensbro Kultur – og Aktivitetshus.
Den 27. juni afleverede arbejdsgruppen den endelige ansøgning til Kulturog Erhvervsudvalget.
De kommunale forvaltninger er herefter gået i gang med at beregne økonomien i forslaget, således at der kan være et samlet overblik over omkostningerne med i budgetbehandlingerne for 2014 og årene frem over.
Der skal blandt andet tages stilling til en elevator, som formentlig skal placeres i trappeområdet i hallen. I skolens nye funktion som Kultur – og Aktivitetshus, skal der være tilgængelighed for alle typer brugere, også evt. handicappede.
Udvalget har, ud over at vurdere, hvad der er brug for i selve bygningerne
også givet et bud på, hvad sportspladsen kan bruges til. Vi ser de fremtidige
ringridninger finde sted ved skolen og mener også, at sportspladsen bør danne rammerne omkring en del folkelig aktivitet f. eks. krolf, petanque og andre fælles aktiviteter.
En anden vigtig ting, der er drøftet, og som forvaltningen er meget opstøttende omkring er, at skolen ud over at være lokalbefolkningens, også skal
kunne rumme og give plads for andre foreninger i kommunen. Der er mange
gode lokaler og god plads, som vil kunne glæde andre end netop lige den
lokale befolkning. Vi ser allerhelst, at hele skolen er i brug og får nyt liv og
aktivitet.
På grund af problemer med indeklimaet på Nydamskolen, hvis løsning forhåbentlig besluttes inden så længe, må vi vente på en endelig beslutning om,
hvornår og hvordan vi kan planlægge videre. Vi ved jo ikke om Bakkensbro
i en periode skal bruges som skole, eller hvad der skal ske.
Derfor er det lidt et skud i tågen, men vi regner med, at beslutningen om, at
Bakkensbro skal overgå til lokalbefolkningen træffes i dette efterår – den
præcise termin må så bero på, hvilke løsninger der besluttes vedrørende Nydamskolen.
Men indtil da, vil de fritidsaktiviteter, der i dag har til huse på Bakkensbro
kunne fortsætte som hidtil.
Venlig hilsen arbejdsgruppen:
Carl Christian Lei
Johannes Reimer Hansen
Andreas Hermann
John Solkær Pedersen
Bo Bonde
Asmus Madsen
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I skrivende stund er vor ellers så flittige naturskribent Andreas Hermann forhindret i at bidrage med en længere tekst til bladet. Han opfordrer dog fra sit
opholdssted i Sverige, til at fortælle at skovfoged Martin Reimers og botaniker Eva Lau Olsen, var på tur i Bambusskoven den 19. maj 2013.
Her fandt de ikke mindre
end 124 forskellige arter
planter. Det viser, at Bambusskoven også har vakt
interesse hos andre mennesker end os i lokalområdet,
ved at vi har lavet sti og
Danseplads. Det viser også, at vi har et stykke
spændende natur.
Se meget mere om det på:
www.fugleognatur.dk/
lokalitetintro.aspx?ID=693
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Hvor blev han af ?

Vi alle kan nok huske vores gamle Færge Fritz Juel, ved os var han kendt
under navnet Jacob Hardeshøj.
Men, hvor blev han af ?
Før I får det svar, skal vi have lidt historie, vi skal helt tilbage til 1954.
Fritz Juel er bygget af eg på eg ved Ring-Andersens værft i Svendborg i
1954 til overfarten mellem Svendborg og Vindeby.
Han var en fast del af Vindebytrafikken fra 1954 og frem til 18. nov. 1966,
hvor færgefarten blev nedlagt. Svendborgssundbroen var blevet indviet og
færgerne var dermed unødvendige. Året efter solgtes færgen.
Fritz Juel blev solgt til Færøerne. Til Partsrederiet Sundaferjan (J.E. Jacobsen), Oyribakki. Den omdøbtes til ”Sundaferjan” Hvor han skulle sejle mellem Selatrað på øen Eysturoy og Hósvik på øen Streymoy.
En tur på cirka 3 km.
1.
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sep. 1976 vendte færgen tilbage til Danmark, da han blev solgt til Nord
-Als Færgefart A/S. Efter en ombygning og renovering hos RingAndersen fik han igen nyt navn, Jacob Hardeshøj. 23. sep. 1977 blev
færgen indsat på ruten over Alssund mellem Ballebro og Hardeshøj. I
juli 1989 overtog et kommunalt fællesskab driften af færgen. Han sejlede på ruten frem til 16. juni 2001, hvor han efter en trofast sejlrute i
mere end 20 år blev afløst af den nybyggede færge Bitten Clausen.

Nogle måneder forinden i marts 2001 var færgen blevet solgt til en privatperson, arkitekt Niels Jeppe Hansen, som ønskede at omdanne den til en husbåd. Husbåden befinder sig i dag i København.
Hvis man er interesseret i at eje en husbåd for eksempel Fritz Juel,
så er den til salg inde på www.lutzau.dk
r.
00 k
95.0
9
.
6
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b til
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Jacob:
Hjemsteder:
Vindeby (1954 - 1969)
Færøerne (1669 - 1977)
Ballebro (12. august, 1977 - 16. december, 1994)
Hardeshøj (16. december, 1994 - 28. april, 2000)
Ballebro (28. april, 2000 - 3. juli, 2001)
København (3. juli, 2001 - )
Dimensioner:
Længde: 30,5 m,
Længde overalt: 33.7 m,
Bredde: 9,93 m, Dybgang: 2,43 m
Tonnage:
BT: 149,31, BRT: 168, NT: 50, DW: 77
Kapacitet:
148 passagerer, 21 personbiler
Fart:
10 knob

Bitten:
Hjemsted:
Hardeshøj (1. juni, 2001 - )
Dimensioner:
Længde: 40 m, Længde overalt: 40,3 m,
Bredde: 13 m, Dybgang: 2,35 m
Tonnage:
BT: 433, NT: 133, DW: 175
Kapacitet:
147 passagerer, 30 personbiler
Fart:
Servicefart: 8 knob, Topfart: 10 knob
Maskineri:
2 stk. Scania diesel, 602 kW
2 stk. diesel hjælpemaskine, 160 kW
2 stk. propel (1 for, 1 agter)

Maskineri:
1 stk. Caterpillar diesel, 365 hk
2 stk. propel (1 for, 1 agter)
Skrog:
træ, eg, bøg
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Dagplejerne ROLLINGERNE har været på koloni i juni, 2 dejlige og sjove
dage med masser af frisk luft, vi fik fanget krabber og samlede muslinger,
kastede med sten og hyggede med kager som forældrene havde bagt, stor tak
til jer!, og tak til Valborg og Hans Erik Clausen fordi vi igen i år måtte låne
marken til vores telt.

Mange hilsner
De voksne i gruppen
ROLLINGERNE
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Modeshow på Forsamlingsgården i Sundeved
Mandag den 7. okt. kl. 19.00.
Kræftens Bekæmpelse i Broager, Gråsten og
Sundeved står for arrangementet.
Dørene åbnes kl. 18.30
Kom og få en hyggelig aften og se efterårs- og vinterkollektionen fra
Hans Hansen, Noa Noa, Conni, Vibekes Garnhule, Rasmussens Sko,
Emm Ma – Kids og Betina (børnetøj).
Læs mere i Gråsten Avis i sept.
”Skat æ hæ taft 5.kilo, å då seje it naue.”
”Ven æ rivve en sie ue a æ tellefonboch, æ det helle it å se.”
Jalsen æ nabo
Sædvanen tro ser vi igen i år ud til at være lidt underbemandede ved grillen
til årets ringridning i Avnbøl.
Derfor efterlyses pølsevendere, som vil yde en indsats for landsbylauget et
par timer denne weekend.
Har du mod på det, så kontakt, 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.

Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
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Da børnehavens heks Sankt Hans aften skulle af sted på sin tur til Bloksbjerg, silede regnen ned lige indtil det var tid til at bevæge sig mod bålet på
Dansepladsen i Bambusskoven.
Trods den noget usikre vejrudsigt, mødte omkring 100 mennesker op for at
se bålet blive tændt, heksen brændt af, synge midsommervisen, bage snobrød, og købe øl, vand og pølser.
I år havde vi allieret
os med Jan Erik, som
ved alt om, hvad en
god ildebrand kræver. Og med denne
faglige kompetence
som ildspåsætter (og
bålfabrikant), var der
i år, som noget helt
nyt - på trods af rigelige mængder vand
fra oven - ingen problemer med at få
godt gang i bålet.
Jan Erik har også til
næste år garanteret et
godt bål.
Vi glæder os allerede.

Efterlysning af ænder
Avnbøl/Ullerup ringridning
har mistet deres ænder sidste år.
Vedkommende, som ved en fejltagelse
har fået dem med hjem, bedes
venligst kontakte Inga tlf. 6177 1149
eller aflevere dem på Avnbøløstenvej 51
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Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00 har vi inviteret vore tre lokale byrådskandidater til at stille op til et lokalt valgmøde.

Anne Loff Østergård
Ullerup
Venstre

Gitte Uttrup
Avnbøl
Fælleslisten

Erik Lauritzen
Blansskov
Socialdemokraterne

Onsdag den 6. november kl. 19.30
I forbindelse ned kommunevalget den 19. november afholder Forsamlingsgåren valgmøde, hvor alle patier er inviteret.
Mødet ledes af redaktør på Gråsten Avis Gunner Hattesen.
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Nydambåden
Fra værftet til Nausten
Den 1.08.2013

Gennem årene har vi fulgt det fantastiske arbejde med kopien af den oprindelige Nydambåd.
Det har været en fornøjelse at komme derned og se de dygtige og energiske
frivillige, som altid var ihærdige og velvillige til at fortælle om arbejdet.
Så oprandt dagen hvor den skulle flyttes fra ”skibsværftet” til nausten
(bådehuset) i Sottrupskov.
Det var spændende at se den store kran svinge båden over på blokvognen og
den lille køretur til stranden.
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Her ses båden i nausten som de frivillige også har bygget

Musvåge:
Vidste du det?
Musvågen er en dygtig svæver. Ligesom et svævefly
finder den opstigende luft og svæver højt til vejrs
uden at bruge særlig meget energi. Når den er rigtig
højt oppe, kan den svæve i en bestemt retning ca. 10
gange længere end højden, den befinder sig i - næsten
uden at bruge energi.
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Brudehøj.
En langhøj fra stenalderen –
dateret 3950-2801 f. Kr. (kør
fra Blans ad Blansskovvej helt
ned til kommunegrænsen ved
Blåbæk. Herfra kan højen ses i
sin helhed, men for at komme
over til højen, må man passere
et kreaturhegn)
Højen er en langdysse eller en
jættestue.
Den er 35 meter lang, ca. 12 meter bred og 2-3 meter høj. Overfladen er
meget ujævn, fuld af ar efter tidligere udgravninger I midten af højen er en
stor flad lavning; her synes at have stået et gravkammer, hvilket en stor flad
sten i lavningens sydside også viser, idet den må have været en af
gravkammerets sidesten.
Af randsten ses nogle få op
ad højsiden. Ved sydenden af
højen ses et 4 meter bredt,
2,5 meter dybt kraterformet
hul til bunden.
Brudehøj er fredlyst ved
anmærkning i ”Grundbogen
af 12. 11. 1912” af den tyske
stat, som købte den for 350
RM
I dag tilhører højen den
danske stat, d.v.s
Nationalmuseet.
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Det knytter sig forskellige sagn til højen.
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I Ullerup Børnegård har der hen over foråret været en livlig aktivitet for børn
og personale med at lave en cirkusforestilling. Målet var at styrke fællesskab,
samarbejde og det enkelte barns selvværd, kropslige og sproglige kundskaber,
og her var det at lege cirkus en oplagt og
sjov måde at gøre det på.
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Børnene havde selv valgt hvilke numre, der skulle
indgå, og hvad Cirkusset skulle hedde. For at kunne opføre en cirkusforestilling er der brug for
mange forskellige roller, og alle er lige vigtige.
Der var cirkushjælpere, billetsælgere, plakatfremstillere, popcornsælgere, linedansere, jonglørdansere, stærke action børn, vilde dyr, klovne, tryllekunstnere og ikke mindre end 3 cirkusdirektører –
jo ingenting manglede i børnehavens eget Cirkus
Ama Didi.
Forestillingen er blevet opført 2 gange: til vores
sommerfest for forældre og søskende med i alt 100
deltagere, og til vores bedsteforældredag, hvor 65
bedsteforældre var mødt op. Børnene har gået op i
det med liv og sjæl, og derfor var det rigtig dejligt
med en stor opbakning, da forestillingerne skulle
vises. Se blot de dejlige billeder:
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Røde kors efterlyser besøgsvenner!
En frisk, gangbesværet 77 år gammel dame i Ullerup ønsker en besøgsven
og en mand 88 år gammel i Vester Sottrup føler sig ensom.
En besøgsven kan være et ungt menneske, som påtænker uddannelse til SOSU, sygeplejerske, pædagog eller lign. Det gælder både mænd og og damer.
En besøgsven har ingen alder.
Mvh
Inge Jensen
Tlf.: 7446 1516
Email: inge.arne@post.tele.dk
Hyld:
Vidste du det?
Hyld voksede oprindelig ikke i den danske natur.
Den blev bragt hertil i middelalderen af munke,
som brugte den til lægeplante. Hyldeblomsterne
kan man lave hyldeblomstsaft af, og de modne bær
kan bruges til hyldebærsaft og hyldebærsuppe.
Hyldebær er i flg. Fødevarestyrelsen giftige at spise rå. Så husk
at koge saften før den nydes.
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Nydam Tveir

I 2013 er det 150 år siden, man fandt den originale Nydam båd, som nu kan
ses på Gottrup slot.
En gruppe aktive og frivillige har de seneste år bygget en kopi, som nu ligger
ved Sottrup Skov.
Lørdag d. 17. august kom Prins Joachim med familie for at navngive og søsætte båden. Prinserne Nicolai og Felix hjalp med at bygge båden færdig. De
fastgjorde de sidste dele på båden. Derefter kunne Marie navngive båden
NYDAM TVEIR. Det betyder Nydam den anden. Og det er jo et meget passende navn.
Inden navngivningen og søsætningen blev der holdt taler af bl.a. museumsfolk, borgmester og statsskovridder, som alle samstemmende roste projektet.
Der var mødt rigtig mange folk frem, der ville være med til at fejre dagen,
ligesom flere bådlaug deltog.
For at gøre dagen festlig og interessant, var der opstillet boder, hvor der var
mulighed for at købe f.eks. læderhåndværk, mjød, is, kaffe og kage.
Nu er de aktive frivillige ved
at bygge en naust. Det er et
bådhus, hvor båden kan trækkes op på land og ligge beskyttet om vinteren, så den
gerne skulle holde i mange år.
Det var en god og spændende
oplevelse, og en god dag 
Asmus.
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Guldkonfirmation

Ved Folker Svane, Kobberholm
Søndag den 21. april samledes 34 personer til gudstjeneste i Ullerup Kirke for at fejre, at det var 50 år siden, at de
var blevet konfirmeret. Præsten hed dengang Ole V. Bastiansen. Fire personer var afgået ved døden og to personer
havde meldt afbud, så det må siges at være et flot fremmøde. To af os, Peder Jørgensen og undertegnede, var
inviteret med på ”dispensation”. Vi blev faktisk konfirmeret i Adsbøl Kirke, da det er i dette sogn, vi hører til,
men vi gik til præst i Ullerup, sammen med vores klassekammerater fra Bakkensbro Skole. Der var stor gensynsglæde, da vi mødtes uden for kirken og i våbenhuset. Der blev snakket meget, og man skulle nogle gange lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvem det nu var, man snakkede med. Mange havde ikke set hinanden siden skoletiden.
Efter gudstjenesten var vi på Ballebro Færgekro, hvor vi fik en dejlig middag og kaffe. Her gik snakken også
lystigt og der blev vist gamle poesibøger, hvori der også blev skrevet hilsner. Alt i alt en uforglemmelig og
minderig dag.

Følgende personer var med til guldkonfirmationen:
Hans Erik Madsen, Mathias Andersen, Jes Peder Møller Jensen, Niels Christensen, Helge Jefsen,
Flemming Bertelsen, Ove Nygaard, Ernst Struckmann, Chresten Knarhøj Petersen, Børge Hansen,
Kjeld Flyvholm Brodersen, Jan Nissen, Knud Erik Larsen, Erik Sørensen, Børge Carstensen, Henning Lyck,
Lorenz Iversen, Christine Kristiansen, f. Matthiesen, Karen Margrethe Matthiesen, f. Christensen,
Betty Bladt, f. Matthiesen, Anne Grethe Helt, f. Jessen, Anne Marie Jensen, f. Lorenzen, Bente Bauer,
Bodil Inga Prindsholm, f. Hansen, Åse Nielsen, f. Hansen, Marie Christine Lei, Birthe Bertelsen, Jytte Vammen,
Gunhild Schneefeldt, Bente Petersen, f. Hansen, Elin Hansen, f. Stubberup, Karen Margrethe Phillipsen,
Peder Jørgensen, Folker Svane.
Afbud fra Fritz Aage Bager og Jytte M. Kaufmann Thomsen.
Følgende personer er afgået ved døden:
Benny Vammen, Harry Sørensen, Preben Jensen og Helga Juhl.

32

33

Håndværkerforening lukker og slukker
Ved Folker Svane, Kobberholm
Bestyrelsen for Foreningen for Håndværkere og
Næringsdrivende i Ullerup Sogn har ved en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt den 19. juli 2013,
vedtaget at opløse foreningen. Der har ikke
været aktiviteter i foreningen siden år 2000,
bortset fra, at der indtil
årsskiftet 2006-2007 har
været opstillet juletræer
i Avnbøl, Ullerup og
Blans. Den beskedne
kassebeholdning der var,
er således blevet anvendt til udgifter i forbindelse med juletræsopstilling.
Foreningen blev stiftet i året 1919, og den har dermed eksisteret i godt og vel
94 år. Følgende har været formænd for foreningen:
Hjulmager Jørgen Petersen, Avnbøl, 1919 -1929
Smedemester Jørgen Rasmussen, Avnbøl, 1929 -1935
Malermester Nicolai Kræmer, Avnbøl, 1935 – 1937
Bagermester Julius Andresen, Avnbøl, 1937 – 1954
Tømrermester Karl Petersen, Avnbøl, 1954 – 1966
Snedkermester Peter Skovmand, Ullerup, 1966-1968
Snedkermester Peter Unbehaun, Avnbøl, 1968 – 1980
Købmand Henry Petersen, Avnbøl, 1980 – 1986
Værktøjshandler Andreas Bladt, Avnbøl, 1986 – 1992
Møller/Revisor H. Nicolai Madsen, Avnbøl, 1992 – 2013
Den sidste bestyrelse bestod af følgende personer:
Formand, Møller/revisor Henning Nicolai Madsen, Avnbøl
Næstformand, fhv. købmand Aase Hemmingsen, Ullerup
Kasserer, El-installatør Lorenz Lei, Ullerup
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Protokolfører, Bygningskonstruktør Folker Svane, Kobberholm
Bestyrelsesmedlem, Tømrermester Børge Nørgaard, Blans
Ifølge foreningens love skal foreningens fane afleveres til museet på Sønderborg Slot. Ved forespørgsel til museet har man fået at vide, at man ikke ønsker at modtage fanen. Den bliver derfor afleveret til lokalarkivet i Avnbøl,
sammen med protokollen.
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Fredag d. 4. oktober.
Forloren hare med kartofler og sovs.
Pris:





Voksne 20,Børn 10,Øl 10,Vand 5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.
Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:
Kartoffelskrællerholdet
Salatholdet
Madlavningsholdet
Bordopstillingsholdet
Tilmelding senest d. 30. september.
Ring eller sms til Agnete eller Bo
På: 61 69 77 70 el. 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
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