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En lørdag i august blev der ryddet op på Bakkensbro.
Blandt de mange ting som dukkede op fra alskins gemmer,
dukkede også disse ting frem, og pludselig havde vi også
hjælp fra en af herrens hyrder.
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Næstformand/sekretær

Nicky Ravn
Avnbøløstenvej 18, Avnbøl
Tlf.: 29 62 62 82

Kasserer

Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
Tlf.: 21 86 17 08

Bestyrelsesmedlem

Jan Vollesen
Trekanten 25, Ullerup
Tlf. 40 19 08 68

Bestyrelsesmedlem

Robert Johannsen
Kirkepold 4, Ullerup
Tlf.: 40 76 67 18

Bestyrelsesmedlem
Malenej 8 Ullerup
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Deadlines til
bladet:
15. februar
15. maj
15. august
15. november
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne marts, april og maj 2014.
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
Stillingen vakant
Mandag fri
Kirkeværge
Menighedsrådsfor- Jens Lei
mand
Ballebrovej 17,
Randi Bastholm
Blans
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Tlf.: 74 46 11 45
Kasserer
Graverkontor
Christian Svane
Graver og kirketje- Christiansen
ner
Philipsborgvej 11
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor
Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg
Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
Klik dig ind på
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!

På besøg i Ullerup Præstegård anno 1864
Vi skriver 2014 og kan markere 150-året for tabet af Sønderjylland og 100året for 1. Verdenskrigs begyndelse. Hvad krigen i 1864 angår, kom Ullerup
Præstegård til at danne ramme om afgørende hændelser.
I februar 1864 blev præstegården nemlig besat af preussiske tropper. Det var
en bidende kold aften, 20 minusgrader og stiv østenvind. En deling preussiske soldater på 12 mand indtog gården, forviste præsten til sit studerekammer og hans kone og børn og tjenestefolk til køkkenregionerne. Nogen tid
efter ankom så deres øverstbefalende, general August von Goeben, og dennes generalstab. I laden blev indlogeret 70 menige soldater, og præstefruen måtte i lange perioder, indtil det hele var overstået en 5-6 måneder
senere, lave mad til dette store hushold. Gryden,
hun anvendte, står der stadig. Og hendes mand
måtte gå tiggergang på de store gårde for at skaffe føde til de mange sultne munde.
Min forgænger i embedet, den mest navnkundige, der nogensinde har beklædt det, hed Nikolaj
Laurentius Feilberg. Han var en mand af et sjældent format, og han var – med egne ord – dansk
med hver en fiber i sin krop, kaldet af Ullerup
Sogn, udnævnt af kong Christian VIII. Så i skikkelse af denne general og denne præst mødtes
altså to dødsfjender. To mænd, der med deres liv
som indsats ville det stik modsatte af hinanden.
Men så indtrådte miraklet. Mellem disse to døds- General August von Goeben
fjender opstod der et ikke blot respektfuldt for- (1816-1880
hold, men faktisk et inderligt venskab.
Landgangen til Als blev detaljeret planlagt i den af præstegårdens stuer, der i
dag bærer navnet Generalens Stue. Pastor Feilberg havde i dagene op til
landgangen nok fornemmet, at noget var i gære. Med angst og bekymring
havde han tænkt på og bedt for de to af hans sønner, der på Als i den danske
hærs 5. regiment afventede preussernes angreb. Og da dagen oprandt, sad
general von Goeben klokken kvart over 4 om morgenen på sin hest ude på
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gårdspladsen og fik sig sin morgenthe. Feilberg vågner - grundet den megen
aktivitet og tumult; tager sin slåbrok på, træder ud på trappestenen, ser von
Goeben intenst i øjnene og siger så: »Gid Deres forehavende må mislykkes!
Men Gud bevare Dem!«
Med denne korte, fyndige replik er egentlig alt
udtrykt. Den vidner om to mænd af et ganske særegent format; to mænd, der havde format til at
holde person og sag skarpt adskilt. På det saglige
felt var de dødsfjender. På det personlige var de
venner. Og netop fordi de kunne adskille sag og
person, kunne de få øje på de store menneskelige
kvaliteter i hinanden.
Landgangen til Als fandt sted den 29. juni og danskernes svidende nederlag var en kendsgerning i
løbet af blot få timer. Allerede kl. 10 om formiddagen skikkede von Goeben bud til Feilberg i
præstegården om, at han var uskadt, skønt hele to
heste var dræbt under ham. Og straks slaget var
afgjort, satte von Goeben store kræfter ind på at få
Sognepræst N. L. Feilberg
underretning om Feilbergs to sønner. Den ene
(1806-1899)
havde overlevet. Den anden mentes dræbt af en
preussisk kugle i hjertet. Senere viste det sig, at en pibe i sønnens brystlomme havde afværget skuddet.
General August von Goeben og sognepræst Nikolaj Laurentius Feilberg.
Hvordan i alverden kunne de to så fornemt holde sag og person adskilt?
Hvordan kunne Feilberg, da han med sorg måtte indse, at nu faldt også Als,
og dermed det sidste håb om, at krigslykken ville vende – hvordan kunne
han i slåbrok denne tidlige morgenstund sige til sin fjende: »Gid Deres forehavende må mislykkes. Men Gud bevare Dem!«? Svaret er enkelt. Begge
disse to personligheder havde nemlig deres åndelige udgangspunkt – ikke i
Generalens Stue, men i Guds Hus. I det hus er nemlig ubetinget alle forskelle
mellem mennesker ophævet. Dér er der absolut ingen personsanseelse. Dér
er vi alle lige overfor Gud.
Udenfor, derude i hverdagen, er det jo ellers alle forskellene mellem os, der
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er så uhyre betydningsfulde og bemærkelsesværdige. Udenfor Guds Hus er
det sandelig ikke ligegyldigt, om man er fattig eller rig, succesfuld eller en
fiasko, anset eller ugleset, ung eller gammel, rask eller syg. Udenfor Guds
Hus har vi hele tiden travlt med at sammenligne os med hinanden, hævde os
overfor hinanden, kæmpe mod de andre for selv at få et liv ud af livet, inden
det er for sent.
Men når vi så træder ind i Guds Hus, så er alle forskelle mellem os ophævet.
De er sat ud af kraft. De er betydningsløse. De er gjort til intet. Og det er de,
fordi vi i Guds Hus er ganske alene med Gud. Selvom vi er mange, så er den
enkelte af os ganske alene med Gud. Ja, hvis ikke vi netop ser os selv som
enkelte i Guds Hus, så har vi på en måde slet ikke været der. Så var det
egentligt mere ærligt af os at blive hjemme – og dér dyrke alle de fortvivlende og forbandende forskelle mellem os.
Sådan var der engang en farisæer og en tolder, der gik op i Guds Hus. Ja,
sådan fortæller Jesus i en lignelse. Han fortæller denne lille historie til nogle,
der stolede på sig selv, at de var retfærdige og derfor ringeagtede andre. To
mænd træder altså ind i Guds Hus. Er de nu begge alene overfor Gud? Næh,
det er farisæeren faktisk ikke. Han har – i overført betydning – slæbt alle
dem med sig, som han sammenligner sig selv med: røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og så denne landsforræder af en tolder. Og så er han sandelig
fræk nok til ligefrem at takke Gud for, at han ikke er som én af dem. – Er
denne farisæer egentlig sandt tilstede i Guds Hus? Nej, det er han ikke! Fysisk talt er han nok trådt ind i templet, men åndeligt talt står han stadig ude
på rendestenen og sammenligner sig selv med alle dem, som han mener at
kunne overgå.
Tolderen derimod er sandt tilstede. Han er helt og aldeles alene med Gud.
Og når man er det, er der kun ét at sige og ét at gøre, nemlig at slå sig for sit
bryst og udbryde: »Gud, vær mig synder nådig!«
Og når det er hørt og erkendt, så kan alle vi, der har gæstet Guds Hus, træde
ud i hverdagen igen og dér adskille sag og person. Vi kan til vor næste sige:
»Gid Deres forehavende må mislykkes. Men Gud bevare Dem!« Vi kan på
det personlige plan møde hinanden i respekt og i venskab, netop fordi vi i
Guds Hus bliver sat på plads og belæres om at skulle adskille sag og person.
Det havde von Goeben og Feilberg hørt. Lad os høre det samme!
Anders Kingo
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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
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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

Modeshow på Forsamlingsgården i Sundeved.
Mandag den 6. oktober kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30)
Kræftens Bekæmpelse i Broager, Gråsten og Sundeved står igen for arrangementet.
Kom og få en hyggelig aften og se efterårs- og vinterkollektionen fra bl. a.
Noa Noa, Vibekes Garnhule, Rasmussens Sko m.fl. Læs mere i Gråsten avis i
sept.
Almindelig Brombær (Rubus plicatus) eller bare kaldet Brombær
er en halvbusk, der i Danmark vokser i krat, hegn og åben skov. De
to-årige skud har kraftige hagekrummede torne. Navnet "brombær"
er afledt af bremmel, der betyder tornet busk. De fleste brombær i
Danmark danner frugt, uden at de er blevet bestøvet. Derved er der
opstået en række små arter, som kun eksperter kan bestemme.
Brombær bærer velsmagende frugter fra august til oktober.
I kalenderen på midtersiderne, kan man læse at friluftgudstjenesten i parken
ved Sandbjerg slot i år er
søndag d. 7. September.
Når vejret arter sig fra den
gode side, er det et flot
skue at side i parken med
udsigt over Alssund.
Prøv det….

Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
9

Bakkesnak!

Bakkensbro Aktivitets og Kultur-Center; ”B-A-K-C” er efter en længere
opstartsfase, fra 1. august 2014, startet som lokalområdets nye samlingssted,
for hovedsagelig lokale arrangementer.
Landsbylauget har godkendt vedtægter og udlejningsbetingelser for
B-A-K-C, som på et tidspunkt vil blive synligt på en ny hjemmeside, der
starter lige om lidt. Det overordnede formål med samlingsstedet er at give
alle lokale personer de bedste muligheder for aktiviteter og arrangementer,
på meget rimelige vilkår. Overordnet er det Landsbylauget der står som ansvarlig overfor kommunen, at bygningerne forvaltes på bedste måde, men
lauget har uddelegeret selve arbejdet til et udvalg bestående af:








Formand:
Johannes Hansen (61715756) 2006hansen@gmail.com
Næstformand: Lis Christiansen liswolf@hotmail.com
Kasserer:
Henning Larsen hknl@live.dk
Pedel:
Helge Matthiesen helge.matthiesen@post.tele.dk
Udlejning:
Helga Staugaard (61711402) hstaugaard@gmail.com
Udlejning:
Bente Callesen (23961394) bec-hjc@bbsyd.dk
Sekretær:
Agnete Bonde agnete@breinbjerg.dk

Disse udvalgsmedlemmer vil stå for driften af huset og de grønne områder.
Herudover har vi tilkendegivelser fra ca. 35 personer som har meldt sig villige til at hjælpe med løst og fast og her er der plads til endnu flere. F. eks. vil
vi give udenoms-arealerne en ordentlig omgang til efteråret og da sendes en
mail til alle på en liste og så må de møde op, som har tid og lyst til det.
Optagelse på en liste vil ske ved at
sende navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse til undertegnede.
Omkring 40 flittige og hjælpsomme
personer hjalp forgangen lørdag med
at rense alle bygninger for isenkram,
således at kommunen kunnen gøre alle
lokaler hovedrent i uge 35. Vi var superglade for den store opbakning til
oprydningen. Det vil fremadrettet og10

Som det fremgår af billederne, kan det fint

så, for en del af lokalernes vedkommende, være på frivillig basis at vi skal
holde styr på inventar og renligholdelse.
Mange af skolens lokaler er lånt / lejet ud til alskens forskellige foreninger
eller klubber. Der er ganske få lokaler ledige, så er du med i et fællesskab /
forening som mangler et samlingssted, er der få muligheder. Ring til
undertegnede for at høre om dem.
B-A-K-C’s dynamiske omdrejningspunkt vil være forsamlingslokalerne der
kan lejes af brugerne af skolen og private, boende i Bakkensbros gamle
skoledistrikt. Vi har de to store indskolingsklasser, møbleret med borde og
stole og service, op til 70 personer. Køkkenfaciliteterne er for nuværende
meget begrænsede, så der ligger en mindre udfordring med opvasken efter et
større selskab. Men det kan lade sig gøre. Prisen for en weekenddag, fra kl.
13.00 – 12.00 næste dag, ligger på 600 kr. noget billigere for en hverdag, hvor
også børnefødselsdage kan foregå. Vi drømmer om at få opbygget et køkken i
Frk. Olsens gl. stue, men der går lidt tid inden det kan lade sig gøre.
På et tidspunkt vil det gamle bibliotek blive indrettet til mødesal, hvor
foreninger og andre kan holde generalforsamlinger, møder, udstillinger m.v. I
et tilstødende lokale til biblioteket bliver der oprettet et byttebibliotek og
muligheder for mindre klubber at mødes. Eksempelvis kan en strikkeklub
eller lignende benytte det.
Vi er i fuld gang med at oprette en ny forening ”Bakkensbros venner”, som er
en støtteforening, hvis øverste formål er at udbrede det lokale ”ejerskab” og
engagement til B-A-K-C. Støtteforeningen er omtalt andetsteds i AU-posten.
Et medlemskab koster et lille årligt beløb, men giver så mulighed for en rabat
på de forskellige lejemål. Desuden kan man være heldig at modtage en
invitation hvis småopgaver skal udføres.
Johannes Reimer Hansen
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lade sig gøre at hårdt arbejde går hånd i hånd med meget små, men hyggelige pauser.

Med lidt hjælp fra vores venner …
… kan vi sammen skabe nogle gode forhold på Bakkensbro Aktivitets- og
Kultur- Center, der pr. 1. august 2014 er overdraget til os her i lokalsamfundet i Avnbøl og i Ullerup.
Sønderborg Kommune står fortsat for driften af bygningerne, lys, vand,
varme, renovation, vedligehold af klimaskjold, rengøring af gymnastiksal,
omklædningsrum og dagplejens lånte arealer. Men hvis vi vil udvikle Bakkensbro Aktivitets- og Kultur- Center til et godt aktiv skal der mere til!
Derfor opretter vi en støtteforening for Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter, hvor du som medlem blandt andet får rabat på lejen af lokalerne i
den tidligere indskoling til brug ved fester og fødselsdage.
Ved at tegne et medlemskab af støtteforeningen bidrager du desuden aktivt
til, at der kan arbejdes videre med de mange gode idéer, der er på bor-

det i forhold til at udvikle området til gavn for os alle.
Medlemskabet af støtteforeningen koster 100 kr. pr. person/150 kr. pr.
husstand.
Beløbet overvises til konto: 9797 0001147382
Sendt desuden gerne dit navn, adresse og
mail til Henning på: hknl@live.dk

PÅ FORHÅND TAK
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CQ CQ OZ1SDB VI ER FLYTTET IND PÅ BAKKENSBRO
Eksperimenterende Danske Radioamatører Sønderborg Afdeling, er pr. 1 Januar 2014 flyttet ind i det gamle håndgerningslokale på 2 sal. Vi kommer fra
Stensgård på Midtborrevej hvor der var flere fritidsklubber der havde til huse,
flytningen skete pga. af bygningsmæssige årsager.
Afdelingen har adskillige år på bagen, den blev stiftet fredag d. 26 September 1947 i Sønderborg på Strandpavillionen. De først mange år foregik møderne også der, siden fik man et
lokale på teknikum på 2.sal, derefter Elholm nu Kontor Syd, da den blev nedlagt flyttede vi
til Stensgård.
Afdelingen består pt. af 31 medlemmer. Der afholdes mødeaftner tirsdag i de ulige uger kl.
19.30 hvor der er et indslag i starten der har relation til vores hobby. Ligeledes er der byggeaften om onsdagen i de lige uger, der kan forekomme onsdage hvor vi ikke er der. I Sommerferien har afdelingen lukket. i velkomne til at klikke Ind på hjemmesiden oz1sdb.dk for
mere information, eller lægge vejen forbi på 2 sal .Man kan også få mere infomation om
radioamatører på edr.dk .
MVH.
Formanden Erik Simonsen .

Løbeklubben ”Tempo”
Efteråret nærmer sig, og traditionen tro starter Løbeklubben Tempo sæsonen den første mandag i oktober. Der er distancer for alle ambitionsniveauer, og på trods af navnet er der intet krav om en særlig hastighed. Vi løber
mandag, onsdag og fredag, men kan man kun komme en gang imellem er
det også helt fint! I sæsonen er der tidtagning og -registrering og mange
andre ritualer og traditioner, som gør Tempo til et hyggeligt sted at være.

Vi ses mandag den 6. oktober kl. 17 i omklædningsrummet
på Bakkensbro!
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Klokken 11.00 til 16.00 på Bakkensbro.
Her sælges lopper fra skolen, men skulle
der være nogen som ville bidrage med
flere ting, porcelæn, møbler, legetøj, tøj,
sko, osv. kan man ringe eller skrive til
Ulla på 40 95 36 57 el. ullarobert@hotmail.com for at aftale nærmere om aflevering eller afhentning.
Husk at alle indtægter fra loppemarkedet
går til Bakkensbros venner, så medbring
gerne såvel den store købelyst som pung.
Sædvanen tro sælger landsbylauget øl, vand og pølser, så også bespisningen
er der sørget for.
14

Oplev flot fjerkræ den 25.-26. oktober.
Fjerkræklubben for Als og Sundeved holder den årlige fjerkræudstilling lørdag den 25. og søndag den 26. oktober. Her fremvises mange forskellige
hønse- og dueracer, som klubbens medlemmer har arbejdet med i det forløbne år. Formålet med klubbens arbejde er at bevare racerne så optimale som
muligt, og samtidig hjælpe andre fjerkræinteresserede til at holde fjerkræ
under ordnede forhold.
En selvforsynende
have med høns, som
kan omsætte grønt fra
haven til friske æg,
vinder indpas mange
steder, og i forbindelse med affaldssorteringen i husholdningen, kan man fint lave
en beholder, der hedder foder til høns.
Derved anvendes
madrester på en fornuftig måde, og hønsene får et kosttilskud/godbidder.
På fjerkræudstillingen kan man få en god snak med nogle af de hobbyavlere, der udstiller dyrene, og man kan få råd og vejledning om opstart af et
hønsehold, eller om det hønsehold, man måske allerede har gang i.
I weekenden den 25. og 26. oktober er der racefjerkræudstilling på Bakkensbro Skole i Ullerup. Det er Fjerkræklubben for Als og Sundeved, der står for
udstillingen, som omfatter høns og duer, der alle er vaccinerede, som loven
kræver.
I tilknytning til fjerkræudstillingen er der en lille hobbyudstilling, hvor man
kan besøge stande, der sælger honning, træsko, kunststrik m.m.
Desuden er der en tombola, og der kan købes pølser, kaffe m.m.
Åbningstiderne er:
lørdag den 25. oktober kl. 14-17.
søndag den 26. oktober kl. 10-16.
Præmieuddeling og lodtrækning på indgangsbilletten søndag kl. 15.30.
15
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For tre måneder siden inviterede vi til fællesspisning med efterfølgende snak
om vi alles forhåbninger om fremtidens Avnbøl Ullerup. Ca. 130 mennesker
mødte op for at spise, hygge sig, give deres mening tilkende, og så selvfølgelig, for at høre Johs og Povl Callesen fortælle nyt
om ”projekt Bakkensbro”.
En eller flere højere magter sørgede for det gode
vejr, kartoffelskrællere og salatsnittere bidrog til
at Ulla, Robert og Jan, fik bespist alle med lækker
grillmad med tilbehør, så alle var mætte og i godt
humør, da arrangementet flyttede fra skolegården
og ind i de tilstødende lokaler. Her fik Conny
Skovbjerg fra Sønderborg kommune sat gang i
snakken, og i et par timer blev der tegnet, skrevet,
debatteret, agiteret og prioriteret visioner for
fremtidens Avnbøl Ullerup.
Alt dette resulterede i et konkret materiale, som
vi nu kan arbejde ud fra, når vores lokale udviklingsplan (LUP) skal laves.
I løbet af efteråret forventer vi at have lavet denne
LUP så færdig som den kan blive. Til den tid vil man kunne læse den i uddrag i AU-posten eller i sin helhed på landsbylaugets hjemmeside www.aulaug.dk
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Dåbskande og dåbsfad i Ullerup kirke.
I Blans havde man i tiden omkring 1860’rne en skolemester ved navn Niels
Jensen Dau. Han betegnedes som et lyst hoved med interesser langt ud over
skolestuen, især var han interesseret i landbrug og drev selv et lille landbrug.
De tyske skolemyndigheder førte dengang nøje tilsyn med skoleundervisningen i alle skoler - især i tyskundervisningen, og her var myndighederne mindre tilfreds med den dansk-nationale Niels Jensen Dau.
Så sagde Niels Jensen Dau sin stilling op og satte sig i stedet ind i mejeribruget på Ulkebølskov mejeri, hvor han bl.a. lærte, at der til et veldrevet mejeri
hørte svinehold og en dygtig mejerske.
Da bønderne i Ullerup havde rettet henvendelse til ham angående oprettelse
af et mejeri i Ullerup, tog han opgaven op, og lod i 1874 bygge en svinestald
i Ullerup med plads til 500 svin, og der blev indrettet et mejeri, som den
dygtige mejerske Marie Pedersen drev på en effektiv måde, bl.a. var hun
dygtig til at lave smør og ost, som Dau kunne sælge i Sønderborg, ja, endog
helt nede i Hamborg købte man smør fra Ullerup mejeri.
I begyndelsen blev mejeriet drevet som ene-eje, . Leverandørerne af mælken,
bønderne i Ullerup, forlangte efterhånden at få en del af skummetmælken og
vallen tilbage til brug for egne svinehold, og Dau lod så den ene svinestald
omdanne til ”skummehal”, hvor han installerede en dampmaskine, som kunne drive centrifugen. Fremmedordet centrifuge brugte man nu ikke, i stedet
sagde man æ troll !
Til dampmaskinen hørte en skorsten af anselig størrelse. Engang lod Dau – i
en noget arrogant toner – en bemærkning falde om, at skorstensfejeren ikke
fik renset ordentligt ud i den øverste del af skorstenen, da han ikke kunne
tåle den store højde.
Da skorstensfejeren næste kom næste gang, modbeviste han dog denne påstand. Dau, der gik nede på gårdspladsen, blev tilråbt af den sorte mand, der
stak hovedet frem af den høje skorsten; men ikke nok med det, for nu kom
hele manden frem. Han gik en runde på øverste kant, gjorde honnør for Dau
og forsvandt så igen. Dau stod ligbleg og så til. Han fortrød sine bemærkninger, for han troede nemlig ikke, at skorstensfejeren var sluppet levende fra
det
I 1884 omdannedes mejeriet til andelsmejeri drevet efter moderne principper, og Dau valgte så senere, at sælge alt sin ejendom for sammen med sin
familie
at udvandre til staten Michigan i USA.
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En af Niels Jensens Dau’s sønner – Alfred Jensen Dau - har på en fin måde
valgt at fastholde mindet om sine forældre, idet han i 1960 donerede en
dåbskande til døbefonten i Ullerup kirke.
I 1966 donerede han penge til istandsættelsen af selve døbefonten, og han
ville gerne have været med ved indvielsen af den restaurerede kirke i 1971,
et ønske som han desværre ikke fik opfyldt.
Men en søn af Alfred Jensen Dau kom engang i 1970’rne til Ullerup fra
USA. Han havde udtrykt ønske om at få foretaget en dåbsceremoni ved den
døbefont, hvis restaurering hans far havde doneret midler til og denne ceremoni blev foretaget med pastor N. Kaag, Nybøl som præst ved denne handling.

Kanden bærer inskriptionen:
Mine Forældre Niels J. Dau og Anne
Marie, f. Kjær. Alfred Dau, Michigan.
Aar 1960

Det nuværende dåbsfad i Ullerup kirke er
fra 1927. Det bærer inskriptionen:
Lader de smaa Børn komme til mig.
Marc. 10. K 14. v.

Hovedparten af danske kirker har en døbefont af granit. Fonten er så dyb, at
barnet kunne neddyppes helt ved dåben. Både sommer og vinter. Den skik
holdt sig til 1600-tallets begyndelse, hvor man gik over til den mere nænsomme skik blot at hælde vand over barnets hoved. Det førte til at kirkerne
anskaffede dåbsfade, som kunne sætte ned i fontens øverste kant.
Knud Tejlgaard Jensen
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Kalender for Ullerup sogn
September
Oktober
36

Ma 1
Ti

On 1

2

To

2

On 3

Fr

3

To

4

Fr

5

Lø 4 Høstdag på Land & Fritid
Sø 5 Høstgudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Danmarks udsendte

Loppemarked på Bakkenbro

Lø 6 Stafet for livet
Sø 7 Friluftsgudstjeneste på Sandbjerg slot kl. 10.30
Stafet for livet

37

Ma 8
Ti

9

Ma 6 Opstart i løbeklubben TEMPO
Ti

7

On 8 Fællesspisning på Bakkensbro
To

9

On 10

Fr 10

To 11 Ringridernes lottospil

Lø 11

Fr 12 Avnbøl Ullerup ringridning

Sø 12 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Lø 13 Avnbøl Ullerup ringridning
Sø 14 oprydning efter ringridning

Ma 13

42

Ti 14

Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

38

Ma 15

41

On 15 Prins Christian

Ti 16

To 16

On 17

Fr 17

To 18

Lø 18

Fr 19

Sø 19 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Lø 20

Ma 20

Sø 21 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Ti 21 Udflugt med pensionistforeningen Gram slot

Ma 22

39

On 22

Ti 23

Peinsonistforeningens lottospil på Bakkensbro 19.00

To 23

43

On 24

Fr 24

To 25
Fr 26

Lø 25 Fjerkræudstilling på Bakkensbro
Sø 26 Sommertid slutter, Fjerkræudstilling på Bakkensbro

Lø 27

Ma 27

Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

44

Sø 28 Gudstjeneste kl. 9.00 v. Henrik Nygård Andersen Ti 28
Ma 29

40

Ti 30

On 29
To 30
Fr 31 Fællesspisning Blans 18:00
Dameaften på Bakkensbro

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Efterår 2014
December

November
Lø

1

Ti

45

Ma 3
Ti

49

Ma 1

Sø 2 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

2

On 3

4

To

4

On 5

Fr

5

To

6

Lø

6

Fr

7

Sø

7

Lø

8

Ma 8

Sø 9 Kirkegængere henvises til Nybøl kl.10.00

46

Ma 10

Ti

50

9

On 10

Ti 11

To 11

On 12 bliv en robust borger på Bakkensbro

Fr 12

To 13

Lø 13

Fr 14

Sø 14

Adventsgudstjeneste m.kaffe på Ballebro (kirke og pensionistforening)

Lø 15 Deadline for indlevering AU-posten/Blansingeren Ma 15

51

Sø 16 Gudstjeneste kl. 9.00 v. Henrik Nygård Andersen Ti 16

47

Ma 17

On 17

Ti 18

To 18

On 19

Fr 19

To 20

Lø 20

Fr 21

Sø 21

Lø 22

Ma 22

Sø 23 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Ti 23

Ma 24

48

On 24

Ti 25

Peinsonistforeningens julehygge på Bakkensbro 14.00

To 25

52

Juledag

On 26

Fr 26 2. juledag

To 27

Lø 27

Fr 28

Sø 28

Lø 29
Sø 30 Gudstjeneste kl. 10.00 v. Kingo

Ma 29

Juletræet tændes i Blans kl. 15

1

Ti 30
On 31

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
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Høsten er kommet godt i hus, endda før end beregnet, dette fejrer
Land & Fritid lørdag d. 4. oktober 2014 fra 9.00-15.00 med et stort høstarrangement.
Mange lokale udstillere har allerede meldt sig på banen, men der er plads til flere.
Tilmelding: Tlf. 33685389 el. mail: tsi@dlg.dk senest 5. september 2014
Witt VVS
VW v/Christen Agerley
Bygma Gråsten
Ovethi Dækcenter
Sønderborg Skov og Park
Det Gamle Hønsehus Ullerup
Vestermark Ged & Gårdbutik

Water system v/Teddy Ravn
Elkær Maskinstation
Vinafryd v Harry Ebbesen
Honning fra Bojskov
Ford Aabenraa
Hjemmelavet vin fra Snogbæk
Glaskunst fra Blans

Vi påtænker at gentage den store succes med Drift cars, som sidste år var det helt store
trækplaster for små og store drengerøve med hang til kontrolleret fart og spænding.
Der vil også være mange gode tilbud på selve dagen.

Højsvej 1, Ullerup 6400 Sønderborg Tlf. 33685389
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Vind en VW Up
med Fodboldklubben BNS

For kun 100 kr. kan du vinde en spritny VW Up
til en værdi af 93.777 kr.
Chancen for at vinde en bil har aldrig været
større end nu. For kun 100 kr. kan du vinde en
fabriksny hvid, 3-dørs VW Up i Fodboldklubben
BNS’ store sommerlotteri.

Bilen er pakket ind i folie med logoer fra alle
BNS’ sponsorer. Denne folie vil blive fjernet af
VW-forhandler Christen Agerley Sønderborg A/S
uden beregning ifm. første serviceeftersyn.

BNS sælger 2.000 nøgler, hvoraf én nøgle passer
til den hængelås, som giver dig en helt ny bil.
Køb din nøgle søndag den 22. juni fra kl. 13
til 18 i BNS’ klubhus i Vester Sottrup eller
efterfølgende hos DLG/Land & Fritid, Højsvej 1 i Ullerup. De 2.000 nøgler sælges fra den
22.6. og indtil nøglerne er solgt, dog senest frem
til den 3.10.2014.

Så prøv lykken og bliv ﬂot kørende!

Du kan se bilen og prøve, om din nøgle passer
på Land & Fritids Høstmarked
lørdag den 4. oktober fra kl. 9 til 15
hos DLG/Land & Fritid, Højsvej 1 i Ullerup,
hvor der i øvrigt sker en masse andre sjove og
spændende ting for hele familien.

DLG/Land & Fritid, Højsvej 1 i Ullerup

Denne bil kan blive din for kun 100 kr.!

www.BNS-fodbold.dk

DLG/Land & Fritid, Højsvej 1 i Ullerup www.BNS-fodbold.dk
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Selv om der er et godt stykke tid til at vi på kirkegården rykker sommerblomsterne op, og begynder at granpynte gravstæderne, vil vi gerne allerede
nu, opfordre til at tænke på os, når sommerens tanker om efterårets havearbejde skal føres ud i livet.
Hvert efterår bruger vi masser af normann, og nobelisgran til at pynte gravstederne med, men for at gøre resultatet bedre, bruger vi også en del energi
på at finde andet pyntegrønt.
Står i derfor med tuja, taks, kristtjørn
og andet godt og flot pyntegrønt, som i
mener vil kunne pynte på kirkegården i
vinter, må i gerne komme forbi med
det. Så ser vi om vi i ugerne efter efterårsferien kan få pyntet op til jul og vinter med nye og spændende variationer.
Tove og Bo
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Så kom sommeren, og rollingerne i dagplejen har fået 2 el cykler,
så turen her blev, en tur med færgen Bitten, hvor vi nød udsigten og vandet.
Bålhuset ved Børnegården.
Vi har i sommerens løb måttet sige farvel til Børnegården i Ullerup. Dermed
er bålhuset / multihuset blevet til overs. Landsblauget har fået mulighed for
at overtage huset, og det vil vi meget gerne.
Vi har søgt Naturstyrelsen om
lov til at stille den ud på dansepladsen i Avnbølsnd. Ansøgningen er sendt, så nu venter vi med
spænding om vi får grønt lys til
at flytte bålhuset ud i skoven.
Hvis vi får lov til at stille huset
op på bambusskoven, vil vi bede
om hjælp til at flytte det. Men
der kommer nærmere besked om
projektet.
Asmus
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Bakkensbro skole blev opført i 1951-52, og fik dengang navnet ”AvnbølUllerup Skole”. Den afløste skolen i Avnbøl og skolen i Ullerup.

Avnbøl skole

Ullerup skole

1959 blev skolens navn ændret til Bakkensbro skole, idet også eleverne fra
Bojskov skole blev flyttet hertil.
1961 blev skolen udvidet med 5 klasseværelser, folke- og skolebibliotek og
fysiklokale. Skolen var i mange år tilknyttet Folkeskolens Forsøgsråd med pfag (praktisk/musiske fag) som forsøgsorden. En overgang underviste man ti
årgange på skolen, og der var omkring 160 elever. 2008 overtog Nydamskolen 7. klasse og fra august 1913 blev skolen nedlagt og alle elever overflyttet
til andre skoler.
Bakkensbro skole ca. 1962

Bojskov skole

En af dem, der var med til sammenlægningen af de to skoler, er Knud Lindkær Rasmussen, som var søn af skolens første førstelærer J. W. Rasmussen.
Knud Lindkær Rasmussen har skrevet følgende om begivenheden:
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”Jeg er født i Sommersted ved Haderslev. Min fader havde der fået sin første
faste stilling som lærer. Han har fortalt, hvor svært det var at finde arbejde
som lærer på det tidspunkt. Vi flyttede fra Sommersted i 1948, hvor jeg var 1
år gammel – så jeg husker selvfølgelig intet fra det sted. Min mor har fortalt,
at vinteren 1947/48 var meget kold - nogle gange var der is på min dyne om
morgenen.
Derefter fik min far en stilling i Avnbøl-Ullerup sogn, hvor der senere skulle
bygges en ”centralskole”. I de år begyndte man jo så småt at tænke i centralisering af skolerne, og i det sogn var man tidligt ude. Vi startede med at bo
på den lille skole midt i landsbyen Ullerup. Lige overfor lå kroen og kirken,
og 100 meter ned ad gaden lå købmanden. Skråt overfor boede gartneren.
Jeg kan huske meget fra det sted, hvor vi vel boede indtil jeg var 5 år. Vi boede i skolebygningen i etagen over klasseværelserne. Dem var der vel 2 af,
sådan som det almindeligvis var på den tid i landsbyskoler. Der blev undervist flere årgange i samme klasseværelse.
Jeg husker, der var en meget stor have, som mine forældre ”kæmpede” med
(sådan opfattede jeg det nu ikke dengang) Jeg kan huske, der blev fældet store træer. Også på den lille legeplads foran skolen var der store træer - og
en lille dam. Også en gynge i træerne. Jeg kan huske, at jeg blev overfaldet
af en bisværm, mens jeg sad i den gynge, og der blev et farligt halløj.
Alle mine legekammerater var piger. Det var især gartnerens Kirsten, jeg
legede med, men også graverens Inge og købmandens Ester var mine legekammerater. Kirsten var 1 eller 2 år ældre, men de andre var jævnaldrende.
Jeg husker faktisk ikke, hvad vi legede. Men jeg kan huske, at vi fire en dag
sad i en grøft bag nogle store, blomstrende syrenbuske. Vi har nok leget
”doktor” eller noget i den retning – for pludselig, mens vi var optagede, var
der nogle store skolebørn, der skraldgrinede. De havde nysgerrigt fra den
anden side af buskene fulgt vor lille leg og råbte også noget forblommet om
hvordan man fik børn. Det blev vi meget kede af, for vi forstod ikke, hvad de
mente. Ikke desto mindre har jeg altid godt kunnet lide duften og synet afblomstrende syrenbuske.
Kirken ligger der stadig sammen med de formentlig fredede, meget smukke
huse. Skolebygningen er for længst nedrevet, og lige på det sted er der intet
genkendeligt længere.
I 1952 flyttede vi op på den helt splinternye skole. Den lå midt imellem Avnbøl og Ullerup. Hovedbygningen var selvfølgelig selve skolen - og der var
en verden til forskel på den og de gamle skolebygninger. Årgangene kunne
undervises hver for sig, og der var specielle lokaler til f. eks. fysik.. Vinkelret
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på skolebygningen (der var i flere etager) lå lærerboligerne i form af rækkehuse, hvor vi så boede i et af dem. Også her var der en verden til forskel i
forhold til de gamle boliger. Det var selvfølgelig ikke noget, jeg tænkte meget over dengang – om overhovedet. Boligen var i to etager, hvor jeg fik værelse på 1. sal. Der var en lille overkommelig have uden træer. Overkommelig for mine forældre – men kedelig for mig.
Jeg tror nok, jeg blev ved med at lege med mine pigekammerater i Ullerup –
formentlig til jeg skulle i skole, der stoppede det til gengæld fuldstændigt,
tror jeg. Jeg fik vist cykel ca. ved den tid (som 5-årig) og cyklede så til Ullerup. Jeg erindrer, at min fætter John lærte mig at køre cykel. John var meget
ældre end jeg (min far var en efternøler) John var vist lærervikar på skolen
på det tidspunkt. Samme cykel var årsag til den første afstraffelse jeg husker.
Skolen lå på en bakke ved en befærdet vej (ikke befærdet efter vore dages
målestok – men biler var der sommetider) Jeg elskede at suse ned ad den
bakke! En dag overså jeg en bil, som måtte bremse hårdt op . Der skete ikke
noget, men jeg blev ”straffet” ved at komme i seng, hvor jeg så skulle ligge
og kigge op i loftet og tænke på det slemme, jeg havde gjort. Sådan lød påbuddet - og sådan gjorde jeg.
Jeg kom i skole den 1. april 1953. Skoleåret lå anderledes dengang. Jeg var
altså 6½ år og formentlig en af de yngste. Jeg husker fra den dag kun, at jeg
havde fået ny skoletaske (af læder og alting – den havde jeg faktisk i mange
år) Jeg husker også, at jeg ”stødte” ind i en fyr, der også skulle begynde i
skolen - han hed Georg. Vi svingede begge gevaldigt med vore skoletasker
– og gerne så de klaskede mod hinanden. På en eller anden måde var det en
dejlig oplevelse - og jeg husker faktisk ikke mere fra den dag
Jeg lærte selvfølgelig andre at kende gennem skolen, også nogle jeg legede
med efter skoletid - men hvad de hed husker jeg ikke længere. Jeg kan dog
huske en pige, der hed Elin, som jeg tror både Georg og jeg godt kunne lide.
Efter 1. klasse flyttede mine forældre og jeg til Andst ved Kolding.
Knud Lindkær Rasmussens beskrivelse er hentet via internettet ved opslag
på ”Knud Lindkær Rasmussen”
KT
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Igennem en del år har dagplejen Avnbøl, Ullerup, Blans og Ullerup Børnegård haft et godt samarbejde. Den røde tråd! Et sammearbejde vi siger farvel til her i Ullerup og goddag, til et nyt samarbejde i Nydam huset, i Vester
Sottrup.
Derfor holdte Dagplejen og Børnegården ullerup en farveldag, den 11 juni
2014, og på gensyn i den nye børnehave, i Vester Sottrup.
En dag med boller, popcorn over bål og saftevand og sange med fagter og
mange glade børn.

Tak til Ullerup Børnegård fordi vi måtte komme og lege med jer igennem
tiden, glæder os til at se Børnehuset Nydam.
Dagplejerne
Rollingerne
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Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup
og se hvad der er aktuelt lige
nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup.
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11. 12. & 13. september 2014
På Materialegården i Avnbøl.
Nyhed torsdag
Kl.19.00 Lottospil i Hallen
Fredag
Kl. 17:00 Stjerneløb med løbeklubben Tempo
Kl. 17:30 Grillet svin med tilbehør
Kl.18:30 Er der havetraktorringridning
Kl. 19:00 starter festen for de mindste unge (6 –12 år)
Kl. 22:00 starter festen for de ældre unge (13 -17 år)

Mobildiskotek Extreme-Party
Lørdag
Optog starter kl. 11:00
Kl. 13:00 - 15:00 Gratis hoppeborg
Kl. 18:30 - 02:00 Ringriderfest som madkurvefest

Musik leveres af Sjubiduo
Søndag
Kl. 10.00 Oprydning og sammenpakning
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En gammel talemåde siger: ”Det skal nok tages med et gran salt”. Det er
nok det samme som at sige, at man ikke skal være helt sikker på, at det, man
lige har hørt eller læst er 100% rigtigt.
Men ved du, hvad ”et gran” er?
Ved opslag på ordet i wikipedia fås forklaringen, idet et gran her sættes til
0,0000651 kilogram eller 0,0651 gram, og den mængde kan vist ikke skade
nogen!
I gamle dage havde man også vægtenhederne:

”en skrupel” svarende til 1,24 gram.

”et lod” svarende til 15,63 gram.

”et lispund” svarende til 8 kg.

”et skippund” svarende til 160 kg.
Når det drejede sig om rumfang brugtes bl.a. pægl,
pot, skæppe, bimpel, anker, tønde, oksehoved og
Et skæppe-mål
mange andre.
Længdemål var bl.a. skrupel, linje, bygkorn, tomme, fjedringvej, rode og flere andre.
Vi kan stadig bruge dusin, snes, skok, ol, og gros når vi taler om mængder,
men, ved du nu helt sikkert, hvor mange stykker en skok er?
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Intet er så skidt at det ikke er godt for noget!

Jeg plejer jo at opfordre til at bidrage med stof til vores lille blad. Og som en
følge heraf, blev jeg efter et større regnskyl d. 27/7, sendt ud i det våde element for at se på ræserbådssejlads på Kirkepold. Både far, børn og båd, havde den eftermiddag stor fornøjelse af en tilstoppet kloak.
Kom da indfoe Hansen
Nej tak, min førre æ så beskit
Det gø`e it naue då kan bae behol æ sko å.
Jalsen æ nabo.
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Stafet For Livet i Sønderborg er i år den 6. og 7. sept. Det er
et arrangement, hvor man samler ind til Kræftens Bekæmpelse.
Man kan deltage i stafetten eller man kan kigge på.
Stafet For Livet er ikke kun stafet, men også mange andre
ting. Stafet For Livet er ikke kun for kræftramte, men alle er velkomne.
I Oplysningsteltet er der foruden oplysning om kræftsygdomme besøg af læge Christina Bonefeld, Vester Sottrup. Hun er klar til at svare på spørgsmål.
Medlemmer fra Kræftens Bekæmpelses Omsorgsgruppe, DBO, Fightergruppen og Cafe Solskin vil også være til stede. Der er også en Wellnees afdeling. Her arbejder alle gratis og pengene går ubeskåret til Stafet For Livet.
Der er en fiskedam for voksne og børn og flere konkurrencer. Man kan bl.a.
køre en Tour de France etape på en cykelsimulator og så er der salg af
smykker, tørklæder mm.
I løbet af dagen vil der være underholdning på scenen. Se programmet og
læs mere om Stafet For Livet på www.stafetforlivet.dk-Sønderborg. Man kan
prøve lykken i tombolaen, gevinsterne er alle sponsorerede. Man købe lysposer, der tændes til Lysceremonien kl. 21 lørdag aften, besøge børneområdet
eller nyde lidt lækkert i Caféen.
Lørdag kl. 18.30 – 19.00 kan du komme med din bedste kage og vinde
spændende præmier. Vinderne offentliggøres kl. 21.30 lige efter Lysceremonien af A.P. Hansen, Sønderborg.
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Er du klar til at blive Robust Borger?

Er du klar over, at samfundet forventer, at du kan klare dig selv i 48
timer, uden hjælp?
Brandværnet har i samarbejde med Landsbylauget inviteret en underviser fra
beredskabsforbundet til Bakkensbro d. 12. november klokken 19.00.
Her vil vi få gode råd om hjemmets beredskabsplan og forebyggelse.
På kurset i forebyggelse lærer du bl.a. hvordan du udarbejder hjemmets beredskabsplan, så du har gennemtænkt, hvad du skal gøre, hvis der sker en
ulykke eller opstår en krise.
Blandt emnerne vi skal høre om er:
• Hjemmets beredskabsplan
• Klar din hverdag i 48 timer!
• Du bør overveje at have følgende i hjemmet!
• Plan over huset med indtegning af brandslukker, førstehjælpskasse og
flugtvej.
• Vigtige telefonnumre og kontaktoplysninger på f.eks. forældres arbejdsplads, eller børns skole.
• Checklister for opgaver, der skal udføres f.eks. forud for storm eller truende oversvømmelse.
Og meget mere.
Kurset forventes at tage 2 - 3 timer, og er gratis at deltage i.
Kursisterne vil blive trakteret med en kop kaffe og et stykke kage.
Da vi tror og håber der vil være god interesse for arrangementet, og gerne vil
have kage til alle, opfordre vi til at give besked om tilmelding.
Dette kan ske til Bo på tlf. 21 86 17 08 (gerne SMS)
eller mail til: bobonde@gmail.com.
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8. Oktober kl. 17.30
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Priser:

Voksne

Børn

Øl

Vand

20,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Robert beder om hjælp til kartoffelskrælning og håber også på
at kunne gentage succesen med at få velvillige salatsnittere til
at bidrage med salat.
Tilmelding og tilbud om hjælp senest d. 5. Oktober.
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
40

