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De kloge byboer, der er så travle ser til, mens livet passer' forbi.
Men de ved selv, de er Verdens navle, og det' den navle de piller i.
Leif Maiboms tekst i Udkantssangen - Fra alle os til alle Jer er
måske ikke så sød ved de kloge byboer, men sangen som remser en
masse fordomme op om Udkantsdanmark er nu skrevet med et
glimt i øjet. Ledsaget af levende billeder af koret og fotos, som afkræfter fordomme, efterhånden som de lyder i sangen, gør at man kun kan fryde sig
over at være en af Vos fra Synneborre, som nok ska få det hen!
Carl Nielsen-melodien - Den danske sang er en ung blond pige, gør bestemt
heller ikke oplevelsen ringere.
Da min bedre halvdel for lidt siden mindede mig om ovennævnte musikvideo, og jeg bestemte mig for, at det var den, min ”prædiken” skulle skrives
over, blev jeg lidt glad, for så blev det med ”ja-hatten” på.
Et smørhul er ifølge den Danske ordbog et hul i midten af en portion grød,
hvori der ligger en klat smeltet smør - altså der hvor dét er, som giver grøden
det sidste pift. Eller det kan være et gunstigt sted, hvor der er fredeligt og rart
at bo.
Godt nok befinder vi os hverken i Verdens eller i Sønderborgs centrum. Men
på mange måder befinder vi os i et smørhul, hvor det er fredeligt og rart at
bo. Som musikvideoen så fint viser, er vi jo ikke gået i stå i Sønderborg
kommune, men har masser af muligheder for uddannelse, arbejde, kultur og
fritid inden for relativ kort afstand. Det, at vi må køre lidt efter nogle af disse
ting, fordi vi er så få beboere her, er også det som gør, at vi kan skabe et lokalt sammenhold, som jeg bestemt opfatter, er noget helt unikt for små samfund som vores. I dette blad kan vi læse om et sammenhold, som er ved at
opstå omkring BAKC, vi kan læse om borgere, som samler penge ind til en
lokal hjertestarter, om læseheste, der starter bogbytningsbibliotek, og om
sædvanligvis meget velbesøgte fællesspisninger.
På de følgende sider kan også læses om opstartsudfordringer for BAKC, og
de mennesker som har påtaget sig den store opgave, det er at få regler, priser
og præmisser til at gå op i en højere enhed. Man siger jo, at al begyndelse er
svær, så mon ikke vi skal forvente enkelte justeringer i tiden fremover.
Også opstarten på at afholde en årlig pigeaften har været med udfordringer,
på grund af manglende tilslutning blev dette arrangement helt aflyst, så derfor opfordres ”tøserne” til at komme med ideer til en glad dameaften.
Udfordringer er der altså stadig for os, men så længe det drejer sig om at
kunne få en glad aften med nabokonen (ikke mig, men min kone), så er det
vel svært at bevare pessimismen.
Ps. Se videoen på youtube.com og find udkantsdanmark. Eller find linket på 3
vores facebookside.
Bo
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Kirkesiderne vinter 2014 – 15
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.
4

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!

ADVENT
Blomstre som en rosengård/skal de øde vange,/blomstre i et gyldenår under
fuglesange!/Mødes skal i stråledans/Libanons og Karmels glans,/Sarons yndigheder.
Sådan lyder én af de smukkeste adventssalmer, vi har i den danske salmebog. Ordet advent betyder egentlig ’komme’ – eller rettere sagt ’Jesu komme’, og adventstiden markerer derfor Guds komme til jorden.
Med advent indledes med andre ord en ny begyndelse på jorden. Det er det,
der får N.F.S. Grundtvig til at skrive, hvordan de øde vange, dvs. de øde
marker, skal blomstre som en rosengård. Midt i det liv, vi hver især lever på
jorden, tegner der sig altså et nyt liv, er kristendommens budskab. Et liv,
hvor det, der måske ellers var øde og udsigtsløst, løftes op i flor, i mødet
med troen på Kristus.
De ord har alle dage voldt besvær for den menneskelige forstand at begribe.
Det var også Grundtvig klar over, da han skrev sin salme i 1837. I et vers,
som ikke er med i salmebogen, beskriver han derfor, med klar ironi, hvordan
adventsbudskabet slet ikke har nogen gang på jorden længere, fordi det er
overtrumfet af menneskets fornuft og klogskab.
Og vel er budskabet om Guds komme til jorden et kors for den menneskelige
tanke. For hvem kunne forestille sig, at Gud selv skulle vise sig i et menneske, uden magt og vælde, og siden lide, dø og opstå? Ja, ingen, for det er
ganske enkelt for ubegribeligt at forstå for den menneskelige tanke. Men dermed behøver vi ikke at afskrive det budskab, advent og jul bringer os. For
netop i det for tanken ubegribelige ligger der en væsentlig pointe. Sådan drejer adventsbudskabet sig nemlig ikke om, hvad vi mennesker kan gøre os af
forestillinger om Gud. Tværtimod, handler advent om, hvad Gud siger til os.
Derfor sker der også det forunderlige, at når menneskets klogskab tror, at det
er dén, der skal komme til Gud, da bliver den overhalet inden om af evangeliets budskab om, at bevægelsen er lige modsat: at Kristus kommer til os. Og
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Så længe klogskaben stiller sig utilfreds med, at evangeliets ord ikke lige
svarer til de forestillinger, den selv kan gøre sig om Gud – ja, så bliver adventsbudskabet også uvedkommende og betydningsløst.
Så hvordan kommer Kristus da til os? Ja, det gør han, som det fortælles os
den første søndag i advent: sagtmodig, ridende på et æsel, uden fokus på
denne verdens magt og klogskab, men i sand afmagt. Det betyder også, at
dér, hvor vi tør give afkald på al vores klogskab og på alt det, der binder os
til vores egne evner og præstationer – dér vil det ægte møde mellem Gud og
menneske finde sted. Dér kan det menneskeliv, som af den ene eller den anden grund er blevet til ’øde vange’, blomstre op. For dér, hvor vores håb, vores glæde og vores fremtid hører op – dér møder Kristus os med ordene om,
at han er opstandelsen og livet.
Derfor gælder det, at hvor Kristus er, dér er vi aldrig uden håb, uden glæde
eller uden fremtid. Nej, dér hvor han er, har vi tværtimod alt håb, al glæde og
al fremtid, fordi vi i troen hører til hos ham og får del i det liv, der hører ham
til.
Glædelig advent!
Maria Gitz Christiansen

ADVENTSMØDE
Ullerup pensionistforening og Ullerup Sogns Menighedsråd indbyder til
adventsmøde søndag den 14. december. Vi begynder i kirken kl. 19 med
en kort andagt. Derefter tager vi på Ballebro Færgekro, hvor Anders Kingo
vil fortælle om et forunderligt ophold i USA for år tilbage.
Efter kaffen bortlodder vi de traditionelle juledekorationer.
Af hensyn til kaffen bedes man på forhånd tilmelde sig hos Maren Hemmingsen på telefon 74 46 12 78.
Alle er velkomne.
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De ni Læsninger
Søndag den 7. december kl. 19 holder vi vores traditionelle adventsgudstjeneste, De ni Læsninger, med vægtlægning på relevante bibelske læsninger og
advents- og juletidens skønne musik.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster
fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til
jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.
Følgende bibeltekster bruges ofte til de ni læsninger:
1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14
I år får vi besøg af Ulkebøl Koret under ledelse af Hannelore Nissen-Berdiin.
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

D. 12 november var der foredrag om beredskabet for den enkelte familie og den enkelte husstand i Danmark. Samme regler gælder for Sønderborg kommune, og der med
også for os i landsbylauget´s område. Det
var en meget interessant og lærerig aften.
Vidste du f.eks., at du skal ligge inde med
forsyninger, så du skal kunne klare dig i 72
timer. Det vil sige uden el og vand osv…
Vi fik også info, om ting der gav stof til
eftertanke. Er dit hjem sikkert med hensyn
til storm og skybrud? Har du gjort, hvad du
kan for at undgå indbrud og brand? Hvornår har du sidst testet dine brandalarmer, og
hænger de rigtigt?
Vi blev alle klogere og havde en hyggelig
aften med kaffe og kage. 
Vi sluttede af med et spil om paratviden om
beredskaber, det gav også grund til en liflig
latter, og vi fik et spil og andet materiale
med hjem.
Og så vil jeg lige minde om, at selv om et
arrangement først foregår et par måneder
efter, at bladet er udkommet, så kan det
godt være et godt arrangement, som er
værd at komme til,og notere i kalenderen :-)
Asmus

Ullerup ZoneTerapi

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

Når man lover noget, så skal man også holde det! Sådan er mange heldigvis
blevet opdraget. Men nogen gange må en ”lovning” godt skubbes til senere.
BAKC`s har nemlig over 40 mænd/kvinder på en hjælpe-mail-liste med lovning om, at de må komme og hjælpe med at få den gamle skole til at være
pænt opryddet, både inde og ude. Men Vej og Park har en lille afdeling med
nyttejobbere, der har været flittige i både haven og rundt omkring de andre
bygninger. Der er nu fjernet de mest overflødige træer og buske. Det samme
team har været i gang i biblioteket med flytning af hylder og maling af væggene. Superflot arbejde og det har faktisk ikke kostet os noget, idet Landsdistrikts-koordinatoren havde en pose ubrugte penge til hjælp, til lige sådan
nogen som os. Når de så er færdige her, vil de fra børnehaven flytte en mindre rutche-bane til skolen og det store bålhus ud i Avnbølsned.
Ud over det har Nøddebo familiekollektiv ønsket et par lokaler til hobbyvirksomhed og musik-udøvelse, mod at de gerne
ville holde de grønne arealer
omkring skolen. En virkelig
win- win- situation.

Alt i alt må de mange frivillige på mail-listen være tålmodige og vente på, at
nye opgaver skal løses.
Men mange har allerede været i gang med oprydning indendørs. En lørdag
var 40 mand i gang, fyldte 2 store containere og samlede resten til et
loppemarked. Loppemarkedet blev afholdt og omkring 12.000 skinnede
kroner ligger nu i BAKC`s kasse og venter på, at vi kan modernisere et
køkken i forbindelse med forsamlingslokalerne. Dejligt med den opbakning.
Lokalhistorisk arkiv, med tidligere tilhold i Avnbøl, er nu endelig ved at
flytte ind på skolen. Der var lidt komplikationer, idet de politisk vedtagne
regler om, at når bygninger ændrer status, skal nye krav opfyldes, og det
betyder for os, at der skal nye brandtrapper til, lift op ad trapperne og
udluftning i mange lokaler. Pengene til disse ombygninger er først frigivet i
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2015. Men det lykkedes alligevel at få midlertidig dispensation. Lidt
underligt er det jo også at tænke på, at der i skolen før kunne rummes 150
hårdtarbejdende børn, uden særlig luftudskilning, lifte og brandtrapper. Vi
glæder os naturligvis til, at loven kan opfyldes.
På de næste billeder ses et udpluk
af aktiviteter der foregår på skolen.
Ungdomsklubben ”Bobs” har fået
et ekstra rum, som er blevet sat fint
i stand. Det er der også behov for,
idet der hver aften er mellem 30 og
50 meget aktive unger.

Efterfølgende ses et nørklende hold
flittige hænder. En snes piger
samles 1 – 2 gange ugentligt, både
for hygge og arbejdsomhed.

Dagpleje- mødre og børn samles
ugentligt i legestue i de gamle sfo
lokaler.
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Udlejningen af forsamlingslokalerne går fint. Selv om køkkenet har
begrænsede muligheder, har mange allerede festet, men vi glæder os da til at
kunne tilbyde bedre faciliteter. Vi er stadig i en indkøringsfase, hvor vi
jævnligt må justere for, hvem der må bruge lokalerne, hvornår og hvor
længe. Når et arrangement har privat karakter, koster det for alle, hvorimod
husets brugere har adgang et par gange årligt, ligesom arrangementer af
offentlig karakter er vederlagsfri. Så hvis du vil holde et foredrag, lave en
sangaften eller noget andet, kan det godt lade sig gøre. Lige om lidt er
biblioteket også klar til, at man vederlagsfrit kan holde møde der. Priser og
retningslinjer for leje ses andetsteds i AU-posten. En ny BAKC hjemmeside
med vejledninger desangående lader vente lidt på sig, men ring til Helga
eller Bente og hør nærmere for lokaleleje. Hvis man som klub ønsker et
lokale, skal man være hurtig. Der er kun 2 klasseværelser tilbage.
Finn Andersen har fået grønt lys til at fylde redskaber i skolekøkkenet, så der
atter kan kokkereres der. Han er, i samarbejde med en kok, ved at starte et
hold frikadellesløjd op efter jul.
Johannes Reimer Hansen
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Bakkensbro Aktivitets- og Kultur-Center
Udlejningsbetingelser:
Hvem kan leje?
Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro.
Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav
om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester.
Lokalerne er til max 70 personer.
Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til
evt. lejemål.
Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til
tilbagebetaling af den indbetalte leje.
Priser:
Weekend (fredag, lørdag, søndag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal:
600,-kr. + depositum
500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro´s venner
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
Hverdage (mandag til torsdag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal:
400,-kr. + depositum
325,- kr. som medlem af Bakkensbro´s venner
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
Hverdage (mandag til torsdag)
Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18
Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr.
200,-kr. som medlem af Bakkensbro´s venner.
Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig
stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det
på lejerens regning.
Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf. 61 71 14 02 eller 23
96 13 94, og der laves aftale om udlevering af nøgle osv.
Medlem af Bakkensbro venner
100 kr. for enkeltmedlemmer; 150 kr. for husstand!
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GRATIS BOGBYTNING.
Nu bliver der snart oprettet en “gratis bogbytning
på Bakkensbro. ”Ideen er tyvstjålet fra storbyerne
og går ud på, at alle læselystne kan gå hen og
aflevere de bøger, de har læst og så finde nye,
som de har lyst til at læse, tage dem med hjem,
beholde dem, eller bytte dem igen. Du skal aflevere lige så mange bøger, som du tager, gerne flere.
Jo flere, der benytter sig af tilbuddet, jo større bliver udvalget.Bogbytningen bliver at finde på gangen ved det tidligere bibliotek, og man vil kunne benytte det til hver en tid,
når døren er åben. Til at starte med bliver det når Lokalhistoriks Forening
har åbent, de åbner første gang på Bakkensbro, mandag den 5. januar 2015,
og deres åbningstider vil derefter være mandag fra kl. 9 - 11 og onsdag fra
kl. 15 – 17. Hylderne er sat op, og bøgerne på plads onsdag den 10. december, hvor vi holder åbent fra kl. 15 – 17. Alle er velkomne. Hvis I har gode
bøger i overskud, må I meget gerne sætte dem på hylderne, som vil være
inddelt i romaner, krimier, biografier, børnebøger, magasiner o.s.v. Kun fantasien sætter grænser. Der vil være en stor rød opslagstavle, hvor alle kan
komme med ros, ris og gode ideer til hinanden, ideen er at projektet skal
kunne hvile i sig selv. Mange hilsner og på gensyn, læsehestene, Jean, Mio
og Birreth
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Lørdag d. 24. januar 2015 kl. 18.00
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Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps
Drikkevarer købes på stedet.

Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til mandeaften på Bakkensbro. Vi har denne gang valgt at
invitere den maskuline halvdel af
sognets beboere. (Altså både Blansingere og Avnbøl-Ullerupmænd).
Tilmelding
Vi opfordrer til at medbringe gode
senest d. 19. januar.
Ring, sms eller skriv til Bo: naboer og andre lystige svende fra
sognet.
21 86 17 08
bobonde@gmail.com

Husk spillekort og raflebægere,
til efter maden!
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Buksbum, cypres, ”hønseben”,
kornel, kristtjørn, tuja og taks
var blandt de godter, flere folk
betænkte os med på kirkegården, da vi opfordrede til at aflevere den slags til os, i stedet for
at køre det på containerpladsen.
Det er altid rart at kunne give
dekorationer og pynt et ekstra
lille pift med andet end det sædvanlige grønne, når vi er i gang
med den slags sysler. Men nu er
vi blevet færdige med at pynte
gravsteder for i år, så skulle en
enkelt busk ryge op af haven i
vinter, frabeder vi os venligst at
få mere leveret før til næste efterår.
Tove og Bo

Selv om det er lidt tidligt at gøre reklame for det, skal vi da lige minde om,
at fastelavn kommer allerede midt i februar til næste år.
Sæt derfor kryds i kalenderen lørdag d. 14. februar. Mød op på brandstationen klokken 14.00 sammen med dine børn eller børnebørn, lad dem slå katten af tønden, og få så en kop kaffe og en snak i mødelokalet bagefter.
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For snart et år siden havde vi en herreaften på Bakkensbro. Det blev en aften med gule ærter, håndbold på
storskærm, bajere, kortspil, raflen, snak og snaps i gode
venners og naboers muntre lag. Denne aftens succes
gentager vi igen d. 24 januar. Men, træerne vokser som
vi alle ved, ikke ind i himlen, for da vi ville lave en
hyggeaften for pigerne, måtte vi aflyse på grund af for
ringe tilslutning. Det skal nu ikke forhindre os i at forsøge igen, blot ville det være rart at kunne forstå sig lidt bedre på, hvad der
kunne trække en masse ”tøser” af huse. Derfor kære kvindelige læsere - fortæl os, hvad en god aften skal bestå af. Vi kan kontaktes personligt pr. telefon, sms, mail, brev eller start en debat på facebook om emnet.
Vi vil så gerne selv, men skal åbenbart have hjælp.

Vinterfodring af havens fugle
Vinteren er over os nu, dog meget mild, for en stund endnu.
Derfor er det vigtigt at fodre fuglene i haven, for de bruger meget
energi på at holde sig varme, og samtidig bliver det sværere at
finde føde på den efterhånden korte tid, der er lyst.
Man kan bruge næsten alt til at fodre fuglene med, dog skal man holde sig
fra stegefedter, fordi der er for meget salt i, og det er skadeligt for fuglene.
Ligeledes er det ikke godt at bruge franskbrød og lignende, for det svulmer
op i maven på fuglene, når de drikker vand, hvilket kan blive skæbnesvangert for fuglen (med døden til følge).
Det er ikke kun fuglene, der nyder godt af, at vi fodrer dem, det er også en
fornøjelse at se så meget liv i haven, hvor der ellers normal om vinteren er
begrænset med dyreliv.
Det er ikke kun en slags fugle, der kommer, men mange forskellige. Lige fra
små mejser, til gråspurve, solsorter, bogfinker, skovduer, fasaner og spurvehøgen, for at nævne nogle. Lige præcis hvilke fugle der kommer, afhænger
meget af, hvilket foder man bruger. Spurvehøgen spiser dog ikke af fuglefoderet, men jagter spurvene, som den lever af. Så på den måde fodrer man også den.
Er man først begyndt at fodre fuglene, må man helst ikke stoppe før foråret, da de ellers vil sulte ihjel.
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LANTERNE-FEST I DAGPLEJEN
Onsdag den 29. oktober holdte dagplejen lanterne-fest
i heldagslegestuen.
Alle børnene havde forinden på meget kreativ vis lavet hver deres lanterne.
Arrangementet startede kl. 15 med en lille gåtur rundt
om skolegården mens lanterne-sangen blev sunget adskillige gange… Efterfølgende var der social hygge.
Stor TAK til alle jer forældre og bedsteforældre som
deltog. Dejligt med så stor opbakning. Også en stor
TAK til dem af jer, der meldte sig som kage-bagere.
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JULEDISCO I BOBS.
Fredag aften d. 21.11.14 holdt 64 børn fra V- Sottrup, Avnbøl og Ullerup ”Juledisco i BOBS”.
Menuen var pizza med sodavand efter eget valg. Efterfølgende var der julebingo og julehygge i Bobs.
Bestyrelsen fra Bobs

Sankt Niklaus’ (julemandens)
knogler, som befinder sig i
byen Bari, blev i 2005 undersøgt af forskere. Det viste sig,
at han kun havde været halvanden meter høj og havde
brækket næsen.
22
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OBS: Husk indskrivning
af nye skolebørn
19. januar 2015
kl. 18.30- 20.30
Har du et barn, som snart skal i skole?

Eckersberg Friskole
kan tilbyde:

- hold på 15 elever
Det giver mere tid til dit barn. Ingen sakker bagud.

- undervisning tilpasset dit barn
Hos os kan man godt læse dansk på 3. klasses niveau, selv om man kun går i 2. Eller
omvendt. Vores elever får lige præcis de udfordringer, de hver især har brug for, og
flertallet afslutter 9. klasse med højere karakter end landsgennemsnittet.

- særlig fokus på barnets trivsel
Man lærer bedst, når man har det godt. Vi støtter børnene i selv at tage ansvaret for
en konflikt, uden at nogen udpeges som skurke og andre som ofre.

- værksteder, der skifter hvert kvartal
Børnene vælger selv, om de dyrke mere idræt, spille drama eller støbe tinkugler, mens
de hører om krigen i 1864. For hvem siger, at man bedst lærer ved
altid at læse i en bog?

Nysgerrig?
Besøg os i Blans eller læs mere på
www.eckersberg-friskole.dk
eller ring 7446 1389
24

Er du parat til hjertestart?
Hvis ikke, så kom forbi brandstationen
i Ullerup lørdag d. 14. marts 2015
Fra kl.10.00 til 12.00 har brandværnet fået førstehjælpsinstruktør Lone Handberg til at tage et udvalg af
forskellige hjertestartere og øvelsesdukker med. hun vil
i et par timer lære fra sig af sin store viden om emnet.
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Eckersberg
- når børn er det
vigtigste i
universet

Hvad er en

god børne-

have

I børnehaven i Eckersberg
at:

Børneunivers

i Blans lægger vi vægt på,

- alle har ret til et kram
Når du afleverer dit barn, vinker det farvel med en voksen, det kender. Vi har tid
til kram, når dit barn trænger til trøst.
Alle fastansatte i børnehaven er pædagogisk uddannede, og vi er godt normeret –
bedre end mange andre steder.

- alle får lov at opleve
Vi leger i sand, med vand og mudder. Vi er ude i naturen dagligt. Vi studerer muldvarpeskud og mærkelige spirer. Vi har en skurvogn, som gør det muligt for børnehavens grupper at være ude i skoven og ved stranden hele dagen.

- alle har noget at fortælle
Vi synger meget. Vi læser, fortæller og snakker – og vi lytter. Vi lægger
stor vægt på at lære dit barn at udtrykke sig.
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Jeg mener at vide, at de fleste er opmærksomme på 150 året for det danske
nederlag i 1864. Mon ikke de fleste også kender konsekvensen af det nederlag, nemlig at Slesvig – Holsten blev en del af Kejser Wilhelms tyske rige.
Men mon også de fleste ved, at i slutningen af det 19. århundrede udvandrede mange sønderjyder til Danmark, enten ved på lovlig vis at optere for Danmark, dvs. blive dansk statsborger eller ved simpelthen at flygte til Danmark.
Således søgte i årene 1867 til 1900 mere end 1/3 af Nordslesvigs befolkning
(ca. 60.000) bort fra hjemstavnen. Heraf udvandrede kun 25 % på lovlig vis,
mens omkring 75 % ingen tilladelse havde, og blev en slags illegale indvandrere eller flygtninge.
En del af disse søndrejyder brugte dog kun Danmark som gennemrejseland.
Flere af dem fortsatte bl.a. til Amerika, og et af de mennesker var John Rasmussen fra Blans. For at undgå tysk militærtjeneste rejste han fra sit fædreland. I de følgende måneder bringer vi lidt om Johns liv og levned før, under
og efter ”flugten til Amerika” i AU-Posten og i Blansingeren.
Bo
---------------------

En gammel ”flygtnings” historie
New Rome, Wisconsin USA
Januar 1931
Historien om mit liv og levned
af
John Rasmussen
Jeg blev født i Nordslesvig d. 4. oktober 1868 i en lille by, som hedder
Blans. Min fader var murer af profession, jeg havde fem brødre og to søstre.
To af mine brødre og min ene søster døde som børn og en tredje broder er
død for fire eller fem år siden (1926?)
For hen ved 25 år siden faldt min fader ned fra en bygning og blev kvæstet.
Han døde på et hospital seks måneder senere. Jeg ved ikke, hvor gammel han
var.
Min moder døde for to år siden 95 år gammel, jeg har to brødre og en søster,
som bor i Nordslesvig, ”Sønderjylland” som man kalder det efter den første
verdenskrig, hvor denne del af Tyskland blev givet tilbage til Danmark.
Jeg forlod mit hjemland 19 år gammel. Jeg husker ikke datoen, men det var i
juli måned 1888. Det var det år, der var verdensudstilling i København. Jeg
forlod mine forældres hjem klokken tre om morgenen. Jeg ville ikke risikere,
at der var nogen, som så mig tage af sted, for jeg var indkaldt til den Tyske
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hær. Hvis nogen spurgte mig, hvor jeg skulle hen, sagde jeg ”til verdensudstillingen”. Slesvig–Holsten var under Kejser Wilhelms administrationsregering.
Jeg måtte gå tre danske mil for at komme til nærmeste jernbanestation. Jeg
kunne have taget damperen fra vores by til stationen, men den gik ikke før
klokken ni om formiddagen, og så kunne nogen have set mig og have meldt
mig til politiet.
Min fader havde ingen heste dengang, så den eneste måde jeg kunne komme
til stationen, var at benytte ”apostlenes heste” (mine ben). Da jeg var kommet halvvejs til stationen, mødte jeg tre fyre, og da jeg var kommet forbi
dem, hørte jeg den ene sige: ”jeg tør vædde på, at den kammerat er på vej til
stationen og derfra til Amerika”…. Han gættede rigtigt, men jeg blev lidt
urolig, jeg kunne jo ikke vide, om jeg ville komme til at møde en embedsmand på vejen.
Jeg købte billet på den første station, Åbenrå, til Vamdrup, den første jernbanestation på den anden side af grænsen mod nord i Danmark. Derfra kom jeg
med et dansk tog til Esbjerg på vestkysten.
Det var her Nielsen boede, han var agent for Star
Line rederiet. Jeg ved ikke, hvor langt der er fra
Åbenrå til Esbjerg, men
det varede fra klokken 9
til klokken 5 om eftermiddagen at komme dertil
med toget. Jeg kunne have kørt lige så hurtigt dertil på cykel, hvis jeg havde haft én. Der var ikke
mange cykler dengang,
kun nogle få med eet stort
hjul foran og et lille et bagved. Det gjorde nu hverken fra eller til, for jeg
havde alligevel ikke råd til at købe en. Dengang havde fattigfolks børn ikke,
hvad børn har i vore dage. Vi havde heller ikke meget at skulle have sagt.
Hvis vi børn ville have sagt bare en tredjedel af, hvad ungerne siger nu, ville
jeg ikke have været levende, så jeg kunne fortælle derom nu. Jeg kan huske,
når der var gæster hjemme, og det skete temmelig ofte, især om aftenen. Så
kom bønderne for at tale med fader om at bygge et hus eller en lade. Så sad
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vi børn i en krog, så stille som mus. Vi turde ikke en gang snakke sammen,
før gæsterne var gået.
I det gamle land, som jeg kommer fra, blev alt bygget af mursten, endog
skillerummene. Mursten var meget billige, men tømmeret vi brugte, blev
sendt med skib fra Norge. Jeg murede for min fader i tre år, fra jeg var 13 til
jeg var 16 år gammel. Vi murede kun om sommeren. Men om vinteren sørgede min fader for, at jeg fik arbejde hos en bonde fra november til maj. Da
de tre år var gået med at mure og arbejde på gården, havde jeg hverken tøj på
kroppen eller sko på fødderne. Derfor opgav jeg murerfaget og arbejdede
hele året hos en bonde. Jeg blev hos den samme i tre år, indtil jeg rejste til
USA.
Jeg kan huske fra dengang, jeg arbejde hos min fader, at hvis jeg ville til
dans eller på skovtur, plejede han at give mig 30 Groschen. Vi skulle betale
2 Groschen for at komme ind i salen og 15 Groschen for at få lov at danse
hele aftenen, så jeg havde ikke meget at give ud til andre ting. Jeg gik kun til
bal 3 eller 4 gange om året, men jeg holdt meget af at danse, og det gør både
jeg og mine børn stadig.
Jeg fik 50 dollars om året af bonden jeg arbejdede hos (her tyder det på forfatteren har lidt vrøvl med at huske, hvilken valuta lønnen blev udbetalt i.
red), og sparede 45 op i løbet af de tre år. Min billet fra Esbjerg til Chicago
kostede mig 57 dollars. Jeg lånte 15 dollars af min fader, da jeg tog hjemmefra, men jeg betalte ham dem tilbage, så snart jeg havde fået arbejde i USA.
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Da vi nærmer os 150 året for den ulykkelige krig i 1864, opstod tanken om i
den anledning at slå en mindemedalje. Inspirationen til medaljen opstod ved
at have læst bogen Dommedag Als af Tom Buk-Swinty, hvor der særligt var
en person der vakte min opmærksomhed, nemlig den unge Carl Feilberg, der
var nævnt flere gange i bogen, og jeg besluttede mig for at det blev Carl der
kom til at præge mindemedaljens forside, efter at have hentet tilladelse fra
Sønderborg slots museum, da de havde ophavsretten til billedet af Carl der
sidder i glasmontre der på slotsmuseet, og efter få uger blev medaljen en realitet med et godt resultat. En veludført medalje i antikbronze, 32 mm. Med
dato 18. April 1864 - 2014. Båndet der bærer medaljen er af samme slags
som, medaljen 1848-50 og 1864. Prisen på medaljen er 220 kr. Hvor overskuddet går til vore veteranhjem. Ved bestilling af min. 5 stk vil medaljerne
leveres portofrit. Medaljen kan bestilles på Tlf 23 31 81 52 eller på mail:
kubritt@gmail.com. Beløbet indsættes på reg. 2500 konto
8979646578
Medaljen har to formål:
At mindes og ære de soldater og veteraner, der var
igennem hårde og ubamhjertelige kampe i 1864.
Og samtidig give veteranerne i dag den støtte de fortjener, ved at lade overskuddet gå til veteranhjemmene
Kurt Damgaard

Historien om Carl Feilberg.
Carl var medicinstuderende i København, hvorfra han skrev til sin far, at han
ønskede at deltage i krigen. Da hans kammerater derhjemme allerede havde
meldt sig, ville han også sammen med dem forsvare fædrelandet, men da faderen allerede havde to sønner med i krigen, mente han, at det måtte være
nok. Men Carl insisterede, hvor efter faderen til sidst gav sig.
Han forlod København, og det lykkedes ham at blive optaget på rekrutskolen
i Odense, hvor han modtog træning. Den 17. juni var Feilbergs lynuddannelse som rekrut slut. Fordi han havde meldt sig frivilligt, kunne han selv vælge, hvilket regiment han ville være ved, han valgte femte regiment hvor
Carls storebror, Peter, tjente som premiereløjtnant. Regimentet var på Als.
Han blev sammen med et par kammerater sendt til Fåborg. Den 24. juni gik
turen til Als. Rejsen over Fynshav i lille jagt læsset med granater var en hård
tur med regn og blæst. De ankom til Høruphav tidligt om morgenen d. 25
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juni, hvor de meldte sig til kommandanten.
Carl håbede snart at komme i kamp, de gik
gennem de store skove syd for Sønderborg, til
de nåede Sundsmark by, hvor de hvor de fik
middag bestående af klipfisk og vælling og
derefter en pibe tobak. De var en broget flok
skolelærere, handelsrejsende, teologer og andet
godtfolk. Snart fik de at vide, at de skulle på
forpost.
Onsdag den 29. juni angstens øjeblik. Carl
kommer i kamp og bliver ramt i hjertet, men
reddet af sin pibe og regnskabsbog, som han
bar på brystet. Han falder om og er bevistløs en
rum tid, da han kom til sig selv, føg det stadig
med kugler og der var fyldt med prøjsiske soldater på marken, han følte en stikkende fornemmelse i brystet og kunne med besvær trække vejret. Han rejste sig med besvær op på
Carl Feilberg klar til at
knæet og blev taget under armen af et par laza- forsvare fædrelandet
retsoldater, der førte ham til en prøjsisk læge.
Han blev ført bort som fange. Medens han førtes igennem de brændende barakker ved Sundsmark, opdagede han, at hans prøjsiske ledsager havde et
dødningehoved tegnet med sort blæk på sit hvide armbind, det hvide bind
bar både prøjsiske og østriske tropper under krigen, som et symbol på at de
var allierede. Han blev som fange ført til tugthuset i Flensborg, hvor der befandt sig næsten 200 danske fanger, han fik at vide, at han inden længe ville
blive ført til Rendsborg, og sandsynlig videre til en arbejdslejr i Prøjsen.
Men Feilberg havde andre planer. Han ville flygte. Det lykkedes ham uset at
snige sig ind i en hestestald, hvor han sprang ud gennem et vindue og var fri,
det lykkedes at undgå de prøjsiske patruljer, han gemte sig i en skov, hvor
han fik øje på en ældre kvinde, og håbede hun var dansksindet, bad om hjælp
som han fik. Hun gik og kom tilbage med en sæk med civilt tøj som han iførte sig. Han tog kursen mod øst og på gram kro får han et eksemplar af Berlinske Tidende hvori der stod, at frivillig menig nr. 157 C. T. Feilberg var
død. Han kom senere til København, hvor han fortsatte sine studier og blev
overlæge og senere professor ved Øresundshospitalet med speciale i epidemiske sygdomme.
Uddrag fra bogen Dommedag Als af Tom Buk-Swienty
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”Vinafryd”
V/Harry Ebbesen, Svinget 5, Blans, 6400 Sønderborg.

Sælger franske, italienske, spanske vine samt special øl

Jeg laver vinpakker til private og firmaer efter ønske.
Arrangere ligledes vinsmagninger.

Åben: tirsdage fra kl.: 17:00 – 20:00, eller efter aftale.
mobil: 23741039 – tlf. 74461339
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I løbet af de sidste par år har brandværnet i Ullerup sat hjertestartere op i
Blans, Ullerup og Avnbøl.
I Bojskov mente man nu også, at det ville være på sin plads at have en. Derfor samlede Bojskovs beboere selv 3.000 kr. ind og lavede en aftale med
brandværnet om, at de betalte resten af prisen. Denne hjertestarter er nu
monteret så den er tilgængelig og let at se for alle, og på alle tider af døgnet.
Den hænger på væggen på Bojskovskov 16.
Når brandværnet en gang om
året kommer på besøg og beder
om et økonomisk bidrag, bliver vi
altid taget godt imod og bliver
ofte spurgt om, hvad pengene så
skal bruges til. Hjertestarteren
her er et godt eksempel på, hvor
pengene gør nytte. Brandværnet
har nu fire hjertestartere fordelt i
området, og vi mener dermed at
vores borgere via os, har hjulpet
sig selv til at kunne være mere
trygge.
Jørn Mathisen
Brandværnet inviterer lørdag d.14 marts alle til at komme og få undervisning
i brugen af et bredt udvalg af hjertestartere. Ligeledes vil der blive mulighed
for på dukker at øve hjerte-lunge redning.
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Efterårsferie har skolebørn holdt i omkring 100 år. Dengang var der behov
for børnenes arbejdskraft på landet, når der skulle tages kartofler og roer op
af jorden. Derfor blev den også kaldt for kartoffelferie. Men vinterferien har
det ikke været os alle forundt at kunne fornøje os over. Den så først dagens
lys i begyndelsen af 1970'erne som en reaktion på, at mange danskere begyndte at tage på skiferie i de norske fjelde eller i de sydlige alper.
Beslutningen om ferien var en praktisk reaktion på
virkeligheden. Forældrene begyndte at tage børnene
ud af skolen for at komme af sted, og så mente man,
det var smartere at samle det i én uge, fortæller skolehistoriker Keld Grinder Hansen.

Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup
og se hvad der er aktuelt lige
nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup.

Lille Pæ å hans gravie moe æ å æ vej te dochtes.
Moe krumme sæ a ve .Pæ spøer hva det er i æ vej,
moe seje te det æ lillebroe de sparke.
Pæ seje te det kan han godt forstå, Å seje kan då it slych
naue legcntøj så sparke han nok it meje.
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Facebook gruppen Avnbøl Ullerup har nu eksisteret i et års tid, og i den periode har så vidt forskellige ting som vore børns dårlige trafikvaner, opfordring til at bruge refleksveste, efterlysning af bortløbne hunde og heste, til katte og kaniner som var løbet hjemmefra, efterlysning af bolig, halm og høns i området. Det er også her man lige får den sidste
reminder om at huske fællesspisning, gymnastikopstart og meget andet af
interesse for alle os, som bor her.
Dog er det også hændt, at siden er blevet brugt til at reklamere for hint eller
hisset. Dette har ikke været et stort problem, men jeg vil gerne opfordre til,
at det kun er for området relevante opslag, som kommer på denne gruppe.
Ellers kunne jeg godt frygte, at siden bliver for udvandet og ikke en, man
nødvendigvis skal se på, når man er borger i Avnbøl Ullerup.
Og så lige til sidst om facebook.
Mange er bange for at kaste sig ud i brugen af den, men man vælger altså
selv sine fb-venner, og man vælger også selv, hvor meget man vil dele med
dem.
Det er altså ikke så farligt, som man kunne tro.
Nedenunder et par eksempler på hvad folk deler med andre i området.
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Kommer julemanden fra Grønland?
Ethvert nogenlunde dannet menneske ved godt, at
Grønland er stedet, hvor Julemanden bor. Men som så
mange andre af os, er han også flyttet lidt rundt, før
han fandt det rette sted at bosætte sig.
Her er historien om julemanden, fra hans pure ungdom, for mange år siden, og til i dag. (vist nok)
Sankt Nikolaus, som i det 4. århundrede var biskop i
Lille Asien, i det nuværende Tyrkiet, var kendt for at
dele gaver ud til de fattige. Et gammelt sagn fortæller,
at Sankt Nikolaus nabo var blevet ramt af det ene forfærdelige uheld efter det andet. Han så derfor ingen
anden udvej end at sælge sine tre døtre som slaver.
Men først gik han til biskoppen for at få et råd, og biskoppen rådede ham til
at bede dag og nat - og tre gange faldt der en stor pose med guldstykker ned
fra loftet, og den fattige nabo blev ikke nødt til at sælge sine døtre. Fra dette
sagn blev Sankt Nikolaus kendt som børnenes beskytter.
I 330 døde biskop Nikolaus af Myra, og han blev begravet i byen. Folk kom
og besøgte hans grav i ny og næ, men pludselig strømmede en duftende væske ud af kisten, og straks styrtede folk til for at få en flaske af "Den hellige
Nikolaus olie", som man sagde kunne helbrede sygdomme.
Men ikke alle kom med fredelige hensigter.
Nikolaus’ knogler blev i 1087 stjålet fra Myra af italienske handelsfolk. De
bragte dem med til Bari i Syditalien. (Det forlød, at ordren til denne ugerning blev givet af pave Nikolaus 1). I Bari begravede man knoglerne og byggede så kirken Basilika de Sankt Nikola oven på graven.
I Europa blev man hurtigt vilde med Nikolaus, og folk kom i massevis for at
besøge hans gravsted i Bari. Engang kom Hertugen af Lothringen i Frankrig
for at besøge Nikolauses gravsted. Ingen vidste rigtig hvordan det gik til,
men da hertugen kom hjem igen, havde han en fingerknogle fra selveste
Sankt Nikolaus med hjem. Hertugen byggede en hel kirke til at huse fingeren.
For ca. 500 år siden begyndte Sankt Nikolaus at dele gaver og godter ud. Det
38

forlød, at hans hjælper Christkindchen, kom på besøg med hvid kjole og en
krans i håret. (mon ikke det var hende, som senere blev til santa Lucia) Hun
fulgtes med en trold eller djævel, djævlens job var at straffe de uartige børn,
mens Christkinchens var at rose de artige og give gaver og godter. Vores
konge, Christian den 4., skrev et brev til sin bror Ulrik og fortalte, at hvis
broderen var sød, ville Christkinchen måske komme med noget godt til hans
fødselsdag. Så det var ikke kun fattige mennesker som fik besøg af julemandens hjælper.
I Holland var det Sinterklaas, (en sammentrækning af Sankt Nikolaus) som
sammen med sin sorte hjælper Zwarte Piet, sejlede ind i Amsterdams havn
den 6. december, på Skt. Nikolaus dagen, og delte godter og gaver ud til alle
de artige børn. Sinterklaas gik klædt som en biskop, med bispehue, rødt tøj
og et stort, hvidt skæg, altså lidt ligesom nutidens julemand.
Da mange hollænderne 100 år senere rejste til Amerika, rejste Sinterklaas
også med, og efter 200 år i Amerika, voksede hans mave og han begyndte at
grine hjerteligt ”ho ho ho”, at køre i det lokale transportmiddel, en kane trukket af ni flyvende rensdyr, når han delte gaver ud ved juletid. I Amerika
mente man nu også at vide, at han boede i et hus højt mod nord, og det ved
vi jo alle er på Grønland.
Den julemand, som alle børn kender i dag, kom først til Danmark i ”Peters
jul” i 1866.
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Torsdag d. 11. december 2014
kl. 17.30
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Priser:

Voksne

Børn

Øl

Vand

20,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

I anledning af julen arrangerer Ulla et lille lottospil efter maden
Har man lyst til at hjælpe med kartoffelskrælning eller selve
madlavningen, må man meget gerne kontakte Robert på:
40 76 67 18
Tilmelding senest d. 8. december.
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
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