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Bakkensbro - B.A.K.C.
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på konto 9797 0001147382.
Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives.
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Alt godt kommer til den, som venter. Det udtryk hører man ofte
som en trøst, når noget eller nogen er forsinket, eller når noget bare tager lang tid.
Som man kan læse længere inde i bladet, er det nogle ord, man i
menighedsrådet sandsynligvis håber har hold i virkeligheden. Sognet må nemlig endnu en tid undvære en præst, og vores kirke må endnu en
tid undvære det længe ventede nye tag.
KT - Knud Tejlgaard Jensen har i lang tid forsynet AU-posten med gode historiske indlæg, men alting får som bekendt en ende, og det kniber lidt for
KT at blive ved at finde stof til bladet. Derfor har jeg talt med de gode folk
på Lokalhistorisk arkiv om at løfte den opgave. Dog må vi også her fæste lid
til ordsproget om at vente, for i denne omgang nåede de det ikke.
Vi kan læse, at der nu er kommet rutsjebane og motionsredskaber til Bakkensbro, og i september bliver det første ”spadestik” taget i det projekt, som
gerne skulle resultere i et flot anretterkøkken på Bakkensbro. Hvor længe vi
må vente på færdiggørelse af dette projekt, afhænger blandt meget andet af
antallet af frivillige hænder, som hjælper til. Da jeg aldrig har hørt, at des
længere man venter på noget godt, des bedre bliver det, vil jeg opfordre folk
til at række projektet en hånd. Vil man gerne yde en indsats, kan Johs telefonnummer findes på side 2 i bladet.
Et nyt samarbejde set dagens lys, og ringriderforeningen og landsbylaugene i
Blans og Avnbøl-Ullerup har i fællesskab anskaffet et stort telt, som skal
bruges til Blans byfest, ringriderfesten og hvem ved hvad foreningerne ellers
kunne finde af formål for brugen af teltet.
Generelt skinner det igennem, at selv uden skole og børnehave i vores baghave, har man ikke mistet modet herude i vores lille oase. Selv om de gamle
rammer om ringriderfesten blev solgt, er der nu fundet et nyt sted til begivenhederne. Selv om pensionistforeningen nu er nedlagt, er man allerede nu
i gang med at starte en tradition med lottospil op igen, og selv om regnen
siler ned SanktHans aften, møder folk alligevel talstærkt op, for at bakke op
om endnu et fælles arrangement. Da Arne Lorenzen fra Østeuropæisk børnehjælp for et år siden hentede en del af de ting, vi ikke fik solgt på loppemarkedet, lovede han mig en lille historie om tingenes videre skæbne. Den har
han nu sendt mig, og den fylder nok lidt meget af bladet. Jeg har dog valgt at
trykke hele hans beretning om turen til Rumænien, for man fornemmer, at
her har vi også at gøre med ildsjæle, som i tidens løb har brugt mange resurser på at gøre en forskel for andre. Den slags mennesker kan vi også bryste
os af at have iblandt os, om end energien her bliver lagt mere lokalt. Én af de
mange er denne gang havnet på forsiden af bladet.
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God læselyst Bo
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sogns
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Kirkesiderne efterår 2015
Adresser:
Kirkebogsførende
præst i vacanceperioden
Birgitte Hjarvad
Licht,
Tlf.:74485796.
mail: bfl@km.dk
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Mobil: 40 47 63 14

Graver og kirketjener
Susanne Andreasen
Sandbjergvej 2
6400 Sønderborg
74 48 74 80

Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor
Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg

Organist
Stillingen vakant

Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
Klik dig ind på
www.ullerupsogn.dk

Kirkeværge
Jens Lei
Ballebrovej 17,
Blans
Tlf.: 23 81 17 11

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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Besøg

Sidste nyt fra Ullerup menighedsråd.
I skrivende stund er det ansøgningstid til vores præstestilling. Ansøgningsfristen udløber d. 31 august, og først herefter ved vi, om der er kommet
relevante ansøgninger. Så kommer forhåbentlig nogle dage med prøveprædikener og samtaler, før menighedsrådet kan træffe en beslutning om,
hvem vores kommende præst skal være.
Da vores provst ikke er hjemme i oktober, og da det er provsten, som skal
indsætte en ny præst, håber vi at kunne indsætte vores nye præst d. 27 september. Men da det er sandsynligt, at vi ansætter en person, som i forvejen
er aktiv i et andet embede, forventer vi ikke, at vedkommende kan begynde
i Ullerup allerede da, men først midt i oktober.
(Vil I se stillingsopslaget og embedsbeskrivelsen, ligger den på vores hjemmeside.: Ullerupsogn.dk)
Inden da skal præstegården males indvendig, og det arbejde er gået i gang.
Som nogle af jer nok husker, har der været talt om at skifte taget på kirken,
og det skulle være sket i foråret. Taget bliver skiftet, men det går ikke altid
som planlagt. Hele projektet skal sendes ind til nationalmuseet, og de skal
høres. Det har taget lang tid og er ikke helt afklaret endnu. Men vi håber at
kunne gå i gang med kirketaget sidst på vinteren eller først i foråret.
Den musikalske legestue starter op igen i efteråret. Første gang er d. 24.8
kl. 9.30 i kirken og er for børn i dagplejealderen. Det er Lisbeth Bomose,
der står for legestuen.
I Sønderborg provsti, som Ullerup sogn er en del af, er der ansat en kordegnemedhjælp. Han skal bla. dække Nybøl, Sottrup og Ullerup sogne. Det
er Folmer Hvas. Han har kontor i forbindelse med Gråsten kirkekontor og
kan træffes på tlf.: 21 18 85 48. Så skal man f. eks have lavet en dåbsattest,
er det ham man skal henvende sig til.
Randi Bastholm
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Luftgynger
Lokale hjælpere
Sommer 2015
En serviceopgave på Bakkensbro
bestod i at flage til folketingsvalget i
sommer. Men hvad gør man, når
snoren i den 16 meter høje flagstang
er i udu. Heldigvis kom en af direktørerne fra den lokale snedkervirksomhed Fa. Karl D Petersen og tilbød sin assistance. Og i løbet af lidt
tid var trisse og snor udskiftet, og
flagningen kunne foregå uproblematisk. Mange tak for den flotte gestus
fra firmaet Karl D. Petersen

Driftige mennesker har samlet den handske (eller lottoplade) op, som siden
pensionistforeningens nedlæggelse har ligget stille hen. De inviterer nu til
lottospil på Bakkensbro.
Landsbylauget er den officielle arrangør, men i virkeligheden er det repræsentanter fra den gamle pensionistforening, som har påtaget sig at løfte opgaven. I første omgang er datoerne 8/10, 12/11, og 10/12 afsat til formålet.
Der kan købes kaffe, the, øl, vand og kage. Festlighederne begynder hver
gang klokken 19.00, og jeg er blevet bedt om at minde om, at overskuddet
går til Avnbøl/Ullerup landsbylaug.
6

Fredag den 12. juni fik vi officielt, af viceborgmester Åse Nygaard, overdraget brugsretten til Bakkensbro.
Dette blev markeret med et åbent hus arrangement, hvor husets mange brugere viste frem og fortalte om deres aktiviteter. Tempofolket havde arrangeret stjerneløb, der var loppemarked, vi havde de grønlandske ”piger” til at
synge for os, Der blev serveret kaffe, the og massevis af kage. Vores altid
ihærdige ”kogekoner” Ulla og Robert, havde taget fri fra arbejde, så de allerede fra den årle morgenstund kunne tænde op under de to svin, som om aftenen skulle udgøre det kulinariske midtpunkt om aftenens fællesspisning.
Mange har siden givet udtryk for, at et lignende arrangement hver forsommer ville blive hilst velkommen. Dertil er kun at sige, at vil man nyde, må
man også yde. Så har du, dine venner eller naboer lyst til at påtage sig lidt af
denne opgave, så kontakt landsbylauget.
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Leg og motion
Af Henning N. Larsen

Så sker der igen noget nyt oppe på den tidligere Bakkensbro Skole. Udvalget for aktivitets- og kulturcenteret har her i slutningen af august fået opstillet en farverig og sjov tunnel-rutsjebane i Bakkerens have. Rutsjebanen kan frit benyttes af alle børn, der har lyst til lidt
”kriller i maven”. Vi opfordrer selvfølgelig til, at forældrene den første gang går med børnene og giver dem en
introduktion i brugen.
Når forældrene alligevel er oppe på aktivitets- og kulturcenterets område, så kan man jo passende samtidig
få lidt motion på de to nye udendørs fitness-maskiner. Disse to maskiner er
opsat ved indgangen til omklædningsrummene. Der er dels tale om en Crosstrainer og dels en udstrækningsmaskine til før og efter en løbetur. Vi i udvalget håber, at både løbeklubben Tempo, men også alle andre voksne fra Avnbøl, Ullerup og opland får stor glæde af disse nye motionsmuligheder.
Slutteligt vi udvalget sende en stor tak til Mærsk-fonden, der med en flot donation har gjort det muligt at indkøbe disse og andre nye tiltag til gavn for
vores dejlige lokalområde.

8

BYT EN BOG!
Sommeren er lagt bag os, de lyse aftener svinder ind, og der
bliver mere tid til indendørs sysler.
Derfor kommer her endnu en opfordring til at besøge Birreth’s bogbyttebiks BYT EN BOG på Bakkensbro.
Der er gode romaner og krimier. Der er historiske bøger, børnebøger og billedbøger.
Alle, som har en god bog, de ikke vil gemme, er velkomne til at aflevere den
og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en
byttehandel, som kan gentages igen og igen.
Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9
– 11, og onsdag fra kl. 15 – 16 og ellers tilgængelig når skolen er åben.

Vi gentager successen!
Vi vil gerne invitere til en sangaften tirsdag d. 20. oktober 2015,
kl. 19.00 på Bakkensbro skole.
Anne Ernst fra Blans vil spille til.
Det er gratis af være med, men vi
vil gerne have en tilmelding
senest d. 16. oktober hos Agnete:
61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com,
9

Om Sundeved-stien
Fra Brudehøj til Brobølvej.

Juli 2015
Der var god plads på den lille nyanlagte p-plads et lille stykke fra Brudehøj –
og straks ved starten af turen ser man på den østlige side af tunneldalen med
Bovrup bæk den bevoksede Brudehøj – en langhøj fra stenalderen (39502800 f. Kr.), hvortil der knytter sig flere sagn. Højen er 35 m lang, ca 12 m
bred og 3 m høj.
Her er et af sagnene:
Der levede for et par hundrede år siden
i Blans en bonde, som var såre rig og
kun havde en eneste datter. Og hun var
så køn, at mange kom for at bejle til
hende. Rige mænds sønner kom langvejs fra, men alle fik de afslag, for hun
havde et hjerte af sten. Hun var ond og
havde lovet højt og dyrt, at hun aldrig
10

ville gifte sig. Hendes hu stod til at glimre ved gilder og fester og at se alle
de unge karle springe for sig.
Da kom der til byen en karl, som tog tjeneste hos en bonde. Det trak op til
det største og rigeste bryllup, Blans havde set i alle sine dage. Mange dage,
en hel uge, skulle der festes, og der var draget omsorg for, at ingen skulle
sulte eller tørste i de dage. Det blev det største og vældigste brudeoptog. Alt
hvad Bovrup og Blans havde af stadsvogne kom frem og lysteligt kørte de til
kirke. Kun bruden var ikke glad. Hun sad der bleg som et skrud. Den forfærdelige ed, hun havde svoret, randt hende i hu, og hun blev bange.
Det vældige brudeoptog kørte frem mellem de høje hegn under lystige fanfarer. Himlen var klar, og støvet hvirvlede op. De nåede til Bækgren, hvor
Bovrup bæk deler sig i mange arme.
Da med eet kom der en tordnende sky farende lavt hen over engen, en hvirvelvind suste foran dem, hestene stejlede og folkene sad i angst. Og skyen
sænkede sig ned over brudevognen og jog hen over en lille høj inde på marken. Flammer skød op, højen skiltes i to under brag og tordenskrald, det drønede pg gungrede. Så folk trykkedes ned, hvor de sad, og sveden sprang frem
fra alle porer. Skyen lettede igen, og alt var som før. Solen strålede, men
bruden var forsvundet og borte.
Samme stund kom bølgerne skyllende ind mod Blans strand; de rullede med
noget tungt. Det var karlens lig.
Men det fortælles, at hver skærsommer sidder der en forklædt jomfru på
højen og kæmmer sit lange hår. Da er alt djævelskab sluppet løs, og det tuder, hyler, hviner og flagrer rundt omkring.
Nu går turen så videre op mod Lille
Stabel
Stien, - vejen – er vel afmærket, så alle
kan finde vej, men lige efter Lille Stabel skal man passere en mark, hvor der
græsser nogle køer og en enkelt, stor
tyr.
Heldigvis viste det sig, at den var
yderst fredelig, så den nøjedes med at
se venlig ud. Men to ikke helt unge damer, som jeg mødte på turen, udtrykte deres store betænkeligheder ved at
skulle ind i indhegningen sammen med tyren.
Ingen af dem syntes at have lyst til at lege toreadorer.
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To låger gør det nemt at passere indhegningen.
Og nu nærmer sig den første, lidt vanskelige del af turen – nedgangen til
tunneldalen
Folk, som er lidt gangbesværede kan
godt komme lidt i vanskeligheder, for
der er ret stejlt ned – og ved vådt og
glat føre bliver det yderligere vanskeligt at komme ned. På nogle strækninger er stien ret skråtstillet – så her må
man være lidt forsigtig.
Men stien er stadig vel afmærket og
det går nu igennem uberørt skov/krat område, hvor der kan iagttages en natur med utrolig mange facetter.

Her f. eks.
kæmpesvampe ved roden af et stort
bøgetræ

og her resterne af en falden kæmpe, der får
iiilov til at rådne – kun forstyrret af et utal af
iiimange forskellige insekter

Noget af det første man støder på, når
man når til selve Ullerup skov, er en af
de gravhøje, der findes her. Måske var
det en ide, at rejse en lille informationstavle her, for det er ikke umiddelbart
indlysende, at man får øje på
”forhøjningen”.
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Her i skoven er stien bred og let at vandre på, - ja, der er endog sat små broer
over to vandløb.

Videre går stien langs skovkanten til
man kommer til en åben plads, hvor
græsset er slået, og hvor der er et bord
med bænke, som man kan bruge evt. til
at nyde den medbragte kaffe ved.

Og lidt senere møder man endnu en
bænk, hvor ømme tæer kan luftes

Og så kommer der en lang lige markvej,
som fører op til Brobølvej. Her på det
stykke kan man glæde sig over frodige
marker og skøn natur.
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Sidste stop på turen var ved den ledstolpe, der står ved indkørslen til markerne
øst for Brobølvejen. . Den er fyldt med
skåltegn.

Der har hos mennesker altid været en trang til at fortælle andre om store oplevelser, som man har været ude for. Også i gamle dag var det vigtigt for
menneskene at kunne fortælle andre om deres arbejde, deres krige, deres
jagt, deres skibe, om deres tro på guder o.s.v.
Fortælling alene var ikke nok, man måtte også skriftligt eller kunstnerisk give udtryk for det, man var optaget af.
I bronzealderen (ca. 1500-800 f. Kr.) var der mange nordboere, som lavede
tegninger på sten. Helleristninger kaldte man dem. I Danmark var det svært
at finde store, plane stenflader, som kunne rumme de mange, mange tegninger og tegn men i Norge og Sverige
findes endnu mange, store felter i
klipper, hvor man finder disse helleristninger.
De fleste billeder, som er hugget ind
i stenene, forestiller skibe. Der er også billeder af solguden i sin vogn eller skib. Der er billeder af den første
forårspløjning - den har sandsynligvis været en hellig handling. Det har bronzealderens skåltegn også været.
Måske er de tegn på glæde ved, at solen efter en lang vinter er kommet med
lys og varme, så forårets liv og sommerens vækst kunne begynde.
Brobølvejens ledstolpe med skåltegn har på den ene side 33 skålformede fordybninger. Stenen er 1,10 m over jorden og ca. 30 cm på alle fire sider. De to
jernstabler til markleddet sidder endnu i stenen. Uden tvivl har stenen oprindeligt været meget større, idet man ved tilhugning til ledstolpe må have fjernet en stor del af stenen.
Sundevedstien fortsætter ad landevejen til Blans og videre til Ballegård og
Ballebro.
Knud Tejlgaard Jensen
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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.
Med mellemrum dukker der sikkert gode og velmenende tilbud om køb og
især salg op på Avnbøl-Ullerups facebookside. Næsten lige så ofte bliver
køb og salg relaterede indlæg slettet igen.
Facebook er nok et godt medie til den slags annoncer, men der findes mange
grupper, som er lavet med det formål for øje. Andre som for eksempel Avnbøl-Ullerup gruppen, er oprettet med det formål for øje, at informationer og
andet af interesse for beboere i Avnbøl-Ullerup kan videregives her. For ikke
at siden skal blive for udvandet, vil køb/salg, og andre irrelevante opslag på
siden derfor blive fjernet.
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Kamma Bonefeld

Berit Petersen

Instruktør

Helene Mulvad Nissen

Lene Lindegaard

Helene Mulvad Nissen

Eva Hinrichsen

Seniorer

Yoga

Blans - Eckersberg Børneunivers

Forældre/barn 0-3 år

Megafræs

Piger og drenge 3-6 år

Spring/rytme

Lotte Bohsen

Camilla E. Sørensen

Marika Jensen + Malene Moos Ida Von Oldenburg, Cecilie Elneff

Gymnastik mysteriet

Piger/ drenge 4-6 årige

SGF minimix

Stefanie Egtved Pedersen

Rebecca E. Sørensen, Celina Blom

Ønsker du at være instruktør eller hjælpeinstruktør, kontakt da:
Formand: Jutta Østergaard -Tlf. 3122 1001 -jutta.ostergaard@gmail.com

Elin Johannsen

Christina A. Larsen

Svend Petersen

Nete Lundt

Pilates

Puls & styrke

Træls træning for seje mænd

Damemotion

Instruktør

Berit Ravn

Sundeved Hallen

Aerobic step

Dansemix & Retro-aerobic / MBL Jutta Østergaard

Jutta Østergaard
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Jonas Høj Lorenzen

Marika Jensen + Malene Moos Jens Ravn

Cross gym.

Spring/rytme

SGF mix, 4.-7. kl. drenge/piger

1.-3. kl. piger /drenge

Lotte Bohsen

Forældre/barn 0-3 år

Onsdag

Ugedag

Tirsdag

Mandag

Mandag

Søndag

Ugedag

Mandag

Onsdag

Crossgym.

Torsdag

Onsdag

Ugedag

Onsdag

Ugedag

Søndag

Mandag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Tirsdag

Onsdag

Tirsdag

Cecilie Elneff, Line Dominic, Jens RavnOnsdag

Instruktør

Hjælpeinstruktør

Kamma Bonefeld

Nydamskolen

Joel Herskind

Anne Kirstine Lei

Mette Bastholm

Joel Herskind

Hjælpeinstruktør

Crossgym.

Stefanie Egtved Pedersen

Hjælpeinstruktør

Damer

0-3 klasse drenge/piger

Crossgym.

Crossgym.

Store bolde og elastikker

Damer

Anne Østergaard

Trine Holm og Malene Moos

Spilopperne

Piger og drenge 3-6 år

Instruktør

Bakkensbro Skole

19.30-21.00

Tidspunkt

11.00-12.00

16.30-17.30

20.00-21.00

18.00-19.00

Starter uge 38

19.00-20.00

17.45-18.30

18.30-20.00

16.30-17.30

17.30-18.30

16.30-17.15

Tidspunkt

16.00-17.00

16.00-17.00

17.00-18.00

9.30– 10.30

Tidspunkt

19.15-20.15

10.30-11.30

Crossgym.

Starter uge 38

18.30-19.30

16.00 -17.00

Tidspunkt

Sundeved gymnastikforening 2015/2016
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Program for:

10. 11. og 12. september 2015 Bakkensbro

Torsdag den 10. september
Kl. 19.00: Lotto
Igen i år starter vi festen op med lotto.
Det koster 10,- kr. pr. plade, og du skal huske selv at
medbringe brikker.
Det er mange spændende præmier, også til sidemanden.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/kage og øl/vand
kom og spil, og få nogle hyggelige og sjove timer.
Hvis du har lyst til at bage en kage til lottospillet,
så kontakt Mie på tlf. 20 72 27 45.

Fredag den 11. september
Kl. 17.00: Stjerneløb med løbeklubben Tempo
Ruten er på 8 km, og startgebyret er 25,- kr.
Der er præmier til de hurtigste løbere.
Har du lyst til at deltage i Stjerneløbet, så kontakt
Anne Østergaard på tlf. 74 46 16 85 eller
Lars T. Hansen på tlf. 74 46 17 90.
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Ny menu
Kl. 17.30: Sommermenu fra Grill&Mad v.Eddie Schwarz
Pris 65 kr pr. pers. Først til mølle-princip.
Kl. 19.00—21.00 Spiller Svigermors drøm i teltet
Kl.18.30: Havetraktorringridning
Du skal være minimum 16 år, og det er på eget ansvar.
Kom gerne udklædt, der vil være præmier til traktorkongen og bedste udklædte.
Tilmelding senest den 10. september til Palle på tlf. 40 18 74 46 eller Henrik
på tlf. 21 65 78 61 (efter kl. 16.00).
Kl. 18.00: Mobildiskotek Extreme-Party
Igen i år kommer Extreme-Party og spiller op for de unge.
Kl. 18.00 til kl. 21.00 er der fest for dem fra 0 til 6 kl.
Kl. 21.00 til kl. 01.00 er der fest for dem fra 7 kl. til 17 år.
Vi mangler hjælp til opsyn!
Ring eller skriv til Regina på tlf. 42 23 95 14 eller
reginschen@live.dk
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Lørdag den 12. september
Kl. 10.30: Ringridning optog
Rytterne mødes på Materialegården i Avnbøl, hvor optoget starter kl. 11.00.
Alle ryttere skal have en ansvarsforsikring.
Ringridningen er kun for lokale ryttere, der er født og opvokset i eller har en
andet tilknytning til Avnbøl, Ullerup eller Blans området.
Alle ryttere bedes medbringe en gave til en værdi af 100,- kr.
Lidt om ruten: Vi rider og cykler ad Materialegården, Klinggade, Sølvtoft og
Truenbrovej, Avnbøløstenvej, Tunnelvej og fortsætter op ad
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cykelstien. Vi fortsætter op ad Rosenvej, om forbi den gamle ”købmand”,
ned forbi brandstationen og tilbage til skolen.
Tilmelding senest den 5. september
til Helle på tlf. 61 70 22 72.
Kl. 10.30: Cykelringridning for børn: 2 til 10 år.
Cykelrytter børnene møder op på samme tid som rytterne på matrialegården.
Der vil være 3 galger: 2-4 år, 5-7 år og 8-10 år.
Der vil være præmier til de første 3 i hver galge med flest ringe og i præmie i hver aldersgruppe med den flotteste/fantasifuldt udklædte cykel.
Sidste tilmelding d. 10. september til Lone på 28 79 96 75
Kl. 12.00-15.00: Loppemarked
Har du ”lopper på loftet”, så tag dem med og sælg dem på
vores loppemarked. Du skal selv medbringe et bord til ”lopperne”. Du kan stille dit
bord op under halvtagene.
Tilmelding senest den 4. september til Inge på tlf. 22 45 09 42.
Kl. 13.00-15.00: ”Den sønderjyske kagedyst”
Mød op med din allerbedste kage og deltag i ”Den sønderjyske kagedyst”. Din kage
vil samtidig indgå i vores årlige kaffebord. Vinderen af dysten offentliggøres til
Madkurvsfesten om aftenen og får en flot præmie. Tilmelding senest den 4. september til Inge på tlf. 22 45 09 42.

Kl. 18.30-02.00: ÅREST MADKURVSFEST
Traditionen tro spiller
op til en kanon omgang fest og dans igen i år.
Der vil være amerikansk lotteri med masser af flotte præmier.
Adgangsbillet: 100 kr. pr. person
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Der er mulighed for igen i år at bestille mad som leveres igennem BSFood
til 100 kr. pr. person
Som altid er I velkomne til at medbringe jeres egen menu og drikkevarer
til en festlig aften.
Al tilmelding til Birgitte på: 20 76 88 73 Smedetoft 15a
hvor billetterne også afhentes.
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug står for drikkevarer og
grillpølser hele weekenden.

Til
børnene
Hoppeborge, ponytrækning, ansigtsmaling
Slikboden: Slush ice, popcorn
og fiskedam.
Søndag d. 13 september
Oprydning
Vi rydder op søndag formiddag.
Kom og giv en hånd med og sig tak for sidst. Vi mødes kl. 10:00
Vi har altid brug for ekstra hænder, så vi håber der er flere, der gerne vil
hjælpe til, både med opsætning og under ringridningsfestlighederne.
Find flere oplysninger på vores Facebook gruppe Avnbøl—Ullerup Ringridning.
Der kan I også stille spørgsmål.
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Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter
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.
Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand!
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Sankt Hans aften på Dansepladsen blev igen i år en våd
fornøjelse. Men som det ses, præsterede Jacob og JanErik endnu en gang et
flot bål.
Ca. 60 mennesker iført støvler, regntøj og
paraply kunne
ikke kun nyde
det flotte bål og
den fælles sang,
men også nyde
at der kunne
købes øl/vand
og pølser i den
nyopførte bålhytte.
Hvor mange som benytter sig af Bambusstien, Dansepladsen og bålhytten er
svært at vurdere, men jeg fornemmer der ofte er folk i skoven.
Bålsteder og grillristen kan selvfølgelig frit benyttes, og brandværnet har
sponsoreret et par branddaskere som nu hænger på bålhytten. Hvis uheldet
skulle være ude, og ilden ser ud til at kunne brede sig, er de rigtig effektive
til at slukke en lille ildebrand i græsset med.
Generelt er næsten alle gode til at benytte det affaldsstativ, som står på dansepladsen, men kunne vi få de sidste par dåser deri også, ville det være helt
perfekt.
Til sidst den sædvanlige bøn til en person med græstrimmer, om at tilbringe
en halv time med at slå det lange græs omkring bålsteder, borde, bænke og
bålhytte.
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For lidt over et år siden blev der afholdt loppemarked på Bakkensbro. Alle
de ting, som ingen andre af områdets kommuneskoler kunne bruge, skulle
ryddes ud, og loppemarkedet afhjalp en stor del af det problem. Ikke alt blev
dog solgt, og ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP tilbød at hjælpe os af med
meget af det usolgte.
På deres hjemmeside
www.eeca.dk kan man finde
denne rapport om Transport
nr. 55 til Rumænien 6 – 14 Juni 2015, som Bakkensbros tiloversblevne musikinstrumenter, puslespil, rulleskøjter, skoleborde og stole til sidst kom
med på:
Cluj – Cornatel
Læsning af den Rumænske sættevogn skete fra ØB lager på Rønhave ved
Sønderborg torsdag den 4 juni, læsseholdet mødte kl.9. Kjeld Lykke Olesen
fra Langå havde et læs med som de havde samlet. Der blev pakket og huller
fyldt op. Kl.17.30 var sættevognen fyldt, alt planlagt kom med. Chaufføren
fik papirerne og besked på at vi søndag aften når vi var i Cluj ville ringe til
ham. Kl.18 kørte sættevognen. Transporten betales af foreningens kassebeholdning.
Følgebilen min Passat startede lørdag morgen kl.4.00 jeg havde hentet Kjeld
Lykke ved toget fredag aften. Henning Lundtoft Jensen og Preben Møller
hentede vi på Als og kl. 5. startede turen sydpå. Deltagerne betaler selv alle
udgifter ved turen i følgebilen. Vi kørte sædvanen tro over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet til et motel i Abony i Ungarn som vi nåede kl. 21.35
Søndag morgen fik vi morgen mad i Julia`s køkken. Ved 8 tiden fortsatte vi
mod den Rumænske grænse, som hurtigt og let blev passeret, vejafgift blev
betalt og klokken blev stillet 1 time frem og var nu ca. 11.15. I bjergene spiste vi vores sidste medbragte madpakke i dejligt vejr. I Cluj kørte vi til Eva,
klokken var nu 15. Skoledirektøren, hans kone og datter kom lidt senere for
at hente os. Jeg havde ønsket at se skolens anden bygning, den havde han
ikke nøgle til sidst vi besøgte skolen. Først så vi deres keramikafdeling. Derefter så vi klasseværelserne med møblerne fra sidste transport. Vi så også
nogle klasseværelser med godt brugte møbler. Direktøren viste os også nogle
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af de dårlige Rumænske møbelmodeller som jeg kendte. Han fortalte at en
Rumænsk stol kostede 100 lei ca. 170 kr, men den blev ikke gammel, stellet
knækker hurtigt. De fleste klasseværelser havde nu tomands borde i rimelig
pæn stand. De kørte med tilbage til Eva, og spiste sammen med os. Josef og
Cecilie var til bryllup. Vi prøvede at ringe til chaufføren men tilsyneladende
duede det oplyste nr. ikke. Vi sov i vores medbragte soveposer i Eva`s lejlighed.
Mandag morgen kom vi ad omveje endelig i kontakt med chaufføren. Han
var kun nået til Polen, og ville først være fremme tirsdag eftermiddag. Josef
fik ikke nogen forklaring på hvorfor han ikke var kommet længere. Nu havde vi tid til at besøge den Ungarske Katolske kirke, derfra kørte vi til mine
venner i landsbyen Sinicoare uden for Cluj. Her traf vi Monica lige før hun
skulle på arbejde. Hun ringede til Cosmin og fortalte ham at vi var der. Lidt
efter kom han med deres yngste datter, han havde sikkert hentet hende i skolen. Vi sad i havepavillonen og nød det dejlige vejr. Cosmin spurgte om jeg
kunne hjælpe ham med nogle borde og stole til deres mødelokale i fængslet.
Den højsikrede afdeling, er en bygning i 4 etager. På hver etage er der et lokale som de bruger. De har kun Rumænske stole som ofte knækker. Fangerne må ikke forlade den etage de er på, derfor havde han behov for 4 gange
ca. 12 pladser. Jeg kunne klare til 1 eller 2 rum. Faktisk havde han ikke tid til
vores besøg, men han ville gerne tale med os. Han forklarede at på deres
center i Cluj havde de besøg af nogle indsatte damer og deres børn. Det er
meget stort at fængslet giver tilladelse til det. Cosmins mor Conelie og broderen Voico fik også et lille besøg. I gaderne var de ved at lave nye kloakker.
Ca. 14.30 kom vi tilbage til Eva. Hun tog ud i byen for at købe lidt brød
m.m. Efter kl.17 kom skoledirektøren med kone og datter, dem fulgtes vi så
med ud i bjergene og her så vi nogle opdæmmede søer. Fra den ene får Cluj
drikkevand men det bliver først renset. Da vi kom tilbage til Cluj inviterede
direktøren os ind på en udendørs pizzabar. Det var en dejlig aften i det fri. Vi
sov igen i Eva`s lejlighed.
Tirsdag morgen tog vi det roligt og besluttede at vi ville tage på udendørs
museum i udkanten af byen. Et museum med gamle træhuse, kirker, maskiner med mere, jeg mener det ligger på 35 ha, det var dejligt at gå lidt og samtidigt opleve meget. Vi var tilbage hos Eva ved 13 tiden, vi ringede igen til
chaufføren, men telefonen gik igen ikke igennem. Igen måtte jeg ringe til
speditøren. Han ringede hurtigt tilbage og kunne nu fortælle at chaufføren nu
var i Rumænien og han burde i løbet af 3-4 timer være i Cluj. Josef og Cecilie inviterede os ud for at spise på en burgerbar. Vi ville heller ind på Agabe
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(kirkens korshær). Derfra besøgte vi Filiantrop`s lokaler med klinik m.m, jeg
har ikke besøgt dem i de nye lokaler, det var rart at se. Her kan folk komme
gratis og få/ låne kørestole m.m. De kan få gratis medicin hvis Josef har det
de skal bruge. Der kommer flere gange om ugen en læge som man gratis kan
benytte. Det er dejligt at få bekræftet at dette stadigt fungere som det har
gjort i over 15 år. Ved 15.30 tiden kørte vi til Filiantrop`s lager for at være
klar når sættevognen kom. Omkring 16.30 ringer Josef igen til Chaufføren,
da mangler han stadigt 1 times kørsel. Josef kører da imod ham for at føre
ham igennem byen. Kl.18 er han bakket op til lageret og aflæsning starter.
Det er 2 dage senere som bestilt. Skolen er da mødt med nogle hjælpere og
en bil til at transportere de 3 klassesæt i alt 83 borde, 143 stole og 3 katetre
til skolen i centrum. Aflæsningen gik hurtigt kl.18.45 var alt til Cluj aflæsset.
Filiantrop fik 11 madrasser, 60 div. handicap ting, 65 kasser tøj, 7 kasser
porcelæn og 8 div. møbler. Chaufføren blev holdende, han skulle holde pause i 10 timer, kl.4 ville han fortsætte til Onesti og ud til kirken i Cornatel.
Han håbede at være der ved 14 tiden. Vi hjalp skolen med at læsse 1 læs skolemøbler. Vi tog afsked med Cluj folkene og fortsatte kl.19.35 mod Cornatel.
Vi nåede kirken i Cornatel kl. 4, her blev vi modtaget af Lily og Dorel. Vi
bestilte morgenmad til kl. 9.15, så søvn fik vi ikke meget af.
Onsdag formiddag kørte vi til landsbyen Bilca. Vi så kirkebyggeriet som ligger stille på grund af pengemangel. Broerne skulle vi selvfølgeligt også se og
glæde os over. Den svingbare bro var i dag ikke lang nok og våde ben ville
vi ikke have, så vi gik langs med vandløbet og over den høje bro. Vi så den
gamle kirke og besøgte kort naboen, som var ved at bage brød, som vi fik
lov at smage. Igen gik vi over den høje bro og så en ved kilden som hentede
vand. Vi fortsatte langs åen for at se over på den nye kirke på bakken, der
var rigeligt med vand i åen så
vi gik tilbage. Præsten fik også
et lille besøg, mest for at se
hvad problemet var med dørlåsen i den dør som vi har leveret
for nogle år siden. Heldigvis
var døren ikke ødelagt kun låsen. Jeg har fundet en brugt
som er i transporten. Vi så også
bro nr. 3 som er bygget af vore
elmaster. I Cornatel serverede
Lily frokost, Præsten Dorel
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havde taget fri fra skolen som han underviser på. Vi ringede til chaufføren,
han håbede han var fremme ca. 14.30 men først kl.15.15 kom han. Jeg forklarede Cornel og Geo som kom for at afhente at de skulle holde ude langs
vejen fordi chaufføren sikkert ville holde pause i 10 timer, før han flyttede
sættevognen. Sættevognen blev igen parkeret ud for indkørslen og siden blev
åbnet. Så kunne aflæsningen starte med 1. dags forsinkelse. Imens vi læssede
af, sorterede vi tingene i 5 stakke. Cornel`s bil holdt bag sættevognen og
hans ting kom direkte i bilen. Han fik div. kasser og sække tøj og strikketøj,
1 Keyboard, 2 boksmadrasser og div. møbler. Geo`s ting stillede vi i siden af
sættevognen. Han fik 6 tavler, 2 boks madrasser, div. møbler, 1 kasse med
vandbeholdere, strikkede ting, tøj, porcelæn m.m. Den største stak var til Robert og Dana, de fik et brugt køkken, 1 vaskemaskine, 48 stole, 1 strygejern,
senge og madrasser, 5 sygepleje ting, cykler, diverse møbler, nogle musik
instrumenter, tøj, strikketøj m.m. Lily og Dorel fik fryserskab, vaskemaskine, tørretumbler, div. musik instrumenter, div. møbler, strikketøj m.m. Præsten Ioa fik 3 kasser
pædagogisk legetøj, møbler, porcelæn, tøj m.m. Godt halvdelen
af sættevognen var til aflæsning i
Cornatel. Sættevognen var tom
kl.ca 17.15. Der var en del ting
som vi selv ville køre ud, dem
forsøgte vi at få styr på. Lily serverede aftensmad og derefter
samlede Kjeld et stort skab i et af
værelserne, vi hjalp til, det tog et par timer. Inden det blev mørkt var alt afhentet undtagen Robert`s stole.
Torsdag formiddag hentede vi Ioa`s trailer, på den læssede vi 1 kakkelovn, 1
reol, 1 børnebord, 1 kommode, barnestol og flyttekasse. Det kørte vi ud til
Cristi i Bilca med. Cristi`s hus blev for ca.1. år siden ramt af et lyn, det nærmest eksploderede, det lille de havde blev ødelagt, men de overlevede. Næste læs var 9 røde stole til kirken i Bilca (samme model som de andre vi har
givet dem). Præsten fik 2 flyttekasser og en barnecykel. Vi monterede nu
dørlåsen, så nu kan de igen åbne og lukke yderdøren. I Cornatel leverede vi
et par kasser til en familie, her viste deres datter deres drivhus og grøntsager.
Lily serverede frokost og vi fik en lille lur. Traileren blev læsset med stolene
til Robert og en flyttekasse kom i bilen. Ved Robert i Adjud blev stolene
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læsset af og traileren spænd fra. Vi fortsatte ca. 5 km ud til en landsby med
ca. 100 beboer. I denne landsby har en familie stillet deres hjem til rådighed
og konen laver hver dag undtagen søndag mad til ca. 34 bør i 2 hold. Det er
Robert`s kirke som skaffer midlerne. Det køkken som vi havde med skal
monteres her, de fik også en vaskemaskine og lidt andet. Det var de små
børn som var der, 4 spillede og sang. Den kasse vi havde med var en gave fra
mini konfirmanderne i Vejle. Hvert barn fik en lille gave og en hilsen blev
læst op. Vi inviterede Lily og Dorel og Robert og Dana med ud at spise i Adjud. Traileren blev hentet, sidste læs var til Maria, her måtte vi først komme
efter kl.18 fordi Maria var på hospital og drengene skulle hjem fra skole.
Maria fik 1 fryseboks, 1 spisebord, 4 stole og 1 kasse. Vi så deres mange
dyr. På tilbagevejen afleverede vi traileren til Ioa. Trods chaufføren brugte 2
af vore dage så nåede vi alt som vi havde planlagt, men vi spildte heller ikke
vores tid. Vi havde en rigtig dejlig hyggelig aften på restauranten.
Fredag godt 7 fik vi morgen mad, kl.7.50 kørte vi mod Onesti. Vejret var
dejligt så nu kunne vi nyde og se turen. Grænsen blev passeret, klokken blev
stillet tilbage og landevejskroen i Ungarn blev besøgt. Her fik vi som sædvanligt dejlig winnersnitsel. Vi var ved Motellet i Abonoy kl.21.15 temperaturen var det meste af dagen på over 30 grader. Lørdag morgen efter morgenmad fortsatte vi godt 8 på den lange hjemtur igen i dejligt vejr. I Tjekkiet
og Tyskland var der flere regnbyger, trafikken var meget lille. Motorvej A7
var spærret og vi kom ud på omkørsel uden ordentlige skilte, det forsinkede
os lidt. Vi afleverede Preben og Kjeld i Sønderborg (Kjeld overnattede hos
Preben og tog toget hjem søndag morgen). Henning blev kørt til Guderup og
jeg var hjemme kl. 1.35. Turens længde var på 4883km. Tak for dejligt fællesskab, tak for hjælp ved aflæsning og tak fordi i tog med. Det var igen en
dejlig tur selvom chaufføren kom 2 dage for sent og vi måtte køre hele natten.
Med venlig hilsen
Østeuropæisk Børnehjælp
Rumænien afdeling
Arne Lorenzen
Kegnæs
Tlf. 74405247 mobil 40865247
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Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
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Som alle andre forældre har også jeg, utallige gange sagt til
mine børn ”hvornår lærer du det?” når de på den ene eller
anden måde er kommet uheldigt af sted med hint eller hisset.
Jeg har i mit stille sind tænkt, at erfaring er det der skal til, før
ungerne kan forudse konsekvensen af en given handling. Dog
er heller ikke jeg altid fri for manglende omtanke, og jeg sidder nu og undres
over, hvorfor jeg lod en hundelufterhistorie komme med i bladet sidste gang.
Der kom nemlig prompte en reaktion på historien med den udskældte familie. Denne gang fra modparten, som nu forventer at få lov til at forsvare sig
med et indlæg i bladet om hans oplevelse af sagen. Med risiko for at blive
beskyldt for at tage parti i sagen, lader jeg ikke indlægget komme med i bladet, men kan referere, at parterne i sagen absolut ikke har samme opfattelse
af episoden, og at vor gode mand gerne står frem for at forsvare sine handlinger.
For ikke at denne sag skal komme til at ”lugte” mere, vil den herfra være
lukket, og jeg håber endnu en gang, at erfaringer gør én klogere.

Når Avnbøl-Ullerup Ringridning løber af stablen den anden weekend i september, afholdes der også loppemarked.
Har du loftet fyldt af legetøj, lamper og tøj, så
kom og sælg dine ting lørdag den 12.
september på Bakkensbro Skole (det
nuværende forenings- og kulturhus).
Loppemarkedet starter kl. 12.00 og varer
indtil kl. 15.00.
Du skal selv medbringe et bord til dine
ting. Og du kan stille dit bord op under
halvtagene.
Tilmelding skal ske senest den
4. september til Inge på tlf. 22 45 09 42.

35

Som det måske er gået op for de fleste, holder Avnbøl-Ullerup ringridning
flyttedag, og er nu ved at etablere sig i nye omgivelser på Bakkensbro. To
galger er allerede blevet placeret på den lille fodboldbane, og andre ringriddersager har fundet deres oplagringsplads i de nye omgivelser.
Det største problem ved at flytte til Bakkensbro har dog været pladsen til den
store madkurvsfest lørdag aften. Dette problem er nu også løst. Med hjælp
fra landdistriktsrådet i Sønderborg kommune, har Blans landsbylaug, Avnbøl
-Ullerup ringridderforening og Avnbøl-Ullerup landsbylaug købt dette helt
nye, certificerede og godkendte telt.
For de mere nysgerrige kan oplyses, at teltet måler
12 x 33 meter og
vejer 3.565 kg.
(inklusive prinsessen på teltdugen).

Et udvalg med repræsentanter fra de tre teltejende foreninger er blevet nedsat
til at lave regelsæt osv for brug af teltet. Den store opgave det bliver at rejse,
og senere pakke teltet sammen igen, påhviler derimod ikke nødvendigvis
udvalget. Derfor bliver der brug for hjælp til dette arbejde.
At købe et telt med plads til 250 spisende og dansende mennesker, er ikke
just en lille udskrivning, og vi håber derfor, at alle i fremtiden vil hjælpe med
at passe godt på vores flotte nye telt.
Pæ å Jønne særre å kiche å æ trafik, så komme dæ en cabriole.
Pæ seje dæ komme det en fattemands bil.
Jønne seje hva me`n då mæ det,jo seje Pæ, han hæ it raj tæ æ tach.
Jalsen æ nabo.
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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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Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 18.00

lv d
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på

Priser:

Voksne

Børn

Øl

Vand

20,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Tilmelding senest d. 5. oktober.
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com, eller giv besked via facebook.
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