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Generationsskifte! Det begreb har nok været i manges tanker op
til kommunevalget for kort tid siden. Her bejlede mange til poster
som andre nødigt gav slip på, og byrådskandidaterne har agiteret
for, at netop de skulle have vores stemmer. En anelse anderledes
ser det ud, når posterne skal fordeles i det lidt mere nære område.
Også her kan der af og til være behov for et generationsskifte.
Johs skriver på en af de kommende sider om fundne, og endnu ikke fundne
afløsere for ”team BAKC”. Pedellen Haje og medhjælpen Jøgge - eller er det
omvendt? er trods et ungdommeligt ydre ikke længere nogle årsunger. De vil
begge gerne have tid til at lære nye kræfter op, før de vil geare ned for det
frivillige arbejde. Johs har fundet en afløser, som snart ”kommer i lære” og
Laila har kastet sig ud i arbejdet med udlejningslokalerne. En kasserer er der
stadig behov for, og plads til flere er der helt sikkert også. Vi kan læse om
nye ansigter på brandstationen, men også at der stadig er plads til flere. Igennem flere år har Ulla og Robert været tovholdere på ”projekt fællesspisning”,
også de vil gerne bare spise med nu, og ikke længere stå for maden. I første
omgang har nye mennesker meldt sig som arvtagere til opgaven, men om
fællesspisningsprojektet i fremtiden skal varetages af madlavende mænd,
kompetente kvinder, nyttige naboer eller ganske gader, må fremtiden vise. Et
er dog sikkert, med et generationsskifte som sker løbende, har vi en bedre
mulighed for at bevare og udvikle de aktiviteter og ting, som vi allerede har,
og hvem ved måske udbygge med nye tiltag.
Et nyt tiltag er det, at der er fundet en brakpudser til at klippe græs på Dansepladsen i Avnbølsned. Asmus fortæller andetsteds i bladet om sine tanker om
hvordan den nu skal bruges. Personligt mener jeg, han sigter alt for lavt hvorfor ikke gå efter det ultimative - et brakpudserlaug, med egen oldermand, egne vedtægter, regler osv.
Et nyt tiltag er det ikke, at vi gerne vil kåre årets ildsjæl, men det er et nyt
tiltag at vi her i bladet kan liste tre meget kompetente kandidater op til dysten om titlen. Nu håber vi, at der vil komme godt med stemmer, og glem
ikke at der også i bedste vild med dans stil, kan sendes sms stemmer. Og nu
hvor vi er ve det der med de nye tiltag. Så har det altså vist sig noget besværligt at få ordentlig gang i det nye tiltag som en pigeaften på Bakkensbro er. I
efteråret var der lagt op til tamtam, men alt for få meldte sig. Derfor blev det
aflyst, men bestemt ikke opgivet. Der er sat en ny dato, og Birgitte og co.
håber på stor tilslutning d. 24 februar. Drengeaftenen på Bakkensbro er vist
blevet en tradition, og en begivenhed mange ser frem til i januar, og sådan
ville jeg ønske det kunne blive med en tilsvarende pigeaften også.
Slutteligt vil jeg ønske god læselyst og en god vinter.
Bo
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Når katten er ude, spiller musen på bordet – eller i dette tilfælde - når præsten er forhindret i at skrive til kirkebladet, kan kirketjeneren slå sig løs.
Dagens emne har jeg vedtaget, skal omhandle den forandring, de kirkelige
aktiviteter har undergået de sidste par år, hvad vi, som arbejder i kirken har
oplevet som følge heraf, osv..
Som de fleste nok har bemærket, er ikke alle gudstjenester skåret over den
samme læst. Lis-Ann, vor gode præst, har mange ideer til, hvad kirken kan
og skal bruges til. Det hænder, at vi billedlig talt må have en snor i forslagene, så vi kan hale dem ned på jorden igen, og i ny og næ endda helt begrave
dem.
Vi har i de sidste par måneder haft kirken pyntet op til halloween, til allehelgen, til meditation, til høst, til jagt osv. Vores oplevelse er da også, at når
der arrangeres en lidt anderledes gudstjeneste, bliver vi belønnet med flere
kirkegængere og positive tilbagemeldinger. Nu er det jo ikke os – altså Tove
og undertegnede, som bidrager med det åndelige indhold søndag efter søndag. Men det er os (og måske især Tove), som, når der er en gudstjeneste
lidt ud over det sædvanlige, ynder at pynte op, så det passer til dagens
”tema”. Det hænder også, som f.eks. i forbindelse med halloweengudstjenesten, at et helt team af frivillige pynter kirken op – denne gang med flagermus, spindelvæv, græskar og meget andet. I forbindelse med den årlige
høstgudstjeneste har kirken i mange år været pyntet op med kornneg, halmballer og alt godt fra køkkenhaven. Nu er setuppet ændret en anelse, så også
kirkegængerne selv bidrager med pynten. Om det så er i form af en pose
friskopgravede kartofler, et glas hjemmelavet
syltetøj eller en kurvfuld æbler, så pynter det
alt sammen, og det får folk til at føle ejerskab
og lyst til at deltage. Men ikke kun her har
ting ændret sig. Som den opmærksomme har
bemærket, er meditationsgudstjeneste blevet
en del af hverdagen i Ullerup kirke. Her er
det næsten for nemt at være kirketjener –
præsten skal ikke hjælpes i messehagel, der
er ingen altergang med efterfølgende opvask
af kalk, kande og bægere. Man sidder faktisk
bare og er en del af ”det gode selskab”, synger nogle salmer - hvis man da kan – lytter til
en fortælling og nyder ellers bare musikken
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og stilheden, som også er en del af meditationsgudstjenesten. Men det kan vi
jo ikke have hængende på os, det at vi kommer for nemt om ved vort arbejde. Derfor har vi fundet en løsning på problemet. Da meditationsgudstjenesterne primært afholdes i de mørke måneder, og om aftenen, er det blevet
fast kutyme, at vi stiller levende lys i kirkens vinduer og bænkerækker. Ude
på kirkegården hænger vi flagermuselamper op, så man allerede før man når
ind i kirken, oplever den varme og ro, som levende lys giver. Vi mener faktisk selv, at det er lidt synd, der ikke er flere, som bruger en times tid på at
geare lidt ned ved disse lejligheder. Det skal næsten prøves… og for vores
vedkommende er det da også sjovere at pynte op til en ”fest”, hvor der kommer mange, end til en, hvor der kommer få.
Tove og jeg skiftes til at være kirketjenere. Nogle opgaver er dog mere oplagte til den ene end til den anden. Som et eksempel kan jeg nævne, at Tove
som regel bedre forstår at sætte mere pris på en nytårsgudstjeneste end undertegnede, men søndagen med en ekstra violinist sætter jeg mere pris på
end min kollega, og når det nu er et krav fra præstens side, at man skal være
klædt ud til fastelavn, så gør Tove sig altså bedre som bondepige med overalls, ternet skjorte og flettet hår, end jeg. Et er jeg dog blevet klar over – når
der i fremtiden kommer gudstjenester med jazz i, så er det mig, som deltager.
For nogle uger siden havde vi en sådan gudstjeneste. Ikke kun post- og præludie var Jazzifiserede, men også vore gode salmer blev helt forandrede. Kan
man forestille sig ””Den signede dag” udsat for saxofon, trommer og
keeabord? Jeps, nu kan jeg, det lød godt og man kunne synge til det. Ca. 50
mennesker gik hjem fra kirken denne dag, ikke kun med præstens ord i baghovedet, men bestemt også med Ulrik og hans kumpaners musik i tankerne.
Næste gang fortjener der at være dobbelt så mange, og kom bare, vi har
plads til alle.
Nu nærmer sig traditionernes tid, tiden hvor vi plejer at få lidt ekstra grundigt støvet af i kirken. Lysestager, dåbskande og meget andet bliver udsat for
Brasso, Silvo og hvad alle cremer og pudsemidler ellers hedder. Den tradition agter vi også at holde i hævd, men højere magter arbejder også på at skabe nye traditioner. Som noget nyt kan man nemlig første søndag i advent,
komme i kirke hele to gange. Klokken 9.00 er det Mette Carlsen fra Blans,
som er præst ved en helt almindelig gudstjeneste. Men så allerede klokken
16.00 har Lis-Ann organiseret en adventsgave til os alle. Da det er en gave
og derfor skal være en overraskelse, ved kun ganske få, hvad den indeholder
– men mon ikke det er noget med musik i? Næste søndag, altså d. 10., kan vi
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sove lidt længere, for her begynder gudstjenesten til normal tid, altså 10.30,
men også her er der en overraskelse lagt ind klokken 16.00. Søndagen efter
finder vi flagermuselygterne frem til kirkegården, for her foregår det først
klokken 18.30. Denne gang handler det om konfirmandernes Luciaoptog
med efterfølgende kaffe og christmascarols på Ballebro.
Når nu konfirmanderne har sneget sig ind i skriverierne, så vil jeg da godt
fortælle, at de ikke længere bliver undervist i præstegårdens konfirmandstue,
men i selve kirken. Der bliver serveret kiks og juice, og Lis-Ann er striks og
forlanger oprydning før de forlader etablissementet. Vi tjekker selvfølgelig,
om det også er sket, men alligevel hænder det, at noget bliver overset. Derfor
håber vi på kirkegængernes tilgivelse, hvis et sugerør eller en kiksekrumme
skulle vise sig under en bænkerække.
Generelt kan vi kirketjenere i Ullerup kirke godt sige, at med en ny præst har
det også givet nye tider. Vi har bestemt fået flere opgaver. F.eks. sørger vi
for, at der næsten hver søndag er en kop kaffe til alle efter kirketid. Vi har
også fået flere udfordringer i form af ønsker om speciel kirkepynt, klokkeringning, lystænding, ballonoppustning og ja, sågar også om udklædning. Et
står dog fast, vi anstrenger os gerne i
den henseende, når blot resultatet er
en velbesøgt kirke.
God jul Bo
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At vi ikke har haft de store artikler i AU-nyt de sidste par numre betyder ikke, at der ikke sker noget på Bakkensbro. Alle lokaler er ”full booked” ganske som sidste og forrige sæson. Der sker ikke de store forskydninger i foreningerne, der benytter lokalerne. Strikkepigerne har været væk, men er
kommet igen; IT-cafeen er nedlagt grundet svigtende kundegrundlag. Ellers
benyttes skolen i fuld udstrækning. Det er stadig fantastisk at se, hvor ofte
skolegården er fuld af parkerede biler, hvilket jo vidner om et stort aktivitetsniveau.
Det er også supergodt at se, hvor fint familiekollektivet Nøddebo vedligeholder og pynter på skolens omgivelser, ligesom over- og underpedel, henholdsvis Jøgge og Haje, styrer den indvendige vedligehold. Den småregnfulde sommer og efteråret, har gjort boldbanerne ubrugelige lige pt. De
bliver fikset, når vejret arter sig vel.
Udlejningen går også strygende. Bente og Helga udleverer nøgler i en lind
strøm og i det store hele afleveres lokalerne i god stand igen. Udlejningen
gør, at vi jo kan udbygge inventaret løbende og foreløbig er en stor industriovn og megastor kaffemaskine taget i brug. Belysningen i festlokalet snakker vi stadig om, hvordan vi kan forbedre, men det vil være en kæmpeudgift,
blot at indsætte lysdæmpning på de eksisterende lamper. Lige nu køber vi
lidt flere borde og vi ønsker også at beklæde stolene med hynder, så man
gerne vil sidde lidt længere ☺. Det nyligt afholdte kommunevalgsmøde
gjorde os igen opmærksomme på, at et lydanlæg er ønskeligt. Det kunne måske også være med til at lidt flere kulturelle arrangementer blev stablet på
benene.
Et ”generationsskifte” i udvalget er på vej. Vi søger en kasserer til at varetage de ugentlige posteringer. Pedellen arbejder på at finde en kommende afløser, ligesom formanden ønsker at køre en ny person ind til overtagelse af
det job (hun er fundet ☺). Bente forlader udvalget og her er Laila
(Nøddebo) trådt ind i stedet. Agnete har også meddelt fratrædelse, så på den
lange bane kommer der en del nye personer til. Vi oplever heldigvis stor positiv interesse for at hjælpe.
Vh Johs
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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:
1. Weekend (fredag, lørdag, søndag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken:
900,-kr. + depositum
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
2. Hverdage (mandag til torsdag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken:
500,-kr. + depositum
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
3. Leje weekend aften inden = 1,5 dag
Forsamlingslokaler med adgang til køkken:
1350,-kr. + depositum
4. Leje hverdage aften inden = 1,5 dag
750,-kr. + depositum
Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositum
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 kontaktes udlejer på tlf. 61711402 eller 23961394, og der laves aftale om udlevering af nøgle osv.
Lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting.
Vigtigt!!!
Affaldssortering som der står på de opstillede containere (ligesom hjemme)
– pap uden madrester og plastic for sig
9

– dåser/flasker
– husholdningsaffald
Varme:
Lejer skruer selv op for varmen i festlokalet – termostat sættet på 3
Efter brug skrues der ned igen på 2
I køkkenet forefindes der:
Der er indkøbt service (tallerkner, glas, bestik og lign.) til 70 personer.
Køkkenet indeholder bl.a. et gaskomfur, en industriopvaskemaskine og en
kaffemaskine.
Brugervejledning til ovennævnte maskiner hænger ved maskinerne.
Lejer medbringer selv karklude, viskestykker, opvaskemiddel, køkkenrulle
og lign.
Husk skåle og bøtter til madrester.
Ituslået service modregnes i depositum. Udfyld venligst skema, som ligger i
køkkenet, til dette formål.
Generelle regler
Bakkensbro´s aktivitets og kulturcenter har intet ansvar for tyveri eller beskadigelse af lejerens ejendom/genstande.
Færdsel på BAKC`s arealer er på eget ansvar
Af hensyn til naboer spilles der musik til senest kl. 02.00
På toiletterne er der papirhåndklæder, sæbe og toiletpapir
Anvend kun de lejede lokaler
Der må ikke fjernes inventar fra Bakkensbro
Tobaksrygning er kun tilladt i overdækket rygegård
Rengøring efter brug:
Rengøringsartikler findes i det lille rum ved siden af toilettet
Borde vaskes af, stole efter behov
Gulve støvsuges og vaskes
Køleskab tømmes og tørres af
Komfur, ovn, køkkenborde og gulve rengøres og vaskes.
Gymnastiksal efterlades i samme stand, som den blev modtaget
Inventar sættes på plads.
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Vintersvampe. Er januar mild, dukker mange spændende vintersvampe op. Det gælder både den spiselige østershat, fløjlsfod og judasøre. Judasøre minder
faktisk lidt om et øre. Judasøre kan bl.a. findes på
birk og hyldetræer. Ifølge overleveringen hængte forræderen Judas sig fra en hyld. Svampen kan spises
bl.a. som strimler i suppe, men er ikke nogen stor
smagsoplevelse.

Judasøre
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meddeler
�

Aflæsning af vandure pr. 1. januar 2018 vil blive foretaget automatisk
via fjernaflæsning af vanduret.
Dvs. der skal ikke indsendes aflæsningskort.

�

Generalforsamling 2018 er mandag, den 26. februar 2018, kl. 19:30, på
Bakkensbro 6, Ullerup.
Indkaldelse og dagsorden vil kunne læses i Gråsten Avis i starten af
februar 2018.

�

Vandværkets driftskontor har fået ny mailadresse som skal anvendes
ved henvendelse om vandværkets drift, ledningsoplysninger, vandkvalitet og lignende
Det er mailadressen audrift@outlook.dk

�

Kassererens mailadresse som skal anvendes i f. m. flytning, spørgsmål om regning og betaling er stadig auvand@outlook.dk

Venlig hilsen
Avnbøl-Ullerup vandværk A.m.b.a.
CVR-nr. 19 56 44 28
Philipsborgvej 1A, Ullerup
6400 Sønderborg
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Æ filmstjern seje
tæ sin sminkøse ”Æ
haje en drøm om å
få en mand å fem
børn - men det gik
lich omvæn.”
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Sæt X i kalenderen d. 6 januar 2018 !
Da afholder SGF Powerdag fra kl. 10-13 i Sundevedhallen.
Kom og prøv Aerobic/ Puls og styrke / CrossGym / Latinmix mm
Tag din ven eller veninde, mand eller kone under armen og kom
med til 3 sjove timer med fed musik og svedgaranti !
Hold øje med os på Facebook eller på vores hjemmeside. Alle er
velkomne
Mange hilser fra
www.Sundevedgymnastik.dk

Husk på at Ellen og
Bente afholder årets
sidste lottospil d. 14.
december
14

Folkers fortællinger!
En vejsag fra 1898
De fleste veje i vores område er i vore dage i acceptabel stand. Dog er der jo
undtagelser. Der nogle veje, hvor der er masser af lappede huller, lap på
lap. Årsagen til de mange huller, kan skyldes stadig mere tung trafik. Når
vejens opbygning er af ældre dato, vil den ikke være dimensioneret til vor
tids tungere belastning. Som følge deraf, vil der hurtigere opstå huller i asfaltlaget.
Som 2-hjulet trafikant, fodgænger eller kondiløber, er det meget ubehageligt
med disse huller, især i den mørke tid, og der hvor der ikke er gadebelysning. Heldigvis, er det således, at man kan henvende sig til kommunen, når
man vil gøre opmærksom på vejskader. Det kan foregå via en App, ”Giv et
praj”. Et eksempel på en meget forlappet vejstrækning, er Philipsborgvej fra
vandværket og hen til Ullerup by. Denne vej er en del af en løberute for løbeklubben Tempo. Ved løbesæsonens begyndelse i år, var der en masse huller i vejen. En borger henvendte sig til Sønderborg kommune, og der gik kun
få dage, så var hullerne fyldt med asfalt, så systemet virker.
Anderledes forholdt det sig ved en vejsag fra året 1898. Det har der været
fortalt om i Ullerup sogns Hjemstavnsforenings bog, MUNIN, fra 1978.
Niels P. Thuesen skrev følgende:
Nedenstående er en udskrift af Ullerup Kommunes protokol (1893-1911).
Skrivelsen er fra amtsforstander P. Kjær og er stilet til kommuneforstanderen, og baggrunden er en klage fra nogle forældre, der over for amtsforstanderen har fremført, at deres børn har måttet forsømme skolegangen på grund
af de dårlige vejforhold i Ullerup by, og at disse forældre nu vil blive straffet
hvis ikke børnene kommer i skole. Jeg har med vilje gengivet skrivelsen på
tysk, for at den ikke skulle tabe for meget i oversættelsen.
Sonderburg den 14. Dezember 1898
Es ist in letzter Zeit ein Antrag auf Bestrafung von Eltern an mich gelangt,
deren Kinder in Folge der schlechten, und überaus schmutzigen Wege, die
Volksschule haben versäumen müssen. In wieweit dieser Entschuldigungsgrund als begründet anzusehen ist, wird mir noch näher amtlich untersucht
werden. Jedenfalls steht es aber fest, dass der Fußweg, besonders an der
Dorfstraße in Ulderup selbst, und zwar vom Uhrmacher Buch (nuværende
posthus-1978) bis zum Gastwirth Küd (nu Ullerup kro) sich schon seit Jah15

ren, in der feuchten Jahreszeit, in einem Zustande befindet, der für Fußgänger sogar, indem sie Gefahr laufen auszugleiten und in den Graben zu fallen,
als gefährlich anzusehen ist.
Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, so ist alleine schon hier Remétture
[fransk: ordne, istandsættelse] dringend notwendig, und jedar dahingehend,
dass der neben der Fahrpflaster liegende Fußweg entsprechend erhöht und
ordnungsmäßig und trocken angelegt wird. Ich ersuche die Gemeindevertretung zur Beschlussfassung in dieser Angelegenheit schleunigst zusammen zu
berufen, und die selbe darauf aufmerksam zu machen, dass ich im Falle der
Ablehnung für eine zeitgemäße Instandsetzung des in Rede stehenden
Fußweges anzutreten, mit entsprechenden Zwangsmahsregelen vorgesehen
werde.
Sign. P.Kier
Högst 10 Tage.
An den Herrn Gemeindevorsteher in Ulderup.
(Vi håber vejen er blevet istandsat. N.P. Thuesen)
Dansk oversættelse af den meget snørklede skrivelse v. Folker Svane:
Jeg har i den senere tid modtaget et andragende om, at nogle forældre skulle
straffes, fordi deres børn har forsømt skolen på grund af dårlige og overordentligt tilsmudsede veje, har været nødt til at forsømme folkeskolen. I hvorvidt denne undskyldning kan anses som begrundet, vil blive nærmere undersøgt af amtet. I hvert fald ligger det fast, at gangstien, især ved landsbygaden
i Ullerup, nemlig fra urmager Buch (nuværende posthus-1898) til gæstgiver
Kyd (nu Ullerup kro) i årevis, i den fugtige årstid, befinder sig i en tilstand,
som især for fodgængere, må anses for at være farlig, da de risikerer at glide
og at falde i grøften.
Som jeg allerede har fortalt Dem, er remétture [istandsættelse] i aller højeste
grad nødvendig. Gangstien, som ligger ved siden af den befæstede vej skal
forhøjes retmæssigt og skal anlægges, så den bliver tør.
Jeg anmoder kommunalbestyrelsen så hurtigt som muligt at samles og foretage beslutning om dette anliggende og ved samme lejlighed gøre opmærksom på, at jeg, i tilfælde af afslag vedrørende istandsættelse af omtalte gangsti, vil iværksætte tvangsmæssige foranstaltninger.
Sign. P. Kjær
Højt 10 dage.

Til hr. kommuneforstanderen i Ullerup.
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Fire personer er foreslået os, som værdige modtagere af titlen ”Årets ildsjæl i
Avnbøl-Ullerup”. Den ene er straks blevet frasorteret, da det navn lige har
været i brug, og derfor er uaktuelt i den nærmeste årerække.
Ikke alle har gjort lige meget ud af at begrunde sit forslag, andre er gået i
dybden. Her på siden fandt jeg ikke plads til det hele, men på bladets næstsidste side, er den samlede tekst.
Tre navne er det altså blevet til. Og vi vil gerne have tilbagemelding fra jer
om, hvem den mest værdige modtager skal være. Skriv en mail til kontakt@au-laug.dk send en sms til 21 86 17 08 eller giv os en seddel i hånden,
næste gang du ser en af os fra landsbylauget. De tre nominerede er følgende:
Om kandidat nummer 1. skriver Pernille S. Hansen:
Jeg vil gerne nominere Birgitte Schmidt fra Smedetoft som årets ildsjæl.
Synes hun fortjener det, for hendes store indsats i forbindelse med Avnbøl
Ringridnig, pølsevognen og julehygge i Smedehytten.
Hun viser et stort overskud og er god til at få samlet folk.
Kandidat nummer 2. er foreslået af Agnete Bonde. Hun skriver følgende:
Hvis man som beboer i Avnbøl-Ullerup gerne vil holde sig lidt i form, og
hvis man undersøger tilbuddene som bl.a. Sundeved gymnastikforening kan
byde ind med i Ullerup, så er der især et navn, som går igen på instruktørsiden. Med begrundelse i den store indsats hun gør for lokale gymnaster, vil
jeg gerne nominere Kari Pharao til Årets ildsjæl.
Kandidat nummer 3. er foreslået på følgende måde:
Undertegnede 4 gode mænd fra området indstiller som Årets ildsjæl 2018 i
Avnbøl-Ullerup Hans Jørgen ”Jøgge” Callesen.
Vi har igennem mange mange år, igennem mange indgangsvinkler og interesser, så som
·

·
·
·
·

Forældre til børn på Bakkensbro Skole
Bestyrelseskollegaer i Avnbøl-Ullerup Vandværk

Foreningskammerater i fodboldverdenen i Avnbøl-Ullerup gennem tiderne
Løbekammerater i Løbeklubben Tempo

Anvendere, støtter og aktive af og i BAKC Bakkensbro fulgt, haft glæde af og arbejdet
sammen med Jøgge.
Jøgge er en dejlig person, altid ligetil, positiv og hjælpsom; og altid i godt humør.
Altid er Jøgge parat til at gi’ en hånd og tage fat hvis nogen eller noget har brug for hans hjælp.
Igennem hele Jøgges ”voksenliv” var han en uvurderlig pedel på Bakkensbro Skole, hvor han ikke

kun holdt bygninger og anlæg i fin stand; men bestemt også var en rigtig go’ onkel for eleverne, herunder vores børn, for ikke at glemme en værdig sparringspartner over for lærere og skoleledelse.
Da skolen så lukkede og blev til BAKC, Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center har Jøgge også stået klar
med råd og vejledning, OG også meget praktisk hjælp i f. m. indretningen af BAKC og den daglige drift af BAKC.
En uvurderlig frivillig sjæl der jo kunne øse, og stadigt gør det, positivt ud af al hans kenskab til skolens tekniske installationer mm.
Jøgge stiller altid, når Haje kalder ”Jøgge, hvordan gør vi nu det?”; og det gør Haje tit, til såvel Jøgges som Hajes store fornøjelse og BAKC’s store gavn.

Siden sin barndom – og endnu stadig – har Jøgge været et fantastisk godt foreningsaktiv til de forskellige fodboldsammenslutninger som Avnbøl-Ullerup har været en del af; ikke kun på banen som en rigtig god spiller og
kammerat, men også som træner og medhjælper igennem mange år.
Igennem de sidste 25 år har Jøgge også aktivt og foreningspositivt været en af samlingspersonerne i løbeklubben Tempo, herunder i sin pedeltid på Bakkensbro Skole en af dem der ”gjorde det muligt!!”.
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Igen i år er vi i god tid. Derfor inviterer brandværnet allerede nu områdets
børn og børnebørn til tøndeslagning på brandstationen lørdag d. 10. februar
klokken 14.00. Medbring børn eller børnebørn fra 0 år til konfirmationsalderen, og lad dem slå katten af tønden, og få selv en kop kaffe og en snak i
mødelokalet bagefter.
Husk at kirken slår dørene op til en fastelavnsgudstjeneste i børnehøjde
klokken
13.30.
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Tak for tilliden!
Det er nok ikke undgået manges opmærksomhed, at der var kommunalvalg
den 21. november. Og for første gang siden jeg kunne stemme til et kommunalvalg, har jeg ikke skullet overveje et eneste sekund, hvem jeg skulle
stemme på. Havde man spurgt mig for bare et år siden, havde jeg ikke
gættet, at det var sådan det skulle gå.
Jeg blev opfordret til at stille op og tænkte først, at det ville være alt for meget, og at det var et stort skridt at stille min person til rådighed på den måde.
Derfor svarede jeg nej. Men da jeg havde tænkt mig bedre om og søgt gode
råd, var jeg egentlig ikke i tvivl – det var en chance, jeg måtte gribe. Jeg har
tidligere ikke kunnet lade være med at blande mig i elev- og studenterrådsarbejde, og jeg har siddet i Efterskoleforeningens bestyrelse, hvor jeg også
var næstformand en periode, så jeg kan lide at være med, hvor tingene sker.
Jeg har været igennem en spændende og lærerig valgkamp, hvor jeg har fået
enormt mange positive tilkendegivelser omkring det at ville stille op. Jeg har
fået en masse hjælp i forbindelse med min kampagne, og det er blevet synligt for mig, at der er nogle mennesker, der brænder for den demokratiske
proces, som et valg er. Det har været en uovertruffen oplevelse.
Nu står vi så på den anden side af valget, og jeg har fået et fantastisk resultat,
som jeg ikke havde turdet drømme om! 124 personlige stemmer på
valgstedet i Ullerup og 416 stemmer i alt. Wow, det er vildt. Første gang!
Det rakte desværre ikke til en plads i byrådet, men jeg er 1. suppleant, så der
er en lille chance for, at jeg får lov til at sidde med inden næste valg den 16.
november 2021.
Stopper det her? Nej! Jeg har ikke glemt, at jeg synes, vi mangler trafiksikkerhed til vores skolebørn. Og jeg har heller ikke glemt, at vi har et område
med masser af liv og muligheder, og at vi skal være gode til at udbrede netop
dét budskab, så vi kan tiltrække endnu flere tilflyttere til Ullerup Sogn. Vi
ses derude!
Kathrine Svane Christiansen
Kandidat for Venstre til KV17
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Viste du, at når man beskærer frugttræer om vinteren, er det ikke fordi
det er her træerne bedst tåler det. Det
er blot fordi at på den årstid har frugtavlerne bedst tid. Alle vi haveejere og
amatørfrugtavlere gør bare som profferne ”for de må da vide hvad tjener
træerne bedst”. Det gør de måske også, med de tager også hensyn til hvornår det passer dem selv bedst.’
På hjemmesiden haveabc.dk har jeg
lånt en illustration af hvordan et æbletræ beskæres. (for nemhedsskyld er
træet uden blade - altså vinterbeskæring)

22

Sundeved Husholdningsforening


Adventsmøde mandag d. 4. december 2017 kl.14.00
på Forsamlingsgården. Pastor Maria Theresia Low
Treschow-Kuhl fra den danske kirke i TarpSydslesvig kommer og fortæller om at deltage som
familie i TV 2 Årgang 0.
Vi synger også vore kendte julesange.
Der serveres kaffe og kage pris 100 kr. pr. person.
Tilmelding til Kathrine tlf. 74467038.



Mandag d. 29. januar 2018 kommer Reporter Michael Nørrelund, DR
Syd om at være julevagabond i Syd- og Sønderjylland.
Der serveres 1 øl/vand + brød med fedt/pølse.
Pris pr. person 175kr. for medlemmer – ikke medlemmer 200kr.
Tilmelding til Ingermargrethe tlf.21652981/74467864 eller mail:
ik@revisor-knudsen.dk senest d.19. januar 2018.



Mandag d.12. marts 2018 kl.14.00 på Forsamlingsgården.
Foredrag ved Læge Alex Thomsen der fortæller om sin far der blev
tvunget til at fungere som læge i fangelejre i Sibirien fra 1945-1955.
Pris pr. person 100kr. Tilmelding til Jytte tlf. 30357967
mail:jytteboysen@hotmail.com senest d. 5.3.2018
Venlig hilsen Sundeved Husholdningsforening
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Et lille regnestykke:
De fleste af os har nok haft den oplevelse, at indeværende
år har været lidt til den våde side. Jeg har i alle tilfælde,
og som følge heraf, har jeg undersøgt sagen lidt nøjere.
Vi har i årets første 10 måneder på landsplan fået 785 m.m.
regn. Med lidt hovedregning (og pen og papir til at holde
styr på en masse nuller) er jeg kommet frem til følgende resultat:

En millimeter regn svarer til en liter vand pr.m2.

Selv om vort fædreland stort set siden Knud den stores tid kun er blevet
mindre og mindre, er der dog stadig 2.211.000 km2. - altså
2.211.000.000.000 m2 tilbage af vort lille kongerige.

Vi har altså fået: 785 millimeter x 2.211.000.000.000 m2 =
1.735.635.000.000.000 liter vand. Og så er det kun i årets første 10 måneder - intet under at det ser lidt vådt ud derude.
Igen i år har Sønderborg kommune været så venlige at
sponsorere et antal blomsterløg til forskønnelse af vores
område. I den forgangne weekend blev de fleste af de
ca. 6.000 løg fordelt og sat i jorden. Der er dog stadig
nogle stykker tilbage. Så har du en god idé til, hvor
1.000 påskeliljer kunne pynte, og har du lyst til at sætte
dem, så er du velkommen til at kontakte en i landsbylauget.
December er årets mørkeste tid og dog også måneden, hvor mørket vender
og dagene langsomt begynder at tiltage i længde. Fuglene har travlt med at
udnytte de lyse timer til at søge føde.
Det er oplagt at tage i skoven og finde ting til juledekorationer. I statsskovene må du også gå uden for vej og stier. Er der faldet sne, er der muligheder
for at kigge på dyrespor.
Aktive småfugle
I skoven kan der virke stille, men de små fugle, særligt mejserne og fuglekongerne i granskoven, er meget aktive. Fuglene har travlt med at udnytte de
lyse timer til at søge føde. Vinteren er hård for mange fugle. Særligt småfugle er udsatte, da de har en relativ større overflade i forhold til deres kropsvolume og derved lider et større varmetab. Undersøgelser viser, at ca. 70 % af
sommerens nye blåmejser ikke overlever til deres 1-års fødselsdag.
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I skrivende stund er der ikke helt styr på hvis hals, Læsøs borgmesterkæde
skal pryde de næste fire år. Her hos os i den modsatte ende af landet har det
vist ikke været et hedt emne siden valgnatten. Erik Lauritzen har fået endnu
en periode i spidsen for Sønderborg, og tillykke til Erik med det.
Nu er Erik jo ganske lokal og har da også høstet en del personlige stemmer
på Bakkensbro. Men han var ikke den eneste byrådskandidat, som kunne
høste lokale stemmer på Bakkensbro. Jeg har forsøgt at finde de øvrige lokale kandidaters personlige stemmetal. Skulle jeg have overset et navn som
burde have været med, kan man finde det og mange andre detaljer på
hjemmesiden kmdvalg.dk
Erik Lauritzen, Blansskov - Socialdemokratiet

Bakkensbro
272

Ialt
8.024

Kathrine Svane Christiansen, Ullerup - Venstre

125

416

Heidi Møller Madsen, Ullerup - Socialdemokratiet

11

69

Daniel Büttner, Blans - Enhedslisten

9

70

Børge Rosenberg Nørgaard, Blans -Kristendemokraterne 4

28

Stefan S. Kronborg, Blans - Alternativet
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For øvrigt kan man også se at ud af de 1.467 stemmeberettigede i vores afstemningsområde, var 1.119 draget af huse, for at give deres mening
tilkende, og at det gav en samlet stemmeprocent på 76,26.
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Brug din fritid på noget, der giver rigtig meget mening!
Vi har netop fået 2 nye medlemmer i brandværnet. Deres
historie kunne måske også få
dig til at overveje om ikke det
at blive brandmand kunne være
noget for dig.
Nogen har måske set udsendelserne om de fuldtidsbrandfolk,
der har været i fjernsynet. De
har ikke et job ved siden af,
men kan bruge hele arbejdstiden til at træne, når der ikke er alarmer. Når de har vagt er de på stationen,
for at kunne være afsted indenfor 1 min.
At være frivillig brandmand fungerer lidt anderledes.
Vi skal selvfølgelig være raske og have en rimelig form, men det er nu noget
langt de fleste kan klare!
Vi har ingen vagter! Der er en normering på 30 mand i brandværnet, men vi
skal kun stille 5 mand og en holdleder. Vi har 5 minutter til at komme ud af
stationen.
Når alarmen går, vil de, der er tæt nok på stationen og kan nå frem indenfor
5 min., skynde sig afsted. Vi satser på at der er mindst 5 mand hjemme i byen – og der har der været indtil nu! Det er kun i sommerferien og nytårs aften
vi lige mødes og checker om der nok hjemme og som ikke drikker sig fuld. ;
-) Det har vi fundet ud af indtil videre uden nogen problemer.
Så du kan stadig passe dine normale gøremål og tage på besøg og ferie, som
du plejer!
Vores to nye medlemmer beviser faktisk at det ikke kun er de man lige går
og forestiller sig, som bliver brandmænd!
”Der er da ikke nogen, der tænker på at vil være brandmand, før de er op i
20’erne”, siger mange.
”Det er svært at lokke piger ind i brandværnet – det kan de ikke rigtig se sig
selv i”, siger andre.
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Men så se lige hér…
To henvender sig til brandværnet…
Hen over sommeren modtog vi i Ullerup Frivillige Brandværn 2 henvendelser – helt uafhængigt af hinanden og på meget forskellig måde!
Jakob har i mange år gerne villet være brandmand og kontakter brandværnet
i forsommeren via den officielle mail til kaptajnen: kaptajn@ufbr.dk. Han
spørger, om der er en chance for at komme med i brandværnet selv om man
kun er 17 år…
Angelika er flyttet til egen lejlighed i byen og søger i sommerferien, via Facebook, nye venner og bekendte i byen. Hun får flere henvendelser og kommer bl.a. i kontakt med én, hvis far er medlem i brandværnet.
De kommer til at snakke om brandværn og hun siger, at hun faktisk har forsøgt at komme ind i et andet brandværn, før hun flyttede til Ullerup, men det
blev ikke til mere – men nu tager de fat i far-brandmand…
Angelika siger selv, at hun er
en livlig pige, der kan lide at
have fart på i hverdagen. Hun
arbejder gerne med dyr - også
gerne de mere eksotiske som
f.eks. krybdyr! Hun kan lide at
lave ting, hvor man skal tage fat
og få tingene gjort!
Hun synes, at det var tid at få en
større omgangskreds i byen og
til at prøve noget nyt. Hun ser
det som en fantastisk chance at kunne komme med i fællesskabet i det lokale
brandværn.
At være første pige i en ”mandeverden”, er hun ikke så bekymret for – det
har hun før prøvet. Der er heller ikke så mange piger med i Sønderborg
Pipes & Drums, hvor hun også slår sine folder! Angelika synes ikke det gør
noget, at der er knap så meget ”hønsegård” – sagt med et smil!
”Hvis nogen er nysgerrige, så spørger de jo bare – og så er der ikke så meget
mere i det!”
”Så var min far også brandmand for en del år siden – og det oplevede jeg
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som noget, der var respekt om. Jeg oplever stadig, at det bliver der set op
til!”
Jakob er nærmest opvokset på en
brandstation! Hans far har været
ansat i brandværnet, hvor de boede
da Jakob var mindre og han løb tit
med til stationen, når der var alarmer. Der har altid været meget
brandværns-snak i hjemmet og
egentlig kan Jakob ikke huske andet, end at han altid har villet være
brandmand!
Han har været med i ungdomsbrandværnet – da der ikke har været nogen tæt
på, der optog medlemmer udenfor nærområdet, så har han i perioder været
med i Odense og Tønder ungdomsbrandværn.
Faktisk har han prøvet at køre med vagthold i Odense mange gange, hvor
han var med på Autosprøjten. Han har derfor allerede, på trods af sine kun
17 år, fået en god fornemmelse af, hvad det vil sige at være brandmand! To
år på efterskole har nok også modnet ham lidt mere end mange kammerater
på samme alder.
Jakob er ikke i tvivl – han skal hurtigst muligt i gang med brandmandsuddannelsen!
Han er netop startet på tømreruddannelsen og er derfor i Kolding på skole en
stor del af tiden, indtil han bliver 18 år – men han har fået plads i Avnbøl,
hvor han også bor, så han er klar, så snart han må.

Vi kan ikke formelt optage Jakob i brandværnet, før han er fyldt 18 år. Men
vi byder ham velkommen til at være med på stationen og lære brandværnet
at kende, så han kan være klar, når næste uddannelseshold starter.
Fællesskab og at kunne hjælpe andre er noget, der giver mening!
Angelikas og Jakobs historier er på mange måder meget forskellige – men
der er også noget de begge nævner, uafhængigt af hinanden, som forklaring
på hvorfor de gerne vil bruge en del af deres fritid på brandværnet.

Som de siger – i et brandværn er der et nært fællesskab. Et fællesskab der er
lidt mere end andre steder. Hér er man sammen om ét vigtigt fælles mål:
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Man får lov til at bruge sit eget overskud til at hjælpe andre.
Det er tydeligt at det man bruger sin tid på, skal give mening.
Og det gør det, at være brandmand!
Lyder det interessant?
Kontakt vores kaptajn, Jørn Mathiesen og få en uforpligtende rundvisning og
snak på stationen.
Tlf.: 2283 1852
Mail: kaptajn@ufbr.dk
Web: www.ufbr.dk
Facebook: Ullerup.Frivillige.Brandvaern
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Lørdag d. 20. januar 2018 kl. 18.00

Så indbyder vi igen til ”drengeaften på Bakkensbro.
Vi håber at se mange drenge imellem 18 og 98 fra både Blans og
Avnbøl-Ullerup og opfordrer til at medbringe gode naboer og
andre lystige svende fra sognet.
Tilmelding senest d. 17. januar.
Ring, sms eller skriv til Bo: 21 86 17 08
bobonde@gmail.com
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Sædvanen tro er her lidt frem fra vores flittigt brugte facebookside. Bare som
eksempel på hvad siden bruges til.
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Hemmeligheder er spændende, og vi lover, der er god
mad, og at lattermusklerne vil være ømme dagen efter.
Prisen bliver 150 kr. Nærmere info følger, men sæt
allerede nu x i kalenderen.
Tilmelding til Birgitte på 20 75 88 73, mail til paulhenrik@icloud.com eller meld dig til via facebook.
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”En god chokoladekage, fra dengang vi bagte i et rigtigt brændekomfur - uden varmluft!”
Opskriften som her følger, har Birreth sendt til AU-Posten. Hun skriver selv
følgende:
”Opskriften har jeg fra Grethe Jørgensen på Kalvetoft i Ullerup, alle hendes
4 døtre har tjent hos os i halvtredserne.
Mor bagte den altid til jul, derfor er den hos os blevet til en julekage.”

250 g. smør

500 g. sukker

375 g. mel

5 æg

2½ dl. stærk kaffe

50 gr. kakao

6 tsk. vaniljesukker

3 g. bagepulver
Smør og sukker røres godt, æggeblommerne røres i.
Tørstofferne blandes, og røres i skiftevis med kaffen.
De stiftpiskede æggehvider vendes forsigtigt i til sidst.
Hældes i 2 sandkageforme og bages ved 180 gr. alm. varme i 1 - 1½ time
Go appetit
Birreth
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Traktorhjælp søges ”bare en af de mindre ☺ ”

Græsklipningen i Avnbøl sned – på ”Dansepladsen” ønskes udliciteret! en
lille hjælpeopgave til dig med en lille traktor.
Landsbylauget har i flere år selv slået græsset på dansepladsen i Avnbølsned. Men vi kunne godt tænke os lidt hjælp. Da det drejer sig om en græsplæne på godt 2.000 m2, vurderer vi, at det er for stor en opgave for en almindelig plænetraktor, og vi er derfor ved at anskaffe os en brakpudser - en
2,5 m bred rotorklipper, som skal trækkes med en mindre traktor.
Tanken er, at vi kan være nogle stykker, der skiftes til at slå græsset derude,
måske hvert 14. dag inden sommerferien, hvor græsset gror bedst. Og hver 3
uge efter ferien. Det skal ikke være en tætslået græsplæne derude men holdt
nede på mellem ca. 5 – 15 cm.
Vi håber, at fem - seks traktorer med chauffører melder sig, så hver enkelt
måske skal slå græsset derude 2 eller 3 gange om året. Så opgaven bliver
overskuelig for den enkelte.
Vi forestiller os, at vi, der melder os, i foråret fordeler slåningen imellem os,
så vi skiftes til at køre de enkelte uger. Det er så ikke så afgørende hvilken
dag, eller tid på dagen græsset bliver slået. Bare det passer i ens egen kalender, og at det slås i den uge, man melder sig til.
Vi i landsbylauget vil stadig gerne være en del af gruppen, men vil gerne
have hjælp, og det er en overkommelig opgave, hvis vi er nogle stykker.
Skulle der komme noget i vejen den uge man har meldt sig, så er det naturligvis muligt at bytte med en anden.
Klipperen kommer til at stå lokalt omkring Avnbølsned, så det ikke bliver
for stor en omvej for at hente den ☺
Har du en traktor eller adgang til en, så kontakt Asmus på tlf. 21763130 eller
mail kontakt@au-laug.dk for at komme til en snak om, hvordan det kan lykkes for os at få ”skidtet” klippet.
Det er også muligt, at vi mangler et hold, der har lyst til at gå en tur med en
græstrimmer et par gange om året, for at slå omkring bænke, borde, bålhytte og bålsted. Klipperen er for stor til at komme tæt
omkring de faste steder på pladsen.
Asmus Madsen
Avnbøl-Ullerup landsbylaug.
34

Undertegnede 4 gode mænd fra området
indstiller som Årets ildsjæl 2018 i Avnbøl-Ullerup
Hans Jørgen ”Jøgge” Callesen.
Vi har igennem mange mange år, igennem mange indgangsvinkler og interesser,
så som
·
Forældre til børn på Bakkensbro Skole
·
Bestyrelseskollegaer i Avnbøl-Ullerup Vandværk
·
Foreningskammerater i fodboldverdenen i Avnbøl-Ullerup gennem tiderne
·
Løbekammerater i Løbeklubben Tempo
·
Anvendere, støtter og aktive af og i BAKC Bakkensbro
fulgt, haft glæde af og arbejdet sammen med Jøgge.
Jøgge er en dejlig person, altid ligetil, positiv og hjælpsom; og altid i godt humør.
Altid er Jøgge parat til at gi’ en hånd og tage fat hvis nogen eller noget har brug
for hans hjælp.
Igennem hele Jøgges ”voksenliv” var han en uvurderlig pedel på Bakkensbro
Skole, hvor han ikke kun holdt bygninger og anlæg i fin stand; men bestemt også
var en rigtig go’ onkel for eleverne, herunder vores børn, for ikke at glemme en
værdig sparringspartner over for lærere og skoleledelse.
Da skolen så lukkede og blev til BAKC, Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center
har Jøgge også stået klar med råd og vejledning, OG også meget praktisk hjælp i
f. m. indretningen af BAKC og den daglige drift af BAKC. En uvurderlig frivillig
sjæl der jo kunne øse, og stadigt gør det, positivt ud af al hans kenskab til skolens
tekniske installationer mm.
Jøgge stiller altid, når Haje kalder ”Jøgge, hvordan gør vi nu det?”; og det gør
Haje tit, til såvel Jøgges som Hajes store fornøjelse og BAKC’s store gavn.
Siden sin barndom – og endnu stadig – har Jøgge været et fantastisk godt foreningsaktiv til de forskellige fodboldsammenslutninger som Avnbøl-Ullerup har
været en del af; ikke kun på banen som en rigtig god spiller og kammerat, men
også som træner og medhjælper igennem mange år.
Igennem de sidste 25 år har Jøgge også aktivt og foreningspositivt været en af
samlingspersonerne i løbeklubben Tempo, herunder i sin pedeltid på Bakkensbro
Skole en af dem der ”gjorde det muligt!!”.
Allersidst vil vi gerne nævne Jøgges store og uegennyttige engagement i og som
anlægspasser i Avnbøl-Ullerup Vandværk. Der er altid tjek på pumper, udstyr og
vandkvalitet; der er altid 100% drift på vandværket, og hvis der opstår akut situationer på vandværket; så er Jøgge der som et søm – og værket kører stabilt igen.
Det kan vel ikke lettere beskrives som en konstatering at vandværket og udstyr på
vandværket har samme stade og funktionalitet som da det blev bygget.
Derfor indstiller vi, undertegnede 4, Jøgge som Årets ildsjæl.
Venlig hilsen

Frits C. Friedrichsen
Avnbøl

Finn Küseler
Bojskov

Hans J. Daabeck Povl C. Callesen
Rufas
Brobøl
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Søndag d. 10. december 2017 kl. 18.00

Priser:
•
Voksne
•
Børn
•
Øl
•
Vand

25,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Tilmelding senest d. 7. december.
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.
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
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