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Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr.
på konto 9797 0001147382.
Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives.
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I radio og tv, i reklamer på e-mail og alle steder man ser og hører,
drejer alting sig om Black Friday. Det var ikke rigtigt gået op for
mig, hvad det begreb betød, før det i dag blev fredag. I formiddag
væltede kirkegårdens løvsuger, og måtte repareres, men naboen
kom til hjælp, og inden det blev weekend nåede de visne blade
næsten alle at blive suget op. På hjemmefornten skulle de sidste linjer i AUposten skrives færdige, så bladet kan komme på gaden i løbet af weekenden.
Men nej da, min ellers så trofaste pc nægtede at åbne programmet som bladet
skrives i. Her kunne husets frue bidrage med hjælp fra sin pc. Alle relevante
datoer blev nu skrevet i kalenderen på midtersiderne og efterfølgende gemt troede jeg da. Men det lykkedes kun med hjælp fra mit sidestykke i Blans,
som redigerer Blansingeren. Denne ”sorte fredag” er alligevel endt med ikke
at være så værst endda. Med en hjælpende hånd hist og her, blev den faktisk
mere over i den lyse del af spektret.
I efteråret havde vi et arrangement på Bakkensbro, hvor temaet var ”hvordan
gør vi vores område mere attraktivt at bosætte sig i”. Her fik vi en god snak
med ejendomsmægler og andre folk, som vidste noget om den slags. Mange
gode ideer og forslag kom på bordet, men intet kommer af sig selv - der skal
arbejdes for det. Derfor er begrebet hjælp en del af temaet i dette blad. I
landsbylauget oplever vi, at mange gerne vil hjælpe, hvis der bliver spurgt
efter hænder til en konkret opgave, og der må ikke herske tvivl om, at hjælp
altid er velkommen. Et rigtig godt eksempel på hjælp kan man læse om på en
af de følgende sider. Her påtog et par raske piger sig opgaven med at arrangere en pigeaften på Bakkensbro. Her var landsbylauget kun involveret ganske lidt fra sidelinjen, og et nyt hold har allerede påtaget sig at løfte den samme opgave til næste år. Martina efterlyser på en af siderne folk, som vil hjælpe med specifikke opgaver, nogle store og andre små. I en del år har vi f.eks.
haft et ønske om, altid at fortælle pressen om de ting, der foregår herude hos
os, men for ofte bliver det lige glemt i farten, og der kom ingen lille historie i
avisen om indvielse af krolfbanen, fællesspisningen eller arbejdsdagen på
Bakkensbro. Var der en person, der som sit bidrag til fællesskabet ville påtage sig denne ene opgave, var vi nået langt med at gøre os synlige, og på den
måde gøre området mere attraktivt for boligsøgende. En pigeaften er det blevet til, med hjælp fra folk i byen, men det er kun fantasien, der sætter grænser. Hvad med en fælles sommerlejr i Bakkehusets have for områdets unger?
Hvad med en lokal revy? Eller er der nogen, som vil involvere sig i at få en
barfodssti stablet på benene i Avnbølsned?
Et ligger fast, hvis man har lysten til at hjælpe, eller til helt selv at påtage sig
en opgave, er man altid velkommen. Jo flere mennesker, som påtager sig 3
små eller større opgaver, jo lysere bliver tilværelsen herude hos os.
Bo

Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne vinter 2016 /17
Præst
Lis-Ann Rotem
Langbro 2b
Tlf.: 29930002
mail: laro@km.dk
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Mobil: 40 47 63 14

Kirkeværge
Henrik Ohlsen
Trekanten 23
Kasserer
Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11
Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor
Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg

Graverkontor
Hjemmesiden
Graver og kirketjener
Træffes tirsdag-fredag 10.30- For aktuelle nyheder, eventuelt
aflysning af arrangement, ar11.00
tikler, prædikener, m.m.
Tlf.: 74 46 18 58
Klik dig ind på
www.ullerupsogn.dk
Organist
Gethin Davies-Jones
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Hvem kender ikke en Ebenezer Scrooge? Sådan én, der får et lidende blik i
øjnene eller bliver helt grøn i hovedet ved den blotte tanke om, at lige om
lidt er det jul. December med alt hvad det indebærer af julerier og decemberhygge, og så er det frem med nisser, julesange, gran, pebernødder, kløben og
meget mere.
Jeg har da mødt nogle stykker af slagsen efterhånden og må tilstå, at jeg har
svært ved at forstå det.
For hvad er dejligere end at tænde kalenderlyset hver morgen i denne mørketid? Hvem synes ikke, at det er hyggeligt hver søndag frem til jul at tænde
adventskransen? Hvad er hyggeligere end at finde kassen med julepynt frem
fra loftet, og for hver lille nisse engel eller klokke - at holde den i hånden og
huske hvilke minder, der er forbundet med lige den ting, det har især mine
børn stor glæde ved. Og pyntet har skam faste pladser.
Jeg er også en meget nostalgisk sjæl – især hvad december angår, og for sådan én som mig er december måned det rene guf.
December er familiens, venners, kæresternes, hjerternes og især følelsernes
tid. Tiden hvor vi måske husker på nogen, som vi ikke tænker så meget på til
hverdag. Måske bruger vi julen til at få bragt orden i det, som fylder. Måske
rydder vi åndeligt op.
Men når december er så fyldt af alt det - det hyggelige - så bliver det jo også
til en tid, hvor dem, vi savner, kommer til at fylde så meget. Og nogle gange
er savnet så overvældende, at det næsten ikke er til at bære. Og det kan næsten blive et uhensigtsmæssigt pres, for julen er jo den højtid, hvor vi måske
føler os ekstra ”forpligtet” på, at nu skulle vi være glade og gode ved hinanden - så hvad i alverden stiller vi så op med det, der gør os triste og kede af
det?
Det er jo ingen hemmelighed, at vi kan jo godt blive lidt klemte, når det
kommer til det der med de store følelser. Og måske får vi også fejlagtigt opfattelsen af, at det er nemmere ikke kun at gemme smerten og savnet væk,
men også alle de følelser, der følger i kølvandet væk, gemme det langt væk,
dybt inde i os. Måske håber vi på, at julen derved bliver nemmere at komme
igennem. Det er bare lidt synd, hvis vi gør det sådan.
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Det er synd fordi, hvis vi pakker dem, vi savner, væk, fordi de gør ondt på
os, så pakker vi også alle de glæder væk, der fulgte med det samme menneske.
Så måske skulle vi bare nogen gange blive lidt bedre til at acceptere at
”hjerte rimer på smerte”, og så give os selv lov til at fælde en tåre over dem,
vi stadig elsker og savner. Måske opdager vi, at savnet faktisk godt kan være
noget givende og smukt og ikke noget, vi behøver være bange for, noget som
vi skal gemme væk.
Ebenezer Scrooge kom ad små omveje ind til sit sande jeg, tillod endelig at
vise verden den sårbarhed, som han så ihærdigt forsøgte at gemme væk og
sikken en dejlig jul han fik.
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
Glædelig adventstid og glædelig
Lis-Ann

jul ønskes alle der læser dette blad.

Jeg har imod sædvane denne gang udbedt mig lidt plads i kirkebladet.
Dette for at takke vores to nu afgåede rådsmedlemmer Linda Lorenzen og
Jens Lei, for henholdsvis fire og syv års veludført arbejde i Ullerup sogns
menighedsråd. Ikke mindst med tanke på de seneste par års udfordringer
med nyansættelse af præst, istandsættelse af præstegård og udskiftning af
kirketag, må jeg sige, at det er lidt med vemod nu at hilse af på et par gode
samarbejdspartnere.
Dog er jeg helt overbevist om, at vi stadig står med et stærkt hold, nu hvor
Karina Larsen og Henrik Ohlsen er tiltrådt som nye rådsmedlemmer. Derfor
også en tak til Karina og Henrik, fordi de vil tage fat, hvor de andre gav slip.
Randi Bastholm
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Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center
www.Bakkensbro.dk . - www.au-laug.dk .
Hjemmesiderne for landsbylauget og Bakkensbro er blevet ”forenet” En face
-book integration har fundet sted, så siderne er blevet meget mere dynamiske. Kig blot efter.
Stille og roligt fortsætter udviklingen omkring Bakkensbro. Nu mangler vi
blot en sidste ændring af brandtrapperne, så godkender kommunen det endelige projekt Bakkensbro.
Alle lokaler er ”lånt” ud til foreninger eller klubber, gymnastiksalen og
omklædningsrummet bliver flittigt brugt og forsamlingslokalerne er også
meget udlejet. Nogle få, især Johannes Bruhn, Haje og Jøgge sørger for at
bygninger og udendørsfaciliteterne hele tiden er opdateret. Bente og Helga
administrerer udlejningen.
Alle klubber og foreninger der har til huse på Bakkensbro kan vederlagsfrit
låne mødelokaler eller forsamlingslokalet, to gange årligt . Bobs administrerer børnefødselsdage i egne lokaler og gymnastiksalen. Udfordringerne med at så mange bruger lokalerne ligger alene i afleveringen. Vi har en
del affaldssorterings problemer. Når et arrangement lægger rester af køkkenaffald, eksempelvis resten af nogle franske hotdogs, i den forkerte beholder, forlanger Sønderborg forsyning 250 kr. for at medtage indholdet. I rengøringsopgaven holder vi forventningen om, at lokalet afleveres mindst lige
så rent, som ved modtagelsen meget højt. Vi er bange for at være på en glidebane med manglende rengøring som resultat, dersom nogen ikke gør det
ordentligt.
Dette er nogen gange et dilemma, idet vi som formål har at det skal være
enten gratis for offentlige arrangementer, eller så billig som muligt for private sammenkomster, og hvis man så bliver afkrævet et rengøringsbeløb, kan
nogen føle sig forurettet. Vi overvejer forskellige løsningsmuligheder, men
hvis det fortsat skal være gratis, ønsker vi forståelse for opkrævninger ved
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behov for ekstra rengøring. Et alternativ kunne være tvungen betalt rengøring, men det strider jo lidt mod vores super ”så billigt som muligt” formålsparagraf.
Vi har fået gardiner i forsamlingslokalet og en lysdæmpningsmulighed følger snart. Vi regner med at der i 2017 bliver råd til et gyngestativ i haven, så
kan ungerne gynge og rutsche, medens de gamle spiller krolf.
At være med i ”Bakkensbro`s venner” er et signal om at være med til at
værne om det lokale aktivitetscenter. Derfor doner 50,-kr. for et familiemedlemsskab på konto: 9797 0001147382
Vh
Johs
Vi har tidligere fået nogle af Bakkensbros brugere til at fortælle lidt om den
forening eller klub, som de nu er medlem af. Den stafet som fra blad til
blad, i sidste ende skulle resultere i, at vi alle vidste lidt, om hvad der foregår på Bakkensbro, har i en tid holdt pause, men er nu taget op igen. Grethe
Andersen skriver her om knipleklubben som har fundet husly i det gamle biblioteks grupperum.

Knipleklubben
Knipleklubben startede tilbage
i år 2000. Efter et halvt års aftenkursus tilbød Rigmor Egtved, at hun gerne ville hjælpe
os, for vi kunne bestemt ikke
kniple. Vi lavede så vores private klub. (Rigmor, Bente og
Grethe). Rigmor hjalp os utroligt mange gange, når det hele
var kørt fast eller var helt for8

kert. Hun lagde hus til en gang om ugen og
lavede kaffe til os. Vi skulle så skiftes til at
komme med hjemmebagt kage. Desværre
blev Rigmor syg, og vi mistede hende her i
efteråret.
For to år siden var vi så heldige at få tilbudt
et lokale på Bakkensbro, hvor vi mødes hver
mandag eftermiddag. En lille lukket gruppe
som knipler, snakker og stadig får vores kaffe og hjemmebagte kage, det sociale sætter vi
stor pris på.
Nogle gange tager vi strikketøjet med, hvis
der er noget, som skal være færdigt i en fart.
Kniplemessen i Tønder plejer vi at besøge
for at få lidt inspiration.
Indimellem tager vi en fridag sammen og
hygger os lidt.

Stafetten gives videre til akvariefolket.
Nete, Clara, Bente og Grethe
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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.
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Vigtigt!!!
Affaldssortering som der står på de opstillede containere (ligesom hjemme)
– pap uden madrester og plastic for sig
– 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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Avnbøl-Ullerups første pigeaften var en kæmpe
success
To af byens kvindelige ildsjæle Lis og Ida tog
kampen op og ville gøre drengene succesen efter
og lave en pigeaften.
Opskriften var tapas, drinks og rummet fyldt med
kvinder.
Avnbøl-Ullerups første pigeaften løb af stablen
12. november og alle 45 pladser var solgt.
Formålet med aftenen var at hygge, imens der
blev lavet tapas med hjælp fra en professionel
kok. På billederne kan ses nogle af de ting, som
blev lavet og efterfølgende spist med velbehag.
Deltagerne hyggede sig og der var en god aldersspredning blandt deltagerne. Tak til alle for jeres
opbakning og specielt til Ida og Lis for at arrangere aftenen.
Arrangementet er blevet evalueret, og læringer er
givet videre til dem, som arrangerer næste år.
Næste års pigeaften er allerede på tegnebrættet, og
der er fem frivillige, som har meldt sig til at arrangere dette. En foreløbig dato er 4. november, men
hold øje med AU-posten og Avnbøl-Ullerups facebookside, så meldes den endelige dato ud snarest.
Har I nogen forslag til temaer eller noget evaluering, så kontakt gerne Martina på martina.c.siemer@gmail.com
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Martina Siemer

Bakkensbros gymnastiksal har i mange år været blandt de mest bookede i
området. Her bliver spillet f.eks. badminton og lavet gymnastik af folk i alle
aldre. Men at gymnastiksalen bliver godt brugt allerede, skal ikke forhindre
andre i at finde nye anvendelsesmuligheder.
For nogle uger siden kunne man på AvnbølUllerups facebookside finde dette opslag. Der blev
inviteret til zumba på Bakkensbro.
Ca. 25 piger har taget opfordringen til efterretning,
og lader nu hver onsdag hånt om sædvanlige spisetider, ømme muskler og svedige træningsdragter.
Man kunne godt fristes til at mene, at der har været
et behov for denne (for mig) så uforståelige aktivitet.
Det forlyder at gymnastiksalen kun er ledig søndag
og mandag formiddag, men har man ideer om lige
så gode tiltag, er man altid velkomne til at rette
henvendelse til BAKC vedrørende ledige tider.

”Gad vide hvad de mennesker laver på Bakkensbro.” Når man af og til er
lidt nysgerrig af natur, kan dette spørgsmål godt falde en ind, når man kommer forbi skolegården. Her er næsten altid nogen, som jo må lave noget.
Derfor har jeg undersøgt sagen lidt nøjere og er kommet frem til det overraskende resultat, at 24 forskellige foreninger, klubber eller lignende, har deres
gang i de gamle skolebygninger. På Bakkensbros hjemmeside har jeg fundet
eksempler på hvad, hvem, hvorfor osv. For eksempel ved jeg nu at:
Flittige hænder mødes hver onsdag aften, ”dyrker strikningens dejlige kunst
i et åbent fællesskab”.
Foreningen “Lette Fjer`s” overordnede formål er at bidrage ældre personer i
gang, og dyrke hobbyen badminton i et lukket fællesskab.
Og at IT-cafeens overordnede formål er at hjælpe lokalområdets beboere
med forskellige tilgange til elektroniske medier.
Nysgerrig efter mere viden? Så læs mere på bakkensbro.dk
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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 AvnbølUllerup.

Det skader aldrig at være i god tid.
Derfor vil brandværnet gerne invitere alle områdets børn til tøndeslagning på
brandstationen lørdag d. 25. 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.
Som sidste år vil vor gode præst Lis-Ann gerne byde ind med lidt åndelig
føde i børnehøjde denne dag. Derfor vil hun holde en fastelavnsgudstjeneste
i kirken, en time før der på brandstationen bliver slået katten af tønden . Her
må man gerne komme udklædt og klar til at gå på brandstationen bagefter.
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Midt i november mødte en flok løgsættere
op i skolegården, udvalgte sig med møje de
løg med det fineste flor, planlagde plantesteder, og med spader eller spidse stokke, lagde
de løg på løg langs landeveje og på pæne
pladser. Sædvanen tro, var belønningen for
veludført frivilligt arbejde, Roberts ristede
ringriddere.
”Værsågod, til forskønnelse af jeres område”. Det var ikke de eksakte
ord, men det var meningen bag det tilbud, som alle landsbylaug i Sønderborg
kommune fik, om at få foræret blomsterløg, hjælp til områdeforskønnelse.
Ulla og Robert tog imod tilbuddet, og bad om 6.000 løg af lidt forskellige
slags. Det er derfor med en vis form for forventning, at vi kan se frem til forårets komme. Hvor de mange tulipaner, crocus og påskeliljer, er kommet i jorden, vil vi alle få at se om nogle måneder. Men mon ikke de vil være at finde steder hvor mange
kan få fornøjelse af blomsterfloret.
Tak til de herlige hjælpere.
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Aflæsning af vandure pr. 1. januar 2017 vil blive foretaget automatisk
via fjernaflæsning af vanduret, ligesom i januar 2016.
Dvs. der skal ikke som i 2015 og tidligere år udfyldes og indsendes
aflæsningskort.



Generalforsamling 2017 er mandag, den 27. februar 2017, kl. 19:30,
på BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup.
Indkaldelse og dagsorden vil kunne læses i Gråsten Avis i starten af
februar 2017.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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TAK for den enorme opbakning til vores lanterneog halloween-arrangement i dagplejen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag den 29. marts. På
denne dag afholder Avnbøl Ullerup landsbylaug sin ordinære
generalforsamling. Dagsorden og
nærmere information om aftenen
vil være at finde i næste udgave
af AU-Posten
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Vinter og hvid jul
Her hvor vi er kommet et godt stykke hen på efteråret og snart er inde i julemåneden, kommer jeg til at tænke på barndommens vintre, og dengang der
”altid var hvid jul”. Det, jeg fortæller om, ligger nok tilbage i 1950’erne og
begyndelsen af 1960’erne. Det forekommer mig, at vi dengang oftere havde
strengere vintre med mere sne og mere hård frost. Langs vore veje var der
dengang de fleste steder levende hegn, hvilket bevirkede, at der ved kraftigt
snefald og blæst hurtigt blev dannet store snedriver, hvorved vejene blev
ufremkommelige. Man havde her i Kobberholm en ordning med, at de forskellige landmænd på skift havde til opgave at være snefoged. Man havde i
fællesskab en sneplov, som var fremstillet af kraftige træplanker. Disse planker blev samlet, så de set ovenfra kom til at ligne et A. Jeg vil skyde på, at
sneplovens sider vel var omkring 80 cm høje. Sneploven var beregnet til at
blive spændt efter et par heste. Ved større snemængder var denne sneplov
ikke særlig velegnet. Når der havde været kraftigt snefald og fygning, måtte
man ud med håndskovle for at rydde vejene. Det foregik ved, at man med
skovlen stak nogle firkantede terninger af den sammenpressede sne og kastede dem så langt, man kunne, ud til hver side; det var hårdt arbejde. Når det
var rigtig slemt, kunne det være nødvendigt at udføre det i flere ”etager”. For
os børn var det altid en stor oplevelse, når der var faldet meget sne. Der kunne bygges huler i de store snedriver, og det kunne hænde, at det ikke var muligt at komme i skole.
Længere op i tiden kom man med sneplov, som var monteret foran på en
lastbil. Jeg husker f.eks. vognmand Jens Schneefeldt fra Avnbøl. Så var der
maskinbygger Peter A. Mathiesen fra Blans, der havde konstrueret en motordrevet sneslynge, som kom i brug de steder, hvor der virkelig var store snemængder, og hvor en lastbil med sneplov havde svært ved at komme igennem. Sneslyngen, eller også ”æ snepuste”, som den blev kaldt, var efter sigende konstrueret efter nogle canadiske tegninger, idet Peter A. Mathiesens
bror havde været beskæftiget på en canadisk flyveplads. Den var i første omgang blevet monteret på en ældre Fordson Major, kaldt Klodsmajor. Denne
traktor viste sig ikke at være særlig egnet til at køre med ”æ snepuste”, på
grund af gearingen. Den blev derfor efterfølgende monteret på en John Deere
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traktor. Jeg husker den som et vældigt larmende monstrum. Den havde fortil
en firkantet metalkasse med en åbning på ca. 2 gange 2 meter og en snegl
placeret i midten. Sneglen skulle være med til at løsne sneen og trække den
ind i maskineriet. Længere tilbage i maskinen var der anbragt 6 til 8 rotorblade, som skulle slynge sneen til vejrs og ud til siden. Det hele foregik ved
kraftoverføring med rem fra en på traktoren monteret remskive.
Vintervejret gav også os børn andre glæder. For eksempel byggede vi små
sneplove, hvilke var efterligninger af den store træsneplov. Ved at samle to
brædder, så de dannede en spids vinkel, og derefter fastsømme et tredje oven
på, var sneploven lavet. En snor eller et stykke tov blev fastgjort i spidsen,
hvorefter den var klar til at blive trukket, enten med håndkraft eller ved at
spænde den efter cyklen. Når der havde været
frostvejr i et stykke tid, kunne vi stå på skøjter.
Det foregik for det meste på den store græsmark,
der ligger over for Gammelskov på Gammelskovvej, hvor der som regel var dannet små søer i løbet af efteråret. Datidens skøjter var for det meste
nogle, der var gået i arv fra vores forfædre. Det
var den slags, der skulle fastspændes på fodtøjet
med skøjtenøgler. Det kunne være et problem at
få dem til at sidde ordentligt fast på gummistøvlerne, hvilket var til stor irritation. Der blev spillet
ishockey. I starten med hjemmelavede stave,
f.eks. af hasselgrene, men senere også med købte stave.
Der blev naturligvis også kælket. Det var der rig mulighed for på de omkringliggende bakker. F.eks. var der en god bakke i Bojskovskov, lige før
man kører ind i Tralskov. Det var dog lige langt nok hjemmefra, derfor blev
den ikke benyttet så ofte. Der hvor vi oftest kælkede var nok ”å æ Møllbjerre”, som ligger på en mark, ejet af Gråsten Landbrugsskole. Marken og bakken går ned mod bækken, som kommer fra Fiskbæk, ”æ stoebæk”, og grænser op mod banedæmningen, mod Adsbøl. Vi gik som regel over, der hvor
bækken løber ind under banedæmningen. Det er en meget stejl og høj bakke,
som kunne give os en rigtig god og lang kælketur. Til gengæld var det også
en lang og anstrengende tur, når vi skulle trække slæden op igen. Man var
godt træt og våd efter en dag ude i sneen og kulden. Så var det godt at komme hjem til en varm kakkelovn og få tørret sit tøj, de uldne handsker og støvlerne.
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Der var et år, hvor vi holdt juleaften hos vore bedsteforældre, der boede på
aftægt, der lå på Kobberholm nr. 7. Min storebror og jeg fik dengang hver en
ny slæde af vores farfar. Dengang var der ikke
noget der hed Bilka eller Fætter BR, og slæderne var ikke af plastik. Der fandtes godt nok
legetøjsforretninger, men slæderne vi fik, var
produceret i Avnbøl. Vores farfar havde fået
smeden, Hans Schmidt, til at fremstille 2 stk.
slæder, hvor stellet bestod af tynde jernprofiler,
som var svejset sammen og malet røde. Oven
på slæderne var der monteret fine lakerede asketræslister, som var fremstillet
af ”Karl Jolle” – Karl D. Petersen. Glæden var stor, da de blev pakket ud,
men da vi skulle trække dem hjem ad den gamle grusvej, var vi dybt skuffede over at denne jul ikke var hvid.
Glædelig jul til alle læserne, hvad enten den måtte blive hvid eller grøn!

Onsdag d. 8. marts klokken 19.00 finder vi igen
højskolesangbogen frem og inviterer alle til at bruge et par timer på i fællesskab at udforske vores
store sangskat.
Prisen for at deltage er 20 kroner, og der vil blive
serveret kaffe og et stykke brød.
Tilmelding senest d. 6. marts til Bo på 21 86 17 08
el. bobonde@gmail.com
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Juledag i Land & Fritid
Lørdag den 3 december Kl. 9 – 13
Kom og hent en billet til en godtepose i butikken.

Kl. 11 kommer Julemanden med hest og kane, han har godteposer med til alle børn.
Vi serverer gløgg/saft og æbleskiver.
Vi fylder hallen med lokale udstillere og god
julestemning.
Juletræer sælges igen i år.

Højsvej 1, 6400 Sønderborg Tlf. 33685385
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Om nogle er, må det være december måned som er mest traditionsbelagt af
alle. Personligt starter min december per tradition med, at jeg har glemt kalenderlyset og derfor må i skuffen med fyrfadslys, som bliver ”klædt af”,
pertentligt påmalet de traditionelle 24 tal, trukket på en lang væge, samtidig
med at de smeltes sammen. Resultatet bliver også per tradition et kalenderlys, som vakler en anelse, dårligt holder sig oprejst, og mildest talt ligner noget som ingen kan være stolt af. Men hvad fatter gør er altid det rigtige - næsten da. For lige
så mange klager jeg fra den øvrige husstand har
fået over mit usle kalenderlys igennem årene,
lige så mange fik jeg den dag, jeg - i god tid - et
år kom hjem med et rigtigt et af slagsen. ”Vi
plejer da at have dit grimme lys” og ”hvorfor
skal der nu laves om på det”. Jeg havde minsandten fået skabt en tradition. Nu er det ikke
kun kone og børn, men også næste generation,
som mener, at uanset om fatter har tid til den
slags eller ej, er glemsom eller ej, så har der bare at være fyrfadslys, stearinmaling og en lang
væge i huset, når tiden nærmer sig.
December er også måneden, hvor landsbylauget har skabt en tradition for at
servere grønlangkål med tilbehør. Dette vil selvfølgelig også ske i år, men
som jeg, har også andre måttet lide under for stor succes med nye traditioner.
De sidste to år har der været fuldt hus, når menuen stod på grønlangkål.
Skal Ulla, Robert og eventuelle hjælpere kunne nå at lave mad til 120 mennesker, må de nødvendigvis begynde i bedre tid, end man traditionelt gør,
når aftensmaden skal tilberedes. Derfor bliver der denne gang inviteret til
fællesspisning søndag d. 11. december. Så kan der nemlig arbejdes i køkkenet hele dagen om nødvendigt, uden at nogen behøver at tage en fridag for at
kokkerere.
Om søndagsfællesspisning vil blive normen, ved ingen helt endnu. Denne
gang prøver vi det, og så må vi se, hvordan det bliver modtaget.
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Ps. Da jeg har denne gang fået strenge krav om ikke at sige ja til flere, end
jeg har fået lov til, skal I huske at melde til i god tid.
Endnu en tradition som har været, er prisen på 20,- kroner for at komme og
spise med ved fællesspisningerne. Prisen har ved enkelte lejligheder været
forhøjet, når menuen ikke har kunnet laves for det beløb. Nu har vi dog vedtaget at hæve prisen til 25,- kroner for voksne, men børn kan stadig spise
med for en tiér. Vi har aldrig oplevet, at der ikke er hjælpende hænder, når
der skal ryddes op og gøres rent efter et arrangement. Men vi har erfaret, at
det er svært at få det sidste med, når det er blevet mørkt, og man mener, at
her har der da vist været en anden for at tørre af eller vaske gulv. Ofte dukker
der en tør kartoffel op i et hjørne, når det igen bliver lyst, så der kan ses,
hvad der befinder sig i de mørke kroge.
Vi håber stadig på de hjælpende hænder, før de sidste går hjem, så vi kan
aflevere alting pænt og ordentligt. Men vi vil gerne have råd til i fremtiden at
kunne give et lille bidrag til den, som dagen efter et arrangement vil gøre os
den store tjeneste, lige at se efter, om vi nu også fik det hele med, og hvis vi
ikke gjorde det, så få gjort det sidste for os, så de næste som kommer også
kan se,
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Sundeved Gymnastikforening

Powerdag 2017
d. 7/1 – 2017 fra kl. 10-13 i Sundevedhallen
3 sjove og svedige timer med foreningens instruktører
Gæsteinstruktør: Mette Guldbrandsen Dancefit
Pris: 100 kr. incl. t-shirt / 75 kr. excl. t-shirt
Frugt og vand til alle
Du behøver ikke være medlem af SGF for at deltage
Tilmelding: senest d. 14/12 2016 til:
Kari Pharao 20327802
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For sidste
gang i denne
omgang er der
lottospil på
Bakkensbro torsdag d. 8. december
klokken 19.00

Opråb til alle borgere som har lyst til at bidrage til at
synliggøre Avnbøl-Ullerup
Avnbøl-Ullerup landsbylaug samt endnu nogle hjælpere, er blevet enige om
at komme med et lille opråb i håb om, at der kunne findes nogle ildsjæle,
som vil bidrage med lidt af deres tid til at gøre vores landsbyer Avnbøl og
Ullerup mere synlige. Vi vurderer, at der er behov for flere hænder og nye
tanker for at lykkes med opgaven.
Vi vil gerne søge frivillige, som kunne have lyst til at bidrage til to arbejdsgrupper:
Kommunikationsgruppen


Formålet med denne gruppe er først og fremmest at sikre, at hjemmesiden gøres mere livlig og opdateret. Landsbylauget benytter en ekstern
webmaster, som ligeledes hjælper med opgaven. Vi har brug for jeres
ideer til forbedringer og herunder nogle, som kunne have lyst til at
skrive tekster og tage billeder til hjemmesiden.
Derudover skal vi i gruppen gerne have nogle lokaljournalister og fotografer, som vil skrive et oplæg til en artikel til aviserne, når vi har arrangementer i byen.

Forskønnelse af bybilledet


Formålet med denne gruppe er at komme med forslag til forskønnelse
af bybilledet. Nogle af de konkrete forslag er, at der skal arbejdes med
en forskønnelse af indkørsel og udkørsel af byerne. Andre elementer,
der er foreslået, er at arbejde med kunst i bybilledet.
Det vil ligeledes blive nødvendigt at formulere dette som projekter,
som kan koordineres med kommunen og der skal søges tilskud til.
Dertil kommer en del praktisk arbejde med at sikre vedligehold af de
ting, som sættes i gang.
Så har du sans for grønne områder eller gode ideer til, hvad vi mangler,
så meld dig ☺

Kontakt Martina Siemer for mere info eller tilmelding på;
martina.c.siemer@gmail.com eller på telefon 31163798.
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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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Hej Alle sammen
Så er tiden inde til at reklamere for lidt jagttegnsundervisning i AvnbølUllerup området. Jeg er jagtegnslærer og elsker at formidle faget for kommende jægere. Jeg har undervist i mange år – både voksne og unge. Alle er
velkomne til at deltage, dog skal man mindst fylde 16 år i det år, man går til
prøve (dvs. 2017)
Holdet vil starte op den 13/12-16 og vil mødes hver tirsdag efter nytår (med
få undtagelser, som jeg melder ud på mødet i december).
Holdstørrelse: 10-12 personer.
Adressen er Vestvejen 4, Ullerup, 6400 Sønderborg.
Tilmelding er bindende, dog er I velkomne til at kontakte mig for nærmere
info.
Prisen er 3300 kr. (inkl. jagttegnsbog, skydebane og frivillig jagttegnsprøve
og selve jagttegnsprøven) – sammenlignelig med lignende kurser i området,
som typisk er eksklusiv udgifterne i parentesen.
Mvh.
Malte Siemer
Vestvejen 4, Ullerrup.
Tlf: 31713666
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Adventsmøde d. 28. november 2016 kl. 14.00 på Forsamlingsgården i
Sundeved, underholdning ved sangerinde Winni Damgaard, Bov. Der
serveres kaffe og kage. Pris pr. person 100 kr.



Vinaften d. 6. februar 2017 kl. 19.00 på Bakkensbro Skole. Vinafryd,
v/Harry Ebbesen Blans kommer med smagsprøver på vine og et let
traktement. Pris pr. person 175 kr.



Finnebørn i Danmark 6. marts 2017 kl.14.00 Bakkensbo Skole. Foredrag ved Kai J Palomäki Schmidt, Haderslev. Der serveres kaffe og
kage. Pris pr. person 125 kr.
Hvis der er interesse for at deltage kan der ske henvendelse til
Jytte Boysen tlf. 74467678/30357967 eller
Kathrine Lorenzen tlf. 74467038
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Lørdag d. 21. januar 2017 kl. 18.00
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Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps
Drikkevarer købes på stedet.

Avnbøl-Ullerup landsbylaug

Tilmelding
senest d. 17. januar.
Ring, sms eller skriv til Bo:
21 86 17 08
bobonde@gmail.com
Eller giv besked via facebook
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indbyder 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.
Igen i år, vil Jens riste ringridere som kan købes til natmad
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Søndag d. 11. december 2016 kl. 18.00
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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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