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Tydda Neumann
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Blans Vandværk
Ved brud kontakt formand Torsten Hvidt
74 46 99 33 / 25 14 29 30
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.
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Fællesspisning
Traditionens tro blev der igen afholdt fællesspisning i
hyggelige omgivelser i klubhuset, en super menu
kreeret af Christa.
Menuen stod på kylling filet med ovnbagte kartofler og
grønkål salat. Dessert var fromage med gulerod.
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Jeg mener at vide, at de fleste er opmærksomme på 150 året for det danske
nederlag i 1864. Mon ikke de fleste også kender konsekvensen af det nederlag, nemlig at Slesvig – Holsten blev en del af Kejser Wilhelms tyske rige.
Men mon også de fleste ved, at i slutningen af det 19. århundrede udvandrede mange sønderjyder til Danmark, enten ved på lovlig vis at optere for Danmark, dvs. blive dansk statsborger eller ved simpelthen at flygte til Danmark.
Således søgte i årene 1867 til 1900 mere end 1/3 af Nordslesvigs befolkning
(ca. 60.000) bort fra hjemstavnen. Heraf udvandrede kun 25 % på lovlig vis,
mens omkring 75 % ingen tilladelse havde, og blev en slags illegale indvandrere eller flygtninge.
En del af disse søndrejyder brugte dog kun Danmark som gennemrejseland.
Flere af dem fortsatte bl.a. til Amerika, og et af de mennesker var John Rasmussen fra Blans. For at undgå tysk militærtjeneste rejste han fra sit fædreland. I de følgende måneder bringer vi lidt om Johns liv og levned før, under
og efter ”flugten til Amerika” i AU-Posten og i Blansingeren.
Bo
---------------------

En gammel ”flygtnings” historie
New Rome, Wisconsin USA
Januar 1931
Historien om mit liv og levned
af
John Rasmussen
Jeg blev født i Nordslesvig d. 4. oktober 1868 i en lille by, som hedder Blans.
Min fader var murer af profession, jeg havde fem brødre og to søstre. To af
mine brødre og min ene søster døde som børn og en tredje broder er død for
fire eller fem år siden (1926?)
For hen ved 25 år siden faldt min fader ned fra en bygning og blev kvæstet.
Han døde på et hospital seks måneder senere. Jeg ved ikke, hvor gammel han
var.
Min moder døde for to år siden 95 år gammel, jeg har to brødre og en søster,
som bor i Nordslesvig, ”Sønderjylland” som man kalder det efter den første
verdenskrig, hvor denne del af Tyskland blev givet tilbage til Danmark.
Jeg forlod mit hjemland 19 år gammel. Jeg husker ikke datoen, men det var i
juli måned 1888. Det var det år, der var verdensudstilling i København. Jeg
forlod mine forældres hjem klokken tre om morgenen. Jeg ville ikke risikere,
at der var nogen, som så mig tage af sted, for jeg var indkaldt til den Tyske
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hær. Hvis nogen spurgte mig, hvor jeg skulle hen, sagde jeg ”til verdensudstillingen”. Slesvig–Holsten var under Kejser Wilhelms administrationsregering.
Jeg måtte gå tre danske mil for at komme til nærmeste jernbanestation. Jeg
kunne have taget damperen fra vores by til stationen, men den gik ikke før
klokken ni om formiddagen, og så kunne nogen have set mig og have meldt
mig til politiet.
Min fader havde ingen heste dengang, så den eneste måde jeg kunne komme
til stationen, var at benytte ”apostlenes heste” (mine ben). Da jeg var kommet
halvvejs til stationen, mødte jeg tre fyre, og da jeg var kommet forbi dem,
hørte jeg den ene sige: ”jeg tør vædde på, at den kammerat er på vej til
stationen og derfra til Amerika”…. Han gættede rigtigt, men jeg blev lidt
urolig, jeg kunne jo ikke vide, om jeg ville komme til at møde en embedsmand på vejen.
Jeg købte billet på den
første station, Åbenrå, til
Vamdrup, den første jernbanestation på den anden
side af grænsen mod nord
i Danmark. Derfra kom
jeg med et dansk tog til
Esbjerg på vestkysten.
Det var her Nielsen boede, han var agent for Star
Line rederiet. Jeg ved ikke, hvor langt der er fra
Åbenrå til Esbjerg, men
det varede fra klokken 9
til klokken 5 om eftermiddagen at komme dertil med toget. Jeg kunne have
kørt lige så hurtigt dertil på cykel, hvis jeg havde haft én. Der var ikke mange
cykler dengang, kun nogle få med eet stort hjul foran og et lille et bagved.
Det gjorde nu hverken fra eller til, for jeg havde alligevel ikke råd til at købe
en. Dengang havde fattigfolks børn ikke, hvad børn har i vore dage. Vi havde
heller ikke meget at skulle have sagt. Hvis vi børn ville have sagt bare en
tredjedel af, hvad ungerne siger nu, ville jeg ikke have været levende, så jeg
kunne fortælle derom nu. Jeg kan huske, når der var gæster hjemme, og det
skete temmelig ofte, især om aftenen. Så kom bønderne for at tale med fader
om at bygge et hus eller en lade. Så sad vi børn i en krog, så stille som mus.
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Vi turde ikke en gang snakke sammen, før gæsterne var gået.
I det gamle land, som jeg kommer fra, blev alt bygget af mursten, endog
skillerummene. Mursten var meget billige, men tømmeret vi brugte, blev
sendt med skib fra Norge. Jeg murede for min fader i tre år, fra jeg var 13 til
jeg var 16 år gammel. Vi murede kun om sommeren. Men om vinteren sørgede min fader for, at jeg fik arbejde hos en bonde fra november til maj. Da
de tre år var gået med at mure og arbejde på gården, havde jeg hverken tøj på
kroppen eller sko på fødderne. Derfor opgav jeg murerfaget og arbejdede
hele året hos en bonde. Jeg blev hos den samme i tre år, indtil jeg rejste til
USA.
Jeg kan huske fra dengang, jeg arbejde hos min fader, at hvis jeg ville til
dans eller på skovtur, plejede han at give mig 30 Groschen. Vi skulle betale 2
Groschen for at komme ind i salen og 15 Groschen for at få lov at danse hele
aftenen, så jeg havde ikke meget at give ud til andre ting. Jeg gik kun til bal 3
eller 4 gange om året, men jeg holdt meget af at danse, og det gør både jeg
og mine børn stadig.
Jeg fik 50 dollars om året af bonden jeg arbejdede hos (her tyder det på forfatteren har lidt vrøvl med at huske, hvilken valuta lønnen blev udbetalt i.
red), og sparede 45 op i løbet af de tre år. Min billet fra Esbjerg til Chicago
kostede mig 57 dollars. Jeg lånte 15 dollars af min fader, da jeg tog hjemmefra, men jeg betalte ham dem tilbage, så snart jeg havde fået arbejde i USA.
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SIDSTE NYT FRA

NATURBØRNEHAVEN
PETERSDAL
Vi har fået flagstang.
HANQUIST EL har foræret
børnehaven en flagstang med
sokkel og flag (incl.
montering). Det er vi meget
glade for. Vi nåede lige at
blive klar, så vi kunne få flaget
op til Olivers 4 års
fødselsdag. En måned senere til
Mathias og Mikkels 4 års
fødselsdag, og vi har været til
fødselsdag hos dem alle 3.
Tydda har været
på besøg, og
Sanne har været
på besøg med
"sine" børn.
Det er altid
hyggeligt.
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Vi har skrevet kort og tegnet tegninger til Lauke, som jo
er flyttet til Tyskland. Han kom og besøgte os en fredag.
Vi var alle spændte på at høre, hvordan det gik. Han
havde billeder med, så vi kunne se hans nye børnehave og
hans nye venner. Det var dejligt at se ham igen.
I uge 40 havde vi Cecillie i praktik og sluttede af med det
årlige HØSTMARKED, hvor Astrid Leonhard havde
været sød at bage en masse kager til os. Mange
tak til Astrid.
I ugerne op til Høstmarkedet havde vi travlt med at
producere en masse, vi kunne sælge. Vi fik lavet
agurkesalat, syltet asier og rødbeder, plukket brombær til
syltetøj, lavet en masse fine kort samt lavet engle og
juletræer af de fliser og glasstumper, vi finder på stranden.
Onsdag d. 8. oktober hjalp Johannes mor os med at
komme ud og se Noas ark i Sønderborg. Det var meget
spændende og utroligt flot.
Mange tak til Natasha.

10

Til Halloween har vi laver spiral spøgelser,
edderkoppespind med edderkopper og uld spøgelser. Vi
fik også lov til at lave græskarhoveder og pynt til
Eckersberg Børneunivers' Støtteforenings årlige
Halloweenfest. Det ene græskar var så stort, at vi var helt
bange for, at børnene forsvandt ned i det, da de skulle
tage kernerne ud. Heldigvis gik det godt.
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SJOVE
BEMÆRKNINGER FRA
NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Mathias "Prøv lige at se her hvor beskidte fingre vi ikke har"
Mathias "I gamle dage havde man ikke nogen fløjte,
så måtte man fløjte i en pind"
Mikkel "Der oppe til lokkemarked i Ullerup,
der købte vi en godnathistorie"
Mikkel fortæller, at han har været oppe hos Købmand
Prinds og købe for sine egne penge.
Mikkel " så fik jeg penge tilbage af prins Ole"
Hans Clausen er ude og køre traktor på marken.
Mikkel "Jeg kan ikke sove i den larm"
Lilli "Skal jeg ringe til Hans og sige, at han skal stoppe med
det samme. Han kan køre hjem nu og tage sig en middagslur.
Hvad tror du han siger til det?
Mikkel "Så tror jeg han bliver kræsen"
Vi er ude og gå og det begynder og regne.
Mikkel "Eeeeej nu bliver vandet vådt"
Mikkel "Min far er på kursus i dag. Han skulle lære at
lege fangeleg"
Asta "Når man spørger pænt, så er man klog"
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Johannes "Javel Deres Majestas, det siger vi til min mor"

Alle børnene børster tænder efter frokost.
Lilli "Er i alle færdige?"
Oliver "Jeg har børstet tænder unge dame"
Oliver "Jeg skulle tidligt i seng i går. Jeg græd så meget som jeg
kunne"
Lilli "Hvordan kan det være?"
Oliver "Fordi Mie tog min pære"
Asta må gerne få en middagslur.
Asta " Hvis jeg ikke kan sove mere, så kommer du og vækker
mig"
Lilli kommer til at vælte en skål med mange perler. Johannes
kommer straks og hjælper.
Johannes "De voksne er godt nok kloge"
Lilli "Synes du det?"
Johannes "Ikke så kloge som jeg havde troet.......Du kan godt lige
sige tak for hjælpen"
Lilli "Ja da, mange tak for hjælpen Johannes"
Johannes "Gi´lige skatteKirsten til en anden"
Johannes laver mad "Det er rå fisk med ål"
Senere "Skal vi ikke sige, at jeg var en høns, der lagde et æg"

RIGTIG GLÆDELIG OG GODT NYTÅR TIL
JER ALLE
MANGE KÆRLIGE HILSNER
MATHIAS, MIKKEL, OLIVER, JOHANNES,
ASTA & LILLI
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne 2014/2015
Adresser:

Graver og kirketjener
Sognepræst
Susanne Andreasen
Anders Kingo
Sandbjergvej 2
Langbro 2 b, Ullerup 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 12 17
74 48 74 80
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl.
Organist
17.00-18.00
Stillingen vakant
Mandag fri
Kirkeværge
Menighedsrådsfor- Jens Lei
mand
Ballebrovej 17,
Randi Bastholm
Blans
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Tlf.: 74 46 11 45
Kasserer
Graverkontor
Christian Svane
Graver og kirketje- Christiansen
ner
Philipsborgvej 11
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor
Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg
Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
Klik dig ind på
www.ullerupsogn.dk
Besøg
Ønsker man besøg
af præsten hjemme
hos sig selv eller på
sygehuset, er man
velkommen til at
ringe
på 74 46 12 17.
Jeg kommer gerne!

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

ADVENTSMØDE
Ullerup og omegns Husholdningsforening og Ullerup Sogns Menighedsråd
indbyder til adventsmøde søndag den 4. december. Vi begynder i kirken kl.
19 med en kort andagt. Derefter tager vi på Ballebro Færgekro, hvor Anders Kingo vil fortælle om et forunderligt ophold i USA for år tilbage.
Efter kaffen bortlodder vi de traditionelle juledekorationer.
Af hensyn til kaffen bedes man på forhånd tilmelde sig hos Maren Hemmingsen på telefon 74 46 12 78.
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De ni Læsninger
Søndag den 7. december kl. 19 holder vi vores traditionelle adventsgudstjeneste, De ni Læsninger, med vægtlægning på relevante bibelske læsninger og
advents- og juletidens skønne musik.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster
fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til
jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.
Følgende bibeltekster bruges ofte til de ni læsninger:

1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14
I år får vi besøg af Ulkebøl Koret under ledelse af Hannelore Nissen-Berdiin.
Kingo
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Nyt fra Landsbylauget
Så er efteråret gået i gang og vi har traditionen tro har
fællesspisning på programmet, igen med lækker mad
lavet af Christa – mange tak Christa for at du vil komme
og lave lækker mad til os alle!
Vi holder juletræstænding Søndag d 30 november 2014
Kl. 15.00 ved træfiguren Færgemanden i krydset
Skoletoften / Blans Østermark. Julemanden kommer
forbi med GRATIS slikposer til alle børn og der kan
købes æbleskiver og gløgg.
Vi håber at se rigtig mange Blansinger.
Vi afholder Generalforsamling d 20 februar 2015 Kl. 18.00, vi
starter med fællesspisning og afholder derefter generalforsamling.
tilmelding til Karsten Fanø, Brobølvej 9,
senest mandag d. 16. feb. 2015.
Tlf. 6177 6781 eller mail: fanoe@hotmail.com.
Allerede nu er vi i gang med planlæggelse af Byfest 2015,
vi ved at TIP TOP kommer og spiller til vores store fest
Lørdag aften – så sæt kryds i kalenderen
d 6 Juni 2015 til et brag af en fest!
Slutteligt tak til alle som er med til at holde vores
legeplads ren og fri for ukrudt!
På Blans Landsbylaugs vegne
Mads
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Julemandens oprindelse
(måske)

Julemanden er delvist baseret på Sankt Nikolaus, som var en
biskop (nu en helgen) fra den byzantinske provins Lykien i
Lille Asien (erobret af osmannerne i 1451, nuværende
Tyrkiet), der var kendt for at dele gaver ud til de fattige, et
gammelt sagn fortæller at sankt Nikolaus nabo, var blevet
ramt af det ene forfærdelige uheld efter det andet, han så
derfor ingen anden udvej end at sælge sine tre døtre som
slaver. Men først gik han til biskoppen for at få et råd,
og biskoppen rådede ham til at bede dag og nat - og tre gange
faldt der en stor pose med guld stykker ned fra loftet, og den
arme nabo blev ikke nødt til at sælge sine døtre.
Fra dette sagn blev sankt Nikolaus kendt som
børnenes beskytter helt frem til 1700.
I 330 døde biskop Nikolaus af Myra, og hans legeme blev
begravet i byen. Folk kom og besøgte ham i ny og næ.
Men pludselig strømede en duftende væske ud af kisten, og
straks styrtede folk til, for at få en flaske af
"Den hellige Nikolaus olie", som man sagde kunne helbrede
sygdomme. Men ikke alle kom med fredelige hilsner, engang
kom en gruppe søfolk, fra havne byen Bari i Italien, for at
stjæle hans legeme og bringe det med hjem til Bari, hvor de
byggede Basilika de Sankt Nikola, som stadig besøges.
I Europa blev man hurtigt vilde med Nikolaus, og folk kom
stadig i massevis for at besøge hans gravsted i Bari. Engang
kom Hertugen af Lothringen for at besøge Nikolauses
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men da han kom hjem igen, havde han en fingerknogle fra
selveste Biskopen, rundt om den byggede han kirken Nikolas
De Pont, i Lothringen i Frankrig, mange mente at hertugen
selv havde hugget sin egen fingerknogle af.
Oppe i det 15. århundrede begyndte man at bruge Nikolaus
som en skikkelse der delte gaver og godter ud, man har fx
Christkindchen, eller som hun hedder på dansk Jesusbarnet,
som vi brugte her i Danmark og Tyskland.Christkinchen blev
ofte symboliseret med hvid kjole,og en krans i håret,Hun
fulgtes med en trold eller djævel, djævlens job var at straffe
de uartige børn, mens christkinchens var at rose de artige.
Christian den 4. troede også på hende i et brev til sin bror
Ulrik, skrev han i 1594, da han var 17 år gammel, at hvis
broderen var sød, ville Christkinchen måske komme med
noget godt til hans fødselsdag.
I Holland brugte man Sinterklaas, som sammen med sin sorte
hjælper Zwarte Piet, sejlede ind i amsterdams havn den 6.
december, på Skt. Nikolaus dagen, og delte godter og gaver
ud til alle de artige børn. Sinterklaas gik klædt som en bisp,
med bispehue, rødt tøj og et stort, hvidt skæg, men også lidt
ligesom nutidens julemand.
Det hævdes ofte at julemandens røde og hvide farver
oprindelig stammer fra reklamer for Coca-Cola, der viste
julemanden i disse farver. Dette kan ikke direkte siges at være
helt sandt, da man allerede før reklamernes fremkomst i
USA, ofte havde portrætteret julemanden i disse farver. Til
gengæld må det konstateres at fremstillingen af julemanden,
der hidtil havde været yderst varieret, er blevet standardiseret
efter Coca-Colas reklame fra 1931. en stor mand med stor,
hvidt skæg og hvid vams samt et bredt bælte om maven. 23

Ballebro Badebro
Som alle andre år stopper sommervejret, sammen med det
gør den officielle bade sæson også, der for skulle
badebroen op af vandet, desværre var kun det
allernødvendigste fremmøde, men op kom den.
Håber vi ses til isætning 2015.
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Lidt efterårs (HDR) billeder fra omegnen
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Lørdag d. 24. januar 2015 kl. 18.00
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Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps
Drikkevarer købes på stedet.

Avnbøl-Ullerup landsbylaug

Tilmelding
senest d. 19. januar.
Ring, sms eller skriv til Bo:
21 86 17 08
bobonde@gmail.com

32

indbyder til mandeaften på Bakkensbro. Vi har denne gang valgt at
invitere den maskuline halvdel af
sognets beboere. (Altså både Blansingere og Avnbøl-Ullerupmænd).
Vi opfordrer til at medbringe gode
naboer og andre lystige svende fra
sognet.
Husk spillekort og raflebægere,
til efter maden!
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SKAT- SKAT- SKAT
3 ord med mange betydninger
Men SKAT med langt A er her noget, vi spiller hver mandag aften, og vi vil
gerne have dig med. Og ved du ikke hvordan,- ja, så lærer vi dig
spillet, som alle sønderjyder bør kunne spille. Vi spiller i 4 timer
fra kl. 19 til 23, og der er gratis kaffe.
Mange hilsener fra skatklubben i Blans.
Henv. Til Kurt Norn tlf. 2021 1649 eller
Flemming Vendelboe tlf. 7468 1415

Fra Redaktøren
Jeg vil gerne takke alle Annoncører og læsere for et godt år
med mange artikler og gode Reklamer.
Håber i får en god jul og kommer godt ind i det nye år.
Mvh
Klavs Lock Hansen
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Har i tjekket vores
hjemmeside
www.blans.infoland.dk/
Ellers kan i scanne denne
QR code med jeres
Smart-Phones
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Vi går tirsdage klokken 10.00 fra købmandens P-plads

Kom og vær med når du har tid og lyst……………
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