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Kobberholm er en lokalitet som de fleste af AU-

postens læsere nok kender eksistensen af, men om 

de fleste af os også kender mere til stedet end net-

op dets eksistens, kan nok være tvivlsomt.  
Blandt andet derfor men ikke kun derfor, er det en fornøjel-

se at byde Folker Svane velkommen som skribent i bladet.  

Folker er begyndt på en fortælling om stedet hvorom hans 

verden drejer. Kobberholm er med andre ord kommet på 

dagsordenen i dette og de efterfølgende blade.          Side 23 
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Det er sjældent, jeg sidder med dårlig samvittighed, når jeg laver 

AU-posten, men denne gang var det lige ved at lykkedes for vor 

nye skribent Folker Svane at få det til at ske. Han gør nemlig på 

mest udspekulerede vis opmærksom på, at lige netop det smørhul 

han bor midt i, end ikke er nævnt i bladet på anden måde end som 

et randområde. Men jeg har valgt ikke at lade mig slå ud af den slags små-

ting. Så må vi se, om Folker formår på skrift at gøre sin og sine naboers per-

les navn (se forsidefoto) fortjent til i fremtiden at blive publiceret i ”Posten”.  

Hvis man googler ”nye tider”, vil man kunne vælge imellem ca. 885.000 si-

der på internettet. Emnerne som behandles går lige fra sang- og bogtitler, 

over maskinudstyr, takeawayrestauranter, leasingfirmaer og til tarotkort. Her 

i Avnbøl Ullerup kan vi også fortælle om nye tider. Efter i en lille menneske-

alder at have huset Anders Kingo og familie, er vor gamle præstegård nu ble-

vet hjem for Lis-Ann og hendes to børn. Med en ny præst i sognet følger i 

kirken også nye tider. Rygter om en familieversion af julegudstjenesten d. 

24. kl. 14.00 har været hørt, champagne nytårsdag og optakt til tøndeslag-

ning på brandstationen er også blandt de ting, som vi har i vente. Man kan 

vel ikke påstå, at tiden er ny på kirkegården, men at tiden går på ny, er sik-

kert og vist, for efter måneder med stilstand er kirketårnets ur nu atter i gang. 

Her i bladet har jeg før talt godt for landsbylaugets facebookside, som i skri-

vende stund har 385 medlemmer. Det er alle mennesker, som følger med i, 

hvad der sker her hos os, og for de flestes vedkommende fordi de er en del af 

os, som bor her. En facebookside ved navn Ullerup kirke har også set dagens 

lys, denne side har endnu ikke så mange medlemmer, men får du lyst, så søg 

om medlemskab og se, hvad der rører sig her.  

At en ny kalender også viser nye tider, burde give sig selv, men kunne den 

ikke på samme tid vise de tider, som er gået? Virker det lidt kryptisk - så læs 

lidt mere om det på en af de kommende sider. 

Sønderborg kommune vil gøre en ekstra indsats for at få folk til at bosætte 

sig i kommunen. Den idé er vi i landsbylauget helt med på og har et 

”salgsprojekt” for Avnbøl Ullerup området i støbeskeen. Selv om projektet 

er i støbeskeen, er det endnu ikke størknet så meget, at det ikke kan formes 

på endnu. Inde i bladet kan vore tanker læses, men har andre den helt rigtige 

form til et sådant projekt, og måske lyst til selv at gøre en indsats, så sig en-

delig til. 

Slutteligt vil jeg gerne takke alle, som i årets løb har bidraget med indlæg, 

annoncer, gode råd og ideer til, og ikke mindst uddeling af dette års udgaver 

af AU-Posten. 

       Bo 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne vinter 2015 /16 

Adresser:  
 
Præst 

Lis-Ann Rotem  

Langbro 2b 

Tlf.: 29930002 
mail: laro@km.dk 
 
Menighedsrådsfor-
mand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.:    74 46 11 45 
Mobil: 40 47 63 14 
 
Graverkontor 
Graver og kirketje-
ner 
Træffes tirsdag-
fredag 10.30-11.00 
Tlf.: 74 46 18 58 
mandag fri. 
 
 

Graver og kirketje-
ner 
Susanne Andreasen 
Sandbjergvej 2 
6400 Sønderborg 
74 48 74 80 
 
Organist 
Stillingen vakant 
 
Kirkeværge 
Jens Lei 
Ballebrovej 17, 
Blans 
Tlf.: 23 81 17 11 
 
Kasserer 
Christian Svane 
Christiansen 
Philipsborgvej 11 
 

 
 
 
 

Regnskabsfører 
Det fælles regnskabs-

kontor 

Att. Ullerup Sogn 

Ringgade 98 A 

6400 Sønderborg 

 

Hjemmesiden 
For aktuelle nyhe-
der, eventuelt aflys-
ning af arrangement, 
artikler, prædikener, 
m.m.  
Klik dig ind på 
www.ullerupsogn.dk 
 
 
 
 

mailto:bfl@km.dk
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Jeg er blevet bedt om at skrive et lille indslag om mig selv til AU-Posten 

og Blansingeren. Men egentlig ligger det fjernt fra mig at skulle fortælle 

om mig selv. Jeg er ikke vant til at skulle fokusere så meget på min person. 

Så til gengæld vil jeg rigtig gerne fortælle jer, hvad jeg ser og hvad jeg op-

lever og hvordan jeg oplever det at komme hertil fra Sjælland.  

Jeg synes egnen er helt fantastisk smukt. Tiden er blevet flittigt brugt på at 

suge nærområdet ind til mig. Sønderborg med al sin charme og et sygehus, 

som jeg også skal varetage som sygehuspræst. Og når jeg en mørk aften 

kører over broen til Sønderborg, betages jeg – og mine børn igen og igen af 

den smukke udsigt af det bakkede landskab, hvor alle lysene glimter som 

smykker i mørket. Dybbøl skanse, hvor man fornemmer, at her har der vir-

kelig været noget på spil. I må tilgive mig, at jeg ikke, endnu, ved så meget 

om 1864, historiens vingesus tilfalder jo oftest dem, som gennem generati-

oner har båret ikke en men hele to besættelser med sig. Men det betyder 

ikke, at jeg ikke gerne vil tage historien til mig, lære om den og værne om 

den på bedste vis. Jeg har vært på tur til Tønder, Aabenraa, Als, Tyskland 

og Haderslev. Lige meget hvor jeg er kommet hen oplever jeg kun venlig-

hed, imødekommenhed og åbenhed. Men allermest møder jeg lune, den 

sønderjyske lune humor. Den er lige så integreret i hver menneske jeg har 

mødt. Denne specielle humor, som måske på mange måder er som andre 

steder i Jylland og dog alligevel så unik. Jeg får, kan jeg betro dig kære 

læser, grint og smilet rigtig, rigtig meget efter jeg er ankommet. Tak for 

det! 

Og så er der dialekten. Hold nu op! Den er jo fantastisk charmerende og 

jeg skal indrømme, at jeg rent faktisk forstår langt mere end jeg troede. 

Men jeg kan også godt mærke, at når det sønderjyske lyder, bliver sådan 

underligt tavs. Det er en af de dialekter i Danmark (og jeg har oplevet man-

ge, fra Lolland, Falster til Hellerup, fra Vestegenen til Kalundborg, fra Fyn 

til Nordjylland, så mit erfaringsgrundlag for at sige som jeg gør, er vel do-

kumenteret), der emmer mest af ro. Ikke sindighed, bare ro! En dag kom-

mer jeg til at hilse med et:” Moin” – en dag. 

Jeg bor jo i præstegården nu. Præstegården der også har haft sin egen rolle 

og spændende historie i 1864. Og jeg kan fortælle dig, at huset emmer af 
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sjæl og emmer af ro – det trods størrelsen. Træerne i have er majestætiske og 

så gamle at kunne de tale, er jeg sikker på, at de kunne berette mangen en 

spændende historie.  

I præstegården var der tre ting, der for menighedsrådet var vigtige, at de for-

blev en del af huset. Det var en sofa fra pastor Feilbergs tid, et kobber- koge-

kar (af den helt store slags), som blev brugt til at koge suppe til Preussen i, 

og en massiv sekretær.  Sofaen fra 1864 er ved at gennemgå en gribende re-

staurering og vil derpå finde sin plads i mit kontor. Her kan den, takket være 

restaureringen igen bruges til at sidde i. Da jeg håber på, at det bliver isvin-

ter, har jeg allerede nu fyldt kobbergryden med brænde. Og sekretæren har 

også fundet sin funktion. Det kommer til Ullerup kirke, hvor den også kan 

bruges og samtidig beundres. Den har en ganske spændende historie med 

sig, men det må du have til gode.  

Noget andet jeg oplever som ganske enestående her i det sønderjyske. Er in-

teressen for kirken. Måske er det traditionen ved den, der fænger og fasthol-

der, måske (og forhåbentlig) troen. Faktum er, at jeg oplever en stor tilslut-

ning til vores mukke gamle kirke. Det vil jeg jo så gerne imødekomme.  Jeg 

vil derfor gerne lave kirke for alle.  Der er et lille ”aber dabei”, min mor som 

jo, som så mange andre på Sjælland er det, er af jysk herkomst, har utallige 

gange mindet mig om, at jeg skal huske, at ikke er tilstrækkeligt kun at stik-
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ke en finger i jorden men i det sønderjyske er det nødvendig at have hele ar-

men i mulden. Så det lytter jeg til. Så stille og roligt begynder jeg med en 

lille overraskelse juleaften.  

Jeg er af den overbevisning, at medansvar er helt igennem det nye sort. Så i 

våbenhuset i kirken, er der en lille fin kasse, hvor du kan kommer med for-

slag til, hvad netop DU kunne tænke dig, at vi brugte vores smukke kirke til. 

Det kan være koncerter, foredrag eller noget andet.  Man kan skrive anonymt 

eller man kan skrive med navn på, og alle forslag er velkommen.  
 

Nu følger lidt praktisk: 

Igen i år vil der være hjælp at hente, skulle julen blive lidt svær at overkom-

me økonomisk. Præsten har naturligvis tavshedspligt. Det eneste det kræver 

er, at du kigger forbi præstegården J. Jeg byder gerne på kaffe. 

 

Det kan til tider være svært at komme i kirke, derfor har vi nu indført kirke-

bil, så har du svært ved at gå eller ikke har mulighed for at blive kørt, skal du 

ikke holde dig tilbage, du skal blot gøre følgende: 

Ringe til kirkebilen på tlf.: 7442 1818 

Du skal sige, at du har brug for en bil til Ullerup Kirke.  

Det vil være dejligt, hvis du kunne ringe bestillingen ind dagen før – altså 

lørdag inden 18.00. Husk samtidig at bestille hjemtransport. 

Det koster ikke noget for dig, men blot vigtigt, at du nævner, at du skal til 

Ullerup kirke. 

Kirkebilen er naturligvis til alle kirkelige handlinger, ikke kun til højmessen. 

 

Fremover vil vi i kirken til altergang servere både vin og saft. Det betyder, at 

den ene kalk – en meget gammel en af slagsen fra 1400 tallet, lige skal have 

limet en dryptud på. Indtil dette er sket, vil vinen være alkoholfri. Dette for 

imødekomme dem, som måske ikke har lyst til at få alkohol eller ikke kan 

drikke det fordi man måske indtager medicin. Når den gamle kalk for fået sin 

tud på, vil jeg gå rundt med begge kalke, så du har mulighed for at vælge. 

Slutteligt vil jeg takke. Takke for modtagelsen jeg har fået. Ikke kun af mit 

menighedsråd og kirkens ansatte. Men også af jer som bor her. Tak fordi I 

gider mig og kirken. Jeg skal gøre mit bedste til at leve op til de forventnin-

ger I har til jeres kirke.  

         Lis-Ann 
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Hvis man ser på de stråtækte huse på omkring Ullerup kirkegård, kunne man 

fristes til at tænke, at lige her gik tiden i stå for mere end hundrede år siden. 

På en måde er det modsatte tilfældet, for i 1902 stod vores kirketårn færdig-

bygget, og med det var tiden begyndt at gå i Ullerup, tårnet havde nemlig 

fået sit eget ur. Dette ur, bygget af urmager 

J. H. Johannsen i 1861, er blevet trukket op 

to gange om ugen i de sidste 113 år. Altså 

11.752 gange. Med 76 trin op til uret er det 

altså blevet til 893.152 trin op, (intet under 

at graveren føler sig overbelastet) og lige så 

mange trin ned igen. 

Hvor mange gange de forskellige tandhjul har kørt en omgang vil jeg slet 

ikke regne på, men 82.320 gange har timeviseren kørt en omgang, og minut-

viseren har taget turen rundt på skiven 987.846 gange. Alle disse omgange 

har gjort, at vores gamle ur nu blevet mæt af dage og er derfor nu kommet på 

pension. Det er derfor nu afløst af et radiostyret elektrisk urværk. Det gamle 

ur står stadig på sin vante plads i tårnet og kan beundres, hvis man en dag 

skulle komme på besøg. De gamle visere viser stadig tiden, for de er blevet 

monteret på det nye ur, men er altså ikke længere afhængige af graverens 

ihærdighed, men af betalte elregninger. 

 

Som skrevet for efterhånden en rum tid siden, skal vores gamle kirke have 

fornyet sit tag. Dette projekt håbede vi oprindeligt kunne udføres i 2014.   

Dog går det om man så kan sige i dette tilfælde, ikke altid som præsten præ-

diker, for det har vist sig at være et projekt, som mange instanser skal give 

grønt lys for. For eksempel har Nationalmuseet efter flere måneders gransk-

ning ikke kunnet sige ja til et nyt tag, som ikke var understrøget, som man 

gjorde for 150 år siden. En understrygning ville dog ikke, ifølge vore eksper-

ter, medføre en forbedring af tagets holdbarhed, endsige gøre arbejdet lettere 

eller billigere at udføre. De mener, at hvis vi følger Nationalmuseets anvis-

ninger, vil vi få et ringere tag, som samtidig bliver væsentlig dyrere. Derfor 

har der de sidste måneder været søgt en kompromisløsning, som alle kan ac-

ceptere, og vi håber nu at kunne starte på arbejdet tidligt i 2016. 
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Efter en stille sommer er der nu atter fuld damp på aktiviteterne på BAKC. 

Den sidste afpudsning af bygningerne lader vente på sig men er under forbe-

redelse. Nøglesystemet er 90 % færdigt, vi venter blot på noget IT-

færdiggørelse. Brandtrapperne får sat noget mere rækværk op, således at og-

så småfolk kan kravle trygt på trapperne.  Handicapliften til 2. sal er i udbud 

og forventes færdig snart. (!!) 

Vi er i efteråret blevet to medlemmer mere i foreningen. IT-cafeen, der har 

åbent hver mandag mellem 14 og 16, og efter jul flytter Alssund Linux Bru-

ger gruppe ind i et lokale, som de deler med IT-cafeen. Velkommen til dem. 

En enkelt forening har forespurgt om ledigt lokale og hvis det lykkes, er det 

ved at være småt med pladsen. 

 

Et hold frivillige hjælpere er i gang med at etablere køkkenet i forbindelse 

med festsalen. Det går fint fremad, men der er småudfordringer såsom fedt-

udskilning og ventilering. Det kan være nogen dyre størrelser at arbejde 

med. Vi arbejder med at finde nogele overkommelige løsninger, rent økono-

misk. 

Her ses to flittige fliseopsættere. 

Et kæmpearbejde, der udføres af 

to gamle skolekammerater, der 

endnu er arbejdsramte, hvorfor 

arbejdet udføres i lampers skær. 
 
Det er dejligt at opleve, hvor 

mange der gerne vil hjælpe, både 

på den ene og anden måde. Beta-

lingen er oftest en ringridder med 

tilbehør. 

 

Udlejningen går ”strygende”. Næsten hver weekend foregår der noget i loka-

lerne. Her er vores udfordring stadig rengøringen. De fleste forventer et helt 

rent lokale, når de møder op, og nogle skuffes og reagerer måske på 

”skidtet”. Alt andet lige ønsker vi stadig, at alle afleverer et rent lokale, med 

service der skinner. Vi har ingen frivillige rengøringsassistenter. 
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Udlån af det ”gamle” skolekøkken er ”udliciteret” til Finn Andersen.  

Hvis man ønsker at låne dette, skal det aftales med ham på: 

22 58 01 48 eller  74 46 10 31 

Hvad angår lån af biblioteksmødelokale eller skolekøkken, ønsker vi et de-

positum på 200 kr. for at dække en eventuel manglende rengøring. Der ligger 

kuverter til kontant afregning på byttebiblioteket, men en mobilpay betalings

-mulighed er der også. Bibliotekslokalet kan bookes hos Helga (61 71 14 02) 

eller Bente (23 96 13 94) 

 

Johannes Reimer Hansen 

I det gamle bibliotek på Bakkensbro, som nu er mødelokale, er der kommet 

en farverig plakat op på  væggen. Plakaten er givet til Bakkensbro af Mio og 

Per Jacobsen. Om plakaten fortæller de glade givere følgende: 

Denne plakat var en gave til Luciano Pavarotti fra galleri Bjarne Nyborg da 

han i sommeren 1992 gav koncert i Rosenborg Have. 

Pavarotti gav billedet til Per Kyd Jacobsen under opholdet på Royal Hotel, 

hvor Per arbejdede. Har hængt i vore hjem siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio og Per Jacobsen. (Marie Thuesen) 

Mio gik på Bakkensbro Skole fra 1952 til 1960. 
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Vi indbyder igen til en aften med fællessang! 
 

 

 

 

 

 

 
Denne gang bliver det tirsdag d. 8. marts 2016, kl. 19.00 på Bakkensbro. Vi 

samles om Annes klaver, og synger i fællesskab noget godt fra sangbogen. 
 

Det er gratis af være med, men da vi serverer en kop kaffe og en bolle eller 

lignende, vi vil gerne have en tilmelding senest d. 7. marts til: 

Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08 

mail på bobonde@gmail.com,   

eller giv besked via facebook. 

BYT EN BOG! 
Nu er der ved at komme godt gang i “BYT EN BOG” på 

Bakkensbro.  

Der er kommet mange virkelig gode romaner og krimier 

ind. Der er også en del historiske bøger og lidt faglittera-

tur. Børnebøgerne er der, så vidt jeg kan skønne, ikke så 

meget gang i, men det håber jeg kommer hen ad vejen. 

Alle som har en god bog de ikke vil gemme, er velkomne til at aflevere den 

og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en 

byttehandel, som kan gentages igen og igen. 

Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9 

– 11, og onsdag fra kl. 15 – 17, og ellers tilgængelig når skolen er åben. 
 

Jean og Birreth 
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Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup 

og se hvad der er aktuelt lige 

nu, ved at komme med i face-

bookgruppen Avnbøl-Ullerup. 

Jeg har af og til hørt visket bag min ryg ”er han ikke lidt underlig?”. Det 

sker for eksempel ,når jeg viderebringer, hvad der måske kunne betegnes 

som unødvendig information. Mit problem er bare, at jeg finder en vis form 

for fornøjelse ved at opsnuse den slags historier, og så må andre desværre 

holde for, når min nyerhvervede men ofte også unyttige viden viderebringes.  

Se nu bare, hvad man kan læse på wikepedia, som endda også har en anelse 

lokalhistorisk islæt. 

Husum protestsvin er en dansk-

tysk svinerace fra Nordfrisland. 

Dyrene ligner med deres farve og med de-

res hvide stribe tværs over ryggen 

det danske nationalflag. Da det i årene ef-

ter 1864 var forbudt 

for danskere i Sønderjylland at flage med 

Dannebrog, fremavlede danskerne (angiveligt) som protest mod dette forbud 

de rødbrogede svin med den markante rygtegning. I dag beskyttes dyrene af 

en støtteforening. Deres antal holdes nede på et meget lille antal. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag den 30. 

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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Lokalhistorisk bog 2015 

Af Folker Svane 

En ny bog fra Lokalhistorisk Forening for Sundeved, vi 

kalder den Skrift, har set dagens lys. Den har årstallet 

2015 på forsiden. Jeg tror det er første gang i foreningens 

historie, at vi har mindeord over hele tre afdøde personer 

i bogen; personer som har haft tilknytning til foreningen. 

Det drejer sig om Kathe Sørensen fra Nybøl, Verner Bro-

dersen fra Vester Sottrup og Louise Schulz fra Avnbøl. 

Desuden er der blevet plads til 7 artikler af forskellig 

længde. 

Birreth Solmer har afskrevet sin bedstefars Jes Lorensen 

Solmers erindringer. Ud over, at det er en fortælling om 

slægten Solmer, er det også en fortælling om, hvad der er sket i lokalområdet 

gennem tiderne. Man kan blandt andet læse om dengang, der var difteritis 

epidemi i Ullerup. Det var i begyndelsen af 1890erne. Der var et år, hvor der 

døde 70 personer i sognet, hvor normalen lå omkring 30 personer. Det var 

hovedsagelig børnene, det gik ud over. 

Der er endvidere en fortælling om Hans Peter Hansens skudsmålsbog, som 

er skrevet af Musse Fenn-Hansen. Hans Peter Hansen var fra Blans og var 

beskæftiget ved landbruget her i lokalområdet, og ved Gråsten Slot. 

 Skoleforholdene i Blans fra 1684 til 1962 kan man læse om i Peter Broder-

sen beretning, som er fra 1975. Fortællingen er afskrevet og digitaliseret af 

Peter Brodersens søn, Kjeld Flyvholm Brodersen, som i dag bor i Helsinge 

på Sjælland. 

Der var en gang en lærer i Blans skole som hed Hans Petersen. Han var ansat 

fra 1920 til 1965, og blev også førstelærer ved skolen. Han blev, som mange 

andre sønderjyske mænd, indkaldt som soldat på tysk side under Første Ver-

denskrig. Han fortæller om hvordan han, helt tilfældigt, mødte sin bror under 

krigen. 

Lidt mere militærhistorie kan man læse om i Jørgen Petersens fortælling om, 

hvordan det var, at være indkaldt til det første rekruthold i Sønderjylland, 

efter at landsdelen igen var blevet dansk. 

Der er også blevet plads til en dialekthistorie. ”Bosse’ o andt’ gotfolk”, kal-

der Asta Flyvholm sin historie, som handler om mange af de personer, der 

kom i hendes barndomshjem på Mosevej i Blans, og om nogle af de minder, 

hun kan huske, fra dengang hun var barn. 

Som de fleste nok ved, er lokalhistorisk forening og lokalarkivet flyttet fra 
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Truenbrovej 21 i Avnbøl til Bakkensbro skole. John Solkær syntes, det ville 

være interessant for eftertiden at få nedfældet hvordan det hele er foregået. 

Det kan man læse mere om i bogens sidste artikel. 

Som sædvanligt slutter bogen med ”Året der gik”, som er et udpluk af, hvad 

der er sket i området, som engang hed Sundeved Kommune. Det er i år 24. 

gang bogen udkommer. Den bliver hvert år bragt rundt i de forskellige områ-

der af frivillige tillidsmænd og koster 100 kr. Heri er inkluderet et etårigt 

medlemskab af Lokalhistorisk Forening for Sundeved. Man kan også købe 

bogen i arkivets åbningstider, som er mandage fra kl. 9 – 11, eller onsdage 

fra kl. 15 – 17. Vi har også ældre årgange, som kan fås til billige penge. 

 

Til læserne af det nye Skrift: Der er desværre skrevet forkert gadenavn i 

billedteksten side 16. 

Gadenavnet er Kirkepold og ikke Kalvetoft. Der har desværre været en lille 

nisse på spil. 
  

Med venlig hilsen 

Folker Svane 
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Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. meddeler. 

  

Aflæsning af vandure pr. 1. januar 2016 skal ikke, som tidligere, foregå ved 

indsendelse af aflæsningskort. 

Aflæsning vil blive foretaget automatisk via fjernaflæsning af de nye vand-

ure. 

  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter 

 
Udlejningsbetingelser: 

Hvem kan leje? 

Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledi-

strikt 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: 
Priser: 

Weekend (fredag, lørdag, søndag) fra kl. 13-12 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken. 

600,- kr. + depositum 

500,- kr. + depositum som medlem af Bakkensbro’s venner. 

900,- kr. + depositum hvis man ønsker at have lokalerne fra aftenen inden. 

 

Hverdage (mandag til torsdag) fra kl. 13-12 

400,- kr. + depositum 

325,- kr. + depositum som medlem af Bakkensbro’s venner. 

600,- kr. + depositum hvis man ønsker at have lokalerne fra aftenen inden. 

 

Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 

 

Konto nr. 9797 0001147382 

.  

Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Deposi-

tummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig 

stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det 

på lejerens regning. 

Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf. 61 71 14 02 eller 23 

96 13 94, og der laves aftale om udlevering af nøgle osv.  

 

Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 
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Æ domme spør den an-

klaue hva fæk dæ te å 

stjæl æ cykel. 

den anklaue, den ståv væ 

kirkegård,så æ tråe han va 

dø. 
 

jalsen æ nabo 

Gammel vin på nye flasker, kunne man godt tænke, 

og hvorfor nu det? når en lille stump vej inden længe 

skifter navn. 

Den lille del af, men også sidevej til Langbro, hvor Lasse og Aje Jørgensen 

bor, og hvor det gamle rensningsanlæg ligger, kommer i nær fremtid til at 

hedde Lille eje.  

Grunden er den simple, at en del af rensningsanlægget er blevet udstykket og 

solgt. Derfor skal der nu endnu et husnummer til, og da der i forvejen er hus-

numrene 1, 1b, og 1,c har man valgt at rydde op i alfabetforvirringen, med 

nyt vejnavn, og deraf følgende mulighed for at tildele de enkelte husstande 

nye og mere logiske husnumre.  

At Lasses Aje så kommer til at bo på lille Eje er en pudsighed, 

som nogen nok vil kunne finde fornøjelse ved. 

Lille Eje 

I den kommende tid vil et væld af personlige kalendere blive fremstillet med 

udvalgte billeder af børnebørn i forskellige situationer, og på forskellige tids-

punkter af året. Disse kalendere bliver så pakket ind, og havner til stor fornø-

jelse for de af os, som nu får den slags, under mangt et juletræ. 

Men nu er det ikke os alle, som har de børnebørn, som typisk giver motiver 

til kalenderbilleder, og det er ej heller alles koner, som lader sig forevige af 

fotografer til flotte og forførende farvebilleder til vores egne private og per-

sonlige værkstedskalendere.  

Derfor vil jeg gerne opfordre folk til i det kommende år, at tage billeder af 

motiver i området, som så kan danne udsmykning på næste års AU-kalender. 

Landsbylauget vil så tage imod bestilling, lade kalenderne fremstille og di-

stribuere. Alt sammen for et beskedent provenu.  

Er du en af vores fotografer, så kontakt mig.    Bo 
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På Sønderborg kommunes hjemmeside kan man se, at fra januar 2016 vil en 

bosætningskoordinator være at finde på lønningslisten.  

Man vil gerne have flere til at bo, arbejde og studere i kommunen. En koor-

dinator skal blandt andet i samarbejde med borgere, foreninger og virksom-

heder gøre Sønderborg mere synlig og attraktiv i omverdenens øjne. 

I Avnbøl Ullerup landsbylaug hilser vi dette tiltag velkomment, og vi vil ger-

ne byde ind med alle de gode grunde der er, til at bosætte sig lige netop her 

hos os. 

For nu at tale i boligtermer kan vi sige, at vi allerede nu har fundamentet til 

en plan. 

Vi har nemlig tomme byggegrunde her hos os. Og vi forestiller os i samar-

bejde kommunen, et byggefirma, en ejendomsmægler, og alle os som i for-

vejen bor her, at kunne præsentere: 

1. Et meget godt tilbud på en byggegrund. 

2. Et færdigt forslag til et nybygget hus.  

3. Et overblik over økonomien ved at bo i huset. 

4. Sidst men ikke mindst, en begrundelse for, hvorfor det er så godt at 

bosætte sig i lige vores del af Sønderborg kommune.  

 

Til det sidste punkt på listen har vi behov for dine udsagn om vores smørhul.  

Vi modtager altså gerne helst korte, men rammende udsagn om det gode ved 

at bo her i området. Ud af disse udsagn håber vi at kunne lave et sammenkog 

af posivitiviteter, som vil sælge bedre end billigere boliger. 

 

Fat derfor pennen, og skriv et par ord, og send dem til kontakt@au-laug.dk, 

skriv dem på vores facebookside, send dem via sms til 21 86 17 08, eller 

skriv dem på et gammeldags stykke papir, og aflever dem til en af os i lands-

bylauget. 

 

Med hele ”salgsmaterialet” færdigt, forestiller vi os at kunne præsentere det 

ved en event, med så megen presseomtale som muligt.  

Kunne vores egen beskrivelse blive en del af en hver ejendomsmæglers 

salgstale for huse i området, var meget også nået ved det. 
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Kobberholm, et sted- og vejnavn 

 
I AU-Posten står der, at bladet udkommer i Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas 

og randområderne. Vi, der bor i Kobberholm, må derfor høre til randområ-

derne. Randområde lyder også pænere end udkant. Man kan vel kalde stedet 

en flække eller en bebyggelse. Jeg har fået det indtryk, at der er mange, der 

ikke er klar over, at Kobberholm er navnet på en lille bebyggelse, altså et 

stednavn. Da vi i 1976 i den gamle Sundeved Kommune fik tildelt vejnavne i 

randområderne, blev den ene af vejene kaldt Kobberholm. Det er vejen, som 

går fra Piilgaardsvej i nord til t-krydset mod syd, hvor man til venstre kom-

mer ind på Kobberholmvej, som går til Adsbøl, og drejer man til højre mod 

vest, kommer man til Bojskov. Gammelskovvej er opkaldt efter skoven, hvor 

vejen går forbi. Gammelskov hører til Bojskovgård. Gammelskovvej ender i 

et t-kryds ved Bojskovvej, som går fra Fiskbæk til Rufas. 

Det er ikke helt korrekt, når 

jeg skriver, at der er to veje 

i Kobberholm, der er faktisk 

tre. Der er den lille pudsig-

hed, at vi har et lille stykke 

vej, som har 2 navne, det 

kan bare ikke ses. Ved 

Gammelskovvejs østlige 

ende ligger det første hus på 

højre side, ca. 50 m fra t-

krydset ved vejen Kobber-

holm, med adressen Gam-

melskovvej 5. På modsatte 

side, den sydlige, ligger et 

hus, som har adressen Kob-

berholmvej 37, 6300 Grå-

sten. Alle andre huse og 

gårde i Kobberholm har 

postnummer 6400 Sønder-

borg. Til ejendommen Kob-

berholm 37 hørte der før i 

tiden en lille mark, den lig-

ger ved Kobberholm bæk. 
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Det er bækken, som kommer fra nord, gennem Ladkjær skov og løber under 

Kobberholmvej videre ned til en større bæk. Vi kalder den ”æ stoe bæk”. 

Den kommer fra vest og løber mod Adsbøl, hvor den går ud i Nybøl Nor. 

Kobberholm bæk dannede før kommunesammenlægningen i 2007 grænse 

mellem Gråsten kommune og Sundeved kommune. ”Æ stoe bæk” dannede 

ligeledes grænsen mellem Gråsten- og Sundeved kommuner. Indtil kommu-

nalreformen i 1970 var denne bæk også amtsgrænse mellem Aabenraa og 

Sønderborg Amt, idet Gråsten kommune hørte til Aabenraa Amt. Det var for 

resten også denne bæk, som ved det enorme regnskyl i august 2007 gik vold-

somt over sine breder, hvorved banedæmningen ved Adsbøl brød sammen. 

Tilbage til huset på Kobberholmvej 37 med det lille jordstykke, som ligger 

ved Kobberholm bæk. Når man bevæger sig fra Kobberholm ned mod Ads-

bøl, kommer man ned ad ”Koffeholm Bæksbjerre” . ”Bjerre” bety- der jo 

egentlig bjerg, så vi har også bjerge i Kobberholm. Nu er alt jo relativt. Der 

er i hvert fald en bakke ned mod bækken og en bakke op, når man fortsætter 

mod Adsbøl. Lige efter bækken ligger den lille mark delvist omkranset af 

levende hegn, som engang hørte til huset. Da jeg var barn, boede der 2 da-

mer i huset, mor og datter, Helene Christine Clausen, enke efter Jørgen Clau-

sen, og datteren Marie Clausen. Efter moderens død i 1958 boede datteren 

der alene til sin død. Der var ikke indlagt el i huset og heller ikke vand. Ma-

rie Clausen gik efter datidens forhold gammeldags klædt. Hun havde lang 

nederdel på og hvidt forklæde. På hovedet havde hun som regel en hvid ky-

se. Jeg kan se hende for mig endnu, hvor hun trækker afsted med sin ene ko 

iført rigtige gammeldags træsko og en kæp i hånden. Når vi legede på vejen 

en efterårs- eller vinteraften hen mod spisetid, kunne vi se ”Mário” gå med 

en kammerstage med tændt stearinlys, når hun var ved at gå i seng. Dette syn 

har brændt sig fast på min nethinde. Tidsmæssigt er vi her tilbage, jeg vil tro, 

sidst i 1950erne eller omkring først i 1960erne. 

Da jeg var barn i 1950erne og 60erne, kan jeg huske, der stod en hvidmalet 

vejviser i Kobberholm. Et rundt jernrør hvor der på toppen var et pileformet 

skilt af jern, hvorpå der med røde bogstaver var malet Kobberholm. Skiltet 

stod ved t-krydset ved Gammelskovvej/Kobberholmvej. Dette sted var lige-

som en slags tilholdssted, vi sagde: ”Nee ve æ vejvise” eller ”Hen ve æ vej-

vise”.  Jeg husker ikke, om der var skilte til Bojskov og Adsbøl, men det me-

ner jeg, ikke der var. 

Med hensynet til stednavnet Bojskov blev det dengang stavet med ø, altså 

Bøjskov. Skolen vi gik i hed Bøgeskov Skole. På tysk hed Bojskov 

”Beuschau”, og Bojskovskov, som også er et stednavn, blev kaldt 
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For sidste gang i denne omgang er 

der lottospil på Bakkensbro torsdag 

d. 10. december klokken 19.00 

Næste gang Bente og co. kaster sig 

ud i igen at afholde lotto, bliver i 

oktober 2016.  

”Beuschauholz”. ”Holz” og ”Hölzung” er en skov eller en lille skov. Kob-

berholm blev på tysk skrevet med to p-er, Kopperholm. 

De tyske navne var ikke kun brugt, da Sønderjylland var under preussisk og 

tysk herredømme. På gamle landkort fra før 1864 kan man også se stednavne 

skrevet på tysk. 

Jeg har ofte spekuleret på, hvordan stednavnet Kobberholm er opstået. Hvor-

for hedder det Kobberholm? 

Jeg vil slutte min beretning for denne gang, men vil fortsætte i næste udgave 

af AU-Posten. Jeg har fundet ud af, at der faktisk er en del at skrive om, selv 

om det kun er en lille bebyggelse. Der kan fortælles om forsvunde huse og 

de personer, som har beboet dem. Der kan fortælles om, hvordan postforhol-

dene var og er. Og mere om vejene før og nu og om en gammel kirkesti. Der 

er også et sted i Kobberholm, som bliver kaldt ”æ bohoel”. Hvad det er, kan 

også fortælles. I det foregående har jeg været lidt inde på, at vi har ”bjerre” i 

Kobberholm. Vi har også udsigt til et ”bjerre”, som jeg måske kunne skrive 

lidt om. Det er ”æ møl-bjerre”. Hvordan var skoleforholdene tidligere og 

nu? Vi må se, hvad jeg kan få stykket sammen. 

 

Af Folker Svane Kobberholm 
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På opfordring kommer her et par ord om sikkerhedsafstande ved affyring af 

fyrværkeri. Generelt er almindelig sund fornuft altafgørende, men på dagen 

hvor fyrværkeriet skal brændes af, kan man frygte, at fornuften kan være en 

mangelvare. Derfor er her mulighed for på forhånd at indprente sig nogle af 

sikkerhedsstyrelsens regler på området: 

Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder både 

for dig og tilskuerne. 

Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 

meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme 

afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbe-

varing af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nå-

letræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning. 

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let 

antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må ra-

ketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for ek-

sempel vinduer eller døre. 

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri gene-

relt og for raketter. 

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejen-

dom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr. 

I samme tekst kan også læses, at affyring af fyrværkeri kun er tilladt fra 

d. 27. december til og med d. 1. januar, begge dage inklusive. 
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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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Torsdag d. 5. november blev der for 3 år i 

træk afholdt Åben Skole i grundskoler over 

hele landet. 

I Blans valgte vi at udsætte hele skoledagen 

med 7 timer, så gæsterne kunne opleve en 

”normal” skoledag. 

Dagen startede kl. 15 med 

”morgensamling”, og derefter var der nor-

mal undervisning i Friskolen. 

Men der var også noget unormalt.  

9. klasse stod klar til rundvisning af gæsterne og alle 15 elever havde travlt 

fra starten af.  Gæsterne fik en rundtur til alle klasselokaler, værksteder, læ-

rerværelset, børnehaven og skolelederens kontor. Overalt sprudlede det af 

aktivitet, for alle 138 elever var mødt og alle 15 lærere i gang. Som en ekstra 

Bonus var Børnehuset også åben, og børnehavebørnene overnattede til næste 

dag. De seje 9. klasses elever gik sammen i to mandshold og alle lavede 3-4 

rundvisninger. Undervejs fortalte 

elverne om hvordan det er, at gå i 

skole på Eckersberg Børneunivers, 

og svarede på spørgsmål fra gæ-

sterne. Der blev især spurgt flittigt 

til vores særlige måde at lave un-

dervisning på.  Gæsterne var im-

ponerede og enormt positive. 

Til sidst blev det rigtigt unormalt. 

Midt i skolegården stod Landsbylaugets pølsevogn, og der blev grillet gratis 

pølser til de første 100 gæster. Succesen var så stor, at vi løb tør for sennep.  

Og senere da det blev elevernes tur, gik det galt med ketchuppen.  

Vi vil gerne takke alle dem som var med til at gøre Åben Skole 2015 til no-

get særligt i Eckersberg Børneunivers. 

Vi gør det igen den første torsdag i november 2016.  

Måske har du også lyst at prøve til den tid. 

Følg med på Facebook (VoresEckersberg) 

eller vores hjemmeside (www.eckersberg-friskole.dk). 

 25 rundvisninger til Åben Skole i Eckersberg Børneunivers  

http://www.facebook.com/VoresEckersberg
file://vmware-host/Shared%20Folders/bobonde%20On%20My%20Mac/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/1F7E09CE-BE2C-41DC-8E30-09583E7603AA/www.eckersberg-friskole.dk
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Topografi – hvad er det? 

Fremmedordbogen forklarer: Topografi er en detaljeret beskrivelse af en 

egn. 

Der finde to vigtige, ældre topografier over vores egn Sundeved.. 

Den ene og samtidig den ældste er skrevet af den hertugelige, glyksborgske 

justitsråd Johan Kristian Gude. 

 

Den er skrevet på tysk, som 

var det almindelige skrift-

sprog, når videnskabelige vær-

ker skulle udgives. 

Bogen udkom i 1778, og de 

omhandler landområdet nord 

og syd for Flensborg fjord 

med hovedvægten lagt på 

halvøen Sundeved 

Den anden topografi, som jeg vil omtale, udkom som artikel i  

”Sønderjydske Aarbøger” i  1889, og artklen hedder  ”Ullerup sogns ældre 

historie”. Forfatteren er den danske rigsarkivar A.D.Jørgensen. 

Hvem var han?   Han er født i Gråsten i 1840. Han gik i skole i Gråsten og 

senere i Flensborg lærde skole. (1853-57) 

Herefter kom han i landbrugslære på Avnbølgård, men han blev ramt af gigt-

feber og måtte opgive den uddannelse, men så tog han igen til Flensborg, 

hvor han afsluttede skolegangen med realeksaminer fra Flensborg Latinsko-

le. 

I 1863 blev han ansat som lærer ved Flensborg lærde skole, men en af føl-

gerne af det danske nederlag i 1864-krigen var, at lærerne ved Flensborg lær-

de skole blev udskiftet med loyale, tysk-prøjsiske lærere. Først i 1869 blev 

han ansat ved Kongerigets Arkiv, hvor han i 1889 blev Danmarks første rigs-

arkivar. 

Bogen ”Fyrretyve fortællinger af vort folks historie” er vel nok den mest 

kendte af hans mange historiske udgivelser. Den var uhyre populær, og den 

Sønderjydske Sprogforening købte ikke mindre end 10000 eksemplarer, som 

så blev uddelt over hele Sønderjylland. 
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A.D.Jørgensen var fremragende som arkivar, forskere og forfatter, og overalt 

i hans værker spores den dybe følelse af historikerens ansvar overfor sandhe-

den. 

Ikke underligt at man i Gråsten har forstået at hædre deres bysbarn, bl.a. med 

nedenstående billede af det mindesmærke,  der i dag står på hjørnet af Skole-

gade og Borggade i Gråsten. 

 

Her til sidst skal lige nævnes, 

at den store landsdækkende 

topografi Trap Danmark er 

nyrevideret, og den vil ud-

komme i årene fremover. Især 

kan man glæde sig til helt nye 

kort over Danmark i så stor en 

målestok, at hvert enkelt hus i 

landdistrikterne er indtegnet. 
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Sundeved Gymnastikforening holder 

Powerdag 
d. 9/1 2016 i Sundevedhallen fra kl. 10-13 

 

Kom og prøv: aerobic, zumba, yoga mm med forenin-

gens instruktører 
 

Gæsteinstruktør: Trine Møller-Fink: feminin fitness og 

fræk fitness 
 

Nærmere info følger – hold øje med vores hjemmeside og 

Facebook  
www.Sundeved-gymnastik.dk 

Traditioner skal holdes i hævd, og derfor vil vi gerne 

igen i vinter, invitere til tøndeslagning på brandstatio-

nen lørdag d. 6 februar klokken 14.00.  Medbring di-

ne børn eller børnebørn fra 0 år til konfirmationsalde-

ren, lad dem slå katten af tønden, og få selv en kop kaffe 

og en snak i mødelokalet bagefter. 

Som noget nyt har alle nu også mulighed for et tilvalg denne dag. 

Da Lis-Ann, som er vores nye præst, gerne vil byde ind med aktiviteter som 

vedrører kirken, vil hun holde en fastelavnsgudstjeneste i kirken, en time før 

der på brandstationen bliver slået katten af tønden . Her må man gerne kom-

me udklædt og klar til at gå på brandstationen bagefter. Når man går fra 

kirken vil hun servere fastelavnsboller til de, som lige skal samle kræfter til 

at svinge køllen mod tønden. 
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”Vinafryd” 

V/Harry Ebbesen, Svinget 5, Blans, 6400  Sønderborg. 

Sælger franske, italienske, spanske vine samt special øl 

 
Jeg laver vinpakker til private og firmaer efter ønske. 

Arrangere ligledes vinsmagninger.   

Åben: tirsdage fra kl.: 17:00 – 20:00, eller efter aftale. 

mobil: 23741039 – tlf. 74461339 
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Husk spillekort og raflebægere, 

til efter maden! 

Kun for mænd! 
Lørdag d. 23. januar 2016 kl. 18.00 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Tilmelding  
senest d. 19. januar.  
Ring, sms eller skriv til Bo: 
21 86 17 08 
bobonde@gmail.com  
Eller giv besked via face-
book 

Sat gule ærter 

m.. røget hamburgerryg,    

kålpølser og flæsk 

Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps 

Drikkevarer købes på stedet. 

Vi gentager succesen fra sidste år. 

Avnbøl-Ullerup landsbylaug  
indbyder til ”drengeaften på Bak-

kensbro.  

Vi håber at se mange drenge imel-

lem 18 og 98 fra både Blans og 

Avnbøl-Ullerup og opfordrer til at 

medbringe gode naboer og andre 

lystige svende fra sognet.  
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Priser: 

 Voksne  20,- 

 Børn   10,- 

 Øl  10,- 

 Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 

Juleskinke med  

grønlangkål, kålpølser 

og kartofler. 

 

 

 
 

Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 18.00 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest d. 11. 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. 


