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Alle må sige farvel nu og da, og når jeg i skrivende stund sidder 
og skutter mig efter endnu en lang dag i guds fri natur, mindes 
jeg om, at efteråret og dermed også snart hele året er forbi og 
kan siges farvel til. 
I bladet kan vi læse at to af de personer, som mange familier i 
området har haft berøring med, har sagt- eller skal til at sige far-

vel til arbejdslivet. Bente fra skoletandlægen i V. Sottrup, som i 33 år har 
tilset vore børns tænder, er nu gået på efterløn. Og efter 26 år i Ullerup bør-
negård, vil Christel også snart holde op og på efterløn. Mens Bente er stop-
pet, vil Ullerup børnegård stadig have fornøjelse af Christel lidt endnu, men       
d. 17/12 er det forbi, og der holdes afskedsreception. 
 
Om de ting Avnbøl-Ullerup landsbylaug har søsat i løbet af året, er noget 
som skal siges farvel til eller bibeholdes, må fremtiden vise. Men vi håber, at 
fællesspisningerne i skolen, hvor vi nu tre gange har spist i selskab med gode 
naboer og venner, Sankt Hans-bålet i Avnbølsned og den nyanlagte 
”danseplads”, er blandt områdets aktiver langt ud i fremtiden.                                  
En anden af de bløde værdier som området er i besiddelse af, er den årlige 
ringriderfest som nu i 30 år har været et fast indslag i sensommeren. Selv om  
folkene bag har kæmpet lidt op ad bakke for af finde egnede lokaler de sidste 
år, er det vores håb, at det stadig vil lykkes at finde husly til festen.  

Om der i fremtiden skal siges farvel til en skolevej, som forældrene er trygge 
ved, er noget som Niels fra Ullerup har forsøgt at få svar på.  

Men ikke alle farveller er lige triste, dagplejemødrene i området har sagt far-
vel til deres pladsproblemer og har nu fået plads i kælderen under kommune-
kontoret i Ullerup. Og Jørgen Lind fortæller om Nydambåden, som han fik 
tid til, da han sagde farvel til sit virke på Nydamskolen.  

Alt dette og en del mere kan der læses om i denne udgave af AU-Posten. 

Sammen med bladet kommer også en kuvert, som vi håber vil blive taget 
godt imod. For at hjælpe lidt på vores trængte økonomi, opfordrer vi til at 
give landsbylauget et lille økonomisk bidrag. Og da vi ikke har ressourcer til 
at stemme dørklokker for at gøre det, har vi lånt en brevsprække hos brand-
værnet, som vi håber, at I vil benytte. 
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Så er 2010 ved at nærme sig vinteren. Vi har haft en dejlig 
sommer med ringridning, fællesspisning og lidt arbejde i   
naturen. Samt foredrag og modeshow. 
Ringridning er også et lokalt arrangement som ringeriderko-
miteen har haft godt greb om igen i 2010. De har haft et 
kæmpe arbejde, da det ikke er en selvfølge med de ellers per-
fekte lokaler. Men arrangementet gik rigtig godt, og en tak 
fra landsbylauget til de, som har hjulpet til i vores boder i den 

forbindelse. 
2010 har været det år, hvor vi fik den sidste del af økonomien til Avnbølsned 
projektet på plads. Det er dejligt. Der var arbejdsdag d. 19. september, hvor 
borde og bænke blev sat op. Vi ville have sået græs ved den lejlighed. Det 
kunne vi ikke af to grunde, det var så vådt, at vi ikke kunne arbejde med jor-
den, og der var ikke helt mandskab nok. Men en stor tak til de fremmødte, og 
det var hyggeligt med grillede pølser osv. efterfølgende :-) 
Der er blevet støbt sokkel til kunst i Avnbøl, men det ser ud til at det var i 
god tid, for kunsten lader vente på sig og for iflg. Sønderborg kommune   
bliver der først fernisering i Avnbøl i efteråret 2011. 
Vi har fået lov til at benytte kantinen i kælderen på det ”gamle” rådhus, og 
det er noget, vi ser frem til. Der er andre muligheder der, som der ikke er på 
biblioteket. Vi håber selvfølgelig, at der stadig er mulighed for at benytte 
biblioteket, når det er nødvendigt.  
Vi har sammen med landsbylaugene i Blans og Nybøl været i klubhuset i 
Nybøl, hvor vi havde besøg af Carsten Blomberg fra landdistrikternes fælles-
råd, som fortalte om projektet ”blomstrende landsby”. Det er et interresant 
projekt, som vi i bestyrelsen vil snakke om, om vi skal gå videre med. Men 
det kræver nok lidt hjælp ude fra, enten til at være med i en gruppe om det, 
eller nogle stykker, der kunne tænke sig at hjælpe med de arrangementer, vi 
holder, så vi får lidt mere tid til at arbejde med udvalg og bestyrelsesarbejde. 
(Læs om blomstrende landsby på www.blomstrendelandsby.dk) 
Nu nærmer december sig igen, og vi vil igen i år gøre det lidt festligt med 
juletræ i Avnbøl og Ullerup, vi satte træerne op d. 23. november, så elektri-
keren kunne nå at få sat el til ,så de er klar med lys til 1. Søndag i advent.  
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Igen i år er der juletræs fest . I år bliver det tirsdag d. 28 descmber kl. 15.00 
– 16.30, hvor vi håber på et par hyggelige timer. 
Sæt allerede x i kalenderen d. 8. marts. Der sker der noget spændende. Der er 
general forsamling i lauget. 
Tak til annoncørere der gør dette blad muligt, så husk at støtte dem. Så de 
støtter os. 

Med genåbningen af Sundeved Rådhus som kommunalt kontor er der nu mu-
lighed for at låne kantinen i kælderen. Der er også mulighed for at benytte 
sig af et andet fælleslokale i kælderen, der ellers til dagligt bliver brugt af 
dagplejen i området. Alle foreninger inviteres til at benytte sig af disse loka-
ler, hvori der kan holdes fællesarrangementer, møder, generalforsamlinger, 
øl/vin-smagning, find selv på mere! 

I kantinen er der ca. 25 siddepladser, men der er plads til mange flere, der 
skal dog i det tilfælde selv medbringes stole osv. I det andet fælleslokale er 
der ikke mere end en håndfuld (voksne) 
siddepladser, plus en sofagruppe. 

Vi gør dog opmærksom på, at der ikke 
må holdes fest i lokalerne. 
Er du eller din forening interesseret, så 
kontakt formanden i 
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug,  
Asmus Madsen – 21763130. 
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Nydambåden 
 
Historien 
Som mange her på disse kanter ved, fandt man i 1863 en stor jernalderbåd i  
Nydam Offermose ved Ø. Sottrup. 
Efter en meget omtumlet tilværelse gennem 3 krige, blev båden udstillet på 
Gotthorp Slot i Schleswig, hvor den i dag står flot i sin helt egen hal. 
 
Nydambåden er fra romersk jernalder ca. 300 e.kr., altså flere hundrede år 
før vikingetiden. Man havde dengang endnu ikke sejl på bådene. Vores er en 
23 m lang, tung egetræsbåd, der blev roet af 30 roere. 
Man har ved undersøgelser af træet i den originale båd fundet ud af, at det 
højst sandsynligt er en lokalt bygget båd, og så gør det jo ikke det hele min-
dre spændende, at alle bopladser ved motorvejsbyggeriet og bag KT på Ro-
senvej tidsmæssigt er fra nøjagtig samme periode - ca. 300 e.kr. 
 
Der har virkelig været gang i den her i Avnbøl/Ullerup 
 
Fuldskalakopi af Nydambåden 
 

Starten 
I Nydamselskabet, der er primus motor for at få udgravninger sat i gang i 
Nydam Mose, fik man ideen med at bygge en kopi af Nydambåden, så man i 
stil med vikingeskibet Havhingsten kunne lave prøvesejladser m.m. for på 
denne måde blive klogere på dagligdagen i jernalderen. 
 

I 2008 var det så så vidt, at der var skaffet sponsorpenge nok til at starte op. 
Vi indrettede et bådeværft i Sottrupskov og gik på jagt efter egetræ, der var 
stort nok. Især var det svært at finde træ til kølen – kravet var nemlig en helt 
lige egestamme, hvor der var 18 m op til de første grene. Den blev omsider 
fundet - såmænd i Küselers skov i Bojskov…. 
Egetræerne til siderne (bordplankerne) stammer alle fra herregårdsskove på 
Sjælland. 
 
Arbejdet på værftet 
Vi er ca 35, der arbejder i Nydambådens Bådelaug. 
 
Skibsbyggerne: Hugger planker ud, nitter planker sammen, laver tofter, årer 
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og alt andet træarbejde. 
Smedene: Skal håndsmede ca 1500 jernnagler 
Rebslagerne: skal lave mange hundrede meter tovværk af lindebast. Alle 
spanter og al indmad i båden er bundet sammen. 
 
Der bliver arbejdet på værftet hver tirsdag aften fra 18.30 til 21 og torsdag 
fra 9 -15. 
Her er I alle hjerteligt velkomne til at kigge indenfor. Vi, der arbejder        
dernede, synes i hvert fald, at det er utroligt spændende. 
Nydambådens værft ligger i Sottrupskov på Sundeved.  
Adressen er: Sottrupskov nr. 15, 6400 Sønderborg 
 

Søsætning 
 

Båden skal søsættes d. 17 august 2013 ved Sottrupskov. 
Da er det nemlig præcis 150 år siden, den blev fundet i mosen. 
 

Hvis du vil vide mere om historien om Nydambåden, kan du benytte følgen-
de link: 
www.nydam.nu 
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Tilbage i juli måned 2010 begyndte jeg at undersøge, hvad planen er for 
Avnbølvej, i forbindelse med dennes tilkobling til den nye motorvej.  
Min interesse skyldes, at Avnbølvej skal krydses af mine børn på vej til Bak-
kensbro skole, og al den tunge trafik til/fra Blans slagteri vil flytte fra Åben-
råvej til Avnbølvej. Men der bør være mange andre mennesker, som har inte-
resse i, at Avnbølvej kan krydses sikkert. Alle de børn som går i skole i    
Vester Sottrup og bor på vestsiden af vejen, krydser jo også vejen dagligt. 
Derfor vil jeg kort fortælle om min forgæves kamp. 
 
Jeg fik i juli måned 2010 igennem Maria Holm ved Sønderborg kommune 
kontakt til KMG. Allan Johansen, der arbejder ved KMG, skulle have de in-
formationer, jeg søgte. Allan lovede at sende min forespørgsel videre. Da jeg 
ikke havde hørt noget i en periode, ringede jeg til ham igen. Her bad han mig 
sende en mail med mine spørgsmål. Det gjorde jeg den 23/8-2010. Da jeg 
ikke havde hørt noget i en periode, ringede jeg til ham igen. Her fortalte han 
mig, at min mail var blevet sendt videre til Kiel. Jeg har indtil i dag, 28/10-
2010 intet hørt. Jeg har forsøgt at få Sønderborg kommune til at rykke KMG 
for svar, men det hjælper ikke. 
Hverken KMG eller Sønderborg kommune tager min forespørgsel alvorligt. 
 
Det er virkelig tankevækkende, at man i projektet har planlagt at lave 200 
små vandhuller til padder og salamandre, men der er ingen i projektet, som 
har interesseret sig for de tilstødende veje til motorvejen, og dermed heller 
ikke de trafikale forandringer, der vil ske i nærheden af områdets skoler. 

Mange har sikkert gjort sig tanker om trafikken på og omkring Truenbrovej/
Avnbølvej efter at motorvejen er taget i brug.  
Niels Lehmann Poulsen fra Kalvetoft har ikke kun tænkt på sagen, men har 
også arbejdet på at få svar på nogle af de spørgsmål, som har meldt sig.  
Udbyttet af Niels’s anstrengelser har han valgt at delagtiggøre os andre i. 
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Det er min plan at tage fat i tTrafikministeriet, og jeg har også tænkt på at 
bede Jyske vestkysten om at se på det. 
 
Kontakter: 
Sønderborg Kommune – Maria Holm. Telefon 88 72 55 91 
KMG – Allan Johansen. Telefon 72 17 01 81 
 
Niels 
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Lidt om bustrafikken! 
 

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg kom-
mune har besluttet, at den nuværende busrute 
140 skal nedlægges fra sommeren 2011. Ruten 
betjener strækningen mellem Alnor/Gråsten og 
Nordborg via færgen Bitten. 
l 
Udvalget besluttede samtidig, at der som kompensation skal oprettes en ny, 
mindre rute på kommunens Sundeved side, således at det fortsat vil være 
muligt at rejse på tværs af området. 
6 
Afgangstiderne er ikke tilpasset skolernes ringetider. Det skyldes, at der ikke 
er ledige busser om morgenen og ved udringning om eftermiddagen, idet 
nedlæggelsen af rute 140 medfører, at der spares to driftsbusser. 

Andetsteds i Ullerup har der dog været en  form for succes i forbindelse med 
at få noget, der ligner kommunale svar på trafikale spørgsmål. 
Landsbylauget har nemlig spurgt om muligheden for af få etableret en cykel-
sti langs med jernbanen - fra Rufasvej og til cykelstien imellem Avnbøl og 
Ullerup, for på den måde at spare de lette trafikanter fra vestsiden af vejen 
for at komme ud på Avnbølvej.  
Vi har også stillet spørgsmål ved fartbegrænsningen igennem Ullerup.  
På disse to spørgsmål har vi fået følgende svar fra Grethe Karlsen ved Vej- 
og park i Sønderborg. 
 6 

Vi er nu så langt fremme med en Cykelhandlingsplan for Sønderborg Kom-
mune, at de cykelsti-ønsker vi har modtaget, er foreløbigt prioriteret her i 
Veje & Trafik. Handlingsplanen er endnu ikke politisk godkendt, men som 
den ser ud nu, er jeres stiønske sat til at skulle etableres i 2016. Forudsæt-
ningen er selvfølgelig en politisk godkendelse, og at de økonomiske resurser 
er tilstede.  
 6 

I jeres henvendelse har I desuden udtrykt manglende forståelse for, at den 
lokale hastighedsbegrænsning i Ullerup er på 60 km/t. Efter jeres opfattelse 
burde den være lavere. Dette er drøftet med Syd- og Sønderjyllands Politi, 
da det er dem, der fastsætter de lokale hastighedsgrænser. Sønderborg Kom-
mune skal i den sammenhæng kun høres. 
Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke være med til at sænke hastighedsgræn-
sen. Det er i forvejen svært at få bilisterne til at acceptere og respektere de 
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60 km/t, fordi vejen syner af en 80 km vej. Avnbølvej er en ca. 8,8 m bred 
landevej med cykelsti i begge sider og er stort set facadeløs - seks ejendom-
me har direkte adgang til den godt 800 m. lange Avnbølvej. Trafikbelastnin-
gen er på ca. 1800-2000 motorkøretøjer i døgnet. Alt i alt ikke noget, der 
kan forsvare en lokal hastighedsbegrænsning lavere end 60 km/t. 
 
 

Billeder fra fællesspisningen d. 15 September. 

Vinderen af  Henning Larsens bog ”STIKKEREN mord uden 
samvittighed” blev Else struckmann fra Ullerup. 
Hun skrev som alle andre i konkurrencen at: Arne Pedersen 
var ansat på Sct. Jørgens Skole i Sønderborg. 
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HELDAGS-LEGESTUE ! 
 
Indimellem tager ting tid !!! men af og til er det også værd at vente på !!! 
Dagplejen i Avnbøl og Ullerup har gennem de sidste mange år ønsket sig 
lokaler til legestue med mulighed for heldags-legestue, og nu er det lykkes. 
Efter at kommunen igen er rykket ind på rådhuset i Sundeved,  har vi været 
så heldige, at vi nu må benytte ”den gamle byrådssal” på kommunekontoret i 
Ullerup. Straks efter meddelelsen ”tog vi arbejdstøjet på” og fik indrettet lo-
kalet, som vi kunne tænke os med mulighed for masser af leg og glade ti-
mer!! 
Torsdage i de ulige uger holder vi nu legestue her fra kl.9-12, og torsdage i 
de lige uger holder vi heldags-legestue, hvor  børnene bliver afleveret her om 
morgenen og hentet igen om eftermiddagen.  

Indtil for nylig har vi brugt gymnastiksa-
len på Bakkensbro skole til legestue. Vi 
vil dog fortsat færdes her om onsdagen i 
de ulige uger, hvor fokus vil være ”krop, 
bevægelse og motorik”. Her vil vi benyt-
te skolens redskaber til at ”tumle” på, og 
muligheden for at kunne løbe og være 
vilde !!! 
Tirsdage i de lige uger besøger vi Ullerup 
Børnegaard. Dette har vi nu gjort  fast i 

ca ½ år, som led i det samarbejde vi har med børnehaven, omkring overgan-
gen fra dagplejen til børnehaven. Foruden at lege laver vi også små aktivite-
ter sammen, således at vores dagplejebørn bliver fortrolige med børnehaven 
og personalet der.  Og vi må sige, at det bare lykkes !!! Langt de fleste af de 
børn der er startet i børnehaven hen over sommeren, har været trygge ved at 
skulle starte i børnehaven – de kender den jo !!! 
Vores heldags-legestue giver os også mulighed for, at en gruppe børn fra 
børnehaven kan komme på besøg hos os, som f.eks. da vi holdt ”små synger 
sammen”, hvor larverne fra børnehaven kom og fik mulighed for igen at lege 
med deres  gamle legekammerater og  dagplejer. 
Planen er, at vi gerne med tiden vi lave en udendørs legeplads på græsplæ-
nen ved kommunen. Dette kræver jo noget ”inventar”, så hvis nogen ligger 
inde med et legehus eller et gyngestativ mm, modtages dette gerne. 
På dagplejens vegne Nette Kristensen 
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Den nemme                                 Den svære 
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LATIN/THAI BO EVENTLATIN/THAI BO EVENTLATIN/THAI BO EVENTLATIN/THAI BO EVENT    LØRDAG d. 04.12. kl. 13-16 og/eller MANDAG d. 27.12. kl. 13-16 STED: GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE 
Vi forbrænder en masse julegodter ☺ 
Det koster 50 kr. pr. event at deltage.  

Man behøver ikke at deltage I begge for at være med ☺ 
 

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIGT ☺ 
BARE MØD OP. BARN SOM VOKSEN ☺ 

 
Hvis jeres børn er små, kan de bare kigge på. 

Der skal nok være nogen at lege med ☺ 
 

M.v.h. Hanne Riis Lassen 
Thai Bo og Funk Instruktør, Underviser i Latin 

74 68 84 27/28 13 84 27 
 

For de der har lyst,  
er der æbleskiver og gløgg/saft bag efter begge gange.  

Det er naturligvis med i prisen ☺ ☺ ☺ 
 

LATIN: Med udgangspunkt i de latinamerikanske danse, kommer hofterne, 
de kvindelige former samt brugen af de skrå mavemuskler i fokus. 
 

THAI BO: Med udgangspunkt i karate og boksning får vi pulsen rigtig 
godt op til hurtigt pumpende musik. Hele kroppen er i fokus og trimmes. 

TRÆNING I LOKALOMRÅDETTRÆNING I LOKALOMRÅDETTRÆNING I LOKALOMRÅDETTRÆNING I LOKALOMRÅDET     Mit navn er Hanne Riis Lassen. Siden først i maj har jeg været så heldig at få lov til at træne mange dejlige menne-sker primært i Blans, hvor det hele begyndte. Jeg underviser i Latin, Thai Bo og Funk og sammen får vi pulsen op på forskellige måder.  LATIN ER: Bevægelse til latinrytmer, hvor udgangspunktet er alle de latinamerikan-ske danse. Disse danse udmærker sig ved at være super gode til at få en flot figur bl.a. ved at have godt gang i mavemusklerne. Vi får pulsen godt op og sveder, sam-tidig med at vi har det sjovt. Vi bygger op i blokke for at alle kan være med.   THAI BO ER: Fuld skrue til hurtigt pumpende rytmer der får dig til at give den fuld gas. Med en blanding af karate og boksning får vi pulsen helt i top, da man bare får 
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lyst til at give mere og mere. Igen bygger vi op i blokke. Dog er dette trimning af hele kroppen så der arbejdes både med højre og venstre side af denne.  Mine træningsdage er som følger: MANDAGE:  15.45-16.45 i Adsbøl på skolen ( ulige mandage )         18.15-19.15 i Blans på skolen.           19.45-21.15 på Rinkenæshus. TIRSDAGE:    17.15-18.15 i Blans på skolen ONSDAGE:    18.15-19.15 i Blans på skolen TORSDAGE:  15.45-16.45 i Adsbøl på skolen      17.15-18.15 i Blans på skolen FREDAGE:   FREDAGE:   FREDAGE:   FREDAGE:       16.1516.1516.1516.15----17.15 i Ullerup på skolen17.15 i Ullerup på skolen17.15 i Ullerup på skolen17.15 i Ullerup på skolen     Ud over at træne jer dejlige mennesker er jeg gift og mor. Jeg bor i Felsted med min dejlige mand og vores fire skønne børn i alderen 2-13 år. Jeg er uddannet folkesko-lelærer og underviser på Gråsten Friskole hvor jeg også er pædagog i SFOen.   Det var lidt om mig og mit virke og jeg håber at vi ses et af stederne snart . 
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Gå på biblioteket! -når det passer dig 
 
Biblioteket Vester Sottrup har udvidet åbningstiden, så det nu er muligt at 
komme på biblioteket på alle tidspunkter af dagen. Det giver dagplejere og 
børneinstitutioner mulighed for at bruge biblioteket, når det passer ind i bør-
nenes rytme, og det giver den erhvervsaktive mulighed for at komme på bib-
lioteket efter endt arbejdsdag.  
 

Biblioteket er fremover til-
gængeligt på alle hverdage fra 
kl. 8 – 22 og på lørdage og 
søndage fra kl. 8 – 17.  
 
For at benytte den udvidede 
åbningstid skal du være regi-
streret som låner på bibliote-
ket, og du skal have en pinko-
de. Herefter kan du selv låse 
dig ind ved hjælp af dit syge-
sikringsbevis og pinkode og 
benytte alle bibliotekets tilbud.   

 
Du kan ”græsse” langs reolerne og finde en god roman eller film til den mør-
ke vinteraften, finde ideer til dit næste rejsemål, historiske facts om krigen i 
1864, eller anvisninger på, hvordan du bygger din nye carport. Du kan læse 
aviser og tidsskrifter, spille et spil med børnene og søge oplysninger på inter-
nettet.  
 
Du kan også hjemmefra via bibliotekets hjemmeside 
www.biblioteket.sonderborg.dk  bestille de bøger eller andet, du er interesse-
ret i. Når de er klar til afhentning får du besked, og du kan hente dem, når det 
passer dig.  
 
Bibliotekets udlåns- og afleveringsautomat er nem at bruge. Der ligger en 
vejledning ved automaten, og personalet viser dig gerne, når de er til stede, 
hvordan du skal gøre.  
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Når man går ind på biblioteket, bliver man registreret, og der er videoover-
vågning ved indgangen og i lokalerne. Erfaringen fra kommunens øvrige 
selvbetjente biblioteker er, at brugerne tager medansvar og passer godt på 
biblioteket. Det vil naturligvis også være tilfældet i Vester Sottrup.  

 
Det vil stadig være mu-
ligt at få hjælp af perso-
nalet og komme på tids-
punkter, hvor man ikke 
skal klare det hele selv. 
Personalet træffes som 
hidtil  
Mandage  kl. 13 -17  
Onsdage   kl. 13 -19 
Torsdage  kl.   9-15 
Fredage    kl. 13 -17 
 

 
Biblioteket i Vester Sottrup fungerer nu som et reelt mødested for områdets 
borgere, og det kan bruges både til formelle møder og som det sted, man 
f.eks. i weekenden kan møde andre fra lokalområdet. 
 
Hidtil har bibliotekets bøger, aviser, cd´er m.v.  været bag lås og lukke de 
fleste af døgnets timer. Det er nu ændret og vi håber, at borgerne i Sundeved-
området vil tage godt imod det nye tilbud.  
 
Biblioteket Vester Sottrup ligger på Skolevej 8 og har tlf. nummer 88724207 
 
Brug dit lokale bibliotek – det er nærliggende 
 
Birgit Bjerregård Jessen 
Bibliotekschef 
Biblioteket 
Sønderborg Kommune 
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Avnbøl-Ullerup Landsbylaug 
holder 

 

Juletræsfest i gymnastiksalen på Bakkensbro skole 
Tirsdag, 28. december 2010 

kl. 15.00 - 16.30 
Julemanden møder op med godteposer til alle 

børnene. 
Gratis deltagelse for børn. 

Entre for voksne kr. 30,00, så får man æbleskiver og gløgg. 
 Tilmelding senest 23. december til  

Jette Moos telf. 7446 1230 
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 AfskedsreceptionAfskedsreceptionAfskedsreceptionAfskedsreception 
Da vores leder Christel Lind, 
efter 26 års ansættelse har 
valgt at gå på efterløn, holdes 
en reception for hende fredag fredag fredag fredag 
d. 17/12 2010 i tidsrummet fra d. 17/12 2010 i tidsrummet fra d. 17/12 2010 i tidsrummet fra d. 17/12 2010 i tidsrummet fra 
kl. 13,30 til kl. 15,30 i Ullerup kl. 13,30 til kl. 15,30 i Ullerup kl. 13,30 til kl. 15,30 i Ullerup kl. 13,30 til kl. 15,30 i Ullerup 
Børnegård.Børnegård.Børnegård.Børnegård.    
Har du haft tilknytning til 
Christel gennem tiden, og øn-
sker du at hilse på hende, skal 
du være velkommen til at 
deltage i receptionen. 
Af hensyn til traktementet, 
vil vi gerne, at du tilmelder 
dig senest d. 10/12  
på tlf. 74 46 14 54 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen og personalet i Ullerup Børnegård 
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Avnbøl Ullerup ringriderforening Avnbøl Ullerup ringriderforening Avnbøl Ullerup ringriderforening Avnbøl Ullerup ringriderforening 
ttttakker alle, som har hjulpet til før, under akker alle, som har hjulpet til før, under akker alle, som har hjulpet til før, under akker alle, som har hjulpet til før, under 
og efter ringridningen, lokale sponsorer  og efter ringridningen, lokale sponsorer  og efter ringridningen, lokale sponsorer  og efter ringridningen, lokale sponsorer  
og hvem, der i øvrigt har været med til at og hvem, der i øvrigt har været med til at og hvem, der i øvrigt har været med til at og hvem, der i øvrigt har været med til at     
gøre weekenden til en succes. gøre weekenden til en succes. gøre weekenden til en succes. gøre weekenden til en succes.     
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Med diskotek for de yngste fredag aften, optog igennem 
byen med Gråstengarden i spidsen, lagkagespisning, og 
fællesspisningen med efterfølgende dans, blev ringridnin-
gen igen i år en succes. 
Årets ringridning i Avnbøl-Ullerup blev sædvanen tro af-
holdt den anden weekend i september. Igen i år blev det et 
lokalt tilløbsstykke, hvor ryttere på firebenede og tohjule-
de heste tog ringe i massevis. 

Men ikke kun cykler og heste, konkurrerede om at være bedst. Tempo havde 
arrangeret stjerneløb, og ”familien And” kappedes om først at forcere 
”andedammens” rasende vandmasser. 
 

Løbeholdet: 
1. plads  herrer      Jacob Møller 
1. plads  damer      Dorthe Lauritzen 
1. plads  børn        Jonathan 10 år 
 
Andeløb:  
1. præmie             Henrik Madsen 
2. præmie             Nicky Ravn 
3. præmie             Laura Hansen  
 
Cykelringridning: 
3-5  år                 Jonas Ottobrøker 
6-8  år                 Tobias Hvid 
9-13 år                Jacob Rasmussen  
 
Ryttere:               Finn Thomsen og  
                          Vivian Larsen med hver 24 ringe.   
 

25 
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Så er det tid til minestrone suppe og hjembagt flute 
ved den næste fællesspisning i vores  
dejlige Ullerup og Avnbøl og omegn.  
Alle skal af huse, både børn, unge, teenagere samt 
seniorer og så selvfølgelig alle midt i  
mellem er velkomne til fællesspisning  
på Bakkensbro Skole  
mandag den 24. januar 2011 kl. 17,30mandag den 24. januar 2011 kl. 17,30mandag den 24. januar 2011 kl. 17,30mandag den 24. januar 2011 kl. 17,30  ( d u er velkommen til at hjælpe til fra kl. 16,30 i hjemkundskabslokalet eller med opstilling af borde og stole i gymnastiksalen)  
1 
Vi mødes og spiser i gymnastiksalen  
Prisen er også den-
ne gang kun 10 kr. 
pr. person.  
Der vil desuden være mulighed for at købe øl, soda-
vand og kaffe for 5 kr. stk.  

HUSK selv at medbringe service og bestik.HUSK selv at medbringe service og bestik.HUSK selv at medbringe service og bestik.HUSK selv at medbringe service og bestik.     
Tilmelding senest den 20. januar 2011 til: 
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Sundeved Afdelingen 
Pårørende støtte 
 

Vi tilbyder pårørende til kronisk syge og terminalt syge mennesker i Sunde-
ved området en ”helle” i hverdagen!  
 

En frivillig fra vor afdeling vil kunne træde til som ekstra hjælp og give 
medmenneskeligt nærvær til den syge i dennes bolig, så den pårørende får 
mulighed for andre gøremål og dermed et velfortjent hvil og afbræk i en me-
get krævende hverdag. 
 

Vi vil kunne: 
Være til stede og nærværende. 
Samtale og lytte. 
Vise omsorg og give tryghed. 

 

Dette tilbud er et supplement til de opgaver, der lovmæssigt hører under det 
offentliges opgaver! 
 

Vil du gerne gøre brug af tilbuddet, kan du henvende dig på 
tlf. 26821221 
 

Da dette er en ny aktivitet i Dansk Røde Kors Sundeved, søger vi stadig nye 
frivillige! 
Har du det personlige overskud og er villig til at yde en indsats, hører vi me-
get gerne fra dig på tlf.  26821221. 
Kurser tilbydes i Dansk Røde Kors regi. 
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 ”En solstråle, en arbejdshest, en arbejdsbi” 
Kærlige og velmente ord falder nemt fra Vester 
Sottrup tandkliniks personale, når deres nyligt pen-
sionerede klinikchef Bente Dubgaard skal beskri-
ves. ”Bente viser tillid og tryghed og så er hun en-
gageret i sit arbejde. Hun giver energi til huset og 
er lige som en god leder skal være”. Klinikassistent 
Gitte Torning Christensen smiler og sender Bente 
et kærligt blik. Det er tydeligt, at Bente 
vil blive savnet. 

 
Men faktum er, at Bente efter 37 år som 
tandlæge har holdt sin sidste arbejdsdag 
på Vester Sottrup tandklinik. ”Jeg blev ansat i 
1977 som klinikchef. Tidligere lokalpolitiker Len-

na Bødker, der dengang sad med i ansættelsesudvalget, fortalte for nyligt ved 
min afskedsreception, at der blandt politikerne i Sundeved var en del dybt 
betænkelige herrer. ”En klinikchef skal da være en mand. Hun er jo kun en 
bette pige!” ”Men nu har jeg vist dem, at jeg kunne” slår Bente fast. 
 
Og det må man jo give Bente ret i. For Bente har været en vellidt og dedike-
ret klinikchef gennem sine 33 år i Vester Sottrup. Som tidligere skoleelev i 
Sundeved i 70-80’erne og nuværende mor til tre børn, der alle følges i Vester 
Sottrup tandklinik, ved jeg af erfaring, at hos Bente kan man trygt komme. 
Også selvom alt måske ikke er helt, som det skal være. 
 
”Vi lavede for nogle år siden en brugerundersøgelse” fortæller klinikassi-
stent Susanne Rathje Hansen.”Den var bare så positiv. Tit oplever vi, at for-
ældre fra andre distrikter søger os, fordi de har hørt, at Bente har et godt tag 
på børnene. Det har hun nu også på forældrene” siger Susanne med et smil. 
 
”At være tandlæge er i høj grad et spørgsmål om pædagogik og psykologi. 
Det er vigtigt, der er et tillidsforhold og en respekt imellem os og barnet. Her 
på klinikken har vi en fælles ånd og vi sætter barnet i centrum. Den personli-
ge kontakt betyder meget. Det har været fantastisk dejligt at have så mange 
børn og unge igennem mine hænder i alle de år. Øjnene og smilene kommer 
jeg til at savne”. 
 
”Vores mantra her på klinikken er ”Den forebyggende tandpleje er den bed-
ste tandpleje”. Det har vi som team arbejdet hårdt for. I gamle Sundeved 
kommune havde vi politikernes bevågenhed og vi fik et godt profylaktisk 
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arbejde op at stå. Vi sørgede for at komme tidligt ud i dagplejen, børnehaver 
og skoler for at børste tænder med børnene og give en forståelse for gode 
vaner.” 
 
”Profylakse er enormt vigtigt. Det forhindrer jo, at børnene får huller i tæn-
derne. Og det er en indsats, der kan løses af klinikassistenter eller tandpleje-
re. Smart, da det i dag kan være svært at tiltrække nye tandlæger. Her i Ve-
ster Sottrup har vi været nogle af foregangsmændene for en sådan forebyg-
gende indsats. Men personalet skal selvfølgelig brænde for ideen og bakke 
op. Ellers fungerer det ikke. Det er klart”. 
 
Siden jeg blev uddannet på Århus tandlægeskole i 1973 har jeg da mærket en 
forandring. Det kan jo ikke være anderledes. Vi har en anden kultur i dag. 
Børnene er blevet projekter. Og rent fagligt var det jo sådan i 70’erne, at bør-
nene jeg startede med alle sammen var vant til lattergas og blev boret fra øre 
til øre. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Mange har rigtig fine tænder og hø-
rer musik, mens de er i stolen. Desværre får mange børn og unge i dag syre-
skader. Det er de store "syreflasker" altså cola og lignende, der er årsagen til 
de varige syreskader på tænderne.” Man kan tydeligt mærke, at stod det til 
Bente, blev alt slik, sukker og sodavand bandlyst, men sådan er verden jo 
desværre ikke, så der vil fortsat være behov for en velkvalificeret tandpleje i 
fremtiden. ”Det er en rigtig god ide at børnefamilier laver aftale om, hvor 
meget og især hvor tit, Karius og Baktus skal fodres”. 
 
”Jeg har arbejdet meget med at lære børnene gode vaner. At de skal børste 
halvt tandkød – halvt tand”. (Jo, den sætning kan jeg godt huske fra min tid 
på Bakkensbro Skole, når Bente kom og vi skulle have fluorskylning). ”Sig 
til din mor og far, at i SKAL børste tænder hver dag”. ”Ja,ja” svarede en lille 
dreng en dag ”Men min fars tandbørste er jo alt for stor, Bente!” 
 
”I gammel Sundeved kommune havde vi et tæt og årelangt samarbejde vedr. 
tandregulering med specialtandlæge Jørgen Burhøj. Han arbejdede i 4 nabo-
kommuner og kom her i sine røde træsko en uge hver måned. Vi havde et 
utroligt givtigt samarbejde, som jeg satte stor pris på”. Bente sidder efter-
tænktsomt og overvejer den næste sætning. 
 
”Jeg ønsker Sønderborg Kommunes tandpleje al mulig held og lykke i frem-
tiden. Der skal jo ske en massiv ændring af strukturen. Fremover vil der kun 
være tre klinikker. Gråsten tandklinik skal betjene Gråsten, Broager, og en 
del af det gamle Sundeved. Den resterende del af Sundeved skal til Sønder-
borg. Alt med bøjler er nu udliciteret til en privat specialtandlæge, som har 
lejet sig ind på Humlehøj tandklinik. Min efterfølger Cornelia Obermann er 
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Denne reklameplads er 

til salg! 
Interesseret? 

Så ring til Bo  
Tlf.: 21 86 17 08                  

eller skriv til                        

redaktion@au-laug.dk     

Pasto Pedsen va præst i en lille 
landsby. 
En synda hæ i novembe i æ 
gudstjennest midt i æ  prægen va 
de jen a kjærk gængere dæ host 
naue så tombe. 
Pasto Pedsen kyt en pak Gajol 
nen te ham å såje måske det kan 
hjælp,å fort sat sin prægen.  Åd dæ ætte bløv han koldt Gajol 
Pedsen. 

også allerede ansat. Vi har haft et overlap og jeg er tryg ved at overlade po-
sten til hende.” 
 
Jo, der kommer til at ske store ændringer. Ikke kun for tandklinikken og 
Bentes højtbeskattede medarbejdere. Men også for Bente. For dagligdagen 
som klinikchef er slut og tiden som pensionist kan begynde. 
 
”Jeg har altid været meget aktiv. Og nu, hvor min mand også er pensioneret, 
håber jeg, at vi kan få lejlighed til at udvide vort nyligt påbegyndte liv som 
campister. For jeg kan så godt lide at rejse og opdage nye steder. Min have 
har også en speciel plads i mit hjerte. Der elsker jeg at bruge mine kræfter. 
Og så er der jo vores børn og tre dejlige børnebørn. Det bliver dejligt at få 
mere tid til dem” slutter Bente. 
 
På vegne af alle børn og forældre og et engageret personale ønskes Bente et 
skønt og givtigt otium. Tusind tak for indsatsen på Vester Sottrup tandklinik.  
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på Eckersberg friskole d. 27. og 28. på Eckersberg friskole d. 27. og 28. på Eckersberg friskole d. 27. og 28. på Eckersberg friskole d. 27. og 28. 

november 2010.november 2010.november 2010.november 2010.    
Program Lørdag: 
  

 Kl. 12:00   Aktiviteterne og boder åbner. 
 Kl. 14:00   Børnelotto med fine gevinster 
 Kl. 16:00   Julemarked lukker, på gensyn i morgen. 
 

 

 Blans landsbylaug holder Lørdag Juletræstænding  
 Kl. 15:00 – 17:00. Se mere om dette i Blansingern og Eckeskallen. 

 

Program Søndag: 
            Kl. 10:00 – 16:00 Er der åbent for aktiviteterne og boderne.  
            Kl. ca. 14:00        Får vi få besøg af Julemanden som i år  
        ankommer i Hestevogn. 

 

 

Kom og vær med til et par hyggelige dage, med mange sjove ak-
tiviteter. 
 

 
                    Lav årets mandelgaveLav årets mandelgaveLav årets mandelgaveLav årets mandelgave    

Hestevogns turHestevogns turHestevogns turHestevogns tur    
(kun søndag)(kun søndag)(kun søndag)(kun søndag)    

        Bageværksted    Bageværksted    Bageværksted    Bageværksted        
        (kun søndag)(kun søndag)(kun søndag)(kun søndag)    

LysstøberiLysstøberiLysstøberiLysstøberi 

JuledekorationsJuledekorationsJuledekorationsJuledekorations----

værkstedværkstedværkstedværksted    

Enkelte boder Enkelte boder Enkelte boder Enkelte boder 

med udstilleremed udstilleremed udstilleremed udstillere    

Lav dit eget julekort Lav dit eget julekort Lav dit eget julekort Lav dit eget julekort 
eller andre korteller andre korteller andre korteller andre kort    

Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen    
    StøtteforeningenStøtteforeningenStøtteforeningenStøtteforeningen    
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Stafetten er denne gang givet videre til Hans Schmidt & Søn 
 
 
 
 
 

Hans Schmidt & Søn modtog stafetten af Witt & Søn A/S Ullerup. 
Firmaet blev grundlagt i april 1950 af Hans Schmidt og havde op gennem 
60érne 7 ansatte, hvoraf de 3 boede i smedjen med kost og logi. Med 7 i fa-
milien og 3 på kost har der altid summet af liv i smedjen. 
Efter 52 år som selvstændig valgte smedemester Hans Schmidt at lade søn-
nen Paul Henrik overtage produktionen. I dag råder vi over et produktions-
areal på 600 m2, hvor vi i alt er 3 veluddannede medarbejdere/indehaver, der 
aktivt løser stillede opgaver. 

I 
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PENSION OG BUTIK 

LABJOY 

- for hunde og  

katteinteresserede 

v/Betina & Ken Julius 

Aabenraavej 151 Baså 

www.www.www.www.labjoylabjoylabjoylabjoy.dk.dk.dk.dk    

TLF.  74420594 / 24630594 

Pølsevogn: 

Udlejning af pølsevogn til 

din næste fest. 

Kr. 500.- 

Ring til Rita Nielsen 

74 46 17 46 

BLANS LANDSBYLAUG 

Produktionen er der stor erfaring i halmfyringsanlæg, stålskorstene, beholde-
re, olietanke og alle former for pladejernsbearbejdning. Dertil har vi udvidet 
vores produktion en stor del ud i det private marked, med feks.   
 
 

Specialudførelser af alle former for haveudsmykning/bearbejdning 
• Gelænder 
• Altaner 
• Havelåger 
• Postkasser 
• Pavilloner 
• Fuglehuse 
• Garage 
• Udestuer 
• Opgaver efter ønske 

Produkterne leveres i alle former for stål galvaniseret stål, og kan leveres far-
vet ifølge ønske. Der er andre udførelser på vores hjemmeside som er 
www.hsm-avnboel.dk, vi går selvfølgelig aldrig af vejen for nye udfordrin-
ger. 

 
Stafetten gives hermed videre til  
SUNDEVED EL-SERVICE ApS, Ullerup. 
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Nu nærmer sig den søde juletid, og med den også manges tradition med et 
besøg i kirken juleaftensdag.  
Derfor har jeg bla. med KT’s hjælp, fundet lidt fakta frem om sognets abso-
lut ældste bygning, som så mange af os besøger den dag. 
 
Sagnet fortæller, at kirken oprindeligt skulle bygges i sognets vestlige del 
(Brobøl). Men alt hvad der blev bygget om dagen, var hver morgen slået i 
ruin. Derfor endte det med, at kirken i stedet blev bygget på det højeste sted i 
Ullerup. Nemlig ”æ pold”. 
Skulle denne del af kirkens historie have hold i sandheden, er det begivenhe-
der som hændt for over 800 år siden, for det originale kirkeskib og det origi-
nale kor er bygget imellem år 1150 og 1200.    
Kirken er bygget i romansk stil, med seks meter høje mure - udvendigt af 
tilhuggede kvadre, indvendigt af marksten. Dengang var kirkerummet ikke 
det lyse rum, vi kender i dag, for det eneste dagslys kom ind igennem små 
vinduer.  Af de oprindelige meget små, romanske vinduer er der i dag kun 
bevaret to i korets nordside. Ved sidste kirkerestaurering i 1969 blev disse to 
vinduer ”genåbnet”, og der blev indsat mosaikruder. 
Taget var oprindeligt tegldækket, senere blytækket, men er igen tegltækket.  
 
Koret var oprindeligt kun halvt så stort som idag. Korets østvæg var formet 
som en halvrund udbygning (en såkaldt APSIS). I denne udbygning sad et 
lille vindue, hvorigennem morgensolen kunne skinne.   
Udvidelsen af koret skete mellem 1350 og 1400, og den gamle apsis med 
den krumme mur blev revet ned, men syldstenene (sokkelstenene) findes 
endnu den dag i dag, som syldsten under korets østligste del. 
 
Blansingerkapellet,  sydkapellet, eller sideskibet er en af de nyeste tilbygnin-
ger til vores kirke og er opført i begyndelsen 1500-tallet som gravkapel for 
Blansgårds ejere. Det blev overhvælvet med smukke stjernehvælvinger og 
blev sat i forbindelse med kirkerummet ved hjælp af to spidsbuede arkader 
med en svær murpille imellem. Igennem tiderne har det været anvendt til 
mange forskellige ting, såsom ligkapel, undervisningslokale, bårerum, m.m.. 
Der har tidligere været adgang til kirken gennem en dør i vestsiden af kapel-
let. Den nu tilmurede dør ses tydeligt på muren. Iøvrigt var der før Blansin-
gerkapellet blev opført et våbenhus, lige et par meter vest for gravstedet for 
provst Andersen. For nogle år siden fandt man syldstenene til dette våben-
hus. 
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Tårnet som er bygget af teglsten og tækket med skiffer, stod færdigt i 1902. 
Den underste etage kom til at fungere som våbenhus, i stedet for det førom-
talte vest for Blansingerkapellet, og det gamle klokkehus forsvandt fra  
kirkegården. 

I gamle skrifter finder man desuden omtalt et ”benhus” (et sted man opbeva-
rede opgravede knogler). Det er sidste gang omtalt i 1658, så vi må formode, 
at det har været væk i flere generationer, da denne tegning er lavet. Men når 
man af og til må grave på kirkegården, kan man støde på ting i jorden, som 
kan undre en. Bl.a. findes der nogenlunde samme sted, som man kan se den 
lille høj inde på kirkegården, resterne af noget, som kan have været et funda-
ment. Så om den lille høj i virkeligheden er en ruin efter et benhus der er 
væltet under den første Slesviske krig i 1848-1850, må der herefter gisnes 
om.  
 

Ullerup kirke anno 1849. 
Tegnet af  Herrn Moajors von Brück von 3ten kgl. Sächischen Linien Infanterie Regiments 

Våbenhus Klokkehus 

Ruin af benhus ? 
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Disse fine flasker, indeholdende 
de liflige dråber af julesnapsen 
årgang 2010, var hvad et dommer-
panel på i alt 11, i begyndelsen 
yderst kompetente prøvesmagere, 
fik at se, da de stillede op til prø-
vesmagningen. 
Der blev set på, snuset til, smagt 
på, gurglet i (så vidt jeg husker), 
kommenteret, og givet point.  

Kommentar som: Dufter godt, flot farve, likøragtig, py-ha!, godt krydret, 
morgenbitter, mild og rund - mere til dessert, hvad nummer er det nu vi er 
kommet til?, egner sig ikke til altervin, duer ikke til æg (dem koger man s.. 
da også i vand), lugter som Kahlua, lød under 
hele forløbet, og karaktererne blev løbende givet 
 

Hver enkelt dommer kunne uddele fra et til ti 
point til hver enkelt snaps. Den ultimativt største 
samlede karakter ville således blive 110, men 
som et ”klogt” hoved i løbet af aftenen fik filo-
soferet sig frem til, ”så er det med snaps som 
det er med børn og saftevand, nogen kan li’ en 
slags andre en anden!” 
Derfor fik ingen snapse topscore, men med 
dommerstemmerne: 8-8-9-9-3-3-7-8-9-3-8 fik 
Lilly Gåsdal’s ”den lille skarpe” et samlet po-
inttal på 80, og blev derved konkurrencens vin-
der.  

Den vundne præmie ses her 
i sin nye ejers besiddelse.  
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Hermed gives vinderopskriften videre til andre julesnapseglade Avnbøl Ulle-
rup-borgere. (De øvrige opskrifter kan ses på www.au-laug.dk) 

 

 
• 3 hakkede figner 
• Skrællen af 1 usprøjtet appelsin 
• 5 kardemommekapsler 
• 8 hele sorte peberkorn 
• 8 hakkede mandler 
• ½ muskatnød 
• 1 flækket vaniliestang 
• 6 hele nelliker 
• 3 stjerneanis 
• 1 kanelstang 
• (event. 1 knivspids safran) 
• 1 flaske Brøndumsnaps 

1. Hak fignerne groft 
2. Skræl appelsinen med kartoffelskræller el. skarp kniv uden at få den hvi-

de hinde med. Selv en lille smule af den hvide hinde vil kunne smages. 
3. Kom alle ingredienser i et syltetøjsglas, hæld snaps over og skru låget 

fast. 
4. Smag på snapsen efter et par dage. Er smagen ikke kraftig nok, kan den 

trække nogle dage længere, - husk at smage på snapsen dagligt. 
5. Når snapsen har fået den ønskede smag, filtreres den igennem et kaffe-

filter, og hældes på flaske. 

Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen: 
Jørgen Rasmussen :    74 46 14 09 
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78 
 
Tilmelding til alle arrangementer i husholdningsforeningen: 
Gunhild:   74 46 14 22 
Lilly:    73 46 10 69 
Anna:   74 46 12 59 
Helle Ohlsen:  74 46 17 01 
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Se telefonnumre til  

pensionistforening og  

husholdningsforening på side 35. 

December 
Søndag d. 5 kl. 19.00 
Adventsmøde arrangeres med Ullerup menighedsråd. 
Efter andagt i kirken er der kaffe på Ballebro færgekro hvor Bjarne Nielsen 
(Brovst) vil fortælle ”Jysk humor” og et par julehistorier. 
Gerne tilmelding til Gunhild el. Lilly (Husholdningsforeningen) 
Tirsdag d. 7 kl. 14.00 
Julehygge på forsamlingsgården i L lokalet, hvor Annelise læser historier, 
kaffe—pakkelotto med medbragte pakker til ca. 40,00 kr. 
Pris for kaffe 40,00 kr. 
Tilmelding senest d. 1/12. (Pensionistforeningen) 

Fredag d. 17/12 2010 i tidsrummet fra kl. 13,30 til kl. 15,30  
Ullerup Børnegård. Afskedsreseption for Christel Lind 
Tirsdag d. 28 kl. 15.00 til 16.30  
Juletræsfest i gymnastiksalen på Bakkensbro skole se side 18. 

Januar  
Tirsdag d. 18  kl. 14.00  
Leo Randløv fra Christiansfeld fortæller om livet som skærsliber. 
på forsamlingsgården i L lokalet,  
Kaffe og foredrag 60,00  
Tilmelding senest d. 11/1 (Pensionistforeningen) 
Mandag d. 24  kl. 17.30  
Fællesspisning  på skolen 

Februar  
Tirsdag d. 8 kl. 18.30 
Retten i Sønderborg 
Rundvisning i retsbygningen i Sønderborg.(Husholdningsforeningen) 
Efter rundvisningen er der kaffe på Vollerup kro. 
Max 20 deltagere tilmelding senest d.1/2 til Gunhild el. Anna  

Marts  
Tirsdag d. 8 kl. 14.00 
Generalforsamling i pensionistforeningen. 
på forsamlingsgården i L lokalet 
Tilmelding senest d. 1/3(Pensionistforeningen) 
Tirsdag d. 8 kl. 19.00 
Generalforsamling i husholdningsforeningen 
Efter generalforsamlingen vil hudplejeklinikken i Ulkebøl vise, hvordan man 
skal pleje vores hud. På Bakkensbro skole. 
Gerne tilmelding til Gunhild e. Helle Ohlsen. (Husholdningsforeningen) 
Tirsdag d. 8 kl. 19.30 
Generalforsamling i landsbylauget nærmere i næste blad. 
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