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  Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. 

 Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 

Ser man bort fra en udpræget mangel på dunkel belysning, 

tæt tobaksrøg, slagsmål, og selvfølgelig barmfagre, vellyst-

ne og syndige piger, var klasseværelset pludselig blevet 

forvandlet til en lastens hule.  
Læs lidt mere om en herreaften på Bakkensbro side 10 
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Skal man i disse år være politisk korrekt, skal man spare så me-

get energi som muligt. Dog må man også være realist, og se på 

hvor det er fornuftigt at spare og hvor det er ufornuftigt at spare. 

At dette finder vej til mine tanker netop nu, hænger lidt sammen 

med den opgave, jeg har påtaget mig ved at redigere AU-posten. 

Jeg oplever nemlig, at det ofte koster mere energi for mig at få 

læsere af bladet, til også at levere stof til bladet, end det gør selv at investere 

energien i selv at forfatte teksterne. Med få undtagelser kræver det nemlig 

store anstrengelser at få folk til at komme med bidrag i form af tekst og bille-

der til bladet. Dette skal dog ikke hindre mig i, fortsat at opfordre alle til at 

tænke på mig, hvis man ser eller oplever noget, som kunne være af relevans 

for bladet. For jeg er absolut af den mening, at jo flere forfattere jo bedre. 

Også denne gang er det blevet til 40 sider, med en blanding af aktuelt, histo-

risk, oplysende, og informativt stof, en hel del større eller mindre firmaer 

støtter os med reklamer, og ikke mindst har kirkebladet været en fast be-

standdel af  bladet det sidste års tid.  

Der er ingen tvivl om, at kirkebladets nye skæbne har såvel tilhængere som 

modstandere, og efter det første års samarbejde har emnet været drøftet i me-

nighedsrådet. Kirkebladet forbliver indtil videre i sin nuværende form, men 

det kunne være rart med nogle tilkendegivelser om emnet. Derfor vil ris eller 

ros i den anledning være velkommen. 

I fremtiden forventer vi at se flere foreninger få deres virke på Bakkensbro. 

Lige nu er tre flyttet ind, og den ene af disse har denne gang fortalt lidt om 

sig selv. På samme måde håber vi at få de andre foreninger til at fortælle, 

hvem de er i de kommende blade. 

Vi har nogle gange sagt nej tak til at reklamere for Echersberg friskole. Det 

har vi gjort med den begrundelse, at det var Bakkensbro skole, vi skulle 

kæmpe og reklamere for. Nu har vi som bekendt ikke længere skolen i vor 

nærhed, og vil derfor byde Echersberg friskole velkommen på siderne også. 

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Som altid var også det sidste 

kommunalvalg, skidt for nogen og godt for andre. For Gitte Uttrup i Avnbøl 

var det skidt, for hun blev ikke valgt ind i byrådet igen. Godt var det til gen-

gæld, at hun derved fik overskud til at være initiativtager til en dilettantfore-

stilling, som efter sigende skal vises i efteråret. Andetsteds i bladet efterlyser 

Gitte skuespillere, lys og lydfolk og mange flere, som vil deltage i dette pro-

jekt.  

Det nye kultur- og aktivitetshus har i vinterens løb været flittigt brugt, og 

dets fremtid synes at være sikret, hvis bare nogle hænder og hoveder vil være 
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behjælpelige i fremtiden. Arbejdet med projektet og dets fremtid har stået 

lidt stille vinteren over, men også her bliver der taget fat igen, når de lyse 

timer bliver flere.  

Vores børnehave lukker, og ungerne skal snart køres til Sottrup for at blive 

passet. Det er slet ikke den optimale løsning, men hvis alternativet var blevet 

en børnehave med meget få  børn, for lidt personale og for ringe åbningstider 

og aktiviteter, må man nok erkende, at en anden løsning var der nok ikke. 

Tilbage er så alle os som bor her, og som nyder at være her, nyder det sam-

menhold som vi faktisk har, og gerne vil vore naboer og venner. Vores opga-

ve må i fremtiden være at bevare optimismen, bakke op om de ting som sker, 

og så bare erkende, at til trods for manglende skole og børnehave, virker 

Avnbøl - Ullerup som noget af et smørhul.  

Til sidst en opfordring til at komme til landsbylaugets generalforsamling d. 

19. marts på skolen. Uden at der skal drages paralleller til aftenens senere 

forløb, har vi fået en affaldsekspert til at starte aftenen op med at fortælle om 

kommunens affaldssortering, give gode råd og fortælle om projektets konse-

kvenser for økonomi, miljø osv. 
 

God læselyst Bo 
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Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag 

den 6. april. 

Vi vil vinde!!!!! 

Tag derfor godt imod indsamlerne. 

Fantastisk at bo i Avnbøl – Ullerup! 
Nu er det blevet vedtaget, at Børnegården i Ullerup lukker. Og efter at Bak-

kensbro lukkede som skole sidste år, går det lidt den forkerte vej med hensyn 

til udviklingen i Avnbøl – Ullerup området. 

Men vi må jo huske, at der er flere skoler inden for 4-5 km. Der er Ny-

damskolen i V. Sottrup, friskolen i Blans, samt Gråsten friskole i Adsbøl. Så 

med hensyn til skolevalg er der mulighed for alle at komme i skole i en rime-

lig cykelafstand. Og så er der skolebusser, der kører i skole både morgen og 

hjem igen om eftermiddagen. 

Vi bor godt til at komme på arbejde både nær og fjernt. Vi har gode mulighe-

der for at komme til Sønderborg og Als. Med motorvejen er der ikke langt til 

hverken Aabenraa, Kolding eller Flensborg.  

Der er gode busforbindelser til både Sønderborg og Aabenraa. Det kan natur-

ligvis godt blive meget bedre, men vi skal ikke begynde at se for sort på det. 

Vi er også begyndt at få et godt aktivitets- og foreningshus på Bakkensbro. 

Der sker meget her, som vi kan arbejde videre med. Vi må leve med, at sko-

len er væk. Med fritidslivet på Bakkensbro kommer foreningerne udefra til 

os. Så vi er stadig centrum for området. 

Allerede nu er der gang i bordbasser, radioamatører og modelflyverklubben, 

på Bakkensbro. Tempo, badminton, gymnastik og landsbylauget er her sta-

dig. Så huset er godt i brug. Samtidig er lokalhistorisk forening  på vej der-

op. Og vi håber på mange flere foreninger, der vil får deres daglige og ugent-

lige gang på Bakkensbro.  Dagplejen har også legestue i de gamle SFO loka-

ler. Der kommer loppemarked, og jeg håber flere foreninger vil holde deres 

foreningsmøder på adressen.  

Det er muligt, at vi forsøger at arrangere et åbent hus arrangement med de 

foreninger, der er i gang, hvor vi kan komme og se, hvad der foregår  
Jeg håber, vi kan bevare optimismen og være glade for at bo her. Og at vi 

kan reklamere godt for os. Så der kan komme nye borgere til vort område, 

når et hus skulle blive sat til salg. 

Vi bor jo dejligt her. Det må vi huske  
  Asmus. 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne marts, april og maj 2014.  

Adresser:  
 
Sognepræst 
Anders Kingo 
Langbro 2 b, Ullerup 
Tlf.: 74 46 12 17 
Træffes bedst  
tirsdag-fredag kl. 
17.00-18.00 
Mandag fri 
 
Menighedsrådsfor-
mand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.: 74 46 11 45 
 
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 
 
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! 
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Konfirmander den 27. april 

Jonathan Eduard Philip   Kirkepold 8, Ullerup  

Kasper Lykke Christensen  Bojskovvej 24   

Lucas Georg Philip Solmer  Avnbøløstenvej 73 A  

Peter Thue Frandsen   Kalvetoft 25, Ullerup  

Philip Lee Spangsberg Mathiasen Rufasvej 21, Avnbøl  

Mads Iskov Friis    Avnbølgårdvej 1, Avnbøl  

Nicky Palm Petersen   Pottegade 19, Blans  

Line Lorenzen     Kiding Skov 5, Bojskov  

Line Brøndum Knarhøj Petersen Pottegade 25, Blans  

Konfirmander den 4. maj 

Julie Bjerre Paulsen    Bækgade 18, Blans 

Katrine Høier     Blansskovvej 25, Blans  

Clara Mai Thorsen    Dybbølbygade 84, Dybbøl  

Josefine Esther Nybo   Kornblomstvej 4, Avnbøl 

Katinka Borg Pedersen   Povlstoft 11, Blans  

Johanne Borg Pedersen   Povlstoft 11, Blans  

Mathilde Wiborg Antonsen  Blansskovvej 7, Blans 

Sofus Tao Esthave Pedersen  Mejeritoften 16, Blans 

Malte Suldrup Larsen   Povlstoft 56, Blans 

Rasmus Rostgård Clausen  Blans Nørremark 34 

Joachim Skriver Møller   Peerløkke 69, V. Sottrup 

Christian Brockdorff Lorensen Bojskovskov 25 

Tommi Tofthøj     Blans Østermark 2 C 
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Formand: Jørgen Rasmussen   74 46 14 09 

Næstformand: Maren Hemmingsen 74 46 12 78 

Kasserer: Niels Erik Lund   74 46 10 69 

Sekreter: Bente Sønnichsen   74 46 12 98 / 51 22 23 58 

Menigt medlem: Didde Jepsen  74 46 15 80 / 42 19 14 49  

Suppleant: Gunhild Grau Christensen 74 46 88 66 

Suppleant: Meta Petersen   42 19 42 47 

Kontrollant bilag: Louise Schultz  74 46 12 80 

Bilagskontrollant: Else Reimer  21 31 33 36 

Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen 74 46 11 12 

Baby- / børneloppemarked søndag den 16. marts kl. 9-13 
 

Lørdag den 16. marts holder vi stort baby- / børneloppemarked på Bakkens-

bro skole. Der vil være en masse private sælgere, som sælger alt mellem 

himmel og jord til de små. Der vi også være mulighed for at købe en kop 

kaffe og et stykke kage. Arrangementet er gratis. Kom kig. Måske I står og 

mangler f.eks. en Højstol. Kom og gør et kup. Unge som gamle.  
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Vidste du, at bøgetræet først blomstrer 

fra 40-50 års alderen, og selv da ikke 

hvert år? Til gengæld kan det, hvis da 

ikke det bliver fældet forinden, blive 35-

40 meter højt og blive 250 år gammelt.  

Og så lige en lille historie om bøgen 

Bogstaver og bøger 

I vikingetiden kaldte man bøg for bog. Når vikingerne skulle skrive noget, 

lavede de en stav af bøgetræ og snittede runer ind i den. Og fordi bøg hed 

bog, så kom sådan en bøgestav til at hedde en bogstav. Sådan fik bogstaver-

ne deres navn. Og ordet bog - altså sådan en man læser i - kommer også fra 

bøgestavene med alle runerne. 

Sms er en forkortelse af små mobile sætninger. Denne runepind fra Bergen 

har været datidens sms. Teksten lyder:  

”Gyda siger du skal gå hjem nu”.  

1200-1400-tallet 
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Tre generationer af ”drenge” mødte en 

januaraften op for, for første, men ikke 

sidste gang at komme til herreaften på 

Bakkensbro. Sædvanen tro var det Ul-

la, Robert og hjælpere, som stod for 

det kulinariske. Menuen stod på gule 

ærter med alt, hvad der til en sådan 

spise kan tænkes af tilbehør. Såvel ær-

ter som tilbehøret blev behørigt skyllet 

ned med øl og snaps.  

På opfordring havde mange medbragt 

kort og terninger, så der blev spillet, 

raflet, og fortalt gode historier til langt 

ud på natten.  

57 herre i alderen fra 18 til 78 blev 

bespist denne aften, og det største 

spørgsmål som næste dag stod tilbage, 

var ikke om dette skulle gentages, men 

hvornår og hvor ofte.  

 

Flere piger har efterfølgende krævet et svar på, hvornår et tilsvarende ar-

rangement for det ”svage” køn blev afholdt. Herom kan kun siges følgende: 

Har du en god idé til sådan en aften, og kunne du tænke dig at hjælpe med at 

få det afviklet, så kom bare med ideerne.  

70 liter gule ærter blev tilberedt og fortæret. 

I allersidste øjeblik før bladet gik i trykken, dukkede følgende op på Avnbøl-

Ullerups facebookside.   

Sundeved Gymnastikforening har også sommergymnastik, der er børnegym-

nastik, børnezumba, Pilates og zumba for de voksne på Nydamskolen. På 

Bakkensbro kommer der træning med store bolde/elastikker/håndvægte og 

CrossGym. Tider og priser kan findes på vores hjemmeside www.sundeved-

gymnastik.dk og på vores facebookside. 

http://www.sundeved-gymnastik.dk
http://www.sundeved-gymnastik.dk
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Vi har brug for dig! 

 
Første møde i et kommende ”dilettantudvalg” blev afholdt hos Gitte Ut-

trup en aften i februar. Efterfølgende har Gitte skrevet følgende: 

Første møde blev afholdt i god ro og orden - med masser af grin og gode 

historier. Fedt! 

Vi blev enige om, at målet er at spille dilettant til efteråret. Et muntert 

teaterstykke om de forviklinger, der selvfølgelig også er en del af lands-

bylivet.  

Der er brug for skuespil-

lere, musikere, malere, 

sangere, makeup arti-

ster, lys- og lydfolk mv. 

Vi er en lille flok på 

syv, som synes ideen er 

fantastisk og har lyst og 

energi til at kaste os ud i 

opgaven. Jo flere jo bed-

re. Så kom og vær med. 

Næste møde er den 13. 

marts kl. 18.30 - igen på 

Avnbøløstenvej 2 B  
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Hvorfor graver de? 
Vinteren igennem er der blevet gravet hele vejen fra Sønderborg til Ullerup 

og videre til Blans. På kommunens hjemmeside kan man om gravearbejdet  

læse følgende om Transportanlæg Blans-Ragebøl: 

Projektet omfatter nedlæggelse af renseanlæggene i Blans og Ullerup, samt 

etablering af et nyt transportanlæg, som består af 3 pumpestationer og en 

trykledning fra Blans til Ragebøl. Spildevandet fra Blans, Ullerup og Vester 

Sottrup vil herefter, via det nye transportanlæg, blive pumpet til rensning på 

Sønderborg Renseanlæg. Projektet udføres på baggrund af Sønderborg Kom-

munes Spildevandsplan 2009-2016. projektet forventes færdiggjort i sidst i 

maj 2014 

 
 
 
 
 

Søndag den 27. april 
kl. 10-12 Bakkensbro skole 

Vi sørger for godt vejr og affaldssække - og som vi plejer, 
serverer vi øl, vand og pølser til middag, når vi alle er 

kommet hjem fra vore ruter. 
 

Du skal altså bare komme med dit gode humør, og så får 
vi et par hyggelige timer sammen - som vi plejer  
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Frøerne kommer frem! 

Selvom det endnu er køligt, er de første forårsfrøer 

dukket frem. I vintertiden opholder frøen sig nedgra-

vet i jorden eller i mudderet på bunden af søen. Her 

ligger den i dvale og venter på forår. For den butsnu-

dede frø, vores almindeligste frø, nærmer yngletiden 

sig. Fra sidst på måneden begynder aktiviteterne ved 

vandhullerne og man kan høre frøernes kvækken. 
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Indvielsen af ny legestue 

Dagplejen Rollingerne. 
 

Nyt liv i BAKKEHUSET! 
 

Onsdag d 19/2 2014 havde vi i dagplejen ROLLINGERNE indvielse 

af vores nye legestue, hvor vi havde inviteret borgmesteren til at komme og 

klippe den røde snor over til legestuen, vi havde samtidig fastelavn. Borg-

mesteren blev mødt og modtaget af meget fine udklædte børn lige fra pira-

ter, Pippi til prinsesser. 

Borgmesteren holdte åbningstale 

efter fulgt af vores pædagogiske 

leder. 

Opbakningen fra vores forældre var 

igen overvældende, og vi takker 

mange gange jer forældre for jeres 

støtte, når vi holder vores forskelli-

ge kulturelle arrangementer. Endnu 

engang mange tak, og tak til borg-

mesteren fordi han satte tiden af til 

at klippe den røde snor over til vo-

res legestue og den fine gave vi 

modtog. Også tak for blomsten. 

Laura var den heldige pige, som 

var Borgemesteren behjælpelig 

med en saks, så han kunne klippe 

den røde snor over. 

 

 

Og bagefter! Skulle der slås kat-

ten af tønden. 
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I skrivende stund bliver der gjort klar til fastelavn på brandstationen, og når 

bladet udkommer, er festen nok overstået. Derfor ikke de mange ord om fa-

stelavnsfesten, hvor vi i mange år har haft besøg af omegnens mange børn og 

deres forældre eller bedsteforældre. Som det kan læses på forrige side, er der 

allerede nu taget hul på tøndeslagningen for de helt små, så vi forventer, at 

man er kommet i god træning og er klar til at give tønden en ordentlig en på 

skallen.  

 

I Brandværnet har vi overstået den årlige generalforsamling i god ro og or-

den. Kaptajnen Jørn Mathisen kunne berette om et år uden de store og alvor-

lige brande, færdselsuheld eller forureninger. Et tilbagevendende problem i 

de senere år har været de mange blinde alarmer til slagteriet. Og hvor slagte-

riet fra sin side har gjort sit for at minimere unyttige udrykninger, har man 

fra brand- og rednings side aflastet Ullerup brandværn ved at lade brandvær-

nene i v. Sottrup og i Gråsten køre til slagteriet også, så hvert værn har en 

uge ad gangen. Dette har resulteret i, at ”fremmede” brandbiler til tider kan 

ses på udrykning i området.    

 

Hvis man kommer forbi brandstationen, kan man i øjeblikket se en stor pla-

kat, hvorpå man kan læse at vi mangler frivillige brandmænd. Dette er også 

sandt, men ikke alarmerende sandt. Ingen skal dog være i tvivl om, at de skal 

være velkomne til at kontakte os, hvis man går med en drøm om en fremtid 

som brand- mand eller pige i Ullerup frivillige brandværn. Vi bliver jo alle 

ældre, så en naturlig udskiftning er nødvendig. 

 

Traditionen tro vil brandværnet i foråret komme på besøg hos alle for at sæl-

ge støttekort. Sidste år gik de indsamlede penge til endnu en hjertestarter, så 

vi nu har en hængende i Blans, en i Ullerup og en i Avnbøl.  

Hvad dette forårs indsamlede beløb vil gå til, er endnu ikke vedtaget, men en 

frivillig forening kan jo altid finde gode formål med pengebeløb.  

 

Vh. 

Ullerup friv. Brandværn. 
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Generalerne er flyttet ind.  

Efter lukningen af vores gamle tilholdssted har Bordbasserne fra Als og om-

egn fundet et nyt hjem på Bakkensbro skole. Måske har I allerede set os der-

ude, da vi har været flittige til at indvie lokalerne i juledagene. Vi er for-

holdsvis nemme at genkende, for vi spiller forskellige figurspil og brætspil 

og til dette skal vi bruge en god del plads til vores terrænplader. 

Foreningen har eksistereret siden 2007 og har siden stiftelsen haft lokaler på 

Stensgård uden for Sønderborg. Disse er desværre blevet lukket, og kommu-

nen har tilbudt os lokaler på Bakkensbro skole i stedet. Vores skeptiske tan-

ker over afstanden til Sønderborg blev dog hurtigt fejet væk, da vi så lokaler-

ne. De ekstra 10 minutter overlever vi hurtigt, når udbyttet i den anden ende 

er nogle dejligt store lokaler og opbevaringsplads, samt nogle flinke naboer. 

Foreningen har altid været en lille forening bestående af ca. 12 medlemmer, 

der alle dyrker en form for figurspilshobby. Det mest udbredte og kendte fi-

gurspil hedder Warhammer og Warhammer 40.000. Disse produkter har man 

engang blandt andet kunne købe i Bog og Idé. 

Hobbyen består af tre dele, hvor man samler, maler og bekriger hinanden 

med figurer fra verdener, der bedst kan beskrives som noget lignende Ringe-

nes Herre med orker og elvere. Hobbyen kombinerer en blanding af artisti-

ske kundskaber i form af maling af sine figurer ned til hver mindste detalje 

og strategiske tanker i både opbygningen af ens kampstyrke og til selve sla-

gets kamp. 

Vi håber at kunne bidrage med vores tilstedeværelse, og hvis I ser os ud-

kæmpe nogle slag ude på skolen, skal I ikke være bange for at komme ind og 

hilse på. 

Morten Schmidt/ Formand for Bordbasserne fra Als og Omegn 

Vi kan findes på: www.Bordbasserne.dk eller facebook: 

www.facebook.com/groups/bordbasserne 

http://www.Bordbasserne.dk
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Marts måned er opkaldt efter Mars,           

en romersk krigsgud.  

Det ældre danske navn er Thors måned  el-

ler tordmåned, som kan henvise til guden 

Thor eller til ordet tord, som betyder gød-

ning, idet marts er den måned, hvor sneen 

smelter og markerne bliver tørre, så der kan 

køres gødning ud. 

På grund af et stadigt faldende børnetal i Avnbøl - Ullerup, har man nu be-

sluttet at lukke Ullerup børnegård. I sine velmagtsdage vrimlede det med 

børn i børnehaven, men i skrivende stund er der kun 38 børn tilbage. Dette 

antal bliver minimeret til 23 i maj måned, og ser man et år frem i tiden, vil 

der i maj 2015 kun være 15 børn tilbage. Dette var de kendsgerninger, som 

bestyrelse og politikere har måttet forholde sig til da en beslutning skulle 

træffes om børnehavens fremtid.  

I dag er en børnehave ikke kun et pasningssted, men der stilles også krav om 

f.eks. læring i børnehaven, som forældre forventer vi også et vist niveau af 

aktiviteter (f.eks. en skovtur eller en tur til stranden af og til).  Med så få 

børn og dermed også et stærkt begrænset antal personaletimer, vil disse krav,  

forventninger og behovet for acceptable åbningstider ikke være muligt at op-

retholde.  

Som bosiddende i området er det trist at skulle miste endnu en institution, 

men trods alt må det være børnenes tarv som tæller mest, når beslutninger af 

denne art skal tages. Derfor må lukningen nok accepteres som værende nød-

vendig. 
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Uttrup Coaching byder dig velkommen 

 
Coaching kan bidrage til at 

 

 arbejde med prioriteringer og sætte små og store mål 

 øge arbejdsglæden samt give et endnu bedre samarbejde 

 undersøge nye veje at gå og få øje på forrygende løsninger 

 skærpe dit uddannelsesvalg eller tage fat i jobsituationen 

 blive klogere på sig selv og skabe en sundere livsstil 

 finde alternativer, skabe overblik og afklaring 

 

Tilbud i marts måned 

De første to kunder får hver en gratis coaching. 

De næste tre kunder betaler hver 300,- kr. for en coaching. 

Kontakt mig på 2224 8940 eller gitte@uttrupcoaching.dk 

Avnbøløstenvej 2 B, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Find mig også på www.uttrupcoaching.dk eller på Facebook. 
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 Avnbøl-Ullerup landsbylaug 
 

indbyder til generalforsamling 
 

onsdag d. 19. marts klokken ca. 20.00 (efter Susanne Jes-

sen Møllers indlæg om affaldssortering  side 27) 

 
i foreningslokalerne på Bakkensbro 

 

Med dagsorden iflg. vedtægter.   

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Laugets fremtidige arbejde 

6. Forelæggelse af budget 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter 

9. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv inden 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. 
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Veteranknallertstumpmarked i Ullerup! 

 

Lørdag d. 3. maj klokken 9.00, bliver gara-

geportene på Vestvejen 9 i Ullerup for 23. 

gang slået op til stumpmarked. Gamle knal-

lertentusiaster, eller rettere entusiaster med 

interesse for gamle knallerter (måske begge 

dele), har fået for vane at sætte sig stævne i 

Ullerup en gang hvert forår. Det er Sønder-

jyllands veteranknallertklub, som er arran-

gør af stumpmarkedet, og skal man tro da-

gens vært, så er det for egen risiko, hvis 

midaldrende fruer lader ægtemænd få løbe-

pas denne dag. Det er nemlig ofte sket, at en 

tilfældigt forbipasserende herre i omtalte 

aldersgruppe pludselig har følt sig hensat til 

en svunden tid og bare ikke har fået ro i sind 

og sjæl, før en pludselig opstået trang til, ”at 

eje og skrue på sådan en knallert som jeg havde engang”. 

I takt med at udhuse, garager og lader bliver tømt eller sat i stand, dukker der 

af og til en kasse med gamle knallertstumper op. Skulle dette være tilfældet, 

er man velkommen til at kontakte Frede på tlf. 74 46 10 90. så kan vi jo se, 

om noget stadig kan bruges, siger Frede. 

En veteranknallert er ikke nødvendigvis 

det samme som en 2. gears Diesella, 

eller en Velo Solex. Når en knallert har 

nået en alder af 35 år, er den at betragte 

som en veteran. Det vil altså sige, at den 

gode Puch Maxi, eller Yamahaen, som 

flere af os måske mener er af næsten 

nutidig teknik og finesse, faktisk har 

nået skelsår år og alder.   

Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup 

og se hvad der er aktuelt lige 

nu, ved at komme med i face-

bookgruppen Avnbøl-Ullerup. 
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Ovnfaste fade, pander, potter og skåle.  
Efter skolelukningen sidste sommer har det tyndet så meget ud i køkkengre-

jet på Bakkensbro, at der stort set ikke er noget tilbage. 

Derfor efterlyser køkkenholdet køkkengrej til brug, når de laver mad til vo-

res fællesspisninger på skolen. 

Har du køkkengrej i overskud, må du gerne kontakte  

Ulla på tlf.: 40 95 36 57  

eller Robert på tlf: 40 76 67 18 



24  

 

D. 24. februar afholdt Avnbøl-Ullerup vandværk sin 

årlige generalforsamling. Generalforsamlingen forløb 

for andet år i træk uden store sværdslag og uden be-

retninger om uoverensstemmelser med kunder. Selv 

om der på visse måder har været en vis underhold-

ning i at overvære de verbale øretæver, som ved tidli-

gere generalforsamlinger er blevet uddelt til ikke kun 

bestyrelsen, men også til tider til alle fremmødte, er 

det nu betryggende at vide, at den igennem en årræk-

ke verserende sag med en enkelt forbruger ikke læn-

gere koster store bestyrelsen store kvaler og vandvær-

kets kasse større udgifter til advokatbistand osv. 
 

Vandværket har i år eksisteret i 80 år, og i den anledning har jeg samlet lidt 

fakta fra tiden, som for længst er gået.  
 

I 1934 var det almindeligt, at hver husstand og ejendom havde sin egen 

brønd, hvorfra vandet blev hentet op. Når et nyt hus skulle bygges, var de 

første håndværkere, som kom til stedet, som regel brøndgraverne. Efter med 

pilekviste at have fundet det mest egnede sted at grave, kunne brønden så 

graves. Der var dog ingen garanti for leveringssikkerhed, så en tør sommer 

kunne betyde, at vand måtte hentes i dam, sø eller vandløb.  
 

Selvfølgelig var der nye muligheder med rindende vand - en hane i køkkenet 

som bare skulle drejes på, der kunne fås opvarmet vand igennem rørene til 

badekar og et wc med træk og slip – det lille hus i gården, med hjerte i døren 

kunne afskaffes, osv. Jo en forbedring ville det bestemt være.  

Men pengene var små i disse tider, en arbejder tjente ikke mere end en krone 

i timen, hvis man da havde arbejde. Arbejdsløsheden var stor, og var man 

arbejdsløs, kunne det kun blive til et par kroner om dagen, og lidt til hvis der 

var børn i familien. Krisen var slem i hele verden, så nogen snarlig bedring i 

nær fremtid var ikke at se. Derfor var det da også med nogen skepsis, at dis-

se nye ideer blev modtaget. ”Nok kunne brønden være tør, men der kom jo 

altid vand i den igen”.  
 

Efter endnu en tør sommer i 1934 blev driftige borgere såvel i Avnbøl som i 

Ullerup alligevel enige om, at det var på tide at få lavet vandværk i de to by-

er. Sidst i 1920erne var hydroforen, (en lukket beholder som flydes 2/3 med 
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vand og 1/3 med trykluft, så vandet bliver presset ud i rørene af trykluften) 

blevet almindelig. Dette gjorde, at vandværker kunne etableres uden store 

udgifter til vandtårne som i de større byer, og hermed var mulighederne for 

vandværker i småbyer blevet mulige.  
 

En tegningsliste gik rundt i Ullerup, og 20 husstande som sluttede sig til, og 

en stiftende generalforsamling blev afholdt på Sibbesens kro i Ullerup d. 10. 

oktober 1934.  Den første bestyrelse kom til at bestå af: 

Formand: fhv. husmand og medlem af jordlovsudvalget Jens Wollesen  

Kasserer: gæstgiver Chr. Sibbesen 

Sekretær: sognefoged Johan Petersen  

Karetmager Jørgen Jensen 

Smedemester Nis Straagaard. 
 

I Avnbøl gik ligeledes en tegningsliste rundt, og d. 29. oktober 1934 mødte 

15 interessenter op til den stiftende generalforsamling hos gæstgiver Peter 

Nielsen på den gamle kro. Den første bestyrelse i Avnbøl vandværk kom til 

at se sådan ud: 

Formand: smedemester Jørgen Rasmussen 

Kasserer: bagermester Julius Andersen 

Sekretær: købmand Heinrich Petersen 

Vejmand Hans Jørgen Petersen 

Malermester Nicolai Kræmer 
 

I de to byer blev der nu arbejdet videre med sagen, og ingeniør Wistisen fra 

Aalborg blev hyret som teknisk konsulent ved etableringen af de to vandvær-

ker. Ved en besigtigelse af forholdene kunne han konstatere, at med den be-

skedne afstand imellem de to byer, kunne der være en besparelse ved kun at 

lave en pumpestation midt imellem de to byer. Dette blev på en ekstraordi-

nær d. 30. oktober vedtaget. Man enedes om at deles om udgifterne til etab-

lering af selve pumpestationen (vandværket), men” hver vandværksforening 

betaler sit eget ledningsnet og fører regnskab herover”. 

Allerede dagen efter trådte de to bestyrelser sammen og enedes om, for 180 

kr. at købe en byggegrund på ca. 200 m2 af fru Jørgensen. Byggegrunden 

ligger på vejen imellem Avnbøl og Ullerup (Avnbølvej blev først etableret i 

1938) Der bliver optaget lån i Gråsten bank, og efter nogle forhandlinger bli-

ver det brøndborer J. Bred i Krusaa som til en fast pris på 3.000 kr. garante-

rer en boring, som kan levere 8m3 i timen. Bygmester Karl Knudsen i Avn-
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bøl påtog sig at opføre bygningen til den fælles pumpestation for 1.886 kr.  

Men mange andre udgifter løb også på, og en samlet anlægsudgift på 

21.356,53 kr. for Ullerup vandværks vedkommende, var mere end der var 

lånt i banken. Også i Avnbøl var det galt, her trådte bagermester Julius An-

dresen til og lånte vandværket 2.500 kr. til 4 % i rente. I Ullerup var der in-

gen private, som ville låne penge til vandværket, men det viste sig heller ik-

ke nødvendigt, da her var flere haner, der blev betalt afgift af (34 i alt). 

Man var enedes om en pris for første hane i et hus på 3,00 pr måned, 50 øre 

for anden hane, og 25 øre for de efterfølgende, og vandforbruget til et wc 

skulle koste 50 øre pr måned. Økonomien i Ullerup har dog ikke været for 

god, for allerede ved anden opkrævning måtte priserne opjusteres til 4,00 kr. 

for den første hane.  

Hvornår vandet er begyndt at løbe i hanerne, er der ingen som i dag ved, 

men da de første opkrævninger af vandpenge er fra 1. maj 1935, må man for-

mode at det er fra denne dato, der bliver leveret vand. 

Allerede efter 5 år indkaldtes der til ekstraordinær generalforsamling i begge 

vandværker, formålet var at sammenlægge de to vandværker til et, og samti-

dig at foretage en udvidelse af pumpestationen. Sammenlægningen blev en 

realitet efter endnu en generalforsamling d. 26. oktober, og da aftenen var 

gået, var Bagermester Julius Andresen blevet formand for den nye bestyrelse 

i Avnbøl-Ullerup vandværk og var det indtil sin død i 1955. Han efterfulgtes 

i de næste 18 år af Chr. Sibbesen, fra 1973 til 1980 af Peter Unbehaun, fra 

1980 til 2006 af Eigil Madsen og siden 2006 af Frits Friderichsen. 
 

Igennem årene er såvel vandværkets forsyningsområde samt kapacitet blevet 

mangedoblet.  

 Da de to vandværker blev etableret i 1934, kunne der pumpes 8m3 i  

 timen, ingen ved dog hvor meget vand, der er blevet pumpet op for 80 

 år siden, men i år 2013 blev der pumpet 146.174.000 liter vand op til 

 Avnbøl, Ullerup og omegns forbrugere.  

 I 1934 var der sammenlagt 35 husstande tilsluttet vandforsyningen, i 

 2013 er der 520 forbrugere. 

 For 80 år siden kostede det 40- 45.000 kr. at etablere hele vandforsy-

ning til de to byer. I dag koster det årligt 45-50.000 at udskifte målere 

og vedligeholde bygninger. 

 Med en vandafgift på 3- 4 kr. pr husstand pr. måned har det givet en 

årlig omsætning på et godt stykke under 2.000 kr. I dag omsættes for 

560.000 kr. 
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Vi har nu i over et år sorteret vores affald, og 

er vel alle blevet fortrolige med, hvordan det 

meste fordeles i de sorte eller grønne contai-

nere. Sorteringen kan dog til tider give ho-

vedbrud og anledning til undrende tanker. Er 

det rigtigt, at vinduesglas ikke kan genbru-

ges på samme måde som flaskeglas? og 

hvorfor? Hvorfor kan en mælkekarton ikke 

genbruges? Har affaldssorteringen nogen 

større effekt på miljøet? og er der økonomi i 

hele projektet?  

I landsbylauget tror vi, at også andre gerne vil vide mere om disse ting, og 

har derfor inviteret Susanne Jessen Møller fra Sønderborg forsyning til at 

komme og fortælle, svare på spørgsmål og give gode råd om emnet. 

Det gør hun på Bakkensbro onsdag d. 19. marts klokken 19.00. 

Vi forventer, at det tager ca. en time, hvorefter vi afholder landsbylaugets  

generalforsamling. 

Pæ seje te sin kjærest ven do komme skæn æ sol å de mørk skye forsvinne, 

Marie seje æ det et frieri elle en væer melling. 
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Tympanon i væggen i sydkapellet (Blansingerkapellet)  

 i Ullerup kirke 
I den oprindelige Ullerup kirke har der været to indgangsdøre:  en i sydmu-

ren til mændene og en i nordmuren til kvinderne, svarende til, at de to køn 

holdtes adskilt under gudstjenesten. Over den en dør har der ligget en stor 

overligger af granit, - en såkaldt TYMPANON. I stenen er indhugget et reli-

ef, der forestiller to løver med et kors imellem sig. 

Fra ældgammel tid har løven haft symbolsk betydning. Allerede i Det Gamle 

Testamente var løven tegn på kongelig magt og styrke. Den er også symbol 

på Kristus, der i Bibelen kaldes JUDA LØVE.  Og den blev også symbol på 

OPSTANDELSEN, fordi kirkefaderen Origenes i et skrift fra omkring år 

250 påstår, at løveungen ligger som død i de tre første dage efter fødslen, og 

så vækkes til live  af løvindens åndepust. Ved kirkedøren holdt den stærke 

løve , ,Kristus, de onde magter borte og minder de troende om, at i dette hus 

hersker ”den opstandne” Ullerup kirkes tympanon var ved en af kirkens om-

bygninger kommet bort fra kirken. Det viste sig, at den ene del en tid havde 

gjort tjeneste som dørsten ved en ejendom i Blans, mens den anden del ved 

et tilfælde blev dundet i kirkediget.  Begge dele havnede på Museet på Søn-

derborg slot. Men nu er hele tympanonen  kommet tilbage og hænger – 

smukt placeret – i sydkapellets vestvæg 
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Ullerup kirke for 150 år siden 

 Krigen 1864     

 

I 150-året for krigen i 1864 er det vist på sin plads at komme med en lille 

beretning om Ullerup kirkes historie netop det år. 

Sognepræsten var den navnkundige pastor N.L.Feilberg, der om nogen gjor-

de en stor indsats for at markere, at livet i og omkring kirken i Ullerup var 

præget af danskhed. 

I året 1864 var Ullerup besat af tyskerne, og pastor Feilberg havde vanskeli-

ge vilkår for sit arbejde.  

Kirken var blevet befæstet med en løbegrav indenfor kirkegårdsmuren, der 

var blevet sat fjæl op for enkelte af vinduerne og lavet skydehuller i muren, 

og afholdelse af gudstjeneste i kirken var selvfølgelig gjort vanskelig af disse 

fæstningsforanstaltninger. 

Men igennem  pastor Feilbergs dagbog får vi et godt indtryk af vanskelighe-

derne. 

” 28. februar 1864. Divisionsgeneral Winzingrode havde søndag den 20 au-

gust gudstjeneste i Ullerup kirke kl 9.00 uden aftale med mig. Jeg havde jo 



 31 

 

husarrest. Jeg gik dog alligevel hen i kirken. Den evangeliske præst Leipoldt 

opmuntrede soldaterne til tapperhed  …  men soldaternes idelige hosten van-

skeliggjorde hørelsen! 

1.marts 1864. Ikke lidt forundres jeg under mit korte besøg i Ullerup by ved 

synet af vejen, kirkegården og kirken.  Indenfor kirkegårdens stendige var en 

grøft gravet, omtrent 1 ½  alen dyb, og diget var forhøjet med den opkastede 

jord. Foran kirkens dør var der dannet en forgård af nedrammede pæle med 

skydeskår i. Kirkens vinduer var forsynede med brystværn, så kun de øverste 

sider kunne ses udefra. I den østlige ende af kirken var den tykke mur, endog 

på loftet gennembrudt, for at der kunne fyres på fremtrængende fjende. 

3. marts 1864. Ringning med klokkerne er ikke tilladt. 

6. marts 1864. En aftægtsmands lig skulle jordfæstes kl. 12. Jeg bad følget 

træde ind i kirken, og jeg holdt ligprædiken for det.  På denne måde anstille-

de jeg et forsøg med kirken, om det kunne gå an at bruge den til gudstjene-

sten. Men vi blev afskrækkede ved forsøget.  De høje brystværn, som formør-

kede vinduerne, skydehullerne i murene, de nysgerrige soldater, kirkens hele 

uhyggelighed gjorde et nedslående indtryk på præst og menighed. Vi vil op-

sætte vore sammenkomster i Guds hus til bedre tider. Jeg spurgte kulegrave-

ren, som tillige er bælgetræder, hvad han syntes om den katholske gudstjene, 

som jeg endnu ikke har bivånet. 

16. marts. I søndags prædikede den evangeliske præst-  (den tyske soldater-

præst) - i kirken, som var overfyldt men ikke befriet fra sine uhyggelige 

brystværn, skydeskår, palisader og ulvegrave …..  Kirken bruger vi hverken 

søndag eller hverdag. 

Palmesøndag 20. marts 1864. I stedet for konfirmation, som hos os finder 

sted denne søndag, holdtes i vor kirke først katholsk gudstjeneste, derefter 

evangelisk med kommunion. Kirken er stadig i skikkelse af et blokhus. 

22. marts. Jeg blev forundret ved at møde general Goeben og lieutenant Kle-

men, da jeg i formiddags kl. 11.00 gik til kirkegården for at jordfæste et lig. 

De kom fra gudstjeneste, som var afholdt af pastor Leipoldt i anledning af 

den preussiske konges fødselsdag 

25 marts. Den katholske præst prædikede fra kirkegårdstrappen for en mas-

se katholske soldater, som fyldte Kirkepolden udenfor. 

10. april. Katholske soldater af 13, 53,15 og flere regimenter var forsamlede 

på kirkegården. Præsten kom kl. 9 ½   og holdt messe ved et bord opstillet 

ved nordsiden af klokkehuset og forsynet med et tændt lys. 

24. april. Af divisionen har jeg fået tilladelse til at restaurere kirken og bort-

tage forskansningerne. 
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29. april.  Jeg havde i dag den glæde at prædike i Ullerup kirke, som ved fire 

dages anstrengt arbejde er sat i stand af kirkeværgerne. Børnene blev konfir-

meret og toges til alters, så de i morgen kunne have fridag og på søndag 

drage ud i tjeneste, som jo er de flestes lod. 

30. april. Så kom det kildne punkt om afskedsprædiken for. Den tør dr. Lan-

ge på ingen måde indrømme mig. Jeg kunne gå på prædikestolen mod hans 

vilje og tage imod følgerne af en klage. Men jeg har foretrukket at lade mig 

nøje med skriftestolen  Enhver kan indfinde sig ved den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullerup kirke må i 1864  have set ud som på dette fotografi. Det nuværende 

kirketårn blev som bekendt først bygget i 1902.  Indgangen til kirken var i 

sydkapellet. 

 

Pastor Feilberg fik kort efter sin afsked fra Ullerup sogn,  ligesom mange 

andre dansksindede præster i Sønderjylland også måtte fratræde deres stil-

ling. De blev i langt de fleste sogne afløst af tyske, tyskuddannede præster 

Peter Beck (f. på Junkershof) har skrevet bogen Nikolai Laurentius Feilbergs 

levnedsløb og kredsen omkring ham.  Bogen findes bl.a. på biblioteket i V. 

Sottrup. Den blev udgivet i 1981. Lokalhistorisk interesserede bør afgjort 

læse den bog. 



 33 

 



34  

 



 35 

 

 1. arre   

 2. brambe.  

 3. Fidde jen kryds   

 4. gist du haj …?   

 5. heise 

 6. kløtebøss    

 7. livpi’n    

 8. akkevas    

 9. it så busse    

 10. fimmel  

 11. glant    

 12. it manne holden     

 13. knastere     

 14. laut    

 15. bachætte 

 16. sjenil    

 17. fijes    

 18. gummelstok    

 19. hold’  snut    

 20. kokkemand 

 21. køks    

 22. bar bælle    

 23. drømbel    

 24. frøjsen     

 25. gøj    

 26. huge   

 27. kopstyk    

 28. jæwwer    

 29. edepetede     

 30. bof    

 31. kinkhoest  

 32. kvitter     

 33. biløjs     

 34. fakkeløjte    

 35. gasse     

 36. klese    

 37. haveflokke.   

 38. olt æ lau    

 39. pikkel a’   

 40. rechelpot 

40 sønderjyske ord  -  men hvad 

er det på almindelig dansk ? 

Hvis du kan få tyve rigtige, så er 

det meget fint!! 

En ting er at kunne oversætte de 

sønderjyske ord  - en anden er at 

kunne udtale dem på rigtig sønder-

jysk. Prøv bare 

KT 

Hvis det kniber lidt med oversættelsen har 

KT de rigtige svar på næste side. 
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Indskolingslokalerne kan stadig lånes! 
 

I de sidste måneder har vores nye foreningslokaler været flittigt i brug, og de 

er da også bookede en hel del i fremtiden. I landsbylauget har vi påtaget os 

at administrere en bookingkalender for lokalerne. Det er ikke planen, at lo-

kalerne på længere sigt skal være landsbylaugets ansvar. Oprindelig var pla-

nen, at en helt særskilt forening omkring foreningshuset skulle stiftes.  

Noget kunne dog tyde på, at en løsning med et eller flere selvstændige ud-

valg under landsbylauget bliver en bedre og nemmere løsning. Disse ting vil 

der blive arbejdet videre med i løbet af foråret, og vi håber at have en 

”færdig pakke” klar, når Bakkensbro overgår fra børn- og uddannelsesafde-

lingen til Kultur- og fritidsafdelingen i august måned.  

Indtil da, forsøger vi at komme igennem foråret så godt vi nu kan.  

Og så lige et surt opstød. Vi kan allerede nu se, at der er behov for et regel-

sæt, som fortæller, hvordan lokalerne skal afleveres efter brug. Har man 

som forening, skoleklasse eller lignende kunnet låne lokalerne uden at skulle 

betale, så er det ikke rimeligt, at landsbylauget som tak for at stille borde og 

stole til rådighed, og at have tændt for varme i god tid, osv. efterfølgende 

kommer til kagekrummer på borde og stole, og lokaler som ikke er rengjor-

te. 

Vi er af og til blevet spurgt, om lokalerne kan lånes til børnefødselsdage o.l.. 

Det har vi indtil videre sagt nej til! Når området til august mere officielt får 

overdraget ”huset”, skulle et regelsæt om, hvad huset må og kan bruges til 

gerne være på plads. I dette regelsæt forventer vi, at der også vil være mulig-

hed for at kunne låne/leje huset til f.eks. den slags fester. Men nok ikke før. 

Hvis man som forening eller lignende vil låne lokalerne, er det nemmest at 

sende en mail til bookbakkensbro@gmail.com, kontakte Asmus Madsen el-

ler Bo Bonde, så ser vi i kalenderen, om lokalerne er ledige.  
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 1.arrig     

 2. brombær     

 3. Frederik den IX     

 4. vil du ha’    

 5. halmstak 

 6. rangle    

 7. mavepine     

 8. postyr    

 9. ikke så dårligt     

 10. en skrue løs   

 11. dejligt, rart    

 12. ikke mange tilbage     

 13.  knotten    

 14. lugte  

 15. bagefter    

 16. festtøj   

 17. æggevælling    

 18. sidste ved spisebordet 

 19. tie stille   

 20. hane    

 21. lave mad     

 22.  nøgen    

 23. dørtærskel   

 24. frosset    

 25. sludder    

 26. rundrygget    

 27. viskestykke   

 28. ivrig 

 29. feminin, kvindagtig    

 30. studs    

 31.  kighoste    

 32.  kvæder   

 33. utålmodig    

 34. gavtyv    

 35. gase    

 36. klæg, leret    

 37. havregryn  

 38. alt imens    

 39. stikke af     

 40. en, der vil bestemme  

To kunstværker i de små vinduer 

i koret i Ullerup kirke. 

Under den store kirkerestaurering i 1969-

70 genåbnede menighedsrådet de to små 

nordvendte vinduer i kirkens kor. Det ske-

te til trods for, at både Nationalmuseet og 

kirkearkitekterne var imod den foreslåede 

åbning, idet de mente, at det ville forstyrre 

lysindtrykket i koret.Men menighedsrådet 

fastholdt, at man ville genåbne vinduerne, 

og man fik kunstnerne P. og L. Høm til at 

lave nogle meget smukke glasmosaikker. I 

dag fremtræder de to små vinduer som en 

helt uundværlig del af kirkens kor.    T.v. 

”Brødet”   og t.h. ”Vinen” 
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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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Fredag d. 14 marts kl. 18.00 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Har man lyst til at hjælpe med kartoffelskrælning eller selve 

madlavningen, må man meget gerne kontakte Robert på: 

40 76 67 18 

Tilmelding senest d. 10. marts.  

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

mail på bobonde@gmail.com  

Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 

 

Priser: 

 Voksne  20,- 

 Børn   10,- 

 Øl   10,- 

 Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 

Frikadeller  

m. flødestuvet 

hvidkål 

Imens de voks-

ne får pakket  

sammen efter  

maden, viser vi 

disneyshow på 

storskærm. 


