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I skrivende stund lægges sidste hånd på det værk som denne gang
hedder AU-posten nr. 27. Det er altid spændende at se, hvilke ting
som stykkes sammen på disse sider, og hvor det engang også var
spændende om bladet kunne fyldes ud, er det ikke just en bekymring, som længere fylder meget i mit redaktørsind. Mange mennesker er nemlig blevet gode til at forfatte en lille tekst om hint eller hisset, de
mener, vi alle burde have del i. Forleden mødte jeg tilfældigt Cathrine Meisner
på tur med såvel hund som far. Familiens hund Luca, har i vinter fået ikke
mindre end 14 hvalpe (noget nær verdensrekord), og der skulle kun ganske lidt
tvang til at få Cathrine til at levere en god beretning om denne verdenssensation i Ullerup. Andre skal nok have et lille skub, men kommer så også med lidt
til bladet. Blandt andet derfor er det blevet til hele 44 sider med oplysninger,
opfordringer, opfølgninger, overflødig viden og overordentlig meget mere.
De fleste af os har sikkert en mening om forsidebilledet, og da der forleden
morgen pludselig var aktivitet i Avnbøl, blev jeg ringet op, fik tilsendt sms
med billeder, og folk kom forbi for at fortælle at her var noget til bladet. Jeg
har selvfølgelig et billede på forsiden, fordi dette har fyldt meget i manges
sind, men en længere historie vil jeg overlade til dagspressen at spinde over
emnet.
Langt hellere vil jeg fryde mig over et væld af aktivitet på skolen, især i øjeblikket sker der jo en del med ombygning osv. Men også i hverdagen er der
mere og mere aktivitet. Strikkedamer, madlavende mænd og loppemarkeds
gæster er blandt de, som befolker skolen. Vi skal i nær fremtid have en sangaften for at indvie det nye klaver, som vi først på vinteren fik penge til at købe.
Bliver det en succes, kommer nok flere af samme slags.
Der er folk, som foreslår foredrag, øl– vin– og whisky- smagning og mere af
samme skuffe. Jeg vil gerne opfordre til at tage skeen i egen hånd, hvis man
gerne vil have et sådan projekt op at stå. Slå det event. op på Avnbøl-Ullerups
facebookside, og se om ikke andre vil være med til at organisere en aften for
alle, som f.eks. gerne vil vide mere om mellemkrigsårenes traditionelle skotske madkultur. Landsbylauget vil om muligt gerne give en hånd med ved sådanne lejligheder, men vi mangler tovholdere til disse enkelte projekter.
Som så mange andre steder er der nu også på skolen ophængt en hjertestarter.
Med de mange brugere som er og gerne skulle komme i fremtiden, fandt vi at
der var god fornuft i at hænge en sådan op i skolegården, hvor alle kan komme
til den. I den anledning vil jeg gerne gøre opmærksom på et arrangement på
brandstationen d. 14. marts, hvor brandværnet har fået en førstehjælpsinstruktør til at komme at demonstrere og lade alle prøve hjertestartere af forskellige
slags.
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Til sidst ønsket om et godt forår, og en god læselyst.
Bo

Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne forår 2015
Adresser:

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

Musikalsk legestue
En nyhed i Ullerup Kirke
I et samarbejde mellem Ullerup sogns 7 dagplejemødre og organist Lisbeth
Bomose har vi taget fat på noget helt nyt i kirken: en musikalsk legestue for
børn i alderen 1 til knapt 3 år. Oppe i koret mellem alter og døbefont sidder
og ligger vi på et tæppe og nogle hynder, lytter til dejlig musik og leger sjove
musiklege.
Lisbeth Bomose, der har flere års erfaring med den slags, synger og spiller
og leger med os hver anden tirsdag formiddag. Vi mødes kl. 9.30 og slutter
kl. 10.15. Det er meget imponerende, at børnene kan være kocentrerede i så
lang tid. Og at se deres ansigter, når ’Se, nu stiger solen af havets skød’ blidt
strømmer ud af CD-afspilleren og sæbebobler blæses ud over dem, er ganske
betagende.
Ja, den musikalske legestue er kommet så godt fra start, at jeg er begyndt at
arbejde på også at starte babysalmesang for børnene i alderen op til et år.
Anders Kingo

Indlevering af telegrammer på Brandstation
Traditionen tro kan der også i år på Ullerup Brandstation indleveres telegrammer og små gaver til konfirmanderne. Medlemmer af menighedsrådet
sorterer under konfirmationsgudstjenesten, hvorefter den enkelte konfirmand
kan afhente sine hilsner dér.
Vi må – foranlediget af tidligere års erfaringer – indskærpe følgende betingelser:
1. Hilsenen skal være påført korrekt adresse og navn (kæle- eller kaldenavn
accepteres ikke).
2. Seneste frist for indlevering: kl. 11.00.
3. Blomster i vand modtages ikke.
Vi håber på forståelse for disse enkle betingelser, idet vi gerne fortsat vil
kunne yde konfirmanderne og deres familier denne service.
Menighedsrådet

5

Konfirmation den 26. april
Melissa Victoria Hansen, Østerballe 4, Broager
Malene Pedersen Duus, Varnæs Vestermark 2, Varnæs
Joel Ejgil Herskind, Blans Nørremark 32, Blans
Morten Christensen, Mejeritoften 19, Blans
Anne Nielsen, Mejeritoften 11, Blans
Sine Nielsen Ramsing, Nydamvej 60, Øster Sottrup
Josefine Hohwü Odefey, Alsgade 17, st.th., Sønderborg
Rasmus Hansen Rasmussen, Solskrænten 11, Broager
Casper Hansen Rasmussen, Solskrænten 11, Broager
Jeppe Hansen Dransfeldt, Blans Nørremark 18, Blans
Frederik Mathiasen, Povlstoft 16, Blans
Cecilie Bennedsgaard Boysen, Ballebrovej 2, Blans
Lasse Sonne Thomsen, Arnkilsmaj 3, Sønderborg
Isabella Birkenfeld Hansen, Smedeløkke 8, Broager
Nicolai Elkjær, Maitoft 25, Sottrup

Konfirmation den 3. maj
Andreas Bang Hellesøe, Aabenraavej 172, Ullerup
Annemarie Michelsen, Blansskov 9, Blans
Benjamin Schmidt, Smedetoft 15 B, Avnbøl
Caroline Falkenberg Rasmussen, Kirkepold 2, Ullerup
Casper Carlsson Jessen, Klingade 2, Avnbøl
Emil Iskov Friis, Avnbølgårdvej 1, Avnbøl
Jonas Bladt, Højholt 9, Ullerup
Jonas Kristensen, Avnbøløstenvej 67, Avnbøl
Kevin Lindhøj Mathiesen, Vestvejen 6, Ullerup
Kristine Schøne Nielsen, Mejeritoften 13, Blans
Lasse Baagøe Thomsen, Eckersbergvej 8, Blans
Puk Palm Petersen, Pottegade 19, Blans
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Bakkesnak!
Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center

2015.02.23
Vi insisterer på at være en del af fremtiden. Disse ord og mange flere blev
af Henning Larsen sendt afsted til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formål, for mange måneder siden. En beskrivelse af lokalområdets situation mht. skole og ønsket om at skabe et moderne og levende Kultur- og aktivitetscenter, med rod i den sønderjyske tradition…… …… ; fik fonden til at bevillige 244.000 kr. til forskellige tiltag på
skolen. Det giver os nogle dejlige nye muligheder, både til indretning i bygningerne og nogle aktivitetsmuligheder for sognets beboere.
Vi har nyeligen underskrevet en ”Brugeraftale” med kommunen. Kommunen ejer bygningerne og har foreløbig ”lånt” os alle lokaler og de omkringliggende grønne arealer i tre år, for derefter at tage stilling til, om det skal
fortsætte. Det ydre klimaskjold sørger kommunen for at vedligeholde, og alt
indvendigt tilfalder BAKC. Dertil betaler kommunen lidt vedligeholdelsespenge, samt for lys, vand og varme. Jeg mener, vi har fået en supergod behandling af kommunen.
Da bygningerne på matrikelnummer Bakkensbro 6, 8, 10 og 12 er overgået
fra en forvaltning til en anden, har politikkerne besluttet, at nye handicapvenlige tilgange, samt brand- og redningskrav skal opfyldes. Kommunalbestyrelsen bevilligede i efteråret penge til denne ombygning, og håndværkerne er
just i denne uge gået i gang. Der bliver lavet ramper til 4 hovedindgange
med automatisk døråbning, trappelift til øverste etage og handicaptoilet i
gymnastiksalens redskabsrum. Derudover 2 nye udvendige brandtrapper
samt andre mindre ting.
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Fest: Når håndværkerne er færdige, og vi får en endelig ibrugtagningstilladelse, så vil vi selvfølgelig markere de nye rammer med et større arrangement, hvor alle borgere kan blive introduceret til og deltage i, mulighedernes
Aktivitets og Kulturcenter.
Efterfølgende vil vi arbejde på at bygge et køkken i forbindelse med festlokalerne. Vi satser på et større anretterkøkken, med mulighed for opvarmning
af mad, køle - fryseskabe og gode opvaskefaciliteter. Dette skal bygges med
bl.a. frivillig arbejdskraft. Denne ombygning vil betyde en prisstigning i udlejen, men hvor meget er vi endnu ikke skarpe på.
Biblioteket er lige nu ved at være klar som mødelokale. Om det vedbliver at
være gratis eller et mindre depositum kræves, er en af vore nuværende overvejelser. En af vore udfordringer på hele matriklen er rengøring og oprydning. Vi leverer en stor frivillig indsats, men ikke beregnet på at rengøre for
andre. Måske vil vi tilbyde mulighed for købt rengøringshjælp.
Bakkensbro venner: Udvalget har besluttet at nedsætte det årlige kontingent til 50,- kr. for en husstand. Så håber vi, at alle husstande vil tilslutte sig
fællesskabet og få de fordele, der følger med der. Man bliver medlem af
Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr. på konto 9797 0001147382.
Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og
mailadresse opgives.
På informationssiden er vi kommet et skridt videre, nemlig en foreløbig
hjemmeside www.bakkensbro.wix.com/bakkensbro, hvor vi er begyndt at
samle alt info omkring BAKC. Det er så meningen at samle landsbylaugets
og Bakkensbros side incl. Facebook-mulighederne.
Johannes Reimer Hansen
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Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter
Udlejningsbetingelser:
Hvem kan leje?
Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro.
Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav
om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester.
Lokalerne er til max 70 personer.
Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til
evt. lejemål.
Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til
tilbagebetaling af den indbetalte leje.
Priser:
Weekend (fredag, lørdag, søndag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal:
600,-kr. + depositum
500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro´s venner
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
Hverdage (mandag til torsdag)
Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal:
400,-kr. + depositum
325,- kr. som medlem af Bakkensbro´s venner
Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale
Hverdage (mandag til torsdag)
Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18
Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr.
200,-kr. som medlem af Bakkensbro´s venner.
Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet 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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Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center

Nabohjælp
Landsbylauget inviterer til orienterende møde om nabohjælp

Torsdag d. 19. marts kl. 19.00
Nabohjælp i lokalsamfundet
Nabohjælp er nemt
Det er ofte små ting der gør en forskel. For eksempel er det en god idé, at
hjælpe bortrejste naboer med at få deres hjem til at se beboet ud. Det kan du
bl.a. gøre ved at:
gå en runde om naboens hus
lægge affald i naboens skraldespand
parkere din cykel eller bil foran naboens hus
være generelt opmærksom på din nabos hus.
Derudover kan du tømme naboens postkasse eller sørge for, at der ikke stikker post ud af brevsprækken. Det kan også være en god idé at slå græsset,
skovle sne væk eller at hænge vasketøj på tørresnoren.
Hold øje med hinandens boliger og jeres kvarter
Aftal gerne med din nabo, at I holder øje med hinandens boliger i det daglige, så det ikke kun er i ferierne, at I er opmærksomme på jeres område. Hold
øje med, om alting er som det plejer hos dine naboer. Møder du mistænkelige personer ved boligen, kan du kontakte politiet. I lejligheder skal du være
sikker på, hvem du lukker ind i opgangen. Spørg du personer, du ikke kender, om deres ærinde.
Vi kan benytte mødet til at lave indledende nabohjælp-aftaler
Gratis entre`; tilmelding ikke nødvendig, men vi har kun 100 stole, så
….
Mød op og vær med til at hjælpe hinanden med en mere tryg tilværelse
og nyd kaffen sponsoreret af landsbylauget. 
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Robert siger tak for sidst til mændene, med en opsummering på
fødevareforbruget til mandeaften på Bakkensbro.
Der blev i alt konsumeret:

75 liter gule ærter

10 kg. kartofler

8 kg. rødbeder

7 kg. hamburgryg

6 kg. flæsk

5 kg. sennep

120 kålpølser
Hvor mange øl, snaps og små shots disse herligheder blev skyllet ned med,
ved nok hver af selskabets 57 herrer selv, men kun få (om overhovedet nogen) gik sultne eller tørstige hjem den aften.
Som en af gæsterne denne aften, vil jeg gerne takke Ulla, Robert og resten af
holdet, som brugte en dag på at lave god mad til os, og som senere servicerede os, når halsen af og til skulle fugtes. Også Jens som sidste år manglede
en ringridderpølse hen på aftenen, fortjener en tak, fordi han i år påtog sig
opgaven at sørge for, at dette ikke skete denne gang.
Til sidst en opfordring til, allerede nu at afsætte lørdag (og måske søndag),
d. 30 januar 2016 til samme arrangement.
Bo
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Formand: Jørgen Rasmussen
Næstformand: Maren Hemmingsen
Kasserer: Niels Erik Lund
Sekreter: Bente Sønnichsen
Menigt medlem: Didde Jepsen
Suppleant: Gunhild Grau Christensen
Suppleant: Meta Petersen
Kontrollant bilag: Louise Schultz
Bilagskontrollant: Else Reimer
Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen
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74 46 14 09
74 46 12 78
74 46 10 69
74 46 12 98 / 51 22 23 58
74 46 15 80 / 42 19 14 49
74 46 88 66
42 19 42 47
74 46 12 80
21 31 33 36
74 46 11 12

Nyt fra cykelklubben Team Nix Tempo
Cykelklubben har udgangspunkt fra Bakkensbro, hvorfra vi
cykler hver tirsdag kl. 18.30 første gang d. 31 marts og fortsætter frem til ca. d. 1. oktober.
Hvor langt og hurtigt der cykles varierer men som gennemsnit 50 km langt
med 28 km/t.
Da der i årenes løb er mange, der er sprunget fra, for det meste fordi det har
været lidt for hurtigt og langt, vil vi i år forsøge at starte et hold op med det
formål at nyde naturen, få motion og hygge. Der er plads til alle uanset cykeltype og niveau.
Vi starter op torsdag d. 16. april kl. 19.00 fra Bakkensbro.
Så mød op, også dem der vil med på tirsdagsholdet det er også hyggeligt.
TNT

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

Vi sørger for godt vejr og affaldssække - og som vi plejer, serverer vi
øl, vand og lidt at spise 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

Ullerup ZoneTerapi

Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
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Avnbøl / Ullerup Vandværk generalforsamling
23. januar 2015 på BAKC Bakkensbro.
Der var én ting, der var helt specielt ved vandværkets ordinære generalforsamling. Markus Jepsen, som har været bestyrelsesmedlem og kasserer i 36
år og efterfølgende som regnskabschef i 10 år havde meddelt, at han stoppede sin tjeneste i vandværksuniformen.
Der var stor og varm tak fra vandværkets side, ved formanden Frits C. Friedrichsen, for alle de mange års fantastiske indsats.

På billedet takker formanden Annelise og Markus.

Der var valg til bestyrelsen i vandværket. Efter tur afgik

Finn Küseler, som blev genvalgt

Dieter Sønnichsen, som ikke ønskede genvalg; som nyvalgt blev
valgt Povl C. Callesen, Brobøl
Dieter stoppede efter 10 år i vandværkets bestyrelse og fik ligeledes en varm
tak for sit ”vandvigtige virke”.
Generalforsamlingens deltagere støttede op om bestyrelsens forslag om i
2015 at udskifte alle nuværende 535 målerure med nye, fjernaflæste målere.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således

Formand: Frits C Friedrichsen

Næstformand: Finn Küseler

Kasserer: Povl C. Callesen

Vandværkspasser: Hans J Callesen

Bestyrelsesmedlem: Hans J Daabeck
Bestyrelsens kontaktoplysninger kan findes på www.avnbol-ullerup-vand.dk
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Vores nye klaver skal indvies!
Derfor arrangerer vi en sangaften d. 8. april 2015, kl. 19.00 hvor vi synger en
masse sange fra højskolesangbogen.
Anne Ernst fra Blans vil spille til.
Det er gratis af være med, men vi vil gerne have en tilmelding på sms, telefon, e-mail eller bare gå ind på facebooksiden Avnbøl-Ullerup og fortæl at
du/I deltager.
Tilmelding senest d. 1. april hos Bo : 21 86 17 08 eller bobonde@gmail.com
Inden vi synger afholdes der en ekstraordinær generalforsamling for at få
vedtægtsændringer godkendt. (Læs mere om dette på side 42)
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Vi fortsætter John Rasmussens beretning ”flugten til Amerika”
Nå, jeg er sprunget for langt i min historie og må gå lidt tilbage i tiden igen.
Når vi var til bal dengang, begyndte det altid kl. 9 om aftenen og varede til
kl. 5 den næste morgen. Sommetider, om sommeren, var solen stået op, før
vi kom hjem. Orkestret var altid bestilt til at spille fra kl. 9 til ?, nemlig så
længe der var nogen tilbage, som dansede. Jeg husker den sidste skovtur, jeg
var med til, før jeg forlod det gamle land, det var Kristi Himmelfartsdag det
vil sige mandag efter himmelfartsdagen. Vi havde altid fri den dag. Der var
mange flere kirkelige helligdage i Tyskland end her i Amerika. Der var juledag og anden juledag, Nytårsdag og Anden Nytårsdag, Langfredag, Påskedag og anden Påskedag.
Nå, det var denne sidste skovtur, jeg var med til inden jeg forlod det gamle
land. Jeg kan huske orkestret som spillede ”Den glade kobbersmed”, og at
jeg først kom hjem kl. 6 om morgenen. Jeg gik hjemad med 5 piger, den
mindste af dem var min pige. Der var altid flere piger end drenge i vort land
dengang. Jeg tror pigerne kunne lide mig, fordi jeg var en god danser og jeg
drak ikke. Jeg måtte arbejde for hårdt for mine penge til at jeg ville bruge
dem til sprut.
En gang imellem, Nytårsaften fx plejede drengene og pigerne at gå omkring
i nabolaget til de forskellige hjem hvor man serverede kaffe, julekager, pandekager og punch. Denne punch blev lavet af varmt vand, whiskey og sukker, herovre hedder den en ”hot sling”. Der var en fyr med os, som kunne
spille violin, så dansede vi et par timer og fortsatte til det næste sted.
Jeg arbejdede hos en bonde ved navn Hans Clausen, som havde to børn, en
dreng og en pige. Disse to børn måtte gøre, lige hvad de ville.
Ved et juleselskab talte de voksne om, hvordan man skulle opdrage børn.
Alle havde noget at sige derom, undtagen Peter Fenn, som var bonde og havde 7 børn. En af mændene sagde: ”Peter, du må da have noget at sige, du
som har syv”. Peter sagde: ”nå ja, jeg ved ikke så meget om det, men jeg har
altid lært mine børn at arbejde mens de var små. Hvis de så ikke behøver at
arbejde, når de bliver voksne, er der jo ingen skade sket. Men bliver de nødt
til at arbejde for føden, vil de vide, hvordan man skal bære sig ad.”
Det vil jeg altid huske: Forældre bør lære deres børn at arbejde.
(Nå, nu vil jeg tilbage til det tidspunkt, hvor jeg var kommet til Esbjerg.)
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Hr. Nielsen, som var agent for rederiet, mødte os ved toget. Jeg havde fundet
en kammerat, en ung fyr på min alder, som også var på vej til Amerika.
Den næste morgen henved kl. 7 blev vi læsset på en lille damper, der skulle
til Glasgow. Damperen sejlede hovedsagelig med last, og der var kun plads
til nogle få passagerer. Jeg var søsyg på hele turen. Da vi kom til Glasgow,
tog vi med toget til Liverpool og ankom der kl. 2 om eftermiddagen. Der
kom en ung fyr og bragte os til et sted (Det var ikke et rigtigt hotel), hvor vi
ventede tre dage på det store skib. Det var et stort rum med 50 senge, som
der imidlertid ingen lå i. Da vi ikke forstod engelsk, pegede fyren på en seng,
som vi så kravlede op i.
Den næste morgen mødte vi fire danskere, som havde været i Liverpool i to
dage. De tog os med til kokken, så vi kunne få noget at spise. Vi besluttede
så at gå ud og se på Liverpool. Da vi gik ned ad gaden, var der mindst et dusin drenge, som fulgte efter os. Vi fandt snart ud af at de ville have tobak, og
at de vidste, at folk fra Danmark havde masser af tobak. De holdt hænderne
frem og sagde ”chubak”. Jeg greb ned i min lomme og gav dem en håndfuld.
Da vi tog fra Esbjerg havde jeg haft to pund. Tobak var billig i Danmark.
Børnene bukkede og sagde tak. Måske var tobak dyrt i England….. men børnene kunne i hvert fald lide det. Hvis der gik en mand på gaden og røg en
cigar, var der en hel bande drenge, som ventede på, at han skulle smide
stumpen, så kastede de sig alle over den.
Liverpool forekom mig at være en rå by. Der var mange beværtninger og
mængde af fulde folk, både mænd og kvinder, og mange slagsmål i gaderne.
Da vi havde været omkring 4 dage i Liverpool, kom vi ombord på det store
SS Kaiser Wilhelm der
Grosse, blev først søsat
i maj 1897 og var altså
ikke den damper som
John Rasmussen sejlede
med fra Liverpool i
1888. men mon ikke det
har set nogenlunde
sådan ud.

skib, som skulle bringe os til Quebec i Canada. Vi landede ikke i New York,
for det stormede i to dage på Atlanterhavet.
I de to dage var alle ombord søsyge, og vi gik ikke op på dækket af frygt for
at blive skyllet over bord. Orkestret spillede til dans hver aften efter aftens17

maden. Selv kaptajnen dansede den ene aften. Man dansede til kl. 10, og så
skulle lysene være slukket. Det er en af de bedste oplevelser jeg nogensinde
har haft.
Turen fra Liverpool til Quebec varede 12 dage. Der er ikke meget at fortælle
om jernbaneturen fra Quebec til Chicago. Det var et tog for emigranter og
meget overfyldt. Vi var alle trætte, men der var ingen steder, man kunne sove. Engang imellem lagde vi os i gangen, og konduktøren skrævede lige hen
over os. Jeg gætter på, at han var vant til det. Da vi kom til Chicago, fortsatte
min kammerat til Iowa.
Jeg stillede min sæk på stationen og satte mig ned. Jeg havde adressen på en
fætter, der boede på North Seavit Street, i nærheden af Humbolt parken, men
jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme dertil.
Jeg havde kun ti cents i lommen, det var alt. Jeg vidste, at jeg ikke kunne
komme langt for dem. Der kom en politibetjent hen og talte til mig, men jeg
kunne ikke forstå, hvad han sagde. Så spurgte han, om jeg talte tysk. Da jeg
svarede ”Ja”, hentede han en fragtmand. Dengang var der fragtvogne alle
vegne i nærheden af stationerne.
Han tog min sæk og smed den om bag i vognen, en enspænder. Der var fire
andre passagerer. Mens han kørte, læssede han de andre af efterhånden, kun
jeg var tilbage. Da han så adressen, jeg havde med, rystede han på hovedet.
Mens vi kørte i Chicagos gader fik jeg øje på sporvognene. Jeg havde set
sporvogne i det gamle land, men de blev trukket af heste. Disse tingester
kørte af sig selv. Jeg kunne ikke spørge kusken, for vi talte jo ikke samme
sprog.
Efter at have kørt i to timer, nåede vi vort bestemmelsessted. Jeg var bekymret over prisen for den tur. Tilsidst kom husets frue ud og sagde, at hvis jeg
var hendes logerendes fætter, ville hun betale, hvad det kostede. Det lod til,
at hun var klar over, at jeg ingen penge havde. Regningen var på 1 doller, 30
cents i timen for kusk, hest og vogn.
Den næste søndag tog mine fætre mig med ud til en forstad der hed South
Englewood. Vi kørte hele vejen fra Humbolt Park på vestsiden til 69. og
State Street på sydsiden. Vi kørte med sporvogn, så nu kunne jeg forstå,
hvorledes disse vogne kunne køre. Vi gik fra 69. til 87. gade, men det havde
vi ikke noget imod, for vi var jo vant til at gå dengang. Vi nåede til min onkels hus i South Englewood henved kl. 10. Jeg havde aldrig set min tante og
onkel, for de forlod Danmark i 1871, da jeg kun var 3 år gammel.
Min onkel havde en købmandsforretning med postkontor. Da onkel spurgte
om jeg havde lyst til at arbejde, svarede jeg naturligvis ”Ja”. Han fortalte
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mig om en mand, der boede 4 husblokke borte. Denne mand havde brug for
en medhjælper. Han hed Bill Hughes og var stenhygger, murer og gipser.
Han havde også et par køer og heste. Jeg skulle ikke regne med at få en høj
løn, da jeg ikke kunne engelsk og ikke vidste noget videre om hans arbejde.
Jeg blev ansat den samme eftermiddag hos mr. Hughes for 10 dollars om
måneden samt kost, logi og vask. Dette job skulle vare fra juli til april næste
år. Onkel forklarede at i løbet af et år ville jeg være i stand til at tale nogenlunde godt engelsk, og så ville jeg kunne få et bedre arbejde.
Den næste dag gik min fætter i butikker med mig. Jeg købte et par overalls
og han gav mig en sølvdoller. Den gik jeg med i lommen over en måned, jeg
kunne ikke lide at veksle den.
Mr. Hughes satte mig til at save jernbanesveller, henved 200 stykker. Jeg
husker meget godt, at han kom med en stor sav, henved 6 fod lang og sagde,
at jeg skulle se at komme i gang. Jeg kiggede på den store sav og tænkte på,
hvordan jeg skulle bære mig af med at håndtere den. Jeg havde hjulpet min
fader med at save træer om, men jeg havde aldrig arbejdet med at så stor en
sav alene. Det gik nu meget godt, men ved eftermiddagstid var saven for
sløv til at kunne save mere. Så filede han saven for mig og lod filen ligge, så
jeg selv kunne bruge den.
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Vor kirke skal om alt går vel, i år have nyt tag, dørene skal males, og hvem
ved hvad der ellers bliver foretaget af vedligehold og reparationer.
Kirken er i særklasse den ældste bygning i sognet, men trods sine omkring
800 år er den stadig i god stand. Dette er selvfølgelig kun tilfældet, fordi der
igennem alle årene er brugt ressourcer på løbende vedligehold, såvel ude
som inde.
Nu findes der unægtelig kirkerum med mere for øjet end lige vores. KT fortæller andetsteds i bladet om pulpiturfyldninger, våbenskjold og billeder,
som enkelte steder stadig pryder vores kirke, om end der før, tilsyneladende
har været væsentlig mere af den slags. Det meste er for længst fjernet eller
overmalet. Dette er måske sket for ikke at komme ud for regninger som den
man fik i Skåmåla sogn i Sverige i det herrens år 1805. Se bare hvad maleren
Peder Larsson skrev på sin regning til
3,10
menighedsrådet.
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denne regning - men den er da lidt sjov
Bo

På opfordring videregives hermed:

Ullas Fastelavnskage med frugt på nøddemarengs.
Til 15 personer. Tid: 40 minutter
Kagen er nem, forholdsvis hurtig at lave, og egner sig godt til dessert til alle
slags festlige lejligheder.
Bund:
250 g smør
250 g sukker
4 æggeblommer
150 g hvedemel
3 tsk. bagepulver
2 dl mælk
og en stor bradepande
Nøddemarengs:
4 æggehvider
350 g sukker
2 tsk. vaniljesukker
100 g. fintmalede hasselnødder eller mandler
Til servering:
4 dl piskefløde, pisket til skum
2 dl creme fraiche 18%
frisk frugt (ananas, blåbær, jordbær, kirsebær eller andet godt)
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Forvarm ovnen til 200 grader og beklæd en stor bradepande med bagepapir.
Pisk smør og sukker godt med en håndmixer, til det bliver luftigt og
tykt. Tilsæt æggeblommerne en ad gangen og pisk godt efter hver.
Sigt mel og bagepulver sammen, vend det i dejen med en dejskraber.
Tilsæt mælk og rør til en jævn dej. Fordel dejen i bradepanden.
Pisk æggehvider og halvdelen af sukkeret sammen til en meget stiv
marengs med en håndmixer. Vend forsigtigt resten af sukkeret i med
en dejskraber og derefter vendes nødderne i.
Kom marengsmassen over dejen og sæt i ovnen i ca. 35 minutter, til
den er gennembagt. Tag ud og lad den køle helt af.
Pisk fløden til skum og vend cremefraiche og vaniljesukker i. Forholdet mellem flødeskum og cremefraiche kan ændres efter behag.
Pynt med frisk frugt
21
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JULETRÆSFEST I DAGPLEJEN.
Traditionen tro blev der holdt den årlige juletræsfest med endnu engang stor
opbakning fra forældre og bedsteforældre, som alle var i godt julehumør.
Dagen startede med rundstykker og kaffe, og da alle var godt mætte, var vi
klar til at danse om juletræet og synge de kendte julesange. Julemanden kom
på besøg og uddelte godte-poser til alle børn.
Til frokost stod menuen på risengrød... så det var nogle dejlig mætte og trætte børn, vi kunne putte til middagsluren.
Det var en super god dag - TAK til alle der deltog.
Rollingerne
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Luca´s hvalpe
Nytårsnat skete der nogen helt fantastisk i vores hjem, der kom 14 Boxer
hvalpe til verden. Det var helt vildt så godt Luca gjorde det med at føde dem,
for det var jo første gang, hun fik hvalpe. Da der var kommet 12, var vi sikre
på, at fødslen var slut, så Luca kom ud og tisse og fik lidt mad, og efter 50
minutter, kom der to hvalpe mere. Så stod vi med 13 fine hvalpe, for desværre var der en, der var dødfødt, den var meget mindre en de andre. Hvalpene
blev født på 6 timer og 5 minutter.

Og der var noget andet helt fantastisk, vi har ikke givet en eneste flaske
mælk til hvalpene. Luca har klaret det hele helt selv.
De førte uger fik Luca rigtig meget mad, hun spiste 1,7 kg. mad om dagen.
Hun fik også noget mad til kritisk syge hunde, fordi hun var blevet meget
tynd. Nu ser hun fin ud igen.
Alle 13 overlevende hvalpe havde en fin fødselsvægt på mellem 400 og 500
gram.
Dyrlægen kom om aftenen d. 1/1-2015 og så til Luca og
hvalpene, og han var meget imponeret over både Luca og
hvalpene.
Hvalpene er meget forskellige i udseende. Der er 11 tigerstribede og 2 røde. Der er 6 hanner og 7 tæver, den
der var dødfødt, var også en tæve.
Hvalpenes far hedder Alkan, og er en stor flot Boxer.
Han bliver brugt i Hjemmeværnet som bevogtningshund.
En meget dygtig og lydig hund.
Alle hvalpene har fået dejlige nye familier. De skal bo i Valby, Greve, Ringsted, Kværndrup, Odder, Horsens, Langå, Oksbøl, Vamdrup, Broager, Vollerup, Vester Sottrup, og Ullerup. Vi beholder selv Sif, som er en rød tæve.
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Det har været en vidunderlig oplevelse, men det har også været hårdt. Det
tager lang tid at passe dem, nu hvor de er blevet så store. Hvalpene spiser ca.
3 kg. mad om dagen tilsammen. Min far eller mor har været hjemme hver
dag siden de blev født. Min far har kørt 16 sække ”våde” aviser på lossepladsen indtil nu.
Det er rigtig sjovt at lege med hvalpene ude i haven, men det er bedst at have
gummistøvler på, for der er mange skarpe tænder.

Skrevet af Cathrine Meisner
Jeg plejer at gå på jagt på naturporten.dk, for at fylde små huller ud i bladet.
Selv om det denne gang var en halv side jeg skulle fylde ud, blev det alligevel et meget lille dyr, som fyldte hullet ud.

Dafnier er almindeligt udbredte i Danmark. De lever
i stillestående, næringsrigt vand som vandhuller, søer,
damme og grøfter. De kan også forekomme i rolige
vandløb. Dafnier findes ofte i stort antal.
Kendetegn
Dafnier er meget små, gennemsigtige dyr (han ca. 1,5
mm. hun ca. 3,5 mm). På hovedet har dafnier en hætteformet skal, et stort øje samt to par følehorn. Det bageste
par følehorn bruges til at svømme. Derudover har dafnier
4-6 par bladfødder, som bruges til at finde føde med.
Dafnier opbevarer om sommeren deres æg i rugehulen
under skjoldet.
Føde
Dafnier lever af planteplankton, som filtreres fra vandet med bladfødderne.
Vidste du det?
Hvileæggene, der ligger i vandet fra efteråret, er de første til at klække om
foråret. Disse æg bliver kun til hunner, som så dernæst selv lægger æg - uden
at blive befrugtet af hanner. Først i løbet af efteråret udvikles der hanner
samt hunner, der skal befrugtes af hannerne.
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I forårsnummeret af AU-posten tror jeg næsten det er blevet en tradition at
skrive lidt om, hvad der sker i Avnbølsned. Lidt fra vores ”egen skov”, skal
vi også have denne gang, men også en historie fra Nøffelskoven, som landsbylauget der, har arbejdet en hel del med, og som skovfolket i vinter har bearbejdet på alternativ vis.
Først lidt information om skoven:
Nøffelskoven er en af landets mindste, men samtidigt en af de sjoveste!
Her kan man overnatte eller spille teater i Danmarks eneste amfishelter, spise
frokost i grillhytten eller gå på opdagelse ad de snoede stier forbi sjove udskårne figurer, stjernekikkersofaer, fortællestol, træxylofon og andre spændende ting. Skoven administreres og er anlagt i 2007 af Naturstyrelsen som
et såkaldt arboret - med de fleste danske træarter i små bevoksninger med
navneskilte. I 2008 sørgede Skovlauget under Nybøl-Stenderup Lokalråd for
at bekoste og opsætte de enestående anlæg i skoven.
Målet med den bynære skov var, at den skulle
blive attraktiv fra dag ét med anlæg for publikum, snoede stier, naturkunstudstilling
m.m. Skoven er et helt lille arboret med 40
forskellige danske træer og buske plantet i
små renbestande. Den skulle kunne bruges af
private og af de omkringliggende skoler i deres undervisning.
Og så lidt om vinterens arbejde:
Nøffelskoven er groet fint til siden den blev etableret i 2007, men der mangler stadig mange dyr og planter som hører naturligt hjemme i en skov.
Derfor er det på tide at SKOVTUNE Nøffelskoven. At behandle den så den
bliver mere attraktiv for dyr og planter. At gøre den mere vild, varieret og
tæt ved at udtynde træerne på en måde der gavner naturen mest muligt.
Heldigvis vil det også være en behandling som gør skoven spændende for de
mange mennesker der dagligt bruger Nøffelskoven. Skoven er nemlig ved at
vokse ind i en kedelig alder, STANGSKOVS-ALDEREN, hvor den kommer
til at ligne en tændstikskov. Hvor alle grene for neden på træerne skygges
ihjel, vinden suser gennem skoven og det tydeligt ses hvordan træerne står
på række og geled som soldater. For at springe denne periode over er det på
tide at skovtune nu.
Det gælder om at skabe variation og dødt ved, det vil sige døde træer der både ligger på skovbunden og står op. Det vil blive gjort ved at tynde ud i be28

oksningerne således at der i hver afdeling skabes lys og luft ved at fælde
mange træer i en del af bevoksningen mens den øvrige del ikke røres. Desuden vil nogle få træer blive ringet, det vil sige få barken skåret af i en smal
stribe for neden så de dør men bliver stående som ruintræer til gavn for spætter og biller. De dele af skovstykkerne der tyndes hårdt vil efter nogle år blive ekstra tætte fordi stubbene skyder nye skud og træerne bevarer grenene
næsten til jorden. Nogle af træerne vil givetvis udvikle sig til herlige
klatretræer for børnene.
Denne måde at behandle en nyplantet skov på er et eksperiment i fuld størrelse og givetvis ikke afprøvet i Danmark før, så det bliver spændende at følge skovens udvikling de kommende år.
Alt træ der bliver skåret ned efterlades i skoven til gavn og glæde for fugle,
pindsvin, insekter og svampe. Skoven kommer til at se lidt mere rodet og
vild ud men stier og skovvej holder vi naturligvis fri for de fældede træer.
Med venlig hilsen
Martin Reimers
Skovfoged Sønderjylland
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Gamle ”ting” på pulpituret i Ullerup kirke.
Døren op til pulpituret.
Døren som er sat for trappen op til pulpituret er meget gammel. Den har
uden tvivl hørt til kirken, sandsynligvis som dør til et stolestade – en herskabsstol.
Men ved en af de mange auktioner over udrangeret kirkeinventar blev den
solgt i 1860.
Ved kirkens seneste restaurering blev den tilbagegivet kirken og det lykkedes eksperter fra Nationalmuseet at fremdrage den oprindelige staffering.

I den øverste fyldning er malet en
plante, der bliver vandet af en hånd,
som holder en vandkande med bruser.

I det nederste felt ses Noahs ark
strandet på Ararats bjerg, hvilket en
indskrift henviser til med ordene
”COMPOSITUS FLUCTIBUS”
Oversat til dansk : ”- da bølgerne
havde samlet sig”

Pulpiturfyldning på nordvæggen
Går vi nu op på pulpituret, ser vi på nordvæggen en meget gammel fyldning,
der bærer en indskrift på tysk. Oprindelig har fyldningen hængt som pulpiturfyldning lige over midtergangen dækket af en anden fyldning med det
glücksburgske, hertugelige våben. Dette våben fjernede man ved restaureringen i 1969-71
31

Man anslår, at
pulpiturfyldningen må være fra
1600-tallet
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Indskriften på den gamle pulpiturfyldning lyder:
Wer Jesum hat i hertzen
Der achtet keine noht
Empfindet keine schmertzen
Wenn ihm gleich trifft der tod
Er bleibet stets verbunden
Mit seinem Höchsten Gott
Legt sich i dessen Wunde
Her ses det hertugelige,
Verachtet allen Spot
glücksburgske våben.
Knud Tejlgaard Jensen

Sommerfest/hvad sker der på Bakkensbro!
Fredag d. 12 juni. Klokken 16.00 til ??
Vi har snakket om at holde et loppemarked, og det har udviklet sig lidt til en
slags sommerfest, og hvad sker der på Bakkensbro, når der ikke længere undervises på skolen.
Vi vil derfor gerne holde en slags åbent hus arrangement, hvor brugere af
skolen og lokale virksomheder kan komme og vise hvad der sker for resten
af lokalbefolkningen. Vi forestiller os, at der vil være forskellige udstillere,
og noget at lave, lige fra de mindste til de ældre. Der vil også være loppemarked i skolegården, vi håber på pragtfuldt vejr (ellers må vi stå under
halvtagene) lauget har også allerede lovet at grille pølser. Så sæt kryds i kalenderen og kom op og gør et fund, og se hvad der rør sig i dit lokal område.
Jeg lover, at der bliver noget at se på. Der vil komme et mere fyldestgørende
opslag omkring dette arrangement i næste blad.
Har du lopper i gemmerne, så meld dig gerne allerede nu til
jannie@hansen.mail.dk
Med venlig hilsen
Jannie Hansen
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Lørdag d. 14. februar holdt værnet igen åbent hus til udklædte børn og deres
forældre. I år var det også annonceret på Facebook!
Der var igen lidt færre børn end vi så for nogle år siden, men der er desværre
også færre børn i området. Vi udleverede dog stadig slikposer til mere end
60 børn, der havde familie med!
Vi er igen dybt imponeret over den store opbakning til at komme udklædt selv de store har stadig mod på at "give den gas" med gode udklædninger!
Vi takker alle, der kom for at
gøre dagen til en sjov oplevelse.
Se flere billeder på brandværnets hjemmeside
www.ufbr.dk

Prinsesse eller ej - alle kaster sig ind i kampen, når det gælder!
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Se her piger!!
Kunne du tænke dig at spille fodbold???
Kom og vær med mandag og onsdag kl. 19.00-20.30
på fodboldbanen ved Sundved Hallen
Du skal min. være 16 år.
Håber vi ses!

35

Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag
den 12. april. Tag godt imod indsamlerne.
Har du lyst til at være indsamler, så
ring 2982 1259.
Indsamlerne indbydes til
"Hyggeaften" på Solhjem mandag
den 27. april. Sæt kryds i kalenderen.
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Kære alle
Jeg vil gerne takke for den fine deltagelse til børneloppemarkedet søndag
den 8. februar på Bakkensbro skole i gymnastiksalen. Det er dejligt at se folk
kommer og kigger, om blot de så bare er nysgerrige over at se, hvad vi sælger. Men vi kunne rigtig godt tænke os at få endnu flere besøgende, så hvis
nogen har idé til hvordan vi kan få flere besøgende og evt. hjælpe med reklame, så hører vi gerne fra dig. Også En stor tak til at kunne få lov til at bruge
de fine facaliteter.
Det sætter vi stor
pris på. Det er nu
4. gang, dette arrangement bliver
afholdt. Og hvis alt
går efter planen,
afholder vi igen i
september, mere
herom senere.
Skulle du brænde
inde med en masse
dejlige legesager,
børnetøj osv. Og
kunne du have lyst
til at have en stand,
så kontakt mig gerne. 61775505 eller jannie@hansen.mail.dk.
Med venlig hilsen
Jannie Hansen
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”Avnbøl-Ullerup United” i 1959/60
Forleden sendte Birreth Solmer mig et billede, som giver mig anledning til et
par kommentarer. På billedet ser vi nogle af de drenge, som jeg i 1958 blev
lærer for. Det var nogle særdeles livlige fyre – til tider lidt for livlige, Men
de havde en fælles interesse, og det var fodbolden. Selvfølgelig trænede de
på skolens fine sportsplads, men en anden væsentlig træning fik de i skolegården. Vi havde dengang lektioner a 50 minutter og derefter 10 minutters
frikvarter + et spisefrikvarter på 20 minutter. Ikke så snart havde klokken til
frikvarter lydt, før drengene var på vej ned ad trapperne og ud i skolegården
– hen i hjørnet ved cykelskuret – og så gik det løs med fodbolden. Også i
spisefrikvarteret, for spegepølsemaden kunne man da bare holde i venstre
hånd, mens man spillede fodbold!

Nu kan du jo prøve, om du kan genkende drengene på billedet. Ellers kan du
hente hjælp hos Jøgge eller Birreth.
Knud Tejlgaard Jensen
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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

39

Efter opfordring fra Ullerup Frivillige Brandværn, er det mig en glæde at
komme og demonstrere nogle hjertestartere lørdag d. 14. marts for hvem der
måtte være interesseret i at få en snak om og selv prøve, hvordan de fungerer. Jeg har lidt forskellige hjertestartere med, så man får muligheden for at
se/prøve 3-4 stykker.
Jeg er til rådighed i tidsrummet kl. 10.00 - 13.00. Da jeg er førstehjælpsinstruktør, kan jeg også svare på eventuelle spørgsmål omkring førstehjælp.
Venlig hilsen - vi ses
Lone Merete Handberg
Brandværn, landsbylauget og private har sørget for, at der døgnet rundt er
hjertestartere frit tilgængelige ved klubhuset i Blans, på brandstationen og på
skolen i Ullerup, på Avnbøløstenvej, ved Sundeved vvs i Avnbøl og på væggen på Bojskovskov 16 i Bojskov.
Dette arrangement er tænkt som en mulighed til alle os, som nok ved, at der
befinder sig hjertestartere flere steder rundt omkring os, men også er lidt
usikre på, om vi nu også kan bruge den, hvis det pludselig gælder. Lone har
lovet at tage et repræsentativt udvalg med, så vi kan se på, og øve os med
sagerne.
Når tiden nærmer sig middag, vil vi servere en ringridderpølse, for hvem
som kunne fristes at dette.
Vi håber at se rigtig mange denne dag, hvor brandstationen er åben for alle.
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Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup
og se hvad der er aktuelt lige
nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup.
Pæ å Kedde særre i æ opholdsstue å æ plejehjem.
Jen a de kvinle beboere komme gåen splinte nachen få bie.
Pæ seje tæ Kedde så då hin dæ gek få bie,ja hun ku da godt
haj strochen sit tøj.
Jalsen æ nabo
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Som en følge af det store arbejde der ligger i hele projektet omkring Bakkensbro (BAKC), vil landsbylauget til generalforsamlingen d. 25. marts,
anbefale en ændring i laugets vedtægter.
I dag står der i vedtægterne, at bestyrelsen skal bestå af tre til syv personer.
Dette antal vil vi gerne foreslå ændret, så der i fremtiden skal være fra fem
til ni personer.
Hvis ændringen vedtages, skal den for at være gyldig, til afstemning endnu
en gang. Derfor regner vi med at afholde en lille ekstraordinær generalforsamling, inden vi indvier vores nye klaver d. 8. april 2015, kl. 19.00
På Dansepladsen i Avnbølsned vil bålhytten fra børnehaven i Ullerup blive stillet op. Siden børnehaven lukkede, har en håndfuld mennesker arbejdet på at få børnehavens bålhytte flyttet til Avnbølsned. Den er for
længe siden blevet foræret til landsbylauget, den er
skilt ad og der er bedømt, hvilke stumper som skal udskiftes. Der er søgt tilladelse ved naturstyrelsen til at
sætte den op, og der er givet byggetilladelse ved kommunen. Efterkommer vi
også brandmyndighedernes krav om afstand til træbevoksningen, og brandslukningsudstyr, som brandværnet har fundet til os, og bekoster en sum penge på nye stumper, skulle vi altså med god samvittighed, kunne skyde projekt bålhytteopsætning i gang.
Vi forventer derfor at kunne tage en flot nyopsat bålhytte i brug i løbet af
foråret.
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Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til generalforsamling
Onsdag d. 25. marts klokken ca. 19.00
(efter fællesspisning)
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 dage
inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.
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Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 17.30
Efter maden er der generalforsamling i
Avnbøl-Ullerup landsbylaug kl. 19.00
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20,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Har man lyst til at hjælpe med selve
madlavningen, må man meget gerne kontakte Robert på:
40 76 67 18
Tilmelding senest d.23 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.
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