1. årgang 1. udgave
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Et nyt blad fødes!
Efter mange positive tilkendegivelser i forbindelse med
udgivelsen af vor husstandsomdelte folder i marts måned, vil vi i Avnbøl/Ullerup landsbylaug søsætte projekt
AU-Posten.

Styrkelse af lokalområdet med børneunivers, medborgerhus m.v.
Politikerne i Sønderborg kommune har en vision om
at støtte tilblivelsen af et børneunivers i og omkring
Bakkensbro skole. Det skal blive et sted, hvor dagpleje-, børnehave- og skolebørn vil få deres daglige gang
og virke. Kort sagt er hensigten at samle skole, børnehave og faciliteter for dagplejen under ét tag med fælles ledelse, eventuelt at skabe et sted, som kan bruges
af forskellige interessenter / borgergrupper.
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AU-Posten er et gratisblad
trykt i 500 eksemplarer.
Udgivelsesområde: Avnbøl,
Ullerup, Bojskov, Rufas plus
randområder

Redaktion:
Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
Tlf. 74 46 17 08 / 21 86 17 08

redaktion@au-laug.dk

Landsbylauget springer ud som bladforlag. Efter talrige
opfordriner og lidt startbesvær, har vi valgt at sætte ressourcer af til at
udgive et blad for og om lokalområdet.
Ideerne har været mange og vidtløftige, nogle har fået tommelfingeren op, andre ned. Alt i alt er vi kommet til et resultat, vi tror på vil
blive vel modtaget i de ca. 500 hjem, bladet vil blive leveret til. For at
få et sådant blad til at ”leve”, kræver det ikke bare en ihærdig og hittepåsom redaktion, det bliver kun en succes, hvis bladets læsere også
vil det, og vil hjælpe os med at udvikle det til den succes, vi håber det
bliver.
Vi forestiller os:
 At bladet i første omgang skal udkomme fire gange årligt.
 Bladet skal være gratis og skal husstandsomdeles i hele det område, vi i daglig tale kalder Bakkensbro skoledistrikt (altså Avnbøl,
Ullerup, Rufas, Bojskov m.m.)
 AU-Posten skal være et talerør for landbylauget.
 Alle foreninger og klubber vil få stillet gratis spalteplads til rådighed.
 En aktivitetskalender, hvor alt hvad klubber/foreninger/skole o.l.
melder ind med, vil blive listet op i kronologisk rækkefølge.
 Et fast indslag med en lille opgave, som skal besvares og belønnes med en beskeden men god præmie, til en af de forhåbentlig
mange, der kommer med det rigtige svar.
 Vi vil gerne have lokale til at fortælle en god historie om ting, der
engang er hændt i området, eller komme andre indslag, som kan
have interesse.
 Folderen skal være reklamefinansieret, men laves og omdeles af
frivillig arbejdskraft.
Når vi ser på vore nabobyer, findes Nybøllen og Blansingeren. Andre
har sikkert også lige så gode lokalblade.
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Til trods for, at vort blad er nyt og redaktionen endnu ikke er blevet tør
bag ørerne, skal disse detaljer dog ikke forhindre os i, ved fælles hjælp i
fremtiden at foranledige frembringelsen af en forrygende fin og fantastisk flot farvelagt flersiders folder. ;-)

Avnbøl/Ullerup landsbylaug er opstået i forbindelse med kommunesammenlægningen til Sønderborg kommune.
Vi er en bestyrelse på syv personer, der arbejder med forskellige ting i
vores lokalområde. Deriblandt natur og miljø, som vi i samarbejde med
landskabsarkitektfirmaet Wainø og Thing, Sønderborg kommune samt
lokale grupper forsøger at udvikle.
Derudover arbejder vi med et fælles mødested - et medborgerhus. P.t.
arbejder vi sammen med kommunen, Bakkensbro Skole, børnehaven
og dagplejen om et børneunivers. Vi arbejder med muligheden for at
kombinere dette børne-univers med et medborgerhus som et fælles projekt.
Trafikken kigger vi også på. Vi arbejder med placeringen af motorvestil-/afkørslen syd for Avnbøl – er det en optimal placering? Vil vore
to byer blive skåret midt over på grund af den øgede trafik til og fra
motorvejen? Måske er det bedre at flytte til-/afkørslen til Bojskovvej.
En ting, som trafikudvalget har haft indflydelse på, er en kommende
cykelsti imellem Avnbøl og Adsbøl – den skulle gerne blive anlagt i
2010.
I samarbejde med menighedsrådet arbejder vi på at få brolagt kirkens
parkeringsplads, som er kommunalt ejet. Vi gentager i december succesen med opstilling af juletræ – både i Avnbøl og
i Ullerup. Succesen med
juletræsfest for vore unge borgere agter vi også
at gentage.
Asmus Madsen
Avnbøl/Ullerup
landsbylaug
Dit lokale talerør.
3

Landsbylaugets bestyrelse:
Formand

Asmus Madsen
Kalvetoft 15, Ullerup
74 46 11 30 / 21 76 31 30

Næstformand

Anne Østergård
Rosenvej 61, Ullerup
74 46 16 85 / 26 20 83 04

Sekretær

Hanne V. Jensen
Vestvejen 5, Ullerup
74 46 12 06 / 61 66 12 06

Kasserer

Svend Ove Edemann
Rosenvej 73, Ullerup
74 46 18 59 / 20 47 18 47

Bestyrelsesmedlem

Jette Moos
Avnbøløstenvej 24, Avnbøl
74 46 12 30 / 24 49 33 34

Bestyrelsesmedlem

Lars Lorenzen
Nygårdsvej 1, Avnbøl
74 46 19 98 / 40 36 39 36

Bestyrelsesmedlem

Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
74 46 17 08 / 21 86 17 08

Email adresser:
Bestyrelsen
Au-Posten
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kontakt@au-laug.dk
redaktion@au-laug.dk

Styrkelse af lokalområdet med
børneunivers, medborgerhus m.v.
Politikerne i Sønderborg kommune har en vision om at støtte tilblivelsen af et
børneunivers i og omkring Bakkensbro skole. Det skal blive et sted, hvor dagpleje-, børnehave- og skolebørn vil få deres daglige gang og virke. Kort sagt er
hensigten at samle skole, børnehave og faciliteter for dagplejen under ét tag
med fælles ledelse, samt eventuelt at skabe et sted, som kan bruges af forskellige interessenter / borgergrupper.
Som en begyndelse blev der afholdt et møde på Bakkensbro skole d.12 juni
med repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, BNS, gymnastikforeningen, Fagcenter børn og uddannelse samt landsbylauget.
Efterfølgende blev der nedsat en styregruppe, bestående af repræsentanter for
dagpleje, børnehave, skole og landsbylaug samt en proceskonsulent, som kommunen har stillet til rådighed.
Styregruppen vil kontakte alle foreninger, klubber m.m. for at indkalde til et
aftenmøde, med det formål at få mange ideer, ønsker og behov fra de forskellige interessegrupper.
I forbindelse med tilblivelsen af et sådant center, ville det være oplagt at byde
ind med ønsker, som kunne være til gavn, ikke kun for borgere i alderen fra nul
til 14 år, men også i alderen fra 15 til 99 år. - Kunne man tænke sig et lokale
som husmoderforeningen, løbeklubben, vandværket osv. kunne bruge til arrangementer, møder, undervisning, udstillinger, teater, rollespil, musik osv.? Hvad
med tekøkken, billardrum, bruserum eller plads til batikfarvning?
Efter dette fælles visionsmøde vil styregruppen udfærdige et kommisorium, en
slags handleplan og tidsplan, som skal danne grobund for det videre arbejde.
Dette forelægges til et møde i Fagcenter børn og unge primo oktober 08.
Da der ikke findes en liste over alle, som kunne have interesse i at deltage i
ovennævnte møde, vil det være et stort plus, hvis du/I ville kontakte os, enten
med forslag til ovennævnte projekter, eller med ønske om at blive kontaktet
med henblik på at deltage i visionsmødet – senest fredag den 15. august 08

Henvendelse kan ske til:
Søren E. Hansen
Bakkensbro skole
tlf. 74 46 12 03
E-mail: seha@sonderborg.dk

Christel Lind
Ullerup Børnegård
tlf. 74 46 14 54
E-mail: clin@sonderborg.dk
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Børneloppemarked i skolegården.
Igen i år havde Bakkehuset arrangeret børneloppemarked i
skolegården.
Fra ved tretiden begyndte dagens forretningsdrivende at stille boder
op, og mange havde fundet vej tilbage til skolen, selv om ferien allerede var begyndt.
Arrangementet var et tilløbsstykke, hvor mange børn fik solgt ud af
det brugte legetøj, for så med penge på lommen siden selv at gå på
indkøb hos de mange kolleger.
Bakkehuset selv stod sædvanen tro for kaffe, kage og tombola med
mange fine gevinster.
Som noget nyt solgte landsbylauget denne gang sodavand, is, pølser
og pilsnere.

Vejret var som bestilt til lejligheden —
en god dag til handel.

Carsten og co. lægger slagplan for
fornøjelsernes forløb.
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Tanker omkring en motorvejsafkørsel.
Trafikudvalget er blevet gjort opmærksom på en problemstilling
omkring motorvejs af-/tilkørslen imellem Adsbøl og Avnbøl.
Kort ridset op ser problemet sådan ud:
Med den forøgede, ikke mindst tunge trafik, der vil komme på
Truenbrovej/Avnbølvej til og fra Danish Crown slagteriet i Blans,
når motorvejen er færdig, kan man frygte at byerne bliver skåret
midt igennem.
Det vil, ikke mindst for børnene i området, blive et stort problem,
hvis trafikken bliver årsag til denne deling. Vejen er børnenes skolevej, og de færdes der også på andre tidspunkter; når de skal lege
med deres kammerater og når de skal til sport.
Sønderborg kommune har meldt ud, at når de syv byggegrunde,
som er på vej til at blive udstykket på Rosenvej, er solgt, bliver
eventuelle nye udstykninger i Ullerup i fremtiden øst for Avnbølvej.
Altså på længere sigt flere skolebørn på tværs af trafikken til og fra
motorvejen.
Hvis vi ser bare en lille smule mod syd, vil der også i Adsbøl opstå
tilsvarende problemer, når trafikken til og fra denne ende af Gråsten
bliver ledt igennem herigennem. Et nyt sygehus øst for Gråsten er
på tale, og skulle det komme, vil trafikken igennem Adsbøl blive
endnu mere forøget.
Man kan så se på omfartsvej omkring de tre byer, (det er før set omkring Bovrup), men hvor skulle en sådan ligge, hvad ville den koste
af penge og natur, for ikke at tale om kostbar landbrugsjord, som er
noget af landets dyrebareste?
Det vi foreslår er, at motorvejsafkørslen bliver flyttet vestpå til
Bojskovvej. Denne kunne så udvides, så den kunne fungere som omfartsvej.
Nogle af fordelene kunne være:
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Avnbøl og Ullerup bliver ikke skåret over på tværs af tung trafik.
Det samme gælder for Adsbøl.
Et eventuelt nyt sygehus ville få en direkte adgang til motorvejen.
Gråsten får en direkte tilkørsel til motorvejen, så trafik imellem
det nordlige industriområde og motorvejen ikke skal igennem
Adsbøl.
Danish Crown slagteriet i Blans får en tilkørsel til motorvejen, så
trafikken dertil ikke skal igennem mindre byer. Fra motorvejen
kan de køre ad den udvidede Bojskovvej ud på Åbenråvej, der er
bygget til tung trafik, og derfra ned ad Langbro, hvor slagteriet
ligger.
De i øjeblikket ca. 800 ansatte, der dagligt kører til og fra arbejde,
kan tage samme vej.
Landbrugsskolen får en direkte tilkørsel til motorvejen.
Vores universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten, får kortere
vej til motorvejstilkørslen.

Konsekvensen af denne vejomlægning vil være, at Bojskovvej og
Fiskebækvej skal udbygges. Men vi mener, at denne løsning er den
bedste. Merprisen, hvis man sammenligner med en omkørsel omkring
byerne, må blive begrænset.
Hvis afkørslen placeres ved Bojskovvej, er der taget højde for, at Alssundbroen måske bliver for lille. Det vil være muligt at forlænge
Bojskovvej over Brobølvej bagom Blans og over til Als omkring Hardeshøj / Mjels. På Als er hovedvejen i forvejen godt udbygget, således
får Sønderborg to indfaldsveje.
Gennem disse tiltag mener vi, at vejen vil være fremtidssikret.
Trafikudvalg og
Avnbøl/Ullerup landsbylaug
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7446 1951
7446 1136
7446 1136
7446 1951

Anna Hansen
Louise Clausen
Terese Clausen
Marie Hansen
Melanie og Stefanie
Frøhlich, Salli Thomsen
Elin Johannsen
Elin Johannsen

Anna, Louise og Minimoyserne

De Flyvende

Showdance

Funktionel muskeltræning
Store bolde+elastikker

Go´ ryg for mænd

2738 3243

Sophie T. Phillipsen
Marianne Engstrøm
Else Lauritzen

Rytmehold 6.-9. kl.

Damer

Ældrehold

Forældre/barn

Alice J. Petersen

2223 6528

Eva Hinrichsen

Børnefræs 0.-3. kl.

Nydamskolen

5096 9213

Jette Antonsen

Puslinge 3-6 år

7446 9269

7468 0357

5180 4010

5096 9213

Jette Antonsen

6177 6450

6177 6450

7446 1557

Forældre/barn 2-3 år

Blans

4.-6. kl.

1.-3. kl.

Onsdag

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Tirsdag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Mandag

Ugedag

16.30-17.30

14.30-15.30

16.30-17.30

18.30-19.30

16.30-17.30

16.15-17.15

17.15-18.15

19.30-20.30

18.30-19.30

16.00-17.30

16.30-18.00

17.00-18.00

16.00-17.00

16.00-16.45

Tidspunkt

Alle hold starter i uge 38

Eckersberg Friskole

7446 1765
2139 0511

Karen W. Dethlefsen
Sanne L. Thomsen

5-6 årige

Turboræs

7446 1685

Anne Østergaard

Spilopperne 3-4 årige

Telefon

Instruktør

Bakkensbro Skole

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING SÆSON 2008– OBS: Dette er et foreløbigt program. Endeligt program udkommer i

2612 5685
2223 6528
2868 9106
2750 9159
6024 0320
7442 0292
2868 9106
2750 9159

Rikke Østergaard
Eva Hinrichsen
Pia Rosenbæk
Christina Quitzau
Jørn Jørgensen
Mona Højmose
Pia Rosenbæk
Christina Quitzau

Turbodrengene

Æ´piche

Springrotter & Rytmemus

Funky Teens

Karen Inge Michelsen
Bodil Sønnichsen
Jutta Østergaard
Nete Lundt
Margrethe Fenn

Pilates

Aerobicmix

Damemotion

Seniorer

Aerobic Step

Lene R. Hildebrandt

Svend Petersen

Herrer

Hallen

Melanie og Stefanie
Frøhlich, Salli Thomsen

Showdance

6. klasse opefter - Rytme

4.-7. klasse - Rytme/spring

1.-3. kl. piger

8818 5787

7446 7432

7442 9335

3699 2627

7446 7441
7446 1662

7446 1600

Mandag

Onsdag

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Onsdag

Fredag

Torsdag

Mandag

Torsdag

Onsdag

18.30-19.45

10.15-11.15

15.30-16.30

18.30-19.45

19.00-20.00

20.00-21.00

16.00-17.30

17.00-18.00

16.30-18.00

16.00-17.00

17.30-18.30

10.00-11.30

16.00-16.45
uge 35.

1.-3. kl. drenge

(Dato: 13.9., 11.10., 8.11.,
13.12., 10.1., 7.2. og 7.3.)

Hver 2. lørdag i
måneden

Tirsdag

Tirsdag

Arrangementer i SGF –

7446 1557

7346 5040

Dorthe Jørgensen

Børnefræs

for børn/søskende indtil 8 år. Børn under
3-4 år skal have en voksen med.

(Instruktør mangler)

Drenge og piger 5-6 årige

7446 1685

Anne Østergaard

Spiloperne 3-4 årige

2009

Bedsteforældredag
- lørdag den 4. oktober 08 kl. 10.00-13.00 (børn 3-6 år)
Aerobicdag
– søndag den 5. oktober 08 kl. 12.30-14.30
Gymnastikfræs
– søndag den 9. november 08 kl. 12.30-14.30 (børn 5-10 år)
Formand: Jutta Østergaard tlf. 3699 2627

sæt kryds i kalenderen:

Dette er Avnbøl/Ullerup
Landsbylaug’s hjemmeside
adresse.
Du kan nøjes med at taste
au-laug.dk for at komme ind på siden. Nemt og
ligetil.
Her ses linksene til vores
andre sider, kig dem igennem. Under Aktiviteter og
Referater vil du kunne følge med i, hvad der sker i
lokalområdet.
Her i denne spalte ses nyhederne.
Ved at trykke på kommentarer, er det muligt for dig
at give en kommentar til
nyheden.
Under Lokale aktiviteter
kan du se møder og andre
spændende ting, der indbydes til. Nederst er der et
link til hele kalenderen.
Under Projekter er der direkte links
til vore projekter og aktiviteterne i
projekterne.

Under Lokale Nyhed
fra de forskellige lau
kommune ses.

der kan nyhederne
ug i Sønderborg

Under Nyheder fra kommunen og længere nede
Nationale nyheder ses, hvad der rører sig i landdistriktsudvalgene i Sønderborg og i resten af landet.
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I bogen Slotte, herregårde og voldsteder i Sønderjylland af
H.E. Sørensen har vi fundet følgende om Filipsborg

Ca. en kilometer sydøst for Ullerup Kirke lod Hertug Philipp et nyt
og langt større slot (end faderens ”lysthus” på Lundsgård) opføre på
en kunstig borgbanke, omgivet af ca. 20 meter brede grave. Nedrivningen af Lundsgård begyndte i vinteren 1633, og den 28. august
1636 indviedes kirken på det ny slot Filipsborg med megen festivitas.
Blandt gæsterne var egnens præster, og en af dem, Anders Brandt fra
Nordborg, skrev i sin kirkebog om begivenheden: ”11. søndag efter
Trinitatis var jeg på Filipsborg udi Sundeved, og blev samme tid og
dag den nystiftede kirke indviet af hofpræsten udi fyrstelige, adelige
og borgerlige standspersoners nærværelse. Og blev samme tid et fyrsteligt gæstebud anrettet, samt og holdt et bryllup med en sadler
(sadelmager) og en vaskepige”.
En gammel beretning vil vide, at slotskirkens to klokker, der hang i et
tårn, kunne høres så langt som til Blans strand, ca. fire kilometer væk.
Hertug Philipp havde oprindelig haft den tanke, at slottet skulle tilfalde en af de yngre sønner i hans talrige børneflok, men det skete ikke,
og det blev i virkeligheden ikke brugt ret meget.
Derfor stod det tomt det meste af tiden og forfaldt stille og roligt, og
inden der var gået et halvt hundrede år, blev det revet ned, bl.a. fordi
man ønskede at bruge materialerne til genopførelse af avlsgården, der
var blæst om i en storm.
Inden år 1700 var stort set alle spor af slottet borte, og vi ved i dag
ikke meget om, hvordan det så ud, ud over at det har haft tre fløje og
været i to etager. Mærkværdigvis er det ikke afbilledet på Henrich
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Ottendorffs kort over Als og Sundeved fra 1655, hvor ellers alle egnens andre slotte og herregårde er vist.
Filipsborg bestod derefter som hertugelig avlsgård til 1787, da den
blev udstykket til 8 gårde og 40 kåd, dvs. husmandssteder, hver på to
eller halvanden tønde land.
Slotsbanken er ca. 90 meter lang og o. 40 meter på det bredeste sted,
på det smalleste vel godt det halve. I den vestlige, brede del findes
svage murrester, som angiver slottets beliggenhed. På den smalle del
af banken, mod øst, har der sikkert været økonomi- og staldbygninger, måske to lave længer omtrent som det – i langt større skala – ses
på det næsten samtidige Frederiksborg slot. Uden sammenligning i
øvrigt kan man måske forestille sig en staldgade og et trefløjet hovedslot, der rejser sig direkte af den vandfyldte grav, sandsynligvis
opført i nederlandsk renæssance, tidens foretrukne byggestil.
Der har aldrig været gravet i slotsbanken, som er bevokset med store,
gamle træer og omgivet af den i dag næsten tørre voldgrav.
Den nuværende gård, der er på ca. 50 ha, ligger umiddelbart syd for
slotstomten. Stuehuset er en gul, villaagtig bygning fra 1898, opført
af den daværende ejer Mathias Christiansen, hvis slægt stadig har
den, i dag Christian Christiansen. Avlsbygningerne er for størsteparten nye.
Om Filipsborg fortælles følgende sagn:
Der boede to brødre på slottet. Den yngste rejste bort og forelskede
sig på vejen i en ung pige, som han bragte hjem til Filipsborg, hvor
den ældste bror stod for styret. Da den yngste igen var rejst, giftede
han sig med pigen.
Dette blev den yngre bror så fortørnet over, at han samlede bønderne,
indtog slottet og lod sin storebror tage til fange, mens den troløse
brud blev spærret inde i slotstårnet. Imidlertid lykkedes det den ældre
bror at undslippe, og han stormede derefter slottet for at befri sin hustru. Det mislykkedes, og den ældre bror blev skudt af den yngre,
som også lod sin tidligere kæreste dræbe for derefter at nedrive slottet. Til sidst delte han godset mellem sine fem væbnere, hvorved de
omliggende herregårde opstod. Selv rejste han bort og viste sig aldrig
mere.
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Dette sagn, der ikke synes at have nogen historisk kerne, er sikkert en sen
variant af folkevisens beretning fra tidlig middelalder om Ebbe Skammelssøn, der kommer hjem den samme dag, som hans kæreste holder
bryllup med hans bror. I sit raseri dræber han derefter både broderen og
bruden samt sine forældre, hvorfor han ”træder så mangen sti vild”. Et
lignende motiv indgår også i ”Gunløg Ormstunges Saga”, der er nedskrevet på Island i 1200-tallet.
I de følgende udgaver af AU-Posten vil vi bladre videre i H.E. Sørensens
bog og gengive historier om andre af områdets gamle gårde.
Kan I ikke vente på dette og er dette ikke nok, kan H.E. Sørensen høres
og ses holde foredrag om store gårde på Als og Sundeved.
Det sker på Nydamskolen d.29/9 kl.19.00

Denne udgaves konkurrence går i al sin enkelthed ud på at
fortælle os, hvad vores blad skal hedde.
Vi har valgt at kalde denne første udgave Avnbøl Ullerup-Posten = AUPosten. Men er det det rigtige navn? Og skal bladet have et logo?
Vi håber, at der er nogle kreative sjæle iblandt os, som vil komme med bud
på disse to ting.
Besvarelserne kan sendes pr. mail til redaktion@au-laug.dk eller afleveres i
postkassen hos :Bo
Afleveres senest d.1.November
Bliver det dit forslag, der vinder, bliver du belønnet med en præmie, derfor

Sølvtoft 2A, Avnbøl
DK-6400 Sønderborg
E-mail: info@larskrieg.dk
Telefon: +45 7446 1866
Fax: +45 7446 1846
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Efterlysninger
For at få alt i og omkring bladet til at se ud og være som visionen er,
bringer vi her en række efterlysninger, som vi håber, vi får stor respons på.
Med svar på alle disse efterlysninger kan man henvende sig til redaktion@au-laug.dk eller direkte Bo
 Avisbude: Da bladet gerne skulle udkomme ved frivillig hjælp, efterlyser vi folk, som vil bringe bladet ud. Har du/I lyst til at uddele på
jeres vej i fremtiden, må I meget gerne kontakte os.
 Annoncører: For at få økonomien i bladet til at hænge sammen, vil
vi gerne sælge annoncepladser. For køb af annonceplads, kontaktes
Bo, eller skriv til redaktion@au-laug.dk
 Sponsorer: Som skrevet står i bladet, vil der hver gang være en
lille konkurrence. Gevinster til konkurrencerne håber vi at få sponsoreret af de lokale erhvervsdrivende. Der vil selvfølgelig i bladet blive
gjort opmærksom på, hvem sponsorerne er.
 Fortællere: Vi efterlyser folk, som har en god historie at fortælle.
Det kunne være historien om hvorfor skolen i grunden er bygget, hvor
den er og hvorfor den hedder Bakkensbro. Eller hvem kan fortælle noget om Brådborg, hvorfor hedder det Avnbølsned mv.
 Foreninger/klubber o.l.: For at få en aktivitetskalender til at være
brugbar for alle, er alle velkomne til at melde ind med arrangementer,
som de vil have med i bladet.
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Vejdirektoratet planlægger anlæggelsen af en rundkørsel i Ullerup. Dette indebærer, ud over at vi ikke længere skal have en lyskurve, også at der vil blive flyttet lidt rundt på stoppestederne ved
krydset.
For ikke at få fodgængere i rundkørslen, flyttes stoppestederne
nogle hundrede meter mod Åbenrå, og der etableres en busvendeplads, så de busser der kommer fra Sønderborg og skal videre
mod Blans, kan køre til stoppestedet, vende og så køre mod
Blans.
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Se mere på www.au-laug.dk

Fest i byen
Avnbøl/Ullerup Ringridning
Sædvanen tro byder den anden weekend i september
på ringridning i Avnbøl.
Et blik ned over det husstandsomdelte program afslører, at ikke kun byder weekenden på gamle kendte
aktiviter, men også at nye og spændende ting vil
komme til at præge weekendens begivenheder.
Mon ikke mange ser frem til et par rigtig gode dage.
Fredag d.12.september:
Kl. 18.00 motorkøretøjs-ringridning
Kl. 18.30 stjerneløb
Kl. 19.00 grillet svin
Kl. 19.00 til 22.00 fest for de unge indtil 6.klasse
Kl. 22.00 til 01.00 fest for de unge fra 7. kl. til 17 år
Lørdag d.13. september:
Kl. 11.30 alle ryttere mødes på festpladsen
Kl. 12.00 optog igennem Avnbøl efterfulgt af ringridning
Kl. 13.30 til 15.30 ansigtsmaling, hoppepude og
grisegæt
Kl.19.00 til 02.00 madkurvsfest med musik af
TIPTOP
Søndag d.14. september:
Kl. 10.00 OPRYDNING
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August:
Torsdag d.14. kl.18.30 Besøg på Petersen tegl. (HHF)

September:
Besøg på slagteriet i Blans eller Gråsten Brugs (se lokalavisen) (HHF)
Torsdag d.11..kl. 9.30 Højskoledag på Frøslev efterskole (HHF)
Fredag d.12 Avnbøl ringridning
Lørdag d.13 Avnbøl ringridning
Søndag d.14. kl. 10.00 Oprydning efter Avnbøl ringridning.
Mandag d.29 kl. 19.00 H. E. Sørensen fortæller om slotte og herregårde på Als
og Sundeved. Nydamskolen.

Oktober:
Lørdag d.4. kl.10.00 til 13.00 Bedsteforældredag (børn 3-6 år) (SGF)
Søndag d.5 kl. 12.30 til 14.30 Aerobicdag (SGF)
Mandag d.6 kl. 19.00 ”Fokgilde” på forsamlingsgården (HHF)
Mandag d.27. kl. ? Modeshow på forsamlingsgården (HHF)

November:
Besøg på slagteriet i Blans eller Gråsten Brugs (se lokalavisen) (HHF)
Søndag d.9. kl.12.30 til 14.30 Gymnastikfræs (børn 5 til 10 år) (SGF)
Onsdag d.26. kl. 19.00 Adventsmøde. (HHF)

HHF = Ullerup og omegns husholdningsforening
SGF= Gymnastikforeningen

