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Jacta est alea - Terningerne er kastet, sådan sagde Julius Cæsar for over 2000 
år siden, da han førte sine tropper over floden Rubicon i et forsøg på at erobre 
magten over det romerske rige. Nu var borgerkrigen en realitet og gjort kunne 
ikke gøres om. Som bekendt gik det som det skulle for den senere kejser, så han 
gjorde det rigtige dengang  d. 10. januar 49 f.v.t. 
Terningerne er også kastet for anden udgave af AU-Posten. Den er skrevet fær-
dig og mangler kun et par ord med på vejen fra redaktøren. Nu er det  
forhåbentlig ikke sådan, at en borgerkrig er nært forestående, og da især ikke  



 

 

med AU-Posten som medvirkende årsag. Om bladet skulle være årsag til dis- 
kussion kan kun gisnes om, men ét er sikkert – det kan ikke laves om. 
Terningerne er nok også kastet for motorvejsafkørslen imellem Adsbøl og 
Avnbøl. Fra såvel lokal– som fra landspolitikere lyder der kun negative røster 
om problemet: ” Forslaget er alt for sent på vej” og ”Gjort kan ikke gøres 
om.” Endnu er de sidste terninger ikke kastet, når det gælder børneuniverset, 
som i sidste nummer af AU-Posten blev præsenteret for os for første gang, 
man er kommet videre med visionerne og Anne Østergård uddyber senere i 
bladet, hvor man i øjeblikket står. 
Terningerne har også været kastet nogle gange på redaktionen - og se hvilket 
resultat, det til sidst gav.  Nu er det ikke sådan, at vi på redaktionen er de rene 
spillefugle, men vi forsøger bare at bearbejde et bud på logokonkurrencen fra 

sidste udgave. Der har været puslet meget med ter-
ningerne og ”SAMMENHOLDET” skulle også væ-
re flettet ind, men ak – der var ikke terninger nok. 
Holdet bag bladet mener dog stadig, at det bedste 
navn fortsat er AU-Posten. Så derfor er disse ternin-
ger også kastet for sidste gang. 
Senere i bladet vil kunne ses, at vi har været så hel-

dige at alliere os med Louise Schulz og Knud Teglgård Jensen. De har hver 
især masser af historier at fortælle om tiden, der var engang her i området, de 
har begge materialer til mange gode historier, som vi ser frem til at udgive i 
fremtiden. 
Vi har i denne udgave fornøjelsen af at kunne publicere, hvad løbeklubben 
”Tempo” har bedt os om, også ringriderforeningen har været så venlig at sen-
de os nogle linier om den veloverståede ringridning. 
En koncertgæst skriver om sine oplevelser i kirken, efterlyser flere koncerter – 
jo, bladet begynder at tage form. 
Et tiltag med virkning fra næste udgave, er en lille historie skrevet af  den 
landskendte kryptozoolog, foredragsholder, skribent m.m. Lars Thomas. Lars 
Thomas er en særdeles habil fortæller, som har lovet at forfatte et par linier til 
vort blad. ”Ordet er frit” var, hvad aftalen med Lars lød på, så om det er en 
historie om Irske whiskydestillerier, kæmpeblæksprutter i Nordatlanten, rejse-
oplevelser fra Sydøstasien eller noget helt andet, må kun tiden vise, men jeg 
mener bestemt, at der er noget at glæde sig til. 
 

Som redaktør af bladet vil jeg lige komme med en lille opfordring her på fal-
derebet. 
Det er sådan ,at en bladudgivelse som denne koster en del penge, det har vi fra 
starten været opmærksomme på, men beløbet har nok overrasket en smule. 
Som sådan behøver det ikke at være et stort problem, da diverse  
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Siden sidst har vi arbejdet med: 
Naturen: Vi har fået afsluttet naturprojektet med landskabsarkitektfirmaet 
Wainø og Thing. Så nu har vi fået mere viden om vores lokalområde, som vi 
kan arbejde videre med. 
Projekt børneunivers som er omdøbt til ”børnecentrum” og vi er nu med 
i kapløbet om kommunale midler. Vi ved forhåbentlig mere midt i november.  
Skolen, børnehaven og dagplejen er her drivkraften, men alle foreninger, 
klubber o.l. i området har været indbudt til at give bud på ønsker i forbindelse 
med projektet. 
Formanden for skolebestyrelsen og landsbylaugmedlem Anne Østergård for-
tæller mere om projektet andetsteds i bladet. Vi glæder os til at fortælle mere 
nyt i næste udgave. 
Lokal udviklingsplan: Sille Markussen Dall og Julie T. Hansen begge fra 
Sønderborg kommune havde inviteret til en aften på skolens bibliotek. Avn-
bøl/Ullerup-området nu og i fremtiden, kunne overskriften have været. Et ikke 
overvældende stort antal deltagere (1) mødte op til en snak om, hvordan vi 
kunne tænke os, at fremtiden skulle forme sig for vores område over de nær-
meste år. Hvad er det, vi i dag er kendt for, hvad vil vi gerne være kendt for i 
fremtiden, og hvordan kommer vi så i den ønskede retning. 
Der blev tegnet og fortalt af de få, som var mødt op, og vi venter nu på et 
samlet overblik over aftenens snak.  

erhvervsdrivende er meget villige til at annoncere i bladet, blot ville det være 
rart kun at bringe annoncer fra de fortrinsvis lokale erhvervsdrivende.  
Skal dette lade sig gøre, vil det lette lidt på bladets økonomi, om man vil støt-
te fremtidige udgivelser med et symbolsk beløb. 
Dette må aldrig blive en betingelse for at få bladet frit leveret, men vil blive 
betragtet som en håndsrækning og en hjælp til ikke at skulle bruge de mange 
resurser på at sælge reklamer. 
Vil du støtte os med et mindre beløb, kan dette indsættes på Andelskassen Vs. 
Sottrup - konto nr. 5953-1066732  
 
Tag godt imod bladet. 

Bo Bonde 
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LØBEKLUBBEN ”TEMPO”. 
Vi er en lille løbeklub, der lige er gået i gang med vores 21. sæson. Vi begyn-
der altid en ny sæson første mandag i november. For over 20 år siden var vi 
en lille flok forholdsvis unge fodboldspillere, der for at holde formen ved lige, 
fandt på at løbe sammen om vinteren. Det udviklede sig; der kom flere og fle-
re til. På den måde blev det til løbeklubben ”Tempo”. 
I ”Tempo” er der løb for alle. Løberuterne er; 5-10-15 km og vi løber mandag, 

onsdag og fredag i Ullerup området. 
Hvis man har lyst også søndag for-
middag i Gråsten skov. Vi starter 
kl.16:00,16:30 og 17:00, afhængigt 
af, hvilken distance man vil løbe. På 
den måde mødes vi omtrent alle sam-
let i mål. Start og mål er fra Bakkens-
bro skole, hvor vi efter endt tur kan få 
et kommunalt bad, hvis man har lyst 
til det. Der er ingen krav til éns løbe-
evner, så der er plads til alle. Vi er 
repræsenteret i de fleste lokale løb, 
samt hel- og halvmaraton rundt i ind- 
og udland. Vi kan endda prale med, at 
Karen Margrethe Mathiesen i 2006 
løb hurtigst i sin aldersgruppe til Kø-
benhavn maraton. 

I trafikken: Som skrevet før, har vi arbejdet med et forslag om at flytte mo-
torvejsafkørslen ud på Bojskovvej i stedet for Avnbølvej / Truenborgvej. Det 
er for at forsøge at minimere trafikbelastningen gennem Avnbøl & Ullerup. Se 
mere senere i bladet samt på hjemmesiden. 
I nærmeste fremtid: Har vi et par juletræer, som stilles op i Avnbøl og 
Ullerup. Det var før i tiden handelsstandsforeningen, som stod for denne del 
af juleforberedelserne.   Men lidt lys over den mørke tid, vi står over for, skal 
da ikke mangle, derfor har landsbylauget overtaget, hvor andre slap. 
Sidst men ikke mindst er der juletræsfest for vores unge borgere. Se også me-
re om det senere i bladet. 
Til slut skal lyde en stor tak til alle, som har støttet udgivelsen af bladet, såvel 
skriftligt, praktisk som økonomisk. 
 

Asmus Madsen 
Avnbøl Ullerup landsbylaug 
Dit lokale talerør. 

Mange mødte op til sæssonstarten 
2008/09  
Sædvanen tro var stemningen i top  
efter den første løbetur. 
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Så som vi siger, med et lille glimt i øjet, ”der er altid få ledige pladser,” så 
mød bare op. 
Vi har været i den heldige situation, at flere af vores lokale firmaer har støttet 
”Tempo” med et tøjsponsorat, som vi her igennem vil sige mange tak for.  
                                                      
Med sportslige hilsner                                                                               
Løbeklubben ”TEMPO” 
V/ Dobby Tlf: 74 461511 
         Sponsorer for løbeklubben er: 
DANISH CROWN,  Langbro 7, Blans 
HSS– Smedeforretning v/ Hans Schmidt og Søn, Smedetoft 6, Avnbøl 

Q8 Auto-Service v/ Henrik Ohlsen, Avnbølvej 2, Ullerup 
Sundeved El-Service  v/ Lorenz Lei, Vestvejen 1, Ullerup 

Overthi-Dansk Dæk   v/ Kim Nielsen,  Langbroparken 1, Ullerup    

JM-Maskinforretning A/S,  v/Jørn Mathisen,  Ulsnæs 33, Gråsten    

Knud Erik Heissel  Vognmandsforretning, Gråsten   



 

 

Så har vi igen afholdt Avnbøl/Ullerup ringridning. Det er dejligt med den 
store opbakning fra lokalbefolkningen. Der var ca. 100 mand til kaffebord lør-
dag eftermiddag, og om aftenen var garagen fyldt til bristepunktet, musikken 
blev leveret af Tip Top, og stemningen var som altid helt i top.  
Det eneste foreningen kunne ønske sig, var at der ville dukke nogle flere op til 
at hjælpe i løbet af ugen, når det hele skal gøres klart, samt til at hjælpe med 
at rydde op søndag formiddag. 
I år havde vi som noget nyt motoriseret ringridning fredag aften, det var en 
succes, vi havde blandt andet besøg af  brandværnet, Dronningen og Avnbøl/
Ullerup`s nye akutbil. 
Der var igen en heldig vinder i grisegætkonkurrencen, i år blev det Chris (fra 
stationen), han havde meget glæde af grisen, og flere benyttede lejligheden til 
at hilse på den, det var sikkert hårdt at tage afsked med Møffe, som i øvrigt 
vejede 117,2 kg. Ringriderkonge blev igen igen igen Finn Thomsen, det plejer 
at være ham og Helle (ægtefællen), der plejer at dyste om posten. Tak for i år 
og på glædeligt gensyn næste år.  

Jette Moos  
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Børnecentrum Bakkensbro 
Et godt sted at være, lege og lære 
 
Politikerne i Sønderborg kommune har en vision om at støtte tilblivelsen af et 
børneunivers i og omkring Bakkensbro skole, hvor børnehaven, skolen og fa-
ciliteter for dagplejen bliver samlet under ét tag, samt at skabe et sted, som 
kan bruges af forskellige foreninger. 
 
Styregruppen har holdt en del møder hvor, vi har bl.a. haft kontakt med områ-
dets mange forskellige foreninger. Ved disse møder har vi givet en kort be-
skrivelse af det igangværende arbejde og fået en snak om, hvad den enkeltes 
forenings specifikke behov vedr. lokaler o. lign. er. 
 
Styregruppen har nogle fælles visioner om at skabe kvalitet, sammenhæng og 
helhed i barnets opvækst via gode rammer og samarbejdsvilkår - dagplejen 
ønsker legestue, hvor de kan være sammen, og hvor der er plads til at bevæge 
sig i. 
 
Byen som tiltrækningskraft og et samlingssted for forældre, aftenskolen, hus-
moderforeningen m.m. 
Når der bygges til, må der ikke være for småt. Man har forsøgt at skabe et hel-
hedsbillede af hvordan børneuniverset / kulturhuset skal være, hvad er der 
brug for ?- Når flere i et samfund kan benytte faciliteterne, jo bedre er det – 
Det kræver helhjertethed : det er det vi vil. 
 
Med disse visioner satte styregruppen sig sammen og udarbejdede et kommis-
sorium, som tager udgangspunkt i tids– og handleplan for etablering af et bør-
necentrum. 
 
Kommissoriet blev fremlagt på mødet den 7.10 vedr. fælles ledelse i Nord-
borg. Vi gjorde her opmærksom på vores behov og ønsker og fortalte at op-
bakningen fra lokalområdet til Bakkensbro børnecentrum er stor. 
 
På samme møde erfarede vi, at der ikke var afsat flere midler til børneuniver-
ser i 2009, dog var der afsat anlægsmidler på såvel daginstitutions– som sko-
leområdet i budget 2009 og overgangsårene. Midlerne var ikke øremærket, og 
vi skulle gå hjem at arbejde videre med de ting, vi havde gang i. 
 
Anne  Loff Østergaard 
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Tre fluer med et smæk. Det er ikke altid man 
er så heldig, men af og til smiler lykken også til selv den mest håbløse 
bladredaktør. I første udgave af AU-Posten forefandtes en del efterlysnin-
ger. Disse vil stort set alle være at finde nok en gang i denne udgave. 
Alle disse opfordringer har dog ikke været helt forgæves. Hele tre ting på 
en gang blev det til, da en hel mappe med lutter gode sager en solskinsdag 
dukkede op på redaktørens skrivebord.  Her var ikke bare den efterlyste 
fortæller med masser af materiale om området, som det var engang, men 
også historien om Bakkensbro skole.  
Og hvem andre end skolens mangeårige og for længst pensionerede in-
spektør K.T. skulle dog også kunne komme med den historie?  Knud 
Teglgård Jensen, som nu har boet i Ullerup i mere end 50 år, har efter 
eget udsagn mere materiale fra samme skuffe liggende i gemmerne.  
Knud Teglgård formidlede også en kontakt til Louise Schulz. Hun kan 
fortælle om Avnbøl, hvor KT kan fortælle om Ullerup. 
Som et fast indslag i AU-Posten vil der med disse tos velvillige indsats 
fremover komme godter fra deres skuffer.  
     
Og så kommer den: historien om Bakkensbro skole som oprindeligt hed 
”Avnbøl-Ullerup Skole” 
Første gang man i sognerådet talte om en ny skole for eleverne i Avnbøl 
og Ullerup var i 1937. Sagen blev dog henlagt, idet der lød advarende rø-
ster om, at så længe de gamle lærere var ansat på skolerne i Avnbøl og 
Ullerup, ville der ikke kunne skabes enighed om opførelsen af en ny skole 
for begge landsbyer sammen med Bojskov-området. 
Men i Bojskov steg børnetallet, så her blev sognerådet nødt til at udvide 
Bojskov skole, en udvidelse der stod færdig i 1942, og som kostede 
66.500 kr. 
Næste trin var et forslag fra sognerådet. Det gik ud på, at man skulle be-
gynde at anlægge en sportsplads med tilhørende gymnastiksal. Så kunne 
man senere hen udvide med en skolebygning og lærerboliger. Det skal 
bemærkes, at behovet for gymnastiksal var påtrængende, idet ingen af de 
eksisterende skoler havde indendørs gymnastikfaciliteter, men også dette 
forslag måtte henlægges – ”man” kunne heller ikke denne gang skabe 
enighed. 
Men så i 1949-50 tog sagen en ny vending. Planer for en ny skole med 
nye lærerboliger blev godkendt af sognerådet og senere også af undervis-
ningsministeriet. Hans Hymøller og arkitekt Meyling havde været en tur i 



 

 

København med planerne. 
I 1950 forelå byggetilladelsen, og så startede byggeriet i 1951-52. Skolen 
skulle bygges nøjagtig midt imellem de to landsbyer Avnbøl og Ullerup, 
og til skolen skulle der opføres fire lærerboliger. (Dengang havde sogne-
rådet pligt til at skaffe lærerboliger og lærerne havde pligt til at bo i disse 
boliger.) 

Den 10. oktober 1952 blev skolen indviet. Sognerådsformand Peder Jør-
gensen holdt indvielsestalen  og overrakte herefter skolens nøgler til sko-
lens leder, førstelærer Rasmussen. 
Byggeriet af skolen og lærerboliger + anlæg af sportsplads kostede i alt 
750.000 kr. (NB! 1952-kr.) 
Men så i 1959 nedlagde sognerådet Bojskov skole, og eleverne herfra 
blev overført til Avnbøl-Ullerup skole. Beboerne fremtvang et løfte fra 
sognerådet om, at børnene fra Bojskov-distriktet skulle køres til skole i 
skolebus. Og så skulle skolens navn ændres, så navnet ikke alene signale-
rede tilhørsforhold til Avnbøl og Ullerup. 
Sognerådet gik i tænkeboks, og man fandt stednavnet BAKKENSBRO. 
Og her er spørgsmålet så, hvorledes dette navn er opstået. To teorier gør 
sig gældende: 
1. En ”bro” er på sønderjysk dialekt det samme som en gårdsplads eller 
en åben plads i en skovtykning. ”Bache” – var et ikke helt ukendt person-
navn i ældre tider, så måske er Bakkensbro i virkeligheden                                   
Baches gårdsplads eller Baches åbne plads. 
2. I lavningen mellem Avnbøl og Ullerup løb der tidligere en bæk, som 
havde sit udspring i Avnbøl Sned. Bækken er i  dag rørlagt, men fortsæt-
ter i øvrigt gennem Tranekær, Kasmosedam og løber videre til Baså for til 
slut at udmunde i Alssund ved Sottrupskov. For at komme over denne  

                   1928 - 1940                                                    2008 
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Ullerup har fået et fremtidssikret brandværn 

Af Vicebrandkaptajn Kurt S. Frederichsen 
 
Mange af de frivillige brandværn beklager sig over, at medlemstallet 
falder og at udstyret er meget gammelt. Men det gør vi ikke i Ullerup. 
Vi har alle pladser besat, et højt uddannelsesniveau, har ekstra opgaver 
ifbm.  miljøuheld og nu også til frigørelse af fastklemte ifbm. trafik-
uheld – ja, og ikke mindst en topmoderne brandbil. Nu kan Ullerup og 
omegn se frem til en markant bedre service ved brand og redningsopga-
ver. 
Ny autosprøjte giver hurtigere og bedre brandslukning 

Hvis der opstår brand, vil brandværnet kunne være fremme hurtigere, kunne 
starte indsatsen hurtigere og kunne slukke ilden med mindre vand. Dermed 
bliver der ikke så store vandskader. Det er resultatet af, at vores autosprøjte 
er udskiftet med en topmoderne bil, med næsten 4 gange flere HK, bedre 
plads, moderne fleretrinspumpe og 2 stk. 70 meter højtryksslanger. 
Egentlig skulle vi først have udskiftet vores autosprøjte i 2012, når den run-

 

Skiftedag: Mercedes 608 
fra 1982 i baggrunden og 
den nye Mercedes 1528 fra 
2001 i forgrunden - 3 gange 
mere vand, 4 gange så man-
ge HK og nu har vi hele to 
rigtige højtryksslanger. 

Knud Teglgård Jensen 

bæk, kan der udmærket have været en bro, som førte vejen videre til den 
bakke, som skolen i dag ligger på. Denne teori understøttes af placeringen af 
navnet Bakkensbro på de ældre landkort. 

Om skolens historie i øvrigt kan man læse i publikationer fra Historisk For-
ening for Sundeved. 
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dede de 30 år. Sådan er planen for brandværn som vores 
i Sønderborg kommune. Men det gik pludselig stærkt 
sidst i august. Pumpen ville ikke mere! En undersøgelse 
på Gråsten Karrosseriværksted afslørede, at alt på den 
var fuldstændig slidt op. Den blev købt brugt på Civil-
forsvarets overskudslager i Glostrup i 1955, så den har 
også gjort det godt. 
Pumpen var frontmonteret, og det må man ikke mere. 
Montering af en ny pumpe ville derfor kræve meget sto-
re ændringer af den 26 år gamle bil. Brand & Redning 
ville derfor hjælpe os med at finde en hurtig løsning! 
Det viste sig, at Sønderborg Frivillige Brandværn længe 
havde puslet med et ønske om at skifte deres autosprøjte nr. 2, der kun sjæl-
dent blev brugt, ud med et hurtigere og mindre køretøj, der kunne komme 
rundt i byen i myldretiden.  Egentlig var det Nordborg, der skulle have den 
næste bil, men da kaptajnerne mødtes med Brand & Redning, syntes de at den 
passede bedre til os. På den måde blev det muligt at få løst problemet i bedste 
brandmandsstil hurtigt, sikkert og godt. Sønderborgs sprøjte nr. 2 flyttede til 
Ullerup 14 dage senere. 
 
Nu klarer vi også frigørelse ved trafikuheld 

En ny autosprøjte er ikke det eneste nye i vores brandværn. Hvis der sker et 
trafikuheld og bilen bliver krøllet så uheldigt, at én eller flere ikke bare kan 
stige ud, men sidder fast, så skulle vi før vente på, at bilen med frigørelses-
værktøj kom fra Sønderborg. Det kan vi nu klare selv. Vores ”Tender”, der 
tidligere blev brugt til at forsyne brandstedet med vand fra branddamme, har 
fået ny funktion – den er blevet  pionervogn med frigørelsesværktøj og moder-
ne båre, der bl.a. bruges, når man skal have personer sikkert ud af en beskadi-
get bil. 
At vi nu kan klare den del selv, har skåret mere end 15 min. af den tid, det ta-
ger at påbegynde opgaven, i forhold til dengang, vi skulle vente på bilen i Søn-
derborg. 
Opgaven har vi søgt om allerede kort efter, at vi blev en del af beredskabet i 
den nye Sønderborg storkommune, da vi kunne se, der ikke var andre værn i 
området, der havde den opgave. Ligeledes er vi det brandværn, der får den 
korteste køretid til den nye motorvej. Derfor vil vi være et naturligt sted at pla-
cere den type opgaver. 
I 2007 fordelte brandværnene i den vestlige del af kommunen frigørelsesopga-
ven til Gråsten og Ullerup. Vi skulle have udstyr i 2009, men i den tidlige 

Sådan sen en brand-
mand ud, når han 
lige har fået en ny 
brandbil 
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sommer i år kom der et rigtig godt tilbud fra Falck om at overtage deres 
udstyr, som de jo ikke fik brug for mere. Det blev leveret i juli og viste sig 
at være i rigtig god stand. Bl.a. hjulpet af de penge vi samler ind, har vi 
kunnet købe de ting, der skulle supplere. F.eks. en speciel båre, kuffert 
med ilt-udstyr, masker og andet førstehjælpsudstyr, der typisk kommer i 
brug ved trafikuheld. At vi har indrettet en pionervogn til den opgave, gør 
at vi også kan assistere andre brandværn ved trafikuheld og stadig være i 
stand til at sende et slukningstog til en brand i vores eget område. 
Vi gennemførte en ombygning af vores ”tender” til pionervogn og har 
holdt en række øvelser i frigørelse efter ferien, så vi fra starten af oktober 
har meldt klar. Nu kan alarmcentralen kalde os ud til trafikuheld med fast-
klemte. 
 
 
Brandfolkene er klar til en ny fremtid 
Efter kommunesammenlægningen har der naturligt været en vis bekymring 
blandt brandfolkene for, hvad fremtiden ville bringe. Det har også været et 
par omtumlede år, men vi har holdt fokus på at holde uddannelsen ved lige, 
pladserne besat og biler og udstyr i tip-top stand. 
Selv om vi er meget glade for at få en ny bil, var der også interesse for, 
hvad der kommer til at ske med den "gamle" autosprøjte som, bortset fra 
pumpen og at teknikken er fra en anden tid, er i fin stand! Da Beredskabs-
chef Jan-Erik Rasmussen kom forbi, blev han også spurgt: "...hvad skal der 
nu ske med vores autosprøjte? De ældste i værnet husker tydeligt, at den 
kom som funklende ny bil. Og vi har jo passet godt på den i 26 år, som var 
det vores egen! Nu bliver den vel ikke bare skrottet?!" 
Svaret må vi vente på, da flere muligheder bliver undersøgt, men det er så 
godt som sikkert, at den vil blive brugt på én eller anden måde i beredska-
bet. 
Modet er vendt tilbage - vi kan se der er udfordringer, men synes også at 
se, at der er plads til os mange år frem endnu. Nu har vi udstyret, der kan 
holde os på toppen - og livet i foreningen Ullerup Frivillige Brandværn er 
også i fuld vigør, hvor både de "gamle" erfarne og de nye "vildbasser" del-
tager aktivt i både øvelser/udrykninger og når vi samles til f.eks. en fami-
liemarch eller en bowlingaften! 
Vi er klar! 
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Fakta om Ullerup Frivillige Brandværn: 
Stiftet i 1932. Der er 30 aktive brandfolk – heraf tre holdledere, og 
der er to under uddannelse. 
Værnet råder over den nyeste autosprøjte, der kan medbringe 3000 liter 
vand, har kraftige pumper, slanger, lys og god plads til fire røgdykkere 
med udstyr. Den har kørt 6500 kilometer, pumpen 123 timer. Værnet 
har også en tankbil til 10.000 liter vand, og en nyindrettet pionervogn 
med frigørelsesværktøj til fastklemte personer i trafikuheld- og ulykker. 
Se mere om Ullerup Frivillige Brandværn og følg med i vores opgaver 
på www.ufbr.dk 

Levering af sand, grus, barkflis, 
træflis, samt skærver i flere far-
ver.  
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KT griber sagen sådan an, at han først fortæller hvad han ved om de forskell-
ge gader og veje i Ullerup. Dernæst kommer så fortællinger om nogle af 
 husene.  
 
Hvad var der på Kirkepold for 50-150 år siden? 
 
Kirkepold 1       Ullerup kro ”Jøn Jønssens kro) (Kyds kro)  
                                          (Chr. Sibbesens kro) 
 

Kirkepold 2       Skrædder (Mikkelsen)  Købmand (Thomsen) 
 

Kirkepold 3        Smed (Jens P. Kyds hus) 
 

Kirkepold 4                       ”Gemeindevorsteher”, 1907 Ortskrankenkasse, 
1922 første danske sognefoged og personregister-
fører og kommunekasserer. Sognerådsmøder af-
holdtes i nordlige del af huset. Telefoncentral, Ku-
legraver, lokalbank ”Gråsten Bank” (”Henne” 
Heinrich Petersen) 

 

Kirkepold 5       ”æ kaplani” – kommunekontor m.m. – i dag Nød-
debo                                   ”Nøddebo” 
 

Kirkepold 6 Farveri (Erich Hansen), mejeri (Dau) Kaseinfabrik 
(Knud W. Jensen) Plasturtepottefabrik (Hansen.) 

 

Kirkepold 8 Farveri og gartneri og vognmandsforretning. 
 

Kirkepold 10 Ejendommen kaldtes ”Solmers Landsted”. 
 

Kirkepold 12 Petersens kro (slægten Petersen i flere generatio-
ner) ”Æ Kronerekro”. 

 

Kirkepold 13 Udskænkningssted (Jes Møller) Ejendommen kald-
tes ”Frøhlichs hus”. 

 

Kirkepold 14 Barber (Laut) Jordemoder (fru Laut). 
 

Kirkepold 18a 1844 Kgl. Koncessioneret farveri (Erich Hansen). 
 

Præsteenkesædet  Æ Tanteskol – lå mellem Ullerup kro og Kalvetoft 
1 

 

Philipsborgvej 13 Tømrermester (Carl Lorenzen – æ lyssesnedker!) 
 

Philipsborgvej Æ skomachehus (skomager Rossen) 
 



 

 

Farveriet i Ullerup. 
Farvermester Erich Hansen fik i 1844 kongelig bevilling til at starte et farveri 
i Ullerup, hvilket han så indrettede i et aftægtshus til en gård (nuværende Kir-
kepold 18 a). 
 
Det skal lige bemærkes, at farverierne dengang var ret talrige, baseret på 
hjemmefabrikation af tøjvarer på landet. Forudsætningen herfor var bønder-
nes avl af uld og hør og bearbejdelsen heraf, hvorved de kunne dække så godt 
som hele deres forbrug af tøjvarer. 
 
Efter kampene i Ullerup d. 6. april 1849, hvor hele den vestlige side af Kirke-
pold blev efterladt som brandtomter, købte Erich Hansen en af disse brand-
tomter, og i løbet af 1850 byggede han et farveri her. Husets sydgavl blev 
forsynet med Erich Hansens og Anna Kirstines initialer samt årstallet 1850. 
(Se gavlen på det nuværende Kirkepold nr. 6) 
 
I 1874 solgtes ejendommen til lærer Dau fra Blans, som indrettede mejeri i 
ejendommen. 
 
Farveriet blev så flyttet til naboejendommen (det nuværende Kirkepold 8) og 
virksomheden blev overtaget af sønnen Hans Peter Hansen. Jorden fra det 
gamle kådnersted fulgte med over til det nye farveri. 
 
Henimod århundredeskiftet begyndte der et komme alvorlig konkurrence fra 
fabrikkerne, ligesom hjemmefabrikationen af tøjvarer på landet efterhånden 
ophørte. De fleste landfarverier indstillede efterhånden deres virksomhed. 
Hans Peter Hansen flyttede til Gråsten (omkring 1898), hvor han overtog en 
stilling som bogholder i den daværende sparekasse, mens farveriet så en 
overgang blev drevet videre af sønnen Rasmus Hansen. Dog kun til ca. 1900, 
hvor farveriet blev helt nedlagt. Senere blev bygningerne lejet ud til forskelli-
ge familier – en kort overgang var der lægebolig i forhuset. 
 
Ved krigsudbruddet i 1914 flyttede ægteparret H.P. Hansen tilbage til Ulle-
rup. Efter krigen blev bygningerne overtaget af den ældste søn, Erik, der var 
gartner. I baghuset indrettedes der aftægtsbolig for Hans Peter Hansen og 
Trinke. 
 
Her skal lige bemærkes, at farver Hans Peter Hansen havde en helt speciel 
koboltblå farve, som var meget efterspurgt. Opskriften på denne farve var 
absolut en fabrikshemmelighed, som farveren vogtede nidkært over. 
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To flasker rødvin  
gives i præmie til den 
person, som kan fortælle  
hvor denne sten står.   
En større udgave af  
billedet kan findes på 
 vores hjemmeside         
www.au-laug.dk 

Svaret sendes senest d.1/12 til: 
redaktion@au-laug.dk  
eller  
Bo Bonde 
Kalvetoft 4, Ullerup  
6400 Sønderborg 
Der vil blive trukket lod  blandt de rigtige 
svar, og vinderen får direkte besked.  
Alle andre må vente på løsningen til d.1/2 - 2009, hvor næste udgave af 
AU-Posten udkommer. 
Man kan selvfølgelig også få svaret på vores hjemmeside, når vi er kom-
met ind i julemåneden. 
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To flasker rødvin. Det var også, hvad Jørgen Christiansen fik ud af at 
komme med et bud på navn og logo til bladet.  
Det skal dog siges, at ingen af de indkomne forslag fandt nåde for dom-
merpanelets kritiske smag. 
Et meget strikst og ubarmhjertigt dommerpanel skal dog ikke forhindre 
redaktionen i at belønne et godt forsøg. Derfor er der røget et par flasker til 
Åbenråvej 173. 

Redaktionen 

Vidste du det? 
Italiensk salat hedder i Italien: Russisk salat 

 

Canada producerer 75 % af verdens sirup. 

Hippopotomonstrosesquippedaliafobi 
er fobien for lange ord. 



 

 

19 

”En lille bøn” 
I de sidste snart mange måneder, har en hundelufter fundet fornøjelse i at 
bringe sin firbenede ven med på kirkegården, for her at lade den besørge. 
For nu ikke at disse efterladenskaber skal vække alt for megen opsigt, bli-
ver der så møjsommeligt skrabet grus op i en lille dynge - hvorunder ”hele 
herligheden” så ligger begravet.  
Det kan da ikke være rigtigt, at man bliver ved med, på den måde lade sin 
hund s…. sådan et sted. Vi mener, at det er meget respektløst, når man la-
der det ske på såvel gravsteder som gangarealer. 
 
Kirkegårdspersonalet. 

Er man indfødt sønderjyde, kan man nok forstå min genbos lille historie, 
men når man som tilflytter kun har 20 års erfaring med sproget, er det sta-
dig ikke lykkedes for mig helt at forstå hver detalje.  
Hvor mange kan mon? 

 
Det va føst i maj Pæ Lejgaf gek å rekke. 
Æ nabos knech Kedde å en 6-7 å, kom øve te Pæ Lejgaf å de gek å snakke. 
Da Pæ Lejgaf skul`l bruch æ kniftang, men it kun nåen, såj han te Kedde: 
Kan då it gi mæ æ kniftang?” 
Kedde svar Pæ Lejgaf: ”Skal æ arbe så kun æ lich sæ godt væ blevn 
hjem!” 
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Rundkørslen i Ullerup: 
Efter vores info skulle Vejdirektoratet påbegynde at lave busstoppesteder i okto-
ber måned. Den jord, de graver af de to steder på Åbenråvej og de to steder på 
Avnbølvej, skal så ligge på græsmarken nær rundkørslen. Henrik fra Q8 er ikke 
tilfreds med de ind– og udkørselsforhold, det giver for lastbiler. Og landmanden 
med græsmarken mener, at den overskydende jord ligeså godt kan ligge på er-
hvervsjorden på Langbroparken.  Men ellers håber jeg, at alle bliver glade for 
det nye udseende af ”krydset”, når den står færdig. 
 Vi arbejder stadig med at sikre skolevejen for børnene, ned ad Avnbølvej og 
Truenborgvej. Helst ville vi have flyttet motorvejsafkørslen. Alternativt en om-
fartsvej omkring byerne. Hvis ingen af forslagene bliver godkendt, mener vi, at 
der kan og skal  etableres gangbroer eller tunneler til fodgængere. Hvorledes 
placeres de bedst? Hvor mange kræves der for at sikre, at skolebørn samt alle 
andre borgere bruger dem? 
Der vil på www.au-laug.dk blive lagt op til en afstemning mellem os borgere 
vedrørende sikkerheden på Avnbølvej, så giv jeres stemme og kommentarer til-
kende. 
Meningsmåling 
• Føler du, at sikkerheden på Avnbølvej er i top? 
• Føler du ikke, at sikkerheden på Avnbølvej er i top? 
Hvis ikke, hvilket alternativ står du for: 
1. En alternativ motorvejsafkørsel til Bojskovvej? 
2. En ny omfartsvej over jernbanen og uden om Avnbøl og Ullerup? 
3. Gangbroer for fodgængere og cyklister? 
Gå ind på www.au-laug.dk og deltag i afstemningen. 
 
Asmus Madsen 
Trafikudvalget. 
 



 

 

I de kommende udgaver af AU-Posten vil vi publicere ”Avnbøls histo-
rie” fortalt af Louise Schulz som har boet i Avnbøl siden 1939. Historien 
har Louise skrevet i 1992, efter at have boet i byen i mere end 50 år. 
MEN meget vand er løbet i åen siden da og mange ting har ændret sig. 
Louise har venligst udlånt historien til os, men med besked om at de sid-
ste ca.15 års udvikling jo ikke var med. Dette skal nu ikke forhindre os i 
at lade alle vore læsere få fornøjelse af Louises arbejde. Til og med får 
vi hver især lejlighed til at se, hvordan tingende udvikler sig også i vores 
tid. 
 

Avnbøls Historie. 
 
Jeg vil gerne prøve, efter bedste hukommelse, at berette lidt om Avnbøl, 
da jeg er flyttet hertil fra Blans i 1939, kan jeg ikke huske længere tilba-
ge, men det er der måske andre, der kan, så må dette revideres og så fø-
jes mere til. 
Vi kan starte på Stationen, en stor rød bygning, som jo da stadig ligger 
der, men uden dens egentlige virke, dengang kunne man jo komme med 
toget fra Avnbøl Station, nu suser det bare lige forbi. Bygningen var stor 
og rummelig, der var to ventesale, blev de vel kaldt, med store sorte kak-
kelovne, så var der et ekspeditionslokale og to andre rum, hvor postbu-
dene sad og ordnede deres post, som skulle bringes ud pr. cykel, der var 
tre postbude, som gik ud derfra på deres forskellige ruter, der var oppak-
ning på, når de om morgenen startede. Én skulle til Blans, én til Ullerup 
og én i Avnbøl, det var en ordentlig tur, de havde, om vinteren var det 
ingen sjov. Nogle var flinke til at tage posten med hjem, mens andre 
syntes, det ikke var deres sag. 
Der var tre jernbanespor ved Stationen, så togene kunne rangeres, når 
der kom godsvogne, de kom med meget forskelligt, blandt andet kalk, 
som så bønderne kom og hentede. Der blev også kørt roer dertil, som 
skulle sendes videre til forarbejdning andetsteds, jo, der var liv og arbej-
de på Stationen dengang. 
Der var ansat en Stationsmester, han havde beboelse ovenover Stationen, 
så var der ansat to ekspedienter og en banearbejder, det var hans job at  
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hente og bringe gods, pakker og post ved togene, der skulle fyres, holdes 
rent, sporskiftene skulle holdes rene og om vinteren fri for is og sne, ja 
endda helt ud til signalet skulle han.  Når det var helt galt om vinteren, så 
var han ude at hente toget, sagde man. 
Ved siden af Stationen var der dengang en stor korn- og foderstofforret-
ning, H. Lyck og Co. De havde jo da også glæde af Stationen, de fik ofte 
varer sendt med godsvogn, så kunne den kobles fra godstoget og rangeres 
lige hen foran deres lagerbygning, nu er der Lavpris-forretning på stedet. 
 
Vi kan så gå til den anden side af Stationen, der lå Stationskroen, for så-
dan én skulle der også være i byen, der er blevet holdt mange gode fester, 
forenings og private, der havde vi altid juletræsfest fra skolen, der var 
amatørteater af hjemlige kunstnere og der blev vist film af et omrejsende 
selskab, der var ikke noget med pladsbillet, nej, bænkene blev sat op i 
rækker efter hinanden, og så var man jo heldig, når man fik plads bag én, 
der ikke var så stor, ellers så man jo ikke meget af den film. 
Men vi kunne da nok høre, for der var en skratten og et spektakel, det var 
jo ikke de bedste film, men vi da i biograf. Kroen var en stor bygning med 
”æ po´t” som det blev kaldt, den lå ud til vejen, der kunne man i gammel 
tid spænde hestene fra og så kunne de vente der, til de krobesøgende var 
klar til hjemturen, det hele er nu revet ned, og der er nu bygget ny beboel-
se, her begynder Avnbøløstenvej. 
 
Lige over for kroen var der en købmandsbutik, der var en købmand Nis-
sen, ham husker jeg ikke, men Chr. Jepsen, der kom senere, husker jeg 
godt. Der har senere været ”Gaveboden” i forretningen, og til sidst har der 
været Postekspedition, den er i 1991 flyttet ned i forretningen i Brugsen. 
 
 
Vi fortsætter turen igennem Avnbøl ca. d.1/2 2009   
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Andelskassen Alssund 
Gl. Landevej 4, V. Sottrup, 6400 Sønderborg 
Telefon: +45 87 99 36 45  
www.andelskassen.dk 



 

 

Efterlysninger   
For at få alt i alt til fungere omkring udgivelsen af bladet, bringer vi her igen 
en række efterlysninger. 
Med svar på alle disse efterlysninger kan man henvende sig til redakti-
on@au-laug.dk eller direkte Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup 
 
• Avisbude: Da bladet gerne skulle udkomme ved frivillig hjælp, efterly-
ser 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.  
 
• Sponsorer: Kunne du tænke dig at sponsorere præmierne i vore små 
konkurrencer? Det kunne være en god flaske vin, et gavekort til en forret-
ning eller noget helt andet. 
Der vil selvfølgelig i bladet blive gjort opmærksom på, hvem sponsorerne 
er. 
 
• Fortællere: Har du en god og relevant historie og vil du dele den med 
andre?, så skriv den til os, så ser vi, om den falder i nåde på redaktionen og 
kommer med i næste udgave af AU-Posten. 
 
• Foreninger/klubber o.l.: For at få en aktivitetskalender til at være brug-
bar, er alle velkomne til at melde ind med arrangementer, som de vil have 
med i bladet. 
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Gentlemen of Jazz i Ullerup Kirke, 
søndag d. 2. november. 
 
I dag havde jeg den store fornøjelse at deltage i en New Orleans Jazz-
koncert i Ullerup Kirke. 

 
De fire herrer fortalte anekdoter om deres 
musik og om deres ophold i New Orleans 
i pauserne mellem numrene, hvor samtli-
ge ca. 60 tilhørere (den yngste var nok 8 
måneder), grundet musikken, der havde 
masser af rytme og ”go”, havde svært ved 
at sidde stille på bænkene. 
 

Gentlemen of Jazz optrådte som kvartet, og har bearbejdet en stribe smukke 
danske salmer og sange helt i overensstemmelse med New Orleans-
musikkens gospel- og spiritualtradition. Klangen i kirken gjorde instrumen-
terne godt, i forbindelse med en tidligere afholdt koncert i kirken (en stry-
gekvartet fra Moldova) forundredes jeg også over den fabelagtige klang og 
forstår ikke, at ikke flere nyder disse som oftest gratis koncerter. De er en 
kæmpe oplevelse, og helt anderledes end man nok forestiller sig. Kirkerum-
met – og igen lyden – gør oplevelsen helt speciel. 
 
Jeg kan stærkt anbefale at gå i kirke, også til disse koncerter, vi har lige om 
hjørnet en bygning med en unik lyd, måske man kunne arrangere flere mu-
siske arrangementer – ja ligefrem udnævne kirken til vores nye koncert-
hus??! 
 
Med venlig hilsen 
Agnete Breinbjerg 



 

 

Avnbøl - Ullerup landsbylaug holder 

Juletræsfest 
I Bakkensbro skoles gynmastiksal 

Søndag d. 28. december 2008 kl. 14.00  - 16.00  
 

Vi danser om juletræet sammen med julemanden 
og nissepigerne. 
Bagefter deler julemanden godteposer ud til alle 
børnene. 
 

Entre for voksne kr. 30.00, så får man også æb-
leskiver og gløgg. Det er gratis for børn at delta-
ge. 
 

Tilmelding senest d. 23.december til: 
Jette Moos tlf. 74 46 12 30  
Eller: 

kontakt@au-laug.dk 

Allerede nu kender vi datoen for gentagel-
sen af succesen fra foråret, hvor vi i     
samarbejde med naturfredningsforeningen 
indsamlede affald langs vejene i vort  om-
råde. Dengang mødte ca. 50 børn og voks-
ne op og samlede ikke mindre end 56 sæk-
ke ca. 1000 kg. affald sammen. Denne go-
de gerning opfordrer vi allerede nu til igen 
at bakke op om. Det bliver søndag d.19/4 
kl.10.00 og der vil være plads til deltagere 

fra samtlige ca.500 husstande. Kryds af i kalenderen nu, og læs nærmere i næste 
nummer af AU-Posten 
 

27 



 

 

Oplevelser omkring en opvask 
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at opvaskemaskinen efter min me-
ning er en af de største velsignelser, som den moderne teknik har nedkaldt 
over menneskeheden. Jeg kan nemlig ikke døje at vaske op. Men sjovt nok er 
det for nyligt gået op for mig, at når jeg i årenes løb modvilligt har kastet mig 
ud i at vaske op ved håndkraft, har jeg rent faktisk også af og til haft nogle 
spændende dyreoplevelser – lige midt i sæbeskummet. Jeg har stået i køkke-
net på en svensk ødegård, og gnubbet på tallerkener med to mus som interes-
serede tilskuere. Jeg har vasket op på en amerikansk campingplads, hvor en 
vaskebjørn gjorde hvad den kunne for at stjæle bestikket, og jeg har sågar 
engang måttet redde nogen fra at drukne i opvaskebaljen. 
 Se nu bare hvad der skete en sommermorgen, hvor jeg stod i køkkenet 
på en campingplads i Ebeltoft, og var igang med gårsdagens opvask. Vindu-
erne var ganske vist åbne – det var dejligt vejr – men jeg befandt mig inden-
dørs, og blev derfor naturligt nok noget forundret, da et eller andet pludselig 
plumpede lodret ned i opvaskebaljen oppe fra loftet. Jeg troede først det var 
et stykke loftplade, der var gået løs og var faldet ned, men et nærmere efter-
syn afslørede en stor lysebrun bille, der nu svømmede for livet midt mellem 
fedtede tallerkener og beskidte knive og gafler. 
 Jeg prøvede selvfølgelig at fiske billen op af vandet hurtigst muligt, 
men det var som om den dybest set slet ikke ville reddes. Jeg skal ikke kunne 
sige, om den i virkeligheden var dybt deprimeret, og helst ville have en ende 
på det hele, men hver gang jeg prøvede at få en hånd under den, så den kunne 
komme op af vandet, fik den sprællet sig til side eller ud over kanten af min 
hånd, så den røg i vandet igen. 
   

Det er set før og nu skete det igen! Et indlæg til AU-Posten kom i allersidste 
øjeblik. Denne gang var løbet bare kørt, for bladet var trykt, men endnu ikke 
samlet og uddelt.  
Historien som kommer her, er med hilsen fra Nørrebro, hvor Lars Thomas 
bor.  
Jeg synes i disse for vort land så svære tider, at det kunne være rart med lidt at 
trække på smilebåndet over. Derfor denne lille finurlige historie sådan løst 
indkastet. 



 

 

I takt med, at billen blev vådere og vådere, begyndte jeg at pille mere og mere 
opvask op af baljen, og anbringe den rundt om vasken, så billen ikke havde 
nogle sprækker eller andre afkroge den kunne gemme sig i. Samtidig, som det 
så ofte sker i sådanne situationer, begyndte jeg at tale højt, dels med mig selv, 
og dels med billen. 
 ”Kom så her, din lille klodrian!” 
 ”Nej, ikke derind, så drukner du!” 

”Kom så, nu skal du altså have fat i den næste gang!” (Den sidste 
bemærkning var henvendt til mig selv. 

Jeg havde jo fra starten været alene i køkkenet, og havde egentlig hele tiden 
troet, at jeg stadig var det, men pludselig gik det op for mig, at stilheden havde 
fået en helt særlig karakter – den der underlige fornemmelse man får ved et 
større selskab, når man kommer til at sige noget dumt, og alt og alle i samme 
øjeblik tier stille. Der gik ganske enkelt ikke en, men en hel flok engle gennem 
køkkenet. 
 Da jeg forsigtigt drejede hovedet og så mig tilbage, fik jeg øje på en mor 
og to børn på 8-10 år, som stod og stirrede forskrækkede på mig, mens de ba-
lancerede med deres egen topfyldte opvaskebalje. Hvad skulle de på den an-
den side også tænke om en mand, der tilsyneladende stod midt i en livlig sam-
tale med sin opvask, mens han fordelte den over det meste af køkkenet. 
 Men netop i det øjeblik begik billen en alvorlig fejltagelse. Da jeg løfte-
de den sidste tallerken op af vandet, prøvede den at lave et lynsprint tværs hen-
over baljen, men forsøget var dødsdømt på forhånd. Endelig fik jeg ordentligt 
fat i den, og kunne løfte den op på et stykke køkkenrulle, så den kunne blive 
tørret. Jeg ved godt, at biller som sådan ik-
ke kan blive forpustede – de har ingen lun-
ger, de kan puste med – men jeg er vis på, 
at denne her var det alligevel. 
 Det viste sig at være en sankthansol-
denborre, som jeg sørgede for at fremvise 
for mine stærkt forundrede tilskuere, så de 
ikke straks henvendte sig på campingplad-
sens kontor for at meddele, at der var en 
galning løs i køkkenet! 
 
 



 

 

November: 
Onsdag d.26. kl. 19.00  Adventsmøde. (HHF) 
 
December:  
Søndag d.28 kl. 14.00 - 16.00 Juletræsfest i skolens gymnastiksal. 
(Landsbylauget) 
 
Januar: 
 
Februar: 
Tirsdag d.10 kl. 18.00 Let og lækker mad v./Henriette Dåbæk. (HHF) 
Lørdag d.21 kl.14.00 Fastelavn på brandstationen.  
 
Marts: 
 
April:  
Søndag d.19 kl.10.00 Affaldsindsamling med efterfølgende  pølsespisning i 
skolegården. (Landsbylauget) 

 
 
 
 

Under en nærmere granskning af Ullerup og omegns husholdningsforenings aktivitetskalen-
der, er jeg faldet over et selv for mig som hankøn interessant arrangement. 
Adventsmøde – Onsdag d. 26 november klokken 19.00. Denne aften starter med andagt i 
kirken, hvilket man jo aldrig tager skade af. Efterfølgende fortsætter aftenen med kaffe på 
Ballebro færgekro, hvor Anders Kingo vil fortælle om sine oplevelser i forbindelse med en 
jordefærd i Nigeria. Aftenen slutter så af med bortlodning af juledekorationer. 
Som manden i huset kunne også denne afsluttende gestus alene få mig til, på det kraftigste at 
overveje dette arrangement. (tænk at se børnene i hovedet, når far kommer hjem med sin helt 
egen juledekoration). 
Jeg har i brudstykker hørt Kingo fortælle om sit gøremål i Nigeria og har siden gerne villet 
høre hele historien. Denne aften må absolut kan anbefales. 
Husk af hensyn til kroen at melde til. 
Dette kan ske til Gunhild på tlf.:74 46 14 22 eller Anna på tlf.:74 46 12 59. 
 

HHF   = Ullerup  og omegns husholdningsforening  
SGF  =  Gymnastikforeningen  


