2. årgang 3. udgave August 2009
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Medborgerhus - hvad mener du?
I den sidste tid har der været nogle skriverier i Jyske Vestkysten om de gamle kommunekontorbygninger i Ullerup.
Kontorerne bliver snart rømmet, og det forlyder, at
bygningerne forventes at blive sat til salg.

Landsbylauget
har fået tilskud
Side 6
Lidt fra
brandværnet
Side 8
Er der olie i

I Avnbøl/Ullerup landsbylaug er vi enige om, at bygningerne området?
fint kunne komme os gamle “Sundevedborgere” til gode, og
Side 14
ansøger derfor kommunen om at få bygningerne som
Foredrag om
Medborgerhus.
Vi fornemmer, at der også i vort lille samfund er opbakning
hertil. Alligevel vil vi blive glade for at høre din mening.
Det kunne f. eks. være:
- Ønsker du et Medborgerhus i dit lokalsamfund?
- Hvordan vil det komme dig til gode?
- Har du gode ideer til brugen af Medborgerhuset?
Har du nogle inputs til os - dette gælder også alle andre emner, der vedrører lauget - så send et brev eller en mail. Kontaktoplysningerne finder du på næste side.
På Avnbøl/Ullerup landsbylaugs vegne:

Områdets foreninger,
klubber o.l. inviteres til en
snak med Erik Lauritzen om
det gamle kommunekontor
side 5.
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Kært barn har mange navne. Sådan siger man så ofte. Nu om stunder
kan man fristes til at omskrive det gamle ordsprog lidt og sige: Kært navn
har mange stavemåder. Ser man i Nudansk ordbog, findes der mange stavemåder, som nok ville få mangen en gammel skolelærer til at vende sig i sin
grav. Ja, taler man med repræsentanter for faget i dag, er der ej heller her den
store sympati for forenklingen af vort skrevne sprog. MEN sådan har det altid været, og skal det skrevne sprog blive ved med af følge med det talte, er
der nok ikke nogen vej uden om - vi må følge med tiden. Om Avnbøl/
Ullerup landsbylaug er fulgt med i dets korte levetid, skal jeg lade være
usagt, men når det drejer sig om navnet ”LAUG”, kan man sige, at det er
fundet i fortiden. Bent Petersen fra Rosenvej har undret sig over stavemåden
og mener, at det lyder norsk. Det er der måske noget om, men det er ifølge
visse opslagsværker også en gammel dansk stavemåde. Læser man i den føromtalte Nudanske ordbog, står der om ordet LAUG, at det er en IKKE AUTORISERET STAVEMÅDE FOR LAV. Med den viden melder sig så
spørgsmålet: skal vi være små rebeller i Avnbøl/Ullerup og fortsat stave vores navn forkert? Personligt mener jeg JA. Skulle der det komme dertil, kan
vi danne fælles front med Aalborg Whisky laug, Dansk julemands laug, Tange sø øl laug, Københavns blikkenslager laug og mange flere.
Ikke et ord mere om laug eller lav. For i denne udgave af bladet vil vi opfordre til at drømme. Om området i fremtiden skal være et nyt vindistrikt, Klondike eller Nordens svar på Kuwait, må kun fremtiden vise. I alle tilfælde bliver der i bladet lindet en smule på låget af æsken med drømme. Nu står det
så enhver frit, selv at finde en passende drøm frem og fortsætte den efter eget
ønske. KT. hjælper godt på vej med fortællingen om gamle guldfund på Ullerupmark – er der mon mere at finde? Hvad med langdysserne i Avnbølsned
– findes der mon ting tilbage fra bronzealderen her? Og findes der flere ledpæle med helleristninger? Eller bliver området i fremtiden kendt for sine fine
vine? Om det bliver til et medborgerhus i det gamle kommunekontor, er for
tidligt for en drømmetyder at gisne om, men i landsbylauget arbejdes derpå
at finde mulige veje til at gøre drøm til virkelighed.
En ting er dog helt sikkert – nu skal der ledes efter olie og gas i undergrunden, og det er ganske vist, for det står at læse i dagens ”avis”.
God læselyst
Bo Bonde
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Hvad skal landsbylauget beskæftige sig med?
I foråret blev jeg under et skolearrangement kontaktet :”var
ikke var noget for dig / lauget at arrangere en byfest på
sportspladsen, måske med gadefodboldkamp om dagen før
fællesfesten om aftenen”?
Jeg synes, det er en rigtig god idé, men jeg fortalte, at lauget
har en del arbejde allerede nu, og at vi ikke mente, at vi
kunne gabe over flere ting, end vi gør i øjeblikket.
Vi har en del mødeaktivitet både i Sønderborg og lidt mere lokalt. Samtidig
vil vi gerne koncentrere os om ting, som vi allerede har sat i gang, ( natur,
lokal udviklingsplan, medborgerhus osv). Ideen med en byfest på skolens
sportsplads er da rigtig god, så hvis nogle vil være arrangører af et sådant
arrangement, vil vi i landsbylauget gerne hjælpe i det omfang, det er os muligt. F.eks. hjælp med hvem, der skal kontaktes ved kommunen, for at få lov
til at bruge sportspladsen osv. Reklamere for arrangementer i AU-posten og
på hjemmesiden www.au-laug.dk , men lauget har meget at se til, så skal festen holdes, må det være med en anden som arrangør.
Når nu snakken falder på byfest, så har der i snart en menneskealder årligt
været holdt fest for alle, som vil deltage. Nemlig Avnbøl/Ullerup Ringridning. Dette er jo en fest, som ringriderforeningen traditionen tro arrangerer
den anden weekend i september. I år er vi i landsbylauget blevet spurgt, om
vi ville stå for salget af pølser, øl og vand. Vi har sagt ja tak til at blive restauratør for en weekend.
Vi er også blevet kontaktet angående manglende græsklipning på stien mellem Guldtoft og Truenborgvej. Om vi ikke kunne gøre noget ved det. I den
forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på, at alle kan gå ind på Sønderborg kommunes hjemmeside og melde sådanne ting. Det samme gælder defekte gadelys osv. Længere inde i bladet findes en opskrift på, hvordan man
går ind på hjemmesiden www.prajsystem.dk for at bede om hjælp til at få
sådanne ting ordnet.
Her efter sommerferien arbejder vi videre med udviklingsplanen for vores
område. Den er slet ikke færdig, og bliver aldrig helt færdig. Det skal forstås
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således, at det er et levende dokument, som lever med udviklingen. Den kan,
skal og vil fornys løbende efterhånden som området ændrer og udvikler sig.
Det er kommet frem i medierne (Jyske Vestkysten d. 19. og 20. juli), at
Avnbølvej 12 (det gamle Sundeved kommunekontor) er ved at blive tømt. Vi
har i lauget snakket om, hvordan vi griber sagen an, hvis vi skal kunne lave
det til ”Medborgerhus Sundeved” eller hvad navnet nu kunne blive. Men før
vi forhåbentlig er kommet så langt, ligger der et stort arbejde forude, som vi
med spænding ser frem til at komme videre med.
Alt dette og meget mere er, hvad der rører sig i og omkring Avnbøl/Ullerup
landsbylaug i øjeblikket.
Vi er stadig en ny forening, og arbejdet med medborgerhus, trafik, natur og
AU-posten er, som det på nuværende tidspunkt ser ud, rigeligt for laugmedlemmerne.
Jeg vil naturligvis opfordre til, at man enten som enkeltperson eller som
gruppe, siger til, hvis man har en god idé eller et godt projekt, som lauget
burde kende til. Vi vil gerne hjælpe, men ikke bare gøre det hele, vi har nemlig også kun 24 timer i døgnet ☺.
Asmus Madsen

For at få et indblik i, hvilke ønsker og behov områdets foreninger
og klubber har, vil vi gerne invitere repræsentanter for disse, til en
snak om det gamle kommunekontor på det gamle kommunekontor.
Erik Lauritzen (soc.) deltager i mødet, så repræsenterer du en forening, klub el. lignende, så mød op d.25/8 kl. 16.15 og lad Erik
høre, hvad I mener vi har behov for.
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Avnbøl-Ullerup Landsbylaug får 5.000 kr. til
Affaldstænger. og trafikveste
De sidste års succeser med affaldsindsamling i Avnbøl-Ullerup og
omegn, har resulteret i et tilskud på 5.000 kr. Dette for at sikre, at
vi også i fremtiden er i stand til at stå for dette arrangement.
Alssund Affald overrakte den 9. juni lauget en check på 5.000 kr. til indkøb
af affaldstænger. Overdragelsen foregik på Skodsbøl containerplads i genbrugsbutikken.
Butiksleder Heidi Nielsen, som leder alle genbrugsbutikker for ASA, havde
fået til opgave at udpege de 8 frivillige foreninger, som havde gjort sig fortjent til et skulderklap og en check.
Beløbet, som Heidi Nielsen kunne dele ud af, var nemlig overskuddet fra
salget i hendes genbrugsbutikker.
Heidi sagde omkring udvælgelsen:
”Vi er helt overvældede over al den
interesse, der er for vores pulje.
Jeg synes, det var svært at udpege
de foreninger, der skulle begaves.
Omvendt er det vigtigt for os, at det
er foreninger, der gør noget for
mange.
Så til syvende og sidst fandt vi i
gruppen de otte projekter, der alle
er meget spændende.”
Vi i lauget er rigtig glade for sponsoratet, da det giver os mulighed for at
fortsætte den årlige affaldsindsamling med samme ildhu, som de foregående
år.
Samtidig vil jeg takke de engagerede indsamlere, der i år og sidste år havde
afsat en søndag formiddag i foråret til den årlige indsamling.
Tak for det - vi ses næste år!. På bestyrelsens vegne Svend Ove Edemann
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Om en af brandværnets mange opgaver!
Vi har i mange år været det brandværn i Sundeved kommune,
som havde materiel til brug ved mindre forureningsbekæmpelse. Det har betydet, at vi ofte har været hidkaldt til at fjerne
olierester o.l. efter et trafikuheld. Derfor var det meget naturligt
for os, også at påtage os opgaven med frigørelse af fastklemte i forbindelse
med færdselsuheld. Den opgave har vi i denne del af kommunen nu haft i et
års tid, og vi må til vor store bekymring sige, at opgaven har været noget
større end forventet. Bekymringen beror ikke på opgaverne som sådan, men
på at så mange kommer galt af sted i trafikken. I det sidste år har brandværnet rykket ud ca. 20 gange, og i hen ved en tredjedel af de gange, har det drejet sig om mere eller mindre alvorlige trafikuheld, i tre tilfælde måtte personer frigøres ved at ”klippe” bilen op. Med den erfaring vi allerede har fået både fra de mange kurser, men desværre også fra den virkelige verden, har vi
kunnet konkludere, at vores værktøj er godt - men i enkelte tilfælde ikke helt
optimalt. Derfor har vi i brandværnet søgt diverse fonde om tilskud til at
”opgradere vores værktøjskasse”. Dette ser ud til at lykkes for os, og skulle
økonomien forhindre det optimale, vil vi fra vore indsamlede midler (salg af
støttemedlemskaber) supplere op, så vi i sidste ende får det, som vi finder
bedst.
En anden opgave vi igennem mange år har påtaget os, er at ”øve os i skumudlægning” ved indvielse af legepladser, gadefester o.l. Dette plejer at være
et populært indslag i festlighederne, hvor børn leger i skummet. Men pga.
risiko for eksem o.l. kan og må vi ikke mere. Men mist ikke modet, vi vil
gerne komme og vise noget af vores grej frem, og give mulighed for f.eks at
sprøjte med vand.
PS. Forleden faldt mit
blik på denne brandbilsrøde tyske bus. Den
var flot dekoreret med
brandmænd og en tekst
om at Tyske frivillige
brandværn søgte aktive
medlemmer.
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Det er en situation, mange sønderjyske brandværn kan nikke genkendende til
i øjeblikket. I Ullerup frivillige brandværn har vi ikke det problem. Skulle en
enkelt eller to have lyst til at gøre en forskel for andre i sin fritid, finder vi
alligevel gerne en ekstra plads. Så kontakt mig gerne på tlf. 22 83 18 52
eller kaptajn@ufbr.dk
Jørn Mathiesen
Kaptajn
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Som før omtalt har en del familier
i området involveret sig i Project
ZERO.
Denne gang fortæller projektleder
Louise Johnsen om, hvad der er
opnået siden starten ved nytår.

ZEROfamilien sparer 10% på fem måneder
Nu er ZEROfamilierne i fuld gang. Siden årsskiftet er familiernes elforbrug
faldet med 30% og vandforbruget med 50%.
Siden januar har 110 familier fra hele området (Sønderborg kommune) sat
fokus på en klog klimaindsats i deres hverdag. Det virker. De første resultater viser sig allerede, selv om ZEROfamilien først lige er kommet ud af opstartsfasen.

ZEROfamiliernes CO2-besparelser
Besparelserne er allerede nu 30% på el og 50% på vand i forhold til gennemsnitsforbruget sidste år. Alle deltagende familier har siden februar indtastet
deres månedlige aflæsninger på el, vand og varme. Ud fra familiernes årsforbrug for 2008 og indtastninger i 2009, kan der allerede nu ses en markant
reduktion i CO2-udslippet på el og vand.
Indsatsen fortsætter i de 110 familier
ZEROfamiliene fortsætter frem til årsskiftet, og familierne er fortsat meget
engagerede i besparelser. Hver familie har udarbejdet deres personlige
ZEROplan for, hvordan de vil spare CO2 og penge. ZEROplanen er familiernes helt egen handleplan, indeholdende tiltag, investeringer, adfærdsændringer og fokusområder, familierne gerne vil arbejde med i årets løb.

Gode råd fra ZEROfamilien
Familierne mødes løbende til inspirationsmøder, og har hver især fået udleveret udstyr til at følge energiforbruget. Under evalueringsmødet den 26. maj
i EUC Syds lokaler på Grundtvigs Allé, fortalte en ZEROfamilie, om hvorfor de meldte sig til projektet. De har sparet 50 % af deres vandforbrug siden
januar ved at vaske tøjet ved langt lavere temperaturer og kortere vaskeprogrammer og ved bare at være bevidste om det generelle vandforbrug i dagligdagen.
ZEROfamilien har især benyttet følgende værktøjer til at opnå besparelsen:
sparOmeter til gennemgang af alle apparater og løbende kontrol af energifor10

bruget via Sydenergi. Ideer og erfaringer fra andre ZEROfamilier og med
hjælp fra en energikonsulent.
Læs mere om ProjectZero visionen i Sønderborgområdet på
www.projectzero.dk

En ZEROfamilie med energisk entusiasme
Familien Brammanns hus på Nordals var i sidste måned fyldt med grønne og
røde Post-it sedler. Familiens tre piger mellem 6 og 15 år havde som en fælles udfordring markeret, hvor de i hvert fald ikke ville spare på strømmen.
Familien har siden årsskiftet sparet 50 % på vandforbruget og en stor del på
deres elforbrug.
Inden familien Brammann blev ZEROfamilie, lod de tre piger alt for ofte
vand løbe og lys lyse. Derfor ville Pia Brammann og hendes mand få deres
tre piger motiveret til at blive bevidste om forbruget af energi. Nu sprænger
familien ZEROfamiliens motivationsskala.
Nu er det de tre piger, som går forrest med gode råd til forældrene. Pigerne
har også lavet film om klimaet på mobilen, som skal få andre unge til at tænke over klimaudfordringer. Klimakampen skaber fælles begejstring i huset
på landet. Familien er interessant, for de er to voksne og 3 piger i alderen 6 15 år, hvor alle 5 er dybt involveret i alle arrangementerne, som laves for
ZEROfamilien.

Fakta:
117 familier var tilmeldt som deltagere i ZEROfamilien – unge,
gamle, store og små familier og fra forskellige typer boliger og områder i kommunen. 7 familier er faldet fra i forløbet.
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Rundkørslen i Ullerup ser ud til at være færdiggjort, dog mangler vi endnu
noget beplantning. Iflg. Steen Stokholm Sørensen fra Vejdirektoratet, skal
der plantes 24 landevejspopler op mod
rundkørslen. Selve midterøen skal efter planen sås til med græs.
Der er altså ikke nogen planer om
hverken kunst eller rødbøg, som landsbylauget har foreslået, men Steen
Stokholm Sørensen har lovet at sende
forslagene videre til
landskabsarkitekten.

Poul Petersen
Kalvetoft 2, Ullerup
Tlf.: 25 95 10 04
DBF Kontrol nr.46929

Nyslynget honning samt forårs - og
sensommerhonning fra lokal biavler
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Sædvanen tro blev der som optakt til sommerferien afholdt børneloppemarked i skolegården.
SFO var arrangører af begivenheden, og mange af områdets børn var kræmmere for en dag.
Skolegården var godt fyldt op med såvel kræmmere som handlende, igen i år
viste de sig på forunderlig vis at være stort set identiske.
Landsbylauget gentog sidste års succes og solgte softice, pølser og kolde
drikke til markedets mangfoldige mængder af mange mennesker.
Der blev undersøgt, set efter i sømmene,
vendt og drejet, prøvet af og til sidst handlet.
Om børnene er kommet hjem med penge på
lommen, eller om de har byttet legetøj, kan
kun gisnes om, men handlet blev der i stor
stil.

KT efterlyser denne gang
et årstal på billederne på
dette postkort.
Kan nogen mon hjælpe?
Gammelt postkort fra Avnbøløsten – men fra hvilket
årstal??

Nok en gang har Erik Nissen bidraget med et par linjer på sit modersmål.
Som en ikke indfødt sønderjyde kunne jeg ellers fristes til at mene, at tilnavnet SÆTTER-NISSEN ville være på sin plads, når jeg læser, hvad og hvordan han har skrevet.
Hansins å Kloi haje et lille husmandssted tæt væ æ vand.
De plejeè å lej et pa kamre ue,men det kom så manne å spue om de
ku lej .
Så Hansine å Kloi blev jens om å fløt øve i æ hønshus,så kun de tombe tyskere da lej æ rest a æ indhus.
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Er folk i Avnbøl/Ullerup i virkeligheden oliesheiker?
I mange år er der gået rygter om, at der måske kunne være olie eller naturgas
i området mellem Aabenraa og Sønderborg. Med jævne mellemrum har man
foretaget forskellige undersøgelser bl.a. ved Varnæs i 1980 og ved Kværs i
1985. Hidtil har man dog enten ikke fundet noget eller fundet så lidt, at det
ikke kunne betale sig at udvinde det.
Efterhånden får man imidlertid bedre og mere nøjagtigt måleudstyr, og
med moderne EDB-teknologi kan man foretage langt bedre analyser, end
man har kunnet hidtil, og det er grunden til, at vi nu gerne vil lave en grundig
og omfattende undersøgelse af området.
Hvorfor bliver rygterne ved med at cirkulere, når man ikke har fundet
noget?
Jo, formationerne i undergrunden på strækningen fra Ringkøbing ved vestkysten gennem Aabenraa-Sønderborg og et godt stykke ned i Polen er meget
spændende set fra et olie-geologisk synspunkt. I Polen har man i dette område fundet så meget naturgas, at det indgår i landets energiforsyning, og et
amerikansk olieselskab, GMT Exploration, er af samme grund stærkt interesseret i området omkring Givskud.
Det er baggrunden for, at et selskab, der hedder PGNiG (blandt venner kaldet ”picnic”), nu går i gang med at foretage den hidtil grundigste undersøgelse af området. PGNiG er det statsejede, polske olie- og naturgasselskab
(svarende til vores DONG), men i den afdeling af PGNiG, der skal foretage
undersøgelserne, indgår den danske stat med 20% ejerskab gennem det, der
hedder Nordsøfonden.
Hvorfor et polsk selskab?
Når det er polakkerne, der er blevet bedt om at foretage de seismiske undersøgelser, skyldes det, at det er dem, der har størst erfaring med hensyn til
netop dette område, fordi de selv udvinder naturgas fra det. Det er også grunden til, at man har valgt det polske firma, Geofizika, til at foretage selve de
seismiske undersøgelser. Man har forhandlet med danske firmaer, men de
var ikke i stand til at løse den meget store og omfattende opgave, og det har
forsinket arbejdet en smule.
Den 15. september starter undersøgelserne imidlertid, og så går det løs. I
modsætning til tidligere undersøgelser benytter man i dag helt moderne udstyr, der består af en vibrator, der sender vibrerende bølger ned gennem jorden. Det er bølger, man ikke kan høre, og de gør ikke nogen skade på markerne, men når de rammer de forskellige lag 2-3 km nede i undergrunden,
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bliver de kastet tilbage igen til jordoverfladen. Her bliver de opfanget af nogle mikrofoner, der er lagt ud i forskellig afstand fra vibratoren, og på sine
skærme kan man nu se, hvordan jorden ligger lagdelt i de forskellige dybder.
Hvad leder vi efter?
Det, man er interesseret i at finde, er hårde lag, hvor den olie eller naturgas, der blev dannet for omkring 200 millioner år siden, er blevet spærret
inde. Kan man finde sådan en formation, der ligner en gryde med bunden i
vejret, er der en god mulighed for, at vi kan få et kærkomment tilskud til de
svindende, danske energireserver. Og det er det, hele operationen går ud på.
Om der er så meget, at det kan betale sig at udvinde det, vil man først kunne sige, når man har lavet yderligere en lang række beregninger bl.a. af hvor
meget, der kan forventes at være i undergrunden, så vi skal nok vente et par
år, før vi sælger vores køer og køber kameler i stedet.
At det er en stor og omfattende undersøgelse fremgår af, at der skal lidt
over 100 personer i gang med at anbringe mikrofoner – der faktisk hedder
”geofoner” – og at der skal måles for hver 200 meter i lange rækker ned gennem området med ca. 400 meters indbyrdes afstand – i alt omkring 12.000
steder.
Hvordan kommer det til at foregå?
Et par dage inden hver måling vil vi gøre, hvad vi kan, for at underrette den
enkelte lodsejer om, at vi kommer, så vi kan få en snak om de særlige forhold, der kan være i forbindelse med hans/hendes marker og derved sikre os,
at vi er til mindst mulig ulempe og besvær.
Målingerne vil blive foretaget på den måde, at en vogn med en vibrator,
der nærmest minder om et stort støtteben, bliver stillet op på et bestemt sted.
Rundt om den bliver der udlagt et antal geofoner i forskellig afstand, og hver
af dem er forbundet til de andre med et kabel. Så vidt det overhovedet er muligt, vil vi undgå at køre ind på markerne, for vibrationerne kan udmærket
sendes, når vibratorvognen står ude på en offentlig vej eller sti. Hvis en landmands marker er meget store, kan det dog blive nødvendigt at køre et stykke
ind på dem. Skulle det ske, vil vi så vidt muligt køre i sprøjtesporene eller på
steder, hvor vi ikke kan genere det nysåede korn eller trykke jorden sammen.
Geofonerne vil så vidt muligt blive anbragt af folk til fods, og da de er ret
små (både folkene og geofonerne) skulle det ikke give ulemper. Det er også
tit lettere at komme rundt på vanskeligt tilgængelige steder, når man er til
fods.
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Gode ideer velkomne
For at hele operationen skal forløbe til så lidt ulempe for den enkelte lodsejer
som muligt, er vi naturligvis interesserede i, hvis der er nogen, der har gode
forslag til, hvad vi kan gøre, for at undgå at være til besvær.
Vi vil søge at orientere så meget som muligt, og her er netop AU-Postens
ønske om en lille orientering et eksempel på et godt initiativ.
Skulle nogen sidde inde med en god idé, hører vi meget gerne om den –
enten på telefon eller e-mail.
Det samme gælder, hvis der er nogen spørgsmål – så er I også velkomne til
at kontakte os. Vi skal prøve at svare så godt, vi kan.
Vi har sendt breve ud til alle 407 lodsejere, og kun 3, vil ikke give os adgang til deres marker, men selv om det gør målingerne mindre nøjagtige, end
vi havde håbet, skulle det ikke kunne ødelægge det store billede.
Som sagt, vi er her ikke for at genere nogen, men det er i vor alles interesse at få klarhed over, hvordan det egentlig ligger med Danmarks energiressourcer nu, hvor vi måske begynder at se en ende på olieeventyret i Nordsøen. Selv om der efterhånden findes mange alternative energityper, er vi jo
stadig afhængige af at hælde lidt benzin i bilen eller diesel i traktoren.
Med venlig hilsen og tak for jeres velvilje
Hans Chr. Dahlerup Koch
Projektleder

Tlf:
75 65 85 85 / 29 80 62 58
e-mail: dk-c@ofir.dk

Have-espailler efter ønsker og mål.
Ring til Frank og få et tilbud.
Pris for viste rosenbue: 350 kr

Nøddebo
Enterprises
mobil: 27 84 94 49

Vi udfører også hjemmeindustri-opgaver
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PENSION OG BUTIK
LABJOY
‐ for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til
redaktion@au-laug.dk
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Et vineri i Ullerup – en idé på vej
De gode ideer skal råde for at skabe udvikling, også i mere trange tider som
nu med finanskrise og stigende arbejdsløshed – eller måske netop nu. Vinnovation ApS er derfor stiftet som et selskab, der vil prøve på at føre ideen
ud i livet. At dyrke og producere vinen her fra Ullerup og andre egne af det
sydlige Danmark. Hele projektet går ud på at skaffe kapital til at få opført et
vineri, hvor vinen kan laves under de fødevaremæssige korrekte omgivelser,
hvilket er nødvendigt for at man må sælge vinen. Og hvorfor nu det?
Simpelthen fordi det kræver myndighederne, og aktuelt er det således, at en
vinproducent skal opfylde de samme krav til hygiejne, rengøring og egenkontrol som alle andre virksomheder, der laver fødevarer, og fair nok – vi
som forbrugere skal jo helst ikke blive syge af det vi spiser og drikker. Der
er ansøgt flere forskellige fonde, og der er allerede modtaget tilsagn på
250.000 kr. fra LAG Sønderborg, som er midler til udvikling i landsbyerne.
Der er ligeledes sendt mange andre ansøgninger, som vi håber på får en positiv behandling, hvorfor vi venter spændt på posten hver dag.
Kan jeg også være med? – ja, planen er at der her til efteråret sættes Banparter til salg med en værdi på 1.000 kr. stk., og så kan interesserede være
med i selskabet på samme måde, som det kendes fra andre selskaber, og
hvad der er mindst lige så vigtigt: du kan også få lavet vin af dine egne druer, såfremt du ønsker det. Det koster cirka 15.000 kr. for en hobbyvinavler at
hjemkøbe alt det udstyr, der skal bruges til at lave vinen, og så må du ikke
engang sælge overskudsproduktionen. Derfor er formålet med projektet at
slå de mange mindre vinbønder her i det syd- og sønderjyske sammen, og
lave vinene under kyndig vejledning af personerne
med den rette uddannelse og viden på området –
lidt på samme måde som det sker i fx. Frankrig,
hvor vinbønderne leverer deres druer til koorperativet, som derefter laver vinen.
Målet er ambitiøst – vi skal i alt bruge 2 mio. kr. –
vi er godt på vej, og tiden vil vise om det vil
lykkes, for som et godt dansk ordssprog siger:
”Hvo intet vover, intet vinder”.
Henning N. Larsen, Kalvetoft 9, Ullerup
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Fangerne i Ammassalik
Mandag den 23. november kl. 19.00 på Bakkensbro Skole.
Lars Anker-Møller er født i 1973 og er opvokset på Nejsgård i Broager.
Han vil fortælle og vise os, hvor dejligt og storslået det hele er i Østgrønland.
Han vil fortælle om de østgrønlandske fangeres liv og traditioner.
Lars besluttede i 2005 at blive fanger i Ammassalik. Han brugte derfor megen tid i naturen og sammen med de lokale fangere og deres familier. Han
lærte deres fangstredskaber at kende, lærte at lave deres redskaber og lærte
de traditioner, der er karakteristiske for fangerlivet i Ammassalik.
Lars gjorde det så godt, at han som den eneste udefrakommende i Østgrønland er blevet godkendt som fanger, og derfor nu fiske og gå på jagt på lige
fod med grønlænderne.
Han har nu sine egne slædehunde og fiske
- og turistbåde.
Kom, se og hør om alt dette. Måske får du
selv lyst til at tage til Ammassalik for at
opleve denne skønne natur med jagt og
fiskeri. Lars tager gerne imod dig.
Se evt. mere på www.travellodge.dk
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I sidste udgave af AU-Posten havde jeg opfordret Lorens Peter Lorenzen til
at give sin mening, vedrørende planerne om at fritlægge en del af vandløbet i
gennem Tranekær til kende. Men en sag kan som bekendt anskues fra flere
sider. Bent Petersen fra Rosenvej har bedt om lov at give sit syn på emnet.
Det skal han selvfølgelig have lov til, men for ikke at starte en kamp på ord,
vil jeg tillade mig at lukke emnet efter dette indlæg.
Bo Bonde
Lorens Peter Lorenzen (LPL) havde her i bladet i maj et indlæg, som var en
klagesang over landbrugets forhold.
Bl.a. skrev LPL, at landmændene dagligt pålægges restriktioner. DAGLIGT!
Det var ellers noget af en overdrivelse. Gid bare 10 % af det var rigtigt. For
restriktioner fra samfundets side er nødvendige. Ellers sker der ingenting.
Var det f.eks. landbruget, der selv sagde stop for afbrænding af halm på
markerne efter høst?
Var det landbruget, der selv indførte regler for, hvornår og hvordan gylle
må spredes?
Var det landmændene, der selv indførte, at der skulle lægges flydeslag på
gylletanke?
Er det landbruget, der har taget initiativ til regler for medicinering af dyr og
brug af gift? Osv. osv.
Svaret er overalt nej. På nogle områder, medicin og gift f.eks., trænges der
til stærkere restriktioner.
Overfor indgreb er landbrugets nøgleord ERSTATNING. ”Forureneren betaler” er et princip, der gælder alment, kun ikke for landbruget. Det skal
f.eks. have erstatning for at lade være med at forurene grundvandet med gift,
hvor der er en drikkevandsboring.
Jeg har aldrig hørt om en landmand, der har betalt erstatning til sine naboer, som lider under stanken fra hans svinestalde og gylletanke, og hvis huse
har tabt værdi p.g.a. naboskabet. Men der betales måske erstatning i Avnbøløsten?
Personligt kunne jeg godt tænke mig at få erstatning for alle de kroner, jeg i
tidens løb har betalt i bistand til landbruget. For en almindelig dansk familie
skulle det for tiden beløbe sig til ca. 12.000 kroner årligt i støtte til EUlandbruget.
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Jeg vil gerne støtte det økologiske landbrug og køber derfor dets varer, men
jeg ville ikke give 25 øre til hjælp for industrilandbruget, hvis jeg kunne blive
fri. Det kan jeg foreløbig ikke. Men jeg lader være med at købe dets produkter.
LPL gør sig til af arbejdspladser, som landbruget skaffer. Men det er der
ingen grund til at prale af, så længe landmændene er godt i gang med at afskaffe arbejdspladser ved at køre deres dyr til slagtning i Tyskland.
Det omtalte vandløb i Tranekær ville jeg godt give en længere kommentar,
men det ville nok fylde for meget i denne postombæring.
Bent Petersen
Rosenvej 75
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Guldfund på
Ullerupmark
På dette gamle kort af Ullerupmark omkring gården Rehof kan du se, hvor der er fundet guld. Fundet består af en
guldbarre (fundet i 1853) og
en guldbrakteat (fundet i
1856). Find X10 midt i kortet
– det var her, fundene blev
gjort. I huset lidt sydøst herfor
boede Jørgen Asmussen. Han blev kaldt ”Jørgen Skolemester”. Han førte
egnens friskærer og var lidt af en original. Huset er i dag nedrevet. I oktober
2008 besøgte 9 detektorfolk fra Sønderjyllands Amatørarkæologiske Forening området, men en hel dags afsøgning bragte dog ikke flere fund for dagen – men måske kan en ny afsøgning give resultat, hvem ved?
Guldbarren har sikkert vejet omkring 50 – 75 gram og har været anvendt
som betalingsmiddel. En guldbrakteat er et smykke – en tynd guldplade med
prægning – båret i en halskæde ofte sammen med andre guldting og perler af
forskellig art. En guldbrakteat har også haft en funktion som beskyttende
amulet.
Begge fund befinder sig nu på Nationalmuseet i København.
På guldbrakteaten fra Ullerupmark ses en runeindskrift, men
runetegnene er ikke af en art, der umiddelbart kan læses
eller tolkes.
Selve brakteaten kan dateres til tiden år 400-600. Her ser du
et sort/hvidt foto af Ullerupbrakteaten:
Nationalmuseet skriver følgende: Brakteaterne blev brugt som markante
og kostbare hængesmykker til at bære om halsen; som Charonsmønt til rejsen til dødsriget
og som et stort og kostbart offer til guderne. Brakteaternes udsmykning har forbilleder i
samtidige romerske mønter og medaljer, men de er omsat til nordiske forhold, og det lykkes
i disputatsen at påvise, at de smukke genstande, produceret både i og uden for Norden, er i
brug i Nordeuropa fra midten af 400-tallet til godt hundrede år senere i perioden 530 – 570.
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Om helleristninger
Der har hos mennesker altid været en trang til at fortælle andre om store oplevelser, som man har været ude for.
Det var også i meget gamle dage vigtigt for menneskene at kunne fortælle
andre om deres arbejde, deres krige, deres jagt, deres skibe, om deres tro på
guder osv.
Fortælling alene var ikke nok, man måtte også skriftligt eller kunstnerisk give udtryk for det, man var optaget af.
I bronzealderen (ca. 1500 – 800 f.kr.) var der mange nordboere (menneskene
i det nuværende Skandinavien), som lavede tegninger på sten: Helleristninger kaldte man dem. I Danmark var det svært at finde store, plane stenflader,
som kunne rumme de mange, mange tegninger og tegn, men i Norge og i
Sverige findes endnu mange store felter i klipper, hvor man finder disse helleristninger – ja, også på Bornholm finder man på Madsebakke et stort helleristningsfelt.
De fleste billeder, der hugget ind i stenene, forestiller skibe. Der er også billeder af solguden i sin vogn eller i sit skib. Der er billeder af den første pløjning om foråret – den har sandsynligvis været en hellig handling.
Det har bronzealderens skåltegn også været.
Dem er der lavet mange tusind af. Vi ved ikke,
hvad de betød, men med fantasiens hjælp kan vi
forestille os. At de er tegn på glæde ved at solen,
efter en lang vinter, er kommet med lys og varme, så forårets liv og sommerens vækst kunne
begynde.
På Brobølvej i Sundeved finder du ved indkørslen til en markvej, der fører ned til en tidligere
losseplads, en ledstolpe, der er kløvet ud af en
større sten. På den ene side findes 33 skålformede fordybninger. Stenen er 1,10 m over jorden
og ca. 30 cm på alle fire sider. De to jernstabler
til leddet sidder endnu i stenen.
Man har altså lov til at fastslå, at der også i bronzealderen har været beboelse i Sundeved.
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De mange fund af flinteredskaber i Brobøl-området kunne måske være et
tegn på, at der endnu langt længere tilbage i tiden har levet mennesker her
ved skov, bæk og hav. Fundene fra stenaldertiden findes i næsten alle hjem i
området, og er man heldig, kan man den dag i dag finde en stenalderøkse.
Det fineste eksemplar har Nis Philipsen på St. Stabel vist mig for mange år
siden. Den var hans stolthed og ethvert tilbud om at købe den, blev prompte
afvist.
18 meter lang, 8
Grav, langhøj
meter bred, højde
1.25 meter.
Tragtbægerkultur
Her er en langhøj i
den nordvestlige
ende af Avnbøl
Sned. Der er tale
om en forstyrret
langdysse. For
østenden står endnu
3 randsten på plads og en enkelt er tilbage på nordvest-hjørnet. Alle andre
randsten er fjernede. I østenden ses resterne af et forstyrret dyssekammer
med længderetning ligesom højen øst-vest.

Langhøjen i Avnbølsned er ikke vanskelig at finde – men desværre er den
ikke i en stand, som en
”turistbrochure”-gravhøj ville være. Om
den nogensinde har været udgravet vides ikke.
K.T.
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K.T. har blandt meget andet denne gang delagtiggjort os i sin viden om gamle stendysser i
Avnbølsned. Bambusskoven er et andet navn for samme lokalitet, som Andreas Hermann
supplerer velvilligt med sin viden om.
Se bare hvad han kan fortælle!

Bambusskoven Avnbølsned.
Avnbølsned (også kaldet ”Bambusskoven”) ligger godt 1 kilometer nordvest
fra Avnbøl by, og der har den formodentlig ligget siden bondestenalderen.
Ordet ”Sned” har 2 gamle danske betydninger. Dels et afskåret stykke og
dels kratskov. Disse passer fint til skovens placering i forhold til byen og at
den i gamle dage formodentlig har været et stykke selvsået udyrket skov/
krat.
Navnet Bambusskoven, som skoven betegnes af lokale, kom til en gang efter
2. Verdenskrig. Den daværende skovfoged Troels Trier Mørk, fra Nørreskoven på Als, passede skoven og da det på det tidspunkt var svært at skaffe
bambuspinde til blomster samt flettede vægmåtter, etablerede skovfogeden
et lille forsøg midt i skoven. Fra en planteskole skaffede han bambusplanterne (Gul bambus) og efter få år stod der 10 store 4 meter høje bambusklumper. Desværre for forsøget faldt priserne på bambuspinde kort tid efter krigen
og det blev ingen guldgrube, som skovfogeden havde håbet. Bambussen fik
dog lov at stå og mange lokale har igennem tiden (ulovligt) hentet bambusaflæggere til egen have samt blomsterpinde i ”Bambusskoven”.
Bambusserne voksede og voksede, men midt i 1990érne begyndte bambussen at blomstre og efterfølgende dø. Dog har det siden vist sig, at bambussen
flittigt har kastet mange frø som villigt spirer og vokser sig store. Man kan
derfor i dag på samme sted midt i skoven igen finde bambus, og bambusskoven kan beholde sit navn.
Udover bambus kan den lille skov også byde på andre ting. Skoven er på
godt 50 hektar, hvoraf de 42 hektar hører under staten og forvaltes af Skovog Naturstyrelsen, Sønderjylland. Resten er privat ejet og grænser op til skoven.
I gamle dage (1600 tallet) hørte hele skoven under Avnbølgård og huset
”Avnbølsned” lå inde midt i skoven. Der tjente huset som skovløberbolig og
lille kro. Midt gennem skoven gik hovedvejen mellem Aabenraa og Sønderborg og førte folk forbi den lille kro, hvor de kunne gøre holdt. I dag går vejen der endnu som en lille skovvej, men huset flyttede man sidst i 1800 ud til
dets nuværende placering sydøst for skoven. Man kan fortsat finde rester af
diget, som lå omkring huset inde i skoven, men der er ingen overjordiske
rester.
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Går man gennem skoven på den gamle hovedvej, kommer man i skovens
nordvestlige del til en flot række gamle hestekastanjetræer. De er plantet under 2. Verdenskrig og blev sat i skoven af æstetiske grunde. Træerne giver
desuden masser af frugter til vildtet.
Skoven er hjemsted for en god bestand af rådyr og huser også grævling, ræv
og natugle. Det er et yndet sted for områdets ravne at samle sig for natten, og
deres rullende kalden kan typisk høres omkring solop- og nedgang.
For et års tid siden var skoven også hjemsted for en
stor hornugle på træk. Dette kunne ses ved, at den Hornugle
havde lavet ædepladser i skoven, hvor den havde
spist musvåger! Den store hornugle har et vingefang på op til 188 cm og kan være op til 75 cm høj
når den sidder på jorden.
Der må ikke køres med motorkøretøjer i skoven,
men på cykel eller til fods er det en fin tur fra Ullerup eller Avnbøl ud af Rufasvej gennem skoven ud
til Bojskovvej og over Rufas hjem af Rufasvej.
Man kan ved indgangen til skoven nyde en kop kaffe eller lignede på de opstillede borde og bænke
inden man tager videre på sin færd.
God tur.
Mvh.
Andreas Hermann

Pølsevogn:
Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
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Medhjælpere søges!
Som man kan læse andetsteds i bladet, skal landsbylauget være restauratører
for en weekend.
Det drejer sig om d.11. & 12. september, hvor Avnbøl/Ullerup Ringridning
sædvanen tro løber af stablen.
Vi skal sælge pølser, øl og vand disse dage, og håber på den måde at kunne
bidrage til en god fest.
Men selv om vi gerne vil være alle steder selv, kan det ikke lade sig gøre.
Derfor efterlyser vi medhjælpere til denne weekend.
Så se lige her:
Kunne du tænke dig at bruge nogle timer omgivet af glade mennesker?
Har du mod på at lange en masse pølser eller øl og vand over disken?
Er du den fødte pølsevender?
Er du 18 år eller derover?
Løn : At hjælpe til i en god sags tjeneste og få mangen en
god snak over disken?

Interesseret?
Så ring til mig på tlf.: 74 46 12 30 / 24 49 33 34 eller send
en mail til: kontakt@au-laug.dk
Jette Moos
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I de gode gamle dage kunne problemet med et defekt gadelys, eller et væltet
vejskilt i kommunen afhjælpes med en enkelt telefonopringning til Thorkild
Bruhn på kommunekontoret. Så skulle han ”nok få Lorenz til at se på det i
morgen” - eller hvem den ”praktiske gris” nu var, i forbindelse med det specifikke problem.
Sådan er det bare ikke mere, for hvem skal man ringe til? Og kan en person
ved den store nye Sønderborg kommune lige se for sig, hvor ved stranden
den skraldespand, som har mistet sit låg står osv.
Men alt håb er endnu ikke ude, i alle tilfælde ikke for de af os som ”er på
nettet”. Man kan nemlig ved at gå ind på http://prajsystem.dk/ give en besked videre til de rette myndigheder. Her får man mulighed for at skrive
hvad, hvor, hvorfor osv., ja selv et billede af problemet har man mulighed
for at vedhæfte.
Og det virker altså.
Personligt finder jeg det særdeles opløftende, når man kommer hjem klokken
elleve om aftenen, at kunne give besked om defekt gadelys, mens det endnu
er i frisk erindring. Og så opleve, at det er lavet dagen efter.
Erfaringen siger også, at en besked via dette system, om manglende græsslåning på et stisystem, hurtigt udmønter sig i veltrimmede stier.
Hjemmesiden ser sådan ud - brug den - det kan anbefales.
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Om den lille rebus i sidste udgave var for svær, eller om der kun er én blandt
alle vore forhåbentlig mange læsere, som synes om den slags opgaver, må
for altid være usagt. Men opgaven lød i al sin enkelthed:
Hvad står her - S
Og svaret er lige så enkelt som det er svært at greje. S står jo alene, så svaret
er = S alene = Salene.
En anden gyldig løsning havde været ST uden T = student, men vi tager
Salene for den bedste løsning på opgaven.
Dette svar kom fra en pensioneret overlærer fra Sdr. Vilstrup og præmien går
derfor ud af sognet (til redaktørens svigerfar.)
Præmien var en af vor skribent Lars Thomas’s bøger.
Bogen er et studium ud i mere eller mindre unødvendig
viden, her kan man f.eks. læse, hvorfor pointsystemet i
tennis er så uforståeligt eller om hvor langt et lysår egentlig er.
I stedet for at bede Lars om at sende noget til bladet, har
vi fået lov til at citere fra bogen KAN FISK DRUKNE?

Hvor langt væk er horisonten?
Afstanden til horisonten afhænger helt af, hvor højt man befinder sig over
jordoverfladen. For en person, der står ved en strandkant, vil horisonten afhængig af personens højde - befinde sig et sted mellem 4 og 4,5 km væk.
Det lyder måske ikke af ret meget, men til gengæld skal der ikke ret store
højdeforøgelser til, før horisonten rykker meget længere væk. Allerede i 10
meters højde er horisonten kommet helt ud på 11-12 kilometers afstand. Hvis
man omvendt hopper i vandet, så man har hovedet helt nede i vandoverfladen, rykker horisonten helt ind på omkring en kilometers afstand. Ved specielle atmosfæriske forhold kan der imidlertid ske det, at lysstrålerne fra fjerne
genstande bliver afbøjet og kastet tilbage mod jorden igen. Resultatet af dette
fænomen er, at man kan se under horisonten og dermed se ting, der er væsentlig længere væk. Fænomenet findes specielt i bjerg– og polaregne, hvor
der kan være meget skarpe afgrænsninger mellem varme og kolde luftmasser. Det er disse grænser, som kan afbøje lyset. I området omkring Diskobugten i Vestgrønland er det således ganske almindeligt, at man ganske få
meter over havoverfladen kan se landskabstræk, der er 70-80 km eller længere væk.
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Igen har jeg fundet lidt om vor gamle kirke. Denne gang har jeg bladret lidt i
nok en af Lars Thomas’s bøger. Det drejer sig om bogen

”PÅ UDFLUGT”
85 steder i Danmark du også må se.
Her skriver han følgende:
ULLERUP KIRKE
Nogle kilometer nordvest for Sønderborg, lidt
tilbagetrukket fra landevejen, så man ikke ser
den, hvis man ikke har et ærinde, ligger den
lille by Ullerup. Den ligner mange andre mindre sønderjyske byer og ville egentlig ikke
skille sig specielt meget ud, hvis ikke det var
for det høje slanke kirkespir, man kan se helt
ude fra landevejen. Det er Ullerup Kirke, og
den er værd at køre af landevejen for.
Jeg opdagede Ullerup Kirke for ganske få år
siden, fordi jeg var blevet gode venner med en
familie, der boede i byen. Så gode venner, at jeg blandt andet har oplevet
kirken indefra til en konfirmation. Ullerup Kirke er et meget fint eksempel
på en nordslesvigsk kirke. Den er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet og
har haft lidt skiftende tilhørsforhold. Efter krigen med Tyskland i 1864 og
indtil genforeningen i 1920 var den tysk, men siden har den været på danske
hænder.
Der er mange sjove ting at kigge på inde i kirken, blandt andet et billede af
en hændelse, som man normalt ikke ser meget til i kirker. Det er selveste Noahs Ark strandet på Araratbjerget. Det er et ganske flot og vellignende billede, men også lidt morsomt.
Bjerget ligner et af de bjerge, børn i 2. klasse tegner, når de skal lave et billede til deres forældres køleskab. Det har uden tvivl været sylespidst på toppen, og arken ser da også nærmest ud som en grillkylling på spyd.
Altertavlen har et meget flot billede af opstandelsen og når man står og kigger på det, er det ganske sjovt at tænke på, at det var uhyre populært på egnen i de 56 år, byen og kirken hørte til Preussen. Og hvorfor? Jo, se på den
sejrsfane, der er malet øverst til højre på billedet. Har den ikke en forbavsende lighed med Dannebrog? Og så er det vist nok ikke engang med vilje.
Sejrsfaner var ofte rød-hvide, formentlig også længe før Dannebrog blev op30

fundet.
På vejen ud af kirken kan det også godt betale sig lige at kaste et blik på prædikestolens udsmykning. Det er et meget flot billedskærerarbejde, men de
små hatteprydede hoveder, der stikker ud alle vegne, er meget usædvanlige.
Hvis man skulle være i tvivl om, at man befinder sig i en landsdel, der er noget helt for sig selv, kan man afslutte sit besøg med en tur på kirkegården.
Her er der naturligvis masser af gravsten, hvor der ikke står meget andet end
navne og årstal, men der er også nogle, hvor teksten er på sønderjysk, eller
”synnejysk”, som det vist hedder på de kanter, og dér må jeg blankt indrømme, at jeg ikke fatter et kuk. De kunne lige så godt være skrevet på ydre
mongolsk eller noget tilsvarende. Jeg er rimeligt habil til sprog, men hér står
jeg helt af. Det eneste sønderjyske ord, jeg kan, er ”mojn”, men det er til
gengæld også yderst brugbart. Det kan betyde stort set alt, hvad man har lyst
til – goddag, farvel, godmorgen, hej, davs, OK, vi ses, vi ses aldrig mere, vi
ses på torsdag og sikkert også en masse andre ting, som jeg ikke har lært
endnu.
Jeg har gjort en del for at finde ud af, om der er spøgelseshistorier eller andre
lignende uhyggelige ting tilknyttet Ullerup Kirke, men hidtil uden held. Det
er åbenbart gået fredeligt for sig i Ullerup og omegn. Men det skal man ikke
lade sig afskrække af. Kirken er stadig et besøg værd – så sæt farten ned på
hovedvejen. Sønderborg kan sagtens vente et par timer.

Vedr. Avnbøl

/ Ullerup Ringridning.

DÅRLIG NYT:
På grund af brandmyndighedernes krav til vores afholdelse af Avnbøl/
Ullerup ringridning i Niels Jessens hal, kan vi desværre ikke afholde festen
dette sted.
MEN: også pga. den store tilslutning til bla. madkurvefesten lørdag aften er
vi nødsaget til at flytte nye lokaler ( den store hal ) - Materialegården på
Smedetoft, som Kommunen har været så venlig at stille til rådighed så det er
muligt at holde Avnbøl / Ullerup ringridning.
Derfor vil vi gerne sige 1000 tak til Niels Jessen / Claus
for den gæstfrihed de har vist os ved at stille hallen til
rådighed igennem så mange år.
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Fredag d. 11.
kl. 18.00 Motorkøretøjs-ringridning
kl. 18.30 Stjerneløb
kl. 19.00 Grillet svin
kl. 19.00 - 22.00 Fest for de unge (til og med 6.klasse)
kl. 22.00 - 01.00 Fest for de unge (fra 7. klasse til og med 17 år)
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Tombola

September:

k,

Lørdag d. 12.
kl. 11.30 Ringridning - alle samles ved kommunens materialegård
kl. 12.00 Optog med musik i Avnbøl ad sædvanlig rute.
kl. 13.30 - 15.30 Grisegæt
kl. 19.00 - 02.00 Madkurvefest
Søndag d. 13.
kl. 10.00 Oprydning - alle er velkomne.
Torsdag d. 17. kl. 9.30
Højskoledag på Sundeved efterskole i Bovrup. (HHF )
Tilmelding senest d. 8 sept.
Til Gunhild el. Tove

Oktober:
Mandag d. 5. kl. 19.00
Sundeved husholdningsforening inviterer til høstgilde/jubilæumsfest på forsamlingsgården.
Tilmelding senest d. 1. okt. til Ulla tlf.: 74421812 / 29467081
El. Tinne tlf.:74467437
Mandag d. 26. kl. 19.00
Modeshow i forsamlingsgården (HHF )

November:
Mandag d. 23. kl. 19.30
Foredrag på Bakkensbro Skole ved Lars Anker-Møller, (HHF ),Blans landsbylaug og Avnbøl/Ullerup landsbylaug.
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