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Hvad en brand kan afstedkomme, det kan man jo sagtens se 
for sig, men at en gårdbrand nytårsmorgen skulle have nogen vi-
dere indflydelse på indholdet af dette blad, var vel ikke det, man 
forestillede sig mest i denne verden, men som redaktør af et blad 
er man jo altid opmærksom på eventuelle gode historier.  
Nu kan AU-Posten næppe kategoriseres under overskriften sen-

sationspresse, og det er da heller ikke historien om ”flammernes fortæren”, 
man kan læse om i bladet.  
Nygård brændte ned forleden nat, og et af de mennesker som kunne stå og se 
på, var Thomas Hansen, far til Preben Hansen, som i dag ejer Nygård. ”Det 
er jo en udflyttergård” fortalte Thomas mig, da jeg stod og sprøjtede vand på 
de brændende bygninger. Det vidste jeg egentlig godt, for navnet havde en 
gang gjort mig nysgerrig og givet mig anledning til at forhøre mig hos en af 
egnens ældre. For at få min nysgerrighed stillet yderligere og for at få lidt 
nyt om gammelt til bladet, har jeg besøgt lokalhistorisk arkiv og kæmpet 
med fæstebreve udfærdiget i det herrens år 1787 og endog skrevet i 
”Preusisk” sprog.   
De gamle dokumenter tog dog hurtigt pusten fra ”journalisten”, og en forfri-
skende kop kaffe blev skænket op. Over kaffen  kunne de altid gerne fortæl-
lende ”lokalhistorikere” hjælpe lidt på vej med historien. Den og historien 
som KT engang kom med, om en tidligere beboer på Thomas Hansens egen 
gård ”Torsløkke”, kan som en følge af branden nytårsmorgen læses i bladet. 
Af andre gode ting som denne gang kan læses om, kan nævnes det grønne 
område på Rosenvej, problemer med olieefterforskningen i området, invitati-
on til fællesspisning på skolen og naturudvalgets arbejde i Avnbølsned. En 
historie skrevet og fortalt af Rasmus Peter Rasmussen, som ganske vist er 
opvokset ”på den forkerte side” af Bovrupbæk, men som har tilbragt meget 
tid hos sine bedsteforældre, som var krofolk i ”Treflasker”, får vi også med. 
Fra forårets og de kommende blade vil vi stifte bekendtskab med ”stafetten”, 
som laugets formand præsenterer på side 29. En af vore ”kogekoner” Henri-
ette Daabeck har spædet til bladet med nyttige forslag til, hvordan ældres 
kost kunne se ud, og næsten sædvanen tro kan vi læse om brandværnets akti-
viteter.  
 
God læselyst 
Bo 
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Hvad kan vi i Avnbøl -Ullerup og opland? 
Som landsbylaugs medlemmer bliver vi af til spurgt, om ikke 
det var en god idé at arrangere byfest, foredrag, fælles madaf-
ten eller madlavning for ”finere sønderjyske” kvinder, osv.   
Gode forslag er selvfølgelig altid velkomne, men som før 
nævnt mener vi selv at have bolde nok i luften. 
Nogle har vi dog grebet og siden holdt i spil, her tænker jeg 
f.eks. på affaldsindsamling, deltagelsen i Bakkehusets børne-

loppemarked, juletræsfesten, og som noget nyt - salg af øl, vand og pølser til 
Avnbøl ringridning.   
Andre bolde har vi haft held til at spille videre til andre, som har involveret 
sig i et udvalgsarbejde. Det bedste eksempel herpå er naturudvalget med Jet-
te Moos som anfører og med et stærkt hold af medspillere, der i øjeblikket er 
ved at kridte stregerne op i Avnbølsned.   
Et nyt sammenspil bliver i dette blad fløjtet i gang. Der inviteres til fælles-
spisningsarrangement på skolen. Den bold er kastet fra flere sider. I lauget 
har vi grebet den og har kastet den tilbage til et par af afsenderne. Karina og 
Henning Larsen har grebet den, og de står nu for den indledende runde. De 
håber så, at andre vil tage stafetten op efter dem, så en god tradition kan ska-
bes. 
På samme måde er en idé med en årlig Avnbøl-Ullerup-revy eller en dilet-
tantforestilling bragt på banen. Man kunne så pusle med tanken om, hvorvidt 
en sådan forestilling kunne løbe af stablen i forbindelse med en byfest i for-
året, som vi også er blevet foreslået.  
Vi har allerede i området flere aktive klubber og foreninger, men mon ikke 
der bor en skuespiller gemt i maven på flere af os? Derfor efterlyses nu et 
team af vordende aktører, instruktører, sminkører, skribenter og andre intres-
senter, til at forestå en sådan begivenhed.  Kontakt Bo Bonde på tif: 21 86 17 
08 eller bo@bondebanden.dk, så kalder han sammen til en snak, hvis der er 
interesse for det. 
I AU-Posten stiller vi gerne spalteplads til rådighed, hvis man vil i kontakt 
med andre ligestillede og forsøge at starte en dilettantforening, en madlav-
ningsklub, sommerfest, en samkørselsordning eller hvad fantasien kan frem-
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bringe. Landsbylauget har også en hjemmeside som løbende kan opdateres 
med næsten alt, hvad hjertet begærer, den må man i den forbindelse også 
meget gøre brug af. Én ting står dog fast- der skal meget tungtvejende argu-
menter til, før vi i landsbylauget kommer til at stå som tovholdere for sådan-
ne ting. Vi hjælper gerne med at trække i forskellige tråde for at få ting til at 
lade sig gøre (som det er tilfældet med fællesspisningen på skolen d.10. 
marts). Men generelt mener vi at have arbejde nok. Lader det sig f.eks. gøre 
at stable en dilettantforening på benene, tror vi også på, at de fysiske rammer 
vil være inden for rækkevidde og hjælper gerne med at finde løsninger. Her 
tænker jeg på såvel øvelokale som ”teatersal”.  
Set igennem mine optimistiske briller, vil øvelokale og meget andet kunne 
rummes i det medborgerhus, som vi i øjeblikket mangler, men håber vi får. 
Et børneunivers med skole, børnehave, dagpleje og SFO under samme tag og 
med plads til foreningslivet lyder måske for optimistisk, men flere kræfter 
arbejder ihærdigt på en sådan løsning. At et børneunivers ikke står klart i den 
nære fremtid, er vel alle klar over, og derfor arbejder vi videre med plan B – 
dele af det gamle kommunekontor. Her er en dialog i gang, men efter kom-
munevalget er den sag nok ikke det mest presserende for det nye byråd. Der-
for har vi valgt at lade de nye byrødder finde deres ben at stå på, før vi igen 
tager kampen op.  
I landsbylauget har vi i det forgangne år bl.a. arbejdet med den lokale udvik-
lingsplan. Det er en opgave, Sønderborg kommune har bedt alle de små land-
områder om at lave. Her får vi mulighed for at tegne et billede af området, 
som vi gerne ser det i fremtiden. Den er tænkt som et arbejdsredskab for så-
vel os selv men også for politikerne, når der i fremtiden skal træffes beslut-
ninger om dette og hint. Vi mener f.eks. at et ”ollekolle”, hvor ældre menne-
sker kan flytte ind, ville være et aktiv for området. Vi har f.eks. også i udvik-
lingsplanen beskrevet projektet i Avnbølsned og har bl.a. derfor været i stand 
til at søge midler til etableringen. 
Trafiksikkerheden for især vore skolebørn behøver et løft, og medborgerhu-
set kunne også ofres mere opmærksomhed fra lokal side. Disse opgaver og 
mange flere håber vi i landsbylauget at få ideer eller hjælp til, fra alle de 
mange mennesker som vi håber at se til vores generalforsamling på skolens 
bibliotek onsdag d.10. februar. 
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 Avnbøl – Ullerup Landsbylaug 
indkalder til 

Generalforsamling 
den 10. februar 2010 Kl. 19.30 

 på Bakkensbro Skoles bibliotek. 
Med følgende dagsorden: 
1.             Valg af dirigent 
2.             Bestyrelsens beretning 
3.             Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse 
4.             Behandling af indkomne forslag 
5.             Laugets fremtidige arbejde 
6.             Forelæggelse af budget 
7.             Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter 
8.             Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter 
9.             Eventuelt 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden general-
forsamlingen. 
Under pkt. 4 vil bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring af §6 blive be-
handlet. 
Se forslaget til vedtægtsændringen på lauget´s hjemmeside – www.au-
laug.dk 
Efter generalforsamlingen er vi vært ved en kop kaffe m. tilbehør. 
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Have-espailler efter ønsker og mål. 
Ring til Frank  og  få et tilbud. 
Pris for viste rosenbue:  350 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi udfører også hjemmeindustri-opgaver 

 

Nøddebo   
Enterprises       
mobil: 27 84 94 49 
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"Kom og dans til sommer" 
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug var som bekendt så heldige at få tilsagn om et 
økonomisk tilskud på 56.790 kr. fra LAG  i efteråret 2009. Tilskuddet 
var 50% af de ansøgte midler, som landsbylauget havde udtænkt skulle bru-
ges til vores lille lokale statsskov Avnbølsned, så stedet ville blive mere na-
tur-, kultur- og udflugtsmæssigt attraktivt for lokalbefolkningen. 
  
Landsbylauget havde i LAG-ansøgningen søgt penge til:  
"Den gamle danseplads", en stor åben græsdækket plads med borde og bæn-
ke samt bålsted midt i skoven. 
Et stiforløb rundt i skoven således, at man kan gå en runde i skoven.  
Økobaser i skoven med undervisnings- og informationskasser om området 
og naturen. 

  
Da det foreløbige økonomiske tilsagn ikke kan dække udgifterne til etable-
ringen af alle tre ting, har naturudvalget hen over efteråret arbejdet på, hvor-
dan tilskuddet vil blive anvendt bedst muligt. Dette arbejde er foregået i tæt 
dialog med Skov- og Naturstyrelsen som er ejer af skoven, Bakkensbro sko-
le, Ullerup Børnegård samt Bakkehuset. 
  
Ud fra disse input har vi prioriteret, at "Dansepladsen" har første priori-
tet, det vil gøre skoven til et godt og spændende udflugtsmål med danseplad-
sen som "guleroden" for turen. Når denne er færdig, og har vi flere penge 
tilbage, vil vi arbejde på at lave nogle spændende økobaser rundt i skoven. 
Naturudvalget arbejder stadig på at skaffe flere penge og hvis det lykkes, går 
vi videre i ønskerne for området. 
  
Den 16. december havde dele af naturgruppen møde med skovfoged Martin 
Reimers fra Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland, hvor vi sammen var på 
besigtigelsestur i Avnbølsned. 
Vi havde forinden forsøgt at finde ud af, hvor den oprindelige danseplads 
havde været placeret i skoven men dog desværre uden held. Vi havde dog i 
stedet fundet ud af, at der havde ligget en kro midt i skoven ved den gamle 
hovedvej gennem skoven. Der findes der stadig rester i form af et fint jorddi-
ge rundt om kroens areal. 
Sammen med Martin Reimers blev vi enige om, at dette indkransede område 
på godt 3000 m2 ville gøre sig godt som en ny danseplads. 
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Det er en rigtig god placering midt i skoven, der på nuværende tidspunkt er 
et skovdækket areal med store gamle træer og en lille sø. 
  
Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland ville gerne stille dette areal til rådig-
hed, og de ville også være behjælpelige med at fælde og rydde arealet mod, 
at vi får etableret resten samt forpligter os til at holde arealet i fremtiden.  
Dvs. at vi i den nærmermeste fremtid vil kunne høre larm fra motorsave og 
traktorer, da Skov- og Naturstyrelsen vil gå igang allerede her i vintermåne-
derne. 
Når de er færdige med at fælde og rydde, skal arealet knuses for træstød/
træstubbe, således at det bliver plant. Til dette har naturudvalget entreret 
med en skoventreprenør med en kæmpe maskine, der kan knuse de store 
træstød. 
  
Når alt dette er overstået, skal vi selv i arbejdshandskerne og naturudvalget 
søger her efter frivillige folk med en rendegraver til oprensning af to søer og 
udligning af stabilgrus, en 
traktor med redskab der kan 
planere og tromle pladsen, folk 
der vil hjælpe med opsætning 
af borde og bænke, lave bål-
sted og folk, der vil være med 
til at så græs. 
Vi håber at kunne finde disse 
hjælpende hænder samt mate-
riellet i vores lokalbefolkning, 
og at man vil melde sig hos 
Andreas Hermann, 74461770/ 
24249064 eller på mail: vild-
tognatur@gmail.com. 
  
Naturudvalget glæder sig til at 
projektet går igang og håber på 
god støtte, så alt "klapper" og 
vi kan byde op til dans engang 
til sommer. 
  
Mvh 
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Nogenlunde midt imellem Avnbøl og Ullerup ligger Nygård, stuehuset er 
efter branden nytårsmorgen nu den eneste intakte bygning på ejendommen. 
Det var ikke en gammel gård, som delvis gik tabt forleden morgenstund. Jør-
gen Festersen byggede Nygård i 1939-40. Jorden den blev bygget på, stam-
mede fra hans fødegård, den lå dengang midt i Avnbøl men blev efterfølgen-
de revet ned. Det er den gård, vi vil se lidt nærmere på. 

Denne historie begynder i 1787 da amtmanden over 
Sønderborg og Nordborg Niclas Otto friherre von 
Pechlin udstedte et fæstebrev til Jørgen Jensen. Fæstet 
havde hidtil tilhørt Jørgen Jensens svigerfar Hans Hat-
tesen. 
Gårdens størrelse var ansat til seks mark guld og fæ-
stepengene udgjorde tre rigsdaler pr. mark guld = 18 
rigsdaler i årlig afgift til kongen.  

Gårdens og dens beboeres historie de næste 100 år fortaber sig for mit ved-
kommende i Preusiske skrifter. Ét er dog klart - på et tidspunkt har en gren af 
den ”udbredte Thomsen slægt, her fra Ullerup sogn” overtaget gården, og 
sidst i 1800 tallet giftede Peter Festersen fra Kværs sogn sig med boelsmand 
Thomsens datter og blev på den måde ejer af gården i Avnbøl. Selv om Peter 
Festersen ikke var lokalt født, involverede han sig alligevel i det lokale sam-
fund og blev i 1890 kommuneforstander i Avnbøl, en post han havde de næ-
ste 30 år. Det var f.eks. Peter Festersen der, som kommuneforstander i 1920 
udstedte nødpengesedler i Avnbøl.  

 
En Avnbølsk etmarkseddel udstedt i 1920. 
Bemærk Peter Festersens underskrift til høj-
re for de dobbelte ege. 
Niels P. Thuesen har i sin tid gransket i det-
te emne, men den historie må bladets læsere 
have til gode til en anden gang.  
 

Peter Festersen var ejer af gården indtil sidst i 1930erne, og nu ville det na-
turlige være, at gårdens søn Jørgen Festersen overtog gården. Det havde han 
nok også gjort, hvis ikke den var blevet eksproprieret for at give plads til den 
stigende trafik igennem Avnbøl. (Dette er altså ikke et nyt fænomen) 
For nu at føje spot til skade så eksproprierede staten nogenlunde samtidig 
også et stykke jord fra ejendommen, og udstykkede heraf to statshusmands-
brug. Det er de to ejendomme, som ligger på højre side af Rufasvej, når man 
lige er kørt ud af Avnbøl. I dag tilhører den ene familien Jessen og den andet  
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Preben Hansen.  
Jørgen Festersen byggede en ny gård - Nygård på marken imellem Avnbøl 
og Ullerup, og familien Festersen har først for få år siden solgt Nygård til 
Preben Hansen, der som før omtalt ejer en af de ejendomme, som for et par 
generationer siden blev udstykket fra Festersens gård. 
 

På lokalhistorisk arkiv 
kan man blandt andet 
finde denne tegning, 
som vedrører Fester-
sens gård i Avnbøl 
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Kolonihaverne - Det grønne område på Rosenvej i Ullerup – Børneha-
vens legeplads. 
 
Et skønt beplantet område beliggende ved siden af børnehaven og mellem 
parcelhusene på Rosenvej. Et fælles naturområde, som kan benyttes af alle - 
dagplejere, børnehave, skole, SFO og af hele lokalbefolkningen og andre 
interesserede. 
 

Området var oprindeligt kolonihaver, sidenhen et område med græs. I 1999 
blev der indkaldt til et beboermøde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af daværende bestyrelsesmedlemmer for Ullerup Børnegård, sous-
chefen i børnehaven og beboere fra Rosenvej. Formålet var at gøre dette 
grønne område mere attraktivt. Der blev holdt en del møder, og planerne var 
mange, lige fra rulleskøjtebane til diverse legeredskaber. Der blev søgt og 
bevilget penge fra flere fonde. Man valgte at bruge midlerne til indkøb af 
borde, bænke, bålsteder og forskellig beplantning i samarbejde med en an-
lægsgartner. Beboere fra Rosenvej, forældre og personale fra børnehaven 
samledes til en arbejdslørdag, hvor der bl.a. blev gravet, plantet og etableret 
bålsteder. Der blev sat en havelåge i hegnet, så alle interesserede har mulig-
heden for at komme ind til området gennem børnehavens legeplads. 
 

I foråret 2001 stod alt færdigt, hvorefter området blev indviet ved en festlig 
komsammen for alle involverede parter. Aftensolen skinnede fra en skyfri 
himmel, og der var stor glæde og tilfredshed med det færdige resultat. 
 

Gennem tiden er området blevet brugt til gadefest, dagplejen har været ”på 
koloni” med telte nogle dage i træk og børnehaven ”slipper børnene fri” der-
ovre med jævne mellemrum, ligesom det inddrages ved sommerfester….I 
øvrigt er der den skønneste solnedgang mod vest! 
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Ullerup og Omegns Husholdningsforening blev startet i 
1944. Dengang havde husmødrene 
rundt i hjemmene et stort ønske om at 
komme til arrangementer udenfor 
hjemmet, for at være sammen med 
andre og for at lære nyt om hushold-
ningen. De ville f. eks. gerne lære nyt 
om henkogning, syltning og senere 
også om frysning af madvarer. 
Tiderne har ændret sig, men forenin-
gen har fortsat 177 medlemmer. Det 
er jo rigtig flot. Men er der stadig 
brug for os? ? ? ? 
 

Foreningen holder sin årlige generalforsamling den 15. marts kl. 19.00 
på Bakkensbro Skole. Kom og giv jeres mening tilkende. Kom med ideer 
til arrangementer, som I har lyst til at deltage i. 
                                                                                        Bestyrelsen. 

Hvordan husmødrene i Ullerup og 
omegn i 1944 så ud, har vi ikke  
kunnet finde billeder af, men i 
Tårnby på Amager så de i 1941 
sådan ud. 

red. 

Her i denne vintertid med megen sne ser vi mange børn kælke ned ad bak-
ken, som er særdeles velegnet til de yngste børn. 
 

Derfor….. tag en tur forbi området og brug det, i øvrigt gerne sammen med 
børnehavens legeplads, der også må benyttes af såvel forældre/
bedsteforældre med børn/børnebørn som andre interesserede uden for åb-
ningstiden. Vi ser ofte skolebørn opholde sig på legepladsen efter lukketid, 
hvilket er helt ok. 
 

Christel Lind 
Ullerup Børnegård 
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Nyt jordflytningsgebyr på ejendomsskattebilletten 
Et nyt begreb har fundet vej til vor ejendomsskattebillet. 
”Jordflytningsgebyr”. Ser man lidt på kommunens hjemmeside, kan man 
bl.a. læse følgende om dette.  

Alle boligejere i Sønderborg Kommune er på ejendomsskattebilletten 
blevet opkrævet 13,75 kr. i jordflytningsgebyr. Det har givet anledning 
til en række henvendelser fra borgere, der ønsker information om bag-
grunden for gebyret. 
Forklaringen kommer her: 
Byrådet har besluttet, at alle ejendomme fra og med 2010 skal opkræves 
et årligt jordflytningsgebyr. Gebyret skal dække de udgifter, kommunen 
har i forbindelse med administration og håndtering af jord fra forurenede 
områder. Det opkræves i henhold til § 48 i Miljøbeskyttelsesloven. Ge-
byret opkræves på ejendomsskattebilletten, og det pålægges som en soli-
darisk løsning på alle ejendomme i Sønderborg Kommune. 
Har du stadig spørgsmål om gebyret, kan du kontakte afdeling Vand og 
jord i Sønderborg Kommune på tlf. 8872 4096. Du kan også sende en 
mail til: vand-jord@sonderborg.dk 
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På det trafikale område er situationen status quo.  Kommunen påpeger, at vi 
ikke er de eneste med en lidt for usikker skolevej, og ej heller er ene om be-
kymringer om øget trafik i de små byer.  
Om et nyt byråd vil opprioritere trafiksikkerheden i Avnbøl/Ullerup-området 
ved vi ikke, men skulle en af vore læsere have lyst til at udføre lidt lobbyar-
bejde på området, mangler vi et par mennesker til at hjælpe på den front. 
 

Asmus Madsen 
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er typen på en af de gamle gravsten, der endnu er bevaret. Indskriften er hel-
ler ikke let at læse på den forvitrede overflade, men med lidt god vilje kan 
man stave sig igennem navnet og får så at vide, at der her er tale om en kvin-
de ved navn Gunder Matthiesen. Gør man sig en smule mere umage, kan 
man finde, at dødsåret var 1814. 
 

Men hvem var denne Gunder, som man rejste en så stor, kostbar gravsten 
over, og en sten, der har fået lov til at stå helt op til vore dage. 
 

Gunder Matthiesen var datter af Højfyrstelig, Glücksborgsk Jæger Peter 
Christian(sen) på Ballegaard i Blans og hans kone Christina, født Jessen. 
Gunder Matthiesen er født i maj 1743 og døbt i samme måned. Hun blev gift 
i 1767, 24 år gammel, med boelsmand Johann Matthiesen på Torsløkkegård 
på Avnbølmark. Denne gård var fra gammel tid en fæstegård under Blans-
gaard, altså en af de ”strø”-gårde, der tilhørte Blansgaards gods i Ullerup 
sogn, og som efter Blansgaards udstykning blev selvejergård for slægten 
Matthiesen, der efter tidens forhold var vel situerede. Hendes mand, Johann, 
var født i 1735 og var 32 år ved ægteskabets indgåelse. Og det var fra denne 
gård i dette ægteskab, at Gunder Matthiesen udførte sit store, sociale arbejde. 
 

Man skulle ellers tro, at hun havde nok at se til derhjemme – både med arbej-
det på gården og indendørs, og når vi så får at vide, at hun i ægteskabet fødte 
ikke mindre end 16 børn, ville enhver anden gårdmandskone mene, at der 
var nok at se til hjemme. Men det mente Gunder ikke, for i indførslen i Ulle-
rup Kirkebog får vi at vide, at hun i ikke mindre end 24 år var jordemoder i 
sognet. Og hun var jordemoder for alle, hvad der fremgår af et par indførsler 
om fødsel, hvor det fortælles, at hun dels optrådte som fadder til småkårs-
børn, og at hun tog sig af unge piger, der var ”kommet galt af sted”, og be-
holdt dem i sit hjem til fødslen var overstået, og til de igen var i stand til at 
arbejde. 
 

Den første meddelelse om hendes arbejde med syge mennesker får vi i kirke-
bogen ved indførslen om hendes mands død den 21. februar 1799, hvor der 
skrives om hans hustru Gunder: ”Hun er vidt og bredt kendt for sine kure for 
sindslidende og almindeligt syge.” 
Gunder Matthiesen var i udvidet forstand en ”klog kone”, men hun gik ikke 
bare omkring og så til syge; hun havde også indrettet en stue på gården, hvor 
hun havde patienter i pleje, og efter overleveringen har det mest været sinds-
lidende personer, som hun havde hjemme hos sig selv. 
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Hvordan hun bar sig ad med at hjælpe og måske kurere disse stakkels men-
nesker, ved vi meget lidt om. Det er dog klart, at hun har måttet ty til f.eks. et 
håndsæt, hvormed hun kunne lægge de mest voldsomme patienter ”i jern”, ja 
måske har hun også brugt spændetrøje. Tiden var jo en helt anden den gang. 
 

Åreladning var også noget, som hun foretog på sine patienter. En kraftig åre-
ladning kunne meget vel være en del af kuren; så blev patienterne matte og 
var bedre at have med at gøre. 
 

At hun dyrkede lægeplanter i sin have, ved man, men der er intet skriftligt 
tilbage, så man kan se, hvordan hun satte sine mediciner sammen. På Svane-
apoteket i Aabenraa har man i optegnelserne over meget gamle folkemedici-
ner nogle dråber, som kunne anvendes mod kramper, noget som Gunder har 
haft brug for overfor sine patienter. 
 

Tidligere sognepræst i Ullerup sogn, O. Bastiansen, har beskæftiget sig en 
del med Gunders liv og virksomhed, og han mener, at hun afgjort har benyt-
tet sig af samtale med sine patienter – altså en slags psykoanalyse – og man 
kan vel heller ikke se bort fra, at hun må have haft særlige evner som f.eks. 
hypnose, der jo også anvendes i dag. 
 

Hvorom alting er, så har Gunder Matthiesen været en meget stærk kvinde, og 
der er ingen tvivl om, at hun har haft et meget stærkt rygstød i sin tro. Hen-
des gamle bibel og huspostil (en kort udlægning af Biblens tekst. Red.) fin-
des endnu, og man kan se, at begge bøger har været flittigt brugt. 
 

Hun kunne naturligvis ikke hjælpe alle, men mange har hun hjulpet, og ryg-
tet er gået over hele landet, og hun havde mange patienter. Havde hun ”bare” 
været en ”klog kone”, havde hendes virksomhed nok snart været forbi, men 
den varede så længe, hun levede. 
 

Ifølge traditionen skal det riffelmaleri, der hænger på nordvæggen i kirkeski-
bet i Ullerup kirke, og som  viser den lidende og den sejrende Kristus, være 
skænket af Gunder Matthiesen. Maleriet blev i midten af 1960´rne restaure-
ret af Danmarks Nationalmuseum. 
Hun døde den 27. september 1814, og præsten Matthæus Gottlieb Chemniyz 
talte ved begravelsen ud fra Romerbrevets 2. kapitel vers 6-7, hvor der står: 
”Han som vil betale enhver efter hans gerninger: Dem som med udholden-
hed i god gerning søger ære og hæder og ukrænkelighed…………. Et evigt 
liv!” 
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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 

Pølsevogn: 
Udlejning af pølsevogn til 

din næste fest. 

Kr. 500.- 

Ring til Rita Nielsen 

74 46 17 46 

BLANS LANDSBYLAUG 

Igen i år vil vi gerne takke for den opbakning, vi havde til  
juletræsfesten i Landsbylauget.  
Selv om der kom lidt færre børn og voksne end forrige år, tror 
vi, at de ca. 75 børn og voksne som mødte op, havde en ge-
mytlig eftermiddag, hvor ungerne sammen med julemanden, 
dansede om træet og senere hujede og spiste slik, mens de 
voksne snakkede, drak gløg og spiste æbleskiver. 

En tak skal også lyde til Føtex, Dagli Brugsen i V. Sottrup, Kvickly og Calles  
for støtten. 

Jette Moos 
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Tilmelding senest 30. januar 2010  
til: Lilly Lund Tlf: 73461069 eller Helle Ohlsen Tlf: 74461701 
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Denne reklameplads er 
til salg! 

Interesseret? 
Så ring til Bo  
Tlf.: 21 86 17 08                  

eller skriv til                        
redaktion@au-laug.dk     

 

Æ mand komme jem fra arbe,æ kuen trække ham såen jen mæ æ 
stechpand å æ dække,æ mand seje va ska det gøe godt få,  
æ kuen seje æ fandt en lap papie i din baus hvo det stav Marianne 
æ. 
Ja men kan då da it haus æ va te værreløf,å det va æ navn å den 
hest æ vant å. 
Et pa dau ette kom han jem å ægen fek han jen mæ æ  
pand,hva æ det no. 
DIN HEST HÆ RINGE. 
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I aftenens Tv-Syd viste de bl.a. et indslag fra et par fitnesscentre i Esbjerg. 
De fortalte begge steder, at januar måned suverænt er den travleste måned, 
og de fører en indædt kamp om dellerne. Det ene center tilbød, at man kunne 
komme på vægten i centret, og ens vægt ville blive fratrukket kontingentet! 
 
Henriette Daabeck, Rufas, har gjort redaktionen opmærksom på, at det ikke 
kun er julesulen, der er et problem for danskerne. 
 
Rigtig mange ældre mennesker er undervægtige, hvilket ifølge Henriette 
Daabeck er defineret som et utilstrækkeligt energiindtag, der medfører util-
sigtet vægttab og lav kropsvægt. Aldring indebærer ændret kropssammen-
sætning fx falder kroppens væskeindhold, muskelmasse og styrke svækkes, 
kalkindhold falder og fedtindhold stiger. Udfordringen ift. kost til småtspi-
sende er: Behov for energi falder samtidig med at behovet for vitaminer og 
mineraler er uændret. Et utilstrækkeligt energiindtag medfører øget risiko for 
træthed, depression og sygdom, nedsat livskvalitet og funktionsdygtighed. 
Protein og fedt er særligt vigtige for ældre med utilstrækkeligt energiindtag.  
 
Denne problematik har Henriette arbejdet med, da hun skrev sin professions-
bachelor i Sundhed og Ernæring ved Landbrug og Fødevarer i København. 
En del af denne bachelorafhandling var en plakat – ”Vidste du at…” for 
småtspisende ældre. Der viser billeder af en dagskost for ældre mennesker 
hhv. med en god og lille appetit. På bagsiden af plakaten er opskrifter og næ-
ringsberegninger til måltider. 
Plakaten "Vidste du at..." blev sammen med 9 andre plakater i EU udvalgt - 
til en konference i Rom i november, om kost til ældre hvor Henriette var ne-
de for at fortælle om sit arbejde omkring den. 
 

 
 
 
 

Vi takker Henriette mange gange for udvist omsorg for de ældre i bladets 
kundekreds ☺ 

”Vidste du at…” og  PowerPoint kan downloades 
eller bestilles gratis på www.diaetistforum.dk under 
materialer 
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Spis lidt men ofte. 
Gerne 6-8 måltider  
dagligt. 
 
 

Brug fedtstof i rigelige  
Mængder - på brød, i 
kartoffelmos, grød og 
supper. 
 
 

Drik sødmælk eller  
Kærnemælk med fløde. 
 
 
 
 

Spis meget pålæg. 
Spar på rugbrød. 
 
 
 
 
Brug fløde til frugtgrød, 
På øllebrød eller i  
kaffen. 
 
 

Spis kød, sovs og  
kartofler frem for 
grøntsager. 
 

Vælg dine livretter. 
Spis is og desserter. 
 
 
Spis kager, nødder,  
rosiner, chips 
og chokolade. 

        har god appetit              er småtspisende               råd til småtspisende 
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I august måned skrev vi om de kommende måneders olieeftersøgning bl.a. i 
vores område af landet. Den har da også været i gang og mon ikke vi alle er 
stødt på de mange og lange orange ledninger, der var lagt ud og som i en 
lang periode ”pyntede” i landskabet. De har nu været væk i en rum tid, men 
blev man færdig? 
En venlig læser har sendt en artikel om emnet fra bladet ”ingeniøren”. Her 
kan man bl.a. læse følgende: 
 

Oliejagt med 8.000 mikrofoner forsinket af regn i Jylland 
Det dårlige vejr får specialbyggede, polske vibratorvogne til at smadre de 
sønderjyske landmænds marker så meget, at de fleste polakker er sendt hjem. 
Jagten på olie mellem kalklagene bliver forsinket. 
Vi kan ikke være de store skader bekendt. 
Kortlægningen ved hjælp af 3D-målinger er forsinket på grund af det danske 
efterårsvejr. De 20 tons tunge specialkøretøjer kan godt nok sagtens arbejde i 
våde marker, selv om det går lidt langsommere, fordi de kører fast. Så træk-
ker polakkerne dem blot fri igen. 

Men arbejdet går hårdt ud over markerne, de polske biler synker 70 centime-
ter ned og efterlader, hvad der ligner grøfter i markerne. 
Seks medarbejdere lavede ikke andet end at udbetale erstatning til landmæn-
dene, der på grund af dansk lovgivning ikke kan nægte polakkerne adgang til 
deres marker. 
Det er en bekostelig affære at lade vibratormaskinerne stå stille. Ifølge Hans 
Christian Dahlerup Koch er prisen 430.000 kroner om dagen. Det skal sam-
menlignes med, at polakkerne dagligt udbetaler erstatninger til landmændene 
på omkring 100.000 kroner. 
Polakkerne er de bedste i verden til 3D-undersøgelser af undergrunden. Ud-
styret kom således til Danmark fra en opgave i Indien, og når opgaven i Søn-
derjylland er overstået, skal det videre til Thailand. 
PGNiG (det Polske firma) vurderer, at der er ti procent chance for at finde op 
til 38 millioner tønder olie et par kilometer i kalklaget, der stammer fra et 
koralrev, som dækkede området for mange tusinde år siden. 
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Endnu et år er gået – også for Ullerup friv. brandværn. Det har 
været et år som de fleste andre med små og store opgaver. 
Brandslukningen, som har været brandværnets primære opgave 
siden stiftelsen i 1932, er stadig det, som tæller mest i statistik-
ken, men vi har som bekendt også påtaget os en ligeså alvorlig 
opgave, nemlig frigørelse af fastklemte i forbindelse med færd-

selsuheld. Dette har bevirket, at opgaverne er blevet lidt flere og desværre 
også mere alvorlige, end vi normalt har oplevet.  
En brand som har medført svært til skadekommende eller dødsfald, har vi 
ikke haft i mands minde, men med vores nye virkeområde må vi desværre 
indstille os på, oftere at skulle håndtere den slags situationer. Bl.a. som følge 
heraf har efterhånden de fleste brandmænd da også gennemgået en ekstra 
uddannelse i håndtering af tilskadekomne, så vi er rede, når behovet opstår.  
Ullerup friv. brandværn har i år 2009 haft 31 udrykninger. De fordeler sig 
som følger: 

12 blinde alarmer (f.eks. fejl i automatiske brandmelderalarmer) 
10 brande 
  6 miljøuheld (oliespild o.l.) 
  3 færdselsuheld 

Udover disse udrykninger har vi sædvanen tro 
afholdt 14 øvelser og div. sociale arrangemen-
ter. 
2010 startede for brandværnets vedkommende 
allerede fire timer inde i året, hvor dele af Ny-
gård stod i lys lue. 
Næste gang der er behov for vi brandfolk, hå-
ber vi er lørdag d.13. februar kl. 14.00,  hvor vi 
håber at se lige så mange børn og voksne som 
vi plejer til årets fastelavnsfest.   
 
 

Jørgen Mathisen 
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Lars Thomas 

Nu kan alting jo ikke være tant og fjas, så derfor har 
jeg tænkt mig, at dette nummers indslag fra min side 
skal være af mere belærende art. Derfor følger her en 
række interessante, og trods alt også underholdende 
oplysninger, som med garanti er rigtige og formentlig 
komplet unyttige, men gode at imponere vennerne 
med, hvis de kommer forbi til en kop kaffe. 
Skulle man have fået lyst til mere af samme skuffe, 
kan man med fordel anskaffe sig mine to bøger: 
”1003 ting du ikke vidste du ikke vidste”, og ”1004 
ting du heller ikke vidste du ikke vidste” 

 

1. Verdens første slankekursekspert var den engelske bedemand William 
Banting. I 1862 udgav han en bog med en detaljeret beskrivelse af en slanke-
kur han selv havde fulgt. Banting blev til grin i England, og hans bog var 
absolut ikke nogen succes – men han tabte 45 kg. 
 

2. Den græske filosof Demokrit mente, at alting bestod af atomer, men at 
disse atomer havde forskellige former, som igen havde betydning for tinge-
nes egenskaber. Et stof som citronsaft bestod således af spidse atomer. Det 
var derfor, det prikkede på tungen, når man fik det ind i munden. 
 

3. Da den engelske læge Sir Jonathan Hutchinson (1828-1913) i 1903 holdt 
sin afskedsforelæsning mødte der et talstærkt publikum op. Hutchinson var 
en af sin tids mest respekterede læger. Det vakte derfor mildest talt opsigt, da 
han i forelæsningen påstod, at den frygtede sygdom spedalskhed skyldtes 
indtagelsen af fordærvede fisk. 
 

4. Den engelske fysiker Henry Cavendish var ekstremt ekcentrisk. Han spiste 
aldrig andet end lammekølle, og han gik med det samme sæt tøj, indtil det 
var slidt op. Først da købte han et nyt sæt. 
 

5. I 1770’erne var den engelske præstestand meget bekymret for moralen i 
London. Men mærkeligt nok faldt det dem ikke ind, at den meget udbredte 
opiumsrygning var noget problem. 
 

6. Skrivemaskinen havde meget svært ved at slå an. Mange læger frarådede 
på det bestemteste brugen af den, da den kunne være årsag til både tuberku-
lose og skizofreni. 
 

7. Det er umuligt at nyse med åbne øjne. 
 

8. Rhinetillexomani lyder som en besværlig lidelse, men rent faktisk er det 
kun den videnskabelige betegnelse for overdreven hang til at pille næse. 
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9. I det gamle Kina var prævention meget almindeligt. Et af de almindeligste 
midler var en drik, der indeholdt både bly og kviksølv. Efter datidige beskri-
velser var den meget effektiv. Den var også dødelig ved længere tids brug. 
 

10. På Elizabeth I’s tid var peber så dyrt, at peberkornene blev solgt enkelt-
vis. 
 

11. Forskeren Marie Curie, der opdagede radioaktiviteten, brugte aldrig no-
gen form for beskyttelsesudstyr. Resultatet er, at hendes notesbøger stadig er 
så radioaktive, at forskere, der vil studere dem, må være iført beskyttelsesud-
styr. 
 

12. Assyrerne udviklede verdens første veludviklede postsystem for omkring 
4000 år siden. De skrev på lertavler, og brugte ”kuverter” som også var lavet 
af ler. 
 

13. Da fysikeren Ernest Rutherford i 1908 fik Nobelprisen i kemi, var han 
lige ved at afslå den. Efter hans mening var kemi nemlig en parodi på en rig-
tig videnskab. 
 

14. I det 1.århundrede byggede den græske ingeniør og opfinder Heron ver-
dens første møntautomater. De var opstillet i templerne i Alexandria, og når 
man kom en mønt i dem, fik man udleveret en lille portion helligt vand. 
 

15. Der findes et sociologisk tidsskrift, Journal of Mundane Behaviour, som 
beskæftiger sig med studiet af alle former for dagligdags, banale, rutinemæs-
sige og kedelige aktiviteter. 
 

16. Den italienske læge Santorio Santorio (1561-1636) var besat af kroppens 
funktioner. Han tilbragte alle ledige stunder i en særlig vejestol. Han vejede 
alt hvad han indtog, og alt hvad han udskilte, og opstillede lange tabeller 
over resultaterne. 
 

17. I begyndelsen af 1800-tallet blev hyppige karruselture anset for at være 
et godt middel til at styrke kredsløbet. 
 

18. Det tager længere tid for planeten Venus at dreje en gang om sin egen 
akse, end det tager for den at rotere en gang rundt om Solen. På Venus er en 
”dag” med andre ord længere end et ”år”. 
 

19. Komponisten Erik Saties stykke Vexations består af 52 takter, der skal 
spilles så langsomt og med så lidt variation som muligt, og iøvrigt gentages 
840 gange. Det tager typisk et døgns tid. 
 

20. Ved et gennemsnitligt host bliver luften blæst ud af lungerne med om-
kring 100 km/t. 
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Et indlæg om ”Avnbøl Sned” og ”Tre Flasker” 
Skrevet af Peter Rasmussen, Sønderborg 
 

Ved min daglige gennemlæsning af Jydske Vestkysten faldt jeg 
over en artikel, hvor Jette Moos efterlyste nogen viden om sko-
ven ved Avnbøl Sned, eller som hun kaldte den 

”Bambusskoven”. Det vakte min interesse, da jeg har en del viden om stedet, 
så jeg var den rigtige mand, hun søgte, så jeg kontaktede Jette, og vi aftalte 
at møde hos hende en søndag formiddag. 
 

Vi havde en hyggelig formiddag, hvor jeg viste billeder fra stedet. Enden 
blev, at jeg gik hjem for at skrive en artikel til AU-posten. 
 

Jeg vil kort præsentere mig selv. Mit navn er Rasmus Peter Rasmussen, jeg 
bor Kløvermarken 21, Sønderborg og er ansat på Sønderborg Rådhus som 
teknisk servicemedarbejder, det vil sige én, der kan lidt af hvert. Jeg er født 
og opvokset på Bovrupmark, sammen med en søster og broder, på et såkaldt 
”husmandssted”. 
Det ligger lige neden for bakken Bovrup Bjerg, der står fire vindmøller der, 
og ejes i dag af Gert Pedersen og har adressen Kielsbjergvej 12. 
Nok om det – lad os komme til sagen ”Avnbøl Sned”. 
 

”Æ snej” som den til daglig blev omtalt. 
Tæt på skoven lå dengang e kro, som til daglig blev omtalt ”Tre Flasker”. 
Den lå lige efter et lidt anderledes hus, det blev bygget af Winterskov, som 
mange af os på egnen, kaldte Ediths Danseskole. 
 

Min bedstemor og bedstefar, der hed Anna og Kresten Karstensen, ejede 
kroen. Der var tre børn i ægteskabet, Anna, min mor, Marie og Jørgen. Anna 
var gift Jessen og de havde en købmandsforretning i enden af Hamann´s kro 
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i Blans. Jørgen havde en købmandsforretning i Nybøl, ligeved siden af bage-
ren. 
 

Kroen var et kendt 
og livligt sted, for-
uden krovirksom-
hed blev der drevet 
købmandshandel 
med udbringning 
af varer. Bedste-
mor var en god 
kromutter, som 
sørgede godt for 
sine gæster. Lande-
vejen Åbenrå – 
Sønderborg blev 
bygget i 1930´erne, 
så mon ikke de for-
slæbte arbejdere 
var sultne og tørstige efter dagens dont? Bedstefar var ved siden af sit arbej-
de som kromand også grisehandler. Han handlede med smågrise. Hvis I tæn-
ker på grisehandler Larsen i ”Matador”, så var bedstefar en tro kopi af ham. 
Bilen var den samme, kasketten og skægget også. Dog var hans hund en 
gravhund, der hed Dagge. 
Jeg har engang mødt Lise Nørgård, som skrev manuskriptet til filmen 
”Matador” på Bakken. Jeg spurgte hende, om hun havde været på ”Tre Fla-
sker”, det havde hun ikke, men over en kop kaffe med kage til, lyttede hun 
meget til min historie om kroen. 
Kroen ”Tre Flasker” lå ca. 50 m længere henne på vejen end ”Det anderledes 
hus”. Nu vil jeg kalde det Bojskovvej 2, det andet lyder lidt dumt. Til kroen 
hørte der også land, det havde min far forpagtet, så her var også en del arbej-
de, men vi var som børn vant til at alle trak på samme hammel. Hvad der si-
den hen skete med kroen, er jeg ikke helt sikker på, jeg mener det var Loren-
zen, der overtog den. Mine bedsteforældre flyttede ind i det lille, røde hus, 
der ligger i S-svinget Bojskovvej nr. 1. 
 

Her kom vi meget som børn, når der var fødselsdage, påske, pinse m.m. Der 
var da nogle drenge i nærheden, som vi kunne lege med, Frellesen som boe-
de i nærheden og Winterskov havde drenge på vores alder. De hed begge 
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Hans Christian, så hos min bedstefar, som var meget praktisk, hed de Som-
merskov og Winterskov. 
Det var under disse besøg, at jeg så ”Bambusskoven” blive til, men hensig-
ten blev jeg først senere klar over. Jeg vidste straks, hvad de kunne bruges 
til, for hvem har som dreng ikke leget med bue og pil, min broder og jeg 
havde de bedste pile på egnen. 
 

Vinteren 1956 var hård, og bedstefar døde, og det var første gang, at jeg var 
med til en begravelse. 
Så var der noget, der gik i stå. Bedstemor blev anderledes, men jeg fandt ud 
af, at det var familiestridigheder. Hun blev syg af kræft i halsen og blev ope-
reret og blev passet hjemme hos min mor på Bovrup mark, inden hun senere 
flyttede tilbage til sit hus. 
 

Jeg kom i 1957 i lære som smed og maskinarbejder i Sønderborg, og på min 
hjemtur herfra på cykel – senere knallert, besøgte jeg bedstemor. Jeg fortalte 
hende om min læreplads, vi var 13 lærlinge, så der skete noget, jeg fik et 
godt forhold til hende, jeg hjalp hende i haven, med gårdsplads og ikke 
mindst med brændehugning. 
Senere kom hun på plejehjem i Nordborg, hvor hun døde i januar 1973, 86 år 
gammel. 
 

En epoke med ”Tre Flasker” var hermed uddød, selve stuehuset var stadig 
udlejet, selve ”Æ-Port” blev brækket ned og en lille stald, der lå på den mod-
satte side af vejen, blev også fjernet. Stuehuset brændte en tidlig morgen, 
herefter blev resterne fjernet, og så var ”Tre Flasker” borte. 
 

Navnet ”Tre Flasker” opstod af, at der ud mod landevejen på enden af ”Æ-
Port” sad reklamer af øl, det var Tuborg, Carlsberg og ikke mindst den loka-
le øl, Sønderborg Øl. Det er i dag d. 1. januar, så jeg er gået godt ind i det 
nye år med at skrive, jeg mangler min mor at spørge, hun vidste god besked, 
så det er på tide at komme i gang, da jeg er den eneste i familien, der interes-
serer sig for det. 
Jeg vil slutte for denne gang, men jeg vil gerne komme tilbage. Jeg har mine 
historier om at køre til mejeriet, til møllen, Hans Lyck og ikke ”Johan Ba-
ger”. 
  
Hilsen og godt nytår 
Peter 
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At de arkæologiske udgravninger på de nye udstykninger på Rosenvej skri-
der frem efter planen, må man stærkt afkræfte. Men at der er noget i vente, 
må man antage. Går man en tur forbi vildnisset, vil man observere at en  
container og en toiletvogn er flyttet  
ind på arealet.  
Der er altså grund til at antage  
arkæologerne blot venter på bedre   
vejr før de går i gang. 
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Affaldsindsamling 2010 
Ligesom de seneste år afholder Lauget igen i år en affaldsindsamling. 
Det foregår den søndag den 18. april 2010 kl. 10.00 med start fra Bakkens-
bro skole. 
Som I sikkert husker, fik vi sidste år et tilskud på 5000 kr. fra Alssund Af-
fald, så der vil blive indkøbt 25 stk. affaldstænger til formålet i år. 
Det er dejligt, i hyggeligt samvær med familien, sine børn eller naboen, at 
kunne gå en tur i sit område, få lidt motion og samtidig forskønne vor natur 
ved at fjerne affald. 
Jeg vil opfordre alle til at møde op. Vi har ruter til hele vort område og de 
fyldte sække vil blive hentet af biler på aftalte steder. 
Vi sørger for tænger, affaldsposer, plasthandsker og ikke mindst sikkerheds-
veste til dem, der ikke har. 
Som sædvanligt afslutter vi med en gang grillpølser i hyggeligt samvær. 
Tilmeld jer på kontakt@au‐laug.dk eller telefon 20471847. 
Vil I starte direkte hjemmefra, finder vi også ud af det. 
Svend Ove Edemann 
Lad børnene komme med, så vi i fremtiden også kan 
holde naturen ren. 
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Nyt tiltag i AU-Posten fra næste nummer!   
Som formand for Avnbøl-Ullerup landsbylaug mener jeg, at AU-Posten vil 
være det oplagte medie at lade vore mange lokale erhvervsdrivende præsen-
tere sig selv i. 
Selv om man måske ikke i det daglige er opmærksom på det, findes der fak-
tisk mange virksomheder og små næringsdrivende i området.  
Derfor vil virksomhedsstafetten i fremtiden være et fast indlæg i bladet. 
Morten, som i dag ejer tømrer- og snedkerforretningen Karl A. Petersen i 
Avnbøl, har lovet at komme med første bud på dette indslag. Morten giver så 
stafetten videre, og på den måde håber vi høre nyt og gammelt om alle de 
virksomheder, vi kender, men også dem, vi ikke lige havde tænkt på eksiste-
rede. 

Skolebestyrelsesvalg 
 
I løbet af april måned vil der bliver afholdt opstillingsmøde til 
skolebestyrelsesvalget på Bakkensbro skole. Den nye 
bestyrelse tiltræder 1. august 2010. Yderlig information kan 
fåes ved henvendelse til skolebestyrelsen (kontaktinfo på  
www.bakkensbro.dk), men sendes også til alle nuværende og kommende for-
ældre på Bakkensbro i starten af marts.  
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Februar  
Onsdag d. 3 kl. 19.00 
Sundhed og velvære. På Ballebro færgekro. 
Zoneterapi v. Susan Mathiesen. 
Ernæring og sundhed v. Henriette Daabeck  
Sunde og økologiske produkter v. frisør Sanne. 
Pris kr. 65,- bindende tilmelding senest d.30/1 til 
Lilly 73 46 10 69 . 
Helle 74 46 17 01 (HHF) = Ullerup  og omegns husholdningsforening  
Onsdag d.10 kl. 19.30 
Generalforsamling i landsbylauget på Bakkensbro skole (Landsbylaug) 
Lørdag d.13 kl. 14.00 
Fastelavnsfest på brandstationen (Brandværnet) 

Marts 
Onsdag d.10. kl. 17.30 
Fællesspisning på skolen (Landsbylaug) 
 
Mandag d.15 kl. 19.00 
Generalforsamling i Ullerup og omegns husholdningsforening på Bakkens-
bro skole (HHF)  
April 
Søndag d.18 kl. 10.00 
Affaldsindsamling med efterfølgende grillpølsespisning. (Start fra Bakkens-
bro skole) (Landsbylaug) 
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