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  Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. 
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Tillykke til 
ringrider-
foreningen 
med de 30 
år.   

KT fortæller 
Side 12 

Foreningsaktiviteter i det gamle rådhus! 
Som det har været alment kendt i det sidste stykke tid, vil 
det gamle rådhus i Ullerup igen blive befolket. Midt i au-
gust måned flytter børn- og uddannelsesafdelingen ind. 
Men læser man i JV. fredag d.13/8 står, ifølge Alfred Holm
-Pedersen,  døren også på klem for vores lokale foreninger.                                                                   
L                                                                              Lidt mere på side 10 
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Man siger, at modgang gør stærk, og efter forårets foruroligende 
skrækscenarie, hvor vi kunne miste børnehaven, er der blevet 
samlet underskrifter ind, for at vise politikerne, at hvis der skal 
spares, er det et forkert sted at gøre det.  
 

At vi i Avnbøl/Ullerup ikke giver op så let, og at vi værner om 
de ting vi har, kan bl.a. ses på ringriderforeningens vilje til at 

fortsætte den nu tredive år gamle tradition med ringridning, samt fest for bå-
de børn og voksne. Oven på sidste års succes med et rekordstort antal delta-
gere, har det knebet med at finde et egnet sted at holde festen, og alle stole 
og borde gik op i røg nytårsmorgen. Men pladsen er fundet og inventar bli-
ver lejet. 
Brandværnet efterlyste i foråret flere aktive medlemmer, også om denne tra-
dition bakkes der op, og nu meldes der igen fuldt hus derfra. 
 

At lykken står den kække bi, kan måske snart bekræftes i form af en aftale 
om brugsret til dele af det gamle rådhus. Efter i længere tid ikke at have hørt 
svar på vore bønner, kan man i skrivende stund se i dagens avis, at ”der er en 
åben dør”. Og man vil gerne i snak med foreningerne om mulighederne. 
 

Agurketider er vist, hvad man kalder de perioder, hvor pressen skal søge 
med lys og lygte efter en historie, som er værd at skrive om. Det er vist også, 
hvad der er hændt vores lille redaktion. Derfor er dette blad blevet småt - 
men stadig godt. 
KT. er gået i arkæologernes fodspor og tager os med en tur langt tilbage i 
tiden på Rosenvej.  
Om de beboere, som for 3.500 år siden beboede det nuværende Rosenvej, 
havde haft større chance end jeg, for at forstå den sang, som KT også har 
bidraget med, kan jeg næsten tro. (De var vel indfødte...) 
En forfatter er sprunget ud i disse dage, vores madfar, vinavler og nu forfat-
ter Henning Larsen, har kastet sig ud i en fortælling om en slet persons liv og 
levned under 2. Verdenskrig. Det er en sag på omkring 200, sider som vi får 
en smagsprøve på. 
Som et modstykke til den store høst, som i øjeblikket er i fuld gang, har jeg 
fundet historien om en anden høst, som for længst er overstået, en kartoffel-
høst i foråret. 
 

Til slut vil jeg sige tak til de mennesker, som er kommet til mig med et kon-
tant beløb, til støtte for AU-posten. Det er altid velkomment, hvis andre skul-
le få samme idé, er der også mulighed for at overføre et beløb til vores konto 
i Andelskassen V. Sottrup konto nr.:5953-1066732  
 

God læselyst! Bo 
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Så er vi kommet godt i gang med 2010, og det hal-
ve år er omme. Vi har haft en god sommerferie og 
er klar til at tage fat igen. 
”Dansepladsen” i Avnbølsned blev indviet til Sankt 
Hans. Der var ca.100 deltagere både børn og voks-
ne. Det var en rigtig god aften. 
Fællesspisning er også et hyggeligt arrangement, 
som Karina og Henning har lovet endnu en gang at 
stå for d. 15/9 2010 - det glæder vi os til. 
Nu her i efteråret skal Dansepladsen planeres, græs-
set skal sås og bænkesæt skal stilles op. Der er mu-

lighed for at hjælpe, se mere inde i bladet. 
Avnbøl Ringridning d.10.-11. september er også noget, vi ser frem til. Ring-
riderforeningen har givet os lov til at stå for salget af pølser, øl og vand igen 
i 2010. Det glæder vi os til. 
Skolen, børnehaven og dagplejen arbejder videre med tankerne om et nær-
mere samarbejde vedrørende et børneunivers. Vi forsøger at hjælpe, det vi 
kan. 
Kommunen har investeret i en håndfuld skulpturer, som vi får muligheden 
for at få ud i vort område. Det er meningen, at de skal flyttes, så de alle kom-
mer på omgang. Det bliver spændende at se, om det lykkes. Vi arbejder med 
3 mulige placeringer, som vi har prioriteret, og så ser vi i efteråret. 
 
Asmus 
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Kampen om Ullerup Børnegård er bestemt ikke glemt. For at 
den ikke skulle blive det, havde forældrebestyrelsen i forsommeren indsam-
let underskrifter til fordel for bevarelsen af børnehaven.  
 
De 350 - 400 underskrifter blev lige 
før sommerferien afleveret af sagens 
hovedpersoner, nemlig børnene fra 
Ullerup Børnegård, til vores lokale 
politiker, Gitte Uttrup fra fælleslisten. 
  
Underskrifterne, som Gitte fik, var en 
påmindelse om, at mange er bekym-
rede for Avnbøl/Ullerups fremtid og i 
øjeblikket børnehavens i særdeles-
hed. Underskrifterne lovede Gitte at 
viderebringe til rette vedkommende.  
 
 
 

Da hun selv sidder i byrådet for det 
parti, som har magten, mente børnene 
nu, at hun skulle have lidt 
”bestikkelse”. Derfor fik hun to 
bagrudestreemere med teksten 
”BEVAR ULLERUP BØRNE-
GÅRD” og nok så vigtigt- haven i 
Avnbøl blev plantet til med hjemme-
lavede blomster af arten forglem-mig-
ej, (forsidefoto) for som de siger i 
børnegården: ”Hun skulle jo gerne 
huske på os, når de vigtige beslutnin-
ger skal træffes”. 
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PENSION OG BUTIK 
LABJOY  

���������	
���   
katteinteresserede 

v/Betina & Ken Julius 
Aabenraavej 151 Baså 

���������������� ������������������������ �	
�	
�	
�	
� ���
���   74420594 / 24630594 

Pølsevogn: 

Udlejning af pølsevogn til 
din næste fest. 

Kr. 500.- 

Ring til Rita Nielsen 

74 46 17 46 

BLANS LANDSBYLAUG  

 
Søndag den 3.oktober 2010 afholder Dansk Røde Kors sin årlige 
landsindsamling.  
 

Her i Avnbøl- Ullerup mangler vi frivillige, der har tid og lyst til at bruge 
et par timer på at hjælpe med at samle penge ind til Røde Kors arbej-
det nationalt såvel som internationalt. 
Selve indsamlingen foregår i tidsrummet 10.00 –14.00, og der er go-
de muligheder for en lokal rute i nærheden af ens egen bopæl. 
 

Hermed er opfordringen givet til en frisk tur i det tidlige efterårsvejr – 
oven i købet med et godt formål. 
Er man en travl børnefamilie er der her en oplagt mulighed for en fa-
milieaktivitet, der samtidig gør ens egne børn opmærksomme på, at 
ikke alle mennesker er så heldigt stillede som vi! 
 

Derfor: 
 

WALK THE TALK! 
 

Hvis du/ I har lyst til at være indsamlere, så kan I henvende jer til: 
Karina Nørager Larsen 
Kalvetoft 9, Ullerup 
6400 Sønderborg 
73 53 33 57 
HKNL@live.dk 
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Stafetten er denne gang givet videre til Witt & Søn,  
 
 
60 år i Ullerup. 
Witt & Søn A/S har modtaget stafetten fra Fa. Karl D. Petersen i Avnbøl, og 
vil hermed benytte lejligheden til at gå lidt tilbage i tiden. 
Walter Witt (oldefar til vores børn) startede firmaet i 1950, udelukkende som 
et blikkenslagerfirma. 
Det var svære tider lige efter krigen, så pengene var små. 
Med noget brugt værktøj, en cykel og et lille lejet lokale i nabobygningen på  
Kalvetoft 25, blev firmaet startet. 
Senere kom også sønnen Uwe med i firmaet. Han havde været i lære i Søn-
derborg som både blikkenslager og VVS. Da Uwe havde erfaring med VVS, 
var det naturligt at inddrage VVS-arbejdet i firmaet. I 50érne skulle der in-
stalleres centralvarme i husene i Ullerup / Avnbøl. Så far og søn gik fra hus 
til hus og installerede kedler og radiatorer. 
Sidst i 70èrne kom byggeboomet med parcelhusene. 
I 80érne kom naturgassen til Ullerup / Avnbøl, og dette var endnu en chance 
for det lille VVS-firma i Ullerup til at udvide sit marked. Med diverse certifi-
kater og sammen med en kollega fra Vester Sottrup, gik man i gang med at 
grave stikledninger ind til husene. 
Branchen har altid været præget af renteniveauet, tilskudsordninger, energi-

priser og div. politiske udspil. Med deraf følgen-
de opgang og nedgang i beskæftigelsen. 
Blandt andet nedgang i blikkkenslagerarbejdet 
fordi alt skulle være plastik. Denne opfattelse har 
heldigvis ændret sig, og det er igen blevet 
”moderne” med zink. 
 



 9 

 

I dag kan vi tilbyde traditionelt 
VVS arbejde, f.eks renovering 
af badeværelser, montering af 
gas- og oliekedler. Solvarme- 
og biobrændselsanlæg samt alt 
i blikkenslagerarbejde. 
Hvad vil fremtiden bringe? 
Der vil være fokus på energi 
og co2. Derfor er vi rustet til 
også at installe jordvarme og 
varmepumper. 

Vi vil også kunne tilbyde energirådgivning med henblik på energibesparelser 
lige fra energisparepærer og isolering til vinduer. 
Vi har altid mindst en lærling og har i de 60 år, firmaet har eksisteret, udlært 
20 unge mennesker i faget. 
P.t. er der 5 ansatte + 1 lærling. 
Se mere på www.witt-vvs.dk 
Stafetten gives hermed videre til Hans Schmidt og Søn i Avnbøl. 
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I forbindelse med, at kommunen har valg ikke at sælge det gamle rådhus i 
Ullerup, og det igen er taget i brug, giver kommunaldirektør Alfred Holm-
Pedersen udtryk for, at dele af rådhuset eventuelt efter arbejdstid vil kunne 
bruges af de lokale foreninger. 
Den åbning tager vi imod med åbne arme og vil derfor tage kontakt til kom-
munen for at få et møde i stand. 
Foreninger som har interesse i et sådant arrangement, må meget gerne lade 
os det vide. Vi vil så tage kontakt til jer, når vi ved lidt mere. 
kontakt@au-laug.dk 
                                                                                          

Asmus Madsen. 
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"Arbejdsdag på Dansepladsen.” 
Naturudvalget takker for den flotte opbakning til Sct. Hans arrangementet. 
Det var dejligt at se så mange mennesker, og vi håber, at denne tradition kan 
blive en af flere på Dansepladsen. 
 
Vi er dog ikke helt færdige med etableringen af selve Dansepladsen, da vi 
mangler at så græs samt at opsætte borde og bænke rundt på pladsen. 
Vi håber derfor på lige så god opbakning søndag den 19. september kl. 
10.00, hvor vi laver arbejdsdag på Dansepladsen. 
 
Vi skal bruge folk til at: 

· Planere og udjævne 
· Så græsfrø 
· Bore/ grave huller til pæle 
· Lave borde og bænke 
 

Ring gerne til Jette Moos eller Andreas Hermann, så vi ved, hvem og hvor 
mange vi bliver. 
 Jette Tlf: 74 46 12 30 / 24 49 33 34 eller Andreas 74 46 17 70 / 24 24 90 64 
  
Vi ses. 

En del af sjakket som arbejdede d.5/6 
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Rosenvej i Ullerup var beboet allerede 1500 år før Kristi fødsel! 
 
Ja, nu er det altså helt sikkert – arkæologerne fra Haderslev Museum arbej-
dede i hele juni måned i området mellem sportspladsen og Orla Jensens hus. 
Faktisk har vi i flere år ventet på, at de skulle komme, men nu har de altså 
været her, og de har gjort rigtig interessante fund. 
 
Flere gange hver dag besøgte jeg udgravningsarbejdet, og ved hvert besøg 
kom ledende arkæolog Anders Hartvig hen til mig og forklarede, hvordan de 
arbejdede, og hvad de havde fundet. Og os der bor så tæt på udgravnings-
pladsen har aldrig drømt om, at pladsen herude har været boplads i flere peri-
oder. Men det har den altså. 
 

Længst ude mod nord-
vest i udgravningen 
fandt man tydelige 
spor (stolpehuller) af 
huse fra bondestenal-
deren (yngre stenalder, 
dvs. ca. 1500 f.Kr.) 
Husene lå tæt ved en 
sø – eller en større 
dam – som tydeligt 
aftegnedes i udgrav-
ningen. Søen lå helt 

ind i Orla Jensens have, og måske har der også været stenalderhuse i hans 
have. I samme område fandt man en såkaldt fladsten, som i al sin enkelthed 
har været stenalderkonens køkken. 
 
Længere inde mod nordøst i området stødte arkæologerne på tydelige spor 
(stolpehuller) af langhuse, som dateres til ca. 800 efter Kristi fødsel. I de ty-
deligste spor kan man måle husets størrelse til at være ca. 40 meter langt – 
altså et ganske anseeligt hus. Bebyggelserne fra den tid fortsætter uden tvivl 
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ind i min have på Ro-
senvej 29 og ind i det 
grønne område ved 
Ullerup Børnegård. 
Arkæologerne var af 
den mening, at en be-
byggelse af den art og 
den størrelse måtte 
have tilknytning til de 
mennesker, der i sin 
tid byggede Nydam-
båden. Tidsmæssigt 
passer det nøje sam-
men. 
 

Et ganske særligt fund er lerbrændingsovnen (en keramikovn) lige udenfor 
min have. Mange potteskår af brændt ler, stensætning og lufttilførselsgange 
og flere andre ting dukkede frem ved arkæologernes minutiøse udgravning. 
Ja, i en af lerkrukkerne havde der været fyldt op med et materiale, som nu 
skal analyseres nærmere, men umiddelbart var det interessante, at indholdet 
var der, men krukken var smuldret væk. Med største forsigtighed blev ind-
holdet taget op og fotograferet, for derefter at blive transporteret til Haders-
lev Museum. 
 
Juni måned var en oplevelsesmåned af dimensioner. Alt for få i Ullerup-
beboere var opmærksomme på det, der skete, og nu er hele området dækket 
til og planeret, klar til byggemodning. Men alle fundene og deres placering i 
området er nøje beskrevet og nedfældet på kort. 
 
 
 
 
 
 
 
 Indholdet af krukken ved 

lerbrændingsovnen 

K.T. Jensen 

Stenalderkonens ”køkkenbord” 
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Tidlig høst i Ullerup! 
I skrivende stund er årets høst i fuld gang, mejetærskere og traktorer med 
påhægtede kornvogne, pressere, halmvogne og andet godt brummer rundt 
omkring os.  
Men høsten i Ullerup begyndte allerede for flere måneder siden.  
Sidst i maj måned, nærmere betegnet d. 27, lidt efter middagsluren, for de 
som nu behager den slags, kunne man på kirkegården høre postyr, højlydt 
snak og latter. Et nærmere kig igennem hækken til naboen afslørede fem 
midaldrende herre i gang med vægt og målebånd. Kartoffelhøsten i Ullerup 
var gået i gang!  

Disse fem herrer: Tage, Svend, Niels Erik, 
Ejgil og Leif, har i de sidste år udøvet den 
fredsommelige sportsgren at fremavle kar-
tofler på tid. Hele kunsten går i al sin enkel-
hed ud på, at få størst muligt udbytte af en 
lille håndfuld kartofler. To kartoffelsorter 
(dette år Solist og Hamlet), to kartofler af 
hver og til hver, bliver i marts måned ud-
søgt og udleveret af en komite, bestående af 
på egnen velkendte husmødre.  

 
Herefter går kapløbet i gang, der lægges til forspiring, senere lægges der igen
- ikke i køkkenhaven, men i bryggerset - i spande, så disse senere kan flyttes 

fra bryggersets milde forårsvejr til den over-
dækkede terrasse eller efter solens lys og 
varme, i læ for vinden, få lagt klar plastik 
over, blive vandet i tilpassede mængder, se-
nere hyppet osv.  
Således udkæmpes en usynlig kamp under 
jorden de næste par måneder, hvor ingen kan 
se, hvilken gavn alle de gode tiltag gør. Ikke 
før kartoffelhøsten sidst i maj går i gang og 
de fem kartoffelavlere får årets dyst afgjort.  

Resultatet af dette års konkurrence: 

 

  Svend Niels Erik Leif Ejgil Tage 

Solist 1090 g. 725 g. 650 g. 350 g. 540 g. 

Hamlet 1090 g. 645 g. 650 g. 525 g. 230 g. 

Total 2180 g. 1370 g. 1300 g. 875 g. 770 g. 
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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     

 

Hvilket køkken laver den bedste julesnaps? 
 
Tiden er snart inde, hvis man skal lave sin egen julesnaps. 
Hvordan snapsen skal smage, er der delte meninger om, ja man kan sige at 
det er en smagssag.  
Personligt ynder jeg den, som naboerne laver, for her i huset er det en af de 
ting, vi som regel kommer for sent i gang med, og så må man jo holde sig til, 
hvor der ellers bliver skænket ud. 
Imidlertid har husets frue bedyret, at denne gang vil hun lave 
den bedste snaps i mands minde, for nu har hun fået 
”Opskriften”. 
Som redaktør på bladet har jeg nu udfordret hende til en dyst, 
hvor smagen er sagen.  
Derfor kære læsere, udloves årets snapseflaske fra Holmegård 
til den, som brygger den bedste julesnaps 2010. 
 

Konkurrencens vilkår: 
· Man brygger den bedste julesnaps i mands minde. 
· Man indleverer ca. 25 cl. (gerne mere) til bedømmelse. (Husk 

navn, telefonnummer og opskrift) på Kalvetoft 4 i Ullerup senest 
d.10. november 

· Bedømmelsen vil ske fredag d. 12. hvor landsbylaugets bestyrelse 
afholder sin årlige julefrokost. 

· Vinderen får efterfølgende direkte besked. Opskriften viderebrin-
ges i det efterfølgende nummer af bladet. 

· Alle øvrige opskrifter vil sammen med vinderopskriften også blive 
bragt på vores hjemmeside. 
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I disse for vort land så svære tider er det rart at se folk med mod på udfor-
dringer i tilværelsen. En sådan person er Jannie Hansen. Hun har kastet sig 
ud i at åbne en klinik med PLG Endermologie. Hvad det nærmere er, fortæl-
ler hun selv her. 

 
Hej mit navn er Jannie Hansen 
 

Jeg har netop startet en klinik med LPG Endermologie i mit 
eget hjem. 
 
 
  

 

Med hvad er LPG så ? 
 

Endermologie behandlingen er en unik patenteret behandlingsmetode udvik-
let i Frankrig, som bygger på de samme grundprincipper som bindevævs-
massage og lymfedrænage.  
Den avancerede Cellu M6 Keymodule maskine sikrer optimal vævsaktive-
ring, primært i underhudens fedtceller. Denne form for massage medvirker 
til at genskabe harmonien i bindevævet og forbedrer blod og lymfecirkulati-
on, hvorved kroppens transport af affaldsstoffer forbedres. 
Bindevævets moderceller (fibroblasterne) stimuleres, hvilket forbedrer colla-
gen- og elastinproduktionen, som bevirker nydannelse af huden samt vævs 
foryngelse. 
Resultat er en slankere og mere velformet 
krop samt en glattere og fastere hud. Behand-
ling giver følelse af velvære. 
Dog skal det bemærkes, at LPG-
endermologie behandlingen ikke kan stå ale-
ne ved kraftig overvægt, her anbefales det at 
kombinere med kostomlægning og motion, 
idet der ikke tale om en slankebehandling 
men en vævsreducerende behandling. 
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Du bliver iført en dragt til formålet. 
Hvad kan LPG Endermologie: 
· Øge blodcirkulationen med op til 5-6 gange 
· Reducere cellulite. 
· Forme/slanke kroppen. 
· Afhjælpe muskelsmerter og mindske fibromyalgismerter. 
· Opstramme huden. 
· Effektiv ved før/efter fedtsugninger. 
· Reducere ophobede affaldsstoffer & væskehobninger 
· Reducere strækmærker og overskydende hud på maven efter en fødsel 
· Reducere “Love handles” og “mormorarme”    
Læs mere på min hjemmeside www.Bodysculpt.dk 

Kom man i juli måned forbi kirkegården, kunne man se hundredvis af disse 
orkideer stå i blomst. Det er en Epipactis helleborine (skovhullæbe) med 
mange små blomster på hver stilk. (Billedet i midten er forstørret ca.10 gan-
ge.) Planten er fredet (også på kirkegården), så de står der stadig men er nu 
afblomstrede som på billedet t.h. 
Selv om de står lidt hulter til bulter på kirkegården, er vi lidt stolte af at have 
så mange ”fornemme beboere” .                           v.h. Kirkegårdspersonalet. 
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Grillpølser og snobrød i Avnbølsned  
Skrevet af Lars C. Jensen den 25. juni 2010  

90 personer deltog i år til Sankt Hans og forpremieren på den kommende 
Danseplads i Avnbølsned, der var arrangeret af Avnbøl/Ullerup Landsby-
laug. Derudover har skolen, SFO’en samt børnehaven alle bidraget til, at ar-
rangementet blev en succes. 

Børn, forældre samt bedsteforældre mødtes kl.18 Sankt Hans aften på Bak-
kensbro Skole i Ullerup og indledte derfra et fakkeloptog til Avnbølsned. 
Faklerne til optoget blev lavet af SFO’en. 
I Avnbølsned ventede Landsbylauget med grillpølser, øl og sodavand samt 
gratis snobrød til børnene. Der var gjort 2 små snobrødsbål klar, og det store 
Sankt Hansbål blev tændt, da alle folk var ankommet. Heksen i bålet var la-
vet af Ullerup Børnegård. Skolen, SFO’en, børnehaven samt dagplejen i om-
rådet har været behjælpelige med at dele invitationer ud. 
Vi vil fra landsbylaugets side gerne sige tak for den store opbakning til dette 
første arrangement blandt forhåbentlig mange i Avnbølsned. 
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Kroppen skulle laves først. Nogle 

pinde, noget halm og noget gam-

melt tøj, så var kroppen lavet. 

Heksen til bålet på dansepladsen blev fremstillet af børnene 
i Ullerup Børnegård……. 
En fotoreportage om en heks’s  fødsel lavet af Ullerup Børnegård 

Hovedet fast-gøres til krop-pen, så nu er den tæt på at være færdig. 

Sådan så blev 2 
hekse færdige. 
Den ene til Dan-
sepladsen og 
den anden til 
brug ved 
børnehavens eget 
lille bål. 

Dog skal der lige males øjne og 

mund. Det gør Katrine med stør-

ste omhu. 

Der skulle selvfølgelig også et hoved til, 

som blev lavet af balloner og aviser. Og 

selvfølgelig ingen hekse 
uden vorter. 
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Hvorfor stak han sin kollegaer til tyskerne? 
 
Svaret på dette og mange andre spørgsmål 
omkring én af besættelsestidens største stik-
kere kommer den 23. august 2010, når bogen 
omkring storstikkeren Arne Pedersen kom-
mer på gaden på Nyt Nordisk Forlag. Bogen 
fortæller historien om Sønderborg og omegn 
under besættelsen, og er skrevet af amatørhi-
storikeren Henning N. Larsen her fra Ullerup. 
Igennem en beretning af sin morfar for mere 
end 15 år siden fik han kendskab til denne 
makabre sag, hvor skolelæreren Arne Peder-
sen fra Sct. Jørgens Skole i Sønderborg stak 
sine kollegaer til den tyske besættelsesmagt. 
Beretningen lå imidlertid i forfatterens skuffe 
i mange år, før tiden var moden til en nærme-
re undersøgelse, som førte ham ud i mange 
arkivstudier og læsning af titusindvis af sider 
fra retssager efter besættelsen.  
Det uhyggelige ved Arne Pedersen var, at han var en ganske almindelig 
mand – en god nabo – en god kollega, som mange stolede på. Det skulle de 
bare ikke have gjort, fordi Arne Pedersen var skyld i 7 af disse menneskers 
død og mange fleres ulykke. Han stak dem alle uden samvittighedsnag. Såle-
des udtalte Arne Pedersen efter, at hans bedste ven fra modstandbevægelsen 
var blev henrettet i juni 1944 af tyskerne i Ryvangen pga. netop hans stikke-
ri:  
”At det da ikke have fået ham til at ligge søvnløs om natten ...” 
 
Bogen kan købes hos boghandlerne og på internettet på www.saxo.dk. 
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KONKURRENCE 
Forfatteren har skænket et eksemplar af bogen ”Stikkeren – mord uden sam-
vittighed” til AU-Postens redaktion, og der trækkes lod blandt de læsere, der 
kan svare rigtigt på følgende spørgsmål: 
 

På hvilken skole i Sønderborg var stikkeren Arne Pedersen ansat som lærer? 
 

Svaret skal mailes til redaktion@au-laug.dk senest den 30. september 2010. 
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Ullerup frivillige brandværn efterlyste i foråret folk med 
lyst til at kaste sig ud i den hobby, det er at være brand-
mand. 
Det må siges at være lykkedes til fulde, for vi er nu igen 
fuldtallige, ja vi har endda måttet udvide med en ekstra 
plads, for vi er nu 31 aktive brandmænd. 
Jørgen Mathiesen Kaptajn 
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Når et hus brænder, har det mange følger, og en af følgerne af branden på 
Nygård nytårsnat var, at alt hvad ringriderforeningen i løbet af de sidste 30 
år, har anskaffet sig af borde, stole og mange andre nyttige ting, som skal 
bruges til en ringriderfest, alt sammen gik op i lys lue. 
Derfor er alt inventar til ”madkurvsfesten” lørdag aften lejet, med heraf føl-
gende lille forhøjelse i prisen for at deltage. Det koster nu 100,- kr. at feste 
en hel aften i gode venners lag. (Stadig en billig fornøjelse) 
Men det er ikke det eneste anderledes denne aften. Skulle man få lyst til at 
springe smørrebrødssmøreriets stressende stund over, vil man i år for 100,- 
kr. kunne købe maden på stedet. 
Godt initiativ. Jeg tror, jeg vælger den løsning. 
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Herinde befandt 
Ringriderfor-
eningens borde 
og stole sig   
nytårsmorgen. 
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Fællesspisningen først på sommeren blev endnu en succes, hvor 105 sultne 
munde blev bespist for en flad tier pr. stk. 
At det kan gøres så billigt men stadig godt, skyldes alene madmor Karina 
og madfar Hennings formåen til at handle de rigtige ting ind de rigtige ste-
der. Tak til dem. 
Nå ja, så skader det heller ikke økonomien, at mange er villige til at købe 
drikkevarer på stedet � , men det er altså ingen betingelse for at deltage. 
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Vor gode grillmester Finn laver nakkesteg og kalkunbryst på grillen, og re-

sten af køkkenteamet laver tilbehør til den næste fællesspisning i vores dejli-

ge Ullerup og Avnbøl og omegn. Alle skal af huse både børn, unge, teenage-

re samt seniorer og så selvfølgelig alle midt i mellem er velkomne til fælles-

spisning på Bakkensbro Skole onsdag den 15. september 2010 kl. 17.30 

(du er velkommen til at hjælpe til fra kl. 16.30 i hjemkundskabslokalet) 
 

Vi mødes og spiser i gymnastiksalen (eller 

i skolegården, hvis vejret tillader det). 

 

Prisen er også denne gang 

kun 10 kr. pr. person.  

Der vil desuden være mulighed for at købe 

øl, sodavand og kaffe for 5 kr. stk. 

 

 

HUSK selv at medbringe service og bestik. 
 

Tilmelding senest fredag den 10. september 2010 til Henning eller Karina på 

tlf. 73 53 33 57, på mail hknl@live.dk eller bank på døren på Kalvetoft 9 i 

Ullerup. 
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Klingpungen i Ullerup kirke 
 
I det ene af hjørneskabene i koret i Ullerup kirke finder vi denne lange stang 
med en læderpung i den ene ende. 
Det er en klingpung  -  et redskab, som blev brugt ved gudstjenester i kirken 
til indsamling af penge til forskellige formål. 
Oprindelig har der været hængt en lille klokke ved stangen. Klokken kunne 
”klinge” – deraf navnet. 
Det var kirketjenerens opgave under salmesangen at gå rundt til alle kirke-
bænkene, stikke stangen ind foran kirkegængerne, som så efter evne lagde en 
skilling i pungen. 
Endnu i 1958/59 anvendte man klingpungen i Ullerup kirke. Jeg husker tyde-
ligt, Heinrich Petersen (”Henne”), daværende kirketjener og graver, måtte gå 
rundt med ”æ klingpung”, og der var nok ikke mange, som undslog sig for et 
bidrag. 
Selvfølgelig går der mange historier om denne skik. Her: Peter og Jens gik 
som vordende konfirmander til gudstjeneste. Da så kirketjeneren havde væ-
ret der med sin klingpung, hviskede Peter til Jens ”Do Jens, hvo møj fik do 
op a æ klingpung æ daw?” – ”Øv, Pede, æ fæk kuns en bousknap! – men hva 
fæk do?” ”ja, æ fæk smuchlet en 50 ø’re op – å den ka vi godt kla’ vos mæ!” 
 
PS.: Jeg er af en indfødt Blansinger, nu afdøde Grethe Iversen, blevet gjort 
bekendt med, at klingpungen aldrig i Ullerup kirke har været kaldt det tyske 
”Klingenbeutel” – heller ikke i tyskertiden 1864-1920. 
 
Knud Tejlgaard Jensen. 
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På opfordring fra KT, delagtiggøres vi nu alle i form af sangen ”vot synne-
jysk språch” i nogle af alle de gloser som gør det sønderjydske sprog ”lidt” 
specielt. 
KT mente, at en tilflytter som jeg, ville have lidt svært ved at fange hele me-
ningen i teksten…..  Deri havde han bestemt ikke ret -  det var en del værre 
end som så. 
Efter 21 år i Ullerup er det mig stadig ikke muligt at få mening med al gal-
skaben. Jeg er kommet til det resultat, at man skal være indfødt for at finde 
fornuften i det hele. 
 
 
 
 
 

Vot synnejysk språch 

Mel: Kobbersmeden. 

1. 
Se, a ha boej i Synnejylland i snar i manne oer. 
Dér snakke vi vot æjn språch, som it enhvæ forstoer. 
Men liså sinne fo man le`e hvo`dan de` snakkes ska, 
å de ska væ`e fra vores egn. Sådan vil vi no ha. 
O æ Has` le’kant bruch man “a” å alde “æ”. 
Længe synne o syns di “æ” det lye bæ`. 
Rulle man o “R”, stamme` man måske fra Als. 
Anne stej troe di, man ha` fåt et `gal` i hals. 
 
2. 
Din man ha` traffelt, han stehr op syv stu`n omtrent før dau. 
Et baj i bare bælle – mæ lidt seef, så æ han ren. 
Æ skech ska tæjes a. Lidt haueflokke te æ mau. 
Et hæjseslips han tæje o. No lichne` han æ deen. 
Å æ ma`pakk` smø` han. Han hinte føest æ bøest. 
Skær han tyk, så bliv`r han it hunger` mæ det føest. 
Te æ hve`kaech skær han a wost en døgte skyw. 
Han æ olti parat, hvis han hungere sku blyw. 
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3. 
Do sysle å do sanse, for do har så møj å lau. 
Do køxe` å do bache` torte a så manne slau`. 
Do føjle gol` å vaske lærkne´ å do vaske´ tøj 
Å wes det gehr for sinne, er`t do snakke´ lidt for møj. 
Men en kløtebøss får dit bajs te å hold snut. 
Æ hun granne – gi hind belønning mæ et mut. 
Nær din mand te unnen så komme` mæ sin vuen, 
skal do se, han æ jæwwer – ve osse å mutt` sin kuen. 
 
4. 
Din mand han lege` gårdner i æ kalgor mæ sin skaul. 
Jer efle` di er dærret, di ha` gien en masse baul. 
Æ blomme di æ vajsnet, å æ flachstang de æ vælt`. 
Den haj I essen køft ve ham æ snerke o æ Felt. 
Han ska sans` æ flage` å æ forstaudø`. 
Han ka` sjel væ` glase`. Det ha` han præuet fø`. 
Det æ nau` han haue`. Hva klok æ han tefrej? 
Han ka` liech grau´ æ grof. Den er kleese. Er`en ej ? 
 
5. 
Din mand han cykle’ ærne’. Han ska o æ apotek. 
Æ cykel den æ platset – nå, så må han a å trækk’. 
Æ pakbær’ den er brast – æ meddecin kom i æ fek. 
No ska han te å læpp’ æ cykel. Ærchle mæ det dæk. 
Han sku spør’ æ hjule’, wes han da ka komm’ få, 
for han sanset æ krettebar i fjor, it å ? 
Da æ jeche’ brækket, såstoj han kuns å keeg. 
Olt æ lau troej han jo te din mand vi’ helle’ leeg. 
 
6. 
When vi æ bøjn te narre, ja så maje vi wos ue. 
Vi gir wo sko lidt wichs, å di ska pusses mæ en klue. 
Vi pikke o æ dø` å vinte, te vi ind æ bøjn. 
Så stehr vi i æ pissel, å gor ront å sæje mojn. 
Vi ha` lø’n lidt tøj, men de ve` di bare it. 
Mæ lidt amdam pynte vi det, de` æ lidt slidt. 
For en blommer`t kjoel den æ oltins naue vat. 
De` æ ingen der spø`, nær di føst ha` spist sej sat.  
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På samme måde som en bil kan monteres med en synsfri sammenkobling, og 
derefter kan trække flere forskellige anhængere, har et klogt hoved i Sønder-
borg kommune puslet med ideen om en ”synsfri skulptursokkel”. 
Planen er så, at der forskellige steder i kommunen stilles sådanne sokler op, 
og et tilsvarende antal skulpturer/stykker kunst, bliver anskaffet og monteret 
på soklerne. Efter en given periode holdes der flyttedag, kunsten flytter plads 
til en anden sokkel og en ny skulptur kan så beskues, hvor den gamle stod. 
I landsbylauget synes vi, at det var en god idé, og lagde billet ind på en sådan 
ordning. Det er vi nu blevet bevilliget og skal udpege, hvor kunsten skal stå. 
Placeringen skal selvfølgelig accepteres af de kommunale myndigheder og 
skal være et sted, hvor mange mennesker vil få fornøjelse af kunsten. 
Vi har selv tre forskellige ideer til placering, men har man den helt rigtige 
idé, hører vi det gerne i løbet af uge 33 (så det haster). 
 
Hvilke kunstværker der er tale om, har vi ikke fået at vide, men er dog blevet 
præsenteret for et par eksempler på, hvad det kunne være. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Man kunne fristes til at fortryde    , men det ser ud til, at det bliver en meget 
varieret kunstudstilling, så mon ikke der i den sidste ende vil komme noget 
for enhver smag.  

Lauget. 



 31 

 

Jøgge havde i forsom-
meren sidste arbejdsdag 
på  Bakkensbro skole.  
 
Jøgge, som i mere end en 
menneskealder har været pe-
del på skolen, er nok den, 
som flest husker fra deres tid 
på Bakkensbro skole. 
Derfor skulle hans sidste dag 
på skolen også gøres til en 
dag, han ikke ville glemme. 
 
Torsdag d. 24/6 - 2010 blev 
han afhentet på hjemme-
adressen af samtlige elever 
og lærere på skolen.  
Alle dannede flagallé til ære 
for ham, og i/på et speciel-
fremstillet køretøj blev han 
med privatchauffør kørt til 
skolen, hvor afslutningen på 
en æra blev markeret på be-
hørig vis. 
 
 

Afsked med Jøgge! 
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September: 
Onsdag d. 1. kl. 18.00 på skolens bibliotek  
Snapseforedrag (husholdningsforeningen) 
 

Fredag og lørdag d.10. og 11. 
Avnbøl ringridning . Se vedlagte folder. 
 

Onsdag d. 15. kl. 17.30  
Fællesspisning i skolen 
 

Søndag d. 19 kl. 10.00 i Avnbølsned. 
Arbejdsdag på Dansepladsen. (naturudvalget) 
 

Oktober: 
Mandag d. 25. kl. 19.00 i forsamlingsgården 
Modeshow (husholdningsforeningen) 
 

November: 
Mandag d. 15. kl. 19.00 I skolekøkkenet 
Lav konfekt med Henriette Daabeck (husholdningsforeningen) 


