4. årgang 2. udgave maj 2011
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Avnbøl-Ullerup ringridning har de sidste par år foregået
i og omkring kommunens materielgård i Avnbøl. Det har i
forvejen været meget svært at få lov til at låne lokaliteterne
hos kommunen, og for at gøre sagen endnu værre bliver
bygningerne nu sat til salg, og ingen tør sige, hvordan sagen
står når, ringridningen skal løbe af stablen.
Men frygt ej for AU-posten er blevet bedt om at meddele
følgende:
OBS OBS OBS
Sædvanen tro afholdes der Avnbøl Ullerup ringridning
den 9. og 10. september 2011. Der arbejdes hårdt på at få lov til at låne materialegården igen. Der kommer naturligvis et program senere men reserver bare datoen allerede nu.
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Den Russiske forfatter Dostojevskij har engang sagt, at ”lykken
ligger ikke i selve lykken, men i arbejdet med at opnå den”. Se,
han var en klog mand, ham den gamle russer. Eller var han? Når
jeg læser de forskellige indslag i bladet, fornemmer jeg en anelse variation i forhold til Dostojevskij’s billede af virkeligheden.
Javist er jeg sikker på, at familierne på Lundsø havde en god
arbejdsdag, da de var entrepernører på deres helt private sti, man jeg er også
sikker på, at lykken er, at stien nu er der.
Der har været talt meget om trafikken på vore børns skolevej i de sidste år,
flere mennesker har forsøgt at komme til orde, men arbejdet har hidtil været
forgæves. Nu kan vi læse, at der planlægges trafiktællinger for at få argumenterne i orden, og måske af den vej få en fodgængerovergang, fartbegrænsning el. lign., men først når forældrene føler sig trygge ved at sende
deres børn ud i trafikken, tror jeg lykken er gjort.
Vi kan læse om den lækre lysning i Avnbølsned - også kaldet Dansepladsen,
Den har flere, men især Andreas Hermann, arbejdet meget med. Hvis man
spørger Andreas, om lykken har været at kalde til arbejdsdag i skoven, og stå
med projekter til tyve mennesker, når der kun kommer syv, så mener jeg at
vide at det er ikke lykken. Det er det derimod lykken at se børn holde fødselsdagsfest på dansepladsen, og det gør de kun, fordi arbejdet er gjort færdigt. (Sådan da)
Nok om Dostojevskij, han har nok ret i mange andre tilfælde, :-)
I denne udgave af bladet kan også læses om Q8’s historie i Ullerup, om Børnehavens bekymringer om fremtiden, om projekt badebro ved Ballebro og
om hvad vor forhenværende skoleinspektør Knud Tejlgaards (KT) altid så
flittige pen, denne gang har beæret os alle med.
I forrige udgave af bladet introducerede vi en kalender på midtersiderne, den
er også med denne gang, om end med et meget sparsomt udbud af aktiviteter. Dette skyldes til dels, at sommeren ligger for døren, og der er skruet ned
for blusset i div. foreninger. Men desværre også en stor mangel på input udefra. Som det er i dag tilflyder der mig kun oplysninger fra Landsbylaug, husholdningsforening, pensionistforening, ringriderforeningen og brandværn. Er
der mon ikke flere???
En anden nok så presserende ting er en større mangel på annoncører i bladet,
for at få økonomien til at hænge sammen, kunne vi godt bruge væsentligt
flere annoncekroner.
Derfor, kære erhvervsdrivende, støt vores blad og køb en annonceplads,
eller skulle der være en person iblandt vore læsere, som kunne tænke sig et
bijob (ulønnet) som annoncesælger,
så kontakt mig på 21 86 17 08 eller redaktion@au-laug.dk
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Så er foråret ved at være ovre, og vi er ved at være sommer
klar
Generalforsamlingen gik godt, og bestyrelsen er igen fuldtallig. Jan Vollsen fra Trekanten har sagt ja til en bestyrelsespost i lauget. Vi har rokeret lidt om på posterne og er klar til
at fortsætte det fremtidige arbejde.
Foråret er gået godt, både med fastelavn, affaldsindsamling,
fællesspisning, arbejdsdag i Avnbøl Sned og foredrag. Konfirmanderne har overstået den store dag og har haft en dejlig solskinsdag til
at fejre dagen.
Fastelavn på brandstationen gik godt, som det plejer.
Affaldsindsamling gik godt, og spisningen herefter var rigtig god. Der blev
serveret fin frokost, med brød, sild, lun leverpostej og frikadeller samt pålæg
og pølsehorn til børn, samt boller og ost. Den kommende fællesspisning bliver med et nyt team i lederrollen, da Henning og Karina, som ellers har været tovholdere, har meldt pas i sommer.
I Avnbøl Sned var der ikke så mange til arbejdsdagen, men bord og bænkesæt blev færdige. Græsset blev ikke sået, men vi blev enige om, at det nok er
bedst at få fræset jorden igen, så det bliver lidt mere jævnt.
Sønderborg kommune sætter ikke bro op ved Ballebro længere. Så Blans
landsbylaug måtte købe broen ,hvis den ikke skulle sælges til anden side.
Den første snak var vist 50.000.- kr. men prisen blev væsentligt nedsat. Vi
skal i fremtiden nok til at hjælpe med at stille broen op og pille den ned til
vinter igen. (se mere i bladet). Det har stået på hjemmesiden i en tid allerede
☺
Vi arbejder meget med co2 besparelse, og der er d. 15. juni, hvor der er inviteret til at høre mere om dette. Se mere i bladet, og kom ned og hør om mulighederne.
Smadret glas i busskur. Jeg vil opfodre til en snak over køkkenbordet om
det usmarte i at ødelægge tingene, det koster jo samfundet. Og det er jo også
os! Så er der bare noget andet, vi ikke kan få her i kommunen. Så pas på tingene. Også det, der står offentligt.
Håber, I også tager godt imod dette nr. af AU-posten.
Asmus
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Til generalforsamlingen i marts måned havde vi en debat om den trafikale
situation, når motorvejen bliver taget i brug.
Hidtil har vi oplevet, at det har været svært at få medhold i vore bekymringer, om den skolevej mange frygter vil blive farligere, når motorvejen er
kommet. ”Der er mange andre steder skolevejene er farligere i Sønderborg
kommune” osv. og det kan være svært at argumentere imod, når nu ingen
ved, hvordan det bliver.
For at kunne følge den ændring, som de fleste tror kommer i trafikken igennem Avnbøl og Ullerup, blev det på generalforsamlingen foreslået, at en trafiktælling blev sat i værk.
Det har vi taget til efterretning, og en aftale med skolen om at lade elever
tælle biler i skoletiden, er på plads, og vi arbejder på at få resten af døgnets
lyse timer dækket også, så vi har et godt billede af, hvordan det er nu. Når
motorvejen er taget i brug, og det er blevet hverdag for trafikanterne, laver vi
så en ny trafiktælling, så vi kan se forskellen, og kan lægge noget konkret på
bordet hos politikerne.
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Som et led i kommunens spareplaner har man valgt ikke at ville bruge ressourcer på kommunens badebroer.
Derfor blev landsbylauget i Blans i det tidlige forår kontaktet med et tilbud
om, for 50.000 kr. at købe badebroen ved Ballebro. Beslutningen om badebroerne kom siden igen til politisk debat, men heller ikke denne gang faldt
en afstemning ud til badebroernes fordel. Dog blev prisen sat ned til et symbolsk beløb, og Blans landsbylaug blev for 100 kr. tilbudt at købe badebroen.
Det har de nu gjort og er dermed blevet ejere (og plejere) af broen.
Nis Phillipsen tilbød sig som tovholder på søsætningen, fandt hjælpere og
maskiner og lørdag d. 16. april, kom broen i vandet.
Som borger i Avnbøl/Ullerup og med børn som flittige brugere af badebroen,
kan jeg kun være glad for, at man i Blans har påtaget sig ansvaret for broens
videre virke og så håbe på, at alle vil behandle den godt, så den kan holde i
mange år frem, for en ny bro bliver der nok ikke råd til, når denne er slidt op.

Stranden blev renset for tang
Det tunge materiel var i brug
Arbejdet blev grundigt kontrolleret

Alt arbejdet!!!
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I skolegården torsdag d. 30. juni
Fra kl.16.00 til kl. 19.00 afholder Bakkehuset det årlige
børneloppemarked, hvor alle er velkomne til at være
handlende for en dag.

Tilmeldingsblanket (afleveres i Bakkehuset)
Jeg/ vi vil gerne stille en bod op i skolegården torsdag d. 30 juni.
Barn:_____________________

Underskrift:______________________
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Vi håber stadig….
I Ullerup Børnegård har vi med interesse/frygt læst Sønderborg Kommunes
rapport om ”Fremtidens Skole”, da vi jo er afhængige af Bakkensbro Skole,
og omvendt er skolen afhængig af os. Hvis ikke begge institutioner er i vort
lille samfund, så ser fremtiden dyster ud for udviklingen i Avnbøl-Ullerup.
Derfor har vi i bestyrelsen selvfølgelig også udarbejdet et høringssvar til
kommunen, hvoraf det fremgår, at vi stadig arbejder hen mod børneunivers,
og at vi derfor på ingen måde kan gå ind for de af kommunens scenarier, der
vil lukke Bakkensbro Skole.
Derfor var det også med fælles oplæg fra skolebestyrelsen og børnehavebestyrelsen, at vi deltog i et dialogmøde omkring Børneuniverser i Sønderborg
Kommune med deltagelse af politikere fra Børn og Uddannelsesudvalget,
samt direktøren for forvaltningen. Det er vigtigt for os, at vi står sammen og
viser fælles front og kæmper for vores eksistens.
Formand for Ullerup Børnegård
Berit Moesgaard Lei
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Lær babymassage
Lær at give dit barn massage på et babymassage kursus i Ullerup.
Babymassage giver både god og positiv kontakt mellem forældre og barn, og
samtidig kan det være med til at styrke barnets motorik, sprog og søvnmønster samt stimulere kredsløbet – og så virker det ikke mindst beroligende på
både forældre og barn.
Nu kan man lære at give babymassage, når zoneterapeut Susan Lindhøj Mathiesen holder kursus på sin klinik i Ullerup.
Jeg har tit haft børn med kolik i klinikken, og mødrene har ofte spurgt, om
der ikke er noget, de selv kan gøre for at hjælpe deres barn. Derfor har jeg
taget en uddannelse som babymassage-instruktør for at give forældrene et
redskab, hvor de selv har muligheden for at hjælpe deres barn – specielt i
forbindelse med kolik og forstoppelse, fortæller Susan Lindhøj Mathiesen.
Ved at massere barnet, motiverer man sit barn både fysisk og psykisk gennem positiv berøring, og man kan derved være med til at give barnet en bedre kropsbevidsthed.
Mange nybagte forældre opfordres ofte til at give deres barn massage, men
kan føle sig usikre på, hvordan det skal gribes an. Derfor foregår undervisningen hos mig over 5 gange, hvor massagen gradvist bliver bygget op. Det
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er vigtigt, at forældrene får et redskab, de også kommer til at bruge, siger
Susan Lindhøj Mathiesen..
Der opstartes nye kurser i babymassage i uge 21 for forældre med spædbørn
fra 6 uger - 9 mdr.
Det foregår på klinikken i Ullerup. I løbet af de 5 gange, som forløbet tager,
vil der udover selve babymassagen også blive taget relevante emner op samt
blive suppleret med zoneterapi punkter.
Du kan læse mere om babymassage og zoneterapi samt starttidspunkter af
nye hold på www.ullerupzoneterapi.dk el du kan ringe til Susan på tlf. :
26373039 for nærmere informationer.

Pølsevogn:
PENSION OG BUTIK
LABJOY
- for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594

Udlejning af pølsevogn til
din næste fest.
Kr. 500.Ring til Rita Nielsen
74 46 17 46
BLANS LANDSBYLAUG
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Om KT har undervist i historie, orienteringsløb, hjemkundskab eller geografi i den lokale skole, skal jeg ikke kunne sige, men han har nu bidraget med
et sammenkog af de førnævnte fag - et lokalhistorisk orienteringsløb i den
hjemlige geografi.
Vi skal i sommerens løb rundt og se os om og finde adresser på de bygninger, som her er afbildet.
De rigtige svar postes til redaktion@au-laug.dk eller til Bo Bonde, Kalvetoft
4, Ullerup, og vinderen bliver den lykkelige ejer af Lars Thomas´s bog ”Kan
fisk drukne?”
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Er vi alle terrorister?
Mandag d. 28. februar afholdt Avnbøl Ullerup vandværk sin årlige generalforsamling på Marina Fiskenæs i Gråsten.
Sædvanen tro startede generalforsamlingen op i god ro og orden.
Formanden Frits Friedrichsen aflagde beretning og fortalte om stort og småt
fra året, der gik.
Generelt har vandanalyserne vist, at vandet er godt, dog har man et par gange
måttet justere på iltningen for at bringe indholdet af jern i vandet ned, hvilket
bliver gjort og efterfølgende kontrolleret af professionelle og i samarbejde
med kommunen osv.
Man havde også erfaret, at den udgift, som det havde været tidligere, at få
tinglyst vandværkets ledningsnet, havde været et lille beløb i forhold til det
beløb, man skulle have brugt på reparation af de vandledninger som var blevet beskadiget i forbindelse med motorvejsbyggeriet. (Når rørene er tinglyst,
har entrepernørene erstatningspligt, hvis de beskadiger noget). Motorvejsbyggerne har nemlig været årsag til mange ledningsbrud, og især vandværkets andelshavere i Bojskovområdet har lidt under dette.
Det kunne også fortælles, at man havde pumpet 150.282 m2 vand op, hvoraf
de 139.432 m2 er blevet faktureret.
Vandværkets 536 andelshavere kan glæde sig over et overskud i 2010 på ca.
50.000 kr., hvilket kun skyldes beslutningen om at tinglyse ledningsnettet.
Som det også har været sædvane i de sidste år, fyldte den verserende sag
mod en enkelt andelshaver også en del af formandens beretning. Man havde
i 2010 igen haft uoverensstemmelser med vedkommende, denne gang handlede det om, hvem der måtte montere et nyt vandur, og hvor dette skulle
monteres osv. Da vandværket og andelshaveren ikke var helt enige om,
hvem der havde retten på sin side, måtte man endnu en gang forlade stedet
uden at have etableret vandforsyning.
Da ovennævnte andelshaver mener, at vandværket konsekvent bryder landets
love i denne sag, havde han stillet to forslag, som han bad generalforsamlingen tage stilling til. De lød lidt forkortet som følger:
1.
Skal vandværket og dets bestyrelse følge landets love.
Og hvis der stemmes nej til første forslag…
2.
Bestyrelsen og generalforsamlingen kan frit vælge, hvilke love
og regler de vil bryde og kan selv bestemme, om det kun sker
over for en, få eller alle medlemmer af vandværket.
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Forslagene blev debatteret, men forslagsstilleren fandt dog ikke den store
sympati for sit initiativ, og såvel vandværket som alle fremmødte blev herefter beskyldt for at være terrorister.
Ordstyreren bad om en mere sober tone, hvilket først blev effektueret efter
endnu en bredside mod forsamlingen.
Debatten endte med, at generalforsamlingen forkastede at behandle forslagene, da de ikke kunne indarbejdes i en forenings lovlige vedtægter.
Efter generalforsamlingen blev der serveret sild, frikadeller, pålæg og lidt til
ganen.
Terrorist : En person, der udøver en organiseret voldshandling, der skaber
frygt i en befolkning. ( ifølge Nudansk ordbog)

Denne reklameplads er
til salg!
Interesseret?

Så ring til Bo
Tlf.: 21 86 17 08
eller skriv til
redaktion@au-laug.dk

Sidste år ved samme tid kunne vi berette om en kartoffeldyst i Ullerup, hvor
de fem herrer, Svend, Eigil, Tage, Niels-Erik og Leif kunne præsentere et
samlet høstudbytte på knapt 6,5 kg. fra 10 læggekartofler. På trods af det
nærmest suverænt gode vejr i dette forår, har årets 10 kartofler dog ikke kunnet imponere med så mange (fold) som sidst.
På de knap 3 måneder
fra d. 15. februar
til d. 12. maj er udbyttet
landet på ca. 5,2 kg.
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2011

Leif

Solist
Hamlet
Total

660 g.
800 g.
1460 g.

Niels
Erik
660 g.
732 g.
1392 g.

Eigil

Svend

Tage

576 g.
624 g.
1200 g.

348 g.
267 g.
615 g.

356 g.
196 g.
552 g.

Tøjdemonstration:
Mandag d. 30. maj kl. 14.00 viser damernes butik fra Kolding tøj til både
damer og herrer.
Entre og kaffe 60,- kr.
Heldagsudflugt til Föhr i Tyskland:
Torsdag d. 16. juni
Opsamling fra kl. 7.00
Pris 250,- kr. inkl. Kørsel og forplejning (drikkevarer betaler man selv)
Pris for ikke medlemmer 350,- kr.
Lotto:
Torsdag d. 22. september kl.19.00
På friskolen i Blans.
Kaffe og kage kan købes og alle er velkomne

Tilmelding til alle arrangementer i pensionistforeningen:
Jørgen Rasmussen : 74 46 14 09
Maren Hemmingsen : 74 46 12 78

Ullerup og omegns Husholdningsforening

Højskoledag:
Torsdag d. 22. september
Nærmere oplysninger følger senere
Tilmelding til Ulla: 40 95 36 57
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ENERGI roadshow
Udflugt til Föhr.

Sankt Hans i skoven.
Sidste skoledag

Tøjdemonstration.
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Loppemarked i skolegården

Ringridning
Ringridning
Første skoledag

Højskoledag/ Lotto
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Tip en 13’ner!
Som om KT. ikke allerede har givet os hovedbrud nok med at finde husnumre, opfordrer han her til at grave i den hukommelse, som så mange af os har
alt for store huller i, hvis disse informationer nogensinde har tilflydt den.
Opgaven ligger i at lokalisere gamle stednavne.
Præmien består i dette tilfælde alene af retfærdig selvros. Men kun til de,
som ikke snyder og besvarer opgaven ved at læse svarene nederst på siden.
KT. Har fundet såvel spørgsmål som svar ved hjælp af bogen ”Sønderjyske stednavne” v. Sønderborg Amtskreds
pag 51 –75

God fornøjelse - Men husk nu ikke at snyde!!!!
Hvor ligger:
1.
Bostehave?
2.
Fodsvendsløkke?
3.
Fruekobbel?
4.
Gåsborg dam med Gåsborg toft?
5.
Herregårdsforte?
6.
Højryg?
7.
Nisbjerg?
8.
Tranekær?
9.
Gustløkke?
10. Hundsbjerg?
11. Slotmade?
12. Agenkær?
13. Sibirien?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.

Bostehave er et areal umiddelbart ved Avnbøl by
Fodsvendsløkke ligger ved Fodsvendstoft. Har tilhørt en
”fodsvend” (retsbetjent) på Avnbølgård
Fruekobbel hørte under Avnbølgård
Gåsborg dam henfører til et gadekær i Avnbøl
Herregårdsforte er vejen til Avnbølgård
Højryg er den høje bakke syd for Avnbølsned
Nisbjerg er en bakke lige nord for Avnbøl by
Tranekær er lavningen mellem Avnbøl og Ullerup
Gustløkke er den gamle vej Ullerup til Snogbæk
Hundsbjerg er den bakke, der ligger lige sydøst for Ullerup by
Slotmade er en eng ved slotspold, som er voldstedet af det gamle Filipsborg
Agenkær er en mark på grænsen mellen Ullerup og Snogbæk
Sibirien er marker mellem Blans og Ullerup
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Søndag d. 3. april blev der på opfordring fra Danmarks naturfredningsforening afholdt affaldsindsamling. Vi var 32 voksne og børn, der hjalp med at
rydde op i området. I tidsrummet fra 10.00 til 12.00 fik vi samlet ca. 150 kg.
affald. I alt 25 poser, med et indhold af ”alt godt fra naturen” lige fra de sædvanlige tomme dåser, chipsposer og slikpapir til papkasser og andet ”tabt”
gods.
Efter oprydningen havde
vi fællesspisning, hvor der
var 57 til frokost med sild,
lun leverpostej, frikadeller, pølsehorn til børnene
og meget mere. Vi sluttede
med boller, ost og marmelade. Pris 10.- kr. for dem,
der ikke var med til oprydningen. Tak for hjælpen
til alle.
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Hvor der er en vilje, kan der blive en vej!
Da Bane Danmark renoverede jernbanen imellem Tinglev og Sønderborg for
nylig, gik det ud over overgangen ved Lundsø, her havde man hidtil kunnet
passere banen til fods og på cykel. Den mulighed blev nu til stor ærgrelse for
bl.ab beboerne på Lundsø lukket, og en bøn til såvel Bane Danmark som til
Sønderborg kommune blev ikke hørt. Lundsø var blevet endnu mere blind
vej, end den havde været før. Men motionsløbere m.fl. fortsatte med at krydse banen, selv om de nu skulle kravle over hegnet for at komme forbi.
En tilfældig snak imellem Steffen Andersen på Lundsø og Lorens Peter Lorenzen i Avnbøløsten resulterede i en aftale om, at der i udkanten af Lorens
Peters mark langs jernbanen da godt kunne laves en travesti imellem Lundsø
og Avnbøløsten.
Som de der kender landmanden fra Avnbøløsten ved, er der hos ham ikke
langt fra ord til handling, og samme dag var en sti jævnet og gjort brugbar
for fodgængere. Alle var nu glade, og joggere og andet godtfolk kunne nu på
lovlig vis atter passere jernbanen og komme forbi det skønne område på deres tur.
Skæbnen ville dog, at Lars Overgaard fra Sønderborg kommune
(stedfortræder i Veje & Trafik), fik nys om stien og gav sin mening til kende
om dens berettigelse og beskaffenhed.
Nu er det ikke sådan, at det altid skal gå galt, når kommunen blander sig i
private initiativer. For denne gang resulterede det i en aftale om 130 m3 stabilgrus af fineste kvalitet, frit leveret på kommunens regning, hvis bare man
selv ville få fordelt det på den i alt 518 meter lange sti. Der blev straks kaldt
til samling blandt beboerne på Lundsø, og med maskinhjælp, håndskovl og
sved på panden blev stien nu opgraderet fra en simpel travesti til en førsteklasses barnevogns- og cykel- venlig
sti, som tilmed er så bred, at der efter
sigende kan holdes i hånd på hele turen.
For at krone værket har Sarah & Gerhard, Lundsø 1, opsat en bænk på toppen af bakken, så man kan holde pause og nyde udsigten ud over Lundsø.
Skulle man få lyst til en sommerdag at trave turen rundt om søen, er der fra
start til slut knapt 5 km, og der er tilmed lavet resteplads ved Sarah & Gerhards bænk.
20

Med til historien hører, at stien til Lundsø ikke går til søen
af samme navn, det er nemlig
en privat sø, som lodsejeren
værner om og gerne vil bevare så uberørt som muligt.
I min research til denne artikel er jeg blevet opfordret til
at rette en stor tak til Lorens
Peter for at lægge mark til
stien og til Søndreborg kommune for at støtte projektet.

Fremtidens skole i Sønderborg kommune har i et stykke tid været til debat, og forskellige løsningsmodeller er
bragt på bane, og lagt ud i høring.
I skrivende stund sider andre i landsbylauget og finpudser vores høringssvar.
Det samme gør både skole og børnehave, alle med det for øje at give de bedste betingelser for vores børn i fremtiden. Alle kan læse om kommunens forslag til en strategi for fremtidens skole
på:
www.sonderborgkommune.dk/PasningOgSkolegang/FremtidensSkole.aspx
Og se landsbylaugets høringssvar på vores hjemmeside www.au-laug.dk

Da vor sædvanlige madfar har meldt fra i sommer, da en stand in ikke har
meldt sig frivilligt, og da sommerferien nærmer sig med hastige skridt, har vi
valgt at udsætte næste fællesspisning til efter sommeren.
Det betyder altså ikke at fællesspisningerne bliver skrinlagt, men bare sprunget over denne gang.
Her er det måske på sin plads at opfordre folk til at melde sig som tovholder
for projektet en enkelt gang. De kan selvfølgelig trække på den erfaring, som
allerede er gjort.
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Igen i dette forår har vi været på besøg hos alle husstande i brandværnets arbejdsområde. Og vi er igen i år blevet taget godt imod
næsten alle steder og vi er kommet hjem med klingende mønt i vore punge. De steder, hvor vi ikke fandt nogle hjemme, har vi lagt en
kuvert i postkassen, hvor vi opfordrer til at støtte brandværnet med
et lille økonomisk bidrag, hvilket også sker.
En stor del af sidste års indsamlede penge er gået til bl.a. at få udskiftet vores gummistøvler med nye og bedre modeller af læder
(flere har gået i de samme støvler i mere end 20 år)..
Hvad dette års indsamlede midler skal gå til, må tiden og det
endelige beløb vise.
Bo Bonde
Kasserer i Ullerup friv. brandværn
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Bondegården på Bøgebjerg.
Få hundrede meter fra Bøgebjerg ligger der en bondegård. I gamle dage lå
den på selve bakken, men dengang havde ejeren stadig uheld med sine kreaturer; selv om han købte fede heste og køer, så varede det ikke længe, før de
var pilmagre og mange af dem døde.
Så skete det en dag, at der
kom en gammel kone til
gården for at tigge lidt
mælk. ”Gud nåde os for
mælk”, svarede bondekonen, ”vi har ikke så meget,
at vi kan koge en gryde
grød!” Og så fortalte hun
om alt deres vanheld med
køerne.
”Den sag kan jeg give jer
et godt råd for”, sagde den
gamle kone, ”fejlen er, at
jeres stald ligger på et
uheldigt sted; flyt den bort fra bakken, så skal I se, det vil gå bedre”.
Bondekonen talte med sin mand om rådet, og enden blev, at de flyttede gården. Men som den gamle kone havde sagt, gik det også; thi nu trivedes alt
vel, så at bonden snart blev en velhavende mand.
Så skete det en dag, da bondekonen var alene hjemme, at der kom en lille
mand med et uhyre langt skæg rokkende ind i stuen til hende; han havde en
lang frakke og en rød tophue på. Bondekonen blev helt forundret ved at se
ham og spurgte om han ærinde. ”Åh!”, svarede han, ”jeg ville blot låne et
skørt af jer til min datter; hun skal nemlig giftes på søndag!”
”Hvem er du da?”, spurgte konen.
”Jeg er kong Rune fra Bøgebjerg”, svarede han, ”og min datter skal giftes
med en søn af den rige nissekonge i Mølmark; men for resten har I her i gården så meget at takke mig for, at I nok kan låne mig et skørt”
”Hvad skylder vi da dig tak for?”, spurgte konen.
”Jo, ser du”, sagde Rune, ” da I boede på Bøgebjerg, stod jeres stald netop
lige over min stue; men da loftet ikke var tæt, dryppede der tit snavs fra stal23

den ned til os, sommetider lige i grødfadet; derfor forheksede vi jeres kreaturer. Men da vi så, at I havde det så småt, gjorde det os ondt for jer, og så
gik min datter hen til en gammel kone, hun kendte, og sagde, at hun skulle gå
til jer og råde jer til at flytte stalden. Det råd havde I jo ingen skade af at
følge.”
Bondekonen blev meget forbavset ved at høre alt dette; men nu lod hun naturligvis med glæde puslingen få hendes skørt, og han vraltede glad
df++++af sted med det.
Skønt bjergfolkene er så rige på guld og sølv og ædle sten, lider de tit af
mangel på klæder, fordi de ikke kan spinde og væve, men kun smedie.

Håndboldpiger fra Sundeved gi’r den gas.
Sundeved håndboldklub har et u-12
pigehold som har klaret sig så flot den
her sæson, så de er røget med til Kredsmesterskab i B-rækken.
De var til stævne i Starup ved Haderslev og kæmpede sig til en flot 2. plads,
som gav dem en fin sølvmedalje.
De fleste piger er fra Sottrup, men der
er dog 2 piger med herfra. Julie Petz fra
Blans og Julie Røigaard fra Avnbøl.

U-10 pigerne klarede en flot Bronzemedalje til kredsmesterskabet.
Der deltog Lykke Jensen fra Avnbøl (intet billede).
Man må da godt være stolte over at nogen fra vores område klarer sig så flot.
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Vi har overtaget stafetten fra Lorenz Lei, og derfor har jeg fundet lidt frem
fra gemmerne om vores virksomhed.
I 1968 købte olieselskabet BP grunden på
ca. 7000 m2 af Asmus Christensen på
Ulleruplund, og d. 1. august året efter åbnede servicestationen med værksted, butik og tankanlæg og med min far Svend
Ohlsen som forpagter. Allerede året efter
blev en forpagterbolig bygget, og familien bosatte sig nu i Ullerup.
I 1971 købte min far servicestationen, og i årene herefter er den i takt med
den øgede mængde af biler og dermed kunder, løbende blevet moderniseret
og udvidet, så vi til stadighed har kunnet betjene vores kunder på bedste vis.
Salget af biler resulterede i et behov for en udstillingshal, hvorfra vi også i
en periode forhandlede nye biler af mærket Wartburg. I dag er det primært et
udvalg af trailere som kan ses i hallen.
I dag er værkstedet et Automester værksted. Automester er en sammenslutning af over 400 selvstændige værksteder og en organisation med eksperter
på vidt forskellige områder inden for faget, som står til vores rådighed. I de
sidste mange år har Vagn og jeg selv, sammen med skiftende lærlinge og
svende, serviceret vores kunder på værkstedet.
Olieselskabet BP solgtes i 1989 til Q8, og servicestationen fik navneforandring til Q8.
Efter endt læretid som autoelektriker
hos Ketner, nogle år som svend hos
KP og Egholm, begyndte jeg i 1985
som svend på værkstedet og trådte i
1997 ind som medejer. Tre år senere
trådte min bror Mogens ind og min far
Svend trådte ud af firmaet. I 2007 blev
Mogens købt ud og blev nu eneforpagter af Q8 i Broager, som vi havde drevet sammen siden 2001.
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I tidens trend åbnede vi i 1998 Q8 Grillen, og vi kunne nu tilbyde bl.a. burgere, pølser og pommes frites. Q8 Grillen har vi i dag forpagtet ud til Randi
Christesen.
Servicestationens butik, som i 1969 primært handlede med ting til bilens pleje og vedligehold, har i årenes løb også været genstand for flere om- og tilbygninger, bl.a. for at gøre plads til det brede varesortiment, vi nu har. I den
kommende tid vil butikken få endnu et ”facelift”, så vi kan leve op til dagens
standard. I dag fylder butikken ca. 75 m2, har køle-, fryse,- og tørlager på ca.
100 m2. I butikken har blandt mange andre, først min mor Britta og i snart
20 år også min kone Helle, betjent vores kunder med alt fra nybagt brød,
benzin og blomster til dagligvarer og diesel.
I tidens løb har vi udlært ca. 10 mekanikere og har beskæftiget en mængde af
ungarbejdere og fuldtidsansatte. Ca. 15 mennesker har i dag deres daglige
virke hos os.

Stafetten er nu givet videre til landmand Bent Clausen på Langbro i Ullerup.

Henrik Ohlsen
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Det er mig til højre

Tak for opmærksomheden ved min konfirmation søndag d. 1.
maj
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Nogle mennesker har påpeget, at vejen imellem skolen og Avnbølsned er
meget lang og har spurgt om ikke der kunne laves en sti langs markskæl, så
man kunne skyde genvej.
Vi har set lidt på, hvad forskellen egentlig er, og den er forbløffende lille.
Den vej, der i dag
er mulig (tegnet
op med rød) er
2.27 km. Og en
sti via markskel
(tegnet op med
blå) er 2.06 km.
Altså vil der kunne spares 210 meter. Og det mener
vi ikke, er noget
at kæmpe for at
spare.
Dansepladsen i Avnbølsned tager stadig mere form. Bålsteder, borde og
bænke er nu brugbare. Græsset, som efter planen skulle være sået i foråret,
lader vente lidt på sig, fordi vi har valgt at jævne arealet lidt bedre, før vi sår.
Men med eller uden græsfrø er jorden nu blevet grøn, og en børnefødselsdagsfest el. madkurvstur er bestemt en mulighed allerede nu.
I forbindelse med motorvejsbyggeriet er vejdirektoratet forpligtet til at etablere en del vandhuller som erstatning for de, som er forsvundet under den
nye vej. En del af disse nye vandhuller påtænker man at lave i Avnbølsned,
så derfor har vi valgt at udskyde etableringen af den sti, som skal laves rundt
i skoven, så vi kan føre stien forbi nogle af disse.
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LATIN I BLANS
Hver mandag kl. 18.15-19.15
Hver tirsdag kl. 17.15-18.15
Hver onsdag kl. 18.15-19.15
Hver torsdag kl. 17.15-18.15 (pause indtil 1.9.2011)
i gymnastiksalen på skolen ☺
LATIN: Med udgangspunkt i de latinamerikanske danse, kommer
hofterne, de kvindelige former samt brugen af de skrå mavemuskler i fokus.
Man medbringer 20 kr. og så er man med.
Ingen binding. Alle kan deltage.
Med venlig hilsen:
Hanne Riis Lassen ☺
Thai Bo og Funk Instruktør, Underviser i Latin
74 68 84 27/28 13 84 27 eller Hanne_riis@yahoo.dk
Find mig, og min gruppe, på Facebook!
HVIS IKKE I HAR FACEBOOK, KAN I FÅ EN SMS VED AFLYSNINGER.
DER HÆNGER OGSÅ EN SEDDEL PÅ TRÆNINGSSTEDET ☺

Hvis du er til tre timers træning en gang imellem, kommer
her datoer for event på Landbrugsskolen ved Gråsten, Det
koster 50 kr.
og alle kan deltage så længe de orker:
Lørdage fra 10-13: 28.5., 23.7., 24.9. samt 26.11.
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