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Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste.
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

De gamle lindetræer omkring kirken er fældet!
Meningerne er delte, når det drejer sig om nødvendigheden
heraf. Naboerne siger ”Når ét kan vælte i en storm, kan andre nok også”
Andre mener, det er synd at fælde så flotte gamle træer.
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Kirkebladet
Side 6
KT fortæller
Side 13 og 27
Sommergymnastik
Side 18
Lidt om hjertestarteren
Side 19
Indvielse af
Bambusstien
Side 22
Vindmøllehøring
Side 31
Demonstration
af børnetøj
Side 37
Fællesspisning
Side 40

Ullerup sogns kirkeblad

AU-Posten er et gratisblad
trykt i 500 eksemplarer.
Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup,
Bojskov, Rufas plus randområder
Broager sparekasse: 9797 - 0000856800

Redaktion:
Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
Tlf. 74 46 17 08 / 21 86 17 08

redaktion@au-laug.dk

Landsbylaugets bestyrelse:
Formand

Asmus Madsen
Kalvetoft 15, Ullerup
74 46 11 30 / 21 76 31 30

Næstformand

Lars Christian Jensen
Rosenvej 85, Ullerup
Tlf. 50 55 00 35

Sekretær

Jan Vollsen
Trekanten 25, Ullerup
Tlf.: 40 19 08 68

Kasserer

Bo Bonde
Kalvetoft 4, Ullerup
Tlf: 21 86 17 08

Bestyrelsesmedlem

Erik Nissen
Kalvetoft 7, Ullerup
Tlf.: 61 47 18 61

Bestyrelsesmedlem
Malene Godt
Avnbølvej 8 Ullerup
22
Bestyrelsesmedlem
Mette Valentin
Avnbøl74 46 12 35 / 42
Email og webadresser:
Bestyrelsen
Au-Posten
Landsbylaugets hjemmeside
2

Ulla Johannsen
Kirkepold 4, Ullerup
Tlf.: 40 95 36 57
Robert Johannsen
Kirkepold 4, Ullerup
Tlf.: 40 76 67 18

kontakt@au-laug.dk
redaktion@au-laug.dk
www.au-laug.dk

Avnbøløstenvej13,
22 94 24

I min søgen efter et par vise ord til at starte siden her med, faldt
jeg på internettet over en artikel med følgende overskrift: ”stort
arbejde – intet honorar”. Hvad artiklen handlede om, husker jeg
ikke længere, men i takt med at man læser bladet, vil man kunne
sætte de samme ord på meget af det, som skrives om i denne,
såvel som de forrige og nok også de fremtidige udgaver af AUposten.
En rammende sætning er det også, når AU-posten i disse dage bliver skrevet,
trykkes og deles ud. Alle som gør et stykke arbejde med bladet, udfører
nemlig et stort arbejde og får intet honorar i egentlig forstand. Men honoraret er fornøjelsen ved arbejdet i sig selv, og resultatet af det! Nemlig at mange mennesker faktisk læser AU-posten, kommenterer bladet og endda i overvejende positiv grad og faktisk mener, det er værd at bruge sin kostbare tid
på at læse det. Med det i baghovedet kan jeg godt leve med nogle dage, hvor
meget andet må tilsidesættes. På samme måde tror jeg, de fleste har det. Ellers ville vi ikke her i bladet kunne skrive om: Affaldsindsamling, Avnbølsned, Badebro, Brandværn, Bobs, og så videre. Det hænger alt sammen
sammen med fornøjelsen ved at lave et stykke arbejde, som også andre sætter pris på bliver lavet.
Ud over min lille opremsning finder jeg ved et hurtigt vue igennem bladet,
endnu syv - otte små eller store ting, som alle er resultatet af ulønnet arbejde
og så selvfølgelig egen interesse. Jeg forestiller mig for eksempel, ikke at
K.T. gang på gang kan præstere sine gode skriblerier, hvis ikke det var en
hobby i sig selv at vide meget om hedengangne slægters gang, og andet fra
den tid, der var.
I bladet denne gang kan man læse lidt om de hjertestartere som er sat op i
Blans og Ullerup. Man vil også (og her er det nok hvad mit hoved er fyldt
med i øjeblikket) kunne læse om kirkens lindetræer. Andre tænker en del på
meget store vindløller. Derfor også lidt om vindmøllehøringsrunden. Som
landsbylaug har vi ikke villet blande os i debatten, da vi ikke mener, det er
en sag for lauget. I midlertid vil vi gerne gøre opmærksom på, at har man
noget på hjertet i den anledning, så er det snart sidste frist for svar til høringsrunden.
Anden halvdel om håndværkerne i Ullerup omkring 1900 er selvfølgelig
med denne gang, og en tur ”down under” kommer vi også igen. Opfordringer til at samle penge ind til kræftens bekæmpelse, til at lave gymnastik, at
skrælle kartofler, spise sammen og til at hejse flaget er andet som kan læses
om i denne udgave af AU-posten
God læselyst
Bo
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Så er dagene så småt ved at blive længere, og vi glæder os
til forårets komme.
Et tiltag som vi vender tilbage til, er at sende en kuvert med
ud. Den håber vi at I vil tage godt imod. Formålet er blandt
andet, at vi i lauget har et samarbejde med Blans landsbylaug om badebroen dernede. Broen er noget, som børn fra
både Blans og her fra vort område har fornøjelse af. Den
skal kigges lidt efter i år. Der er mest de rør, der holder broen på plads, der er defekte, og som skal fornyes. Der er også
noget på broen, der skal repareres. Udgifter til materialer er i år på ca. 10.000
kr., hvor vi har lovet at betale det halve. Det er 5.000,- vi ikke havde budgetteret med. Men for børnene og dem, der gerne vil bade fra broen i Blans, gør
vi det gerne. (Broen har været billig i drift de senere år, men nu trænger den
til en omgang. Og så håber vi, det bliver billiger de næste år.) Så blandt andet derfor, beder vi om et bidrag til at hjælpe os. Vi har også en del udgifter i
skoven, hvor vi skal vedligeholde dansepladsen og bambusstien, som i øvrigt
ser ud til at blive benyttet flittigt. Vi har også andre udgifter med i forbindelse med f.eks. affaldsindsamling, trykning af blad osv.
Der er mulighed at tage kuverten med til generalforsamlingen. Ellers kan du
aflevere kuverten til bestyrelsen.
Der er også muligt at lægge kuverten i brevsprækken ved brandstationen.
Det er for ikke at have den type kuverter i en postkasse, så derfor har vi fået
lov til at låne deres dør. De to foreninger har ellers ikke noget med hinanden
at gøre, ud over at vi har et godt samarbejde, og hjælper hinanden så godt,
som vi kan.
Skulle kuverten blive væk, så kan Landsbylaugets kontonummer findes på
side 2 i bladet J
Og så er det generalforsamlingernes tid. Landsbylauget holder generalforsamling onsdag d. 13. marts, kl. 19.00 i kælderen ved der gamle kommunekontor, ved Avnbølvej 12. (Omme bagved / indgang fra Rosenvej)
Vi har i en tid kigget på mødesteder for foreninger og borgere i området. Og
der ville en større eller mindre del at Bakkensbro skole være ideelt.
Der er en stor søgning på gymnastiksalen og omklædningsrummet, både for
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løbere, gymnastik, badminton osv.
Landsbylauget er også en flittig bruger af skolen. Ikke mindst skolekøkkenet
og gymnastiksalen til fællesspisning og diverse møder.
En af de største grunde til at vi holder generalforsamling i kælderen i kommunekontorets kantine, er at vi har et lille depot der, og vi har mulighed for
at have ting stående der. Så det er det letteste, også med borde / stole, som
bare er klar til at bruge og skal ikke flyttes på. Men et mødelokale på skolen,
hvor vi også kan have ting stående tæt ved, ville nu også være godt.
Vi i landsbylauget´s bestyrelse håber som altid på stor opbakning til generalforsamlingen. Hvor vi blandt andet vil snakke om skolebygningen / mødested og laugets fremtidige arbejde.
Vi håber på og forventer at se representanter fra vore foreninger og lokale
borgere, der kan have interesse i vort arbejde, og evt. forenings lokale på
skolen. Der gælder alt fra biblioteket, kælderen, indskolingen, gymnastiksalen, omklædning, køkkenet, lagerlokale og lignende.
Jeg glæder mig til vi ses
Asmus

Kursus i at bruge en hjertestarter!
For at færdiggøre projektet med de to hjertestartere, som brandværnet har hængt op, har vi fået
ambulancereder Thomas Pedersen, til at komme
og vise alle interesserede, hvordan de skal bruges. Derfor håber vi at se så mange som muligt
på brandstationen mandag d. 25 marts kl. 19.00.
Da vi ikke har nogen ide om, hvor mange som vil komme til et sådant arrangement, vil vi meget gerne have tilmelding til dette.
Skriv eller ring til Bo: 21 86 17 08
eller Asmus: 21 76 31 30
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne marts, april og maj 2013
Adresser:

Graver og kirketjener
Sognepræst
Susanne Andreasen
Anders Kingo
Sandbjergvej 2
Langbro 2 b, Ullerup 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 12 17
74 48 74 80
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl.
Organist
17.00-18.00
Anne Mette Stæhr
Mandag fri
Tlf: 51 22 43 31
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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Kirkeværge
Jens Lei
Ballebrovej 17,
Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Regnskabsfører
Walther Brüning
Nederbyvej 83 b
6300 Gråsten

Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
www.ullerupsogn.dk
Besøg
Ønsker man besøg
af præsten hjemme
hos sig selv eller på
sygehuset, er man
velkommen til at
ringe
på 74 46 12 17.
Jeg kommer gerne!

KONFIRMANDER den 5. maj
Emil Leonhard Lauritzen
Anne Kathrine Madsen
Patrick Spangsberg Mathiasen
Sebastian Oksen Neumann
Joy Christensen
Jill Oechsle Lorenzen
Julie Petz Christensen
Kevin Henriksen

Blansskov 2 A
Kalvetoft 15
Rufasvej 21
Pottegade 9
Vestvejen 4
Brobølvej 23 B
Blansskov 20
Guldtoft 16

KONFIRMANDER den 28. april
Maria Dübe
Blansskovvej 17
Mads Fink Krabbe
Smedegade 20
Casper Dyreborg van Overeem
Bovrup Kirkevej 21
Nicolaj Madsen Thiesen
Blansvej 20
Christian Iskov Jensen
Langballe 36
Julie Rytoft Mortensen
Brobølvej 12
Mikkel Hildebrandt
Over Blåkrog 6
Mette Bastholm
Bækgade 3
Nikolaj Petersen Fangel
Povlstoft 32
Anne Rostgård Ravn
Blansskov 17
Laura Behnke Mathiesen Hansen Rufasvej 10
Sebastian Haug Krab
Sølvtoft 5
Alva Hamed Godiksen
Blansskov 16
Ricco Fischer-Henrichsen
Blans Nørremark 20
Jessica Sølve Elsbøl
Blansvej 3

Indlevering af telegrammer på brandstationen
Traditionen tro kan der
også i år på brandstationen i Ullerup indleveres
telegrammer og små gaver til konfirmanderne.
Medlemmer af menighedsrådet sorterer under
konfirmandgudstjenesten,
hvorefter den enkelte
konfirmand kan afhente
sine hilsner der.
Vi må - foranlediget af
andre års erfaringer - indskærpe følgende betingelser:
1. Hilsnen skal være påført korrekt navn og
adresse (kæle– eller kaldenavn accepteres ikke).
2. Seneste frist for indlevering er kl. 11.00
3. Blomster i vand modtages ikke.
Vi håber på forståelse for
disse enkle betingelser,
idet vi gerne fortsat vil
kunne yde konfirmanderne og deres familier denne service.
Menighedsrådet
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Gymnastik med store Bolde på Bakensbro skole!
Jeg starter gymnastik op med store bolde, håndvægte og elastikker på
Bakkensbro skole. Første gang er den 11.04. fra kl. 18.30-19.30 holdet kører
frem til 01.06. prisen er 140,00 kr. for 7 gange.
Timen indeholder opvarmning mave og rygøvelser, træning med håndvægte
og elastikker, udstrækning og afslapning til sidst.
Al træning foregår på store bolde. Der ikke så meget fokus på at få pulsen
op, men mere på muskeltræning, så trænger du til at blive strammet lidt op,
er holdet måske noget for dig.
Du skal selv medbringe en stor bold.
Tilmelding sker ved fremmøde.
Glæder mig til at se dig.
Hilsen
Anne Østergaard
mobil. 26208304
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Har afholdt den ordinære generalforsamling d. 19. februar, og blandt de fremmødte medlemmer var der en så stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde i det
forgangne år, at alle på valg blev genvalgt til endnu en periode.
Under generalforsamlingen var der kaffe og kage og aftenen sluttedes af med
minilotto.
Bestyrelsen ser altså stadig ud som følger:
Formand: Jørgen Rasmussen
74 46 14 09
Næstformand: Maren Hemmingsen:
74 46 12 78
Kasserer: Niels Erik Lund
74 46 10 69
Sekreter: Bente Sønnichsen
74 46 12 98 / 51 22 23 58
Menigt medlem: Didde Jepsen
74 46 15 80 / 42 19 14 49
Suppleant: Gunhild Grau Christensen 74 46 88 66
Suppleant: Meta Petersen
42 19 42 47
Kontrollant bilag: Louise Schultz
74 46 12 80
Bilagskontrollant: Else Reimer
21 31 33 36
Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen
74 46 11 12

Ullerup ZoneTerapi
Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi
Tlf.: 26 37 30 39 www.ullerupzoneterapi.dk
Gaveidé
Tilskud
Firmaaftale
Babymassage
kursus
Børn
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Udvikling! - Afvikling?
Det kunne vi i 1960-70´rne i Ullerup og Avnbøl.
Vi kunne sige ”mojn” eller ”dav” eller ”goddag”, uanset hvem vi mødte og
hvornår vi mødtes. Det var almindelig opmærksomhed dengang.
Vi kunne mødes på tre kroer: Ullerup kro, Stationskroen i Avnbøl og Marqurdts kro (Den Gamle Kro)i Avnbøl
Vi kunne samle 30-40 personer til aftenhøjskole på skolen.
Vi kunne om sommeren spille håndbold og fodbold på sportspladsen. Ja, næsten alle aldersklasser.
Vi kunne købe ind hos slagteren i Avnbøl, Bent Jensen
Vi havde to købmænd i Ullerup. Købmand Petersen og købmand Mathiesen
Vi havde tre købmandsforretninger i Avnbøl. Brugsen v/Harald Hansen,
købmand Henry Petersen og købmand H. Chr.Jepsen, - ja, og så ”æ lil købmand” i Avnbøløsten købmand P. Rasmussen.
Vi kunne blive klippet hos frisør T. Hansen i Avnbøl.
Vi kunne få lavet læderarbejder hos sadelmagermester Fritz Struckmann
Vi kunne købe ind hos ”Tatol” v/ Louise Schultz i Avnbøl
Vi havde to murerforretninger, Steffen Knudsen i Avnbøl og A. Skov i Ullerup
Vi havde to snedker/tømrer-forretninger i Avnbøl, P.Unbehaun og Karl D
Petersen
Vi havde en snedker/tømrer-forretning i Ullerup, P. Skovmand
Vi kunne høre og lugte os frem til plasturtepottefremstilling i Ullerup gl.
skole
Vi havde fire smedemestre: smedemester Juhl i Avnbøl, smedemester E.
Marcussen i Ullerup, smedemester N.Strågård i Ullerup og smedemester
Schmidt i Avnbøl.
Vi havde tre gartnere: gartner Nørager i Avnbøl, gartner Paulsen og gartner
Philipsen i Ullerup
Vi kunne få vognmandstransport fra Jørgensen i Ullerup, Christensen i Ullerup (+taxa)og
Schneefeldt´rne i Avnbøl
Vi havde en urmagerforretning i Ullerup v/urmager Bendixen
Vi kunne få nyforsålet vore sko hos skomager Rossen på Hundsbjerg i Ullerup
Vi havde to bagermestre i Avnbøl: Johan Andresen og Aage Christensen
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Vi kunne købe korn og foderstoffer på Avnbøl mølle hos møller Thomas
Madsen
Vi havde to bagermestre i Ullerup: Arens og Zöega
Vi havde to mekanikere: Andreas Petersen i Avnbøl og Valdemar Bruun i
Ullerup. Bruun kørte også ”Lillebil” (taxa)
Vi kunne leje en folkevogn hos Bennedsen i Ullerup
Vi kunne købe og få repareret landbrugsmaskiner hos FCP-maskiner i Avnbøløsten
Vi havde et møllebyggefirma i Avnbøl, v/ møllebygger Hans Å. Petersen
Vi havde også dengang blikkenslagerfirmaet W. Witt i Ullerup
Vi havde en ungdomsforening der kunne samle mange mennesker til arrangementer som f. eks dilettantskuespil, foredrag, bal, sportsarrangementer
o.s.v.
Vi kunne til gymnastikopvisninger stille med både et pigehold og et karlehold.
Vi havde politiske foreninger, der kunne samle mange til valgmøder m.m.
Vi havde en driftig husmoderforening
Vi kunne tage toget til Sønderborg fra Avnbøl station.
Vi kunne ordne vore postsager ved postkontoret på stationen i Avnbøl
Vi kunne få mælken bragt til døren (i flasker) af mælkemænd. Ivar Nissen og
Andreas Bladt.
Vi kunne købe brændsel og korn og foderstoffer i Lokalforeningen i Avnbøl.
Vi kunne også købe korn og foderstoffer hos Lyck og Co i Avnbøl
Vi kunne lære at køre bil hos Horne på Avnbøløstenvej
Vi kunne få gasflasker skiftet af Hans Chr. Callesen
Vi kunne om aftenen samle vore unge i Ugleklubben og i Avnbøl/Ullerup
Ungdomsskole
Vi kunne synge sammen i Ullerup sangkor med Holger Hansen som dirigent
Vi kunne holde nogle meget velbesøgte fastelavnsfester på skolen.
Vi kunne hvert år sende eleverne på skolen på udflugter og lejrskoler
Vi kendte alle vore ”sognerødder” og kunne komme til dem med fælles problemer. Det var i nærdemokratiets dage – på godt og ondt.
Vi kunne ordne finanserne I Ullerup ved ”Gråsten Bank” eller ”Sønderborg
bys Sparekasse” filialer v/ henholdsvis Heine Petersen og N.P,.Thuesen
Vi havde et ret beskedent Ullerup frivillige Brandværn, men med brandmænd med et fantastisk sammenhold.
Vi havde – også dengang – en kirke som samlingspunkt midt i sognet.
Vi kunne - …………., du kan sikkert tilføje flere ting. Prøv!
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Knud Tejlgaard Jensen
Februar 2013

21/3-08
Vågnede kl 8 i morges. Vejret var bare helt perfekt,
ikke en sky på himmelen, bare solen der varmede.
Skønt. Fik lidt morgenmad og gik så ned på stranden .
Første gang vi er på stranden i Byron Bay. Vildt lækker
sandstrand med store blå bølger, lige til at kaste sig ind
i for at blive afkølet. Lækkert. Var ude at bade nogle
gange og nød bare at slappe af og fede den.
Om eftermiddagen fik vi pludselig travlt, da det gik op for os, at vi skulle
booke hostel i Surfers Paradise (som vi skal til i morgen) Så vi brugte hele
eftermiddagen på at ringe rundt og forsøge at booke hostel, desværre uden
held. Fandt intet!
Lidt sjovt, da vi sad og spiste idag, kravlede der pludselig en stor grøn leguan rundt på bordet. Den var
bare så cute, Fuldstændig ligeglad med alle de mennesker der sad og kiggede på den, den sad bare stille
og roligt og “smilede” til kameraet. Hi hi, sød lille
ven.
Om aftenen gik vi bare tidligt i seng, da alle steder
har lukket, det er nemlig langfredag (good Friday,
som de kalder det her)
Nu vil jeg se om jeg kan falde i søvn, uden at ligge og gruble over vores boligsituation i morgen.
D. 22/3-08
Surfers Paradise: Rod, rod, rod og masser af stress. Morgenen startede med,
at vi skulle finde ud af, om vi kunne blive på vores hostel en nat mere og så
tage bussen videre til Surfers Paradise i morgen. Så jeg piskede rundt hele
morgenen. Først var jeg nede i receptionen for at høre, om vi kunne blive
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endnu en nat – det kunne vi godt. Så prøvede jeg at ringe til OZ bussen. Nøj
hvor jeg ventede i lang tid i telefonen. Efter ca. en halv time fik jeg at vide,
at de var en time bagud, så de slet ikke havde åbnet endnu. Kom endelig
igennem, men fik at vide, at de kun havde én plads tilbage i bussen til i morgen. Nåh – ikke særlig fedt.
Tog ned i byen, hvor vi havde en aftale på en netcafe med en mand, der kunne hjælpe os med at booke hostel i Surfers Paradise til på søndag. Fortalte
ham om vores boligsituation, som han fortalte videre til dem han ringede til
for at booke hostel ved. Til vores store held havde de lige fået et afbud til
morgen, så der var nu pludselig 2 senge i overskud.
Var nu også en hyggelig gåtur ned ad gaden i dag. Der stod en masse unge
mennesker og uddelte knus (free hugs), så vi fik en hel masse knus. Busturen
fra Byron Bay til Surfers Paradise tager heldigvis kun 1 1/2 time (småting i
forhold til, hvor længe turene ofte tager her i Australien)
Surfers Paradise er en rigtig turistby med en masse butikker, et godt natteliv
og en rigtig god strand. En rigtig underlig by, for der er en hel masse højhuse, men samtidig er byen så "lille" og hyggelig. Og så ligger den jo helt nede
ved stranden.
Da vi ankom til hotellet, var der bare gang i den. Lidt vildt, for klokken var
kun 16.00
Vi gik en tur ned i byen for
at handle lidt ind til aftens- Surfers Paradise
mad. Desværre fandt vi ud
af, at køkkenet på hostlet
var så klamt, at man slet
ikke havde lyst til at lave
mad her. Bwadr! Om aften
fik vi lidt at drikke og gik
lidt rundt i byen og kiggede. Men det var lidt underligt, så vi tog faktisk allerede hjem kl. 23.00 og gik på
hovedet i seng.
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23/3-08
Idag har vi tilbragt det meste af dagen på den super lækre strand, de har her.
Der var kæmpe bølger, og solen skinnede. Bare så skønt, og så blæste det
lidt, hvilket var vildt dejligt, da det kølede, mens man lå der og bagte,
Om aftenen gik vi rundt og kiggede lidt i byen. Mange fede butikker. Var
inde og få taget nogle gammeldags billeder, hvor jeg var klædt ud med korset, netstrømper og nederdel inde i en saloon. Var nu ganske sjovt, men fotogen var jeg bestemt ikke Jeg har sendt billedet hjem til Jesper, håber han bliver glad for det.
Var på italiensk restaurent og få pasta og derefter italiensk is. MUMS,
Nu ligger jeg her i sengen og nyder at slappe af. Skønno.
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Sommergymnastik
Start: tirsdag den 9. april 2013 kl. 16.00-16.45
Sted: Sundeved Hallen, Vester Sottrup
Instruktør: Jutta Østergaard, tlf. 3122 1001
Deltagerpris for 10 gange: 150 kr.

Børne Zumba – Zumbatomic 8-12 år

www.sundeved-gymnastik.dk

Sundeved Gymnastikforening

Børne Zumba – Zumbatomic 4-7 år

Start: tirsdag den 9. april 2013 kl. 16.45-17.30
Sted: Sundeved Hallen, Vester Sottrup
Instruktør: Jutta Østergaard, tlf. 3122 1001
Deltagerpris for 10 gange: 150 kr.

Aerobic / Zumbamix
Start: onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00-20.00
Sted: Sundeved Hallen, Vester Sottrup
Instruktør: Jutta Østergaard, tlf. 3122 1001
Deltagerpris for 10 gange: 200 kr.

Store bolde/elastikker/håndvægte
Start: torsdag den 11. april 2013 kl. 18.30-19.30
Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør: Anne Østergaard, tlf. 2620 8304
Deltagerpris for 7 gange: 140 kr.

Zumba
Periode 1:
mandag den 11. marts – 29. april 2013 kl. 19.00-20.00
Periode 2:
mandag den 6. maj – 24. juni 2013 kl. 19.00-20.00
Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør: Kari Pharao tlf. 2032 7802
Deltagerpris pr. periode (8 gange): 150 kr.
Begge perioder for 250 kr.

Pilates
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Start: torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00-20.00
Sted: Gymnastiksalen, Nydam Skolen, Vester Sottrup
Instruktør: Elin Johannsen tlf. 6177 6450
Deltagerpris for 10 gange: 200 kr.

Overlevelseschancen stiger betydeligt med en hjertestarter i nærheden
Når et menneske pludselig falder om med et hjertestop, gælder det om at
reagerer hurtigt med at yde førstehjælp og få tilkaldt hjælp.
Ambulancer i Danmark, er i dag alle udstyret med en hjertestarter, hvilket
har gjort sit til at overlevelse procenten er gået i vejret, samtidig er ambulance redderne blevet utrolig kvalificeret og dygtige til deres job. Problemet er til bare at der går tid inden ambulancen når frem med det rette udstyr.
I dag ved man, at bare efter 5 minutter falder overlevelseschancen med minimum 7 % i minuttet, dette har gjort at det nu er blevet tilladt
for menigmand, at anvende og bruge en hjertestarter, når uheldet er ude.
Overlevelseschancen stiger betydeligt hvis man i sin nærhed har en hjertestarter placeret, så det er muligt inden for de første 5 minutter at afgive det
første stød.
Zoll AED+Plus hjertestarter, guider førstehjælperen gennem hele genoplivningen og samtidig hjælper førstehjælperen med at udpege tryksted og
give den korrekte hjertemassage.
AED+ Plus måler og instruerer om hjertemassagen
har den rigtige trykdybde og hastighed.
Zoll AED+Plus har tydelig stemmevejledning, tekst
og billeder der guider førstehjælperen gennem hvert
eneste skridt på vejen.
19
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”Samarbejde og sammenhold giver flere naturoplevelser”
I Avnbøl og Ullerup står man sammen, og det har været med til at skabe
flere naturoplevelser i statsskoven.
Søndag den 14. april er der indvielse af den nye sti i Avnbøl Sned. Kigger vi
blot 10 år tilbage, så var Avnbøl Sned i manges øjne et stykke ikke særlig
interessant skov beliggende mellem Aabenraa og Sønderborg i Sønderjylland. Skoven blev drevet med traditionel skovdrift, og der blev ikke foretaget
synderlige hensyn til skovens publikum.
I dag er det anderledes. Naturstyrelsen har de senere år ændret politik omkring publikum og borgernes brug af statsskovene. Man ønsker i dag, at flere
bruger og anvender vores danske natur. Undersøgelser har nemlig vist, at vi
bliver gladere, sundere og føler mere livskvalitet ved at opholde os i naturen.
22

Når vi er ude i naturen, bevæger vi os mere, vi får nye oplevelser, og vi danner sociale relationer med de personer vi er sammen med.
Naturstyrelsen fik for godt 4 år siden en henvendelse fra Avnbøl Ullerup
Landsby Laug med ønsket om at lave et samarbejde. Et samarbejde, som
ville sætte fokus på alle de fokuspunkter, Naturstyrelsen har for at få folk til
at bruge statsskovene endnu mere. Landsbylauget ønskede at bruge Avnbøl
Sned til områdets ”Naturbase”, rekreationsrum og samlingssted.
I dag kan landsbylauget og befolkningen i området roligt klappe sig selv og
hinanden på skuldrene. Det kan de, fordi der i dag allerede er blevet lavet og
bliver lavet en lang række af aktiviteter og tiltag i Avnbøl Sned.


Dansepladsen er blevet genetableret.



Der afholdes Sct. Hans, påskefrokoster, fødselsdage og andre sociale
sammenkomster.



Skovens græsarealer klippes og holdes ved lige.



Skolen og SFOén bruger skoven aktivt.



Publikumsantallet er steget



Og nu er der etableret en flot sti rundt i skoven.



Alt dette lavet af områdets lokalbefolkning.



Naturstyrelsen takker for et godt samarbejde, og håber at mange vil
møde op og indvie den nye sti, og også fremover vil bruge skoven.

Med venlig hilsen
Naturstyrelsen, Sønderjylland
Yderligere oplysninger:
Naturvejleder Andreas Hermann, telefon 72543580 eller mail ahe@nst.dk
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Naboens uforståelige!
To gammol venne mødes.Pæ spør Jens æ det rigte te då ska gjyvtes?
Jens seje ja det æ regte nok.
Pæ spør æ hån rich,Jens nej.
æ hån køen ,Jens nej.
Hvofå væl då så gjyvtes,Hån hæ køjkort æ nå.

Jalsen æ nabo
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PENSION OG BUTIK
LABJOY

Denne reklameplads er
til salg!

- for hunde og
katteinteresserede
v/Betina & Ken Julius
Aabenraavej 151 Baså
www.labjoy.dk
TLF. 74420594 / 24630594

Interesseret?

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

Kirkepold anno 1866

Kirkepold anno 2013

Uden træer ser det lidt trist ud på pladsen
foran Ullerup kirke - men det er set før.
Med lidt tålmodighed og læsebriller på næsen, har jeg forsøgt at tælle årringe på de
gamle stubbe. 133 år, kom jeg frem til, så
mon ikke de er plantet kort tid efter det
øverste billede er taget.
Det lille tegning til højre viser kirken i 1849, hvor der altså var træer om kirkegården. Læser man lidt mere om kirken, kan man se, at der i 1618 er indkøbt lind til ”dem Kerkhaue”, og allerede efter kun godt 50 år i 1671 er købt
ask til samme formål. (Dengang fældede, afgrenede og opskar man nok heller ikke en håndfuld metertykke træer på et par arbejdsdage - de skulle nok
tages, før de blev for uhåndterbare.)
hvis alt går efter planen, så skulle nye træer kunne ses omkring kirkegården i
løbet af efteråret.
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Foråret nærmer sig, og snart kommer den tid, hvor vi fra brandværnet kommer på besøg for at sælge støttemedlemsskaber.
Som det nok er de fleste bekendt, har brandværnet fået midler fra både den
nu nedlagte husholdningsforening og fra Danfoss jubilæumsfond til at købe
hjertestartere for. Vi har i december måned sat hjertestartere
op både i ved klubhuset i Blans og ved brandstationen
i Ullerup. Dog mener vi, at der stadig
mangler én i området. Så derfor vil de
midler, vi samler ind omkring månedsskiftet
April-Maj gå til endnu en hjertestarter, som
skal placeres i Avnbøl.
Vi håber på som sædvanligt at blive taget godt
imod, når vi kommer med en bøn om hjælp.
Vh.
Ullerup friv. Brandværn.
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Små historier om håndværkere i Ullerup omkring år 1900
Urmager Lorenz Bendixen skulle oprindelig have været snedker, men ved et
uheld i værkstedet skadede han sit ene ben, hvorefter han kom i urmagerlære. Ved siden af den lille urmagerbutik blev der indrettet cykelværksted i laden. Særlig i årene omkring århundredeskiftet, da cyklerne rigtig kom frem,
havde Bendixen en udstrakt handel med dette nye befordringsmiddel, ja –
han gik endda så vidt, at han havde sine egne cykler mærket eget navn på
metalskiltet foran. Han var en rigtig dygtig urmager, han kone, Nandine, var
jordemoder i Ullerup.
Farversvend Peter Jensen arbejdede især med den helt specielle ”Ullerupperkobolt-blå”-farve. Den var ret vanskelig at indfarve på uld og tekstiler, men
Peter Jensen mestrede kunsten på Erich Hansens farveri i Ullerup.
Bagermester August Lassen havde mange børn som hjalp ham både i bageriet og i husholdningen efter konens død i 1907.
Malermester Peter Clausen havde en god forretning i Ullerup. Hans kone
holdt syskole for byens piger i skolealderen, og når skolen sluttede hen på
sommeren, holdt maleren altid et gilde for pigerne med dans og sangelege.
En dreng, der var kommet i lære hos Peter Clausen, var ret lille, da han kom
i lære. Men han voksede hurtigt, og hans bukser blev lidt for korte og stumpede. Det var der så en, der sagde, at bukserne vist var kortere end godt var.
Clausen kløede sig i nakken og sagde: ”Ja, nu er det ikke så meget bukserne,
men se, han har lidt svært ved at komme op om morgenen, og så må jeg jo
hjælpe ham op på sengekanten, og så er det, at kommer lidt for langt ned i
bukserne, og så skal de jo blive for korte!” Så blev der ikke snakket mere om
de bukser.
Glarmester Jacob Hansen – oprindeligt uddannet hjulmager – måtte efter at
have skadet det ene ben opgive faget. Men han oprettede en lille glarmesterforretning i Ullerup, hvor han bl.a. også rammede billeder ind. Han havde
også en lille tosædet fjedervogn og en lille hest, og han udførte lettere vogn27

mandskørsel for folk. Han kunne også køre folk f.eks. til Gråsten, Sønderborg eller Broager. Jacob ”Glaser”, som han hed i daglig tale, skråede meget
stærkt, og han spyttede ud af begge mundvige, så meget at en dame, der havde kørt med ham, erklærede, at det var sidste gang, hun kørte med Jacob, for
det kunne hun simpelthen ikke klare at se på.
Rebslagermester Hans Christian Clausen havde rebslagerbane langs vejen i
et træhus. Rebene blev solgt hovedsageligt til egnens landmænd, men også
til videresalg hos købmænd og isenkræmmere i Sønderborg og Gråsten.
Sadelmagermester Johann Dietrich Heinrich Lampe kom til Ullerup allerede
før 1860. Det ved man, for ved et eftersyn af alteret i Ullerup kirke lå der en
seddel, hvorpå der stod, at
P. S. Krøyer - Smedje i Hornbæk.
Lampe havde polstret
knæfaldet omkring alteret i
1860. Lampe var fra Meldorf i Holsten. Han fik aldrig lært at tale rigtig
dansk; han talte en blanding af tysk, plattysk og
lidt dansk, men for folk,
der kendte ham, betød det
ikke noget. Han gav sig af
med at kurere folk, og de
kunne få medicin hos ham
sammen med gode råd.
Han var homøopat, som
man kalder det på tysk. Hans ord kom hurtigt og sikkert, når han rådgav patienter: ”Ken kaffee trinken und ken tabak rauchen, und denn tre dag to bett
und ein løffel af det her! Und wenn dat nit helfe, den weet ik Gott verdamm
keen råt mehr!”
Skomagermester Christen Christensen blev kaldt ”æ hoj-skomache”, fordi
hans hoved var størrelsesmæssigt helt normalt, hans overkrop almindelig,
men hans ben var ualmindeligt korte, så når han stod op, var han meget lille.
Når Christen Christensen sad i sit værksted ud mod gaden, gik han ikke glip
af noget udenfor, for der var vinduer i både gavl og side. Hans kone var jordemoder – æ fostmo´ - som man kaldte hende.
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Smedemester Johann August Hymøller – en kraftig fyr, en rigtig smed med
arbejdsplads i bøndernes fællessmedie ved Ullerup Kirke. Da kirken skulle
bygges, skulle der bruges en hel del beslag, lige som der skulle smedes et
årstal til forsiden af tårnet. Arkitekten ville have, at man skulle tage en smed
fra Gråsten eller Sønderborg til opgaven, men da han fik at vide, at byens
smed godt kunne lave den slags, sendte han en mand hen med en ordre på et
bestemt beslag. Han kom tilbage med beslaget, og nu var smed Hymøller
antaget.
Møller C. Johansen byggede Ullerup mølle i 1899, men allerede i 1906 flyttede han fra Ullerup.
Barbermester Peter Petersen Laut var en stor og statelig mand, der foruden at
varetage barbering og klipning kunne spille violin. Ja, og det gjorde han, da
taget på huset var taget af til nytækning og det øsregnede hele natten, så vandet løb ned gennem loftsbrædderne. Ind mellem optørring af regnvandet tog
han violinen og spillede en lystig melodi. Han døde kun 30 år gammel, og
hans kone måtte han se sig om efter noget andet. Hun lærte så til jordemoder,
og utallige er de børn, hun har været med til at sætte i verden.
Skræddermester Frederik Christian Ehlers boede kun kort tid i Ullerup. Han
flyttede til Avnbøl, hvor han både virkede som skrædder og som barber. Senere flyttede han til Sønderborg, hvor han blev uniformsskrædder for garnisionen der.
Alle disse mænd, som her er beskrevet, var sammen med deres hustruer og
børn en stor del af det liv, der dengang omkring år 1900 var i landsbyen Ullerup. Det var der selvfølgelig også mange andre, der medvirkede til, men
alene håndværkerbilledet har været baggrunden for, at det netop blev håndværkerne, der her i artiklen giver et tidsbillede fra en svunden og lidt fjern
tid.
Kilde: N.P. Thuesens artikel i ”MUNIN”
Knud Tejlgaard Jensen
(se billede på næste side)
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Peter Paulsen står i øverste række længst til venstre
Nicolai Andersen står også i øverste række som nr. 2 fra venstre
Christian Hansen står i øverste række længst til højre
Lorens Petersen sidder i mellemste række længst til venstre
Jørgen Jessen sidder i mellemste række som nr. 2 fra venstre
Christian Clausen sidder i mellemste række som nr. 3 fra venstre
Carl Lorenzen står i bagerste række som nr. 3 fra venstre
Andreas Danielsen står i bagerste række som nr. 4 fra venstre
Thomas Dietrich Carstensen sidder i mellemste række som nr. 4 fra venstre
Jørgen Nicolai Jensen sidder i mellemste række yderst til højre
Lorenz Bendixen står i nederste række yderst til venstre
Peter Jensen sidder som nr. 2 i nederste række til venstre
August Lassen sidder som nr. 3 i nederste række til venstre
Peter Clausen sidder som nr. 4 i nederste række til venstre
Jacob Hansen sidder som nr. 5 i nederste række fra venstre
Hans Christian Clausen sidder som nr. 6 nederste række fra venstre
Johann D. H. Lampe er den 7. i nederste række fra venstre
Christen Christensen er nr. 8 i nederste række fra venstre
Johan Hymøller er nr. 2 fra højre i nederste række
C. Johansen står yderst til højre i nederste række
P. Petersen Laut ligger forrest som nr. 1 fra venstre
Frederik Ehlers ligger forrest som nr. 2 fra venstre
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Kæmpe vindmøller!
Debatoplæg om vindmøller ved Blans og Lavensby er i en 4 ugers offentlig
høring: fra den 6 feb. til den 6 marts 2013.
Du har mulighed for at se de to debatoplæg på www.sonderborg.dk under
fanebladet ”høringer”
Her kan du også læse om muligheden for at komme med dine bemærkninger
til projektforslagene.
Læs mere om disse kæmpevindmøller på Vindmøller med om tanke
www.vmmo.dk og www.stilhed.eu
Få mere information på www.sonderborgkommune.dk
Fremlæggelse af debatoplæg
Debatoplægget udsendes i henhold til Planlovens §22 om indkaldelse af forslag og ideer mv. med henblik på planlægningsarbejdet.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til debatoplægget, eller vil du vide mere om dine muligheder for at påvirke planlægningen, er du velkommen til at kontakte:
Sønderborg Kommune
PLAN
Jan Daniel Fandrey
jdfa@sonderborg.dk
Tlf. direkte 8872 5443

Udsigten fra købmanden i Blans mod slagteriet.

Forslag og ideer sendes til:
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Udsigten fra købmanden i Blans mod slagteriet,
eller til
med vindmøller.
planafdeling@sonderborg.dk
senest den 6. marts 2013 for at
kunne indgå i det videre planlægningsarbejde.
Afsenders navn, adresse og evt. E-mailadresse anføres.
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Fastelavn fik brandværnets lokaler fyldt til bristepunktet!
Lørdag d. 9. februar slog brandværnet endnu en gang dørene op til fastelavnsfest for alle børn og voksne i slukningsområdet - og folk fra vidt omkring kiggede ind!
Præcis 88 børn med tilhørende voksne
fyldte brandstationen til bristepunktet!
Igen i år var der stor opfindsomhed i udklædninger - det er rigtig dejligt at se ,at der
bliver lagt så stor energi i arrangementet!
På brandværnets hjemmeside www.ufbr.dk
kan du se de heldige konger, dronninger,
prinsesser og prinser - og flere billeder.
Brandværnet vil gerne takke alle de mange, der støttede arrangementet og
håber, at alle fik nogle gode timer, og at alle ses igen til næste års
fastelavnfest.
Fakta om fatelavn
Fastelavn betyder egentlig aftenen før fasten. I gamle dage var fastelavn det
sidste store brag, hvor man festede, lavede sjov og spiste godt, inden man
begyndte den lange fasteperiode, som varede helt til påske. Fasten varede i
fyrre dage, som en efterligning af Jesus’ fasteperiode i Det Nye Testamente.
Det var meningen, at man skulle løsrive tilknytningen til det materielle, så
man i stedet kunne vende sig mod Gud og forberede sig på at modtage påskens budskab.
Lidt tal fra Brandkaptajn Jørn Mathiesens årsberetning!
Vi har i 2012 haft 60 udrykninger, hvoraf de 33 har været til slagteriet. Af de
33 udkald var kun 6 reelle alarmer. De resterende 27 udrykninger til slagteriet var følger af rengøringspersonalets vanddamp i røgmeldere, påkørte
nødtryk osv. De alarmer, som ikke har omhandlet slagteriet, har drejet sig
om alt lige fra oliespild og bygningsbrande til alvorlige ulykker i trafikken.
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Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag den 7. april.
Tag godt imod vore indsamlere den 7. april.
Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg i Sundeved vil gerne sige tak til alle,
der giver et bidrag, stort eller lille, og tak til alle, der hjælper til ved
indsamlingen.
Har du lyst til at være indsamler, kan du ringe til:
Anke i Blans på tlf. 7446 1489
Kirsten i Nybøl på tlf. 7446 7070
Anne i V. Sottrup på tlf. 7446 7406
Anna i Ullerup på tlf. 7446 1259
Med venlig hilsen
Lokaludvalget i Sundeved

Jule afslutning i i dagplejen ROLLINGERNE
D 12-12 -12 holdt dagplejen ROLLINGER juletræsfest i gymnastiksalen på
Eckersberg Børneunivers. Dagen startede traditionen tro med rundstykker
og hyggesnak med en masse dejlige børn, forældre og dagplejere.
Der blev danset om juletræet, hvor der blev sunget forskellige julesange, da
julesangene var sunget, blev der kaldt på julemanden, som havde godteposer
med.
Der blev hygget og smovset og tak til forældrene for deres opbakning
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Lanterne fest
Dagplejen ROLLINGERNE
Bedsteforældre og forældre deltog i årets lanternefest for dagplejen. Vi gik
alle med de tændte lanterner, som børnene selv havde lavet, en tur rundt omkring kommunekontoret, imens der blev sunget "Lanterne, lanterne, sol og
måne og stjerner". Bag efter gik vi ned i legestuen, hvor vi hyggede os med
kager, som forældrene havde bagt.
Vi takker mange gange for den store opbakning fra forældrene men også
Bedsteforældrene.:-)

Klub tilbuddet BOBS
Er der nogen, som kunne tænke sig at videreføre klubtilbuddet Bobs efter
lukningen af Bakkensbro skole i 2013 ?
Har du, eller kender du nogen, som har lyst og energi til at stå for et klubtilbud for unge mennesker i Avnbøl/Ullerup området, er du meget velkommen
til at kontakt mig for videre information.
Mvh.
Kedde (formand i BOBS) mobil 29891970
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Bladuddelere efterlyses til dele af Avnbøl og til Åbenråvej!
Har du lyst til fire gange om året at bruge en time eller to at på dele AUposten ud, på gåben, cykel, knallert eller i bil, med dig selv, dine børn eller
forældre, så kontakt mig på: 21 86 17 08
bobonde@gmail.com
Kalvetoft 4, i Ullerup
Bo

De kan det der med kartoflerne!
Vi har før fortalt om Ullerups kartoffelavlerklub - de fem herrer, som hvert
forår kappes om at få størst muligt udbytte ud af hver deres fire kartofler.
Jeg lod mig forleden fortælle, at dette års dyst for længst er skudt i gang eller for længst er begravet, om man så må sige.
Nu er det kommet redaktionen for øre, at en udbrydergruppe fra kartoffelavlerklubben har kastet sig over de sagesløse kartofler, som vi hujende horder
kaster sig over, når alle er inviteret til fællesspisning på skolen.
Jeg har ikke indtryk af, at de mange kilo kartofler bliver skrællet på tid, eller
i et fælles lokale, med en dyst for øje, men blot hjemme i de respektive køkkener. Netop derfor har alle mulighed for at deltage i den disciplin. Så hvis
du vil hjælpe lidt til med de mange kartofler, vi skal spise sammen med den
stegte flæsk tirsdag d. 19 marts, så kontakt Robert på: 40 76 67 18, og bliv
en del af den nye kartoffelskrællerklub
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Tøjdemonstration i Ullerup.
"Vi glæder os til at præsentere vores nye kollektion SPRING/SUMMER 2013. Inspirationen er taget fra Karen Blixens afrikanske farm,
hvor lyset og farverne sætter scenen.
Med lækre, sprøde og støvede toner, kunstneriske akvarelprints af junglens dyr og masser af
tidløse og flotte detaljer, glæder vi os til at klæde masser af børn lækkert og luxuriøst på."
Mød op i kantinen under kommunekontoret
Torsdag d. 14. marts kl. 19.00
Se mere på www.milkcopenhagen.com
Spørgsmål vedr. dette ring til Ulla på: 40 95 36 57

Flaglauget i Avnbøl/Ullerup har nu eksisteret i et par
år, men det fungerer ikke helt problemløst. Der er
nemlig en udpræget mangel på Avnbølborgere, som vil
tage sig af flaget i Avnbøl. Eller sagt mere konkret der er ingen. Derfor opfordres man til at melde sig under fanen (om man så må sige), hvis man er Avnbølborger og gerne ser byens flagstang benyttet de få gange om året, der er mulighed for det.
Intresseret? Så kontakt: Robert Johannsen
Kirkepold 4, Ullerup
Tlf.: 40 76 67 18
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Søndag den 21. april
kl. 10-12 Bakkensbro skole
Vi sørger for godt vejr og affaldssække - og som vi plejer,
serverer vi øl, vand og pølser til middag, når vi alle er
kommet hjem fra vore ruter.
Du skal altså bare komme med dit gode humør, og så får
vi et par hyggelige timer sammen - som vi plejer

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 9.marts 2013
Kl.11.00 i Sundevedhallen
Gæstehold: 30+ Dybbøl
Agerskov Ungdomsskole (132 elever)

S u nd ev ed G y m nas t ik f o re nin g
w w w. s u n d e v e d - g y mn a s t i k . d k
Tilskuerentre: 25 kr. - børn indtil 15 år gratis adgang
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Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til generalforsamling
onsdag d. 13. marts klokken 19.00
i kantinen under kommunekontoret Avnbølvej 12.
Med dagsorden iflg. vedtægter.

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 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv inden
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.
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Tirsdag d. 19. marts klokken 17.30. Menuen står denne gang på:

Stegt flæsk med persillesovs!
Da vores skole snart lukker, er vi naturligvis bekymrede for mulighederne for, om vi i fremtiden også kan bruge skolens lokaler
til bl.a. gymnastik, møder og fællesspisning. Derfor vil vi invitere byrådets politikere til at spise sammen med os denne aften, og
vil efterfølgende opfordre til debat om netop dette emne.
Bl.a. derfor, og fordi fællesspisningen altid er godt besøgt, forventer vi et stort fremmøde denne aften.
Pris:





Voksne 20,Børn 10,Øl 10,Vand 5,-

Husk selv tallerkner og bestik.
Har man lyst til at hjælpe, må man meget gerne melde sig til:
 Madlavningsholdet
 Bordopstillingsholdet
Tilmelding senest d. 15. marts.
Ring eller sms til Agnete eller Bo
På: 61 69 77 70 el. 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
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