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

Også i Ullerup sogn blev 100 året for første ver-
denskrigs afslutning markeret d.11/11. Her med 
klokkeslag, stilhed, en tale af formanden for menig-
hedsrådet Randi Bastholm som efterfølgende lagde 
en krans til minde om sognets 73 faldne sønner un-
der krigen.  
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AU-Posten er et gratisblad 
trykt i 500 eksemplarer. 
Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, 
Bojskov, Rufas og 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       Tlf.: 21 76 31 30  
 
Næstformand  Jette Moos   Avnbøløstenvej 24 Tlf.: 24 49 33 34 
 
Sekretær og BAKC udvalgsformand  
   Dorthe Strange Nielsen Kirkepold  18  Tlf.: 40 86 09 85 
 
Kasserer      Bo Bonde   Kalvetoft 4  Tlf.: 21 86 17 08 
 
Bestyrelsesmedlem  Johannes ”Johs” Hansen Rosenvej 1  Tlf.: 61 71 57 56 
  
Bestyrelsesmedlem Robert Johannsen  Kirkepold 4  Tlf.: 20 62 32 44 
 
Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen  Kirkepold 4  Tlf.: 40 95 36 57 
 
Bestyrelsesmedlem Janny Pedersen  Bojskovskov 26 Tlf.: 74 65 14 99,  
 
 
Email og webadresser: 
Bestyrelsen                       kontakt@au-laug.dk 
Au-Posten                      redaktion@au-laug.dk      
Landsbylaugets hjemmeside                   www.au-laug.dk 
  
 

Deadlines til 
bladet:  
15. februar 
15. maj 
15. august 
15. november 

Bakkensbro - B.A.K.C. 
 
Udvalgsformand  Dorthe Strange Nielsen Kirkepold  18  Tlf.: 40 86 09 85 
  
Lokaleudlejning Helga Staugaard  Rosenvej 1  Tlf.: 61 71 14 02 
 
Lokaleudlejning Laila Bruhn   Bakkensbro 3  Tlf.: 23 32 70 34 
 
Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr.  
på konto 9797   0001147382.  
Ved indbetalingen vil det være fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives. 
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At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man 

ha'. Sådan mente H. C. Andersen, og han har jo nok ret. Med 

henvisning til forsidefotoet denne gang er i det mindste den ene 

ting blevet en del bedre i løbet af de sidste 100 år. Vi må gå ud 

fra, at ikke alle de faldne soldater har tilhørt det danske mindretal, 

men uanset sindelag og tilhørsforhold har nok de færreste fundet 

det rart at blive sendt i krig. Og hvis altså ikke den lille blomst i sommerens 

løb er tørret ud på grund af den rigelige sol, kan vi faktisk godt sætte flueben 

ud for hele molevitten. Hvis vi nu tolker HC’s ord i lidt mere overført betyd-

ning og samtidig holder det op imod vores lille sogns hverdagsliv, kan vi vel 

også være tilfredse. Hen over sommeren har Blansingerne måttet undvære 

deres købmand, men de har nu samlet penge sammen til at købe den gamle 

forretning. Tina, for hvem købmandstilværelsen ikke er fremmed, vil drive 

forretningen videre, når den inden længe med frivillig hjælp er nyistandsat og 

indbydende at handle i.   
Her i Avnbøl-Ullerup kan vi frydes over en snart helt nedrevet ruin på Avn-

bølvej, og flere fjernede skrotbiler andetsteds i byen. Hvorvidt den skrivelse, 

landsbylauget har sendt til kommunen om de skæmmende matrikler i områ-

det, er årsag til den begyndende oprydning er årsagen, eller om det er et rent 

tilfælde, ved nok kun de få, men vi håber da, at tendensen fortsætter længere 

op ad vejen og hele vejen igennem Avnbøl. Nogle af os var bekymrede for 

vores fællesspisninger og deres fortsatte eksistens, efter at Ulla og Robert 

meldte pas på madlavningsholdet. Denne bekymring viste sig ubegrundet, 

idet der har været god vilje til at være madmor/far for en aften.  

Om nogen før har sagt at status quo er lig tilbagegang, kan jeg ikke lige finde 

ud af, men om ikke andet, så gør jeg det nu. Vi har i nogle år haft 

”drengeaften” på Bakkensbro, hvor vi har serveret hjemmelavede gule ærter 

med diverse tilbehør. Dette har helt bestemt været en succes. Men da mulig-

heden bød sig, har vi nu tilføjet en ekstra linje på menukortet. Bryder man sig 

ikke om de gule ærter, kan man nu vælge en anden gammel klassiker – nem-

lig tarteletter med høns i asparges. På den tilsvarende ”pigeaften” har man 

været knap så traditionsbundne, og hvad tovholderne her har fundet på, kan 

vi nok læse om i forårets udgave af AU-Posten 
Til sidst en skal lyde en opfordring til at stemme på hvem af de tre nominere-

de som skal have titlen som årets ildsjæl i Avnbøl-Ullerup, og ikke mindst 

meld dig som hjælpende ånd til vinterens drengeaften på Bakkensbro.  
Bo 
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Ullerup 
sogns 

kirkeblad 
Kirkesiderne vinter 2018/19 

 Præst 
Lis-Ann Rotem  
Langbro 2b 
Tlf.: 29930002 
mail: laro@km.dk 
 
Skal I have dåb, bryllup eller lignen-
de, så kontakt kordegn Susanne Elef-
sen på telefon: 25 73 71 70 
 
Henvendelse til menighedsrådet kan 
ske til 9009@sogn.dk 
 
Menighedsrådsformand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.:    74 46 11 45 
Mobil: 40 47 63 14 
 
Graverkontor 
Graver og kirketjener 
Tlf.: 74 46 18 58  
mail:  graverkontor@ullerupsogn.dk 

Kirkeværge 
Henrik Ohlsen 
Trekanten  23 
 
Kasserer 
Christian Svane Christiansen 
Philipsborgvej 11 
 
Regnskabsfører 
Det fælles regnskabskontor 
Att. Ullerup Sogn 
Ringgade 98 A 
6400 Sønderborg 
 
Hjemmesiden 
For aktuelle nyheder, eventuelt aflys-
ning af arrangement, artikler, prædi-
kener, m.m.  
Klik dig ind på 
www.ullerupsogn.dk 
 
Facebook 
Ullerup kirke 

Julehjælp 
Har du brug for julehjælp? Så skriv til præsten på laro@km.dk 
Al henvendelse behandles i fortrolighed – naturligvis. 
M.v.h. 
Sognepræsten 

mailto:bfl@km.dk
mailto:laro@km.dk
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Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter 
Der er atter aktivitet og liv i alle lokalerne på BAKC. 
Der er kommet to nye foreninger til, der benytter hjemkundskabslokalerne. 
Blandt andet foreningen ”Børnesjov i køkkenet”, hvor der laves mad i 
”børnehøjde”. De 12 børn i alderen 6-12 år har 6 onsdage fokus på sund kost 
og lærer vigtigheden i at have en god håndhygiejne i køkkenet. 
Børnenes smagsløg bliver udfordret, og de lærer at ”tage grydeskeen i egen 
hånd” 
Man kan nu booke festlokalet på BAKC via vores hjemmeside www.au-
laug.dk. 
Der skal logges ind med NEM-ID og og vælges – foretag booking, derefter 
vælges gruppen: Bakkensbro aktivitets- og KulturCenter under Booking af 
Medborgerhuse, Foreningshuse og Lokaler.  
Booking af lokaler kan også stadig gøres ved at kontakte Laila eller Helga. 
 
Siden sidste ”Bakkesnak” er den nye brugeraftale mellem Sønderborg Kom-
mune og Bakkensbro Aktivitets- og kulturCenter underskrevet, der er blevet 
lavet tiltrængte reparationer på nogle vinduer, opsat puslebord på handicap 
toilettet i festlokalet og mødelokalet i Bakkehuset står færdigt. 
Mandag d. 29. oktober var de trofaste BAKC hjælpere mødt op til arbejds-
dag på BAKC. Damerne gik i krig med hovedrengøring af køkkenet ved 
festsalen og mændene lavede andet forefaldende arbejde.  
 
Vi søger fortsat en eller flere pedeller der på sigt kan afløse de nuværende 
Haje og Jøgge, samt flere BAKC-hjælpere, der kan hjælpe til en formiddag 
eller to med forskellige opgaver. 
Interesserede kan henvende sig til undertegnede. 
 
Tusind tak til alle de frivillige der i 2018 har givet en hjælpende hånd for at 
vi kan få huset til at fremstå så pænt og præsentabelt, som det gør eller hjul-
pet på anden måde. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, når vi når så vidt. 
 
Venlig hilsen 
Dorthe Strange Nielsen  
 

https://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/index.php?module=nyenkeltdag&page=opretbooking&menuid=12
https://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/index.php?module=nyenkeltdag&page=opretbooking&menuid=12
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Bakkensbro Aktivitets- og Kultur-Center 
Udlejningsbetingelser: 
Hvem kan leje? 
Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt 
og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro.  
Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav 
om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester.  
Lokalerne er til max 70 personer. 
Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til 
evt. lejemål.  
Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato bortfalder retten til 
tilbagebetaling af den indbetalte leje. 
Priser: 

1. Weekend (fredag, lørdag, søndag) 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

900,-kr. + depositum 

Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale 

2. Hverdage (mandag til torsdag) 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

500,-kr. + depositum 

Lejemålet går fra kl. 13.00 til næste dag kl.12.00 eller efter aftale 

3. Leje weekend aften inden = 1,5 dag 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

1350,-kr. + depositum 

     4.    Leje hverdage aften inden = 1,5 dag 

            750,-kr. + depositum   

Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositum 
tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig stand, senest 
en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det på lejerens 
regning. 
Ca. 4 dage før kontaktes udlejer på tlf. 61711402 eller 23961394, og der la-
ves aftale om udlevering af nøgle osv.  
Lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting. 
Vigtigt!!! 
Affaldssortering som der står på de opstillede containere (ligesom hjemme) 
– pap uden madrester og plastic for sig 
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– dåser/flasker 
– husholdningsaffald 

Varme: 
Lejer skruer selv op for varmen i festlokalet – termostat sættet på 3 
Efter brug skrues der ned igen på 2 
 
I køkkenet forefindes der: 
Der er indkøbt service (tallerkner, glas, bestik og lign.) til 70 personer. 
Køkkenet indeholder bl.a. et gaskomfur, en industriopvaskemaskine og en 
kaffemaskine. 
Brugervejledning til ovennævnte maskiner hænger ved maskinerne. 
Lejer medbringer selv karklude, viskestykker, opvaskemiddel, køkkenrulle 
og lign.  
Husk skåle og bøtter til madrester. 
Ituslået service modregnes i depositum. Udfyld venligst skema, som ligger i 
køkkenet, til dette formål. 
Generelle regler  
Bakkensbro´s aktivitets og kulturcenter har intet ansvar for tyveri eller be-
skadigelse af lejerens ejendom/genstande. 
Færdsel på BAKC`s arealer er på eget ansvar 
Af hensyn til naboer spilles der musik til senest kl. 02.00 
På toiletterne er der papirhåndklæder, sæbe og toiletpapir 
Anvend kun de lejede lokaler 
Der må ikke fjernes inventar fra Bakkensbro 
Tobaksrygning er kun tilladt i overdækket rygegård 
Rengøring efter brug: 
Rengøringsartikler findes i det lille rum ved siden af toilettet  
Borde vaskes af, stole efter behov 
Gulve støvsuges og vaskes 
Køleskab tømmes og tørres af  
Komfur, ovn, køkkenborde og gulve rengøres og vaskes.  
Gymnastiksal efterlades i samme stand, som den blev modtaget  
Inventar sættes på plads.  
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Under mødet serverer landsbylauget en kop kaffe, 
og der kan købes øl/vand 



 15 

 



16  

 



 17 

 

Er du vores nye hjælper på BAKC? 

BAKC´s trofaste hjælpere søger flere frivillige, 

der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd 

med forskellige opgaver på BAKC. 

Vil du høre mere om, hvad det indebærer at 

være hjælper, er du velkommen til at kontakte: 

 BAKC udvalgsformand Dorthe Strange Nielsen 

på 40860985 
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Mojn Jønne, hvo møje veje då? 

Æ  veje 120 kilo mæ brelle. 

Hvo møje veje då så uen brelle? 

Det veje æ it - så kan æ it se æ 

tall. 
 

Jalsen æ nabo 

Under 1. verdenskrig  
- deltog ca. 70 millioner soldater.  

- ca. 9 millioner soldater faldt,  

- ca. 22 millioner kom igennem kri-

gen som sårede og invaliderede.  

- da krigen endelig sluttede, savne-

des ca. 5 millioner soldater.  

Danmark deltog jo ikke i krigen, 

men fra det den-

gang tyske Søn-

derjylland del-

tog ca. 30.000 

soldater. ca. 

4.000 kom al-

drig hjem fra 

krigen i live - 

heraf 73 fra Ul-

lerup Sogn. 
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To – eller flere i Ullerup i midten 
af 1900-tallet. 
 
På Kirkepold ligger denne bygning: 

 

Den har haft skiftende ejere og skif-
tende funktion. 
I 1950’rne og 60’rne boede Heine 
Petersen her. Han var både graver og 
bankbestyrer og telefoncentralbesty-
rer. 
Banken var en meget lille filial af 
GRÅSTEN  BANK.   Man gik ind 
ad hoveddøren og ind til venstre, 
hvor Heine dels klarede bankekspe-
ditonerne og dels klarede at passe 
telefon-centralen  ”Avnbøl” Han 
havde som regel styr på om abon-
nenterne var hjemme, når nogen for-
langte et nummer. Man behøvede 
ikke altid at forlange et nummer – 
man kunne bare sige ”æ vil gern’ ha’ 
æ slaude”, så kunne Heine hurtigt 
sætte en ind på rette telefonlinie. 
Her hentede jeg så min månedsløn, 
og fik altid en kvik bemærkning fra 
Heine med i købet! 

Den anden ”bank-bygning” havde til 
huse her: 

 

Indenfor de to nærmeste vinduer 
havde N.P.Thuesen kontor. Herfra 
kunne han administrere sit job som 
sognefoged, brandkaptajn og spare-
kassebestyrer. ”Banken”  var en spa-
rekasse ”Sønderborg Bys Sparekas-
se”. 
Thuesen var storryger, så man måtte 
igennem en tæt røgsky for at få kon-
takt, men så fik man til gengæld pro-
fessionel behandling sammen med 
en snak om livet på Avnbøl-Ullerup 
skole (ja, sådan hed den, indtil den 
fik navnet Bakkensbro skole). 
Thuesen var udlært karetmager. Han 
opbevarede alle de gamle redskaber 
til et karetmagerværksted, selv om 
han for længst havde standset virk-
somheden som karetmager. 
Thuesen havde en legendarisk lokal-
historisk viden. 
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Af gartnerier  i Ullerup var der ikke 
mindre end tre. 
 

Den ene havde forretning og drivhuse 
her på Højholt i denne fine gamle 
bygning: 

 

I husets ene ende  (tv i billedet) lå 
gartnerbutikken, hvor gartner Poulsen 
og hans dygtige kone solgte de pro-
dukter, som de selv havde avlet – 
dels i drivhusene nord for huset og 
dels fra friland. 
Man kom ind i butikken gennem ho-
veddøren og derfra ind til venstre. I 
øvrigt havde der tidligere været slag-
terbutik. 
Jeg husker især de fine, fine advents-
kranse, som fru Poulsen bandt. 
 
 
 
 
 

Bag denne bygning på kirkepold hav-
de gartner Jørgensen sit gartneri. 

 

Jeg tror nok, at han solgte sine varer 
på torvet i Sønderborg, men jeg ved, 
at jeg har købt nye kartofler her. 

 

På Kalvetoft  - nabo til U.Witts værk-
sted – lå det tredje gartneri 
”Philipsens gartneri”  Stuehuset var 
en smuk, enlænget, hvidkalket ejen-
dom, og bagved havde gartneren så 
sit drivhus og sine velholdte bede. 
Gartner Philipsen og hans kone var 
de mest elskelige personer. Vi købte 
jordbær der – og altid fik vi de aller-
fineste bær. 
(Knud Tejlgaard Jensen) 
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Jeg synes, at Avnbøl og Ullerup har et alvorligt problem. 
Over 50 huse er hver dag ramt af støj fra lastbiler til og fra Blans-slagteri. 
Truenbrovej og Avnbølvej bliver brugt som hovedvej. 
Det er jo ikke en hovedvej med rundkørsler og vejbump. 
Der kommer ca. en lastbil hvert 10 minut. 
Og ingen tænker på hvad vores huse har tabt i værdi. 
Jeg vil derfor ønske, at man kunne flytte lastbiltrafikken til den rigtige ho-
vedvej Aabenraa - Sønderborg.  
En lastbil kan jo alligevel ikke køre mere end 80 km/timen. 
 
Jeg skriver dette i håb om, at én ville kunne få det taget op i byrådet. 
 

Mvh. Frank 
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Kom godt fra start i dit 
første hus 

- sådan får du en sund og energirigtig 

bolig 

Drømmer du om at skifte den lille lejlig-

hed ud med hus og have, eller har du 

næsten lige skrevet under på købs-

kontrakten på dit nye hus? Men mangler 

du gode råd og vejledning til, hvordan 

du skal håndtere købsprocessen? Eller 

hvordan du bedst kommer fra start med 

husets energimærke og tilstandsrapport, 

så du får det optimale indeklima for dig 

og din familie? 

Så har du mulighed for at deltage ved 

en inspirationsaften, hvor fagpersoner 

informere og rådgive dig, så du kommer 

godt fra start med dit første hus.   

Arrangementet afholdes på Alsion 

tirsdag d. 20. november 2018, fra kl. 

kl. 19:00 – 21:00. 

Tilmelding skal ske senest d. 16. 

november på: www.projectzero.dk/

komgodtfrastart 

Program: 

• Tips og råd før du skriver under ved 

tidligere ejendomsmægler 

• Hvad er det nu energimærket bety-

der? ved Energistyrelsen 

• 5 gode råd fra kommunen ved Byg & 

Bolig, Sønderborg Kommune 
Samtalecafé med fagpersoner og søn-
derjyske tapas 

http://www.projectzero.dk/komgodtfrastart
http://www.projectzero.dk/komgodtfrastart
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 Husk på at Ellen og 
Bente afholder årets 
sidste lottospil d. 13. 
december 

Omkring 6.500.000 civile mennesker blev dræbt under 1. 

verdenskrig. Selv ikke de neutrale landes befolkning gik 

ram forbi i disse år. 722 danske fiskere og søfolk mistede 

livet, som følge af at deres både gik under på grund af sam-

menstød med miner, eller blev truffet af tysk ubådsskyts. 



26  

 



 27 

 

1. via e-mail: Jeg synes Johannes Bruhn fortjener prisen. Han gør sammen 

med beboerne fra Nøddebo en stor indsats for at omgivelserne ser godt ud. 

Han tilplanter krukker og kasser og sørger for oprydning. 

Mvh 

Lis Wolf Christiansen 

Blandt disse tre nominerede vil vi nu opfordre til at stemme. Giv din mening 
til kende ved at skrive til Bo på: 21 86 17 08 / bobonde@gmail.com / eller på 
papir og komme det i postkassen på Kalvetoft 4, i Ullerup. Sidste frist for at 
afgive stemmer er 31. januar 2019. 

Som vi har opfordret til, er der i efterårets løb blevet foreslået kandidater til 
at modtage titlen - Årets ildsjæl i Avnbøl-Ullerup.  
Alle har kunnet komme med sit forslag, når blot der har været en begrundel-
se med.  Der er på forskellig vis indløbet tre gode forslag, som i det efterføl-
gende listes op: 

2. via snaile-mail:  

”Jeg syn´s Birgitte Schmidt fra ringriderforeningen skal 

have den - hun har hvert år et kæmpe arbejde med arrangere og organise-

rer ringriderfesten. Der er ganske vist mange andre, som også hjælper til, 

men uden Birgittes indsats ville det ikke kunne lykkes hvert år” 

Ulla Johannsen 

3. helt verbalt:  
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Stauder er flerårige planter, som mange af os har i haverne. De står ofte og 

ser flotte og farvestrålende ud, når sommeren er kommet lidt i gang, og så 

har de den fordel, at de relativt let kan deles, så der bliver flere af slagsen. 

Lige nu er et godt tidspunkt at gøre alvor af den sag, hvis man gerne vil ud-

vide bedet, eller dele glæden over den flotte storkenæb med naboen, ridder-

sporen med sin gode ven, eller løjtnantshjertet med sin svigermor. Jorden er 

stadig så lun, at rødderne kan nå at etablere sig, inden det bliver for koldt, og 

så er fordampningen fra jorden ikke så stor, at man skal vande i tide og utide. 
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 På baggrund af den tragiske ulykke som købmand Ole Prinds var ude for i 
starten af juni måned var der en del, der stillede sig spørgsmålet om vi i 
fremtiden ville have en købmand i byen? 
Som det desværre viste sig, var det urealistisk, at Ole kunne vende tilbage 
til butikken som aktiv købmand. 

 
Dette medførte, at nogle mennesker, 
anført af Annemette Lei, Mads Chr. 
Agerley Petersen og Martin Muldvad 
Nissen satte sig i spidsen for at under-
søge muligheden for, på en eller an-
den måde, at få butikken drevet vide-
re. Senere sluttede Benny Christensen 
og John Solkær sig til gruppen.  
 
Der blev lavet en del forundersøgel-
ser og sonderinger, som dels gik på et 
økonomisk fundament og mulighe-
derne for at finde en købmand, der 
ville drive en butik for egen regning. 
Sideløbende var Dagrofa 

involveret som sagkyndige og sparringspartnere. 
 
Der blev inviteret til borgermøder, hvor alle faktuelle ting blev lagt på bor-
det og tingene blev diskuteret. 
Det var positive møder, der bevirkede, at startskuddet til en anpartstegning 
blev iværksat.  
Det skulle nu vise sig, om der kunne skaffes et økonomisk fundament til en 
modernisering af butikken, så det blev en overkommelig start for en ny 
købmand. 
 
Anpartstegningen blev en stor succes og endte med at lidt over 70% af hus-
standene i og omkring Blans tegnede for 540.000 kr. 
Basis for at leje butikken, var realistisk med denne store støtte. 
 
Det viste sig derefter ret hurtigt, at Ole Prinds helst ville sælge ejendom-
men og det stillede os i en ny situation. Kunne det lade sig gøre og evt. 
hvordan? 
 
Vi henvendte os til Broager Sparekasse – og på baggrund af den store in-
volvering i lokalområdet viste sparekassen sig at ville leve op til være et 
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lokalt pengeinstitut, både i ord og handling. 
Vi fik nogle gode lånetilbud, som bevirkede, at vi kunne overse økonomien 
også set i lyset af, at vi i ejendommen har tre lejemål med lejeindtægter. 
 
Der blev derefter d.24. oktober holdt en stiftende generalforsamling for Aps: 
Købmanden i Blans. 
Det var et meget positivt møde med 100% opbakning til købet og en masse 
positive tilsagn om støtte til at renovere butikken. Der var over 50, der på 
den ene og den anden måde gav tilsagn om at hjælpe til med  forskellige ar-
bejdsopgaver. 
 
Basis for at sætte i gang var dermed oplagt, med en aktiv landsby i ryggen. 
 
Der blev valgt en bestyrelse, som samme aften konstituerede sig som følger: 
John Solkær(formand) 
Benny Christensen(næstformand) 
Karin Skov(kasserer) 
Martin Hanqvist 
Jens Thomsen 
Benny Christensen blev direktør for selskabet i forhold til Erhvervs – og Sel-
skabsstyrelsen- 
Herefter er papirarbejdet gået i gang og der blev i starten af november etable-
ret et Aps. med Cvr. Nr. og alt i forhold til myndighederne. 
Samme aften besluttede bestyrelsen at indgå en aftale med Tina Nielsen, Sot-
trupskov som ny købmand i Blans. pr 1/12. Tina var også blevet præsenteret 
på et informationsmøde, hvor hun fortalte om sine tanker om at blive vores 
nye købmand.  

 
I skrivende stund er vi i fuld gang med re-
noveringen, der er ret omfattende og udvik-
ler sig under vejs. 
Der arbejder hver dag mellem 5 og 10 men-
nesker i butikken med klargøring. 
Det er en fornøjelse at se den ildhu og krea-
tivitet disse frivillige er i besiddelse af - og 
så laver de oveni et flot stykke arbejde. Hu-
møret er højt og tonen er munter, når der er 
kaffe – eller ølpause. 

 
Den nye butik får nyt inventar, nye reoler samt nyt udstyr til køl og frys og 
hele butikken bliver malet i lyse farver. 
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Der bliver lagt nye klinker i hele butikken og i lager-
rummene. 
Sidst, men ikke mindst, får vi frugt - og grøntafsnit 
med tilførsel af friske varer 3 gange om ugen. 
Det bliver således en helt ny butik at se på, når den 
starter d. 8/12. 
Vi har siden købsplanerne haft et rigtig godt samar-
bejde med familien Prinds og glædet os over, at Ole 
gør store fremskridt på genoptræningscentret i Ham-
mel. Det ser heldigvis meget bedre ud for ham i dag, 
end for blot en måned siden. 
 
Det har været - og er et fantastisk projekt at deltage i, 
selv om baggrunden er trist, men det vidner om et meget stærkt lokalsam-
fund, der kan handle i fællesskab og få noget rigtig godt ud af det. 
Vi håber så alle på en god start og en befolkning, der virkelig agerer ved at 
handle lokalt. Rammerne er der, når åbningen kommer den 8/12. 
 
John Solkær. 
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Avnbøl-Ullerup vandværk A.m.b.a.             
CVR-nr. 19 56 44 28 
Philipsborgvej 1A, Ullerup 
6400 Sønderborg 
Aflæsning af vandure. Aflæsning af vandure pr. 1. januar 
2019 vil blive foretaget automatisk via fjernaflæsning, lige-
som i januar 2016, 2017 og 2018.  
Vandværkets driftskontor har mailadressen 
audrift@outlook.dk som kan/skal anvendes ved henvendel-
se om vandværkets drift, ledningsoplysninger, vandkvalitet 
og lignende. 
 
Kassererens mailadresse er auvand@outlook.dk som skal 
anvendes i f. m. flytning, spørgsmål om regning og beta-
ling, fakturaer og lignende. 

I tilfælde af manglende vand, ledningsbrud eller andre 
”omgående” driftsproblemer kan forbrugerne kontakte 
vandværkets bestyrelse i nedenstående ”prioriterede” ræk-
kefølge 

Vandværksbestyrer Kim S. Nielsen 
Mobil 4030 5065 

Formand Frits C. Friedrichsen 
Mobil 4038 6977 

Kasserer Povl C. Callesen 
Mobil 2117 9131 

Næstformand Finn Küseler 
Mobil 4036 1841 

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Daabeck 
Mobil 2229 5966 

Facebook. 
Vandværket vil altid, hvis det er muligt, orientere forbrugerne om drifts-
problemer, afbrydelser mm, via Facebook, Avnbøl-Ullerup gruppen. 
Tidligere fastnettelefon er nedlagt. 

Der er ingen telefon direkte til vandværket, den gamle fastnettelefon er 
nedlagt. 

mailto:audrift@outlook.dk
mailto:auvand@outlook.dk
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Kære Avnbøl Ullerup borgere  
 

Igen i år har vi fornøjelsen af sætte blomsterløg i jorden.  
Vi håber meget at du har lyst til at hjælpe med at grave nogle ned.  
Der er udvalgt 6 forskellige typer af påskeliljer, 3 crocus samt 2 slags tulipaner.  
Der er bestilt ialt 10.000 blomsterløg.  
Krav: løgene skal være til glæde for offentligheden, altså må de ikke placeres 
hjemme i baghaven.  
Men det behøves ikke at være på offentlig matrikel, bare vi alle får glæde af 
dem.  
Vi har desværre ikke modtaget løgene ved au postens deadline.  
Jeg vil derfor slå et opslag op omkring afhentning af løg  
på vores lokale facebook gruppe, så snart løgene er i hus.  
Du er også velkommen til at kontakte mig på 61775505.  
Jeg har allerede fået henvendelser på en del løg, men  
hold dig ikke tilbage.  
Hjælp os med at få vores lokal samfund til at blomstre.  
Med venlig hilsen  
Jannie Hansen  
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Lige et par ord om den der ”drengeaften” på Bakkensbro.  

Den opmærksomme vil måske bemærke et par ændringer i forhold til de for-

rige års drengeaftener. Landsbylauget plejer selv at stå for madlavningen, 

men grundet arbejdspres har i alle tilfælde en del måttet melde pas denne 

gang. I stedet har vi truffet den beslutning, at maden købes udefra, og så kun 

skal anrettes på Bakkensbro. At købe maden ude i byen har også givet os den 

mulighed at tage hensyn til de, som hidtil ikke har deltaget på grund af me-

nuen. Derfor prøver vi som noget nyt at give muligheden for i stedet at vælge 

tarteletter med høns i asparges.   

Det er vores erfaring, at når så mange festklare mennesker  

kommer væltende ind ad døren på samme tid, opstår der let  

kø ved kassen og fejl eller forglemmelser opstår nemt i  

kaosset. Derfor prøver vi i år på forhånd at sælge billetter,  

som skal betales og afhentes hos mig i god tid. Ved  

samme lejlighed vil man også have mulighed for at købe  

”klippekort” til fem eller ti genstande. (ikke brugte ”klip”  

vil kunne refunderes, eller genbruges til drengeaftenen  

i 2020.) Man kan selvfølgelig også købe drikkevarer  

på stedet. 

Da det nu udelukkende er en aften, hvor ”drenge” er budt til bords,  

vurderer vi, at et vist østrogent isledt i form af bare piger og køkkenhjælpere 

vil være yderst velkomment - ja, faktisk en nødvendighed for at få det hele til 

at fungere. Vi mangler derfor en håndfuld piger i alderen imellem 18 og 98, 

som kunne tænke sig at være vore tjenende ånder denne aften/nat.  

Hvis nogen ville have fornøjelsen af ganske gratis at arbejde i landsbylaugets 

tjeneste denne aften, må man meget gerne kontakte mig.  

Bo 

 



 35 

 

 

Lørdag d. 19. januar 2019 kl. 18.00 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Vi indbyder igen til ”drengeaften på Bakkensbro, og håber 
at se mange drenge imellem 18 og 98 fra både Blans og Avnbøl-
Ullerup og opfordrer til at medbringe gode naboer og andre lystige 
svende fra sognet.  
 

Tilmelding til Bo senest 15. januar. 
Ring, sms eller skriv til Bo: 21 86 17 08 el. bobonde@gmail.com  
Madbilletter skal betales og afhentes senest d. 15. januar hos Bo 
på Kalvetoft 4, i Ullerup. 
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Priser: 
• Voksne  25,- 
• Børn   10,- 
• Øl  10,- 
• Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 

 
 
 
 

Søndag d. 9. december 2018 kl. 18.00 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding senest d. 7. december.  
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08 
mail på bobonde@gmail.com,  eller giv besked via facebook. 
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 


