9. årgang 1. udgave marts 2016 nr. 31
Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste
Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Kirkebladet
Side 4
Bakkesnak
Side 10
Lidt om facebook
Side 16
Sundeved HK i
pokalfinale
Side 24

Lørdag d. 6 februar var der fastelavnsfest på brandstationen.
Denne gang startede flere af de udklædte børn og voksne
dog i kirken, hvor der var fastelavnsgudstjeneste. Ikke kun
balloner blev der uddelt, men også en fastelavnsbolle, så
man kunne spise sig til flere kræfter, før der skulle slås til
tønden.

Landsbylauget indbyder til generalforsamling onsdag d. 30. marts på Bakkensbro.
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Ullerup sogns kirkeblad

AU-Posten er et gratisblad
trykt i 500 eksemplarer.
Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup,
Bojskov, Rufas, Kobberholm 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

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

Landsbylaugets bestyrelse:
Formand

Asmus Madsen

Kalvetoft 15

Næstformand

Nicky Ravn

Avnbøløstenvej 18 Tlf.: 29 62 62 81

Kasserer/sekretær

Bo Bonde

Kalvetoft 4

Tlf.: 21 86 17 08

Bestyrelsesmedlem og BAKC udvalgsformand
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 PedersenMette

Bojskovskov 26

Tlf.: 74 65 14 99,

Email og webadresser:
Bestyrelsen
Au-Posten
Landsbylaugets hjemmeside

Tlf.: 21 76 31 30

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

Bakkensbro - B.A.K.C.
Udvalgsformand

Johannes ”Johs” Hansen

Rosenvej 1

Tlf.: 61 71 57 56

Lokaleudlejning

Bente Callesen

Kalvetoft 11

Tlf.: 23 96 13 94

Lokaleudlejning

Helga Staugaard

Rosenvej 1

Tlf.: 61 71 14 02

Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr.
på konto 9797 0001147382.
Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives.
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I denne tid er begrebet grænser blevet mere aktuelt end det har været længe. Forleden var jeg i Flensborg, og på hjemvejen over en
grænse som igen er blevet trukket op, faldt mine tanker på grænser
som andre efter bedste evne forsøger at bryde ned. Nu er det ikke
sådan en fysisk eksisterende grænse, bestående af mur og pigtråd,
jeg har i tankerne, men nok mere en mental grænse, trukket af historiske årsager. Fænoment jeg har i tankerne, har nok sin rod i de skoledistrikter som
har eksisteret siden tidernes morgen, og er svære at viske ud. Hvor meget
socialiserer vi herfra for eksempel med de gode folk fra Blans, ikke så meget
endda. Hvad der er mindre udpræget er den grænse som er imellem Avnbøl
og Ullerup. At der er en grænse, ser man på flere af de foreninger som er
her. Her er bestyrelsesmedlemmerne oftest udelukkende fra den ene eller fra
den anden lille by. At der i brandværnet er et flertal af folk fra Ullerup, har
nok med tiden det tager at komme til brandstationen at gøre, men hvad med
Ringriddreforeningen, Landsbylauget, og folkene omkring Bakkensbro? Her
er der ingen fysisk årsag til at vi helst blander os med folk fra vore egne byer. Jeg ved godt der findes eksempler på det modsatte, men jeg er helt sikker
på vi godt kunne være blandet lidt mere i diverse foreningsbestyrelser. Jeg
bringer IKKE dette på banen fordi, vi søger efter en Avnbøller til landsbylaugets bestyrelse. Som man kan læse andetsteds i bladet, bliver der en plads
ledig i bestyrelsen, men det er ikke et must at den plads bliver besat. (i vores
vedtægter står der at bestyrelsen skal bestå af 7 til 9 personer, og vi er stadig 7). Dog kunne det måske være en god ide om man forsøger at tænke ud
af sin egen lille by, når der mangler en hånd til det ene eller andet. Så tror jeg
vi kunne komme endnu længere i Avnbøl-Ullerup end vi er kommet allerede
nu.
Hvis man bladrer lidt i denne udgave af AU-Posten, vil man finde selvtillidsloven, om det nu er noget mærkeligt noget at fylde bladet med kan diskuteres, men på sin vis tror jeg den passer godt på os herude i ydreområdet, og så
er den skrevet på synnejysk, og det gør den jo ikke ringere.
Til slut et lille suk, og måske en opgave for en sammensat flok af lige dele
folk fra Avnbøl og fra Ullerup. Der har før været gjort forsøg på at få delitantforestilling stablet på benene. Dette forsøg kuldsejlede på grund af manglende opbakning. Var der nogen som kunne tænke sig at gøre et nyt forsøg,
så vil landsbylauget gerne bakke op om dette. Ikke med arbejdskraft, men
med økonomi og hvad der ellers kunne være behov for.
God læselyst Bo
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Ullerup
sogns
kirkeblad

Kirkesiderne forår 2016
Adresser:
Præst
Lis-Ann Rotem
Langbro 2b
Tlf.: 29930002
mail: laro@km.dk

Kirkeværge
Jens Lei
Ballebrovej 17, Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Kasserer
Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11

Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Mobil: 40 47 63 14

Regnskabsfører
Det fælles regnskabskontor
Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg

Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdag-fredag 10.3011.00
Tlf.: 74 46 18 58
graverkontor@ullerupsogn.dk

Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt
aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m.
Klik dig ind på
www.ullerupsogn.dk

Organist
Stillingen vakant
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Siden sidst:
Når man begynder i et nyt embede, er der meget, som skal læres. Nye vaner,
gamle vaner og masser af ”vi kunne godt tænke os”- og det er alt sammen så
dejligt og godt. Det siger jo sig selv, at der er en masse forsøg fra min side
på at lave, ikke bare kirke, men god kirke, og i den proces vil nogle forsøg
falde i bedre jord end andre, men fælles for dem alle er, at de er med til at
give mig en fornemmelse af, hvad I kunne tænke jer at bruge kirken til. Det
er altså vigtigt, at I vedbliver med at bruge kirken, og det er jo altid sjovest,
når det, man ønsker, bliver en realitet. Så husk på den lille ”lilli-ficerede”
idékasse, der står på Feilbergs sekretær i våbenhuset. Sedlerne bliver rent
faktisk læst, og langt de fleste ønsker imødekommet.
Så er der kommet en masse forslag til brug af kirken, og vi i gudstjenesteudvalget og aktivitetsudvalget har virkelig forsøgt at imødekomme dem alle.
Derfor er det en fornøjelse at kunne fortælle, at der er kommet to spisegudstjenester på programmet her i foråret.
Den ene er selvfølgelig skærtorsdag, som i år falder torsdag d. 24. marts. Efter gudstjenesten vil Ulla vil lave os et lækkert påskelam og hvad dertil hører. Det er tanken, at vi skal spise i kirken, men skulle der imod forventning
komme flere, end vi har plads til i kirken, låner vi Bakkensbro. Af hensyn til
almen planlægning er der tilmelding til dette, og det koster 20,- kr. pr mand,
som betales på dagen. Fristen for tilmelding er fredag den 11. marts.
Tilmeldingen sker til Bo Bonde på 2186 1708 eller på mail: bobonde@gmail.com
Den anden spisegudstjeneste bliver en brunchgudstjeneste. Den afholder vi
søndag den 22. maj, og derpå tager vi i præstegården, hvor vi vil spise
brunch sammen. Som med den anden spisegudstjeneste er vi af planlægningsmæssige årsager nødt til at have tilmelding. Det kommer til at koste
den nette sum af kr. 20,- pr mand, men så får du også godt selskab og en god
start på søndagen.
Tilmeldingen sker til Bo Bonde på 2186 1708 eller på mail: bobonde@gmail.com. Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. maj.
Så er der blevet ønsket aftensgudstjenester og en sangaften. Derfor har vi
besluttet at slå to fluer med et smæk og afholder en ”Forårsgudstjeneste”,
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hvor vi synger forårssalmer fra både højskolesangbogen og salmebogen. Når
tiden nærmer sig, vil det være rart, hvis I kunne komme med sangønsker til
aftenen, som kommer til at strække sig over en time.
Denne gudstjeneste er den 21. april kl.18.30, og forslag til sangaftenen kan
lægges i idékassen i våbenhuset.
Som nybegynder er der ting, jeg har valgt at tage op til revidering. Bl.a lørdagsdåb. Der er heldigvis stadig mange, som vælger at lade deres barn døbe i
højmessen, og det er dejligt. Men for at give plads til dem, som gerne vil have døbt et barn på en lørdag, lægger jeg følgende datoer ud til fri afbenyttelse. Det skal dog siges, at der i den forbindelse vil blive afholdt børnegudstjeneste, så der skal nok blive liv og glade dage. Som udgangspunkt er der to
lørdage om året, men hvis behovet for dåb om lørdagen tiltager, så ser jeg på
det til den tid.
De dage som kommer i spil til lørdagsdåb i år er:
Lørdag den 4. juni kl.10.00 & Lørdag den 3. september kl.10.00
Igen i år har vi konfirmation, de falder den 24. april og den 1. maj begge dage kl.10.30. Det bliver så godt, og vi glæder os alle sammen; konfirmander,
forældre, venner og præsten.
Poserne til telegrammer og blomster vil igen være at finde på brandstationen.
Her skal telegrammerne afleveres og hentes. Et par af de gode mennesker fra
det fabelagtige menighedsråd vil være behjælpelige på dagene.
Da der sker mere og mere i kirken, bliver der også flere praktiske ting, vi
skal have hjælp til. Det kunne jo være, at der sidder nogen i sognet, som kunne tænke sig at blive en del af vores team og kunne tænke sig at give en
praktisk hånd med, når der er brug for det.
Det kunne være i forbindelse med madgudstjenesterne, hvor der med garanti
er brug for en håndsrækning både med forberedelse og med madlavning. Det
kunne være i forbindelse med kommende koncerter. Det kan være i forbindelse med specialgudstjenesterne.
Derfor: sidder der nogen derude med en lyst til at give en hånd, så ring hjertens gerne til mig.
Præsten her har et stort ønske. Jeg vil så gerne læse lidt skønlitteratur, men
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det er svært at få tiden til det. Derfor kunne jeg ønske mig et litteraturkreds,
hvor vi læser skønlitteratur og taler om bøgerne bagefter. Derved får jeg kniven for struben og bliver nødt til at finde tid til at læse igen, som jo er sådan
et dejligt tidsfordriv. Kunne det have interesse, kan du kontakte mig. Det
ville være dejligt, hvis vi blev flere end 5, da det er en god motivationsfaktor
at have mange at skulle stå til ansvar for. Jeg forestiller mig, at det foregår
her i præstegården, og jeg forestiller mig, at vi får læst en bog om måneden.
Jeg er spændt på at se, om det har sin gang på jorden her i sognet. Jeg vil i
hvert fald blive glad, hvis der var nogen som gad, sammen med mig.
Således inden jeg fik set mig om, var præstens klumme blevet en ” Siden –
sidst – side” og fuld at praktiske informationer. Men det skal der jo også være plads til. Jeg vil bestræbe mig på, en mere teologisk tilgang til siden her i
bladet næste gang.
Lis-Ann Rotem

Indlevering af telegrammer på Brandstation
Traditionen tro kan der også i år på Ullerup Brandstation
indleveres telegrammer og små gaver til konfirmanderne. Medlemmer af
menighedsrådet sorterer under konfirmationsgudstjenesten, hvorefter den
enkelte konfirmand kan afhente sine hilsner dér.
Vi må – foranlediget af tidligere års erfaringer – indskærpe følgende betingelser:
1. Hilsenen skal være påført korrekt adresse og navn (kæle- eller kaldenavn
accepteres ikke).
2. Seneste frist for indlevering: 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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Konfirmander den 24. april:
Rune Bennedsen, Rufasvej 9, 6400 Sønderborg
Martin Christen Lei, Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg
Emma Philip Otten, Kirkepold 14, 6400 Sønderborg
Lukas Jakob Rerup, Bojskovvej 5, 6400 Sønderborg
Jonas Baagøe Thomsen, Eckersbergvej 8, 6400 Sønderborg
Ebbe Johannes Durck, Aabenraavej
Kasper Egtved Bilov, Rosenvej 77, 6400 Sønderborg
Amanda Pharao Refsgaard, Tunnelvej 3, 6400 Sønderborg
Anna Bork Dall, Rufasvej 19, 6400 Sønderborg
Christian Hakonsen Petersen, Møllehøj 13, 6400 Sønderborg

Konfirmander den 1. maj
Mathias Stenger Nielsen, Nørremøllevej 11, 6400 Sønderborg
Johanna Therkelsen Schultz, Vingelhøjvej 6, 6200 Aabenraa
Lukas Ivan Althof, Mejeritoften 28, 6400 Sønderborg
Cecilie Tvermose Asmussen
William Johan Philip Solmer, Avnbøløstenvej 73, 6400 Sønderborg
Emilia Eline Philip Solmer, Avnbøløstenvej 73, 6400 Sønderborg
Niklas Oliver Kylliäinen Tofthøj, Blans Østermark 2c, 6400 Sønderborg
Carl Christoffer Scherbarth, Ballebrovej 13, 6400 Sønderborg
Kristian Schmidt Frederichsen, Rosenvej 53, 6400 Sønderborg
Karoline Madsen Thiesen, Blansvej 20, Bovrup, 6200 Aabenraa
Rasmus Rohr Dall, Højlund 85, 6400 Sønderborg
Emil Rostgård Clausen, Blans Nørremark 34, 6400 Sønderborg
Joakim Leonhard Hildebrandt, Mejeritoften 18, 6400 Sønderborg
Mads Than Samsøe, Dybbelbjerg 8, 6400 Sønderborg
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På Ullerup kirkegård, såvel som på næsten alle andre kirkegårde, har vi en
del tomme gravsteder.
På en lille del af den overflødige plads vil vi nu anlægge et staudebed. Bedet
er rundt og måler ca. 8 meter i diameter, og vi har placeret en bænk midt i
det hele, så man på sigt kan sidde og nyde de former og farver, som gerne
skulle vise sig i løbet af årets gang i bedet.
Planen var at købe stauder på planteskolen, MEN – En bedre idé er dukket
op.
Vi spørger om hjælp ved alle sognets haveejere til at levere stauder
fra egen have til bedet. Vi planter
selvfølgelig selv og vil ikke garantere, at alt hvad vi får, vil blive
brugt. Vi er selvfølgelig nødt til at
tage hensyn til højde, farve, blomstringstid osv. Derfor har vi følgende ønsker til alle jer, som vil bidrage med en eller flere flotte stauder
til bedet:

Hvis ikke I har et eksakt navn på planten, så vil vi gerne vide lidt
om højde, farve, blomstringstid osv.

De planter vi får, må ikke have ukrudt med sig.

Da vi gerne vil plante i det tidlige forår, må man allerede nu komme med planter.

Hvis ikke vi er at finde på kirkegården, må planterne stilles bag den
grå port ved graverkontoret.
Vi håber på mange gode bidrag, og på forhånd tak.
Tove og Bo

På graverkontoret har vi fået indleveret en tabt guldkæde. Skulle
du kende ejermanden til denne, kan man henvende sig til en af os
på kirkegården og få den udleveret
Tove og Bo
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Med lidt hjælp fra vores venner …
… kan vi sammen skabe nogle gode forhold på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur- Centret i Ullerup.
Vores støtteforening i BAKC har brug for dig som
medlem, så vi kan få gjort det nye køkken helt klar
til brug, få udvidet legepladsen og mange andre gode
ting.
Medlemskabet af støtteforeningen er 50 kr. pr. husstand, og har du derudover lyst til at give en lille gave til vores arbejde, bliver vi ekstra glade.
Beløbet kan overvises til BAKCs konto: 9797
0001147382
Send desuden gerne dit navn, adresse og mail til
Henning på hknl@live.dk

Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center
Der er nu kommet et andet nøglesystem ved den gamle skole. Sønderborg
kommune ønskede at have overblik, over hvor mange og hvem der bruger
bygningerne på Bakkensbro 6.
I starten skønnede vi at 50 nøgler var tilstrækkeligt, men i dag blev nøglebrik
nr. 95 udleveret, og der venter stadig 10 på at blive afhentet.
Det fortæller lidt om, hvilket run der er på skolen. Og når man en tilfældig
tirsdag, onsdag eller torsdag tror, man kører ind i en tom skolegård, bliver
man slemt overrasket. Ofte skal man lede efter en parkeringsplads, selv om
hele skolegården bliver brugt.
Samtidig melder løbeklubben om et voksende antal medlemmer. (93 er vi
vist oppe på nu, godt nok inklusive mindst en hund. Nydamselskabet og radioamatørerne fylder fuldstændig øverste etage. Bordbassernes antal medlemmer stiger, og de begynder nu at tænke i større lokaler. Alt i alt tyder det
på, at det var rigtigt af kommunen at stille bygningerne til rådighed, til fritidsbrug.
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Alssund Linux-gruppe og Akvarieforeningen for Als og Sundeved har også
indtaget et par lokaler. Det giver dagligt liv og synergieffekten er til at få øje
på. Et stort akvarium i biblioteket er nu fyldt med vand, og fisk svømmer
livligt rundt. Det er også med til at give dagligt liv, når de skal fodres. Alt i
alt er der nu 25 forskellige aktivitetsgrupper eller foreninger, der har til huse
på Bakkensbro.
Vi arbejder ivrigt på at få
køkkenet til udlejningslokalerne i orden. Gældende
regler skal og bliver overholdt, og det er ikke billigt.
Alligevel nærmer vi os det
tidspunkt, hvor vi kan leje
lokalerne ud inklusive et
flot nyt køkken, hvor der
både kan fremstilles mad og
vaskes op, til en mega billig pris.
Vores hjemmeside: Bakkensbro.wix.com/bakkensbro er forholdsvis opdateret, men vi mangler endnu en frivillig til at tage sig af den gerning. Hjemmesiden ønskes sammenlagt med landsbylaugets, hvilket også er en kunst at få
gjort. Det skal jo ikke være to hjemmesider, der hver især er støvede, men et
dynamisk redskab, der er med til at holde lokalbefolkningen opdateret på,
hvad der foregår i vores nærhed.
Lørdag d. 12. marts inviterer landsbylauget
og BAKC til Store oprydningsdag. Affaldsindsamling og rengøring på Bakkensbro bliver organiseret, så der bliver lidt at lave til
alle. Ulla og Robert serverer biksemad kl.
13, når arbejdet er slut.
1. års jubilæum omtales andetsteds i AU-posten.
Vh
Johs
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Lidt om ”forsamlingshuset” på Bakkensbro
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:
Weekend (fredag, lørdag, søndag) fra kl. 13-12
Forsamlingslokaler med adgang til køkken.
600,- kr. + depositum
500,- kr. + depositum som medlem af Bakkensbro’s venner.
900,- kr. + depositum hvis man ønsker at have lokalerne fra aftenen inden.
Hverdage (mandag til torsdag) fra kl. 13-12
400,- kr. + depositum
325,- kr. + depositum som medlem af Bakkensbro’s venner.
600,- kr. + depositum hvis man ønsker at have lokalerne fra aftenen inden.
Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand!
Konto nr. 9797 0001147382

Husk at forny det hvert år.
.
Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet 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 arrangementet kontaktes udlejer på tlf. 61 71 14 02 eller 23 96
13 94, og der laves aftale om udlevering af nøgle osv.
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Min kone forstår mig ikke, er en sætning som jeg tror, de fleste kender, men
som de færreste nok har hørt udtalt i ramme alvor. Omskriver man det lidt,
kunne det blive til ”Min computer forstår mig ikke”, og det tror jeg, er en
situation, mange vil kunne identificere sig med. Går du rundt med den slags
problemer, kan du medbringe dit isenkram til ”psykolog” på Bakkensbro
hver mandag imellem 14.00 og 16.00

BYT EN BOG!
Husk at vi til stadighed fryder os, hver gang folk benytter sig
af vores lille byttebibliotek “BYT EN BOG” på Bakkensbro.
Der er mange gode romaner og krimier. Børnebøger, historiske bøger og lidt faglitteratur kan også findes på hylderne.
Har du en god bog, du ikke vil gemme, er du velkommen til at aflevere den
og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en
byttehandel, som kan gentages igen og igen.
Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9
– 11, og onsdag fra kl. 15 – 17, og ellers tilgængelig når skolen er åben.
Jean og Birreth

Lørdag den 12. marts
kl. 10-12 Bakkensbro skole
Vi sørger for godt vejr og affaldssække - og som vi plejer, serverer vi øl,
vand og lidt at spise 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
13
timer sammen - som vi plejer

Vi indbyder igen til en aften med fællessang!

Denne gang bliver det tirsdag d. 8. marts 2016, kl. 19.00 på Bakkensbro. Vi
samles om Annes klaver og synger i fællesskab noget godt fra sangbogen.
Det koster 20 kroner at deltage, men så bliver der også serveret kaffe og en
bolle eller lignende,
Vi vil gerne have en tilmelding senest d. 7. marts til:
Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com,
eller giv besked via facebook.
OBS! Der er planlagt 1.års jubilæum d. 4. juni. Denne dag vil vi forsøge
som ved åbningen for et år siden, at få så mange af foreningerne på BAKC
som muligt til at holde åbent hus, så vi alle kan se, hvad der sker rundt omkring i bygningen.
Vi planlægger, at dagen skal afsluttes med fællesspisning i skolegården.
Der blev i 2015 afholdt 3 gange Lotto, og Landsbylauget har fået et stort og flot overskud.
Derfor skal der lyde et stort tak til Brugsen i Vester Sottrup samt alle de andre sponsorer, der har
været super gavmilde. Mange tak for jeres fine gaver.
En særlig tak også til Kaya der råbte op, og selvfølgelig alle de dejlige kage
bagere og kaffebryggeren, der gjorde, at det blev nogle gode aftener.
Med venlig hilsen Lotto udvalget
Bente og Ellen
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Sig nærmer tiden, at Bakkensbro skal
have en forårsrengøring.
Både inde og ude!
Lørdag d. 12. marts kl. 09.00 - 13.00
Vi ønsker, at de dele af bygningerne, som ikke til daglig
bliver renholdt, får en omgang. Vi forbereder de enkelte
foreninger og brugere, så hele skolen bliver gjort rent. Og
vi kan altid bruge flere hænder :-)

Til at gøre vores planlægning nemmere, er det en fordel at vide,
hvor mange der kommer. Udgangspunktet er 3 - 4 fra hver forening. Dog håber vi på flere :-)
Ulla og Robert laver biksemad, og vi vil derfor gerne have en tilmelding.
Ring eller sms til Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com, eller giv besked
via facebook.
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
Med venlig hilsen
Johannes Reimer Hansen
BAKC
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Fastelavn er lig med fest og farver, det syntes at stå klart, efter at vi traditionen tro lørdag før fastelavn, afholdt tøndeslagning på brandstationen. En
snes udklædte børn med forældre startede denne gang i kirken, hvor der var
inviteret til fastelavnsandagt. Såvel børn som voksne måtte være udklædte.
Dette var nok ikke helt gået op for alle de voksne, men
enkelte, heriblandt præst og kirketjener, havde fulgt
opfordringen og havde gjort lidt ekstra ud af deres udseende denne gang.
På brandstationen mødte der ca. 70 børn med forældre
op, så der var sædvanen tro trængsel, men også hygge i
de lidt for små lokaler til dette arrangement. Der var
ingen tønde til de voksne, men et par flasker vin til den
bedst udklædte blev det til.
På brandværnets hjemmeside ufbr.dk kan du se billePræst og kirketjener
der og resultater fra dagen
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På vores facebookside er der en livlig aktivitet, og mange gode og relevante ting bliver
slået op i denne gruppe. 465 mennesker, alle
med tilknytning til området, kan her følge
med i, hvad der rører sig her. Vi har dog i landsbylauget vedtaget nogle enkle regler for, hvad denne side skal bruges til, og det betyder, at enkle opslag
bliver fjernet, når de dukker op på siden. Lad mig derfor endnu en gang give
et par eksempler på, hvad der får lov at blive stående, og hvad der ikke får
lov. Er ens hund løbet hjemmefra, er det et godt sted at efterlyse den. Har
den fået hvalpe, som man gerne vil sælge, er det ikke stedet. Mangler du en
hjælpende hånd til at flytte en stor sten er det ok at bede om hjælp her, vil du
gerne sælge en maskine, som kan flytte den, findes der andre steder hvor den
slags kan annonceres til salg. Vil man gerne gøre reklame for et lokalt arrangement, er dette selvfølgelig stedet. Nogle rare mennesker tager af og til et
godt billede fra området og deler det med alle os andre, den slags er altid velkommen. Enkelte gange har folk efterlyst en god håndværker i området, dette har også relevans, men efterfølgende
skriverier om, at den ene eller anden
”Godmorgen til alle i vores
håndværker ikke duer, mener jeg man
sogn,” skrev Maria for nogle
bør meddele i en personlig besked. Eluger siden. Flot billede og en lers kan noget opfattes som en personherlig morgenhilsen.
lig hetz mod andre. Med andre ord,
skal ingen sidde med en dårlig smag i
munden, efter at have været omkring
vores facebookside.
Jeg håber at alle vil bakke op om dette,
så siden ikke bliver for udvandet og
ikke længere kun har relevans for borgere herfra.
Bo
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Det er de underligste ting, man kan finde, hvis man ser sig lidt om. Her har
jeg for eksempel støvet de ti bud op. Nok en lidt anden version end den, vi
lærte i skolen, men passer den ikke godt på os herude på landet, for vi er da
go’e, er vi ik?
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Pludselig da jeg havde sat bladet i trykken, gik det op for mig at jeg havde den
samme side med to gange. I al hast har jeg nu været inde på vores facebookside, og har her fundet et godt eksempel på hvordan siden også kan bruges til
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen,
så du husker at komme til Modeshow mandag den 3. okt.

Almindelig Vintergæk hører hjemme i de
centraleuropæiske løvskove, hvor den foretrækker vedvarende fugtige, let skyggede
voksesteder med højt kalk- og næringsindhold i jorden. Den naturaliseres (finder sig
til rette) let andre steder i verden, hvor der
findes skyggefulde bevoksninger på beskyttede steder.
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Sundeved HK i DGI Pokalfinale
Den lokale håndboldklub Sundeved HK havde i år hele to
ungdomshold med i DGI’s pokalfinaler, der blev spillet lørdag den 9. januar 2016. U14 pigerne skulle møde Dybbøl
og U16 drengene skulle møde Skamlinge Efterskole. Det
blev to spændende finaler.
U14 pigerne startede med
deres kamp. Kampens første
halvleg blev desværre aldrig
rigtig spændende, da Dybbøl
hurtig etablerede en 4 måls
føring, som Sundeved HK
ikke fik spist sig ind på. I
anden halvleg steg spændingen dog, idet pigerne kom
tilbage i kampen med en fantastisk fight. Havde pigerne
haft 10 minutter mere at
kæmpe i, så tror vi de kunne
have vundet kampen, men det blev desværre til et 3 måls nederlag. U14 pigerne endte på en super flot 2. plads i årets DGI Pokalturnering.
Efter U14 pigerne gik vores
U16 drenge på banen mod
Skamlinge Efterskole. Det
blev en utrolig tæt og spændende kamp, som bølgede
frem og tilbage. Sundeved
HK startede dårligt og kom
bagud med 5 mål. Dette slog
dog ikke drengene ud og de
kæmpede ihærdigt gennem
hele kampen, med alt hvad
de havde lært. To minutter
før tid stod det 26-26, så det hold der havde mest styr på nerverne, ville vinde kampen. Det blev desværre Skamlinge Efterskole, som scorede 15 sek.
før tid og dermed trak pokalen til Skamlinge i stedet for at den kom med
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hjem til Sundeved HK.
Begge hold gjorde lørdag
den 09. januar 2016 til en
god håndboldoplevelse – både for dem selv og for os
som tilskuereJ Tak for indsatsen drenge, piger og trænere.
Vi mangler trænere i SHK
til næste sæson !!!!
Vi er i Sundeved HK i gang
med planlægningen af sæsonen 2016/2017. Vi ved allerede nu, at vi kommer
til at mange trænere. Derfor har vi brug for din hjælp.
Har du lysten til at tilbringe tid på håndboldbanen sammen med børn og unge mennesker, så giv os et kald.
Vi kommer til at mangle trænere til især vores ungdomshold - U14 piger,
U14 drenge, U16 piger og U16 drenge. Det er unge mennesker i alderen 1317 år.
Det er vigtigt, at du har lysten til at arbejde med de unge mennesker og udvikle dem som håndboldspillere. Dette betyder selvfølgelig, at vi har brug
for trænere, som kender håndboldspillet og kan lærer de unge noget.
Vi arbejder i klubben for at der til ALLE hold er trænerteams, som i fællesskab står for den daglige træning og kampene i weekenderne. Vi har dog også brug for holdledere, som tager sig af de praktiske ting omkring holdene,
så trænerne kan blive aflastet lidt på den post.
Sidder du derhjemme og tænker, at det er lige noget for digJ så kontakt Alice
Witt på mobil 30 80 93 56 gerne hurtigst mulig. Du kommer ikke til at fortryde det – det du giver kommer dobbelt igen.
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Man har ofte hørt det sagt, at æblet ikke falder langt
fra stammen! Det var også, hvad faldt mig ind, da
en glad mor for nogle uger siden kunne meddele, at
sønnen havde fået en flot sølvmedalje ved sin svendeprøve på slagterskolen. Med en gennemsnitskarakter på 11,67 ved de afsluttende prøver, må man
sige, det er ok at være lidt stolt af sin søn. Sine evner på området er Søren ikke kommet sovende til,
for eksempel han har som led i sin uddannelse tilbragt flere måneder i både Tyskland og England.
Slagterforretningen har i flere år solgt en stor
mængde færdigretter, så Søren har ikke kun lært at
skille kød fra knogler, men kan også præstere pæne
portioner med paneret peberbøf (hmm mon det nu
også findes). Det der med æblet og stammen kræver måske en forklaring, men ophavet til den unge
slagter Søren, er Ulla og Robert Johannsen, hvis
kogekunst mange af os har lært at sætte pris på ved vore fællesspisninger på
Bakkensbro. Mange af os har faktisk også stiftet bekendtskab med Sørens
evner på området. Hver gang landsbylauget rister en ringridderpølse, er den
nemlig lavet hos Slagter Johansen i Aabenraa hvor Søren nu ikke længere er
lærling, men svend.
Imens andre unge på Sørens alder ikke helt ved, hvad de vil med deres liv, er
han ikke i tvivl. Om føje år vil Søren nemlig sammen med en kollega overtage forretningen i Aabenraa, hvor de vil føre de gode slagtertraditioner videre.
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”Patgummi å æ plitløjde” – lidt mere om Kobberholm
Siden sidst har jeg været i gang med at ”forske” lidt i stednavnet Kobberholm. Det vil jeg fortælle lidt om denne gang. Desuden vil jeg fortælle om
laksefiskeri i Kobberholm og omegn i ”gamle dage”.
Jeg har fundet ud af, at det sætter tankerne i gang, når man begynder at spekulere på, hvad der i grunden er foregået i ens nærområde, hvor man har boet
i næsten en menneskealder, og hvor ens forfædre har boet, for mit vedkommende i 6 generationer tilbage.
Laksefiskeri
En af de ting, jeg er kommet i tanker om, som skete i min barndom, var,
hvad der foregik af lyssky aktiviteter i de mørke efterårsaftener langs de to
vandløb, som jeg fortalte om i sidste udgave. Det drejer sig om ”lystfiskeri” i
Kobberholm bæk og i ”æ stoe bæk”. Dengang og nu kommer der stimer af
ørreder op fra Nybøl Nor om efteråret. Vandløbene har ideelle gydesteder for
ørreder. Hvert år hen i november kommer de op i stort tal for at gyde deres
rogn. Vi kaldte dem for laks, men en ørred er vel også en lakseart. I nyere tid
er det blevet kutyme, at foreningen Vandplejen A.N.A. om efteråret kommer
for at indfange moderdyrene og tømme dem for æg. Det foregår ved, at der
lægges strømførende ledninger ud i bækken, hvorved fiskene bedøves og de
derefter kan blive tømt for æg. Fiskeynglen bliver senere sat ud forskellige
steder i vore farvande. Jeg vil ikke her komme ind på de nærmere detaljer
omkring foreningens store arbejde vedrørende udsætning af fiskeyngel m.v.,
men kan anbefale, at man kigger på foreningens hjemmeside, hvor det er beskrevet og hvor der er vist film om, hvordan det foregår. Men tilbage til de
lyssky aktiviteter med fiskeriet før i tiden. Det var faktisk forbundet med bødestraf at fiske om efteråret dengang, og det er det vel stadig. Jeg kan erindre, at man talte om, at det ville koste 500 kr. i bøde såfremt man blev taget
på fersk gerning. Det var omkring sidst i 1950erne og først i 1960erne. Omregner man dette beløb til nutidskroner, vil det svare til ca. 6.700 kr., hvilket
er en temmelig stor straf for sådan en forseelse. Det var ikke således, at der
blev drevet rovdrift på fiskene. Man kan vel sammenligne det med en slags
”sport”, hvor man kan prale med, at man har fanget en så og så stor fisk, der
vejede så og så meget. Da jeg, som nævnt, har forfædre flere generationer
tilbage her hvor jeg bor, har jeg fået fortalt hvordan det foregik. Min farmor
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har engang fortalt, at hun som ung pige præsterede at fange én med de bare
næver. Det var hun meget stolt af. Min farmor er født på Kobberholm 14,
hvor vi bor i dag. Måden, det foregik på, var dog, at man om dagen gik en
tur langs bækken for at lokalisere hvor fiskene ”stod” og at man efter mørkets frembrud tog en mørk overfrakke på, hvorunder man kunne gemme et
skaft og et ”lyster”. Et ”lyster” er
nok et sønderjysk udtryk, men
det er en slags fork med tætsiddende jernpigge -se foto. Desuden havde man en lommelygte
med. Når man havde lokaliseret
fisken, lyste man på den og den
blev stukket med jernet. Når der
var fanget en fik vi den serveret
kogt med kartofler og citronsovs,
det var en festmiddag. ”lyster”
Som beskrevet, blev der brugt lommelygter, når man fangede fiskene. På
sønderjysk kalder man en lommelygte for ”plitløjde”. Én af ”lystfiskerne”
havde dengang fået den gode ide at anbringe et stykke af et såkaldt patgummi på sin lommelygte. Er man ikke landbrugskyndig, kræver det en nærmere
forklaring på, hvad det er, og hvad det bruges til. Patgummiet er den del af
malkemaskinen, som bruges til at sætte på koens patter under malkningen.
Patgummiet har en tyk del, som er afsluttet med en krave. Denne del sættes
på patterne. Den tyndere ende tilsluttes pulsatoren, som er en fordeler hvor
alle fire patkopper er tilsluttet, og hvor også kompressorslangen og mælkeslangen er tilsluttes. Den omtalte fisker havde fået den fikse ide at bruge en
del af den tykke ende af et patgummi til at krænge ud over lygteglasset for
bedre at kunne skjule lyskeglen, som derved skulle igennem det cylindriske
patrør. Det blev der snakket meget og blev til megen morskab – ”patgummi å
æ plitløjde” – pattegummi på lommelygten.
Stednavnet Kobberholm
Jeg nævnte i min indledning, at jeg havde ”forsket” lidt i stednavnet Kobberholm. Jeg har altid syntes, at Kobberholm var et lidt særpræget og specielt
stednavn. Jeg har ikke været bekendt med, at det optræder andre steder i landet. For eksempel findes Stenderup, Ullerup og andre stednavne flere steder i
Danmark.
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Vi var for fire år siden på sommerferie lidt nord for Lemvig med et par af
vores børnebørn. Da vi en dag kørte en tur i landskabet, opdagede vi pludselig et vejskilt, hvorpå der stod Kobberholmvej. Da tænkte jeg umiddelbart, at
der måtte være et
sted der hed Kobberholm i nærheden. Vi
kørte mere rundt i
området, men kunne
ikke finde et vejskilt
med dette stednavn.
Jeg kontaktede på et
tidspunkt museet i
Lemvig for at få at
vide, hvorfor vejen
hed Kobberholmvej.
Svaret var, at vejen
var opkaldt efter en
gård der hed Kobberholm.
Kobberholm optræder også som personnavn. Når man går ind på Danmarks
Statistiks hjemmeside, kan man søge på, hvor mange personer der findes
med et bestemt for- eller efternavn.
Søger man på efternavnet Kobberholm, står der for 2016, at der findes i alt
94 mænd og kvinder med efternavnet Kobberholm. Ja, internettet kan bruges
til mangt og meget. For at komme videre i min ”forskning” gik jeg igen på
internettet og fandt en hjemmeside for Danmarks stednavne, hvortil jeg
sendte et spørgsmål om, hvorfor vores bebyggelse hedder Kobberholm. Jeg
har efterfølgende indsat min korrespondance med en navneforsker der hedder Peder Gammeltoft:
Kære Folker
Mange tak for din henvendelse ang. stednavnet Kobberholm i Adsbøl sogn.
Jeg kan forstå at du er lidt usikker på hvordan man skal læse informationerne i opslaget på vores hjemmeside www.danmarksstednavne.dk. Jeg skal
prøve at guide dig bedst som jeg kan.
I et opslags første linje, fx:
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Kobberholm Gd (3226. Adsbøl s., Lundtoft h.), ds6, s. 484. A. BEBYGGELSESNAVNE
Får man lokalitetens navn, lokalitetsart (Gd = gård), lokalisering (med internt navneforskingsnummer + sogne og herredslokalisering). Herefter følger hvilket bind af Danmarks stednavne (i dette tilfælde Danmarks Stednavne, bd. 6, s. 484), efterfulgt af hvilken type navn det er (dvs. bebyggelsesnavn
eller naturnavn).
Herefter følger klikbart information om hvilken type efterled der er tale om
(holm), der tager én til en ny side med beskrivelse af efterleddets betydning.
Så kommer det komplicerede, nemlig ’Kildeformer’. Her angives en kildeforkortelse (fx Beskr + årstal, Schröder Topographie, Trap1, PostAdr+årstal,
TGst, osv.). Disse kan alle fremsøges på kildeforkortelsessiden på hjemmesiden: http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk/kildeforkortelser.aspx.
Ellers kan de findes i bind 3 af Danmarks Stednavne (første bind af underserien Sønderjyllands Stednavne).
Herefter følger ofte et årstal – hvis der ikke er et årstal, så skyldes det at kilden anses for at være så velkendt at et årstal ikke behøves, som fx TM =
’Tysk Matrikel’ fra tiden efter 1867.
Sluttelig følger så selve kildeformen, en historisk skrive eller udtaleform i
den fonetiske skrift kaldet Dania (se fx DS6 1936 i det vedhæftede).
Og til sidst følger tolkningen – i Kobberholms tilfælde ikke med nogen reel
tolkning, bare en henvisning frem og tilbage mellem bebyggelsesnavnet og
naturnavnet ved samme navn i Adsbøl sogn. De havde meget travlt med at få
udgivet Sønderjyllands Stednavne – det var et prestigeprojekt med formålet
at bevise det oprindelige danske sproglige ophav i regionen. Det fik de så
gjort, men ikke alt blev lige grundigt tolket.
I tilfældet kobberholm burde de nok have gjort det – det er nemlig ikke så
ligetil at sige hvad navnets oprindelse er. Der er dog ingen tvivl om at efterleddet er holm ’lille ø, højere liggende land i lavt, fugtigt område’. Forleddet
derimod er noget sværere. Skulle man tage navnets moderne form, så skulle
man sige at forleddet indeholdt metalbetegnelsen kobber, og det synes udtalen kofǝ- også at angive – der skulle så være tale om en beskrivelse af den
lokale vegetations rødlige farve ’Holmen med den kobberfarvede bevoksning’.
Men, der findes enkelte eksempler på at ordet kobbel- ’indgærdet jordstykke’
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i sønderjysk udvikler sig til kobber-. Og netop ordet koppel er gengivet i kildeformen fra Beskrivelsen 1783. Betydningen skulle i så fald være ’Holmen
med det indgærdede jordstykke’.
Men faktisk tyder den ældste kildeform, Beskrivelse 1725 på en helt anden
oprindelse, da der står Kappenholm. Førsteleddet kan her være et gammelt
førkristent mandsnavn Kappi med senere nedertysk -en genitiv, dvs. ’Holmen
der tilhører Kappi’, eller lignende. Men der kan også være tale om navneordet kappe, enten om en mandsfrakke eller en kvindes hovedbeklædning, eller
udsagnsordet kappe ’skære ned’. Begge ord skal dog have været en tur gennem et nedertysk sproglag inden de kan få den mellemliggende -en- stavelse
indskudt.
I det hele taget er det ikke nemt, præcist at sige hvad Kobberholms oprindelse er, men det kan der jo komme en god historie og en masse research ud af.
Jeg håber dette var dig svar nok, ellers er du altid velkommen til at henvende dig igen.
Mange hilsner
Peder
Ja, som Peder Gammeltoft skriver, kan der komme en masse research ud af
det. Det er jo tit sådan, at når man stiller et spørgsmål, kan der ske det, at der
opstår flere spørgsmål end svar.
Af Folker Svane, Kobberholm
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Landsbylauget har søgt kommunen om at gøre et salgsfremstød for de 6 byggemodnede grunde på Rosenvej. De har nu ligget uberørte i en del år, og det
har ingen glæde af. Vi har søgt om en betydelig prisnedsættelse, således at
det kunne være interessant for nogen at bebygge dem. Og det er jo en nem
sag, når 390 nye arbejdspladser flytter til kommunen i nær fremtid. Ansøgningen er nået til økonomiudvalget og bliver behandlet lige om lidt.
Hvis det lykkes, er vi i kontakt med et byggefirma og eventuelt en ejendomshandler, for at
lave et salgsfremstød. Til dette salgsfremstød
vil vi gerne kunne fortælle eventuelle nybyggere, hvilke kvaliteter vores lille lokalsamfund har at byde på. På Facebook har en del
været inde over, men der er plads til mere begejstring. Derfor er du velkommen til at bidrage med en lille tekst, hvor du beskriver de
fordele, du ser ved at bo her midt i verdens navle. Hvis I vil sende de korte
beskrivelser til kontakt@au-laug.dk eller 2006hansen@gmail.com vil vi
sammensætte en realistisk reklame for Avnbøl/Ullerup området.
Vh
Johs
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Ullerup (kirkes) Voksenkor
Som følge af et godt initiativ fra Johannes Bruhn, blev der afholdt opstartsmøde d. 11. februar på biblioteket på Bakkensbro. Der var et fint fremmøde
og enighed om, der var grundlag for at arbejde videre på projektet.
Der arbejdes på at finde en korleder, der kan hjælpe os på vej. Og også gerne
en pianist.
Der er sagtens plads til flere, så kom gerne forbi til en uforpligtende øveaften. Også gerne nogle
flere mandestemmer.
Der er ingen krav til
stemmefærdighed, kun
lysten til at synge.
Vi øver i Ullerup kirke
kl. 19, onsdag i lige uger
og torsdag i ulige uger.
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Den fjerde lørdag i januar var der for tredje år i træk lagt op til en munter
aften i gode venners lag. 86 drenge i alderen 18 til 88 (ca.) spiste med, da der
var ”drengeaften” på Bakkensbro. Sædvanen tro var der ikke gjort det store
ud af bordpynt og borddug. Såvel borde som bar var som ”drenge” kan lide
det, pyntet op med bajere og brændevin. Ingen generende salat var at finde
på tallerknerne, men udelukkende kød, kartofler og Ulla og Roberts gule ærter. Hen på aftenen grillede Jens igen i år ringridderpølser, så natmad blev
det også til.
Det er mit indtryk, at de fleste på lovlig vis havde fået fri fra familiernes fruer. En enkelt kunne endog dokumentere dette med en udgangstilladelse fra
konen, samt en bøn om at sende manden i den rigtige retning, når han skulle
hjem. :-)
I alt blev 90 liter gule ærter, kogt af 12 kg
flækærter, 20 kg okseknogler, adskillige
kilo grøntsager serveret med 15 kg hamburgerryg, 4 hele flæskesider, 15 kg kartofler og 10 kg kålpølser - hver en dråbe
forsvundet ned i maven på sultne mænd i
højt humør.
Agnete, som hjalp til i baren, kommenterede efterfølgende aftenen med følgende
ord ”næste gang jeg hører en mand sige,
at kvinder knævrer løs - så inviterer jeg
ham til at melde sig til gule ærter spisning på Bakkensbro!!! Mænd knævrer
også - højt og larmende - hyggeligt”
Tak til alle, som deltog, og især tak til
alle, som hjalp til.
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Vi har flere gange taget tilløb til at lave en pigeaften på Bakkensbro. Dette er
endnu ikke lykkedes for os - men fortvivl ikke, der er noget i støbeskeen.
Uden helt at kunne sætte dato på, så skulle det nu være ganske vist, at der
bliver en tøseaften i efteråret. Om dette skal der nok blive skrevet mere, når
tiden nærmer sig.
Her ude på landet er vi så glade for at få nye naboer, og vi vil i landsbylauget
gerne byde alle nytilflyttere velkommen. Vi har derfor sat et projekt i søen,
som gerne skulle munde ud i en lille folder med information om praktiske
oplysninger, foreningslivet osv. i området. Sammen med folderen vil vi også
give en gang aftensmad ved fællesspisning på Bakkensbro, så man kan få
hilst på alle de, som gerne vil byde velkommen.
Vi har dog det problem, at vi ikke altid ved, når nogen flytter ind. Derfor beder vi nu alle om hjælp til at fortælle os dette. Har du lige fået nye naboer
eller ved du, at nye mennesker er flyttet ind andetsteds i vores område, må
du meget gerne give en af os i landsbylauget besked herom. Så vil vi gøre
lidt for at nye mennesker føler sig velkomne.
Og så lige en sidste ting. Vi har sat en skilledato. Dette gælder kun for folk,
der er flyttet hertil efter nytår.
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Årets ildsjæl!
Hvem skal være den næste ildsjæl i Avnbøl-Ullerup?
Sidste sommer udnævnte vi Haje til årets ildsjæl i Avnbøl-Ullerup. Vi vil
gerne uddele den titel allerede ved Landsbylaugets generalforsamling i
marts. Derfor efterlyser vi nu en person, som har gjort et stort stykke arbejde
som frivillig i Avnbøl-Ullerup - en rigtig ildsjæl.
Hvem mener du skal have titlen?
Indsend senest d. 15. marts dit forslag til, hvem du synes skal
være "Årets ildsjæl", samt gode argumenter for hvorfor det
nu skal være vedkommende, til Nicky Ravn
Nicky bor på Avnbøløstenvej 18
Hun har tlf.: 29 62 62 81
Eller skriv til nicky@vogts.dk
Så er vedkommende med i dysten om at blive"Årets ildsjæl".
Landsbylauget
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Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til generalforsamling
Onsdag d. 30. marts klokken ca. 19.00
(efter fællesspisning)
i foreningslokalerne på Bakkensbro
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
på valg er: Asmus Madsen, Nicky Ravn, Janny Pedersen og Jan
Vollesen. Asmus, Nicky og Janny modtager genvalg, Jan modtager ikke
genvalg.

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage
inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.
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Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 18.00
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Priser:

Voksne

Børn

Øl

Vand

20,10,10,5,-

Husk at medbringe dybe
tallerkner og bestik.

Tilmelding senest d. 28. marts
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.
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