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10. årgang 1. udgave marts 2017 nr. 35                 

  Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste 

 Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 

En kende ensom ser den ud, den flotte rutchebane i Bak-

kehusets have. Nu skal den dog ej være ensom meget læn-

gere, for BAKC har fået et tilskud på 33.000 kr. fra landdi-

striktsudvalget i Sønderborg kommune, til at købe et gynge-

stativ. De mange penge udgør ca. 2/3 af prisen på et godt og 

godkendt gyngestativ. En stor del af den sidste 1/3 af prisen 

doneres af landsbylauget, Landsbylaugets bidrag, kommer 

især fra overskud fra vinterens lottoaftener på Bakkensbro. 

Altså kan man godt sige at Ellen, Bente og især alle de, som 

flittigt har lagt brikker på numrene, har givet et stort bidrag 

til, at det skal være godt at være barn i Avnbøl-Ullerup 

Landsbylauget afholder generalforsamling  

onsdag d. 29. marts       side 39 
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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      74 46 11 30 / 21 76 31 30  

 

Næstformand  Nicky Ravn   Avnbøløstenvej 18 Tlf.: 29 62 62 81 

 

Sekretær og kasserer    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.: 40 76 67 18 

 

Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen  Kirkepold 4  Tlf.: 40 95 36 57 

 

Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette 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  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 opgi-

ves. 
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Op til 20 cm sne skulle der have ligget uden for her til morgen. Sådan 

forlød det i vejrudsigten, men alle snehungrende børn og voksne fik 

en lang næse. Det fik BAKC ikke, da de søgte penge til at købe gyn-

gestativ for. Gyngen er nu bevilliget – og lige straks også bestilt. 

I vinterferien havde vi besøg af TV-syd, de havde fået et praj om at 

Ulla og Robert stod for fællesspisningen på Bakkensbro og ville i den anledning 

gerne komme forbi og filme. Nu er det lidt svært med et par dages frist at invi-

tere 80 – 100 personer til fællesspisning, så det blev i stedet til en generel snak 

om stort og småt i Avnbøl-Ullerup og især på BAKC. At Ulla og Robert sidste 

år blev tildelt titlen som årets ildsjæle er bestemt ikke uden grund, men de har 

begge en drøm om også at kunne komme til fællesspisningerne som gæster. 

Derfor efterlyser vi personer, som kunne tænke sig at være tovholdere på pro-

jekt fællesspisning på Bakkensbro. Som Ellen og Bente der er tovholdere på 

lottospillet, men ellers ikke har forpligtet sig til andet i landsbylaugsregi, fore-

stiller vi os, at en lille arbejdsgruppe på 2 – 3 personer, kunne tænke sig at stå 

for fællesspisningerne. Det skal siges, at der aldrig mangler hjælpende hænder 

til det praktiske arbejde, og råd og vejledning udøses gerne med rund hånd af 

Ulla, Robert, Agnete eller andre, som hidtil har været på holdet af indkøbere og 

grydeomrører – blot søger vi nogle få, som kan have det store overblik. Tag din 

gode ven eller nabo under armen og kom og fortæl, hvad I gerne vil have hjælp 

til at lave til fællesspisning på Bakkensbro næste gang. 

Hvis man nærlæser de oplysninger, som er at finde på nabosiden, vil man 

blandt andet kunne se, at Avnbøl ikke just er overrepræsenteret i landsbylaugets 

bestyrelse. Desværre er Nicky flyttet til Blans og skal derfor afløses i bestyrel-

sen. Det, at man bor i Avnbøl, er selvfølgelig ikke en betingelse for at kunne 

blive valgt til bestyrelsen. Det absolut vigtigste ved et nyt bestyrelsesmedlem er 

lysten til at yde en indsats for Avnbøl – Ullerup på den ene, den anden, eller 

helt tredje måde. 

Personligt kunne jeg måske drømme om personer, der kunne have en god kon-

takt til pressen, have lyst til at gøre vores hjemmeside mere attraktiv, eller hvad 

med posten som kasserer, sekretær, eller redaktør. 

Min erfaring er, at har man selv lysten til at yde en indsats, så kommer opgaver-

ne af sig selv, når man først er i gang. Har et område ikke ens interesse, vil det 

heller ikke være noget, som vil fylde ens frivillige arbejde. Det er faktisk en for-

nøjelse at yde en lille indsats og på den måde gøre en god forskel for de mange. 

Mød op til vores generalforsamling, hør hvad vi laver, og meld dig eventuelt 

under fanerne, hvis det kunne friste. 

God læselyst 

Bo 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne forår 2017 

Præst 

Lis-Ann Rotem  

Langbro 2b 

Tlf.: 29930002 
mail: laro@km.dk 
 
Menighedsrådsformand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.:    74 46 11 45 
Mobil: 40 47 63 14 
 
Graverkontor 
Graver og kirketjener 
Træffes tirsdag-fredag 10.30-
11.00 
Tlf.: 74 46 18 58  
 
Organist 
Gethin Davies-Jones 
 
 
 
 

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 
aflysning af arrangement, ar-
tikler, prædikener, m.m.  
Klik dig ind på 
www.ullerupsogn.dk 
 
 
 
 

 

mailto:bfl@km.dk
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KONFLIKT KONFLIKT KONFLIKT KONFLIKT KONFLIKT 

Lige siden tidernes morgen er der opstået konflikter i familierelationer. Kon-

flikter på kryds og tværs af køn, relation og alder.  

Børn kan afbryde kontakten med deres forældre, søskende kan ligge i åben 

krig med hinanden, forældre kan skændes om børnene. Der er uendelige va-

riationer. Bedsteforældre er heller ikke undtaget.  

Da jeg skulle skrive en artikel til kirkebladet i denne omgang, tænkte jeg på, 

om jeg skulle skrive om 500 året for reformationen, men jeg ombestemte 

mig. Hvorfor? Fordi jeg for ikke ret lang tid siden spurgte en, om vedkom-

mende læste kirkesiderne i hhv. Blansingeren eller AUposten, og dertil sva-

rede vedkommende: nej.  

Så! Hvis man som borger i Blans, Avnbøl og Ullerup ikke bruger kirken, 

sådan til dagligdagsbrug, er det selvfølgelig det nemmeste at springe siderne 

over for: ”hvad i alverden kommer det så mig ved, hvad der sker i kirken, og 

hvad reformationen betyder?” 

Så jeg besluttede at lave en række artikler om, hvad I alle, også jer der ikke 

bruger kirken som et af jeres tilbud, så kan bruge kirkesiderne til og vigtigst 

af alt, hvad I kan bruge jeres præst til.  

Så de kommende artikler på kirkesiderne i bladene vil handle om: 

”Konflikter i familien”, ”Når ægteskabet ikke er så yndigt mere” og ”Sorg”. 

Så emnet falder altså i første omgang på konflikter i familien. Dem kender vi 

alle til. I større eller mindre grad. For det at være en familie, er noget vi fø-

des ind i, og derfor anser vi også familien som noget af det naturligste i ver-

den. Derfor er det på mange måder ekstra smertefuldt, når familierelationen 

ikke lykkes. Det sker faktisk i langt højere grad end man tror. Men fordi det 

med konflikter i familien er noget vældig sårbart, oplever man måske, at når 

man ikke kan leve op til, ”at det bør man da kunne finde ud af” vil en kon-

flikt i familien derfor også føles ekstra skamfuldt. Derfor er der også mange, 

der ikke taler om det. I modsætning til når man f.eks. er i en konflikt i for-

bindelse med en skilsmisse. I en skilsmisse, er det jo nærmest ”normalt”, at 

det er okay for tidligere elskende at konflikte om hvad som helst, formue, 
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villa, bilen og børnene. I en sådan konflikt skal der nok være mange, der ryg-

klapper os og finder stor forståelse for vores situation.  

Men hvad hvis man som forældre bliver fravalgt af ens egne børn? Hvad 

hvis man nu har konflikter med ens søskende? Og når jeg taler konflikt, så 

taler jeg ikke kun om de små skænderier, men især om de konflikter, der for 

alvor gør ondt. Dem hvor vi foregiver, at ”det er egentlig ok, at jeg ikke læn-

gere har kontakt”, men alligevel fylder det meget. Så meget, at det optager 

ens sind, at man mærker det indeni ”når nu snakken lige falder på det” eller 

”fordi nu nærmer der sig en højtid, hvor det naturligste er at være sammen 

med familien” 

Årsagerne til konflikter er mange, nedenfor kommer nogle af de årsager til 

konflikt, der kan være i en familie.  

”Manglende støtte og tilstedeværelse i barndommen” 

”Konflikter efter dødsfald” 

”Misbrug”  

”Jeg kan ikke forstå mine søskendes prioriteringer” 

”Efter min mors død er jeg blevet glemt” 

”Mine forældre og mine to søstre har slået hånden af mig, fordi de ikke kan 

lide min kæreste” 

”Manglende forståelse for, hvem jeg er, og for min situation” 

”Manglende interesse for hinanden og manglende accept af hinandens for-

skelligheder” 

 

Det kan være svært at tage hul på en løsning af en konflikt, når følelserne i 

den grad sidder uden på tøjet. Man bliver mere nærtagende, og alt der bliver 

sagt eller gjort, fylder for meget. Vi reducerer os selv til den type handlende 

individer, der tager konsekvensen af en dårlig relation og skærer den væk, 

som man ville fjerne det brune fra et friskt æble, inden man sætter tænderne i 

det. Vi oplever måske, at vi får ros af omverdenen for, at vi bryder en kon-

fliktfyldt relation. For ”hvad skal man dog blive i et dysfunktionelt familie-
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forhold for, når nu man kan vælge det fra”? Væk med det! Men lettelsen er 

overfladisk, for inden vi ser os om, er den afstand vi har skabt en realitet, så 

er der bare smerten tilbage. Vi kan ikke amputere uden at betale prisen.  

 

En begyndelse på at løse en konflikt kunne se ud, som nedenstående og selv-

om du udskifter ordene ”søster” og bror” og erstatter med ”mor”, ”far”, 

”ægtefælle” eller en anden, du ligger i konflikt med, vil du opdage, at den 

faktisk er universel gyldige. 

1. Erkend, at der er en konflikt. Beskriv for dig selv eller en, som er tæt på 

dig, hvad konflikten handler om. Vær konkret og undgå at inddrage ting, der 

skete tilbage i barndommen. 

2. Erkend, hvad konflikten gør ved dig: Hvilke følelser er forbundet med den 

aktuelle konflikt? Det kan være følelse af svigt, vrede, jalousi og sorg. 

3. Bag følelserne ligger der nogle behov -- så erkend derfor, hvad du har 

brug for: Hvordan vil du gerne have det med din søster eller bror? Det kunne 

eksempelvis være, at du gerne vil kunne invitere ham eller hende til din fød-

selsdag, og at det skal være tåleligt at ses til større familiesammenkomster. 

4. Find ud af, hvad du anerkender ved din søster eller bror: Hvilke træk kan 

du godt lide ved ham eller hende? 

5. Find ud af, hvad du kan gøre for at række hånden ud og få det, som du 

gerne vil have det: Det kunne være at ringe og foreslå at mødes på café eller 

foreslå at gå til konfliktmægling. Se situationen fra den andens side, lyt til 

den andens følelser og behov og overvej, hvordan du kan komme den anden 

i møde. 

6. Hvis du har krænket en andens grænser, er det på sin plads at give en und-

skyldning -den skal gives uden krav eller forventning om, at modparten gør 

det samme. 

Kilde: Birgitte Winkel, Psykoterapeut og konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning 

 

HVAD GØR JEG SÅ? Når det bliver svært at gøre alt det alene? Måske kan 

jeg ikke få dem eller den jeg konflikter med i familien, med på ideen. Hvad 



8  

 

Indlevering af telegrammer på Brandstation 

Traditionen tro kan der også i år på Ullerup Brandstation indleveres tele-

grammer 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 betin-

gelser: 

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 ger-

ne fortsat vil kunne yde konfirmanderne og deres familier denne service. 

Menighedsrådet 

skal man så gøre? Jeg oplever faktisk, at langt de fleste mennesker gerne vil 

relationen til familien. Og hvor der er en vilje, er der også en vej. Og så kan 

man altså godt ringe til sin præst. Gennem den erfaring vi har i vores arbejde 

med mennesker, får vi indsigt og fortrolighed med de konflikter, der kan op-

stå mennesker imellem især, når det kommer til familien. Jeg har desuden et 

års erfaring med psykoterapi, hvilket ikke giver anledning til analyse, men 

blot har givet mig redskaber, når jeg taler med mennesker især i en konflikt-

situation. Vi præster er med vores indsigt gode samtalepartnere. Vi har tavs-

hedspligt, som vi sætter højt. Og det bedste af det hele er, at vi har ingen 

ventetid og det er gratis.  

Så selvom du ikke bruger kirken i din dagligdag, så vid, at du altid kan ringe 

til din præst. 

     Lis-Ann Rotem 
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Konfirmander i Ullerup kirke d. 30. april 

Anna Kirstine Priske Lei, Ballegård, Ballebrovej 17, Blans, 6400 Sdbg. 

Cathrine Schovborg Meisner, Philipsborgvej 13, Ullerup, 6400 Sønderborg 

Emilie Theilgaard Lorensen, Kobberholm 8, 6400 Sønderborg 

Emma Heuck, Limfjordsvej 12, 6400 Sønderborg 

Emma Kornath Møller, Lerløkke 13, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

Eva Edith Larsen, Vinkelen 4, Blans, 6400 Sønderborg 

Jonas Bjerre Paulsen, Bækgade 18, Blans, 6400 Sønderborg 

Josephine Rytoft Mortensen, Brobølvej 12, Blans, 6400 Sønderborg 

Lasse Behnke Matthiesen Hansen, Rufasvej 10, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Lærke Rahbek Jensen, Eckersbergvej 15, Blans, 6400 Sønderborg 

Mads Duus, Varnæs Vestermark 2, Varnæs, 6200 Aabenraa 

Mathias Teilmann Philipp, Færgevej 5, Blans, 6400 Sønderborg 

Peter Karl Kamrath, Ahlmannsvej 30, 6400 Sønderborg 

Sille Christine Scherbarth, Ballebrovej 13, Blans, 6400 Sønderborg 

Thomas Ketelsen Lorenzen, Møllehøj 15, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Trine Rohr Dall, Højlund 85, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

 

Konfirmander i Ullerup kirke d. 7. maj 

Alexander Nissen Hyllested, Højholt 13, Ullerup, 6400 Sønderborg 

Amos Fundi Døssing, c/o Vibeke Og Børge Døssing, Bojskovskov   3, 6400 Sdbg. 

Anne Marie Moesgaard Lei, Avnbølgårdvej 10, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Isabell Holm Christensen, c/o Helle Og Thomas Jacob, Brobølvej 22, Blans , 6400 Sdbg. 

Jonas Willumsen Hermann, Rufasvej 16, Avnbøl, 6400 Sønderborg  

Julie Røpke Hansen, Manhøj 3, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Mathias Lykke Christensen, Bojskovvej 24, 6400 Sønderborg 

Mads Sørensen, Avnbølgårdvej 7, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Mikkel Sørensen, Avnbølgårdvej 7, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Nadja Alnor Hansen, Avnbøløstenvej 2A, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Nico Andersen Stolberg, Truenbrovej 8, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Rasmus Duus Jensen, Truenbrovej 12, Avnbøl, 6400 Sønderborg 

Stefanie Egtved Pedersen, Rosenvej 4, Ullerup, 6400 Sønderborg 

Tue Lindebjerg Jørgensen, Trekanten 5, Ullerup, 6400 Sønderborg 
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Vinteraktiviteterne er i fuld gang på Bakkensbro. De fleste foreninger ud-

trykker  stor tilfredshed med forholdene på den tidligere skole.  J 

Ikke mindst gymnastiksalen er der tryk på. Senest har fire dagplejere lavet 

en forening og derved fået adgang til udfoldelsesmulighederne. Blot skal de 

selv medbringe redskaber og legetøj, idet vi har været nødt til at aflåse vores 

redskabsrum. Manglende oprydning var grunden til det.  

Når gymnastiksalen er så optaget, giver det anledning til at revidere brugen 

og spørge ind til ”brugsgraden”, således at flest mulige kan få glæde af den.  

Festlokalerne er meget udlejet. Ønsker man en bestemt weekend, bør der 

bestilles i god tid.  Lokalerne vil i de kommende uger småændres lidt,  fri-

skes op med maling, gulvbelægningen poleret (Jøgges speciale), og nyt 

dæmpbart lys i loftet. Et trofast handymanhold står for arbejdet. Disse han-

dyman skal have et kæmpe bifald for deres deltagelse. De arbejder for fæl-

lesskabet, (dvs. alle jer, der på anden måde drager nytte af Aktivitetscente-

ret) uden at få egoistiske fordele. Vi håber, at der vil komme en ny generati-

on efter , idet gennemsnitsalderen her er høj. Når vi næste gang laver en lør-

dags-arbejdsdag, vil den nye arbejdsramte hjælpegeneration melde sig i stor 

stil. J 

Vi har lige søgt og fået penge hos landdistriktet til at købe en ny gynge i ha-

ven. Målet i haven er, at de ældre spiller krolf, de energiske motionerer og 

børnene kan gynge og rutsje. Mange børnefamilier bruger allerede nu haven 

til at lege i.  

Skulle der være nogle læsere, der måtte have ideer til forbedringer af forhol-

dene omkring Bakkensbro og er vidende om fonde eller lignende, der er vil-

lige til at hjælpe økonomisk med sådanne tiltag, må I gerne rette henvendel-

se til undertegnede. (eller en anden i landsbylauget) 
 

Vh Johs 

Sæsonstart! 
Om vejret arter sig fra sin gode side, starter 

krolfsæsonen på Bakkensbro d. 5. april. 

Alle er velkomne.   Gunnar Maier 
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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. 
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Vigtigt!!! 

Affaldssortering som der står på de opstillede containere (ligesom hjemme) 

– pap uden madrester og plastic for sig 

– 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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Et lidt for ofte tilbagevendende problem på Bakkensbro er den ikke korrekte 

sortering af de ting, som kommer i genbrugsbeholderene. Hver gang der er 

knas med sorteringen, koster det 250 kr. at få tømt beholderen som dagreno-

vation. Alternativt må en af de i forvejen hårdtarbejdende frivillige op i con-

taineren for at omsortere - og det kan da vist ikke være meningen. 

       Sidste gang genbrugsbeholderen  

       ikke blev tømt, blev problemet  

       illustreret med dette billede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som den opmærksomme læser vil bemærke, drejer det sig ikke om meget 

mere halm end der kan rummes i et bukseopsmøg. Vær derfor påpasselig 

med altid at sortere helt efter reglerne, når du kommer noget i Bakkensbros 

affaldscontainere. 

Onsdag d. 8. marts klokken 19.00 finder vi igen 

højskolesangbogen frem og inviterer alle til at bru-

ge et par timer på i fællesskab at udforske vores 

store sangskat. 

Prisen for at deltage er 20 kroner, og der vil blive 

serveret kaffe og et stykke brød.  

Tilmelding senest d. 6. marts til Bo på 21 86 17 08 

el. bobonde@gmail.com  
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Do Pæ, Den bleen 
tigge å æ hjørn, 

hva æ det bløvn a 

ham? 
Kedde han hæ von-

nen manne pæeng, 

så han æ it bleen 
mee. 

Jalsen æ nabo 
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Eckersberg Børneunivers har fået nye, lækre lokaler 
I sommeren 2016 blev der iværksat en større ombygning af 1. salen på 

skolen i Blans - både ind- og udvendigt. Det var efterhånden tiltrængt og 

opgaven blev startet op i sommerferien 2016. Der skulle samtidig 

efterisoleres, vinduer skulle skiftes, vægge sættes op, gulve skiftes osv. Det 

vil faktisk sige, at alt i overetagen blev endevendt! Som det ofte viser sig ved 

sådanne projekter, trækker de lidt ud, for der er altid liiige noget, man også 

gerne vil have med i samme ombæring - eller der dukker noget uventet op.  

Men det store arbejde har båret frugt og ventetiden har været det hele værd. 

Karnappen udenpå er blevet superflot og næsten vedligeholdelsesfri og 

børnene kan nu glæde sig over helt nye og lyse lokaler og en rigtig flot 

udsigt ud over Blans.  

Det hele blev fejret ved indflytningen i januar 2017 ved en lille 

indvielsesceremoni med rød sodavand og røde pølser til alle fremmødte. 

Merethe S. Frederichsen 
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De som følger med på Avnbøl-Ullerups facebookside 

har blandt meget andet kunet læse følgende indlæg 

som jeg gerne vil like          eller kommentere. 

 

Den idé med at få stillet 

en dropoff skraldespand 

ved motorvejsafkørslerne 

var da noget som burde 

arbejde videre med.  

Den idé med at samle af-

fald sammen på sine gåtu-

re får også en thumbs up. 

Johannes bud om at kunne 

låne landsbylaugets gribe-

tænger får også et 

Og her kan der handles 

med det samme. I fremti-

den vil man kunne henven-

de sig til undertegnede 

hjemme eller på kirkegår-

den for at låne gribetæn-

ger og få poser til sit ind-

samlede affald. 

Bo 
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For et par uger siden, havde vi besøg af TV-Syd. Et par timer eller tre gik der 

med interview og optagelser, som endte med et indslag samme aften, på godt 

to minutter. Emnet var lokale ildsjæle, og 

mundede ud i at omhandle alt det gode 

som disse ildsjæle, f.eks. udretter på 

BAKC.  Som oftest når man kommer for-

bi den gamle skolegård, gav de mange 

parkerede biler også denne dag et praj om 

den flittige aktivitet rundt omkring i byg-

ningerne. På billedet gør løbeklubben 

TEMPO klar til optagelse. 

Finnebørn i Danmark 6. marts 2017 kl.14.00 Bakkensbo 

Skole. Foredrag ved Kai J Palomäki Schmidt, Haders-

lev. Der serveres kaffe og kage. Pris pr. person 125 kr. 
 

Hvis der er interesse for at deltage kan der ske henven-

delse til Jytte Boysen tlf. 74467678/30357967 eller  

Kathrine Lorenzen tlf. 74467038 
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I min søgen efter relevante ting at skrive om, er jeg faldet over dette på vores 

facebookside. Christian Svane Christiansen fortæller lidt om det at skulle 

vedligeholde hegn. 

Kære gruppe. Flere har nok 
bemærket, at der er blevet 
stynet hegn ned mod os på 
Philipsborg og rundt på vo-
res marker. Hegnene fjernes 
ikke, men stynes alene. Eg 
m.v. beskæres ikke. Proces-
sen kan synes lidt voldsom i 
første omgang, men hegnet 
vil hurtigt gro op igen, og har 
faktisk godt af en sådan sty-
ning. På billedet fjernes to 
asketræer som var ramt af 
asketoptørreren og som var blevet for voldsomme.  
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Snakken i styrehuset på færgen Bitten faldt en dag i oktober 2015 på mulig-

heden for, at stable et ”fjordens dag” arrangement på benene. Vinter, forår, 

og sommer kom og gik, men på en af de første efterårsdage - Lørdag d. 3. 

september 2016 blev der afholdt Alsfjorddagen for første gang. De tre initia-

tivtagere, tovholdere eller i denne sammenhæng, måske rettere styrmænd, 

Mike Songest, Søren Nielsen og Lars 

Karlsen, som alle tre er skibsførere 

om bord på M/F Bitten Clausen, hav-

de søsat et arrangement, som de for-

venter vil blive gentaget år efter år. 

Lars Karlsen, som blev hovedansvar-

lig for arrangementet, har  - måske 

nogle måneder forsinket - sendt AU-

Posten en seks sider lang artikel om 

sidste års arrangement. Da seks sider 

nok er en anelse i overkanten, har vi 

tilladt os at koge det tilsendte lidt 

sammen.  

redaktionen 
 

Stort arrangement på et stort område og mange udfordringer. 

Fjordens dag inde på Odense fjord var hovedinspiration, og med de mange 

muligheder som der er i området omkring Alsfjord, gik de tre skibsførere i 

gang med arrangementet. Det blev hurtigt et omfattende arbejde, som de tre 

herrer kastede sig ud i, for der opstod hele tiden, masser af nye spørgsmål, 

nye tanker og meget andet. Arrangementet strakte sig også over et område, i 

havnene Ballebro, Hardeshøj og Dyvig. Der var også høstmarkedet i Nord-

borg, hvor der var masser af aktiviteter i gang med musik, kræmmerboder og 

meget andet. Senere skulle sloganet ”Vi er ikke Udkantsdanmark, men der-

imod området, der udvikler resten af Danmark”, komme til sin ret. For i sty-

regruppen blev de glædeligt overraskede over opfindsomheden hos de enkel-

te arrangører af de programsatte oplevelser. I forbindelse med sammensæt-

ningen af programmet, var der også store udfordringer med at få tingene til 

at gå op og ikke mindst at få tiden til at passe. Men det endte ud med et stort 

og ganske flot program, taget udfordringerne og begyndelsen i betragtning. 

Dagen oprandt og klokken 0945 sejlede en flot med flag og andet pyntet M/F 

Bitten Clausen fra Ballebro med Pipes and Drums ombord. Trods regnvejr 

fra morgenstunden artede vejret sig nogenlunde efter planen. 

Fra venstre: Mike Songest, Søren Nielsen og 

Lars Karlsen.  

Foto: Hans Chr. Gabelgaard 
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I Hardeshøj var der mange spændende 

aktiviteter, blandt andet så viste 

Brødrene Schiøber hvordan det ser ud, 

når en Airbag sprænges i en bil. Det var 

særdeles spændende at se, hvordan det 

ser ud når den sprænges, og der var nok 

også nogle af gæsterne der blev 

overraskede over, hvor kraftigt det er.  

Havnen i Hardeshøj, var godt besøgt af 

skibe. Hjemmeværnsskibet fra Aabenraa, MHV 910 Ringen kom forbi og holdt 

åbent skib, med masser af besøgende. Nydambåden kom forbi og viste sig flot 

og forrygende frem for alle gæsterne. Det var noget af en bedrift, for de roede 

op til Hardeshøj i det blæsende vejr. Hjortespringbåden, kunne ikke mønstre 

besætning, men så kom de med en flot stand i Hardeshøj.  Man kunne komme 

på krydstogt med M/S Rødsand fra Hardeshøj om til Dyvig, hvor der var masser 

af aktiviteter i forbindelse med dykning, som var arrangeret af dykkerklubben 

Poseidon på Als. Havnbjerg rednings-

væsen var også på plads sammen med 

MC kæden som havde åbent hus med 

salg af pølser og vand. I teltene på 

havnene i Ballebro og Hardeshøj var 

der musik med Aabenraa shanty kor, 

Leif og Leif samt masser af anden 

god underholdning.                                 

I Ballebro var der masser af 

brandbiler fra Ullerup, som viste 

deres udstyr frem, og Eckersberg friskole, 

holdt fiskekonkurrence og meget andet. 

Kegnæsbådene viste sig frem og der var 

andre gode udstillinger og masser af liv på 

havnen. Og Nordals Flyveklub kom 

flyvende med tre veteranmaskiner hen over 

fjorden. 

Vi fik også besøg af Sundeved HK og MC 

mod mobning, som var med til at sætte en 

god kolorit på arrangementet.   

Alt i alt så var det en særdeles vellykket dag, med masser af smil og gode ople-

velser, og så blev styregruppen en masse gode erfaringer rigere. 

Pipes and drums går  fra borde i Hardeshøj 

MHV 910 lægger til ved siden af M/S Rødsand 
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Men uden alle sponsorerne blev det her 

forrygende arrangement ikke til noget, vi 

siger tak til LINAK, DANFOSS, SØN-

DERBORG KOMMUNE, ROYAL 

UNIBREW, BUNDGAARD TØJ i Nord-

borg, VIZUEL GRAFISK, www.alssund-

fisk.dk og IHLE GRAFISK, for at støtte 

vores arrangement. Husk at støtte vores 

sponsorer, de støtter os. Vi har i styre-

gruppen været særdeles spændte på, hvor-

dan det vil gå og ikke mindst hvordan I 

tager imod arrangementet. Hvis I har lyst 

så skriv endelig til os, med nye ideer og 

andet på en besked eller e-mail.  

 

Du kan kigge ind på www.facebook.com/

Alsfjord eller www.alsfjord.dk 

Du kan også kontakte følgende 

Lars Karlsen 

Skibsfører og hovedansvarlig for alsfjord-

dagen 

Telefon + 4523118221 

E-mail: lk@alsfjord.dk eller lars@faergen

-bitten.dk 

 

Alsfjorddagen 2017 afholdes for anden gang lørdag d. 2 september 2017. 

Vi glæder os så meget til at gentage succesen fra sidste år og gøre den endnu 

mere spændende og attraktiv, men med endnu flere aktører og oplevelser for 

voksne og børn i alle aldre. 

Har din klub eller din forening lyst til at deltage med en bod, et event eller 

arrangement ved fjorden denne dag, så kontakt mig på nedenstående mail-

adresse eller telefonnummer.  

Med venlig hilsen 

Lars Karlsen. Skibsfører og hovedansvarlig for als-

fjorddagen 

Telefon + 4523118221 e-mail: lk@alsfjord.dk eller 

lars@faergen-bitten.dk 

www.alsfjord.dk / www.facebook.com.alsfjord 

Dykkeraktivitet i Dyvig 

MHV 910 Ringen og skibet som 

Aabenraa Shanty kor ankom i 

Folkene bag Hjortspringbåden,  

med en jernalderstand 
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Velkomstkasse til tilflyttere til Avnbøl- Ullerup området 
 

En arbejdsgruppe har lavet en ”velkomstkasse” til tilflyttere til vores område. 

Vi vil besøge dem og byde dem velkommen med kassen med information om 

vores by. Derudover indeholder kassen mange gode gavekort, samt varer fra 

lokale erhvervsdrivende. 
 

Vi vil sige mange tak til følgende sponsorer: 

Den store Maler v. Claus Fuchs 

Smedehytten 

Martin og Britta Madsen (æg) 

Paul Erik og Mie Detlefsen (frugt) 

Henrik og Helle fra tanken 

Sven Paulsen og Helene Høi (honning) 

Sundeved VVV 

Ovethi 

Ringriderforening 

Gl. Hønsehus 

Broager Sparekassen 

Løbeklubben Tempo 
 

Vi har desværre ikke haft kontakt med alle erhvervsdrivende, så hvis der er fle-

re, der gerne vil give et bidrag, er I meget velkommen til at kontakte en af os. 
 

Vi vil forsøge bedst muligt, at holde øjnene og ørene åbent for nye naboer, men 

hvis man kender til nogle, er man også meget velkommen til at kontakte os. 
 

Ida Jepsen, Ullerup, tlf. 51 92 12 30 

Birgitte Schmidt, Avnbøl, tlf. 20 76 88 73 

Janny Pedersen, Bojskovskov, tlf. 30 24 86 99 
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Affaldsindsamling 

Søndag den 2. april  
kl. 10-12 på Bakkensbro 

 

 

 

Danmarks naturfredningsforening, Avnbøl-Ullerup landsbylaug, og forhå-

bentlig mange, mange flere, samler affald langs vore veje. 

Landsbylauget garanterer næsten for godt vejr, men helt bestemt for affalds-

sække og gribetænger - 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 timer sammen - som vi plejer  

Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse 
søndag den 2. april. Tag godt imod indsamlerne. 

Lang, sej og noget bureaukra-

tisk har vejen mod skiltet væ-

ret, men nu er den fundet, og 

fremmede behøver ikke længe-

re at spørge guderne - eller an-

dre lokale om vej til BAKC. 

Når sandheden skal frem er det 

nok mest Johs, som jeg ser for 

mit indre blik, iført kakishorts, 

tropehjelm og machete for at 

bane sig vej igennem en jungle 

af paragraffer, cirkulærer og regler omhandlende skilteopsætning i det of-

fentlige rum. Siden Bakkensbro blev til BAKC, har det været et ønske at 

kunne vise vej når udefrakommende skulle på besøg. Som det ses, skiltes der 

nu imod ”Aktivitetscenter”, og til de som mener der kunne have stået 

”Bakkensbro aktivitetscenter” i stedet, kan det oplyses at kun et ord måtte 

stå på skiltet. Ordvalget blev simpelthen Aktivitetscenter, fordi dette trods alt 

er mere informativt end blot et skilt med Bakkensbro. 
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Lørdag d. 11. marts 2017 kl 10.00  
afholder Sundeved Gymnastikforening sin opvisning nr. 25  
Kom og se de lokale gymnastikhold lave en flot opvisning 

samt gæsteopvisning fra:  
Sundeved Efterskole  

Sønderborg Egnens Mini Mix  
Dybbøl Mix hold.  

I anledningen af foreningens 25 års jubilæum vil foreningen  
være vært for kaffebord efter opvisningen.  

Du har også mulighed for at vinde flotte sponserede  
præmier på din entré billet.  

Vi glæder os til at se jer.  
På gensyn i Sundeved Hallen d. 11. marts  

Sundeved Gymnastikforening  
www.sundeved-gymnastik.dk  
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Går man en runde på Bakkensbro, vil man både komme 

til lands og til vands, og man kan faktisk også komme i 

luften. Selvfølgelig er der radioamatørene, hvis signaler 

kommer vidt omkring, men også Sønderborg Modelfly-

veklub har til huse i bygningen. Står man en mørk aften i 

skolegården og ser op på de oplyste vinduer hos model-

flyverentusiasterne, får man straks øje på en vandflyver i 

miniformat. Flyvemaskinen med pontoner hænger under loftet, og er taget ud 

af drift. Det samme gælder nok også den Herkules som pryder trappeopgan-

gen på Bakkensbro. Dog er det på ingen måde en forening som kun udstiller 

pensionerede modelfly. Banker man på døren til lokalet, vil man opleve at 

der ikke kun repareres , men også fabrikeres nye fly. 

Noget overraskende, i alle tilfælde for undertegnede, som havde forventet at 

skulle opleve små hidsige og højtlarmende æterdrevne, fjernstyrede flyvema-

skiner, viste det sig at det mest er svæveflyvere, som arbejdes med i klubben,   

og for at skyde mine - siden drengetiden nøje opbyggede forestillinger om 

modelflyvning - helt ned, så viser det sig nu, at også her er man blevet miljø-

bevidste og flyver mest på el! 

Af svæveflyvere findes der både dem som ved hjælp af deres egne elmotorer 

kan komme i luften, der er de som bliver trukket op med op til 300 meter 

whire, og der er dem som man bare holder op i vinden, og lader naturen kla-

re resten.  

Allerede i weekenden d. 4. - 5. marts er Sønderborg modelflyveklub vært 

ved et modelsvæveflyvestævne. Deltagere kommer fra nær og fjern for at 

dyste i flere forskellige discipliner på området. Stævnet finder sted ved klub-

En svæveflyver er her under konstruktion. Nogle af de vigtigste ting under konstrueringen er 

balsatræ, tålmodighed, masser af lim og mon ikke også sans for akkuratesse var en fordel. 
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bens start– og landingsbane ved forbrændingsanlægget i Sønderborg. Der 

forventes at blive fløjet fra 10:00 til 16:00 lørdag og fra 10:00 til 14:00 søn-

dag og man er altid velkommen som tilskuer.  
 

Et par af Sønder-

borgklubbens svæ-

veflyverentusiaster 

går vingerne nøje 

efter, før de går på 

vingerne under 

næste weekends 

stævne i Sønder-

borg 
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ULLERUP SANGFORENING 
Fra 1870 til mod den 1. verdenskrig har Ullerup sogn haft en forening, der 

har ydet en stor kulturel og national indsats for danskheden på Sundeved. 

Det drejer sig om Ullerup Sangforening. 

Den blev grundlagt 1868 med malermester P. Clausen, Ullerup (I. tenor), 

gdr. Chr. Christiansen, Philipsborg (II. tenor), gdr. Johan Iversen, Ullerup 

(II. tenor) og gdr. Hans Kjær, Blans, som de dygtige mænd, der var med til at 

starte Ullerup Sangforening. Andre mænd med gode evner og kærlighed til 

sang kom snart til: maler Chr. Clausen, Ullerup (I. tenor), Chr. Iversen, 

Blans (I. tenor), Peter C. Iversen, Avnbøl (I. tenor), Peter Beck, Junkershof 

(I. bas), Joh. Andresen, Ullerup (II. bas), Jens Andresen, (sen og jun), Ulle-

rup (II. bas), smed Jørgen Johannsen, Ullerup (II. Bas), desuden urmager Lo-

renz Bendixen (II. tenor) og Joh. og Jacob Wied, Lundsgårdsmark (II. tenor). 

Foreningen havde 3 dygtige dirigenter. De var udlærte musikere. En hed 

Kreutzfeld. De to andre hed, så vidt jeg har fået oplyst, Sander (Petersen) og 

Clausen., vistnok begge fra Nybøl. Givet er det, at det var dirigenter, der har 

ført Ullerup Sangforening frem til et kor af høj kvalitet. Det traf sig sådan, at 

der var dygtige og stabile folk med rene og gode stemmer i alle fire lejre. 

Koret var ikke så stort, ca. 16 – 18 mand, men de var mestre i korsang alle. 

Faldt nogle fra på grund af forhindringer, så kunne de alligevel yde det helt 

fine. 

Programmet var mangeartet: nationale sange, morsomme sange og så sven-

ske sange. Man sang juleaften i Ullerup kirke. Men den rigtige store sangfest 

var hver 3. juledag i Ullerup kirkekro. 

Om sommeren havde foreningen sin udflugt med hest og vogn. Det blev al-

tid en herlig tur gennem det smukke sønderjyske landskab. Der var jo ikke så 

mange adspredelser og fester på landet den gang, men man skulle da med til 

”sangbal” i Ullerup 3. juledag. Der kunne man træffe venner og bekendte og 

høre god  sang. Alle sangerne holdt fanen højt, de var bevidst danske. Jo, 

Ullerup Sangforening var en god støtte for danskheden i Sundeved under 

fremmedherredømmet. 

Så kom den første verdenskrig; da fik folk her i Sønderjylland andet at tænke 

på. 

I slutningen af 1923 kom der ønsker frem i sognet om at starte et mandskor 
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igen. Dengang skulle lærere altid hjælpe til, når der skulle sættes noget i 

gang. Man bad mig hjælpe, og den 14. januar 1924 havde vi den første sang-

øvelse i sangstuen i kirkekroen. 3 medlemmer fra den gamle sangforening 

trådte til for at hjælpe os i begyndelsen. Det var maler Chr. Clausen, Ullerup, 

L. Bendixen og Jørgen Johannsen. Sidstnævnte ejede nu kirkekroen. Vi sang 

hver mandag og sled i arbejdet. Malermester Chr. Clausen med den fine I. 

tenor har hjulpet os i en del år. Det var til stor nytte. I ham var ånden fra den 

gamle sangforening. Jeg nævner navne fra sangforeningens flittige sangere: 

Jens Thomsen, Blansskov, Hans Alnor, Ullerupmark, P. Lorenzen, Ullerup-

mark, Chr. Lauritzen, Ullerupmark, Hans Mathiesen, Ullerup, Jørgen Jessen, 

Blans, Jens Lorenzen, Blans, H. Jørgen Callesen, Ullerup, lærer Fr. Hansen, 

Ullerup o. fl. 

Vi havde megen glæde af arbejdet i sangtimerne. Vi sang igen hver juleaften 

i kirken og 3. juledag i kirkekroen. Selv om der efter genforeningen blev en 

hel ny tid med mange nationale fester, foreningsmøder med landskendte fo-

redragsholdere, så svigtede publikum os ikke, selv om vi ikke var så dygtige, 

som den gamle sangforening. 

Som naboer havde vi også dygtige folk. Det var Sundeved Sangforening med 

førstelærer Berggren, Nybøl, som dirigent. Vi havde en del samarbejde med 

Meels mandskor. Dirigent var lærer Grüne. 

I alle kor er det de gode stemmer, der tæller. Hos os gik der svind i I. tenorer. 

Maler Chr. Clausen kunne ikke mere, og der er ikke mange, der kan klare de 

høje toner. 1933 måtte vi give op. En del af vore sangere gik med over i et 

nyt kirkekor med pastor Warncke som formand og undertegnede som diri-

gent. Det var et blandet kor, og da damerne overtog sopran- og alt stemmer-

ne kunne vi igen. Vi sang i præstegården med megen fornøjelse og måtte 

holde op den 9. april 1940. 

Men det var den gamle ”Ullerup Sangforening”, der gjorde sin store nationa-

le og kulturelle indsats under fremmedherredømmet, inden vi kom hjem til 

Danmark. 

    (sign.) Hans Petersen, førhen Blans skole 

Artiklen har været bragt i Ullerup sogns Hjemstadsforenings skrift Munin i 

1968. 

Hans Petersen var førstelærer i Blans skole. Han blev ansat i 1920 og tog 

sin afsked i 1965, efter næsten 50 års indsats i skolen. Han var samtidig or-

ganist i Ullerup kirke i over 50 år, og fik for denne indsats fortjenstmedaljen 

i sølv i 1970. Efter sin afsked som førstelærer flyttede Petersen til Sønder-

borg. Han døde i 1971. 
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Avnbøl Ullerup Ringridning har holdt generalforsamling. 

Det skete en af de første aftener i februar, hvor måske ikke alle havde fået med, 

at der var indkaldt. Derfor er det herligt, at de af os som ikke var vågne nok, på 

områdets facebookside kan læse følgende referat fra mødet: 

Referat : 
Avnbøl Ullerup Ringridning 2017 (offentligt møde)  
Onsdag den 1.2-2016 kl. 20.00 Bakkensbro skole. 
Der er vedtaget at, vi kører vores arbejde videre som vi altid 
har gjort, i forbindelse med at der kun var 2 fremmødte, må vi 
konkludere at folk er tilfredse med vores arbejde, som det har været igennem de 
sidste 36 år. 
Valg af dirigent: Birgitte Schmidt  
Valg af referent: Lone Harkonsen Petersen 
* Formandens beretning: 
Avnbøl Ullerup Ringridning er i 2016 kørt godt igennem med et overskud på 
16.352,43 kr.  
Nyheden 2016 var hønseskidning med en flot opbakning. 
Havetraktorringridning udvikler sig flot. 
Nyhed Landsbylauget har besluttet at de (forståeligt) har en masse andet at tage 
sig af i hverdagen, de nedlægge derfor samarbejdet i forbindelse med ølvognen 
og pølsesalget. 2 udfordringer der også gik flot igennem. Stina der er mester for 
ølvognen oplyser at vognen er åben hele lørdagen altså ikke lukket imellem 16 
og 18 selvfølgelig også under arrangementerne torsdag og fredag. 
Vores lokale musiker har underskrevet en 3 års kontrakt, så vi er sikret vores 
megafest de næste 3 år. 
* Regnskab: 
Overskud 16.352,43 kr 2016. 
* Evt.:  
Der er indgået et forslag om ændring af kagedystens tidspunkt, som selvfølgelig 
bliver tilgodeset i 2017. 
Der er oprettet en medhjælperliste hvor vi håber at folk vil tilmelde sig, så vi har 
ekstra hjælp til bla. Børnedisco, slik, hoppeborg, teltopsætning/nedtagning.......... 
Vi håber at høre fra mange af jer. Tilmelding til listen hvis i melder jer enten her 
med en kommentar eller Birgitte Schmidt 20768873. 
Der var rigtig gode, engagerede folk i 2016 og håber det gentager sig i 2017. 
* Afslutning: 
Tak for god ro og orden der gentages et offentligt møde igen når bestyrelsen me-
ner det er hensigtsmæssigt.  
VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL AT SE JER  
FRA DEN 7.-10. SEPTEMBER 2017  
HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN 
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Traditioner skal holdes i hævd. Det princip bakker vi også op her i vores lille 

publikation. Med en enkelt undtagelse har vi hvert år i sommerudgaven af 

AU-Posten kunnet læse om årets kartoffelhøst i den lille, men eksklusive og 

meget lokale, kartoffelavlerklub. Dette vil også ske om tre måneder, men 

som noget ekstraordinært er redaktionen denne gang kommet i besiddelse af 

viden om årets udfordring i dette ellers så hemmelighedsfulde selskab. Må-

ske ikke helt overraskende, er der til hver deltager i dysten, d. 15 februar (det 

var en onsdag) blevet udleveret to stk. læggekartofler af sorten Hamlet, og to 

stk. af sorten Solist. De af os som ser marsterchef, den store bagedyst og lig-

nende programmer i fjernsynet, ved jo godt at tiden ofte er en afgørende fak-

tor, når det drejer sig om konkurrencer i det at lave velsmagende spiser. Og-

så her er der sat tid af - der skal nemlig høstes efter bare tre måneder. For - 

som i tv - at stresse dystens deltagere, skal de nu, på selve dagen hvor høsten 

bjerges, også kunne fremsige følgende vers om kartoflens liv: 

 

På en ganske særlig dag, 

Fejrer I min gode smag, 

Så jeg føler mig så lækker, 

Jeg er rund og jeg er smækker, 

Kommet fra den Danske jord,  

og er ikke særlig stor. 

 

Bonden tog min kære mor,  

hun blev lagt i muldet jord, 

Der blev hyppet, der blev vandet, 

Så hun følte sig blandt andet,  

Kongelig, og ganske køn, 

Da i toppen hun blev grøn. 

 

Målet var så blevet nået,  

mange små hun havde fået, 

jeg er bare en af mange,  

I mig koge, er ej bange, 

Jeg er mør og jeg er sund,  

når i stopper mig i mund. 

Som det vil kunne forstås 

på side 40, er kartoflen en 

stor del af næste fælles-

spisnings menu. Derfor ud-

lover redaktionen en gratis 

gang fællesspisning, til 

den person som på selve 

aftenen, på en kendt bør-

nesangs versefødder, kan 

fremføre de tre vers som 

står kan ses på siden.  
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Det sker på Forsamlingsgården Sundeved foråret 2017: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag d. 15 marts kl.19.30 I samarbejde med biblioteket. 

Tom Buk-Swienty - Tommy og Tanne 
I foredraget Tom om de makabre triumfer, uhørlige ræds 

   ler og altopslugende kærlighedseventyr som thomas dine 

   sen oplevede som soldat i 1. verdenskrig, mens Karen Bli 

   xen bosætter sig i Afrika som storvildsjæger og kaffefar-

mer. Pris 100 kr. incl. kaffe Billetter kan købes på Biblioteket Vester Sottrup 

eller på www.sonderborgbilletten.dk  
 

Søndag d. 19 marts kl. 12.00 til 16.00 

Kræmmermarked på forsamlingsgården 
Ryd op til foråret og kom og sælg det du ikke skal bruge mere. 

Køb en stand for 50 kr. ved henvendelse til Tina Nielsen pr. mail til:   

tina.nielsen@bbsyd.dk (begrænset antal pladser) 

 

Lørdagdag d. 1 april kl. 13.00 

Herreforkost! 
I løbet af dagen/aftenen vil der være forskellige aktiviteter, så som  poker, 

whist, og andre spil og konkurrencer. Underholdning ved Benny Engel-

brecht og Alex Bødiker. En rigtig herrefrokost. Billetpris: 200 kr. billet-

ter købes ved ambassadører.  

(se www.forsamlingsgaarden.dk) 
 

Torsdag d. 20 april kl. 19.30 

Koncert med Allan Olsen solo 
Billetter kan købes på Biblioteket i Vester Sottrup  

eller på www.sonderborgbilletten.dk  
 

http://www.sonderborgbilletten.dk/
http://www.sonderborgbilletten.dk/
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Årets ildsjæl! 
Hvem skal være den næste ildsjæl i Avnbøl-Ullerup? 
Sidste år udnævntes Ulla og Robert til årets ildsjæle i Avnbøl-Ullerup.  

Nu er tiden kommet til endnu en gang at tildele denne ærefulde titel til hvem 

et flertal nu peger på. 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, samt gode argumenter 

for, hvorfor det nu skal være vedkommende, til Nicky Ravn 

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. 29. marts klokken ca. 19.00  
 

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: Ulla Johannsen, Johannes - Johs - Hansen, Ro-

bert Johannsen og Bo Bonde. Alle modtager genvalg. 
8. Valg af 2 revisorer på valg er: Jørgen Lind og Jørgen 

Otten. samt revisorsuppleanter  

9. Eventuelt 
 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage 

inden generalforsamlingen. 

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the, lyst 

brød med pålæg, samt øl og vand.   

Af hensyn til forplejningen bedes der tilmeldes til: 

Bo på 21 86 17 08 eller mail på bobonde@gmail.com   
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Priser: 

 Voksne  25,- 

 Børn   10,- 

 Øl  10,- 

 Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 

 

 

 
 

Søndag d. 19. marts 2017 kl. 18.00 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest d. 15. 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. 

Janny introducerer Hutspot 

En trditionel Hollandsk vinterret. 

(Og frygt ej for smagen - landsbylaugets 

samlede bestyrelse, har prøvesmagt godter-

ne, og kan bestemt anbefale denne ret) 

Især til denne menu, mangler vi ekstra kartoffelskrællere.  
Meld jer derfor gerne til dette fornemme formål 


