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

Redaktion:  
Bo Bonde  
Kalvetoft 4, Ullerup  
Tlf. 74 46 17 08 / 21 86 17 08 
redaktion@au-laug.dk 

Landsbylaugets bestyrelse: 
 
Formand  Asmus Madsen   Kalvetoft 15       Tlf.: 21 76 31 30  
 
Næstformand  Jette Moos   Avnbøløstenvej 24 Tlf.: 24 49 33 34 
 
Sekretær  Dorthe Strange Nielsen Kirkepold  18  Tlf.: 40 86 09 85 
 
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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Jeg tror helt sikkert, at den som kommer igennem tilværelsen 
uden problemer eller udfordringer, vil have haft et fattigere liv,  
end den som også af og til har måttet tackle lidt modgang - uden 
det sure forstår man ikke værdien af det søde. 
En af mine evigt tilbagevendende udfordringer i dette jordeliv er 
hvad der denne gang skal pryde forsiden af AU-posten, og hvilke 

betragtninger jeg denne gang skal fylde denne side med. Sædvanen tro har 
jeg været en tur ”down memory lane” på Avnbøl-Ullerups facebookside, og 
oh, hvor her kan findes stof til både begejstring og bekymring. Til forsidefoto 
forelskede jeg mig i Marias ”rabarberbutik”. Billedet i sig selv er herligt og 
tanken bag det, og bag andres lignende opslag på facebook, kan man kun bli-
ve glad i låget af - lad det blive fremhævet. 
Og nu kommer så det med det sure - Egentlig er 
masser af glasskår for enden af børnenes rutsjebane, 
en ting, som burde have meget mere opmærksom-
hed end Marias ”glade” rabarber. Dog finder jeg det 
ikke rimeligt, at nogle få tåbelige unge mennesker 
skal have lov til at sætte dagsordenen. På facebook, 
hvor også dette billede er taget fra, kan man læse om glasskår på legepladsen 
på Bakkensbro, og blandt andet om hvordan legeredskaber bliver hængt op i 
træer ved den gamle børnehave. Om det er de unge mennesker, som får aft-
nerne til at gå med den slags, eller om det er deres forældre, som med en 
mangelfuld opdragelse er de sande skyldige, kan man godt fundere over. Et 
ligger dog fast - noget må der gøres, før et barn kommer alvorligt til skade. 
Skjulte kameraer, ændrede ruter til den daglige aftentur, så der kommer mere 
opsyn, eller et håb om, at nogen ved, hvem de skyldige er, og får dem snak-
ket til fornuft, er fremsatte forslag. Jeg håber bare, at alle vil yde sit til at hol-
de øje med, at det ikke sker igen - nok mener jeg, at lidt modgang er sundt, 
men ikke af denne slags.  
Kunne jeg selv vælge, skulle mine udfordringer for eksempel bestå i at få 
plads til alt det, som folk skrev til AU-posten. Dette er dog ikke tilfældet. I 
lang tid var KT. fast tekstleverandør af bl.a. lokalhistorisk karakter i bladet. 
Den tråd er Folker i øjeblikket så rar at følge videre. Vi har forsøgt at lave en 
”firmastafet”, hvor områdets erhvervsdrivende fortalte om deres virksomhed. 
På samme måde har vi forsøgt os med områdets foreninger og klubber. Beg-
ge de områder er slet ikke udtømte endnu, blot mangler der en person som 
kunne tænke sig at være journalist en gang i kvartalet, eller på anden måde 
sørge for, at der er en tekst og et par billeder om dette eller hint, når deadline 
nærmer sig.  
Med andre ord modtager jeg gerne hjælp og gode forslag, som kan gøre bla-
det godt at læse i for os, som bor i området.  
        God sommer   
         Bo  
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne sommer 2017 
 Præst 
Lis-Ann Rotem  
Langbro 2b 
Tlf.: 29930002 
mail: laro@km.dk 
 
Skal I have dåb, bryllup eller lignen-
de, så kontakt kordegn Susanne Elef-
sen på telefon: 25 73 71 70 
 
Henvendelse til menighedsrådet kan 
ske til 9009@sogn.dk 
 
Menighedsrådsformand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.:    74 46 11 45 
Mobil: 40 47 63 14 
 
Graverkontor 
Graver og kirketjener 
Tlf.: 74 46 18 58  
mail:  graverkontor@ullerupsogn.dk 
 
Organist 
Gethin Davies-Jones 
 
Kirkesanger 
Pia Lioe-A-Tjam  

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

 

mailto:bfl@km.dk
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”Vil du elske og ære hende/ham indtil døden skiller jer ad”? Sådan lyder en 
del af vielsesritualet. ”Elske og ære”.  
En ting har jeg forstået. Her i Sønderjylland bliver man gift og så er det lige-
som det. Mange ægteskaber holder ved i mange, mange år. Man holder ved. 
Man står sammen i tykt og tyndt, gennem medgang og modgang. Det er jo 
lidt interessant, for en som mig, der kommer fra et område, hvor flere er fra-
skilt og gift igen, måske ikke bare en gang, men måske op til flere gange. 
Der er skilsmisse mere reglen end undtagelsen. Så det er noget af en oplevel-
se at opdage, at der rent faktisk er ægtefolk, der står sammen. 
Jeg ved ikke om det er sådan i Sønderjylland som i Grønland: der kan man 
hænge alt til tørre udenfor, undtagen undertøjet. Sådan i overført betydning 
betyder det, at det der kan volde besvær, det har vi som mennesker måske 
svært ved at lade andre se og bede om hjælp til. Der er ingen tvivl om, at 
ægteskabet engang imellem har brug for et eftersyn. Nogle gange blot for en 
gennemluftning, andre gange som en redning, der sikrer, at man rent faktisk 
kan blive sammen. Det kender alle til, som er gift.  
Der er skrevet meget om den store kærlighed. Og derfor er det også mange 
gange svært, når ægteskabet gør ondt. Det er svært når man ikke ser på hu-
struen med de samme hengivende øjne eller når husbonden ikke længere sy-
nes attraktiv. Og ALLE ægtepar vil sige, at sådan er det nu engang imellem. 
Men! Der er nogle ægtepar, hvor denne drejning i ægteskabet kan være svær 
at vende om. Så oplever man ikke krisen som et ” lille bump på vejen” som 
man ville det i et ellers velfungerende ægteskab. Måske er det svært at få en 
dialog i gang om, hvordan man kommer ud af den ægteskabelige stagnering.  
Ofte oplever parterne det dødvande de er endt i vidt forskelligt. Måske fryg-
ter man, at den anden har ”noget ekstra på sidelinjen”.  
Kærligheden er en vigtig del af menneskets liv, som man kan vælge at tage 
vare på eller forsømme. Man må sætte viljen ind på at pleje kærligheden til 
sin ægtefælle. Man må, som mange ægtepar sander efter nogle års samliv, 
arbejde for at få kærligheden til at fungere og vokse. Når man i en fortravlet 
hverdag glemmer at pleje ægteskabet, kan følelsen af at kærligheden er 
brændt ud opstå. Og ordene om at elske og ære hinanden, kan synes langt 
væk. 
Præster kan nu engang noget med mennesker. Og derfor kan man, hvis man 
har mod på at skulle arbejde med ægteskabet, med godt resultat tage kontakt 
til præsten. For vi kan lytte og vi kan være neutrale. Og føler man, at det kan 
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være svært at få den anden part i tale, kan det at have en tredje part tilstede i 
en samtale skabe grobund for en mulighed for at mægle.  
Så ring bare til din præst. Vi kan meget mere end at prædike hver søndag. Og 
skulle du ikke have nummeret, kommer det her: 29930002 
           Lis-Ann 
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Konfirmander i Ullerup kirke d. 7. maj 2017 

Konfirmander  
i Ullerup kirke d. 30. april. 2017 

Se konfirmandernes navne på næste side 
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Er dette mon ukrudt? 
På kirkegården pibler det hvert år i det 
sene forår op ad jorden med sådanne grønne 
vækster.  Mange undres over, at vi ikke får dem 
fjernet og er os af og til behjælpelige ved selv at 
fjerne skidtet for os, men der er en god grund til, at 
vi har fredet dem. Det botaniske navn på planten er 
nemlig Epipactis helleborine - eller skovhullæbe - 
det er med andre ord en orkide. Orkideer er frede-
de i Danmark og dermed også fredede på vores 
kirkegård. Hvis man vil hjælpe os med orkideerne, 
skal man altså lade dem stå, hvor de nu en gang 
har fundet sig til rette. Til gengæld vil man i juli og august 

måned kunne fornøjes over alle de små og 
store tuer med blomstrende skovhullæ-
ber. Som det ses på billedet til venstre, er 
hver enkelt blomst ikke nødvendigvis no-
get ”at skrive hjem om”, men en forstørrel-
se af en enkelt blomst afslører som det ses 
til højre, at småt også kan være flot. 

Konfirmander i Ullerup d. 30. april. 2017 
Stående fra venstre: 
Peter Karl Kamrath, Thomas Ketelsen Lorenzen, Sille Christine Scherbarth, 
Josephine Rytoft Mortensen, Anna Kirstine Priske Lei, Lærke Rahbek Jensen, 
Emilie Theilgaard Lorensen, Mathias Teilmann Philipp, Jonas Bjerre Paulsen 
Siddende fra venstre: 
Lasse Behnke Matthiesen Hansen, Emma Heuck, Trine Rohr Dall, Emma Kornath 
Møller, Cathrine Schovborg Meisner, Eva Edith Larsen, Mads Duus 

Konfirmander i Ullerup d. 7. maj 2017 
Stående fra venstre:  
Rasmus Duus Jensen, Amos Fundi Døssing, Nico Andersen Stolberg, Tue Linde-
bjerg Jørgensen, Mathias Lykke Christensen, Mads Sørensen, Mikkel Sørensen 
Siddende fra venstre: 
Alexander Nissen Hyllested, Julie Røpke Hansen, Isabell Holm Christensen, 
Nadja Alnor Hansen, Anne Marie Moesgaard Lei, Stefanie Egtved Pedersen, 
Jonas Willumsen Hermann 
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Og så lidt om det rigtige ukrudt og måden at holde det i ave på! 
På kirkegården er det ikke tilladt at bruge nogen form for gift til bekæmpelse 
af de uønskede vækster. Dette resulterer i, at vi, hvis daglige virke det er at 
holde skidtet nede, især i denne tid har lidt svært ved at nå det hele, og at vi 
årligt slider flere hakkejern op. Steder hvor vi har mulighed for dét, bruger vi 
en gasbrænder, andre steder en ”miljørive” som er efterhængt vores have-
traktor, og som et helt nyt tiltag har vi i samarbejde med vore kolleger i Ny-
bøl og Sottrup investeret i en hedvandsmaskine, som kan vande 95o  varmt 
vand ud over ukrudtet. Vi syn´s næsten selv, vi er eksperter på området. Des-
værre oplever vi, at også andre er eksperter på området.   For ”hvad man ikke 
ser, har man ikke ondt af”, eller ”køkkensalt er jo ikke gift” eller ”vi tager 
selv en lille gasbrænder med”.  
Før man tager en af disse ”genveje” er det måske værd at høste lidt af de er-
faringer som andre har fået på kirkegården i løbet af foråret.  

 
Her ser det ud som 
om hækken ved et 
uheld er strejfet af 
en meget lokal gift-
sky. Vi håber, hæk-
ken overlever. 
 
 

Dette tolker vi som flammen 
fra en gasbrænder, der har 
været for tæt på hækken. 

Her behøver vi ikke gætte. Dette gravsted 
fik i foråret en ”saltkur”, hvilket da også 
resulterede i, at intet kunne spire frem den 
næste måned. Som det ses, var det en stak-
ket frist, for nu er saltet regnet væk, og nyt 
ukrudt spiret frem. Hækken kunne helt sik-
kert ikke tåle kuren, så her må bekostes en 
ny af slagsen. 

Vi som arbejder på kirkegården, er lidt stolte af de gamle, skæve og bugtede 
hække, som kendetegner netop vores kirkegård. De ældste hække er mere 
end 50 år gamle, og vi håber, de bliver endnu ældre. Hjælp os derfor med at 
skåne dem mest muligt.      Tove og Bo 
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Som flere måske har bemærket, har vi nu fået et gyngestativ på Bakkensbro. 
Ved samme lejlighed har vi også ladet de to ”gymnastikredskaber” som før 
har stået foran indgangen til omklædningsrummet, flytte til Bakkehusets 
plæne. Lorenz Peter med tilhørende gul rendegraver fik det af sikkerheds-
hensyn påkrævede faldunderlag på plads, og hele herligheden er nu efterset 
og godkendt af den kommunale legepladsgodkendelsesmyndighed. Som en 
følge af Sønderborg kommunes Landdistriktsråd, Lottopigerne Bente og El-
lens, og mange andres bidrag af såvel økonomisk, som af mere praktisk ka-
rakter, kan områdets børn eller børnebørn, nu boltre sig på en noget opdate-
ret legeplads. Men ikke nok med det - der er også endnu en krolfbane, med 
tilhørende køller og kugler på vej.  
Der er altså dømt mulighed for nogle gode timer i Bakkehusets have, hvis 
man vil på en lille familie– eller nabo– tur. Hvis man selv medbringer bræn-
de, har man sågar mulighed for også at lave snobrød eller andre lækkerier 
ved bålsted eller i bålhytte ved samme lejlighed. 

En konvektionsovn - en ovn som fordeler varmen bedre, og vist nok også 
har tilsluttet vand - er, eller vil i nær fremtid blive en del af inventaret i 
det nye køkken i Bakkehuset. Sammen med ovnen er der også investeret 
i en industrikaffemaskine til køkkenet, denne skulle efter sigende være 
mere betjeningsvenlig end den forvoksede mokkamaster som hidtil har 
stået i køkkenet.  



 11 

 

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

1. Weekend (fredag, lørdag, søndag) 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

900,-kr. + depositum 

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

2. Hverdage (mandag til torsdag) 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

500,-kr. + depositum 

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

3. Leje weekend aften inden = 1,5 dag 

Forsamlingslokaler med adgang til køkken: 

1350,-kr. + depositum 

     4.  Leje hverdage aften inden = 1,5 dag 

          750,-kr. + depositum   

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



12  

 

– 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.  
 
 



 13 

 

do kedde, æ det rechte do æ 
blø`vn vegetar? 
ja do, æ hæ meldt mæ ind i æ 
dyrsbeskyttels. 
ja, men Kedde hvofå knaue då så 
fooe fra æ dyee. 
  
jalsen æ nabo 

B
ran

d
v
æ

rn
et h

ar v
æ

ret p
å d

et trad
itio

n
elle fo

rårsb
esø

g
, o

g
 

er lig
e så trad

itio
n
elt b

lev
et tag

et g
o
d
t im

o
d
 alle d

e sted
er, 

v
i h

ar fu
n
d
et n

o
g
en

 h
jem

m
e. D

erfo
r v

id
ereb

rin
g
es h

er en
 

sto
r tak

 til alle d
e, so

m
 m

ed
 et b

id
rag

 b
ak

k
er o

p
 o

m
 v

o
res 

arb
ejd

e. 



14  

 

 
 Tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 14.00 i Egen Kirke   
 Husmoderdag 
 som afholdes af Egen Sogns Husholdningsforening  
 efterfølgende samvær i Egen Sognegård.  
 Tilmelding senest d. 6. juni til Jytte tlf.30357967 
  
 Tirsdag d.22.august 2017 kl. 13.45  
 En tur til Bittens Have – Universe Science Park.  
 Medbring selv kaffe og kage. Pris pr person 100 kr. 
   Tilmelding senest d. 11. august 2017 til Kathrine tlf. 74467038 
  
 Torsdag d. 28. septemper 2017 kl.10.00  
 Højskoledag  
 på Aabæk Efterskole, Jørgensgård Skovvej 101, Aabenraa.  
 Tilmelding til Kathrine tlf. 74467038 . 
                                                                                                                           
                             Sundeved Husholdningsforening 
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En del har efterlyst opskriften på ”hollandsk stampot”, som vi fik til sidste gang 
fællesspisning. 
 

Opskrift på ”hutspot” til 4 personer: 
 1 kg kartofler 
 0,5 kg løg 
 0,5 kg gulerødder 
 Margarine 
 Mælk 
 Salt 
 

Kartofler, løg og gulerødder koges i en gryde og moses  med mælk, lidt margarine og 
salt. 
 

Tilbehør: Medistepølse, bacon, hamburgerryg eller kålpølser, sennep og syltede agur-
ker. 
 

Løg og gulerødder kan skiftes ud med grønlangkål eller kinakål og løg stegt med karry. 
 

God appetit, en dejlig vintermiddag! 
 
Hilsen Janny 
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Som en del måske husker, har der før været foreslået en  cykelsti imellem 
Avnbøl og Adsbøl. At der kan være lang vej fra idé til det endelige resultat 
viser dette. Jeg tror mange af os for længst havde opgivet håbet, men se så 
hvad Asmus har fundet på den kommunale hjemmeside. 
 

13 cykelstiprojekter er prioriteret 

En cykelsti mellem Nybøl og Broager og mellem Skovby og Gåsvig på Keg-
næs står øverst på listen, efter at teknik- og miljøudvalget har gennemgået 
bruttolisten over ønskede cykelstier i kommunen. Listen er udarbejdet i for-
bindelse med, at der skal afsættes penge til etablering af stierne i budgetterne 
for de kommende år. En række kriterier tages i betragtning, når der priorite-
res, bl.a. muligheden for at forbinde eksisterende cykelstier, trafiksikkerhed, 
skoler og det faktum, at busserne efter august i år får plads til fire cykler hver. 
Næst efter de højst prioriterede stier følger Elstrup-Fynshav, Lysabild-
Asserballeskov, Augustenborg-Kirke Hørup, Adsbøl-Avnbøl, Vester Sottrup-
Øster Sottrup, Tandslet-Asserballe og Stevning-Nordborg.  
 
Det er et cykelsti på 2,4km. og til en pris på 4.100.000 kroner  
Cykelstien mellem Avnbøl og Adsbøl er stadig med i kommunens planer. Den 

ligger dog ikke øverst på listen, men er prioriteret som nr. 6. Det betyder, at 

om alt går vel, vil man på et tidspunkt inden udgangen af 2021 som cyklist 

ikke længere skul-

le dele vejen med 

bl.a. de mange 

tonstunge lastbi-

ler, når man cyk-

ler imellem Avn-

bøl og Adsbøl - vi 

må bare håbe, vi 

ikke bliver skub-

bet endnu en 

gang.  

Asmus. 
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Jeg plejer at finde en lille side frem med eksempler 
på hvad der skrives om på Avnbøl-Ullerups facebook-
side. Der er selvfølgelig mange eksempler på både 
positive som negative emner. Men da jeg på en af de 

første sider har beskæftiget mig med et par af de negative emner, må det her 
være på sin plads med noget af det, som man må fornøjes over siden også bru-
ges til     
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Skovarbejdere og en heksedoktor søges! 
Søndag d. 18. juni klokken 10:00 
Som det ses på nabosiden, har vi inviteret til SanktHanssammen-
komst på Dansepladsen.   
Men før vi kommer så vidt, er der plads til en del forbedringer i skoven.  
Efter at have set lidt på sagerne derude, er konklusionen følgende bør gøres 
noget ved: 
 
 Borde og bænke skal efterses og sættes i stand.  
 Rundt om Dansepladsen er der en lille vold, som er groet noget efter i 

brombær og andet grønt. 
 Bambusstien er sine steder også truet af et stadigt voksende brombær-

krat. 
 Den sædvanlige græstrimning rundt om bålsteder, borde og bålhytte, 

er også påkrævet. 
  

 Og specielt til SanktHansaftenen: 
 Vi skal have lavet et bål (vores sædvanlige bålmagere har meldt afbud 

i år) 
 Vi skal have fundet en heksedoktor - intet mindre skal der nemlig til 

for at få bragt sidste års heks tilbage fra asken. Alternativt kunne en 
heksemager bruges, så en helt ny heks kan laves.  

 
For at kunne løse disse opgaver vil vi gerne invitere til en arbejdsdag i sko-
ven. Søndag d. 18. juni. Kl.10.00 hvor landsbylauget sørger for:  
 Nye planker og pæle til borde og bænke. 
 Godt vejr på dagen 
 Forplejning i form af kaffe, en ringriderpølse og en øl eller vand, til 

det arbejdende folk. 
 
Det i sørger for er: 
 Værktøj og redskaber til at udføre diverse opgaver. 
 Overskud til at bruge et par timer på opgaven. 
 
Giv gerne besked på mail - bobonde@gmail.com,  sms - 21861708, eller via 
facebook om du/I kommer, og hvilke opgaver du/I vil påtage jer.  
 
Ps. Om det også er denne dag, og i skoven at heksen skal laves, er nok ikke 
så nødvendigt. Til gengæld ved jeg, at man kan kontakte Ulla hvis man 
mangler heksetøj (Ikke fordi det er hendes eget, men fordi hun har gode for-
bindelser til Røde Kors i Sottrup) ;-) 
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En af de vigtige begivenheder i Avnbøl-Ullerup er den årlige dyst i kartof-
felavlerklubben. Igen i år har Svend, Tage, Eigil, Leif og Niels Erik, brugt 
alle kneb for at kunne vinde dysten om rekordhøsten. Det usædvanligt kolde 
forår, har som det ses, ført til mere eller mindre alternative metoder hvorpå 
årets største høst har kunnet sikres. 

2017 Leif Tage Svend Niels 
Erik 

Eigil 

Solist 0,660 kg. 0,545 kg. 0,262 kg. 0,355 kg. 0,250 kg. 

Hamlet 0,743 kg. 0,530 kg. 0,707 kg. 0,355 kg. 0,260 kg. 

I alt 1,403 kg. 1,075 kg. 0,969 kg 0,710 kg. 0,510 kg. 

Nogle kartofler er 
dyrket  i varmeisole-
rende spande.. 

Man forestiller 
sig en teknik 
hvor kartoflerne 
her er blevet 
kørt rundt efter 
lys og varme. 

Her bliver der virkelig afprø-
vet alternative metoder  - Ned 
på knæ, og så en lille bøn før 
ens kartofler kommer på væg-
ten.  

Årets resultat 
giver en 
gennmsnitlig 
høst på 233,35 
gram pr. lagt 
kartoffel 

Nu lader sejerskamlen sig 
ikke se på billedet, men 
burde Leif ikke stå lidt hø-
jere end Tage og Svend? 
Helt i overensstemmelse 
med de ovenstående tal, er 
præmierne dog fordelt: Leif 
på en flot førsteplads, skarpt 
forfulgt af Tage og Svend.  

Man kunne jo spekulere lidt over om Niels Erik’s ringe 
høst, skyldes mangel på bedetæppe, og ikke mindst om, 
Leif har fundet den bedste løsning på et koldt forår - vær 
den som skriver alles resultater op - og sørg for at holde 
hånden lidt for mens du gør det ;-) 
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Bakkensbro gl. skole Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt 
Crossgym Kari Pharao  Mandag 18.00-18.45 
Yoga Berit Petersen  Mandag 19.00-20.00 
Family workout Trine Holm  Tirsdag 16.30-17.30 
0-6 år     

Seniorer Kamma Bonefeld  Onsdag 10.00-11-00 
Damer Anne Østergaard  Torsdag 18.30-19.30 
Store bolde og elastikker     

Blans - Eckersberg Børneunivers     

Spring/rytme Eva S. Hinrichsen Anna Kirstine Lei Mandag 16.00-17.00 
0-3 klasse drenge/piger  Nanna Fangel   

  Anne Ravn   

Megafræs Lene Lindegaard Anna Kirstine Lei Mandag 17.00-18.00 
Piger og drenge 3-6 år  Nanna Fangel   

  Anne Ravn   

Forældre/barn 0-3 år Instruktør mangler    

Nydamskolen     

Damemotion Nete Lundt  Mandag 15.30-16.30 
Familie Gymnastik 0-3 år Lotte Bohsen Camilla E. Sørensen Mandag 16.45-17.45 
+ søskende  Emilie Bohsen   

Rytme/ Spring 4 kl. og opefter Instruktør mangler    

Drenge og Piger     

Crossgym Jutta Østergaard  Tirsdag 18.00-18.45 
Drenge / Piger 3-4 år Line Greve Sørensen Trine Dall Onsdag 16.00-17.00 
  Lærke Rahbek Jensen   

  Sidsel Jensen   

Drenge / Piger 5-6 år Line Greve Sørensen Trine Dall Onsdag 17.00-18.00 
  Lærke Rahbek Jensen   

  Sidsel Jensen   

SGF minimix Hanne Lindegaard  Torsdag 16.00-17.30 
1.-3. kl. piger /drenge     

Puls/styrke /”stram op” Jutta Østergaard  Torsdag 18.00-19.00 
Pilates Elin Johannsen  Torsdag 19.00-20.00 
Træls træning for seje mænd Svend Petersen  Torsdag 20.00-21.00 
Dansemix & Retro-aerobic / 
MBL Jutta Østergaard  Søndag 11.00-12.00 

Foreløbigt program for sæson 2017/2018   
Start uge 37 

Gå på alle de hold du vil for én sæsonpris 
- Børn 350 kr. - voksne 450 kr. - over 65 år 350 kr. 
Se mere på www.Sundeved-gymnastik.dk 
Tilmelding og betaling kan ske fra d. 1. september 2017 
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Tennis! 
Lige midt i Blans ligger to fine tennis-
baner. 
De skal bruges. 
Alle kan lære at spille tennis – det er 
sjovt og sundt. 
Kontingentet er lavt. 
Børn: 250 kr. Unge (18 – 25) 300 kr. 
Voksne 450 kr. 
Familierabat. 
Nøgle udleveres, så kan der spilles løs 
fra april til oktober. 
Indmelding sker lettest til kassere-
ren /formanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer: 
Lis Wolf Christiansen 
Rosenvej 83, Ullerup 
6400 Sønderborg 
Telefon: 74461128 
e-mail: liswolf@hotmail.com 
Formand: 
Esben Jensen 
Gl. Landevej 6 B, V. Sottrup 
6400 Sønderborg 
Telefon: 74467258 
e-mail: ej@nydamskolen.dk 
Vi tilbyder 5 gange gratis træning + 
6 bolde til alle juniorer i forsommeren. 
Henvendelse til formanden.  
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Indvielse af ny skolebygning på Nydamskolen 
 
Lørdag den 20.maj blev en helt ny skolebygning på Nydamskolen officielt 
indviet. Den nye flotte bygning rummer klasselokaler til indskolingen og 
mellemtrinnet, samt 2 spritnye faglokaler til fagene madkundskab og fysik/
kemi. 
Ved indvielsen var der taler af både Sønderborgs borgmester Erik Laurit-
zen, der også klippede snoren til den nye bygning, samt skoleleder Michal 
Pedersen. Efterfølgende kunne alle fremmødte gå på opdagelse i de nye 
lokaliteter. Til de yngste børn var der skattejagt, og ellers kunne man ople-
ve bud på såvel moderne skole som skolen i 1950’erne. Der blev serveret 
lidt mundgodt, og elever fra Sønderborg Musikskole og Nydamskolens 
eget kor bidrog med smuk musik og stemning. En rigtig festlig formiddag. 
I ugen op til indvielsen var der blevet knoklet med flytning af møbler og 
ting. Om mandagen forinden blev indskolingens ting flyttet, og imens det 
foregik blev elever og lærere sendt afsted til en sjov legedag i Jump a Lot. 
Om tirsdagen var det så mellemtrinnets tur.  
Også udskolingens elever kan glæde sig, da også deres klasselokaler har 
fået en make-over, så alle skulle være parate til fremtidens skole. Det kan 
kun blive godt! 
Nu glæder elever og lærere sig selvfølgelig til den nye hverdag i de lækre 
rammer. 

 

Af: Hannah Nørager Larsen, 6.b, Nydamskolen. 
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En ordentlig irettesættelse 
Denne lille beretning har været bragt i Ullerup sogns Hjemstavnsforenings 
skrift Munin i året 1978, hvor den var skrevet af Niels P. Thuesen, Ullerup. 
 
Nedenstående optegnelser er forfattet af malermester Nicolai Kræmer, der 
boede på Avnbøløstenvej, omtrent overfor Avnbøl gamle skole 
(Avnbøløstenvej nr. ?). Kræmer var født i Øster Lindet den 25. februar 
1888 og døde i Avnbøl den 2. februar 1950. Han havde været tysk soldat i 
hele Første Verdenskrig, så han kendte tyskerne, og han hadede hele prøj-

servældet af et godt hjerte. Foruden at være malermester, var han ansat på 
Avnbøl station som stationsmedhjælper og i de seneste år havde han hele 
sit arbejde her. 
 
Kræmer skriver: 
På stationen i Avnbøl oplevede man lidt af hvert. I en tid, da de tyske jern-

Avnbøl station 1969 
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banevogne skulle hjemsendes, fandt jeg på at skrive på dem med kridt: 
”Hvad vi end ellers er, så lad os da være danske”. Eller: ”Husk 1918”. Eller 
også en lille vittig tegning. (Hvad Kræmer godt kunne være en mester til, N. 
P. Th.). Herover blev tyskerne på Nordschleswiger Weiche (Nordslesvigsk 
sporskifte, der ligger et par km vest for Flensborg, N. P. Th.) meget forarge-
de, og sendte en klage til Padborg, som lod den gå videre til Tinglev, og 
Tinglev sendte den så til Avnbøl med anmodning om at give den formasteli-
ge en ordentlig afklapsning. 
Stationsmester Jens Bernsen viste mig skrivelsen og sagde: ” Nu har du jo 
fået den afklapsning, men det er klogere at lade sådant være…..” 
 
At der også kom ”skrivelser” den modsatte vej viser følgende: 
I nazismens barndom havde denne også sine modstandere i Tyskland. Dette 
dokumenteres ved en vittighed, som var skrevet i en tysk jernbanevogn, der 
kom til Avnbøl med kunstgødning. Da man ved losningen nåede til næstne-
derste række sække i vognenden, fandt man skrevet med kridt på vognens 
endebrædder: 
 
  Deutschland ist in großer Not 
  Hitler ist ein Idiot. 
  Wer es nicht begreifen kann, 
  der lernen muss von Stresemann. 
 
Under krigen var det ret almindeligt, at der blev leveret halm til 
”Heeresverwaltung”, hvilket ærgrede mig. En dag en jernbanevogn stod læs-
set, og skulle gå til Esbjerg, og jeg var ved at gøre de afgående jernbanevog-
ne klar til afgang, fik jeg lyst til at spille tyskerne et lille puds.  
Den til Esbjerg bestemte vogn påskrev jeg: ”Halm-Hjørring-
Heeresverwaltung”. 
En otte dage senere kom der meddelelse fra Esbjerg, at fragtbrevet var an-
kommet, men vognen savnedes fremdeles, og man spurgte, hvor den var ble-
vet af. Stationen kunne intet oplyse om sagen. En fjorten dage senere kom 
der besked, at vognen var ankommet, men den havde i henhold til påskrift 
været i Hjørring. 
I det påfølgende forhør kunne jeg ganske nøje huske, at jeg havde påskrevet 
den Esbjerg. Mit mål var nået.  
 
Ikke alle tyskere var tilhængere af den nationalsocialistiske ideologi. Dette 
bevidner følgende: 
 
Jeg var ansat som tjenestegørende på Avnbøl station. Den dag meddelelsen 
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om de engelske armadaers landgang i Nordfrankrig nåede hertil, var der i 
godstoget en tysk Feldwebel (sergent), der skulle til Sønderborg. Da jeg 
skulle ud for at rangere med toget, løb jeg forbi personvognen, hvor Feld-
weblen hang ud af vinduet. I mit forbiløb råbte jeg: ”Nu er englænderne lan-
det i Nordfrankrig”. Feldweblen tog et kraftigt drag af sin cigar, blæste en 
røgsky frem og sagde på sit gemytlige Hamburger-plat: ”Lot se man lännen”. 
(Lad dem bare lande). 
Nicolai Kræmer/v. Niels P. Thuesen 
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        Gymnastikskole 

        25. – 27. juni 
Kom og vær med til 3 sjove dage, hvor vi skal; 

- Springe og lave en masse gymnastik til god musik 
- Lege og hygge 

- Ud i det blå og suse rundt ☺ 
 

 

 

 

Gymnastikskolen er for drenge og piger i alderen 5–10 år. 
(Minimum 40 tilmeldte for at gymnastikskolen afholdes og max. plads til 

65 gymnaster.) 
Hvornår: Søndag d. 25. juni – tirsdag d. 27. juni fra kl. 9-15 

Hvor: Ved Sundeved Hallen, Skolevej, Vester Sottrup 
Pris: 340 kr. (inkl. mad) 

Informationer og tilmelding kan findes på: 

www.sundeved-gymnastik.dk 
Sidste frist for tilmelding er 30. maj 2017 

Kursusleder Jutta Østergaard 
Tlf. 31 22 10 01 eller mail: jutta.ostergaard@gmail.com  
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Søndag d. 11. juni 2017 kl. 18.00 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding senest d. 7. juni.  
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08 
mail på bobonde@gmail.com, giv besked via facebook. 
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 
Denne aften har vi bestilt godt vejr, og håber at kunne spise 
i skolegården. Så husk for en sikkerhedsskyld en ekstra trøje 

Priser: 
• Voksne  35,- 
• Børn   15,- 
• Øl  10,- 
• Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 


