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Sekretær og BAKC udvalgsformand
Dorthe Strange Nielsen
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Kalvetoft 4
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Bestyrelsesmedlem Johannes ”Johs” Hansen
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Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen
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Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette

Bojskovskov 26
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Kasserer

Bo Bonde

Email og webadresser:
Bestyrelsen
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kontakt@au-laug.dk
redaktion@au-laug.dk
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Bakkensbro - B.A.K.C.

Udvalgsformand

Dorthe Strange Nielsen

Kirkepold 18

Tlf.: 40 86 09 85

Lokaleudlejning

Helga Staugaard

Rosenvej 1

Tlf.: 61 71 14 02

Lokaleudlejning

Laila Bruhn

Bakkensbro 3

Tlf.: 23 32 70 34

Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr.
på konto 9797 0001147382.
Ved indbetalingen vil det være fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives.
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Generationsskifte må blive et tema på disse linjer. Jeg var i aftes
til vandværkets generalforsamling, Her blev der sagt tak for 30
års bestyrelsesarbejde til Jøgge (vandværkets praktiske gris), som
havde valgt ikke at lade sig genopstille. Nye stærke kræfter var
dog kørt i stilling til at overtage, hvor Jøgge nu slipper, og derfor
blev Kim ”Dæk” Strange Nielsen foreslået - og valgt som ny
mand på Jøgges post. Vi håber alle, at Kim kan løfte opgaven, så vandværket
fortsat kan forsyne os med frisk vand.
Til at pryde bladets forside har jeg igen stjålet et billede fra Facebook. Billedet er nok lidt uskarpt, men visualiserer alligevel godt, hvilket indtryk jeg
har fået af den nye formand for BAKC, det er min opfattelse, at Dorthe selv
er ganske skarp, og en pige med godt humør, lyst sind og lyst til at gøre en
positiv forskel for sit lokalområde. Dorthe har sine rødder i Sottrup, så hendes lokalkendskab skal nok rettes lidt mod vest - men med sin Jesper (hvis
familie har boet her i generationer) som backup, tror jeg nemt den detalje
kommer på plads. Siden hun og familien købte hus i Ullerup for et par år siden, har Dorthe givet udtryk for, at hun gerne ville foreningsarbejdet. Derfor
lod hun sig vælge til landsbylaugets bestyrelse for et år siden og har nu fået
så meget blod på tanden, at hun kaster sig ud i en af de lidt tungere poster i
områdets foreningsliv. Det er min overbevisning, at BAKC også i de kommende år står godt rustet med Dorthe ved roret.
Nye hoveder på andre poster er der også plads til. Dorthe er allerede begyndt
at efterlyse en kasserer, en sekretær og gerne flere pedeller. Skulle der være
en lille håndværker, en regnskabsfører eller sekretær gemt i maven af en af
jer, så kan man altid få lov at ”snuse lidt til opgaverne” og se, om det ikke
skulle være noget for en, og husk så på, at man altid kan få en hjælpende
hånd ved ens forgænger på en given post, hvis man kommer i tvivl om, hvordan en opgave skal løftes.
En opgave som vi ikke helt formåede at løfte i det forgangne år, var ”projekt
blomsterløg”. Vore intentioner var ellers ganske gode, men løgene blev leveret senere end planlagt, med det resultat, at tovholderen på det projekt var
taget på ferie, da løgene kom. Herefter troede den ene nok, at den anden vidste mere om, hvor der skulle sættes hvilke løg osv. Derfor må der allerede nu
tænkes fremad. Hvis vi igen i år får mulighed for at få blomsterløg af kommunen til at sætte i området, vil vi gerne have en til i løbet af foråret at se og
notere sig, hvor der kan lægges hvilke blomsterløg. Vedkommende, som
melder sig til opgaven kan så få ansvar for at udvælge, hvilke løgblomster
der skal pynte hvor til næste forår. Mit beskedne håb er, at nogle af alle jer
som jævnligt går eller cykler en tur i området, melder sig til denne opgave,
som kan blive til fornøjelse for os alle.
Til slut et ønske om et godt forår til alle. Bo
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Ullerup
sogns
kirkeblad
Præst
Lis-Ann Rotem
Langbro 2b
Tlf.: 29930002
mail: laro@km.dk

Kirkesiderne forår 2018
Kirkeværge
Henrik Ohlsen
Trekanten 23

Kasserer
Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11

Skal I have dåb, bryllup eller lignende, så kontakt kordegn Susanne ElefRegnskabsfører
sen på telefon: 25 73 71 70
Det fælles regnskabskontor
Henvendelse til menighedsrådet kan Att. Ullerup Sogn
Ringgade 98 A
ske til 9009@sogn.dk
6400 Sønderborg
Menighedsrådsformand
Hjemmesiden
Randi Bastholm
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysBækgade 3 Blans
ning af arrangement, artikler, prædiTlf.: 74 46 11 45
kener, m.m.
Mobil: 40 47 63 14
Klik dig ind på
www.ullerupsogn.dk
Graverkontor
Graver og kirketjener
Facebook
Tlf.: 74 46 18 58
mail: graverkontor@ullerupsogn.dk Ullerup kirke
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Konfirmander 29. april 2018 Ullerup Kirke
Adam Emmanuel Rotem
Langbro 2B, Ullerup
Andrea Leonhard Lauritzen
Blansskov 2A
Cathrine Bonde
Bojskovvej 6
Christine Witt
Trekanten 19, Ullerup
Emil Oksen Neumann
Pottegade 9, Blans
Hannah Nørager Larsen
Kalvetoft 9, Ullerup
Jacob Bork Dall
Rufasvej 19, Avnbøl
Kathrine Elisabeth Andersen
Elmevej 1, Vester Sottrup
Laura Philip Otten
Kirkepold 14, Ullerup
Laura Schøne Nielsen
Mejeritoften 13, Blans
Mads Sødequist Jessen
Rosenvej 5, Ullerup
Mathias Carlsson Jessen
Klingade 2, Avnbøl
Mikkel Eckert Sørensen
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl
Rune Johannes Durck
Aabenraavej 178, Ullerup
Thomas Bennedsgaard Boysen
Ballebrovej 2, Blans
Konfirmander 6. maj 2018 Ullerup Kirke
Asthrid Carolina Jepsen Lind
Nørremøllevej 12, Øster Snogbæk
Cecilie Petersen
Smedegade 13, Blans
Emil Marek Press
Povlstoft 34, Blans
Emma Theilgaard Lorensen
Kobberholm 8
Freja Kofoed Aarhus
Højlund 92, Vester Sottrup
Joachim Priske Lei
Ballebrovej 17, Blans
Karen Hansen Dransfeldt
Helgolandsgade 23 , 2 tv
Kasper Boysen Hansen
Mejeritoften 23, Blans
Laura Grosen Hansen
Blansskovvej 25, Blans
Laura Leonhard Hildebrandt
Mejeritoften 18, Blans
Laura Therkelsen Schultz
Vingelhøjvej 6, Hostrupskov
Louise Heel Dall
Blans Østermark 9
Mikkel Kjems Bæk Provstgaard
Povlstoft 19, Blans
Nanna Fangel
Povlstoft 32, Blans
Rasmus Wærens Westermann-Rasmussen Hertug Hans Vej 39B
Rikke Skriver Møller
Peerløkke 69, Vester Sottrup
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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

Rengøringshjælp søges til konfirmandstue, kontor m.m.
Vi søger en moden person evt. en efterlønner, til rengøring af de offentlige
lokaler i Ullerup præstegård. Det drejer sig om 3 timer pr uge.
Der udover vil der være oprydning, opvask og rengøring efter kirkens spisearrangementer på Bakkensbro. Der er i alt fire spisearrangementer: konfirmandovernatningen, skærtorsdag, Halloween og Allehelgen. I alt 12 – 15
timer ekstra pr. år.
Nærmere oplysninger hos Lis-Ann Rotem (29 93 00 02)
eller Randi Bastholm (40 47 63 14)
Ansættelse medio marts.
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MUSIKALSK LEGESTUE I ULLERUP KIRKE.
For godt 3 år siden startede Lisbeth Bomose op med musikalsk legestue i
Ullerup kirke. Et dejligt initiativ som både kommunale og private dagplejere
og børnehave benytter. Hver anden mandag bliver der sunget, raslet med
rasleæg, leget med farvede tørklæder og ærteposer, faldskærmen bliver forvandlet til det dybe hav eller den mørke hule, der bliver danset og sidst men
ikke mindst bliver der hver gang afsluttet med stille musik og sæbebobler til
alle børns glæde og begejstring.
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Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center
2017 blev et supergodt år for aktivitetscenteret. I 3 år er den gamle skole nu
blevet brugt til husning af mange forskelligartede foreninger samt udlejning
af festlokale. Alle lokaler i hovedbygningen er fortsat fuldt udnyttet. Grønlænderforeningen ULO har fundet andet tilholdssted, ligesom IT-cafeen lukkede aktiviteten ned. Det betyder, at de, der delte lokaler med dem, har lokalerne alene.
Køkkenet er blevet opdateret med en stor industriovn, en kæmpe kaffemaskine, og senest har vi fået et megastort køleskab sponsoreret☺ Nu er der efterhånden store muligheder for at alskens kulinariske eksperimenter kan afprøves, samt de allerfleste traditionelle menuer kan fremstilles i køkkenet. Udlejningen går strygende, og nogle når ikke at bestille i tide, da mange er i god
tid. Konfirmationsfester er bestilt 3 år ud i fremtiden ☺
Vi har søgt penge i landdistriktspuljen til at investere i et lydanlæg i festsalen, som vil gavne foredragsholdere, lottospilsudøvere, lyd til afspilning af
film ect. og ikke mindst musik til diverse festligheder. (Dog ikke til rockfestlighedslignende arrangementer ). Ligeledes har vi søgt penge samme sted
til stolesæder, så man ved langtids-sidning ikke får siddesår ☺.
Lige nu er vi ved at forhandle en ny aftale med kommunen på plads, således
at vores unikke center kan få lov til at fortsætte på nogenlunde samme betingelser, ikke mindst til glæde og gavn for alle os lokale, men også de der
kommer langvejs fra.

Ting tager tid, derfor halter det lidt med indførelsen af et nyt bookingssystem, hvor vi over kommunens lokalebookingsside kan se, om gymnastiksal,
mødelokale (bibliotek) samt festlokale er ledige, og man kan reservere lokalerne herover. Det vil dog fortsat være Laila og Helga, der koordinerer udlån / leje af dem.
Vi har fastsat torsdag d. 8. marts kl. 09.00 – 12.00 til almindelig arbejdsdag
og lørdag d. 14. april til store rengøringsdag, ikke mindst for alle brugerne af
Bakkensbro. (Det gælder også gymnaster og badmintonspillere.) Den kommunale rengøring er kun spagfærdig, hvorfor vi er nødt til ad frivillighedens
vej at få gjort hovedrent.
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Generationsskiftet i vores lille udvalg går sin jævne gang. Det er endnu ikke
lykkedes at finde en ny kasserer eller pedel, men Laila har overtaget Bentes
udlejer-job og Dorthe Strange Nielsen har overtaget formandsposten for
BAKC . Held og lykke til dem. Selv om centeret kører godt, kan man jo ikke
udelukke, at nye unge kræfter medfører nye ideer i driften af den gamle skole. Jeg siger mange tak til de mange frivillige hjælpere, der har været med til
at få BAKC til at være det, det er i dag. Det er en uvurderlig resurse for lokalsamfundet, at så mange hjælper. Min deltagelse i fremtiden bliver mere i
mindre projektorienterede opgaver.
Vh Johs
Landsbylauget ønsker tillykke med fusionen af
de to maskinværksteder Jørn Matthiesen og Henning N Andersen. Vi takker 12000 gange for
sponsoreringen af det nye store køleskab på
BAKC. Og selv om køkkenet nu er fint opdateret, er det stadig den samme billige pris at leje
festlokalerne.

Møjn til alle brugere af Bakkensbro + det løse!
Igen i år inviterer BAKC til hovedrengøringsdag på Bakkensbro. Vi skal gerne nå ud i de ender af lokalerne, hvor den daglige rengøring ikke altid når ud.
Vi forventer, at alle foreninger møder med mindst 3 - 4 deltagere, for at vi
kan nå det hele.
Hvis en forening ikke kan møde på netop dagen, kan der aftales en specialrengøringsopgave til dem.
Det hele foregår
lørdag d. 14. april 2018 kl. 9 - max 13
BAKC`s nye formand Dorthe Strange Nielsen vil også være tilstede. Vi starter dagen med fælles orientering i biblioteket.
Madpakke behøves ikke medbragt, medmindre man ikke kan døje ringriddere og humle eller vand! :-)
Vh Johannes Reimer Hansen
BAKC
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Generationsskifte på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center
Efter at den kommunale folkeskole, ”Bakkensbro Skole” lukkede i Ullerup august 2013, gik 2 medlemmer fra landsbylauget samt en initiativgruppe ind i et
samarbejde med Sønderborg Kommune om at lave den tidligere skole om til et
medborgerhus for lokalbefolkningen.
Dette gik i opfyldelse og Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center (BAKC) blev
en realitet.
Landsbylauget for Avnbøl-Ullerup er organisatorisk øverste organ for BAKC og
har nedsat et selvstændigt udvalg til at stå for driften.
Johannes Reimer Hansen- eller ”Johs” som han kaldes i daglig tale, var én af de
to medlemmer fra landsbylauget, der tog initiativ til at få skolen lavet om til medborgerhus. Johs har et godt kendskab til skolen, da han var skoleinspektør fra
1995-2006
Johs har siden etableringen af BAKC siddet som udvalgsformand, men har nu
valgt at give formandsposten videre til nye og yngre kræfter.
Den nye udvalgsformand bliver Dorthe Strange Nielsen.
Dorthe og hendes mand Jesper flyttede til Ullerup i juli 2016, og Dorthe har siddet i landsbylauget det sidste år.

”Jeg glæder mig til udfordringen og er på nuværende tidspunkt under oplæring af
Johs. Jeg vil i den kommende tid komme og hilse på de mange foreninger, der er
tilknyttet BAKC Jeg går med nogle ideer om, hvordan vi kunne optimere brugen
af skolen- dette vil løbende blive meldt ud i AU-posten”
BAKC er inde i en positiv udvikling, og vi oplever, at foreningerne er tilfredse
med vores tilbud. Samtidig ser vi, at kendskabet til stedets muligheder bliver bedre.
Der er dog stadig et stort udviklingspotentiale, og der er behov for at flere fra lokalområdet giver en hånd med, så vi også fremadrettet kan medvirke til, at området er attraktivt at bo og bosætte sig i.
”Vi står i BAKC-udvalget og mangler en sekretær, og vores pedel og kasserer
ønsker også at blive afløst. Så hvis der er nogen, der er interesseret eller har
spørgsmål til, hvilke opgaver det indebærer, er de meget velkomne til at kontakte
mig”
Venlig hilsen
Dorthe Strange Nielsen
Kirkepold 18
tlf.: 40860985
dstrangenielsen@hotmail.com
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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 laves aftale om udlevering af nøgle osv.
Lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting.
Vigtigt!!!
Affaldssortering som der står på de opstillede containere (ligesom hjemme)
– pap uden madrester og plastic for sig
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– dåser/flasker
– husholdningsaffald
Varme:
Lejer skruer selv op for varmen i festlokalet – termostat sættet på 3
Efter brug skrues der ned igen på 2
I køkkenet forefindes der:
Der er indkøbt service (tallerkner, glas, bestik og lign.) til 70 personer.
Køkkenet indeholder bl.a. et gaskomfur, en industriopvaskemaskine og en
kaffemaskine.
Brugervejledning til ovennævnte maskiner hænger ved maskinerne.
Lejer medbringer selv karklude, viskestykker, opvaskemiddel, køkkenrulle
og lign.
Husk skåle og bøtter til madrester.
Ituslået service modregnes i depositum. Udfyld venligst skema, som ligger i
køkkenet, til dette formål.
Generelle regler
Bakkensbro´s aktivitets og kulturcenter har intet ansvar for tyveri eller beskadigelse 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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”Mormormad” på Bakkensbro.
Har du lyst til at lave ”mormormad”, så lad os mødes på Bakkensbro.
Det er ikke nødvendigt, at du er ferm i et køkken.
Vi mødes 3-4 onsdage i løbet af foråret og lærer at lave forskellige
”mormorretter”, f.eks. frikadeller og brun sauce, stegt flæsk og persillesauce,
høns i asparges eller hvad der er stemning for. Jeg hjælper med opskrifter og
gode råd.
Vi mødes ved 17-tiden, laver mad og spiser sammen.
Vi må låne skolekøkkenet på Bakkensbro, og vi deles om udgifterne.
Er du mand og har lyst til at lave mad sammen med 4-5 andre, så ring eller
skriv og meld til hos
Karin Jensen
Bojskovskov
Mobil: 21 46 37 78 (helst aften)
eller
Mail: karinjensen65@outlook.dk

Landsindsamling
i Kræftens Bekæmpelse søndag den 8. april.
Tag godt imod indsamlerne.
Med venlig hilsen Sundeved Lokaludvalg.
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Sæsonstart!

Vejret er den afgørende faktor, når datoen for
krolfsæsonens opstart på Bakkensbro skal vælges.
Dog er det sikkert, at det bliver klokken 16.00
d. 11. eller 18. april.
Alle er velkomne.
Gunnar Maier
Pæ å Kedde stæ å snakke.
Pæ. min kuen snakke ålti
om sin forrich mand.
Kedde. min kuen snakke
om sin næste mand.
Jalsen æ nabo
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Store oplevelser i Ø. Sottrup i 1863.
Min kollega – lærer Nis Kuntz, Øster Sottrup skole – har i sine dagbognotater berettet om store oplevelser i forbindelse med udgravningen af Nydambåden i Nydammose, som jo ligger i umiddelbar nærhed af den gamle skole.
Lærer Nis Kuntz har uden tvivl fulgt nøje med i Konrad Engelhardts udgravning af den tre tons tunge og 20 meter lange egetræsbåd. Konrad Engelhardt
var arkæolog, og han boede i Flensborg.
Kong Fredrik den 8. var meget interesseret i arkæologi, og han besøgte udgravningen i mosen i 1863 sammen med grevinde Danner. Og det er om dette besøg lærer Nis Kuntz har skrevet i sin dagbog.
Besøget fandt sted sidst i oktober måned, og allerede en
måned efter blev kongen meget syg, og han døde på
Lyksborg Slot 15. november 1863.
Det er tidl. førstelærer Christian Julius Andersen (1890 –
1966), Øster Sottrup skole, der har fundet dagbogen
frem, og som sammen med andre små arkivalier nu opbevares i Landsarkivet i Aabenraa.
Frederik 8.
Knud Tejlgaard Jensen - februar 2018
Uddrag af lærer Nis Kunz’s dagbog 1863.

1863 10. august
Engelhardt og jeg hentede museumsråd Thomsen (Nationalmuseets stifter) fra København ved dampskibet. Thomsen i ”Hotel Alssund”; logerede hos os. (han rejser til
Italien og Frankrig)
Ti. 11. august
Thomsen ved moseudgravningen; om aftenen hos pastor Hansen, hvor også pastor
Krogh-Meyer og kone var.
Onsdag 12. august
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Svoger Chresten ( Hanssen, Nørremølle) kjørte os med Thomsen og Engelhardt til
Flensborg, spiste på Raschs Hotel, besaa Oldsamlingerne.
Torsdag 13. august
Hjem med Engelhardt
Lørdag den 30. august
Mr. Lubbock fra London og Engelhardt på mosen. The hos os
Tirsdag den 27. oktober
Morgen 6 ½ 3 læs køkkentøj og rekvisitter for døren med brev, at koingen og
gemalinden med følge vilde spise hos os. Huset indrettes. Kl. 12 var de høje herskaber på mosen et par timer. Jeg blev præsenteret for kongen på forstuen; spiste med,
samtalede med grevinden og kongen. Fik grevindens portræt. 50 rigsdaler.
Onsdag den 27. oktober
Lille artikel i ”Danske Slesviger” – ”ind til skolelærer Kuntz, hvor de i den gemytligste stemning forbleb i flere timer og nød en frokost, hvori nogle og 30 personer
deltog”
Søndag den 8. november
Brev fra grevinden; taksigelse for kort og handskeæske. Brev til frk Lützau om
foranstående brevs modtagelse.
Søndag den 15. november
Kongen død af ansigtsrosen på Glückborg. Grundlov for Danmark og Slesvig
Søndag 29. november
T (fru Kuntz) og jeg kørte med P. Lorenzen og Stine til Flensborg til Kongens
Liigfærd. Hos Engelhardt. Gik med P. Lorenzen og Ahlmann til Lyksborg. Liigtog til Flensborg. Psalmesang ved hvert distrikts grænse. Fakkeltog i
staden. Var med Engelhardt og frue i Jørgensby at bese illuminationen og høre
klokkeringning og kanonsalut. Hjem kl. 3 om natten.
November
Ruslands og englands tryk på vor regering, at grundloven skal bort, - indrømmelser. – Excecution i Holsten, oprør samme steds – ministerskifte i København
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TENNIS !
Lige midt i Blans ligger der to fine tennisbaner og
et pænt klubhus med muligheden for fælleshygge.
Alle kan lære at spille tennis – med små penge.
Kontingentet er lavt:

SJOVT
SUNDT

Under 18 år: 200 kr.
18 – 25 år:
Over 25 år:

300 kr.
450 kr.

Der givers familierabat ☺

Nøgle udleveres til medlemmer, så kan der spilles løs fra april til oktober.
Indmelding til kassereren / formanden:
Kasserer:
Lis Wolf Christiansen
Rosenvej 83, Ullerup
6400 Sønderborg
Telefon: 51 94 11 28
e-mail: liswolf@hotmail.com
Formand:
Peter Tofthøj
Blans Østermark 2C
6400 Sønderborg
Telefon: 23 95 65 80
e-mail: tennismandfor@gmail.com
5 GANGE GRATIS TRÆNING
+ 6 bolde til alle børn og unge
I FORSOMMEREN – KONTAKT FORMANDEN
SPIL SAMMEN SØNDAGE 9-11
Hver søndag, du behøver ikke at
have en makker med
☺ BARE MØD OP ☺
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TENNIS I BLANS!
Hvor mange af os i Sundeved omegn har tænkt over, hvad der gemmer sig
lige tæt på bykernen i Blans. Vi kører måske bare forbi uden at skænke det
for mange tanker. Men ved nærmere eftertanke kan vi fra april til oktober
høre nogle glade stemmer og en gang i mellem se, hvordan en gul bold eller
flere kommer højt op i luften lige ved siden af skolebygningerne.
Der er sandelig to tennisbaner og et pænt klubhus med muligheden for fælleshygge!
Disse faciliteter hører til Sundeved Tennis Club, som er en idrætsforening
tæt på os alle. TENNIS er i den grad en sjov og sund hobby, som enhver kan
være med til uanset erfaringsniveau eller alder.
Foreningen tilbyder hvert forår alle tennisinteresserede børn og unge medlemmer 5 gange gratis træning og nye medlemmer 6 bolde som startskud til
udstyret.
Tennis er hverken en tidskrævende eller dyr hobby - især ikke i Blans, hvor
banerne er tæt nok på dig og kontingentet er meget lavt:
Hvis der er flere i familien, som vil komme med, gives der familierabat: med
to betalende voksne medlemmer kommer børn under 14 gratis med til hele
sæsonen.
Endvidere er der mulighed for som ikke-medlem,
at benytte tennisbanerne tre gange gratis inden
tilmeldingen. Ikke-medlemmer kan også leje tennisbanen for kr. 50,00 pr. time, som betales ved
købmanden i Blans.
Hvert år starter sæsonen med at banerne klargøres
af medlemmerne. Spille startskud er baneåbning,
hvor vi først spiller og derefter kan de, som har tid
og lyst til, blive lidt længere og få noget godt til ganen.
Vi plejer også at arrangere grilltennis nogle gange i sæsonens løb, hvor vi
selvfølgelig først spiller og derefter hygger os. Der findes eventuelt et par
konkurrencer med præmier. Så slapper vi af med varme grillpølser og kølige
drikke.
Disse arrangementer giver dejligt samvær, hvor man kan lære andre medlemmer at kende og måske finde nye spillekammerater.
Det praktiske med vores klub er, at hvis man nogle gange ikke kan få nogen
med til at spille, kan man bare dukke op hver søndag uden makker – og der
er flere andre fra klubben, som er mødt op til det ugentlige samspil mellem
kl. 9 og 11.
25

Sæsonen afsluttes normalt i oktober, hvor der en
lørdag formiddag arbejdes nogle timer for, at
banerne kan klare sig til næste sæsonstart. Dette
er Sundeved Tennis Club i nøddeskal.

Kontakt:

26

Vi har plads til flere nye medlemmer. Har du
tænkt dig at finde en ny hobby eller opfriske
dine gamle evner i tennis – så kom med!

Peter Tofthøj
Formand for Sundeved Tennis Club
Tlf. 23 95 65 80
E-mail: tennismandfor@gmail.com

Lidt nyt fra de private dagplejere.
Vi har afholdt juletræsfest for alle dagplejebørn og forældre den 21 dec.
En super hyggelig eftermiddag, der startede med kaffe, æbleskiver m.m.
Derefter der blev sunget og danset om det store flotte juletræ og Julemanden
kom på besøg med godteposer til alle de søde børn.
Tak til forældrene for den gode opbakning.
En stor tak skal lyde til Lone og Torben, som havde sponsoreret den flotte
juletræ og til Brugsen i V. Sottrup, som havde sponsoreret sukker, syltetøj
og clementiner samt Kajs bageri, som havde sponsoreret pebernødder

Den 6. februar havde vi fastelavnsfest for alle dagplejebørn og bedsteforældre.
Også en super hyggelig og festlig formiddag, med rigtig god opbakning fra
de søde bedsteforældre. Vi fik slået katten af tønden og derefter var der kaffe, fastelavnsboller og andet lækkert kage.

Vi er alle super glade for at se så mange til vores arrangementer.
Kh. Nette, Mona, Bente, Susanne, Tydda, Niki og Gitte.
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De brave kvinder Ellen og Bente har
igen i vinter arrangeret lottospil på
Bakkensbro. For nogen tid siden besøgte de os med en pose penge 20.010 kr. - overskuddet fra de tre
lottoaftner. Vi er nu gået i tænkeboks
for at finde den bedste anvendelse af
det store beløb. Man kunne f.eks.
forestille sig hjælp til indkøb af lyd
eller sædehynder i forsamlingslokalet på Bakkensbro.
En stor tak til ”lottopigerne” fra os i
landsbylauget. Vi håber at de igen til
næste vinter, vil løfte opgaven.
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Affaldsindsamling
Søndag den 22. april
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 ruterne.
Du skal altså bare komme med dit gode humør,
og så får vi et par hyggelige timer sammen som vi plejer
Her i bladet har vi tradition for at fortælle
lidt om kartoffeldyrkning i det små. Det er
min fornemmelse, at mange følger spændt
med i den årlige dyst, og at mindst lige så
mange sætter stor pris på kartoflen som en
fornem spise. Men er lige så mange klar
over, at ikke alle kartoflens slægtninge er
velkomne på vore tallerkner? Solanum
hedder slægten - natskygge på dansk, og i
samme slægt finder man tomat, Trætomat,
Bittersød natskygge Aubergine, og sort
natskygge
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Forårsgymnastik
Retroaerobic/dansemix+MBL
Antal: 8 gange - Start: søndag d. kl. 11.00-12.00.
Flg. datoer: 11/3+18/3+8/4+15/4+22/4+29/4+6/5+13/5
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard
Dans, rytme og sjov for børn fra 8 år
Antal: 6 gange - Start: tirsdag kl. 18.00-18.45.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard
Puls & Styrke
Antal: 8 gange - Start: torsdag kl. 18.00-18.45.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Jutta Østergaard
Tag dit barn med til træning:
Aflever` dit barn til tons og tummel i gymnastiksalen,
imens du tager 1 times udendørs cross.
Sundeved Gymnastikforening tilbyder dette forår
forældre-træning, mens dit barn går til gymnastik.
Tons og tummel hos instruktør: Lotte Bohsen for børn i
alderen 2-5 år.
Udendørs Cross hos instruktør: Jutta Østergaard for alle
forældre, som har børn deltagende på tons og tummel.
Antal: 6 gange - Start: torsdag kl. 17.00-18.00.
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
For at dit barn kan deltage på tons og tummel, skal du være
deltagende på udendørs cross, i går på begge hold for en pris Kr. 200.
Spring 5-7 år.
Antal: 6 gange - Start: tirsdag d. 13. marts kl. 16-17
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Hanne Lindegaard
Spring 8-10 år.
Antal: 6 gange - Start: tirsdag d. 13. marts kl. 17-18
Sted: Gymnastiksalen Nydamskolen, Vester Sottrup.
Instruktør Hanne Lindegaard
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Crossgym Outdoor
Antal: 7 gange - Start: mandag d. 12. marts kl. 17.45-18.45
Sted: Ved Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør Kari Pharao
Crossgym indendørs
Antal: 7 gange - Start: mandag d. 12. marts kl. 19.00-20.00
Sted: Gymnastiksalen, Bakkensbro Skole, Ullerup
Instruktør Kari Pharao
TILMELDING OG BETALING SKAL SKE
PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK
GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL*:
BØRN 100 KR.
VOKSNE 150 KR.
*Dette gælder ikke Tons og tummel/Udendørs Cross

For mange mennesker er konkrete minder, bestemte følelser eller specielle
traditioner forbundet med specifikke datoer. Hvem glædes ikke ved erindringen om ens bryllupsdag, sin mors fødselsdag, eller dagen ens eget barn
kom til verden. Hvis jeg derimod bringer d. 9. april eller d.11. september på
tale, er det helt andre tanker og følelser, som viser sig i vore hoveder. Så er
det ikke fest, flag og forlovelse vi ser for os, men dommedag og dystre detaljer, vi har set eller hørt om.
For enkelte mennesker her i lokalområdet betyder datoen d. 15. februar noget
helt specielt hvert år. Det er nemlig fra den dato, hver enkelt skal præstere sit
yderste, det er fra denne dato og foråret frem, at der bliver holdt øje med ens
kunnen. Nogle har en værdighed at forsvare fra forrige
forår, mens andre håber på egen fremgang men dermed
også andres nederlag. Det drejer sig selvfølgelig om
medlemmerne af ”kartoffelavlerlauget” Svend, Tage,
Niels-Erik, Eigil og Leif, som på denne dato hvert år får
udleveret 2 x 2 kartofler til videre fremavl. I skrivende
stund med minusgrader, kan jeg kun håbe for de enkelte,
at ingen endnu har sat kartoflerne i haven. Vi forventer
sædvanen tro at få en detaljeret opgørelse over høstudbyttet i næste nummer af AU-Posten
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Onsdag d. 4. april klokken 19.00 finder vi
igen Højskolesangbogen frem og inviterer
alle til at bruge 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. 2. april
til Bo på 21 86 17 08 el. bobonde@gmail.com
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Sundeved Husholdningsforening
Foredrag ved Læge Alex Thomsen. Mandag d.12.
marts 2018 kl.14.00 på Forsamlingsgården. Alex
Thomsen fortæller om sin far der blev tvunget til
at fungere som læge i fangelejre i Sibirien fra
1945-1955. Pris pr. person 100kr. Tilmelding til
Jytte tlf. 30357967 mail:jytteboysen@hotmail.com senest d. 5.3.2018
Generalforsamling. Mandag d.9.april 2018 kl.19.30 på Forsamlingsgården Sundeved – i krostuen.
Foreningen er vært ved kaffen. Efter kaffen kommer Professor/
forsker Hanne C. Bertram, Gråsten Hun fortæller lidt om sig
selv-sit arbejde-har forskningen relation til “os”
Kohberg i Bolderslev. Torsdag d. 3. maj 2018 kl.18.30-2030 Kørsel i egne biler-evt. samkørsel Pris pr. person 50kr. Vigtigt!! der
må ikke bæres smykker (glat ring dog tilladt). Turen er ikke egnet for gangbesværet.
Tilmelding senest d.23.4.2018 til Kathrine Tlf.74467038
Max.25 pers.- forbeholdt medlemmer
Husmoderaften. Mandag d. 11juni 2018 kl.18.30. Vi mødes ved
Stenderup Frimenighedskirke- Sundeved- Centret Orientering/
fremvisning af kirken v/Jens Fredensborg. Ca. kl. 19.15 fortsættes til (sted bekendtgøres senere) hvor Pastor Maria Theresia
Low kendt fra årgang 0 underholder med sin monolog om Katharina von Bora, Luthers kone. Der serveres kaffe med brød.
Pris pr. person 150kr.
Tilmelding senest d. 4.6.2018 til Jytte Tlf.30357967 eller
mail:jytteboysen@hotmail.com
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Vejbump og chikane på Bakkensbro og Rosenvej i Ullerup
Brugere på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center har ønsket bumpene på
Bakkensbro ændret eller fjernet. Dette har landsbylauget udvidet til også at
gælde de resterende bump på Rosenvej. Ændringerne er ønsket, idet den
større trafik, som skolen og børnehaven var årsag til, nu ikke er der mere.
Men selvfølgelig skal vi ikke ”bare” ønske det gjort, hvis nogen er utrygge
ved dette. Derfor inviterer vi til et fyraftensmøde i biblioteket på Bakkensbro

Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 16.30
Henrik Littau-Jensen, chef for Drift og Anlæg, Sønderborg kommune, vil
være til stede for at berige os med viden omkring trafikforhold. Landsbylauget står for arrangemenet.
Alle vil være velkomne
Venlig hilsen
Johannes Reimer Hansen
Landsbylauget
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Dameaften på Bakkensbro.
En festlig aften med højt humør og lækker mexicansk buffet.
Et indslag fra en sønderjysk sexolog som fik lattermusklerne igang og forstyrrede vanens tankegang .
Stafetten er sendt videre til Anja, Jette, Martina og Mie, som arrangerer en
herlig aften næste
gang.
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Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. har afholdt ordinær generalforsamling
mandag, den 26. februar 2018, kl. 19.30, i fællesmødelokalerne på BAKC,
Bakkensbro 6, Ullerup, med i alt 42 deltagere, 38 medlemmer og 4 ægtefæller
Der var den sædvanlig dagsorden med
Formandens beretning for 2017
Det reviderede regnskab for 2017
Budgetforslag for 2018
Beretning, regnskab og budgetforslag blev enstemmigt godkendt.
Endvidere ændring af vandværkets takstblad gældende fra 2018; ændringen
blev godkendt af generalforsamlingen med 35 stemmer for og 3 stemmer
imod.
Derefter var der valg til bestyrelsen, hvor 3 var på valg,
Frits C. Friedrichsen blev genvalgt
Hans J. Daabeck blev genvalgt.
OG, endelig var Hans J. Callesen ”Jøgge” på valg.
Jøgge ønskede ikke genvalg men stoppede efter 30 år i vandværkets
bestyrelse.
I stedet for Jøgge blev Kim S. Nielsen ”Kim Dæk” valgt.
Der var genvalg til bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant.
Se mere på vandværkets hjemmeside http://
www.avnbol-ullerup-vand.dk/ under
”Generalforsamling”, ”Regnskab” og
”Takstblad”.
På generalforsamlingen takkede formanden, Frits
C. Friedrichsen, Jøgge – og bestemt også Bente –
for Jøgges 30 års gode virke for vandværket.
Herefter overrakte Jøgge vandværkets nøgler til
det nye bestyrelsesmedlem Kim S. Nielsen, og
formanden bød Kim velkommen i bestyrelsen.
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landsbyen

Skulle man være kommet forbi Kirkepold 4 i Ullerup i vinterens løb, har man kunnet bemærke en del
aktivitet på adressen. Forleden kunne man så læse i
Gråsten avis, at et nyt spisested snart ser dagens
lys. landsbyen bliver navnet på Ulla og Robert Johannsens lille traktørsted. ”Vores plan er mad ud af
huset, men også mad inde i huset” siger Ulla, som i
lang tid har puslet med en drøm om at lave stuen om til et spisested for andre
end private gæster. ”Stuen, med plads til ca. 20 gæster, åbner vi først efter
påske, og så kun lørdag og søndag, men allerede nu laver vi mad ud af huset” fortæller Ulla, imens hun vender frikadeller. ”Dem skal du have til
vandværkets generalforsamling i aften” siger hun, ”men vi laver også helstegt pattegris med tilbehør, og både kolde og andre varme retter. Egentlig
vil vi gerne have, at folk ringer og får en snak, hvis de kunne tænke sig at få
os til at lave mad til deres fest eller møde. Vi tror også på en omsætning, når
slagteriets eksterne håndværkere skal bespises uden for kantinens åbningstid.” Spisestuens menukort er endnu ikke helt færdiggjort, men ligger snart
klar.
Kontakter man Ulla på 40953657, kan man allerede nu få et overblik over,
hvad der bringes ud af huset.
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Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til generalforsamling
Onsdag d. 28. 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
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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Søndag d. 11. marts 2018 kl. 18.00

Priser:
•
Voksne
•
Børn
•
Øl
•
Vand

25,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Tilmelding senest d. 8. marts.
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70
eller Bo: 21 86 17 08
mail på bobonde@gmail.com
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup.
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