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En god historie skal ikke nødvendigvis forties, bare fordi forholdet imellem fakta og fiktion ikke helt passer ind i den virkelige
verden. I sidste nummer af AU-Posten fortalte KT om kong Frederik d. 8., som besøgte Nydam mose. Men for
god ordens skyld kan vi da godt afsløre, at det i
virkeligheden var Frederik 7. med grevinde Danner (Louise Rasmussen), der var stærkt arkæologiinteresseret. Og det er da også ham, der er afbildet på side 22
i bladet, ikke Frederik 8.! Lige i dette tilfælde betyder det
nok ikke det store for den gode historie, hvilket nummer Frederik havde, så mon ikke bare KT har skrevet forkert…
Nu er det jo ikke kun negativt at viderebringe sådan en usandhed i ny og næ.
Flere reagerede nemlig på fejlen og viste dermed, at bladet faktisk læses af
folk. I alle tilfælde er fejlen nu rettet op, og kongerækken igen sat på plads.
Om alt går vel er dette blad bragt ud næsten to uger før månedsskiftet. Det
har givet lidt udfordringer at få alting på plads med den meget korte tid fra
deadline til udgivelse, men det hænger lidt sammen med Blans byfest. Blansingerne vil gerne have Blansingeren på gaden i god tid, for de holder altid
byfest den første weekend i juni, og vil selvfølgelig gerne kunne nå at gøre
reklame for deres egen fest i deres eget blad. På samme måde har det altid
været et problem, at Avnbøl-Ullerup ringridning faktisk ikke kunne vente
med at fortælle om deres festligheder til AU-Posten udkom først i september
- den fest er jo altid anden weekend i måneden. Kirken vil gerne i god tid
kunne berette om de mange ting, som sker på adventssøndagene, og mon ikke også vi kan finde en god grund til at forårets blad skal udkomme midt i
februar også. Essensen af alt dette er, at vi rykker deadline frem til den første
i måneden, og forventer så at have bladene på gaden midt i måneden. Altså
fremtidige deadlines til bladet er d. 1. august, d. 1. november, d. 1. februar og d. 1. maj.
Og så lige apropos deadlines - dem skal man jo kun tænke på, hvis man har
noget til bladet. Som sædvanligt er det en lidt tynd udgave, som kommer her
om sommeren, men hellere lille og vågen, end stor og doven.
Personligt kunne jeg godt have ønsket lidt om alt det, som vi kan se er sket i
præstens have, her er der blevet tyndet kraftigt ud i træer og buske. Vi kunne
også have fortalt om det projekt, som er i sin vorden på kirkegården - vi skal
have lavet en udviklingsplan. Og jeg kunne have ønsket mig lidt om Michael
Falch i Ullerup kirke. Men grundet det lidt pressede tidsforløb denne gang,
var det noget, som ikke i tide kom i betragtning til kirkebladet. (i skrivende
stund er Blansingeren allerede trykt, og kirkebladet bør nok være ens for alle), så her var allerede et par emner til sensommerens blad.
God sommer
Bo
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Ullerup
sogns
kirkeblad
Kirkesiderne sommer 2018

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

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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Endnu to konfirmationer er overstået. Det har været en fornøjelse selvom de
kære konfirmanders undervisningsforløb blev afbrudt af første den ene af mine skuldre og så den anden skulder. Heldigvis kunne vi lave en improviseret
overnatning i kirken, hvor jeg fik rig lejlighed til at lære de skønne konfirmander at kende. Dejligt!
Nu tager vi hul på en ny sommer, og vi lægger ud med pinsegudstjeneste den
20. maj kl.10.30, hvor vi fejrer kirkens fødselsdag. Det bliver en gudstjeneste
i børnehøjde. Til den lejlighed ville det være dejligt, hvis nogen kunne lave
en tort eller bage en kage – har du lyst send en sms på 29930002 eller skriv
til mig på laro@km.dk eller send en PM på Messenger. Det ville være dejligt,
hvis vi kunne få mange dejlige kager. Resterne gives til Kirkens Korshærs
varmestue i Sønderborg.
Blans Byfest og andagt i præstegårdshaven falder i år samtidig. Det er helt
alene min fejl. Men jeg vender min fadæse til det positive og siger: ” Selvfølgelig kan Blansingerne da komme til andagt – for man skal jo rejse sig ved
det træ man er faldet ;-) – så denne gang kan det jo være nærmest helende at
komme til andagt den søndag. For jeg skal fortælle jer, at der skal i den grad
jazzes op i præstegårdshaven den 3. juni kl.10.30. Der vil være en kort andagt ledsaget af Ulrik Spang – Hanssens jazzband. Efterfølgende byder menighedsrådet på en kold øl (her kommer det helende element ind for jer
Blansingere) og Andreas Hermann vi vise rundt i præstegårdshaven – det
der er tilbage af den ;-). Vi vil glæde os til at se jer og kræse for jer på en forhåbentlig flot solskinsdag. Det er samme dag den 3. juni kl.10.30 i præstegårdshaven, at der er indskrivning for konfirmander 2019. Her vil blive
udleveret indskrivningssedler – jeg glæder mig til at møde de kommende konfirmander.
Sidder i skrivende stund i Skælskør i Kobæk Strand. Her sidder jeg sammen
med andre præster og ledere fra Kirkens Korshær. Siden 1. maj har jeg været
korshærspræst i Sønderborg.
Det betyder også, at jeg stopper som sygehuspræst pr.1. juni 2018 men fortsætter altså som korshærspræst.
Sommeren står for døren. Det betyder sommerferie. Også for mig. Jeg kan
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fejre min 2. sommerferie i mine 11 år som præst. Det glæder jeg mig til. I
den tid vil der være forskellige præster på banen i Ullerup kirke. Jeg håber,
at I vil tage imod dem lige så fint, som jeg bliver taget imod, når jeg er ude
og holde gudstjenester i andre kirker.
Og så kommer Michael Falch til byen. Det glæder vi os til. Han giver en intim – koncert i Ullerup kirke mandag den 28. januar 2019. Billetterne er jo forbeholdt ”vores egne”, men bliver de ikke solgt, gives de ” fri ” til at også andre kan købe
dem. Billetterne kan købes hos kordegnen Susanne.
Du kan skrive til hende på SEL@km.dk eller du
kan ringe til hende på: 2573 7170.
God sommer kære menighed. Tak for jer alle. Det
er stadig en stor glæde og fornøjelse at være præst
for jer alle.
Lis-Ann
Konfirmander d. 29. april:
Øverste række fra venstre mod højre:
Laura Otten, Rune Johannes Durck, Thomas Bennedsgaard Boysen, Mathias Carlsson Jessen, Jacob Bork Dall, Mads Sødequist Jessen, Mikkel Eckert Sørensen, Emil
Oksen Neumann, Adam Emmanuel Rotem. Lis-Ann Rotem
Nederste række fra vestre mod højre:
Kathrine Elisabeth Andersen, Laura Schøne Nielsen, Hannah Nørager Larsen, Andrea Leonhard Lauritzen, Christine Witt, Cathrine Bonde
Konfirmander d. 6. maj:
Øverste række fra venstre mod højre
Rikke Skriver Møller, Nanna Fangel, Laura Leonhard Hildebrandt, Joachim Priske
Lei, Emil Marek Press, Rasmus w. Westermann-Rasmussen, Kasper Boysen Hansen, Mikkel Kjems Bæk Provstgaard, Laura Grosen Hansen, Freja Kofoed Aarhus,
Lis-Ann Rotem
Nederste række:
Karen Hansen Dransfeldt, Cecilie Petersen, Laura Therkelsen Schultz, Emma Theilgaard Lorensen, Astrid Carolina Jepsen Lind, Louise Heel Dall.
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Konfirmander i Ullerup d. 29. april 2018

Konfirmander i Ullerup d. 6. maj 2018
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Sommeren nærmer sig, og de indendørs aktiviteter på Bakkensbro Aktivitets
- og KulturCenter aftager så småt. Der vil dog fortsat være aktivitet i huset af
de foreninger, der ikke ”lukker ned” i sommerperioden.
BAKC afholdte i marts måned ”arbejds-torsdag”, hvor de trofaste hjælpere
mødte op, og der blev blandt andet malet trappe, omklædningsrum og ryddet
op forskellige steder.
Også til den årlige rengøringsdag/arbejds-lørdag på BAKC mødte de forskellige foreninger op og der blev gjort hovedrent i lokalerne og på gangene,
samt pudset vinduer udendørs og ryddet op i de forskellige skure. Stor tak til
de, der mødte op og til de, der løbende giver en hjælpende hånd for at vi kan
få huset til at fremstå så pænt og præsentabelt, som det gør.
Det kommunale lokale-booking system er ved at komme på plads, og der går
ikke længe, mere før det bliver muligt at booke lokalerne via vores hjemmeside. På de kommende sider kan man læse om, hvordan dette skal foregå.
Til de kunstinteresserede kan jeg informere om, at Nordborg Kunstforening
har været og skifte billederne i festsalen. Prisen på billederne samt kontaktoplysninger står ved hver enkelt billede
Som tidligere nævnt er de kommunale dagplejere rykket til legestuen i Vester Sottrup og lokalerne i Bakkehuset stod derfor tomme. Disse har Nøddebo overtaget og rykker fra deres nuværende lokaler på ”loftet” i hovedbygningen ned i Bakkehuset.
Det er lykkedes at lokke en ny kasserer til, at overtage posten efter Henning
Larsen.
Henning har siddet på ”kassen” siden etableringen af Bakkensbro Aktivitetsog KulturCenter og der skal lyde en stor tak til Henning for hans indsats.
Den ny kasserer, Lars Lindskov Beck, henvendte sig efter at have læst forrige nummer af AU-posten, hvor vi efterlyste en til at overtage efter Henning.
Lars synes foreningslivet på BAKC lød spændende og ville gerne bidrage
med sine kompetencer inden for økonomi/bogholderi - Velkommen til Lars.
Vi søger fortsat en eller flere pedeller, der på sigt kan afløse de nuværende
Haje og Jøgge, så henvend jer gerne til undertegnede ved interesse.
Til sidst så vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle foreninger og øvrige
brugere af Bakkensbro Aktivitetss- og KulturCenter en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.
Venlig hilsen
Dorthe Strange Nielsen
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Fremover vil det være muligt selv at tjekke om festlokalerne, gymnastiksalen eller biblioteket er ledigt ved at bruge følgende link. I kan så reservere
det. Det får vi i udvalget en mail om og kan efterfølgende give jer besked
om at det er i orden og ordne kontrakter med mere. Det er vigtigt at opgive
en mailadresse. En reservation er først gældende, når vi har svaret på jeres
forespørgsel.
https://sonderborgkommune.dk/borger/booking-af-lokaler-og-anlaeg
Laila og Helga
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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 telefon - Helga: 61711402 eller Laila
23327034, 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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LEGEKAMMERAT SØGES
Kunne I tænke jer et privat
pasningstilbud til jeres barn ?
Med nærvær, tid, hyggelige
rammer med masser af plads
både inde og ude, skønne legekammerater og masser af
sjov læring og udvikling - så
har Nettes Privatdagpleje i
Avnbøl en ledig plads fra den
15. august 2018 eller derefter.
Klik dig en tur rundt på min
hjemmeside
www.Nettesprivatdagpleje.dk
eller kontakt mig gerne for et
besøg på 42680747. Du har
også mulighed for at se billeder af vores hverdag på FB
på "Nettes Privatdagpleje"
13
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Er den berygtede kartoffelsyge kommet tilbage?

Den tanke kunne godt falde én ind, når man her på siden kan læse om katastrofale høstudbytter hos Eigil, Svend, Tage, Leif og Niels-Erik, som er repræsentanter for kartoffelavlerstanden i Ullerup og omegn. Vanen tro har de
hver i det tidlige forår sat fire kartofler, som de så den 9. maj høstede i alt
2.358 gram af. Om det imod al fornuft er forårets gode vejr, som er skyld i
høstnedgangen, kartoffelsygen, eller noget helt tredje, foreligger der endnu
ingen entydige svar på, men holdt op imod sidste års 4.307 gram er her altså
tale om en nedgang på over 45%. Et synes dog bevist - det noget chokerende
resultat har kaldt på styrkende forfriskninger efter hvert kartoffeloptag.
2018

Leif

Tage

Niels Erik

Hamlet

0,430 kg. 0,238 kg. 0,278 kg.

0,158 kg. 0,82 kg.

Frisland 0,266 kg. 0,418 kg. 0,266 kg.

0,150 kg. 0,72 kg.

I alt

0,308 kg. 0,154 kg.

0,696 kg. 0,656 kg. 0,544 kg

Hvorfor der ikke forefindes
brugbar fotodokumentation,
omhandlende resultatet af
de sidste to høstresultater,
må man gisne om.

Svend

Eigil
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Kartoffelsygen som nævnes noget i
spøg på foregående side, har man
ikke altid spøgt med. Den er f.eks. en
væsentlig årsag til at 40 millioner
amerikanere i
dag menes at
have
Irske
rødder.
Kartoffelsygen
som er
en skimmelsvamp, angreb kartofler
over hele Europa i 1845, 1846 og
1847, her rådnede alle kartofler på
markerne, og millioner af mennesker
døde af sult. I Danmark var det kun
grisene som spiste kartofler, så her
slap man billigt. Men et af de steder
det var rigtig slemt, var i Irland. Her
var kartoflen stort set almuens eneste
føde, og over 1½ million Irere sultede ihjel i de få år, og mange flere
solgte alt hvad de ejede og rejste til
det forjættede land Amerika.

Æ sundhedsplejeske seje tæ
æ barns moe,olt hva den hy
ska hs i æ mund ska skolles.Då goest så ska mit barn
it ha bryst.
Jalsen æ nabo
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Norgestur med en flok kvikke drenge i 1962.
Avnbøl-Ullerup skole
Som ung lærer ved Avnbøl-Ullerup skole fik jeg lov til at arrangere en rejse
til Norge med den klasse, som jeg var blevet klasselærer for. Der var absolut
ingen tradition for rejser med en hel klasse tidligere - og da slet ikke til udlandet.

(desværre er ikke alle drengene fra klassen med på billedet- jeg mangler bla. Johnny))

Betænkeligheder fra forældre og klassens piger gjorde, at alle piger meldte
fra til turen, mens alle drengene var med på ideen, som de så sparede sammen til, for en udenlandsrejse til Norge kostede penge – ikke mange, men
alligevel så mange, at der måtte foretages opsparing.
Klassens drenge var kendetegnet ved, at de næsten alle havde et øge/kælenavn, og jeg ved, at disse navne stadig er hæftet ved de enkelte. Alt kun i
bedste mening – der lå absolut ikke andet end godt i det.
Kort før turen skulle løbe af stabelen kom der meddelelse om, at buschaufførerne i Sydnorge strejkede. Og det var ikke så heldigt for os, for vi skulle benytte busruterne på en stor det af turen. Men en hurtig forandring af planlæg21

ningen gjorde turen mulig uanset strejke.
Vi landede i Arendal, hvor vi blev indkvarteret i det gamle vandrerhjem.
Drengene var trætte, så vi kom hurtigt til køjs. En af drengene hurtigere end
andre. Han faldt i søvn omgående, og nu blev der så ”sjov i gaden” – for
drengene flyttede ham og hans seng ind i en stor sal, som lå tæt på vore soverum. Alle glædede sig til at se ”den trætte” vågne op om morgenen midt i
en stor sal – muttersalene !
Vi var på en lille togtur til Tønsberg og Sandefjord, hvor vi bl.a. oplevede at
kunne stå alle på en gang i en hvalkæbe (skelet), der var en af hvalfangermuseets genstande.
Turens største oplevelse var besøget i Rjukan og Gaustatoppen. Rjukan på
grund af hele historien om tungtvandsfabrikken og den rolle den spillede
sidst i verdenskrigen 1940-45. Gaustatoppen, fordi den jo skulle bestiges.
Bjerget er 1883 meter højt, og turen til toppen kan være en stor naturoplevelse. På vejen derop fik en af drengene øje på resterne af et nedstyrtet fly, og
han insisterede på at hente en del af flyet, så alle vi andre kunne få det at se.
Det var ikke nogen helt lille tur , han tog med den stump fly-vinge.
Godt på vej mod toppen blev det ret tåget – så meget, at vi ikke kunne se
toppen, og så måtte jeg spørge, om ikke vi skulle vende om og gå ned. Men
nej, alle var indstillet på at nå toppen under alle omstændigheder, og såfremt
vi bare fulgte den vel afmærkede sti, skulle vi nok kunne klare det. Ret hurtigt fandt hele flokken ind i ”gåsegang” tæt efter hinanden, og vi nåede toppen trods ”buldertåge”. På toppen er der et lille cafeteria med varme og med
”Brus” (sodanavn), og der kunne vi hygge os, inden nedturen. I klart vejr
ville man fra toppen af Gausta kunne se en meget stor del af hele Telemarken, men netop denne dag var der ikke én chance.
Det sidste stykke , inden man på hjemturen kommer ned i den dybe Rjukandal, går der en kørevej med mange serpentinersving. Her gav jeg (hvad jeg
senere bitterligt har fortrudt) drengene valget mellem at følges med mig ned
ad kørevejen eller at de selv kunne finde farbar vej direkte ned ad fjeldsiden.
Alle valgte det sidste! Aftalen var så, at vi alle skulle mødes i dalen ved et
busstoppested på landevejen til Rjukan på et bestemt klokkeslet. Alle holdt
aftalen undtagen tre drenge, som ingen havde set noget til. Alle var betænkelige ved situationen – ikke mindst mig. Uha! Hvad kunne der ikke være
sket ! Men så heldigvis ca tre kvarter for sent dukkede de tre op. De var både lettede over at være kommet ned, men også meget kede af, at de ikke var
fremme som aftalt. Men altså – en af de tre drenge havde været uheldig med
at sidde fast i nogle buske ved en stejl skråning – og de to andre havde arbejdet ihærdigt for at få ham befriet, hvilket havde været vanskeligt på grund af
det stejle fjeld. Men lettede var vi alle – ikke mindst mig. Vi måtte så bruge
”Apostlenes heste” de sidste 3 km ind til vort logi i Rjukan, for bussen var jo
for længst kørt.
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Vi sejlede med færgen på den 400 meter dybe Tinnsjø, som i krigens allersidste tid var skueplads for sabotage med en færge, der sejlede med jernbanevogne lastede med ”tungt vand”, der skulle bruges i Tyskland ved den tyske
krigsmagts forsøg på at lave atomvåben. Sænkningen af færgen var medvirkende til at forsøgene blev stærkt forsinkede og aldrig nåede deres afslutning.
Den færge vi sejlede med var ny - den havde bl.a. en lille restaurant nederst i
skibet. Her solgte man burgere, og det kan nok være, at enkelte drenge fik
smag for dem – ja, en af dem forsøgte at sætte rekord i burgerspisning. Men
historien om den tidligere Tinnsjø-færges forlis oplevede vi på nært hold sammen.
Sejladsen tilbage over Skagerrak blev mødt af stærk blæst. Jeg havde heldigvis sørget for at alle drengene fik søsygetabletter, men glemte selv at tage en
tablet, hvilket medførte en fast plads alleragterst på skibet, hvor jeg kunne
ofre til havguderne det meste af vejen til Jylland, mens drengene klarede sig
uden søsyge. Uha! – Jeg tror nok, at de morede sig lidt over at se deres lærer i
den situation.
Vi kom vel hjem alle – mange oplevelser rigere – og jeg med erfaringer, som
jeg senere på lignende ture kunne benytte til alles bedste.
Men når jeg i dag møder nogle af drengene (de er i dag i pensionsalderen !) så
falder snakken hurtigt omkring vores fælles Norgestur med al dens dramatik.

Solvejg - Bodil H. – Hjørdis – Dagny – Malis – Hanne – Enni – Dagmar - Bodil A. - ? - Rita

Her er så et billede af alle de piger fra klassen, som altså ikke kom med på
turen. Betænkelighederne var for store.
Knud Tejlgaard Jensen
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Foreløbigt program for sæson 2018/2019
Start uge 37
Bakkensbro gl. skole
Outdoor crossgym
Crossgym
Yoga*
Family workout 0-6 år*
Seniorer
Damer
Store bolde og elastikker
Blans - Eckersberg Børneunivers
Spring/rytme
0-3 klasse drenge/piger
Megafræs
Piger og drenge 3 – 6 år
Nydamskolen
Damemotion
Familie Gymnastik 0-3 år +
+ søskende
Drenge og Piger 4 - 6 år

Instruktør
Kari Pharao
Kari Pharao
Marianne Nissen
Trine Holm
Kamma Bonefeld
Anne Østergaard

Hjælpeinstruktør
Ugedag Tidspunkt
Dette hold er uge 33 - 42 Mandag 17.00-17.45
Mandag 17-45-18.45
Kun ULIGE uger
Mandag 19.00-20.00
Tirsdag 16.30-17.30
Start uge 38
Onsdag 10.00-11-00
Start uge 39
Torsdag 18.30-19.30

Anna Kirstine Lei
Cecilie Boysen
Anna Kirstine Lei
Cecilie Boysen

Anna Ravn
Johannes Lei
Anna Ravn

Mandag 15.45-16.45
Mandag 16.45-17.45

Nete Lundt
Lotte Bohsen

Emilie Bohsen

Mandag 15.30-16.30
Mandag 16.30-17.15

Lotte Bohsen

Emilie Bohsen

Mandag 17.15-18.15

Lærke R. Jensen
Sidsel Jensen
Crossgym
Aerobic step
Rytmepower 4 klasse.og opefter
Piger og drenge
SGF minimix
1.-3. kl. piger /drenge
Spring 4 - 6 klasse
Drenge og piger
Puls & styrke
Pilates
Træls træning for seje mænd
Dansemix & Retro-aerobic /
MBL

Jutta Østergaard
Christiana A. Larsen
Jutta Østergaard
Hanne Lindegaard
Hanne Lindegaard

Tirsdag 18.00-18.45
Tirsdag 19.00-20.00
Onsdag 18.00-19.00
Asthrid Lind
Anne Sofie Lei
Asthrid Lind
Katrine Jørgensen

Torsdag 16.45-18.00

Christiana A. Larsen
Elin Johannsen
Svend Petersen

Torsdag 18.00-19.00
Torsdag 19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00

Jutta Østergaard

Søndag

Gå på alle de hold du vil for én sæsonpris
Børn 350 kr. - voksne 450 kr. - over 65 år 350 kr.
** Disse hold er ikke en del af ”gå på alle de hold du vil”
Se mere på www.Sundeved-gymnastik.dk
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Torsdag 15.30-16.45

11.00-12.00

Sundeved Husholdningsforening
Husmoderaften. Mandag d. 11. juni 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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landsbyen

Det nye spisested i Ullerup
Kirkepold 4

Restaurant med plads til 20 gæster i vores hyggelige stue. Husk pladsbestilling
Kold og varm mad ud af huset - kom og få en snak med Ulla
—I anledning af åbningen d. 19. marts, vil vi gerne invitere venner, naboer og
alle de ”nysgerrige” til lidt godt til æ butteliv imellem kl. 14.00 og 17.00
Ulla og Robert Johannsen

Årets ildsjæl
Jeg er meget beæret over, at jeg blev valgt til årets ildsjæl. Og siger tusind
tak til alle, der har ment, at jeg skulle have denne titel.
Mange hilsner
Jøgge
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Brandværnet har været på det traditionelle forårsbesøg, og er lige så traditionelt blevet taget godt imod alle de steder, vi har fundet nogen hjemme. Derfor viderebringes igen i år, en stor tak til alle de, som med et bidrag bakker
op om vores arbejde.
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Mordet i Avnølsnej
I begyndelsen af 19. århundrede forsvandt pludselig en arbejdsmand, som boede ved Avnbølsnej. Mange år søgte man forgæves efter ham.
En dag gik en gammel kone og samlede brænde i skoven, hun havde sin lille
hund med. Lige med ét kom hunden springende hen imod konen, den havde et
menneskeligt kranie i munden. Den gamle kone blev så forskrækket, hun lod
brænde og alt ligge og løb hjem. Sagen blev meldt til myndighederne, og
hofråd Thomsen fra Gråsten mødte med nogle arbejdere i skoven for at søge
resterne af liget. Man fandt dem også snart i et vandhul. Der var lagt grene
over liget for at skjule det, og ved hjælp af pæle var det bleven holdt nede.
Hofråden havde ladet fire af disse pæle tage op, da en af arbejderne sagde ved
sig selv: ”Der må dog være en pæl endnu over ham”! Det hørte hofråden. Arbejderen blev straks arresteret. Han kom for retten og fik sin straf. Han havde
just ikke med selve mordet at gøre, men var dog medskyldig, da han havde
været med til at skjule liget i skoven.
Om mordet fortælles følgende historie: I nærheden af skoven blev der bygget
et hus. Til tømmeret blev der stjålet egetræer i Avnbølsnej, de blev fældet og
kørt bort om natten. Nævnte arbejdsmand gjorde fyrene opmærksomme på, at
de skulle tage sig i agt, tyveriet kunne blive opdaget og meldt. Da manden næste morgen gik på arbejde og lige passerede Avnbølsnej, blev han skudt, og
hans lig blev så skjult i vandhullet. Dette vandhul findes endnu, og fortællingen om dets mysterium er bleven traditionel for skovarbejderne.
Det er ikke så længe siden, at
en skovarbejder var i færd med
at spalte et træ lige ved siden af
det berygtede vandhul. Han
hørte lige pludselig en underlig
lyd inde i træstammen og blev
grebet af angst, så han faldt til
jorden. Den gamle tænkte på
den uhyggelige vandpyt, men
da han kom lidt til sig selv igen,
fattede han mod og ville have
sagen nærmere undersøgt.
I samme øjeblik fløj der en stor
ugle ud af den hule træstamme.
(Meddelt af P. Festersen, Avnbøl), ved J. Raben, Sønderborg.
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2018

6. 7. 8. 9. SEPTEMBER

VI SÆTTER TELT OP SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 10.00
HÅBER VI SES
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GYMNASTIKSKOLE
2018
1-2-3 juli i Sundeved Gymnastikforening
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 5–10år.
(Minimum 40 tilmeldte for at gymnastikskolen afholdes og max.
plads til 65 gymnaster.)
Hvornår: søndag d. 1.juli – tirsdag d. 3. juli fra kl. 9-15.
Hvor: Ved Sundeved Hallen, skolevej, Vester Sottrup
Pris: 340 kr. (inkl. mad)
Yderlige informationer og tilmelding kan findes på:
www.sundeved-gymnastik.dk
TILMELD NU ELLER INDEN D. 5. juni 2018
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Avnbøl-Ullerup vandværk A.m.b.a.
CVR-nr. 19 56 44 28
Philipsborgvej 1A, Ullerup
6400 Sønderborg
Vandværkets driftskontor har mailadressen audrift@outlook.dk
som kan/skal anvendes ved henvendelse om vandværkets
drift, ledningsoplysninger, vandkvalitet og lignende.
Kassererens mailadresse er auvand@outlook.dk som skal anvendes i f. m. flytning,
spørgsmål om regning og betaling, fakturaer og lignende.
I tilfælde af manglende vand, ledningsbrud eller andre ”omgående” driftsproblemer
kan forbrugerne kontakte vandværkets bestyrelse i nedenstående ”prioriterede”
rækkefølge
1.

Vandværksbestyrer Kim S. Nielsen - mobil 4030 5065

2.

Formand Frits C. Friedrichsen - mobil 4038 6977

3.

Kasserer Povl C. Callesen - mobil 2117 9131

4.

Næstformand Finn Küseler - mobil 4036 1841

5.

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Daabeck - mobil 2229 5966

Facebook.
Vandværket vil altid, hvis det er muligt, orientere forbrugerne om driftsproblemer,
afbrydelser mm, via Facebook, Avnbøl-Ullerup gruppen.
Tidligere fastnettelefon er nedlagt.
Der er ingen telefon direkte til vandværket, den gamle fastnettelefon er nedlagt.

Hej borgere, og brugere af dansepladsen i Avnbølsned. Vi har fået købt
en klipper til at slå græsset, og vi er et lille hold, der slår det ca. hvert 14
dag. Men vi mangler nogen, der har lyst til at gå en tur med en græstrimmer,
for at få det sidste med omkring bålsteder, bænke og bålhytte. Vi har sat penge af til at købe en græstrimmer til formålet, så vi mangler bare en chauffør
eller flere til at betjene den. Det skal nok have en tur hver 3 - 4 uge. Så hvis
der er 2 eller 3 der melder sig, skal man kun
derud et par gange i løbet af sommeren - og
det er da overskueligt. Det er dejligt derude,
men selvfølgelig dejligere hvis også det sidste
græs blev trimmet af og til.
Kontakt mig hvis du har lyst til at hjælpe med
pynte det sidste op omkring dansepladsen. Asmus 21763130.
31

Søndag d. 3. juni 2018 kl. 18.00

Priser:
•
Voksne
•
Børn
•
Øl
•
Vand

25,10,10,5,-

Husk at medbringe
tallerkner og bestik.

Tilmelding senest d. 31. maj.
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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