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 Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hvad skal der ske med Sundeved Genbrugsplads… 

 

Sundeved Genbrugsplads er meget slidt, og den har 

i lang tid trængt til en renovering. I den affaldsplan, 

som lige nu er i høring, bliver det foreslået at flytte 

pladsen til Langbro. 

Samtidig bliver det foreslået at lave pladsen døgn-

åben med begrænsede affaldstyper. 

Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune 

præsenterer planerne for ny-Sundeved Genbrugs-

plads på et møde 

Onsdag den 15. august kl. 19.00 på Bakkensbro 

Skole. 

Kom og giv dit  besyv med om planerne. 

 

Sønderborg Kommune er vært ved kaffe og kage. 
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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 og BAKC udvalgsformand  
   Dorthe Strange Nielsen Kirkepold  18  Tlf.: 40 86 09 85 
 
Kasserer      Bo Bonde   Kalvetoft 4  Tlf.: 21 86 17 08 
 
Bestyrelsesmedlem  Johannes ”Johs” Hansen Rosenvej 1  Tlf.: 61 71 57 56 
  
Bestyrelsesmedlem Robert Johannsen  Kirkepold 4  Tlf.: 20 62 32 44 
 
Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen  Kirkepold 4  Tlf.: 40 95 36 57 
 
Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette Bojskovskov 26 Tlf.: 74 65 14 99,  
 
 
Email og webadresser: 
Bestyrelsen                       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  Dorthe Strange Nielsen Kirkepold  18  Tlf.: 40 86 09 85 
  
Lokaleudlejning Helga Staugaard  Rosenvej 1  Tlf.: 61 71 14 02 
          hstaugaard@gmail.com 
Lokaleudlejning Laila Bruhn   Bakkensbro 3  Tlf.: 23 32 70 34 
         lailamoeller60@gmail.com 
 
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. 

mailto:hstaugaard@gmail.com
mailto:lailamoeller60@gmail.com
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Hvis et emne har været gennemgående i sommerens løb, må det 
helt sikkert være vejret. Varmt og tørt, med tendens til det gene-
rende vil jeg nok mene. Næppe alle er enige om, hvorvidt det har 
været en perfekt sommer eller en skidt sommer. Et står dog fast - 
skal vi forsøge at ændre det, bliver det godt nok op ad bakke, 
hvis man skal få succes med den sag.  

Et andet gennemgående emne som har været aktuelt i alt for lang tid, er de 
enkelte matrikler, som nedsætter værdien på alt fast ejendom i området. Om 
ikke alle kan, så kan næsten alle blive enige om, at det er gået alt for galt, og 
noget skal gøres. I landsbylauget har vi igennem tiden fået mange henven-
delser om alt ”rodet”, som generer de fleste øjne, når vi kører igennem både 
Avnbøl og Ullerup. Som landsbylaug mener vi ikke at have nogen sanktions-
muligheder overfor ”synderne”. Men vi vil i nær fremtid - på vegne af alle 
de, som har spurgt os om råd - rette henvendelse til Sønderborg kommune. 
Vi vil bede om et skriftligt svar på, hvad kommunens holdning til problemet 
er, om man kan og vil agere i denne sag, og i givet fald i hvornår. Nu kan 
man godt frygte, at denne udfordring også vil blive lidt ”op ad bakke”, så 
hvis ikke alle problemer er løst inden næste udgivelse af AU-posten, håber vi 
som et minimum at kunne fortælle, hvad kommunen agter at gøre for at hjæl-
pe os. 
En af de ting, som vi frygtede også kunne blive lidt op da bakke, var fælles-
spisningsprojektet på Bakkensbro. Da det faste madlavningshold meldte 
stop, var det med lidt bekymring vi efterlyste arvtagere. Men den bekymring 
holdt slet ikke, vi har ikke haft svært ved at finde nye kokke, og de nye kok-
ke har tilmed lavet rigtig god mad til os. Skulle en og anden nu sidde og tæn-
ke ”næste gang melder jeg mig til at lave mad til fællesspisning”, så må man 
væbne sig med tålmodighed. Inden længe laver Laila, Johannes, Mette og 
hvem ved flere, Chilli con carne til os. Og tro det eller lad være - i fælles-
spisningsregi på Bakkensbro er det julemad, som står på menuen som det 
næste. Ulla, Robert og vist også Agnete har allerede sidste jul ”sat sig på” 
skinken, kålpølserne, kartoflerne og den grønne langkål. At holde sig tilbage 
ville dog være en skam, man kan altid komme til at stå i kø.  
Jeg havde egentlig tænkt mig at slutte af med en kæmpe stor sol, men lige nu 
styrter det ned, det tordner og hunde-
ne og jeg nåede slet ikke hjem fra 
aftenturen, før det var alt for sent. 
Derfor det dystre billede taget med 
telefonen ind over Bakkensbro og 
Rosenvej -  lige før vi blev rigtig 
våde. 
 God sensommer 
    Bo 
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Ullerup 
sogns 

kirkeblad 
Kirkesiderne efterår 2018 

 
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 
 
 
 
 

 
 
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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“Summertime and the living is easy” – det er varmt. Det har været meget 

varmt, så det med at livet er let levet, kan vi vist tage med et gran salt. Det 

har været meget varmt, og naturen er begyndt at lide under det. Men! 

Heldigvis er sensommeren og efteråret på vej, og det betyder også, at kirken 

bliver aktiv igen. Hermed følger de kommende måneders program.  

Den 2. september kl. 10.30 byder vi de kommende konfirmander velkom-

men. Det glæder vi os til, og jeg håber at mange fra den faste menighed vil 

komme og byde dem alle velkommen i vores skønne kirke. Efterfølgende vil 

der være mulighed for snak med undertegnede, og jeg vil gerne informere 

om den kommende konfirmandtid og ideer. Der vil SELVFØLGELIG blive 

budt på lagkage, for når noget så festligt som at møde ens kirke sker, skal 

det naturligvis fejres.  

Torsdag den 6. september kl. 19.00 begynder meditationsgudstjenesterne 

igen. Vi glæder os til at se jer til en stemningsfuld og meditativ oplevelse. 

Torsdag den 25. oktober kl.19.00 er der ligeledes meditationsgudstjeneste. 

Fredag den 2. november kl 17.00 er der igen halloween-andagt i en uhyg-

gelig oppyntet kirke. Sidste år var halloween et stort hit, og jeg håber, at i år 

bliver det lige så stor en succes. Selvfølgelig fortsætter festen på Bakkensbro 

med mad og drikke – hvor menighedsrådet byder på dejlig spaghetti og kød-

sovs. Der vil være lege og konkurrencer for de mindste. Det bliver så sjovt – 

det var det i hvert fald sidste år for både stor og lille. 

Søndag den 4. november kl.16.00 mindes vi i kirken dem, vi har mistet. 

Jeg kan godt love, at det bliver stemningsfyldt, og kirkegården vil være op-

lyst af de smukke lanterner Tove & Bo har indkøbt. Alle er velkomne, og 

her har vi rig mulighed for at lytte til musik, synge salmer og for at mindes 

dem, ,vi har mistet – også dem vi har savnet igennem mange år. Bagefter 

byder menighedsrådet på mad. På Bakkensbro skole spiser vi den efterhån-

den traditionelle og fantastiske gullaschsuppe lavet af kokkene fra Ballebro 

Færgekro. Der vil naturligvis blive serveret lidt vin til. Alle er velkomne. 

I år vil der igen være adventsgaver fra alle os til alle jer. Hver søndag i 

advent vil der være en musikalsk gave, der pakkes op i kirken kl.16.00. Hold 

øje med Gråsten avis ☺ og Lillis smukke plakater, eller vinterens kirkeblad. 
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Vi glæder os til at se jer alle i kirken. Det er dejligt at lave kirke med en me-

nighed, der virkelig også gider deres kirke – og det gør I. Tak for jer og tak 

fordi I gider.  

Fortsat god sommer.  

Præsten 

Koncertforedrag i Ullerup Kirke 
Søndag d. 15. september kl. 16 

Professor Ulrik Spang-Hanssen, Det Jyske Musikkonservatorium 
 

Når vi går i kirke, er lyden af or-

gelmusik for de fleste af os en 

naturlig del af oplevelsen – så 

naturlig, at man måske knapt læg-

ger mærke til den. ’Orglet spil-

ler’, siger man. Men hvordan 

kommer det egentlig til det? 

Hvem er det, der spiller på det, 

hvem er disse mennesker, og 

hvordan er de uddannede? Hvor-

dan virker et orgel egentlig, og er 

der forskel på orgler? Hvorfor ser 

de så forskellige ud? Hvilken mu-

sik kan man i det hele taget spille 

på sådan et? 

Disse spørgsmål og mange flere 

vil Ulrik Spang-Hanssen forsøge 

at besvare søndag d. 15. septem-

ber kl. 16 i Ullerup Kirke. Han er 

til daglig professor i orgel ved 



 7 

 

Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og har en lang karriere bag sig 

med mange CD-indspilninger og utallige koncerter i både Europa og USA. 

Han bor i Ullerup sogn, har i det sidste års tid spillet ved mange gudstjene-

ster i kirken og kender derfor Ullerup Kirkes orgel vældig godt. Han vil dels 

vise billeder af orgler fra alle verdenshjørner og naturligvis selv spille kendte 

toner på kirkens instrument, ligesom der vil blive lejlighed til at komme helt 

tæt på både orglet og den spillende, så man kan se, hvordan det foregår. En-

delig vil der være mulighed for at bede professor Spang-Hanssen om at im-

provisere over kendte salmemelodier. 

Arrangementet afholdes af Ullerup Menighedsråd som en del af Sønderborg 

Orgelfestival, http://www.orgelfestivalsonderborg.dk/ 
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Sommeren er over os, ferietiden ebber så småt mod enden, og inden længe 
kommer der igen masser af liv i lokalerne på BAKC. 
Siden sidst er der i festlokalerne kommet lydanlæg samt polstring på alle sto-
lene. Dette var noget, vi søgte om penge til i natur, fødevarer og landdistrik-
ter, og fik det. 
I lokalerne i Bakkehuset har Nøddebo fået sig godt etableret og har også 
hjulpet med at få malet og indrettet det, der skal blive et lille mødelokale. 
Tusind tak for hjælpen. 

Man kan nu via Sønderborg kommunes hjemmeside booke BAKC festlokalet: 

https://sonderborgkommune.dk/borger/booking-af-lokaler-og-anlaeg.  

Der skal logges ind med NEM-ID og og vælges – foretag booking, derefter 

vælges gruppen: Bakkensbro aktivitets- og KulturCenter under Booking af 

Medborgerhuse, Foreningshuse og Lokaler.  

Booking af lokaler kan også stadig gøres ved at kontakte Laila eller Helga. 

 

Inden længe er der tid til det årlige ringridning i Avnbøl/Ullerup, hvor 

BAKC danner rammerne om dette. En begivenhed, der samler lokalbefolk-

ningen, og hvor der er fest og glade dage..J 

 

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. 

 

Fortsat god sommer  

 

Venlig hilsen 

Dorthe Strange Nielsen  

 

https://sonderborgkommune.dk/borger/booking-af-lokaler-og-anlaeg
https://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/index.php?module=nyenkeltdag&page=opretbooking&menuid=12
https://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/index.php?module=nyenkeltdag&page=opretbooking&menuid=12
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Fremover vil det være muligt selv at tjekke om festlokalerne, gymnastiksa-
len 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  

At festlokalet på Bakkensbro er blevet beriget med såvel stolesæder samt 
lækkert lydudstyr, har Dorthe fortalt på foregående side. Men kom hun ikke 
lidt hurtigt forbi den sag? Det synes jeg, for det har slet ikke været en lille 
ting at få bragt i orden.   
Et lydanlæg med tilhørende mikrofoner, leveret af AV-connection, har f.eks. 
resulteret i, at alle i fremtiden kan høre, hvilke tal der råbes op under efter-
årets lottoaftener, og skal moster Oda svinge træbenet, når bedstefar fejrer de 
firs, kan JodleBirgers hvide duer nu blæses ud for fuld udblæsning fra de 
små fikse højttalere, som hænger under loftet i festlokalet. Bose kan man se, 
der står på isenkrammet, og jeg har ladet mig fortælle, at burde borge for en 
vis kvalitet, hele molevitten har kostet den nette sum af 34.579,85 kr., så vi 
håber, alle vil passe godt på det. 
Det kan være svært at erkende sine fejl, men at man af og til kan blive nødt 
til det for at komme videre, er lige så sikkert. Da vi for en del år siden fik 
foræret 100 stole til det, som senere er blevet vores festlokale, mente vi ikke, 
at hynder på stolene var et behov, vi havde, og som følge deraf var det heller 
ikke noget, vi ansøgte om at få med i købet. Nu har vi erkendt, at nok er sto-
lene mere rengøringsvenlige uden hynder, men væsentligt mere behagelige 
med. Derfor er der nu hjemkøbt og siden monteret 100 stk. stolesæder a’ 
223,65 kr.  
Sommeren over er der altså spenderet lidt under 57.000 kr. i festlokalet på 
Bakkensbro. Men med et tilskud på 35.000 kr. fra natur, fødevarer og land-
distrikter i Sønderborg kommune, samt overskuddet fra vinterens lotto, på 
cirka det resterende beløb, har vi kunnet få økonomien til at hænge sammen.  
Vi skylder altså både vore folkevalgte og vore ”lottodamer” en stor tak for 
de bløde sæder og den gode lyd. 

https://sonderborgkommune.dk/borger/booking-af-lokaler-og-anlaeg
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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 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.  
 
 



12  

 



 13 

 

Børneuniverset Eckersberg i Blans er et sted, hvor mange beboere i Avnbøl 
og Ullerup har deres børn. Derfor vil jeg som medlem af bestyrelsen for bør-
neuniverset gerne løbende fortælle lidt om hvad der rører sig på skolen, SFO 
og børnehaven - Børneuniverset. 
Lærere, pædagoger og øvrigt personale på skolen, i SFO og i børnehaven har 
brugt sommeren til at lade batterierne op og tænke tanker om, hvordan skole-
året kan gøres spændende og lærerigt. Det glæder alle voksne og børn sig til 
at høre mere om når skolen starter igen d. 13. august med fælles morgenmad. 
En af de store traditioner i Børneuniverset er den årlige lejr. Der afholdes 
både lejr for skolens børn (typisk i slutningen af august) og ligeledes for bør-
nehaven.  
Børnehavens tur varer 3 dage og går til Solhjem. Her er lidt billeder fra sid-
ste års tur for børnehaven og børnene ser frem til at skulle afsted igen. Turen 
for de helt små er meget speciel. Der laves mad over bål, gås på opdagelse i 
naturen, bades hvis vejret tillader det, der deltages i dagens gøremål herunder 
madlavning og der er masser af leg og latter. 
Skolens børn skal ligeledes afsted og man kan følge både skolebørn og bør-
nehavebørn på Eckersbergs facebook grupper, hvor der nærmest dagligt læg-
ges billeder op med skolens, SFOéns og børnehavens aktiviteter.  
På skolens lejr er man hvert andet år afsted hele skolen og hvert andet år med 
sin gruppe (lillegruppe 0.-2.klassen, Mellemgruppen 3-5. klassen, storegrup-
pen 6-8. klassen og derudover de ældste som er 9. klasse). Fælles for disse 
lejre er en masse fællesskabsoplevelser, alle tager ansvar for gøremål og de 
store hjælper de små. Skolens lejr varer fra mandag-fredag, og som forældre 
kan man besøge sine børn om torsdagen. En del forældre vælger desuden at 
hjælpe på selve lejren. 
Dette er helt afgjort en 
af de store begivenhe-
der på Eckersberg 
hvert år og noget bør-
nene glæder sig til.   
Hvis man som foræl-
dre ønsker at høre me-
re om Børneuniverset 
eller specifikt børneha-
ven, så er man altid 
velkommen til at gribe 
fat i skolens ledelse 
eller et af medlemmer-
ne i bestyrelsen. 
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Der var f. eks. to bagere   

Her er det bagermester  Alfred 
Zoega , der sammen med hustruen 
Ella havde bageriet, der hvor 
Kalvetoft nr. 4 nu ligger  + en god 
bid af den nuværende vej. Det var et 
meget skarpt hjørne man skulle 
omkring, når turen gik videre hen ad 
Kalvetoft. 

 
Jeg husker især bager Zoegas gode, 
sønderjyske rugbrød og hans 
fastelavns-boller! Men også fru 
Zoega huskes  som en omsorgsfuld 
og interesseret kone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det andet bageri lå på Højholt, der 
hvor nu Gråsten Andelsboligforening 
har opført lejligheder. 

 
Her havde bagermester Arens bageri 
og butik. Bageriet længst til højre i 
bygningen og butik umiddelbart 
indenfor hoveddøren. Her var der 
altid mulighed for en god snak med 
fru Arens, der passede butikken. 
Bagermester Arens var en ivrig 
fodboldfan. Han overværede alle 
fodboldkampe på sportspladsen ved 
skolen, og han var bestemt ikke bleg 
for at udtrykke sin begejstring eller 
det modsatte under og efter kampene.  
Som pensionist åbnede han en kiosk i 
forlængelse af huset. Her havde han 
god kontakt med – især – de unge i 
Ullerup! 
 
 
 
 

Der var to….  eller flere af samme slags i Ullerup i 1960’rne og 1970’rne 
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Så kommer vi til smedene i Ullerup 

Højholt nr. 14 
 
Her havde smedemester Straagaard 
værksted og bolig. Han reparerede 
hovedsageligt landbrugs-værktøjer og  
landbrugsmaskiner, men havde også 
en lille butik (udstilling) med cykler 
(i højre hjørne af huset) 
Var cyklen punkteret, ja, så kunne 
Straagaard ordne sagen. 
 
Så skal vi om i den anden ende af 
Ullerup – nemlig Kalvetoft nr. 8. 

 
 
 

Her havde den dygtige smedemester 
Egidius Marcussen sit 
smedeværksted. Han løste 
mangfoldige opgaver for borgerne i 
Ullerup, og bl.a. et af hans arbejder 
ser du ved alteret i Ullerup kirke – 
nemlig det smukke knæfald og 
rækværk med disk. 
Et ældre postkort viser ejendommen , 
hvor der var en barbersalon i 
værkstedsbygningen. Men det var før 
Marcussen fik smedeværksted i 
Ullerup 
 

 
 
 
 
 
 

Kræftens Bekæmpelse 
i Sundeved og Broager holder 
igen i år modeshow på For-
samlingsgården i Sundeved 
den 1. oktober - Se nærmere i 
Gråsten Avis . 
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Af kroer var der tre – mindst!! 
 
På Højholt lå Norns kro 

Og  på Kirkepold ligger jo stadig 
Ullerup kro.  

Dog i en nogen anden skikkelse end 
den der var under kromand Sibbesens 
tid. For øvrigt var der købmandsbutik 
i kørestalden. Her havde købmand 
Mathiesen sin første købmandsbutik. 
Senere flyttede han om til butikken 
på Højholt 
 
 
 
 
 
 
 

Også på Kirkepold lå ”Æ  kronere” – 
kro 

Den gamle kro nedbrændte i 
1940’rne, men her er et billede af 
kroen, som også var postsamlingssted 
for Ullerup 

Senere kan der måske blive plads i 
AU-posten til billeder fra nogle af de 
andre virksomheder, der var i Ulle-
rup i sidste halvdel af 1900-tallet  
 

KT 
 
K
T
K
t
K
Y 
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Sundeved Husholdningsforening 
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Nominér din lokale ildsjæl 
Vi skal igen finde årets ildsjæl, og derfor vil vi som sidste efterår bede om 

jeres forslag til, hvem som skal nomineres til denne titel. I vinterens udgave 

af AU-Posten vil de nominerede blive listet op, så man her kan stemme om, 

hvem der fortjener titlen mest. 

Kender du nogen, der gør en positiv forskel for lokalsamfundet? 

Så kan du altså nominere en enkeltperson, en forening eller en gruppe, der 

har taget et særligt initiativ, har været drivkraft, samt gjort en positiv forskel 

for lokalsamfundet.  

Uanset hvem det er, har du nu chancen for at vise, hvor meget du værdsætter 

personens indsats ved at nominere ham, hende eller dem til Årets Ildsjæl. 

Skriv et par ord om, hvorfor det netop er din kandidat, som bør kåres som 

årets ildsjæl, send det til kontakt@au-laug.dk eller brug pen og papir, og kom 

det i postkassen på Kalvetoft 4 i Ullerup. 
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Spil Badminton 

i Badmintonklubben Blans Sundeved 

 

Kom og prøv at spille badminton i BBS, du kan låne ket-
sjer og være med gratis 3 gange. 

Vores børnehold træner om mandagen: 

6-10 årige kl. 16:00-17:00 

11-12 årige kl. 17:00-18:30 

13-16 årige kl. 18:30-20:00 

Vi har også et hold om freda-

gen kl. 15:30-17:00, som er et 

bredt hold ”på tværs af alder 

og niveau”, det er tiltænkt de 

10-16 årige, hvor fokus er sjov, 

fællesskab og bevægelse. 

 

Fredagsholdet starter først den 31. august. 

Det hele foregår i Sundevedhallerne, Skolevej 21, V. 

Sottrup, 6400 Sønderborg. 

Du skal bare møde op, du må meget gerne tage en for-

ældre med, men det er ikke et krav for at være med. 

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Mette Aagaard, 

aagaard@bbsyd.dk /2292 4660 

 

www.bbs-badminton.dk  

Sæsonstart i uge 33 – vi glæder os til at se dig! 

mailto:aagaard@bbsyd.dk
http://www.bbs-badminton.dk/
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Bakkensbro gl. skole Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt 

Outdoor Crossgym* Kari Pharao Dette hold er fra uge 
33-42  

Mandag 17.00-17.45 

Crossgym Kari Pharao  Mandag 17.45-18.45 
 

Yoga    Anja Døj Jensen  Mandag 19.00-20.00 
 

Family workout* 
0-6 år 

Trine Holm  Tirsdag 16.30-17.30 

Seniorer Kamma Bonefeld Start uge 38 Onsdag  10.00-11.00 
 

Damer 
Store bolde og elastikker 

Anne Østergaard Start uge 39 Torsdag 18.30-19.30 
 

Blans - Eckersberg Børneunivers 
  

  

Spring/rytme 
0-3 klasse drenge/piger 

Anna Kirstine Lei 
Cecilie Boysen 

Anne Ravn 
Johannes Lei 

Mandag 15.45-16.45 
 

Megafræs 
Piger og drenge 3-6 år 

Anna Kirstine Lei 
Cecilie Boysen 

Anne Ravn 
 

Mandag 16.45-17.45 
 

Nydamskolen     

Damemotion Mangler instruktør 
 

  

Familie Gymnastik 0-3 år* 
+ søskende 

Lotte Bohsen Emilie Bohsen Mandag 16.30-17.15 

Turbo Kids 
Drenge / Piger 4-6 år 

Lotte Bohsen Emilie Bohsen 
Lærke R. Jensen 

Sidsel Jensen 

Mandag 17.15-18.15 
 

Crossgym M/K 
Ude/inde efter vejret 

Jutta Østergaard  Tirsdag 18.00-18.45 
 

Aerobic step Christina A. Larsen  Tirsdag 19.00-20.00 
 

Rytmepower 
 4 kl. og opefter 
Drenge og Piger 

Jutta Østergaard  Onsdag 17.45-18.45 
 

SGF minimix 
1.-3. kl. piger /drenge 

Hanne Lindegaard Asthrid Lind  
Anne Sofie Lei 

Torsdag  15.30-16.45 

Spring 4-6 kl. 
Drenge og Piger 

Hanne Lindegaard Asthrid Lind  
Katrine Jørgensen 

Torsdag 16.45-1800 

Puls & Styke Christina A. Larsen  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 
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Ifølge Wikipedia er tørke en længere periode, hvor 
tilførslen af vand falder til under det, der er behov 
for i en specifik region. Tørke er ikke et rent fysisk 
fænomen, men et samspil mellem tilførsel af vand 
og behov for vand.  
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Vand
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Igen i år er Bente og Ellen 
tovholdere på lottospil på 
Bakkensbro 
Følgende datoer er afsat:  
11. oktober 
8. november 
13. december 

Den observante læser har måske bemærket, at mange græsplæner i somme-

rens løb har antaget en gulbrun kulør. På undertegnedes plæne brydes den 

ensartede brune flade dog flere steder af små friskgrønne plamager, og ken-

der man min kone, kunne man godt tro at her blev dagligt stillet skåle med 

vand til pindsvin og andre værdigt trængende dyr, men nej - det er planter 

med friskgrønne rosetstillede blade, som tilsyneladende klarer sig upåklage-

ligt med sommerens begrænsede nedbørsmængde. Mælkebøtter er det, og 

hemmeligheden bag de friske blade er den kødfulde pælerod. Her kan man 

virkelig se, hvilken forskel det gør, om ”spisekammeret” er helt oppe, eller 

langt nede. Græssets trævlerødder er jo kun lige under overfladen,  

hvor vandet for længst er forsvundet. Hvor langt  

mælkebøttens  rødder når ned, har jeg ikke kunnet  

læse mig til på nettet, men hvad man derimod kan  

læse er, at mælkebøtten i tidens løb har været brugt  

som vanddrivende middel, imod gulsot, vorter,  

diarré og sure opstød, sågar forskes der i dag i dens  

evner til at slå kræftceller ihjel. Kaffeerstatning,  

salatingrediens, theblade, erstatningstobak og  

tøjfarvning, er endnu ting som mælkebøtten har  

været brugt til. Med alt det jeg har fundet ud af om  

de f…... mælkebøtter, ved jeg ikke helt, om jeg nu skal 

ændre holdning og i fremtiden være glad for, at de er 

så sejlivede. I mange uger har de været det eneste  

grønne at se i vores have. Og nu viser det sig også,  

at de faktisk kan bruges til andet end at være flotte  

at se på.  
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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 ned-
lagt. 

Tirsdag d. 9. oktober 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. 7. oktober til Bo på 21 86 17 08 
el. bobonde@gmail.com  

mailto:audrift@outlook.dk
mailto:auvand@outlook.dk
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Søndag d. 26. august 2018 kl. 18.00 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
Tilmelding senest d. 20. august.  
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. 

Priser: 
• Voksne  25,- 
• Børn   10,- 
• Øl   10,- 
• Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 


