
   

 

Kirkebladet 
 

Side 6 

Bakkesnak 
 

Side 17 

Om hjælp til 
datering af sten 

Side 42 

KT fortæller 
 

Side 20 

Folkers fortæl-
linger 

Side38 

Flaghejserhjæl-
pere efterlyses 

   Side 31 

 Pigeaften på 
Bakkensbro    

Side  46 

Fællesspisning 
 

Side 48 

12. årgang 1. udgave forår 2019 nr. 43                
  Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste 
 Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 

Det var ikke ørnen, der landede i Ullerup kirke en 
aften sidst i januar, men en Falch kom dog på be-
søg. At det var en succes med Michael Falch, har 
mange givet udtryk for, og mange venter nu med 
spænding på at høre, om det både var første og sid-
ste gang, kirken stillede en sådan koncert på bene-
ne, eller om succesen bliver gentaget. 
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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 Pedersen  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:  
1. februar 
1. maj 
1. august 
1. 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


 3 

 

Tiden nærmer sig, hvor vi har generalforsamling i vores lille 

forening. Som det ses inde i bladet, ønsker et par stykker ikke 

at lade sig genvælge - den ene fordi der mangler tid til det ar-

bejde, som vi  skal leve af, den anden fordi der mangler tid til 

det arbejde, det er at blive bedre med en golfkølle. 

Jeg tænker at lige her vil være et passende sted og tidspunkt at 

beskrive bestyrelsesarbejdet i landsbylauget. Ikke alle poster er 

lige tunge, og ikke alt bestyrelsesarbejde er lige synligt. 

• Som formand for det udvalg som hedder BAKC, er det helt klart, at 

der skal investeres en del tid og en del mentale resurser. (Tænk bare 

at få 23 foreningers ønsker til at gå op i en højere enhed). Denne op-

gave har Dorthe påtaget sig, og hun fortæller i hvert blad lidt om sit 

lille ”riges” tilstand. Hun er den, som er foreningernes kontaktperson, 

hvis noget skal drøftes - hun er med andre ord den landsbylaugsper-

son, som er den synlige i BAKCregi. Dorthe er også foreningens se-

kretær og webmaster. 

• Foreningen har to kasserere - Lars Beck som sender og betaler reg-

ninger, der har med BAKC at gøre, og undertegnede som har med 

resten af landsbylaugets virke at gøre. Det er altså en af os, som man 

støder på, når man har økonomiske mellemværender med landsbylau-

get på den ene eller anden måde. 

• At være redaktør af AU-posten kræver ikke nødvendigvis, at man er 

valgt ind i bestyrelsen, men da det er landsbylaugets talerør, vil det 

være ganske naturligt, at man er det. Under alle omstændigheder er 

det redaktøren, som på godt og ondt forbindes med landsbylauget og 

dets arbejde - endnu en post som gør én synlig i det lokale.  

• Formanden for vores landsbylaug er ikke den mest synlige i vores 

lille forening. Men spørg vore kommunalpolitikere hvem der repræ-

senterer Avnbøl-Ullerup, så vil de ikke sige Dorthe eller Bo - for dem 

er Asmus ensbetydende med Avnbøl-Ullerup. At være formand for 

landsbylauget er lidt som at være lobbyist - man er ikke så synlig ud-

adtil, men ens arbejde er uundværligt. Det er f.eks. Asmus som repræ-

senterer landsbylauget i udvalget for landdistrikter, natur og fødeva-

rer, det er Asmus som er tovholder på vores lokale udviklingsplan 

som skal være på plads, før vi f.eks. kan søge tilskud til indkøb af ting 

vi mener at mangle i vores område. Og det er Asmus som har finge-

ren på pulsen når noget rører sig i den kommunale verden, som kan 
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have indflydelse på vores lokale verden. 

• Vi har ud over de ovenfor nævnte poster også tovholdere på f.eks. 

Sangaftener, Sankt Hans aftener, fællesspisning for damer, for herrer 

og fællesspisning for alle, vi har affaldsindsamling, juletræsopsætning 

osv. Fælles for alle disse enkelte arrangementer er, at de som deltager 

måske bemærker, hvem der har lagt kræfter i at stable tingene på be-

nene. At være tovholder er ikke ensbetydende med at være synlig - 

men bestemt ensbetydende med at være nødvendig for det enkelte 

arrangement. 

• Alle i bestyrelsen bruger så vidt muligt 8-10 aftener om året på besty-

relsesmøder. Her bruger vi et par timer på at høre relevant nyt fra den 

kommunale verden, gennemgå vores økonomi, evaluere overståede 

arrangementer og drøfte og planlægge kommende ditto, få en kop 

kaffe, spise et stykke brød, høre om situationen for BAKC, og drøfte 

hvad vi hver især finder relevant. 

Ingen i bestyrelsen bliver påduttet en opgave, man ikke vil. Men det siger 

sig selv, at lader man sig vælge, så må man have en tanke om, at man kan 

bidrage med noget. Vil man være den, som bare hjælper, hvor ekstra hæn-

der er tiltrængte, er man bestemt velkommen i vor midte. Hvis man gerne 

vil se tiden an, før man kaster sig ud i at være den, som står for at lave 

sportspladsen om til en cykelcrossbane, eller giver sig i kast med at plante 

en bynær skov, så er der også plads til det. 

Da jeg nu er en af de føromtalte synlige, så hænder det, at jeg bliver spurgt, 

hvorfor ikke vi arrangerer en foredragsaften, en juletræsfest, en sommerfest 

eller noget helt andet. Til det kan jeg kun sige, at skal et sådant arrangement 

stables på benene, så kræver det at nogen brænder for det, og at de gerne vil 

være tovholdere. At være tovholder betyder ikke, at man skal lade sig væl-

ge ind i landsbylaugets bestyrelse, eller at man skal lave alting selv, blot at 

man selv har ansvaret for at ting sker. Skulle man nu gå med en drøm om 

f.eks. at stable en lokal gadefodboldturnering på benene, så behøver man 

ikke være dommer, linjevogter og boldhenter - man skal bare sørge for at 

naboerne hjælper til. Det som landsbylauget kan hjælpe med, er den lokale 

annoncering, den økonomiske sikkerhed, lokaleleje, eventuelle tilladelser 

og selvfølgelig den moralske opbakning. Lottopigerne Bente og Ellen er et 

godt eksempel på ovennævnte. 

Tanken bag mit snart alt for lange indlæg var, at to essenser kunne udkoges 

heraf, nemlig at ikke alt frivilligt arbejde er lige synligt - det er ofte de som 
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arbejder i baggrunden, som er de mest uundværlige. 

Og ikke alt frivilligt arbejde kræver store indsatser. Når bare mange nok 

løfter hver en lille byrde, så kommer vi i mål med et godt resultat til følge - 

og egentlig er det det, det hele drejer sig om. 

(der slap jeg lige afsted med at skrive ”det” tre gange i træk - kan det ikke 

kaldes et lille sprogligt mesterstykke:-)) 

Min opfordring skal være at møde frem til generalforsamlingen d. 27. 

marts, og se om man måske ville blive fristet til at bidrage lidt til det fælles 

på den ene eller anden måde, og hvis ikke - så er man stadig velkommen. 

                                                                                                                         

                     Bo  

 
 
 
 
 

Brandværnet inviterer til tøndeslagning på brandstationen.  
I år er det lørdag d. 2. marts klokken 14.00.  Ikke kun børn, 
men også barnlige sjæle er velkomne. Kun børn i alderen fra 0 år 
til konfirmationsalderen kan slå katten af tønden, men der er 
præmie i alle aldersgrupper til den bedst udklædte - også i alde-
ren 15 til 99 år. I mødelokalet kan der sædvanen tro købes kaffe 
og kage, samt øl, vand og pølser. 

 
Husk at alle er inviteret til at starte festen i kir-
ken klokken 13.30, og vi skulle hilse og sige, at 
også her er veludklædte voksne velkomne.  
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Kirkesiderne forår 2019 

Ullerup 
sogns 

kirkeblad 

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 

Husbesøg 
Jeg vil altid gerne komme på besøg, blot man er venlig at anmode derom. 
Du er også altid velkommen til at komme i præstegården. Du kan henvende 
dig om alt, stort som småt eller bare en snak. Der registreres ikke og føres 
ikke journal. Jeg har tavshedspligt. 
Venlig hilsen      Lis-Ann Rotem 
        Sognepræst 

mailto:bfl@km.dk
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 Anders Emil Kamrath Ahlmansvej 30  6400 Sønderborg 

Anna Heuck Limfjordsvej 12  6400 Sønderborg 

Cecilie Halvas Kruchov Byg Stationsgade  19 Vester Sottrup 6400 Sønderborg 

Cille Sophie Espersen Mysyndevej 10 Dybbøl 6400 Sønderborg 

Frederikke Bjarnt Smedegade 24 Blans 6400 Sønderborg 

Freja Halkjær Nielsen Povlstoft  52 Blans 6400 Sønderborg 

Helene Dalsgaard Ingerslev Mosevej   2 Blans 6400 Sønderborg 

Ida Rohr Dall Højlund  85 Vester Sottrup 6400 Sønderborg 

Jacob Ågård Jørgensen Sølvtoft  10 Avnbøl 6400 Sønderborg 

Julie Marcussen Blansskovvej  18 Blans 6400 Sønderborg 

Malthe Bunde Bukhave Fuglsangvej 6  6400 Sønderborg 

Maria Marcussen Blansskovvej  18 Blans 6400 Sønderborg 

Niclas Teilmann Philipp Færgevej   5 Blans 6400 Sønderborg 

Tobias Aagaard Adam Hansen Povlstoft   7 Blans 6400 Sønderborg 

Xander Kevin Althof Mejeritoften  28 Blans 6400 Sønderborg 

Konfirmander i Ullerup kirke d. 28 april 

Angela De Guzman Miel Avnbøløstenvej 66 Avnbøl 6400 Sønderborg 

Bertram Elith Philip Kirkepold   8 Ullerup 6400 Sønderborg 

Kathrine Lehmann-Poulsen Kalvetoft  12 Ullerup 6400 Sønderborg 

Katrine Bennedsen Rufasvej   9 Avnbøl 6400 Sønderborg 

Konstantin Ryborg Gontopoulos Kirkepold  16 Ullerup 6400 Sønderborg 

Laura Berg Pedersen Bojskovvej 22 Rufas 6400 Sønderborg 

Marie Louise Stjernholm Hansen Truenbrovej 2 Avnbøl 6400 Sønderborg 

Konfirmander i Ullerup kirke d. 5 maj 

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 accep-
teres 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 
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Der er masser af aktivitet og liv i lokalerne på BAKC. 

Alle foreningslokalerne er fyldt op, og der kommer løbende nye foreninger til. 

Gymnastiksalen, omklædningsrummet og biblioteket bliver flittigt brugt og 

festlokalet er også meget udlejet. 

Hvis der går nogle mænd eller ”handy-kvinder” rundt, som har overskuddet 

og lysten til at starte et lille ”Børne-sløjd” hold op, vil jeg gerne være behjæl-

pelig med planlægningen og annonceringen af dette. Jeg synes, det kunne væ-

re rigtig fint, så også sløjdlokalet blev mere brugt. 

Udvalget og de trofaste hjælpere sørger løbende for at bygninger, lokaler og 

udendørsfaciliteterne hele tiden er opdateret, og der vil i løbet af foråret og 

sommeren komme bord-bænkesæt i gården og haven bag Bakkehuset, og der 

arbejdes også på at optimere legeområdet. 

Ved hovedindgangen er der kommet en infotavle. Her kan Bakkensbros bru-

gere hænge relevante informationer op og vil der være kontaktoplysninger på 

BAKC-udvalget. 

Der er problemer med linket på vores hjemmeside www.au-laug.dk, hvor du 

kan forespørge på leje af vores festlokale mm. Der arbejdes på at få det bragt i 

orden. 

Der henvises derfor til, at du kontakter Laila Møller eller Helga Staugaard. 

Alle klubber og foreninger, der har til huse på Bakkensbro, kan vederlagsfrit 

låne festlokalet, to gange årligt. Vores nyetablerede mødelokale i Bakkehuset 

kan foreningerne også gør brug af- ved behov kontaktes Laila Møller. 

Vi søger fortsat en eller flere pedeller, der på sigt kan afløse de nuværende  

Haje og Jøgge, samt flere BAKC-hjælpere, der kan hjælpe til en formiddag 

eller to med forskellige opgaver. Interesserede kan henvende sig til underteg-

nede. 

Venlig hilsen 

Dorthe Strange Nielsen 
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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) 
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– pap uden madrester og plastic for sig 

– dåser/flasker 

– husholdningsaffald 

Varme: 

Lejer skruer selv op for varmen i festlokalet – termostat sættet på 3 

Efter brug skrues der ned igen på 2 

 

I køkkenet forefindes der: 

Der er indkøbt service (tallerkner, glas, bestik og lign.) til 70 personer. 

Køkkenet indeholder bl.a. et gaskomfur, en industriopvaskemaskine og en 

kaffemaskine. 

Brugervejledning til ovennævnte maskiner hænger ved maskinerne. 

Lejer medbringer selv karklude, viskestykker, opvaskemiddel, køkkenrulle 

og lign.  

Husk skåle og bøtter til madrester. 

Ituslået service modregnes i depositum. Udfyld venligst skema, som ligger i 

køkkenet, til dette formål. 

Generelle regler  

Bakkensbro´s aktivitets og kulturcenter har intet ansvar for tyveri eller be-

skadigelse af lejerens ejendom/genstande. 

Færdsel på BAKC`s arealer er på eget ansvar 

Af hensyn til naboer spilles der musik til senest kl. 02.00 

På toiletterne er der papirhåndklæder, sæbe og toiletpapir 

Anvend kun de lejede lokaler 

Der må ikke fjernes inventar fra Bakkensbro 

Tobaksrygning er kun tilladt i overdækket rygegård 

Rengøring efter brug: 

Rengøringsartikler findes i det lille rum ved siden af toilettet  

Borde vaskes af, stole efter behov 

Gulve støvsuges og vaskes 

Køleskab tømmes og tørres af  

Komfur, ovn, køkkenborde og gulve rengøres og vaskes.  

Gymnastiksal efterlades i samme stand, som den blev modtaget  

Inventar sættes på plads.  
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To skoler i Ullerup. 
Den ene var den tyske skole på Aabenraavej. Her undervi-
ste en tysk lærer de hjemmetyske børn fra Ullerup og om-
egn. Under 2. verdenskrig blev skolens lærer indkaldt 
som tysk soldat og i 1945 blev skolen nedlagt som skole. 
Se i øvrigt 
Ullerup 
møllebyg-
ning t.v. på 
billedet 

 

                          
 
 
Den anden skole var den danske skole, som lå, hvor HNH 
Andersens maskinfabrik nu ligger.  (Avnbølvej 10)  Den 

nedslidte 
skole blev 
nedlagt 
som skole i 
1952, hvor 
alle elever 
blev flyttet 
til Avnbøl-
Ullerup 
skole. 

KT 
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Er du vores nye hjælper på BAKC? 
BAKC´s trofaste hjælpere søger flere frivillige, der kunne tænke sig 

at give en hjælpende hånd med forskellige opgaver på BAKC. 
          Vil du høre mere om, hvad det indebærer at  

       være hjælper, er du velkommen til at kontakte: 

            BAKC udvalgsformand Dorthe Strange Nielsen  

på 40860985 

Krondiamant Konfirmation. 
  
Vi er et hold konfirmander fra Palmesøndag d. 11. april 1954, der afholder 
Krondiamant Konfirmation 
Torsdag d. 11. april 2019 . 
Vi mødes kl. 10 til gudstjeneste i Ullerup Kirke. 
Derefter vil vi besøge Bakkensbro skole, hvor en fra Historisk Arkiv vil 
fortælle om deres arbejde. 
Efter dette besøg kører vi til Ballebro Færgekro, hvor vi indtager en buffet. 
Vi håber på god tilslutning til denne mindedag. 
Vi var i alt 33 konfirmander fra Ullerup, Avnbøl og Blans. Deraf ved vi, 
der er 10, der er gået bort. 
Det er lykkedes os at finde frem til 18, som har fået invitationen, men der 
er en lille gruppe, vi ikke kan finde. 
Så skulle der være nogen ,der kender en fra det konfirmandhold, må I ger-
ne kontakte en af os. 
  
Brita Ohlsen tlf. 74461264 
Inger Normann Jacobsen tlf. 74467254 /22269584 
Mail: noja@bbsyd.dk 

mailto:noja@bbsyd.dk
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Navngivning i Eckersberg Børneunivers 
Torsdag den 31. januar kl. 15.00 var der inviteret til cykelindvielse i Børne-

huset i Eckersberg Børneunivers. Lige før jul fik børnehuset nemlig to Chri-

stiana Bikes til en værdi af 70.000kr sponsoreret af Støtteforeningen for Eck-

ersberg Børneunivers. Det skulle naturligvis fejres, og det blev det med en 

konkurrence, som kørte i nogle uger op til indvielsen, hvor man kunne kom-

me med forslag til, hvad cyklerne skulle hedde. Til indvielsen af cyklerne 

blev navnene afsløret. Det foregik ved at cyklerne var gemt væk under en 

presenning, og børnene fra børnehaven fik lov at trække presenningen væk, 

så navnene blev afsløret. De to cykler fik navnene Trille og Torden. 

De to heldige vinder af 

konkurrencen vandt hver 

en cykelhjelm som var 

sponsoreret af FriBike-

shop i Sønderborg. Cyk-

lerne er allerede taget i 

brug, og børnehaven har 

været på flere ture allere-

de, og vil med garanti 

komme på mange ture 

fremover. 

Børnehaven tager på tur 

hver uge med store-

børnsgruppen, ofte på 

cykel, men også busture 

er et hit. 

 

      Tina Bang Wolf 

De så flot sponsorerede cykler ”TRILLE” og ”TORDEN” 
med den kostbare last er klar til eventyr. 
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Fra Kirsten Elberg Bech, som var en af konfirmanderne i Ullerup kirke d. 20 
april 1969, har vi fået følgende tilsendt. Som jeg lige ser det er ikke alle 
kommet langt hjemmefra i de forgangne 50 år. Søndag d. 7. april mødes de 
fleste igen i kirken til guldkonfirmation.  

Lottopigerne Bente og Ellen holder nu en velfortjent vinterpause fra gevinst-
indsamlingen. Inden længe kridter de dog skoene og drager igen på indsam-
ling. At Ellen og Bente efterhånden har en del erfaring i faget, kommer 
blandt andet til udtryk i det overskud, som vokser år for år efter lottoaftener-
ne på Bakkensbro. Hvor mange penge det  
blev til denne gang, kan man høre om på  
landsbylaugets generalforsamling d. 27   
marts. Hvad pengene kan bruges til, kan  
passende drøftes ved samme lejlighed.  
Uanset beløbets størrelse, fortjener Bente og Ellen stor anerkendelse for det 
arbejde, de hvert år lægger i dette projekt. 
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1. Chresten Møller - Blans Østermark, 2. Nis Christian Phillipsen - Brobøl, 3. Flemming Jacobsen - Blans,   
4. Jørgen Knarhøj Petersen - Blans Østermark, 5. Henning Friis - Avnbølmark, 6. Bo Winterskov -
Treflasker Rufas, 7. Torben Petersen - Blans, 8. Børge Christensen - Ullerup, 9. Mads Peter Skøtt Loren-
sen - Kobberholm, 10. Angel T. O. H. Ottesen - Blans,  11. Hans  (Bøttcher) Brinkbæk - Blans,              
12. Jens Philipsen - Ullerup, 13. Jens Ejner Tønder - Blans,  
14. Kurt Thomsen - Ullerup, 15. John Kurt Christensen - Ullerup, 16. John Hansen - Ullerup, 17. Hans 
Peter Rosenkrands Hansen - Blansskov, 18. Jens Ingvard Jensen - Avnbøl, 19. Kirsten Lissa (*Johansen) 
Jessen - Ullerup, 20. Allis (Jørgensen) Brink -Ullerup, 21. Gitte Mai-Britt Stein - Blans, 22. Bente Beck 
Christiansen - Blans,  23. Bodil Fjord Sørensen - Blans, 24. Lone (Jensen) Petersen - Avnbøl, 25. Martin 
Lorensen ( Max ) - Blans, 26. Edgar Werner Schmidt - Avnbøl, 27. Erling Valter Koch - Blans,  
28. Merete Nygaard - Avnbøl, 29. Margrethe (Clausen) Søndergaard - Ullerup, 30. Ina (Durck) Lüthje -
Avnbøl, 31. Karin  ( *Mathiesen ) Skov - Blans, 32. Mona (Nielsen) Johannsen - Avnbøl, 33. Kirsten El-
berg (Lorenzen) Bech - Avnbøløsten, 34. Bente (Pharao) Christensen - Avnbøl, 35. Annelise (Juhl) Peter-
sen - Avnbølmark, 36. Else Schencke (Christiansen) Andersen - Avnbøl, 37. Karen Schøler (Rhiger) Sø-
rensen - Blans Nørremark 

Kirstens forklaring på 
”farveladen” lyder som 
følger:  
Skrevet med blå er kon-
firmander fra Echers-
berg.  
Skrevet med sort er 
konfirmander fra Bak-
kensbro  
og til sidst er skrevet i 
kursiv de som er døde 
siden dengang 

- Forfatteraften med Pernille Juhl. Tirsdag d. 26. februar  
kl.19.00. i sognehuset ved Sottrup kirke. Pernille fortæller 
især om sin seneste bog Marens vilje. Der serveres kaffe og 
kage. Pris pr. person 100 kr. tilmelding senest   d. 19. fe-
bruar til Jytte tlf. 30357967 eller jytteboysen@hotmail.com 
- Generalforsamling. Mandag d. 1. april på Forsamlings-
gaarden. Foreningen  er vært ved kaffe. Efter kaffe kommer centerleder Bør-
ge Moos fra Guderup Plejecenter og fortæller om dagligdagen  samt demens 
og om gelekost.                               
- Onsdag d. 8 maj tager vi til Schackenborg Slot og får en rundvisning. Ik-
ke egnet for kørestolsbruger og meget dårligt gående. Derefter tager vi til 
Cafe Fruens Vilje, Højer hvor vi drikker kaffe. Der er afgang med bus fra P 
pladsen ved kirken i Vester Sottrup kl.12.00 forventet hjemkomst kl. ca.  
18.00. Pris pr. person 300 kr. Bindende tilmelding og betaling senest d. 1. 
april 2019 til Ingermargrethe 21652981/74467864 eller mail: ik@revisor-
knudsen. Betaling Mobilepay eller bankkonto.           
Med  venlig hilsen 
Kathrne                                                                                                              

mailto:jytteboysen@hotmail.com
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Ramsløg!               
I marts begynder 

ramsløgene at pible 

frem i skovbunden. 

De dufter stærkt af 

løg, så man er ikke i 

tvivl, når man ser og 

lugter dem. Alligevel 

skal man være op-

mærksom på, at 

ramsløg kan for-

veksles med den giftige liljekonval. 

Ramsløgspesto (kan også erstattes med vejbred, skvalderkål, brændenælde)        

-  1 håndfuld ramsløg (kan også erstattes af vejbred, skvalderkål eller brænde-

nælde) 

- 50 g. revet parmesanost  

- 100 g. pinjekerner, nødder eller solsikkekerner 

- 2½ dl. olie 

- salt og peber. 

Ramsløg og pinjekerner hakkes i den ønskede størrelse. 

Olie og parmesanost blandes i og smages til med salt og peber. 

Skulle man ikke have sin egen skovbund med ramsløg, kan de f.eks. findes i 

skoven imellem Solhjem og Sottrupskov. 
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Jønnes Midde skul ha barn. Hån va op væ æ joemoe å de fek fotål hva de 

skul gøe ven den lille kom. Ålt hva den lille skul ha i æ mund 

skul skoles. Midde ubrøj så ska mit barn it ha bryst.                      

                Jalsen æ nabo 

Sæsonstart! 

Vejret er en afgørende faktor, når datoen for 

krolfsæsonens opstart på Bakkensbro skal vælges. 

Dog er det sikkert, at det bliver klokken 16.00,  

og hvis ikke det styrter ned, bliver datoen onsdag d.17. april 

Alle er velkomne. 

     Gunnar Maier 

Sundeved Gymnastik Forening invitere til:  
Gymnastikopvisning i Sundeved Hallen 

Lørdag d. 9. Marts 2019 kl. 10.00 
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I snart en del år har Ulli 
påtaget sig hvervet at hej-
se flaget foran den gamle 
station i Avnbøl. Jeg er 
ikke helt sikker på, at der 
flages på alle officielle 
flagdage, men jeg ved, at 

Ulli har gjort det til en dyd, at flage når det 
krævedes - han har sågar selv har undladt 
at tage til fødselsdage, for at kunne løfte 
opgaven. Opgaven vil han sådan set gerne  
fortsat løfte, men han efterlyser et par eks-
tra hænder eller måske flere, så opgaven 
kan deles imellem lidt flere. Har du lyst til 
at hjælpe med at flage i Avnbøl, så kontakt 
Ulli, eller kontakt mig på 21 86 17 08 - så 
formidler jeg kontakten.       Bo 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirha3Zr7TgAhULJ1AKHd79DhkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.festabc.dk%2F10%2Fdannebrog-det-danske-flag&psig=AOvVaw18fFFnRFVhj-q-4MFMUN4M&ust=1549998267363794
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Visdte du at Citronsommerfuglene ses meget tid-

ligt om foråret, de første kan ofte ses allerede først i maj. De 

voksne sommerfugle overvintrer i naturen, og de kommer 

frem, når den første forårssol får temperaturen i skovene til at 

stige. Citronsommerfuglene er ret udbredte i Danmark, så også 

her hos  

os burde der være en chance. Citron- 

sommerfuglene suger nektar fra mange  

forskellige slags blomster. Om foråret  

foretrækker de gule blomster som  

mælkebøtter. Senere på året foretrækker de  

især violette blomster. 
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Det er nu min fjerde sæson med Zumba Fitness i aktivitetscentrets gymna-
stiksal i Ullerup.  
Det er med stolthed, at jeg kan konstatere, at de lokale deltagere bliver flere 
og flere. Jeg startede med syv tilmeldte og er nu oppe på over 20 medlem-
mer. Der er selvfølgelig stadig plads til flere på holdet og jeg glæder mig til 
at tage imod flere nye medlemmer :
-)  
Der er svedgaranti, garanti for at 
møde glade mennesker og en top 
motiveret instruktør fra foreningen 
Dance All Over.  
 
Gå gerne ind på vores hjemmeside 
danceallover.dk og se alle vores 
festlige dansestile, ligesom du kan 
gå ind på vores FB side og få en 
oplevelse af stemningen. Vi håber 
at se dig. 
 
Hilsen 
Hanne Frederiksen  

http://danceallover.dk/
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Når man pludselig får 
et par huller man skal 
fylde ud, er det altid 
godt at gå på hugst i 
facebook.  
I dag har jeg fundet 
Kari Pharaos billede 
på kirkens facebook-
side. Karis kommen-
tar til billedet er slet 
og ret 
”forårsstemning i  
februar” 
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En af de første lørdage på året var der dækket op til en gemytlig aften for 91 
”drenge” på Bakkensbro. Hovedingredienserne var sædvanen tro: gule ærter, 

bajere, brændevin og som 
aftenen skred frem også 
blændende ”begavede” 
bemærkninger, blandt 
brave brødre.  
Som den opmærksomme 
læser vil bemærke, var 
standarden i år højnet en 
kende - der var nemlig 
kommet dug på bordene. 
Køkkenhjælperne og bar-
pigerne holdt samme høje 
standard som sædvanligt, 

Her var nemlig tale om gode gamle kendinge, som næsten alle havde påtaget 
sig opgaven at passe godt på os før. Tak til alle som hjalp til med at gøre af-
tenen god - såvel drenge som piger. 
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AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a. 

Ordinær generalforsamling 
Afholdes 

Mandag, den 25. februar 2019. kl. 19:30, i fællesmødelokalerne på BAKC,  
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400  Sønderborg. 

Med følgende dagsorden 
Valg af dirigent og protokolfører 
Bestyrelsens beretning ved formanden 
Det reviderede regnskab for 2018 forelægges af kassereren til godken-

delse 
Budget for 2019 forelægges af kassereren til godkendelse 
Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 7 dage 
før generalforsamlingen 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Valg af medlemmer; efter tur afgår 
a. Finn Küseler    (modtager genvalg) 
b. Povl C. Callesen   (modtager genvalg) 
Valg af suppleant til bestyrelsen 
a. Svend Jørgensen  (modtager genvalg) 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
Valg af revisor; efter tur afgår 
a. Orla H. Jensen   (modtager genvalg) 
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår 
a. Erik Dobby Callesen  (modtager genvalg) 

Eventuelt. 
Af hensyn til det efterfølgende traktement skal tilmelding til generalfor-

samlingen ske senest 20. februar 2019,  
 til mail auvand@outlook.dk  

eller pr. telefon / SMS til Kim Dæks vandværkstelefonnummer 4030 5065 
eller Povl C. på 2117 9131. 

--------------------------- 
Vandværket orienterer samtidig forbrugerne om 

- At årsopgørelse for vandforbrug 2018 og aconto 1. halvår 2019, med 
betalingsfrist 1. april 2019 

- er til dem der modtager regning i papir pr. post allerede udsendt 
- vil til dem der modtager regning via BS-betalingsservice være med 

på BS for april måned 2019. 
- At det er forbrugerens egen pligt, og i dennes egen interesse, jævnligt 

at kontrollere måleren for forbrug, herunder specielt forbrug ud 

over det sædvanlige = vandspild/lækage. 

mailto:auvand@outlook.dk
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Tanker omkring en  munter lejlighedssang 
Sangen om ”æ smejs fødselsdav” er fra ”mit lille arkiv”. Den er skrevet i 
anledning af smedemester Hans Schmidts 40-års fødselsdag i Avnbøl i 
1964. Denne sjove sang har sat nogle tanker i gang. Den handler om et flit-
tigt og arbejdsomt menneske, og som man kan læse, var der inviteret kun-
der, venner, naboer og ansatte med til festen. Smeden begyndte i det små, 
men udviklede sig til at være nærmest en fabrik. Nogle af medarbejderne er 
også nævnt i sangen. Det fremgår ikke helt præcist hvem forfatteren er, 
men jeg er næsten sikker på, at det er Louise Schulz. Hun boede i huset på 
Nygade 6 i Avnbøl. Hun havde en overgang en Tatol-butik, og en filial af 
Handelsbanken i Gråsten. Det passer så med, som der står til sidst: 
”Pengeinstitutten´s Grand Prix”. 
Jeg har allieret mig med Svend Jørgensen fra Avnbøløsten, som også be-
kræfter, at det må være Louise Schulz der har forfattet sangen. Hun skrev, 
ifølge Svend, mange lejlighedssange, ofte sammen med sin mor, Tinka 
(Kathinka) Lorenzen.  
Hans Schmidt var fra Lille Jyndevad, og købte i februar 1951 ejendommen 
af hønseriejer Peter Hansen Bohlbro, der netop forinden havde overtaget 
ejendommen efter sin svigerfar, smedemester Jørgen Rasmussen, som var 
gift med Helene, kaldet Lene. De havde et barn, Christine, kaldet Didde, 
som blev gift med Peter Hansen Bohlbro, der stammede fra Kværs. De fik 
ingen børn, men tog et københavnsk feriebarn til sig, som hed Jytte, der 
efter konfirmationen flyttede hertil og blev barn af huset. 
Hans Schmidt købte kun smedjen, der blev frastykket på særskilt matrikel. 
Stuehuset og landbrugsbygningerne beholdt Didde og Peter Bohlbro, hvor 
de havde Jørgen og Helene på aftægt i en del af stuehuset. I ældre tider var 
det meget normalt, at håndværkere også drev lidt landbrug, samtidig med, 
at de udførte deres erhverv. Da der ingen bolig var i værkstedet, var Hans 
nødt til at indrette beboelse over smedjen, da han stiftede familie. I begyn-
delsen var hans søster husbestyrerinde, men hun flyttede, da Hans blev gift 
med sin Käthe. Søsteren blev senere gift med vognmand Chr. Lorenzen fra 
Egernsund.  
Peter Bohlbro drev i mange år et rugeri/hønseri og et lille landbrug. Jorden 
blev efterhånden udstykket til parcelhusområdet Guldtoft. Det sidste styk-
ke jord, som ligger ind til vejen til Avnbølgård, blev købt af Svend Jørgen-
sens forældre, som byggede hus der i 1980. 

Folkers fortællinger! 
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I 1950-erne og op i 1960-erne var der stadig heste i landbruget, og der var 
stadig brug for smede som kunne foretage skoning af heste. Efterhånden som 
flere landbrug erstattede hestene med traktorer, kom der på den måde andre 
opgaver til landsbyens smede. De gamle hesteredskaber skulle bygges om, så 
de kunne blive trukket af traktoren eller de skulle tilpasses traktorens liftop-
hæng. Jeg kan huske min far fik Hans til at lave en transportkasse af jern, 
som kunne monteres på vores lille grå Ferguson. Vi fik også lavet en gaffel 
til liften med 3 stænger på, så vi kunne køre høstakkene hjem fra marken og 
ind i loen. Det gav en stor arbejdsbesparelse.  
Da vi fik installeret centralvarme og eget vandværk, var det også Hans og 
Bubbi der var i gang. Der blev installeret en brugt støbejernskedel, hvori 
man kunne fyre med træ eller briketter. Den blev placeret i det gamle spise-
kammer, hvor gulvet var 3 trin lavere end husets øvrige gulve. Derved kunne 
man opnå, at centralvarmevandet selv kunne cirkulere. Det var ikke nødven-
digt med en cirkulationspumpe. Ekspansionsbeholderen blev monteret oppe 
ved skorstenen med et overløbsrør som blev ført ned til tagskægget, således, 
at vandet ved overophedning kunne komme den vej ud. Det skete af og til, 
da det kunne være lidt svært at styre kedlens temperatur.  
Jeg har også fået fortalt, at Hans Schmidt i starten fremstillede blandemaski-
ner til blanding af mørtel og beton. Senere har han produceret oliebeholdere i 
mange forskellige størrelser. Halmfyr og stålskorstene har også været en del 
af produktionen. Virksomheden ejes i dag af Hans og Käthes søn, Paul Hen-
rik, som ligeledes udfører smedearbejde. Käthe døde i 2001, 70 år gammel 
og Hans døde i 2009 i en alder af 85 år. 

Tirsdag d. 3. april klokken 19.00 finder vi igen høj-
skolesangbogen 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. 30. marts til Bo på 21 86 17 08 
el. bobonde@gmail.com  
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30.juni +1-2 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 5–10 år. 

(Minimum 40 tilmeldte for at gymnastikskolen afholdes og max. 

plads til 65 gymnaster.)   

Hvornår: søndag d. 30. juni – tirsdag d. 2. juli fra kl. 9-15.  

Hvor: Ved Sundeved Hallerne, skolevej 21, Vester Sottrup 

Pris: 340 kr. (inkl. mad) 

Yderlige informationer og tilmelding kan findes på: 

www.sundeved-gymnastik.dk 

TILMELD NU ELLER INDEN D. 1. juni 2019 

 

GYMNASTIKSKOLEGYMNASTIKSKOLE    
2019 

http://www.sundeved-gymnastik.dk
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Affaldsindsamling Søndag 
den 31. marts  

kl. 10-12 på Bakkensbro 
 
 

Danmarks naturfrednings-
forening, Avnbøl-Ullerup 

landsbylaug, og forhåbentlig mange, mange flere, samler affald langs vore 
veje. 
Landsbylauget garanterer næsten for godt vejr, men helt 
bestemt for affaldssække og gribetænger - og som vi plejer, 
serverer vi øl, vand og lidt at spise til middag, når vi alle er 
kommet hjem fra vore ruter. 
Du skal altså bare komme med dit gode humør, og så får vi 
et par hyggelige timer sammen - som vi plejer  

Forleden dag henvendte Margrethe Petersen sig til landsbylauget om hjælp. 
Den hjælp håber jeg, nogen kan bidrage med. Hvis det er tilfældet, så kon-
takt mig, så jeg kan formidle en kontakt. Bo         
Margrethe skriver som følger:  
 

I Ullerup står en mindesten for genforeningen overfor ejendommen Kirke-
pold nr. 4. Jeg arbejder på en bog om alle Danmarks genforeningssten og er 
faldet over uoverensstemmelser i beskrivelsen af tidspunktet for rejsningen 
af denne sten. 
 

I Joh. Vejlagers bog at 1938 står følgende: Den gamle veteran i kampen for 
danskheden, Joh. Andresen, Ullerup, foreslog i foråret 1930, at sognets be-
boere i tiåret for genforeningen rejste en sten til minde herom. Senere skri-
ver han: Genforeningsstenen i Ullerup blev afsløret søndag, den 1. juli 
1927 . 
 

Det giver ingen mening, at Andersen foreslog rejsning af stenen i 1930, når 
der senere står, at den blev rejst i 1927! Iøvrigt var den 1. juli 1927 en fredag 
og den 1. juli 1930 var en tirsdag. Derimod var den 1. juni 1930 en søndag. 
 

Hvis der er nogen i foreningen eller i Ullerup, der kan rede trådene ud vil jeg 
være meget taknemmelig. 
 

Med venlig hilsen 
Margrethe Petersen 
Helsingør 
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Avnbøl-Ullerup vandværk A.m.b.a.             
CVR-nr. 19 56 44 28 
Philipsborgvej 1A, Ullerup 
6400 Sønderborg 
Aflæsning af vandure. Aflæsning af vandure pr. 1. januar 
2019 vil blive foretaget automatisk via fjernaflæsning, lige-
som i januar 2016, 2017 og 2018.  
Vandværkets driftskontor har mailadressen 
audrift@outlook.dk som kan/skal anvendes ved henvendel-
se om vandværkets drift, ledningsoplysninger, vandkvalitet 
og lignende. 
 
Kassererens mailadresse er auvand@outlook.dk som skal 
anvendes i f. m. flytning, spørgsmål om regning og beta-
ling, fakturaer og lignende. 

I tilfælde af manglende vand, ledningsbrud eller andre 
”omgående” driftsproblemer kan forbrugerne kontakte 
vandværkets bestyrelse i nedenstående ”prioriterede” ræk-
kefølge 

Vandværksbestyrer Kim S. Nielsen 
Mobil 4030 5065 

Formand Frits C. Friedrichsen 
Mobil 4038 6977 

Kasserer Povl C. Callesen 
Mobil 2117 9131 

Næstformand Finn Küseler 
Mobil 4036 1841 

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Daabeck 
Mobil 2229 5966 

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

mailto:audrift@outlook.dk
mailto:auvand@outlook.dk
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Påskejagt  
Kom til en hyggelig formiddag i haven bag 

ved Bakkehuset. 

Søndag d. 21.april kl. 10.30 
Påskeharen har gemt påskeæg rundt i haven 

Der vil være mulighed for at købe hjemme-

bag, kaffe og saftevand 

Vi glæder os til at se en masse børn og deres 

forældre 

Hilsen  

Landsbylauget 
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Fredag d. 29. marts 2019 kl. 18.00 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Vi indbyder igen til pigeaften på Bakkensbro og håber at se mange 
piger i alderen imellem 18 og 98 fra både Blans og Avnbøl-Ullerup.  
Tag din gode nabo eller veninde med til en glad aften på Bakkensbro. 
 
Tilmelding til Bo senest 25. marts. 
Ring, sms eller skriv til Bo: 21 86 17 08 el. bobonde@gmail.com  
Madbilletter skal betales og afhentes senest d. 25. marts hos  
Bo på Kalvetoft 4, i Ullerup. 
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 Avnbøl-Ullerup landsbylaug 
 

indbyder til generalforsamling 
 

Onsdag d. 27. 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. 

Efter tur afgår Janny (ønsker ikke genvalg), Johs (ønsker 
ikke genvalg), Bo, og Dorthe 
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Priser: 
• Voksne  25,- 
• Børn   10,- 
• Øl  10,- 
• Vand    5,- 
 

Husk at medbringe  

tallerkner og bestik. 

 
 
 
 

Søndag d. 10. marts 2019 kl. 18.00 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding senest d. 6. marts 
Ring eller sms til Agnete: 61 69 77 70 eller Bo: 21 86 17 08 
mail på bobonde@gmail.com, giv besked via facebook. 
Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 


