Bladet for alle, der vil sige noget til andre!
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BLANS LANDSBYLAUG
BESTYRELSEN:
Rita Nielsen, formand, Svinget 2, tlf. 74 46 17 46
Arne Brændemose Jensen, næstformand, Povlstoft 25, tlf. 61 69 79 12
Lena Fink, kassere, Langbro 6, tlf. 27 51 74 17
Tydda Neumann, sekretær, Langbro 5, tlf. 74 46 17 38
Martin Hanquist Madsen, webmaster, Smedegade 3, tlf. 61 66 68 83
Viggo Hansen, bestyrelsesmedlem, Smedegade 16A, 74 46 18 87

BLADET:
Blad nr.:

Indsendelsesfrist:

Udkommer:

Nr. 4

1. november

Medio november

2012

Nr. 1

10. januar

Medio januar

2013

Nr. 2

12. april

Ultimo april

2013

Nr. 3

16. august

Ultimo august

2013

PRISER FOR ANNONCERING:
⅛ side kr. 50,- pr. blad
¼ side kr. 100,- pr. blad
½ side kr. 200,- pr. blad
1/1 side kr. 400,- pr. blad

REDAKTIONEN:
Eva Sindbjerg Hinrichsen, Smedegade 3, 22 23 65 28.
sindbjerg83@hotmail.com
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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans
Friskolen:

Jeppe Bastholm

tlf.: 74 46 11 45

Støtteforening:

Marianne Neumann

tlf.: 26 37 35 12

Ballebro Bådelaug:

Kristian Toft

tlf.: 74 46 11 71

Sundeved Tennisklub:

Kathrine Drejer

tlf.: 74 46 12 88

Fodbold BNS:

Karsten Krabbe

tlf.: 40 57 73 10

Sundeved gymnastik:

Eva Sindbjerg Hinrichsen

tlf.: 22 23 65 28

Blans Vandværk:

Torsten Hvidt

tlf.: 74 46 99 33/
25 14 29 30

Udlejning af Blans klubhus
Vedr. udlejning af Blans Klubhus kontakt:

Tydda Neumann
Tlf. 74 46 17 38
Festlokale til 45 personer
Lokaleleje:
kr. 700,- pr. døgn for medlemmer
kr. 1000,- pr. døgn for ikke medl.
Depositum kr. 500,-.

Blans Vandværk
Ved brud kontakt formand Torsten Hvidt
74 46 99 33 / 25 14 29 30
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.
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Hjælp os ….
Tennisbanerne i Blans er et godt aktiv til gavn for tennis interesserede i
Blans og omegn.
Forældre til børn og unge mennesker der opholder sig ved banerne
uden at spille tennis. Vi vil rigtig gerne have, at I gør Jeres børn opmærksom på, at de skal behandle borde, bænke og området ligesom
det var deres ”egen scooter/knallert eller playstation” de har hjemme.
Kære unge: I må gerne opholde jer under halvtaget og bruge borde og
bænke, men lad være at ødelægge ting.

Der har i gennem længere tid været en del hærværk, som
vi gerne vil være foruden!
Muligheden for at spille tennis kommer os alle til gavn – OGSÅ DIG.
Bestyrelsen for Blans Landsbylaug

TANDLÆGERNE
KITTY OG NIELS RASCH
Skolevej 24
Vester Sottrup
6400 Sønderborg

Telefon 74 46 81 41
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Povlstofts rengøring af sportsplads.
Kun en lille flok var mødt op. Måske fordi det var i forbindelse med
Kr. Himmelfartsferien??
Vi håber på en større deltagelse næste gang.
På billederne ses: Knud, Mette og Ronni
Andet billede: Ken Arne og Sonja

HERREFODBOLD I BLANS
KOM OG VÆR MED!!!
VI SPILLER FODBOLD HVER TORSDAG KL. 18.30
PÅ FODBOLDBANERNE VED ECKERSBERG
FRISKOLE.
DU SKAL KUNNE FOREVISE KNALLERTKØRER
KORT FOR AT VÆRE MED :-)
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Opsætning af badebro og rengøring af strand 2012
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Ole Prinds
Skoletoften 1, Blans
6400 Sønderborg
Tlf.: 7446 14 19
Din lokale butik med:
- Dagligvarer
- Tips og lotto
- Apotekerudsalg
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STØTTEFORENINGEN
FOR
ECKERSBERG FRISKOLE

Støtteforeningens bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Medlemmer

Suppleanter :

: Tina Aarhus
: Marianne Neumann
: Susanne Samsøe
: Mette Carlsen
: Margit Hartmann
Randi Juhler
Jette Antonsen
Lilli Herskind
Gitte Marcussen

Vi håber på stor opbakning til de forskellige arrangementer!
Har du spørgsmål til årsprogrammet kontakt da Margit Hartmann på: eckersberg@eckersberg-friskole.dk
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Årsprogram for 2012/2013
September
Torsdag d. 6.

Lottospil

kl. 19:30

Oktober
Torsdag d. 4.

Lottospil

kl. 19:30

November
Torsdag d. 1.
Søndag d. 25.

Lottospil
Juleaktiviteter på Friskolen

kl. 19:30
kl. 10-17

December
Torsdag d. 6.

Julelotto

kl. 19:30

Januar
Torsdag d. 3.

Lottospil

kl. 19:30

Februar
Torsdag d. 7.
Søndag d. 10.
Tirsdag d. 26.
Marts
Torsdag d. 7.
Søndag d. 10.

Lottospil
Fastelavn
Generalforsamling

kl. 19:30
kl. 14:00
kl. 19:30

Lottospil
Sønderjysk kaffebord
med sang og musik

kl. 19:30

April
Torsdag d. 4.

Lottospil

kl. 19:30

Juni
Dato kommer senere

Sommerlotto

kl. 19:00

kl. 14.30
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NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
LIDT OM HEKSEN OG HVAD VI ELLERS
GÅR OG LAVER
I foråret blev vi spurgt, om vi ville lave heksen til årets Skt. Hans bål
ved Ballebro. Det ville vi gerne, og den skulle selvfølgelig laves af naturmaterialer. Vi havde en stor portion opblødt pil liggende, så det var
oplagt at bruge noget af det.
Alle hjalp til så godt de kunne. Vi var ude i pilemarken, savede en masse frisk pil ned, pillede barken af, slæbte pil og bark op på græsplænen
til bunken med opblødt pil. Det var Johannes P.J.H., Asta, Johannes
S.C. og Lauke rigtig gode til at hjælpe med.
Johannes P. Lei gik straks i gang med at flette vorter til heksens hage,
næse og hånd (Johannes er en garvet pilefletter, han har bl.a. flettet en
masse flotte strit fisk og et hjerte til sin farfars grav). Frederik hjalp
med at binde håret fast og sætte pilegrene i til kjole og kappe. Da heksen var færdig lavede Johannes P.L. kosten, og så var der lige nok pil
til en heksehat. Det var rigtigt sjovt, og alle var meget optaget af hele
processen.
Skt. Hans aften var alle vi der kunne nede og se den blive sendt til
Bloksbjerg.
Herudover har vi i løbet af forår og sommer været i gang med ”Naturen
og naturfænomener”. Vi har bl.a.:

sået tomater, peber, agurker, bønner, ærter, blomsterkarse, latyrus
og majs

lavet en pilehytte

lavet en bønne/slikærtetunnel

lavet ukrudtssalt, ukrudtsfrikadeller, ukrudtssmør, ukrudtsboller,
mælkebøttesaft, hyldeblomstpandekager, hyldeblomstsalt og urtesalt

ruget kyllinger ud

slagtet hanekyllinger

fanget krabber og lavet krabbevæddeløb

holdt øje med de små lam og givet dem fjollede navne

gravet kartofler op

plukket og spist jordbær, ribs og ærter
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Vi har også været:

på besøg på det private opholdssted Tornskov, hvor vi fik dejlig
frokost, snobrød og lov til at komme ind og klappe deres boergeder, kaniner, mohairkaniner og marsvin

på besøg i Ullerup Børnegård

til dyrskue i Aabenraa

haft besøg af de private dagplejere med børn

haft besøg af et par støttepædagoger med børn
Inden sommerferien holdt vi afslutning for og sagde farvel til:
Johannes Priske Lei
Frederik Nielsen
Johannes Peter Jepsen Højmose
De starter alle tre på Eckersberg Børneunivers i lillegruppen. Vi kommer til at savne dem og ønsker dem held og lykke med deres nye skoleliv.
Kærlige hilsner fra NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Asta, Johannes, Lauke og Lilli
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Livet ved shelterne !
Græsset bliver slået regelmæssig. Området har fået et andet
udseende. Affald lægges i det dertil indrettede.
Vi ønsker at gøre shelterne til et sted, hvor man kan samles om
bålet og nyde naturen.
Er der nogle der kan sponserer landsbylauget med en trailer
brænde vil det det være fint.
Vi kan selv afhente, ring på 61 69 79 12.
Landsbylauget

FAMILIE I BLANS SØGER RENGØRINGSHJÆLP!
VI SØGER RENGØRINGSHJÆLP ET PAR TIMER I UGEN.
HAR DU TID OG LYST, SÅ RING 22 23 65 28

HER PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE!
KONTAKT REDAKTIONEN FOR
YDERLIGERE INFORMATIONER.
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AFFALDSINDSAMLING 2012

Den 22. april i rigtigt godt vejr mødte mellem 35 og 40 mennesker op på det
grønne anlæg ved skolen for at bakke op om den landsomfattende "gør byen
ren" kampagne, som Naturstyrelsen står for at arrangere hvert år.
Der blev fordelt ruter og hele Blans og omegn blev
gjort minutiøst rent. Dejligt, for det lå godt nok rigtig
meget affald rundt om i vores grøfter. Specielt på
ruten op til Slagteriet og på ruten ned til færgen, der
bliver der smidt rigtig mange dåser (øldåser). Det er
rigtig træls, at voksne mennesker ikke kan finde ud
af at tage dåserne med hjem.
Men alle jer der mødte op skal have en stor tak, fordi I gad bruge et par timer
på at få gjort naturen ren, så vi alle kan nyde og gå nogle ture i naturen uden
at skulle kigge på alt for megen skidt. Desværre er det nødvendigt at gentage
processen hvert år, dåserne m.v. kommer desværre hurtigt tilbage i grøfterne.
Vi ses forhåbentligt igen næste år, det er hyggeligt, når vi er mange, der kan
gå og hyggesnakke lidt imens vi samler skidt.
Når så kommunen tilbød at hente alt affaldet dagen efter og kører det væk, er
det jo ingen sag
Mange tak for hjælpen
Landsbylauget
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SOMMERUDFLUGT 2012.
Vi private dagplejere har i år været på to dages sommerudflugt hos Naturbørnehaven Petersdal v. Lilli Lorensen Herskind.
Det har været to helt fantastiske dage med sol og sommer, hvor vi har nydt
udfordringerne med vores dagplejebørn såvel ved stranden, som i Lilli´s
skønne naturområde.
Det gode vejr gjorde at vi kunne lave mad over bål, bade, samt nyde vores
afslutning med Sønderjysk kaffebord for alle forældre og børn på stranden.
Vi vil gerne takke Lilli og familie for to super dejlige dage, vi glæder os allerede til næste år, hvor vi håber på lige så godt vejr.
Sommerhilsner fra
Privatdagplejerne Tydda, Gitte og Niki
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