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Landsbylauget 

 28. årgang 2012 

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! 

    Tennisklubben 

Eckersberg Børneunivers og 

Støtteforeningen 

www.blans.infoland.dk  

 

Ullerup sogns kirkeblad 

http://www.blans.infoland.dk
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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. 1  15. februar    Ultimo februar 2013 

Nr. 2  15. maj    Ultimo maj  2013 

Nr. 3  15. august    Ultimo august 2013 

Nr. 4  15. november   Ultimo november 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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TANDLÆGERNE  

KITTY OG NIELS RASCH 

Skolevej 24    

Vester Sottrup    

6400 Sønderborg 
  

Telefon   74 46 81 41 

 

HUSK DER ER STAVGANG HVER TIRSDAG KL. 10.00 

MED AFGANG FRA KØBMANDENS P-PLADS.  
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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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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Adresser:  
 
Sognepræst 
Anders Kingo 
Langbro 2 b, Ullerup 
Tlf.: 74 46 12 17 
Træffes bedst  
tirsdag-fredag kl. 
17.00-18.00 
Mandag fri 
 
Menighedsrådsformand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.: 74 46 11 45 
 
 
 
 
 
 

Graverkontor 
Graver og kirketjener 
Træffes tirsdag-
fredag 10.30-11.00 
Tlf.: 74 46 18 58 
mandag fri. 
 
Graver og kirketjener 
Susanne Andreasen 
Sandbjergvej 2 
6400 Sønderborg 
74 48 74 80 
 
Organist 
Anne Mette Stæhr 
Tlf: 51 22 43 31 
 
Kirkeværge 
Jens Lei 
Ballebrovej 17, Blans 
Tlf.: 23 81 17 11 

Regnskabsfører 
Walther Brüning 
Nederbyvej 83 b 
6300 Gråsten 
 
Hjemmesiden 
For aktuelle nyheder, 
eventuelt aflysning af 
arrangement, artikler, 
prædikener, m.m.  
www.ullerupsogn.dk 
 
Besøg 
Ønsker man besøg af 
præsten hjemme hos 
sig selv eller på syge-
huset, er man velkom-
men til at ringe  
på 74 46 12 17. 
Jeg kommer gerne! 

Kirkesiderne december 2012 og januar-februar 2013 

Ny fast klumme i Blansingeren / AU-Posten 

Ullerup Sogns Menighedsråd har indgået en aftale med landsbylauge-

ne i Blans og Ullerup-Avnbøl. Ullerup Kirkeblad ophører med at ud-

komme, og fremover bringes kirkestoffet som en fast klumme i hen-

holdsvis Blansingeren og i AU-Posten, der i distribution dækker hele 

sognet. 
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Gudstjenestelisten figurerer nu i de to blades kalendere. Adresseliste og 

oplysninger om arrangementer finder man på nogle tydeligt markerede 

sider. Og løbende vil jeg i klummen fortælle om stort og små i sogn, 

kirke, på kirkegård og i præstegård. 

Sognets hjemmeside undergår store forandringer og forbedringer i lø-

bet af november måned. Hold jer orienteret på en altid opdateret hjem-

meside ullerupsogn.dk 

Det er mit håb, at I vil tage vel imod denne nye måde at bekendtgøre 

sogne-og kirkestoffet. Forslag til forbedringer – især de gode! – modta-

ges med glæde. 

Anders Kingo 

Hvad er en tema- og musik 

gudstjeneste? 

Hermed introduceres en ny 

gudstjenesteform i Ullerup 

Kirke. Én gang om måneden 

vil der fremover holdes 

gudstjeneste søndag aften i 

stedet for om formiddagen. 

Og formen for disse aften-

gudstjenester bliver speciel, 

idet musikken får en større 

plads end til en almindelig højmesse, og idet et enkelt tema vil blive 

taget op og søgt udfoldet i musik, tekster og bønner og en kort cause-

rende prædiken. 

De temaer, der disse aftner behandles, er livets og kristendommens helt 

fundamentale: Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Hvad mener 

vi, når vi siger ’Gud’? Hvorfra kommer det onde? Hvad er den rette 

etiske handling? Blot for at nævne et par eksempler. 

Alle kan komme med forslag til et tema. Blot skal man være i god tid, 

da behandlingen af et tema kræver grundig forberedelse. Desuden bli-

ver en given søndags tema annonceret på forhånd. 
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Adventsmøde 
Søndag den 9. december kl. 19.00 

Sammen med Ullerup Pensionistfor-

ening indbyder Ullerup Menighedsråd 

til adventsmøde. Vi begynder i kirken, 

hvor vi skal høre de traditionelle ”Ni 

læsninger”, der knytter sig til advents-

tiden. Og vi fortsætter med en kop 

kaffe på Ballebro Færgekro, hvor jeg 

vil fortælle jer med til et sted, det er 

forbeholdt kun ganske få mænd at 

kunne komme – og slet ingen kvinder! 

Af hensyn til kaffen bedes man på forhånd tilmelde sig hos Maren 

Hemmingsen  på telefon 74 46 12 78. 

Anders Kingo 

 

Det nye menighedsråd 

Da der pr. 2. oktober kun var indløbet én kandidatliste til menigheds-

rådsvalget, er de på denne liste opstillede kandidater valgt.  

Det drejer sig om følgende: 

 

Povl C. Callesen, Brobøl 

Randi Bastholm, Blans 

Jens Lei, Ballegård 

Lilli Lorenzen Herskind, Blans Nørremark 

Linda Lorenzen, Tingvejgaard, Avnbøløsten 

Christian Svane Christiansen, Philipsborg, Ullerup 

Som stedfortrædere er valgt: 

Anna Marie Pedersen, Blans 

Karina Larsen, Ullerup 
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Stabil og moderne 80 årig får ny tankbil og nye 

opgaver 
 

Så er moderne tider igen kommet til det 80 år gamle Ullerup Frivillige 

Brandværn! 

  

D. 1. nov. 2012 overrakte Beredskabschef Bjarne 

Neermann en ny tankvogn til Ullerup Frivillige 

Brandværn, som erstatter den nuværende og næsten 

30 år gamle tankvogn. Det bliver samtidig en kraf-

tig opgradering og der følger nye og større opgaver 

med. 

 

Dette bliver kun den 3. tankvogn i Ullerup siden vi 

anskaffede den første i 1972. Faktisk var Ullerup 

Frivillige Brandværn foregangsbrandværn mht. at 

bruge tankvogn! Daværende kaptajn N.P. Thuesen 

fortæller i værnets 50 års festskrift 

fra 1982, at der var mange mark-

brande, der altid var en udfordring, 

fordi de 600 ltr. i den daværende 

autosprøjten slap op længe inden 

der kunne etableres vandforsyning 

fra branddamme. 

Han startede en undersøgelse og som han skriver: ” Jeg forhørte mig 

andre steder, og hos forskellige brandværn, men man gjorde nærmest 

nar af mig”. Det endte med, at man i 1972 ved indsamling, kommunal 

støtte og hjælp fra en lokal smed, fik sat en 5000 ltr. tank på en brugt 

Bedford fra 1967! 

 

 



19 

Der gik 20 år før en utæt tank, dårlig pumpe, en generelt meget rusttæ-

ret bil og for lille vandmængde tvang værnet til at se sig om efter en 

ny løsning. Det lykkedes Ullerup at finde en brugt mælketankvogn 

godkendt til 8000 ltr., som ”kun” havde kørt 450.000 km. Værnets 

medlemmer brugte 700 timer på ombygning, istandsættelse og maling, 

så den både fungerede og så ud som en brandbil!  

 

Men den har nu også efter 20 års 

tjeneste givet op. Stadigt flere og 

dyrere udfordringer viser sig – og 

da bilen blev kørt ud af garagen 

for at kunne pille udstyr af, der 

skulle monteres på den nye, eks-

ploderede det ene batteri endda! 

Så den var udskiftningsparat! 

 

Nu har vi en ny Mercedes Benz 2528 med Axor chassis påmonteret en 

meget stor 12.000 ltr. tank. Den er den første af 3 områdetankvogne i 

kommunen. Den skal fungere som tankvogn i vores område, samtidig 

skal den fungere som områdetankvogn for hele vestområdet. Et vand-

reservoir for de fremmødte sprøjter til storbrande. GPS-data overføres 

direkte via alarmsystemet, så når vi ruller ud af garagen, er stedet og 

kørevejledning allerede på skærmen. 

Der er en fjernstyret vandkanon, der giver os større slukningskraft til 

de store brande. Store vandmængder og stort tryk er faktisk meget 

vanskeligt at håndtere med slanger – de er meget tunge og vanskelige 

at flytte rundt – udover at trykket kan skubbe flere store brandfolk 

omkuld, hvis ikke man passer på! 

 

I Ullerup er vi glade for, at vi har kunnet få denne ekstra opgave – og 

hjælper gerne vores kolleger i området! Selv om det kan give et par 

ekstra alarmer, så ser vi frem til at de p.t. ca. 20 alarmer fra Danish 

Crown i Blans alene i 2012 efterhånden falder efterhånden som de får 

bedre og bedre styr på deres anlæg. Mon ikke denne nye opgave så 

kun holder antallet af alarmer på ca. det samme niveau – og så vil vi 

faktisk komme i indsats, når alarmen går! 
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STRIKKE-CAFÉ  
 

Der er strikke-cafe tirsdage i de lige uger kl. 14,00 i klubhuset 

frem til jul. Alle er velkomne. 

  

Hvis der er interesse for, at strikke-cafe skal fortsætte efter jul, 

vil vi gerne have tilkendegivelse fra evt. interesserede. 
Merry telefon:  2250 1217 
Inge: telefon: 7446 1516 

De grønne områder omkring legepladsen 
 

Gennem hele året har vi nydt en rengjort og velholdt legeplads 
til gavn for brugerne og de besøgende. 

Det kan vi takke alle jer, som har hjulpet med arbejdet, på den 
ene eller anden måde. 

 
En særlig tak til tovholderne for den indsats i har ydet. 

 
Bedste hilsner fra 

Bestyrelsen i  landsbylauget   

 
FÆLLESSPISNING 

 
LANDSBYLAUGET ARRANGERER  
FÆLLESSPISNING I KLUBHUSET 

 

 FREDAG D. 25. JANUAR KL. 18.00.  
 

DER VIL KOMME ET OPHÆNG HOS KØBMANDEN SENERE 
MED YDERLIGERE INFORMATIONER.  
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Ejendom udlejes på Blansskov 3. 

 
 

Drømmer du om at bo i et totalrenoveret hus på landet 
med  skoven som nærmeste nabo så se her: 

 
Hus på 289 kvm med tilhørende ældre lade med plads 

til 2 heste samt græsfold udlejes på Blansskov 3. 
 

Boligen består af 5 værelser, 1 viktualierum, stort køk-
ken-alrum med loft til kip, 2 badeværelser samt stort 

bryggers.  
Dertil 50 kvm garage med automatisk port.  

Huset opvarmes med træpillefyr. Boligen ligger på en 
stor grund med have med stor græsplæne og frugttræ-

er. 
 

Husleje 9000 kr. + forbrug mdl.  
 

Depositum 3 x husleje samt 1 mdr. forudbetalt husleje.  
 

Udlejes pr. 01.12.2012 eller snarest muligt. 
 

Ejendommen udlejes over en 3 årig periode grundet 
flytning til udlandet. 

 
Ring på tlf. 25 36 91 67 eller  

send en mail til majbrit74@bbsyd.dk 
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Løbeklubben Tempo 25 års jubilæum 
 
En oktoberdag for 25 år siden besluttede en flok oldboysfodboldspille-
re at deres superform ikke måtte gå til spilde vintersæsonen over, når 
der ikke var fodbold. 
 
De besluttede at løbe 5 km et par gange om ugen for at holde formen 
ved lige; efter en lidt diffus start blev det til, at de fleste af flokken på 
små 10 mand løb 5 km 3 gange om ugen i vinterhalvåret. 
I en del år var der ikke den store tilgang af løbere, men den seje flok 
holdt ved, og der er stadig 5 af de ”gamle” løbere fra dengang der sta-
dig er aktiv i Løbeklubben Tempo, der er Dobby, Jøgge, Haje, Hen-
ning T og Lars St. H. 

 
 
 

Omkring 1990 var der kommet 
et par flere løbere til, og seriøsi-
teten voksede, enkelte løbere be-
gyndte at snuse til at løbe mara-
ton. 
De efterfølgende år voksede 
medlemsskaren, og der begyndte 
også at deltage enkelte piger i 
Løbeklubben Tempo; det gav 
uden tvivl et løft, om end at 

”ånden” stadig var intakt. 
På det tidspunkt udvides løberuterne også. Hvor det før kun var en 5 
km, max 3 gange om ugen, blev der nu også opmålt en 10 og 15 km 
rute, og den før så vinterbetonede løbesæson blev udvidet til også at 
omfatte sommerhalvåret; så kom de, der ved siden af også spillede fod-
bold, i endnu bedre form . 
 

I 1998 var der indvielse af Storebæltsforbindelsen; og i den anledning 
blev der arrangeret en ½ maraton. Det syntes mange, det kunne være 
sjovt og spændende at deltage i, lad os da også prøve det. 
Der blev så lavet nogle meget seriøse træningsprogrammer, som betød, 
at ca. 20 løbere fra klubben deltog i ½ maraton i f.m. indvielsen af Sto-
rebæltsbroen og alle gennemførte i fin stil. 
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Det gav blod på tanden for en del, og efterfølgende begyndte flere at 
Tempos medlemmer at træne til og deltage i egentlige hele maratonløb, 
og der har været enkelte Købehavn Marathon, hvor der har været 8 del-
tagere fra klubben. Der er stadig flere, der løber maraton, og nye er på 
vej. 
 

Som beskrevet ovenfor blev løbe-vintersæsonen efterhånden udvidet til 
at omfatte hele året; og medlemstallet er nu på godt 60 medlemmer i 
alderen 10 til 70 og fra hele området, fra hele det gode gamle Sunde-
ved, samt Bovrup området; det er en fornøjelse. Medlemsskaren omfat-
ter efterhånden en del ægtefæller, ligesom der er 10 unge, der også har 
deres forældre med i løbeklubben. 
 

Sæsonstart er altid 1. mandag i oktober og den officielle sæsonafslut-
ning er i starten af april; men det er nu også for at ha’ en deadline at gå 
efter i f.m. generalforsamlingen og afslutningsfesten, løbeklubben hol-
der fast i traditionerne, idet det kun er vinterhalvåret, der er ”officiel” 
løbetid, hvor løbetiderne for hver enkelt hver gang nøje noteres. 
 

Der afholdes også en årlig julefrokost; med ægtefæller og lignende; der 
løbes hele året igennem. 
I det hele taget er løbeklubbens medlemmer også gode til det festlige, 
folkelige og fornøjelige; og der er altid smil på læben og muntre be-
mærkninger efter træning og løb i ”klubhuset”, nærmere bestemt Bak-
kensbro Skoles ydmyge omklædnings-
rum, efter hver løbeaften. 
 

I f.m. Løbeklubbens 25 års sæsonstart 
oktober 2012 havde den lokale smed, 
Poul Henrik Schmidt, Avnbøl, udfær-
diget og foræret løbeklubben Tempo 
klubbens logo, udført i jern, og det 
hænger nu ved indgangen til 
”klubhuset” som er Bakkensbro Skoles 
omklædningsrum, hvor der altid er 
husrum og hjertevarme, om end løbe-
turen var kold og klam. 
Tak til Poul Henrik. 
 
På løbeklubben Tempos vegne 
Erik Dobby Callesen, Ullerup og Povl 
C. Callesen, Brobøl. 
Et par af de gamle aktive 
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I ØNSKES ALLE EN GLÆDELIG JUL 

SAMT ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR.  


