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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
Jette Krabbe, sekretær, Smedegade 20, tlf. 40 27 73 10
Karin Skov, kasserer, Rønnemos 1A, 74 46 17 67
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

2011

Nr. 1

10. januar

Medio januar

2012

Nr. 2

12. april

Ultimo april

2012

Nr. 3

16. august

Ultimo august

2012

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:

Jette Krabbe
Smedegade 20

Festlokale til 45 personer

Tlf. 40 27 73 10

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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Igen i dette forår har vi været på besøg hos alle husstande i
brandværnets arbejdsområde. Og vi er igen i år blevet taget
godt imod næsten alle steder og vi er kommet hjem med klingende mønt i vore punge. De steder, hvor vi ikke fandt nogle
hjemme, har vi lagt en kuvert i postkassen, hvor vi opfordrer til
at støtte brandværnet med et lille økonomisk bidrag, hvilket også sker.
En stor del af sidste års indsamlede penge er gået til bl.a. at få
udskiftet vores gummistøvler med nye og bedre modeller af læder (flere har gået i de samme støvler i mere end 20 år)..
Hvad dette års indsamlede midler skal gå til, må tiden og det
endelige beløb vise.
Bo Bonde
Kasserer i Ullerup friv. brandværn

Takke hilsen
Jeg vil hermed takke for alle hilsnerne samt gaverne i anledningen min konfirmation d. 24. april 2011
Kærlig hilsen
Daniel Büttner
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RENGØRING AF LEGEPLADSEN 2011
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TAK FOR OPBAKNING FRA LANDSBYLAUGET
Først en stor tak til Nis Philipsen og den flok der
hjalp med at få badebroen sat i vandet i foråret.
Det har mange blansingere og andre forhåbentlig nydt hen over sommeren. Ret hurtigt gik den
yderste trappe i stykker, så den har vi fået ordnet og sat forsvarligt op igen.
Landsbylauget skal dog gøre opmærksom
på, at det er på eget ansvar at færdes på broen.
Så er det bare tilbage at håbe på, at der også er mange der melder sig, når den skal tages op af vandet, her engang i efteråret.

Også en stor tak til alle der igen i år bakkede op om vores traditionelle Sct. Hans Fest ved Ballebro. Vejret var heldigvis med os
og byrådsmedlem Peter Jørgensen, fik nogle af os lært lidt nyt
om Sct. Hans traditioner.
Rita Nielsen
Formand
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SANKT HANS BALLEBRO 2011
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Årlig sommerudflugt i dagplejen
Traditionen tro havde vi vores årlige udflugt ved Blans strand d.
15. og 16. juni – hvor vi er så heldige, at få lov til at låne et stykke mark ved Hans Erik og Valborg.
Der blev sat et stort party telt op, samt små telte hvor de største
af børnene sover. Dagplejerne og deres familier mødtes aftenen
i forvejen, hvor alt blev gjort klar, så forældrene næste morgen
kunne aflevere deres børn ved stranden.
Vi startede dagen med friske rundstykker, hvor der bagefter var
tid til leg på stranden. Når trætheden meldte sig vendte vi tilbage, hvor der er fri leg, mens de voksne forberede den store lækre frokost. Efter frokost blev børnene gjort klar til middagssøvnen, de største i telt og de små i barnevogne.
De voksne fik en tiltrængt frokost :-)
Efter middagssøvnen kom forældrene og hentede børnene.
Anden dagen var nogenlunde identisk med den første, men om
eftermiddagen var der forældrekaffe og hyggeligt samvær.
Vi vil hermed gerne sige en stor tak til de forældre som har
bagt. Hele udflugten afsluttes med fællesspisning og oprydning
for dagplejerne og deres familier.
Vi vil også gerne sige tusind tak til Hans Erik og Valborg for, at
de giver os den mulighed, at få to fantastiske dage.
En dejlig sommerhilsen
fra
Dagplejerne i Blans
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Eckersberg Børneunivers
v/Morten Ellegaard

Jeg har nu været ansat lidt mere end et år ved Eckersberg Børneunivers og det har været et spændende år med mange gode
oplevelser.
I årets løb er der mange forskellige aktiviteter på skolen.
Såsom bordtennis, gymnastik, zumba, madlavning, hornmusik,
lottospil, teater, klub og julemarked. Disse aktiviteter skulle gerne
fortsætte de kommende år.
Hvis du har en idé eller et ønske om at bruge skolen til et formål,
er du altid velkommen til at kontakte mig på
tlf. 74 46 13 80 eller komme et smut forbi.
Jeg håber, I vil føle jer velkomne og har lyst til at bruge Børneuniverset endnu mere.
Der har i de seneste måneder været foretaget nye tiltag i Børnehuset i kraft af, at vores nye børnehaveleder, Bente Ellegaard,
begyndte i maj. Dels er børnehaven blevet funktionsopdelt, hvor
rummene er indrettet efter aktiviteterne og dels bliver der lagt
større vægt på udeaktiviteter.
Skal du ha’ dit barn i børnehave, er du velkommen til at komme
på besøg og se huset, samt få en snak. Du kan kontakte Bente på
tlf. 74 46 16 20.
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RENGØRINGSHJÆLP SØGES
Børnehuset i Blans søger hjælp
til rengøring af børnehaven ca.
2 timer hver dag.
Løn efter aftale.
Er det noget for dig så kontakt
Bente Ellegaard, tlf. 74-461620
eller på mobil 26-229089.
Venlig hilsen
Eckersberg Børneunivers
Eckersbergvej 11
Blans
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Mangler instruktør

Mangler instruktør

Mia Ohlsen

Anne Østergaard

Piger/Drenge 3-5 årige

Piger/Drenge 0-3 kl.

Drenge/Piger
4.-6. kl.

Damer / Store bolde og elastikker

Jette Antonsen

Anne-Kathrine H. Møller
Birgit Sørup Heinsen

Marianne Engstrøm

Puslinge 3-6 år

Børnefræs 0.-3. kl.

Damer

Hanne Lindegaard

Hanne Lindegaard

Camilla Kyndesen
Sidsel Kublick

Camilla Kyndesen

Forældre/barn

Piger/Drenge 3-4 årige

Tøsebanden
Piger 5-6 årige

Turbodrenge

Nydamskolen

Sabine Christensen

Forældre/barn 0-2 år

Blans
Eckersberg Friskole

Instruktør

Bakkensbro Skole

Sara Kyndesen

Christine Wrang
Camilla Elbæk Sørensen
Sara Kyndesen

Camilla Elbæk Sørensen
Christine Wrang
Trine Nielsen
Emma Nielsen

Louise H. Møller

Anne Antonsen
Anne Bastholm
Line Phillipson

Michelle Mathisen

Hanne Petersen
Elisabeth Vestergaard

Mangler 2 hjælper

Hj. Instr.

Mandag

Mandag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Mandag

Torsdag

Onsdag

Ugedag

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING SÆSON 2011-2012

17.30-18.30

16.30-17.30

17.00-18.00

16.00-17-00

16.30-17.30

16.00-17.00

17.00-18.00

15.45-16.45

18.30-19.30

16.30-17.30

Tidspunkt

13

Mia T. Ohlsen
Maiken O. Dinesen

Christine Büttner

Jutta Østergaard

Jutta Østergaard

Svend Petersen

Marianne Nissen

Nete Lundt

Kamma Bonefeld

Rytme
Piger 7 kl. og opefter

Flip out – fra 10 år
Rytme, funk og dans

Aerobic – Rytme, puls, styrke, mave,
balder, lår

Zumba

Træls træning for seje mænd

En bevægelses time med Yoga øvelser
og de 5 tibetanere

Damemotion

Seniorer

Start uge 43

Se nedenstående

Mangler 1 hjælper

Mangler 1 hjælper

Mangler 2 hjælper

4. periode: 12. marts – 14. maj. Mandag kl. 19-20 (dog ikke d. 23. april og i påsken) 8 gange for 160 kr.

3. periode: 8. jan. – 5.feb. Søndag kl. 11-12. 5 gange for 100 kr.

2. periode: 6. nov. – 11. dec. (dog ikke d. 13. nov.) Søndag kl. 11-12. 5 gange for 100 kr.

1. periode: 1. sept. – 13. okt. Torsdag kl. 19-20. 6 gange for 120 kr.

* ZUMBA på Nydam skolen:

Aerobic Step

Anita Elkjær

Daniel Ludvigsen
Christine Büttner

SGF mix
4.-7. kl. blandet – spring/rytme

Hallen

Mangler instruktør

1.-3. kl. drenge

1.-3. kl. piger

Onsdag

18.30-20.00

10.15-11.15

15.30-16.30

Mandag
Onsdag

18.00-19.00

20.00-21.00

Torsdag
Tirsdag

*

18.00-19.00

*

Torsdag

16.00-17.00

18.00-19.00

Onsdag

Torsdag

17.00-18.00

Torsdag
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HEJ PIGER
Har du lyst til noget bold spil og sammenhold?
Vi prøver på at samle et kvinde fodboldhold her i
Blans, og hvis det er noget der kunne fange din interesse så KOM FRISK.
Vi synes det kunne være en god ide, at få gang i
noget fodbold med træning og kampe.
Men det kræver at vi finder nogle damer til at kunne danne et 7-mands hold.
Vi træner torsdag kl.19.00 på sportspladsen ved
Eckersberg friskole.
Så hvis du kunne tænke dig at spille noget fodbold med andre skønne kvinder. Så kom på sportspladsen.
Håber på at se dig på sportspladsen, og tag endelig din nabo med ☺

Med venlig hilsen Sophie, Nanna, Sabine & Eva
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Pølsevogn udlejes
for 500 kr.
Kontakt Rita Nielsen på
74 46 17 46

HER PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE!
KONTAKT REDAKTIONEN FOR
YDERLIGERE INFORMATIONER.
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Der er dejligt i Sundeved.
Sådan lød sloganet for den gamle Sundeved kommune.
Det gælder vel stadig, at vi bor på en dejlig plet. Men desværre fornemmer
jeg, at der er mange borgere som synes meget er blevet dårligere efter vi
blev en del af den store Sønderborg kommune. Nu er bagklogskab jo ikke
særlig brugbart og ingen kan vide hvordan det var gået hvis nu osv. Imidlertid
er jeg enig med de mange der føler, at der er blevet rigtig langt fra borgmesterkontoret til Blans eller andre småbyer i kommunen.
I de første år efter kommunesammenlægningen blev der snakket meget om,
at bygge bro og knytte kommunen sammen. Et landdistriktsudvalg blev etableret netop for, at sikre forbindelsen fra landsbyerne til byrådet og i byrådet
var vi faktisk flere medlemmer fra landområderne end fra ”storbyen”. Alligevel
er det ikke lykkes endnu.
De sidste par år har økonomien tvunget byrådet til besparelser ligesom i de
fleste andre kommuner. Og så er det som om det er lettere at gennemføre
nedskæringer der rammer i yderområderne frem for i centerbyen.
Et godt eksempel er den manglende opstilling af badebroer, men også vedligeholdelse af veje og hegn, renholdelse af strande er noget der mærkes herude. Jeg synes absolut det må være en kommunal opgave at sørge for badebroer og rene strande. Alle taler om at trække turister til og få ny tilflytning.
Så nytter det ikke noget, at omgivelserne forfalder og mulighederne for fritidsliv forringes. Så det er jo dejligt, at vi har aktive folk i landsbylauget ligesom
det også i andre områder er lykkedes, at få frivillige til at råde bod på den misere.
Endnu vigtigere for landsbyerne er at der netop tages stilling til om man vil
udvikling eller afvikling. Det er helt afgørende for en landsby, at der er engagerede borgere som tager fat og skaber aktivitet. I fritidsforeninger, i institutionsbestyrelser i skolen og nu til dags i landsbylaugene. Men det er kommunen der skal sørge for mulighederne. Om man er en idrætsklub, en børnehave eller en skole så skal der være et befolkningsgrundlag og der skal være
muligheder.
Er der det, vil der også være ildsjæle der trækker lokalområdet.
Så byrådets fornemmeste opgave er, at bevare og skabe mulighederne.
For mig betyder det, at sørge for at der er byggegrunde –og helst attraktive- i
alle landsbyer. Ikke mange, men konstant nogle byggemodne grunde klar. I
Blans vidner et par røde flag ved Mejeritoften om, at der nu endelig er håb om
at der udstykkes, men det går alt for langsomt og der bør allerede nu tænkes
på de fremtidige muligheder. Det handler også om, at pleje omgivelserne.
Naturen er vores største aktiv, så den skal vi passe. Og så handler det om
infrastruktur og offentlig service. Inden længe reducerer Region Syddanmark
busruterne gennem Blans. Det er det stik modsatte af hvad der skal til, så der
må kommunen på banen og rette op på det.
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Endelig handler det om arbejdspladser. Motorvejen åbnes snart og så ligger
Ullerup-Avnbøl og Blans perfekt for virksomheder der vil hurtig forbindelse til
omverden. Der bør satset på udbygning af industriområdet i Ullerup og der
skal skabes mulighed for mindre erhverv bl.a i udtjente landbrugsbygninger.
Hvis vi gør det rigtige, så er der gode muligheder for at der også fortsat er
”Dejligt på Sundeved”.
Venlig hilsen
Erik Lauritzen
Blansskov 15
Byrådsmedlem, Gruppeformand i Socialdemokratiet
Næstformand i Teknik og miljø udvalget
——————————————————————————————————-

Ole Prinds
Skoletoften 1, Blans
6400 Sønderborg
Tlf.: 7446 14 19
Din lokale butik med:
- Dagligvarer
- Tips og lotto
- Apotekerudsalg
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Inviterer hermed til
ÅBENT HUS & BLANS LØB
D. 13. OKTOBER 2011 KL. 17.00
Løbet er for samværet, motionen og hyggens skyld. Løbet er for
alle Universets børn, forældre og borgere i Blans.
Vi mødes alle i skolens gymnastiksal/aula, hvor åbent hus programmet bliver præsenteret. Derefter vil alle løberne blive sendt
af sted fra skolegården ca. kl.17.30. De, som ikke deltager i løbet,
vil have mulighed for at se udstillingerne af elevernes arbejde fra
værkstedsundervisningen.
Hver familie medbringer aftensmad (ca. til 4 personer). Maden,
som I skal medbringe, skal være serveringsklar hjemmefra. Maden skal/bliver anrettet til fælles tagselvbord.
Program:
Kl. 17.00 Velkomst i skolens gymnastiksal/aula for alle
Kl. 17.30 Løbet starter
Distancer: 1,5 km – 3 km – 5 km – 10 km
Kl. 19.00: Fællesspisning
Kl. 20.00: Afslutning og præmieoverrækkelse
For de, der er interesserede i at komme i deres livs bedste løbeform, har Blans Løbeklub træning hver tirsdag kl. 17.00 med start
på skolen.
Du kan tilmelde dig/jer til løbet ved at kontakte skolen på tlf.
74461389. Her oplyses navn og distance.
Med venlig hilsen
Eckersberg Børneunivers & Blans Løbeklub
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STØTTEFORENINGEN
FOR
ECKERSBERG FRISKOLE
Årsprogram for 2011/2012
September
Torsdag d. 1.

Lottospil

kl. 19:30

Oktober
Torsdag d. 6.
Tirsdag 25.

Lottospil
Vinsmagning af Italiensk vin

kl. 19:30
kl. 19.30

November
Torsdag d. 3.
Lørdag d. 26.
Søndag d. 27.

Lottospil
Juleaktiviteter på Friskolen
Juleaktiviteter på Friskolen

kl. 19:30

December
Torsdag d. 1.

Julelotto

kl. 19:30

Januar
Torsdag d. 5.

Lottospil

kl. 19:30

Februar
Torsdag d. 2.
Søndag d. 19.
Tirsdag d. 21.

Lottospil
Fastelavn
Generalforsamling

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

Lottospil
Sønderjysk kaffebord
med sang og musik

kl. 19:30

Marts
Torsdag d. 1.
Søndag d. 25
Maj
Torsdag d. 24
Fredag d 25
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24 timers løb
24 timers løb

kl. 14.30

Støtteforeningens bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Medlemmer

: Margit Hartmann
: Marianne Neumann
: Susanne Samsøe
: Randi Juhler
: Helle Christensen
Tina Aarhus
Lilli Herskind

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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Det sker i Blans
Uge 37:

Opstart gymnastik

10. oktober:

Åbent hus & Blans løb
Eckerberg Børneunivers & Blans Løbeklub.

1. november: Deadline for stof til Blansingeren
Sendes til: sindbjerg83@hotmail.com

FIND 6 FEJL
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