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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. 2  15. maj    Ultimo maj  2013 

Nr. 3  15. august    Ultimo august 2013 

Nr. 4  15. november   Ultimo november 2013 
 

Nr. 1  15. februar    Ultimo februar 2014 

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 

NY REDAKTØR 
Mit navn er Klavs Lock Hansen og jeg har overtaget tjansen som  

redaktør for Blanslingeren efter Eva. 
Alle indlæg skal fremover sendes til.  

Sanne.klavs@gmail.com  Mobil 29 93 05 81 



3 

 

Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans 

Friskolen:    Jeppe Bastholm   tlf.: 74 46 11 45 

Støtteforening:   Tina Aarhus    tlf.: 20 29 76 29 

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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Lanterne fest Dagplejen ROLLINGERNE 
 

 
Bedsteforældre og forældre deltog i årets  

lanternefest for dagplejen. Vi gik alle med de tændte lanterner som 
børnene selv havde lavet, en tur rundt omkring kommune kontoret, 
imens der blev sunget "Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerner".  
Bag efter gik vi ned i legestuen hvor vi hyggede os med  
kager som forældrene havde bagte.  
 Vi takker mange gange for den store opbakning fra  
forældrene men også Bedsteforældrene.:-) 
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Jule afslutning i i dagplejen ROLINGERNE 
 

D 12-12 -12 holde dagplejen ROLLINGER juletræsfest i  
gymnastiksalen på Eckersberg Børneunivers.  
Dagen startede i traditions tro med rundstykker og  
hygge snak med masse dejlige børn, forældre og dagplejere selv. 
Der blev danset om juletræet, hvor der blev sunget forskellige  
julesange, da julesangene var sunget blev der kaldt på  
julemanden, som havde en godtepose med. 
Der blev hygget og smovset og tak til forældrene for deres opbakning.  
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Nyt fra vandværket 
 
 
2012 har været et år præget af stor aktivitet og vi er nu færdige med 
ombygningen af vandværket og kortlægningen af ledningsnettet.  
Der er installeret nye pumper med en effektiv styring, ny kompressor 
til iltningen af vandet og det hele bliver nu overvåget døgnet rundt.  
Vi får bl.a. data for strømforbrug og udpumpet vandmængde  
opdateret hver halve time og samtidig kan vi modtage en SMS  
besked, hvis f.eks. elektriciteten bliver afbrudt eller der springer et rør 
på vandværket. Endelig blev rent-vandstanken,  som var tømt i  
forbindelse med ombygningen, efterset og fundet i god stand.  
De synlige resultater er, at elektricitetsforbruget er faldet med ca.  
40 % og at problemerne med let forhøjede værdier af ammonium og 
nitrit er løst. En analyse for 28 pesticider, 10 aromater og chlorerede  
opløsningsmidler viste, at alle værdier lå under detektionsgrænsen.  
De bakteriologiske test, den sidste udtaget d. 6/2, har alle været fine.  
Endelig skal det nævnes, at vi har meget lave værdier for  
nikkel, arsen og nitrat i vandet. Tilbage har vi stadig et problem  
med vandspild.  Spildet er stigende og vi taber nu ca. 27% af  
den oppumpede vandmængde. Vi har igen haft besøg af firmaet  
Leif Koch, der udfører lækagesøgning, men måtte igen stoppe før vi 
helt var kommet i mål.  Den frosne jord gjorde det umuligt at  
gennemføre en lækagesporing med en speciel sporgas på  
strækningen Eckersbergvej – Mosevej, hvor det ser ud til at der  
tabes 800 L i timen. Vi håber at kunne gøre arbejdet færdigt når  
frosten endeligt er gået af jorden. Vi har kørt med de samme  
takster for vandet siden 2005, men sætter nu vores pris op  
fra 3,12 kr. til 4,50 kr. pr. kubikmeter  
( inc. moms). 
 
 
Hvis du vil vide mere om hvad der foregår på vandværket, så 
mød op til generalforsamlingen torsdag d. 28/2. 
Se den fulde annonce andetsteds i bladet. 
 
Mvh.  Torsten Hvidt  
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Fastelavn fik brandværnets lokaler fyldt til bristepunktet! 
 
Lørdag d. 9. februar slog brandværnet endnu en gang dørene op til 
fastelavnsfest for alle børn og voksne i 
slukningsområdet - og folk fra vidt  
omkring kikkede ind! 

Præcis 88 børn med tilhørende voksne 
fyldte brandstationen til bristepunktet! 

Igen i år var der stor opfindsomhed i  
udklædninger -  
det er rigtig dejligt at se der  

bliver lagt så stor energi i arrangementet!  
På brandværnets hjemmeside www.ufbr.dk kan du se de heldige kon-
ger, dronninger, prinsesser og prinser - og flere billeder. 

Brandværnet vil gerne takke alle de mange, der støttede  
arrangementet og håber, at alle fik nogle gode timer,  

 

TAK FOR OPBAKNING TIL JULETRÆSTÆNDING 
 

Lørdagen før 1. søndag i advent havde vi igen lavet en lille  
happening ved Færgemanden, så vi kunne få tændt byens juletræ  
og få råbt på julemanden.  
Tak til Kirsten Thomsen, Povlstoft for det flotte juletræ  
og tak til Ken Matthiesen og Kristian Toft for strøm på dagen  
og til juletræet i hele december.  
Det er blevet til en hyggelig tradition med salg af  
godteposer i år blev der solgt ca. 50 poser.  
Også en stor tak til Karin Skov og Jette Krabbe for hjælp  
med gløgg og æbleskiver, det er altid en stor succes,  
specielt Karins gode tilbehør til gløggen.  
 
Rita Nielsen 
formand 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne marts, april og maj 2013 

Adresser:  
 
Sognepræst 
Anders Kingo 
Langbro 2 b, Ullerup 
Tlf.: 74 46 12 17 
Træffes bedst  
tirsdag-fredag kl. 
17.00-18.00 
Mandag fri 
 
Menighedsrådsfor-
mand 
Randi Bastholm 
Bækgade 3 Blans 
Tlf.: 74 46 11 45 
 
Graverkontor 
Graver og kirketje-
ner 
Træffes tirsdag-
fredag 10.30-11.00 
Tlf.: 74 46 18 58 
mandag fri. 

 
 

Graver og kirketje-
ner 
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 nyhe-
der, eventuelt aflys-
ning af arrangement, 
artikler, prædikener, 
m.m.  
www.ullerupsogn.dk 
 
Besøg 
Ønsker man besøg 
af præsten hjemme 
hos sig selv eller på 
sygehuset, er man 
velkommen til at 
ringe  
på 74 46 12 17. 
Jeg kommer gerne! 
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Ullerup sogns kirkeblad 

 

 

KONFIRMANDER den 5. maj 

Emil Leonhard Lauritzen   Blansskov 2 A 

Anne Kathrine Madsen           Kalvetoft 15 

Patrick Spangsberg Mathiasen  Rufasvej 21 

Sebastian Oksen Neumann  Pottegade 9  

Joy Christensen                     Vestvejen 4 

Jill Oechsle Lorenzen           Brobølvej 23 B 

Julie Petz Christensen           Blansskov 20 

Kevin Henriksen                    Guldtoft 16  

 

KONFIRMANDER den 28. april 

Maria Dübe            Blansskovvej 17 

Mads Fink Krabbe           Smedegade 20 

Casper Dyreborg van Overeem      Bovrup Kirkevej 1 

Nicolaj Madsen Thiesen          Blansvej 20 

Christian Iskov Jensen          Langballe 36 

Julie Rytoft Mortensen          Brobølvej 12 

Mikkel Hildebrandt          Over Blåkrog 6 

Mette Bastholm                   Bækgade 3 

Nikolaj Petersen Fangel          Povlstoft 32 

Anne Rostgård Ravn          Blansskov 17 

Laura Behnke Mathiesen Hansen  Rufasvej 10 

Sebastian Haug Krab          Sølvtoft 5 

Alva Hamed Godiksen          Blansskov 16  

Ricco Fischer-Henrichsen         Blans Nørremark 20 

Jessica Sølve Elsbøl          Blansvej 3  
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Kæmpe vindmøller! 

Debatoplæg om vindmøller ved Blans og Lavensby er i en 4 ugers offentlig 

høring: fra den 6 feb. til den 6 marts 2013. 

Du har mulighed for at se de to debatoplæg på www.sonderborg.dk under  

fanebladet ”høringer” 

Her kan du også læse om muligheden for at komme med dine bemærkninger 

til projektforslagene. 

Læs mere om disse kæmpevindmøller på Vindmøller med om tanke  

www.vmmo.dk og www.stilhed.eu 

Få mere information på www.sonderborgkommune.dk 

Fremlæggelse af debatoplæg 
Debatoplægget udsendes i henhold til Planlovens §22 om indkaldelse af  

forslag og ideer mv. med henblik på planlægningsarbejdet.  

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til debatoplægget, eller vil du vide mere om dine  

muligheder for at påvirke planlægningen, er du velkommen til at kontakte:  

Sønderborg Kommune 

PLAN 

Jan Daniel Fandrey 

jdfa@sonderborg.dk 

Tlf. direkte 8872 5443 

Forslag og ideer sendes til: 
Sønderborg Kommune 

Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 

eller til 

planafdeling@sonderborg.dk 

senest den 6. marts 2013 for at 

kunne indgå i det videre planlægningsarbejde. 

Afsenders navn, adresse og evt. E-mailadresse anføres. 

Udsigten fra købmanden i Blans mod slagteriet. 

Udsigten fra købmanden i Blans mod slagteriet, 

med vindmøller. 
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Kursus i at bruge en hjertestarter! 
For at færdiggøre projektet med de to  

hjertestartere, som brandværnet har hængt op, 

har vi fået ambulanceredder Thomas Pedersen, 

til at komme og vise alle interesserede, hvordan 

de skal bruges. Derfor håber vi at se så mange 

som muligt på brandstationen mandag d. 25 

marts kl. 19.00. 

Da vi ikke har nogen idé om, hvor mange som vil komme til et sådant arran-

gement, vil vi meget gerne have tilmelding til dette.  

Skriv eller ring til Bo: 21 86 17 08  

Blans Vandværk  
 

Afholder ordinær 
 

Generalforsamling 
Torsdag den 28 februar 2013 kl. 19.30 

på Ballebro Færgekro 
 

Der serveres et let traktement. 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 
Alle medlemmer er velkomne 

Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag den 7. april. 
 

Tag godt imod vore indsamlere den 7. april. 

Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg i Sundeved vil gerne sige tak til alle, 

der giver et bidrag, stort eller lille, og tak til alle, der hjælper til ved 

indsamlingen. 
   

Har du lyst til at være indsamler, kan du ringe til: 

Anke i Blans på tlf. 7446 1489 

Kirsten i Nybøl på tlf. 7446 7070 

Anne i V. Sottrup på tlf. 7446 7406 

Anna i Ullerup på tlf. 7446 1259  

Med venlig hilsen 

Lokaludvalget i Sundeved 
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Meningerne er delte,  

når det drejer sig om  

nødvendigheden heraf.  

Naboerne siger  

”Når ét kan vælte i en 

storm, kan andre  

nok også” 

Andre mener,  

det er synd at fælde  

så flotte gamle træer. 

To ting er sikkert: 

De er nu fældet 

Der bliver plantet nye 

De gamle lindetræer omkring kirken er fældet! 
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Ken Mathiasen 5320 1965 

          Søndag den 21. april 
          kl. 10-12 ved Blans Klubhus 

 
Vi sørger for godt vejr og affaldssække - som vi plejer 

 
Du skal bare komme med dit gode humør og så får vi 

et par hyggelige timer sammen - som vi plejer  

Blans og omegns Landsbylaug 
i samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening 



18 



19 

 



20 

NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL 

SIDEN SIDST  

Vi har været i gang med ”Naturen og naturfænomener”.  
Vi har bl.a.  

 
- savet grene og lavet en ny kvasbunke til pindsvin, fugle og mus 
- savet pil, pillet bark af og brugt både pilegrene og bark som støtte for vores    
tomater, peber, bønner, ærter og ananaskirsebær 
- haft besøg af ræven, der snuppede vores hane ”Mikkel fru Hansengård ”, 4 
høns og en af de  store kyllinger 
- høstet mynte og tørret det til myntethe 
- høstet valmue og nigellafrø 
- pillet kronbladene af morgenfruer, røde og blå kornblomster og tørret dem 
(til salat) 
- lavet henkogte blommer, råsyltede vindruer, syltede rødbeder  og asier 
  plukket hyben og hyldebær 
- plukket/samlet æbler op og lavet æblegele 
- plukket bær til gele og marmelade 
- gravet gulerødder op og spist dem 
- gravet kartofler op og sorteret de grønne fra til læggekartofler 
  plukket og samlet valnødder 
- lavet kvædemarmelade og kvæde-/æblefrugtlæder 
- lavet papirsbåde og sejlet med dem nede ved stranden 
- samlet blade og lagt dem i pres, lamineret dem og klippet dem ud 
- plukket bønner, bælget dem og tørret dem, så kan vi så dem,  
   når det bliver lidt lunere  
 
Vi går lange ture langs stranden, hvor vi leder efter sjove sten og pinde, slår 
smut (vi øver) og finder gamle fliser og glas, der er slebet glatte. På vores 
ture laver vi rytmer, spiller tromme på de store sten og synger til. Vi  digter 
også vores egne sange og melodier, og så skråler vi i vilden sky. 
 
Vi har jævnligt besøg. Siden sidst har vi bl.a. haft besøg af Sanne, Tydda, 
Gitte og Niki med deres dagplejebørn. Tydda inviterede til en dejlig frokost 
sammen med Gitte, Niki og børn. Asta og familie inviterede også til dejlig 
frokost, og vi benyttede lejligheden til at smutte forbi Hans Peter, hvor vi fik 
ramsløg og æbler med hjem. Vi har desuden haft det halvårlige tilsyn fra 
kommunen, og alt er i bedste orden. 
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Midt i september fik vi et barn mere i børnehaven, Lykke Brag fra Nybøl. 

Det er dejligt også at have hende hernede! 
 
I uge 40 havde vi Julie og Matilde (fra Eckersberg Friskole) i praktik. Det var 
rigtig hyggeligt. De hjalp bl.a. med at lave ting til vores høstmarked, spillede 
spil og læste historier for børnene. Vi fik lært dem at lave pilefletfisk. 
 
Fredag i uge 40 holdt vi vores årlige høstmarked, hvor vi havde  
inviteret forældre, søskende, bedsteforældre, kommende børn med 
forældre, ”gamle” børn med søskende og forældre og dem fra opholdsstedet 
Tornskov. Vi havde hyggelig dag med kaffe, the, saft og kage. Noget af 
overskuddet er blevet brugt til en dukke, dukketing, nye spil og et par 
bænke. 
 
Inden jul startede vi på et nyt tema; ” Kulturelle udtryksformer og værdier”.  
Vi har været på Broager bibliotek og se ”Konen i  
muddergrøften” og på Dybbøl bibliotek og se ”Min mormors gebis”. 
Traditionen tro har vi haft besøg af Alice fra Tornskov. Hun har igen i år  
hjulpet os med at lave juledekorationer. Senere på dagen kom  
resten af Tornskov til eftermiddagskaffe og æbleskiver. 
Vi har lavet julegaver, julepynt, sunget og danset om vores lille  
juletræshat. Marcipangrise, julekage-bagning og børnejulefrokost  
fik vi også tid til. Lige inden jul var vi i Ullerup kirke for at se  
krybbespil og fik holdt juleafslutning. 
 
I det nye år har vi lavet fuglefoder med smeltet fedt og frø. Vi holder øje med 
de mange fugle, der kommer og spiser. 9 fuglefoderhuse og 2  
kræmmerhuse fyldt med mejsebolde hænger rundt omkring på matriklen, så 
der er nok at se på. Den store flagspætte har besøgt os flere gange. Vi har 
lavet mudderrutsjebane oppe fra Hans´mark og ned af skrænten mod  
stranden.  Så kom sneen, og vi kunne komme ud at kælke. Fastelavn er vel 
overstået. Vi fik slået katten af tønden, oppe i den gamle skov. Johannes 
blev kattekonge og Asta dronning. 
Nu er vi ved at rydde op i den nye skov. Vi opstammer store grantræer,  
og pludselig opstår der nye huler. Alle børnene er blevet rigtig gode til at  
save. Brombær og hybenskud bliver fjernet og giver plads til en ny  
pilehytte med ”hemmelig” tunnel fra den gamle pilehytte.  
Det må I høre mere om næste gang. 

 
Kærlige hilsner fra NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL 
Asta, Lykke, Johannes, Lauke og Lilli 
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Klaver Til Salg 
 

Et godt, pænt og ældre Maghoni Klaver 
Billigt til salg. 

Meget pænt og velholdt 
 

Tlf. 74461410 
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