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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans
Friskolen:

Søren Hansen

tlf.: 50 77 10 34

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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Pressemeddelelse
Bestyrelsen i Blans Landsbylaug har konstitueret sig.
Formandsposten gik til nyvalgte Mads Petersen.
Næstformand og kasserer blev Karsten Fanø Clausen,
begge boende i Blans.
Hermed er sket et generationsskifte på de ledende poster, idet begge er
nyvalgt til bestyrelsen i Blans Landsbylaug.
Sekretær blev Arne Brændmose.
Kontaktperson for udlejning af Blans Klubhus er fortsat Tydda Neumann.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Viggo Hansen og Eskild Jensen.
Webmaster for Blans.infoland.dk er fortsat Martin Hanquist Madsen.
Det er en enig bestyrelse der modsætter sig opsætning af vindmøller i
området vest for Danish Crown slagteriet i Blans.
Sønderborg Kommune udstykker, såkaldt attraktive byggegrunde,
og næst efter vil man opføre 145 meter høje vindmøller lige syd
for grundene.
Bestyrelsen i Blans Landsbylaug / 27 februar 2013

Støt Vedligeholdelsen af Ballebro Badebro
I forbindelse med renovering / vedligeholdelsen af Badebroen ved
Ballebro er der sat indsamlingsbøtter op ved :
Ellen (pølsevogn Ballebro)
Ole (spar købmand Blans)
Ovethi (Dansk dæk service Ullerup)
Q8 (Tank Ullerup)
samt ved
SAF (Foderstof Ullerup)
Vær med til at gøre en forskel.
Støt Badebroen
Mvh Blans Landsbylaug
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Lørdag den 4. maj ved Ballebro
"Morgenbadedamerne" havde organiseret at badebroen bliver
sat i vandet ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
Damerne serverede kaffe og brød samt renser stranden for tang.
Mændene "går i vandet" og klarer det grove arbejde.
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NYT FRA
NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Nu er det endelig blevet forår, og vi
nyder at se alting vokse, springe ud og
blive grønt. Kartoflerne er sat og er så
småt ved at komme op.
Gulerødder, bønner, ærter og
radiser er sået.
Det vælter op af jorden med
krydderurter, brændenælder,
skvaderkål og mælkebøtter, så nu skal
vi snart igang med at lave
noget nyt urte- og ukrudtssalt.

Pilehytten, vi havde planer om, blev til
en pilerundkreds istedet, og den er
dejlig at lege i (måske også god til en
lille middagslur i det fri).
Vi har stadigvæk plads til et par
pilehytter mere til næste år
(hvis vi har lyst).

Den ene høne har ruget på 6 æg, og det
kom der 3 kyllinger ud af. Fårene har
fået lam. Det ene moderfår fik 2
vædderlam, som hun ikke ville have
noget med at gøre. De kom til at hedde
Nul og Niks. Dem har vi givet
sutteflaske. Først 4 gange i døgnet,
så 3 gange og til sidst 2 gange. Alle
synes det var vældig hyggeligt. Nu
klarer de sig selv, men kommer
stadigvæk susende,
når de hører vores stemmer.
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Lige efter vinterferien fik vi lov til at komme hen og se Hans Clausens smågrise (der var en af drengene aldrig havde set en gris). Vi fik nogle blå plastikfutter på og blev lukket ind til grisene så vi kunne klappe dem. Lykke sad
musestille. De frække små grise turde godt komme tæt på og.....så spiste de
hendes blå futter.
I forbindelse med den store landsdækkende affaldsindsamling, samlede vi en
dag 4 store bæreposer fyldt med affald, langs med stranden. I det daglige
samler vi også altid affald. Alle børnene er meget opmærksomme på, om der
ligger noget og flyder.
Vi har taget hul på "Kulturelle
udtryksformer og værdier", været igang
med at lave gækkebreve,
malet på æg og haft påskefrokost.
Desuden har vi været på Sønderborg
bibliotek for at se "Marionetspilleren"
og på Gråsten bibliotek, hvor vi så
"Boris og den glade løve".

Lauke, Asta og Johannes er alle blevet 4 år i løbet af februar og marts. Det er
blevet fejret på behørig vis med fødselsdagssange, gaver og lækkerier.
Gitte, Niki og deres børn har været på besøg. De fik bl.a. klappet (og kysset)
lammene. Vi gjorde gengæld og lavede et besøg hos dem, hvor vi fik lov til
at kæle med deres små kaninunger og killinger. Sanne har også været på besøg med sine dagplejebørn og Matias har været på besøg med sin mor.
Naturbørnehaven Petersdals har også haft fødselsdag. Det blev fejret med
lagkage, saft, the og kaffe.
Der er opstået nogle nye områder siden sidst; bl.a. "Farevildt-skoven" og
"Syngestedet".
Vi har snakket om, at vi også vil have lavet et " Skrigested"
og måske et "Skrappested",......nu må vi se om det bliver nødvendigt
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Så er der sket noget spændende og sørgeligt. Det spændende......vi har prøvet
at klappe en havørn. Det sørgelige var, at den var død.
Henrik fandt den på stranden en dag og tog den med hjem. Den blev hentet
og er nu sendt til København hvor den skal undersøges. De skal finde ud af
hvad den er død af. Vi venter spændt på tilbagemelding..
Vi har også været med Lykke på besøg på Fördeschule i Alnor,
hvor hun startede d. 1. maj.
Vi ønsker hende held og lykke med hendes nye skoleliv.
D. 1. maj startede Oliver i vores børnehave, stort VELKOMMEN til ham.
D. 1 juni starter Mikkel og Mathias. Stort VELKOMMEN til dem også.
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SJOVE BEMÆRKNINGER FRA NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Lauke "Hænderne op eller hænderne ned ....eller jeg skyder dine underbukser"
Johannes "Jeg går i børneskole og Asta går i pigeskole"
Asta " Min skatter, der hed Julesok den er død. Den er i en kiste"
Johannes " Er det en skattekiste?"
Lauke "Lilli har du været voksen i mange år?"
Lilli vil slagte hønsene hvis de ikke snart begynder at lægge nogle æg.
Asta " mine høns kan ikke li´ at blive slagtet"
Johannes vågner af middagsluren.
Lilli "er du færdig med at sove?"
Johannes "ja nu kan jeg ikke holde til mere"
Lauke "Lilli elsker du lyserød?"
Lilli " nej det gør jeg faktisk ikke"
Lauke "jo...det gør gamle piger"
Johannes " Ååååå Oliver du er tung mand. Lilli jeg tror han vejer 2 kilometer"
Lauke "Kan du huske dengang der var en hel brombusk? Da stak vi os en hel
håndfuld

Kærlige hilsner fra

NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Oliver, Asta, Johannes, Lauke og Lilli
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Bestyrelsens beretning for Blans Landsbylaug 2012
2012 har for Blans Landsbylaug været et forholdsvis stille og roligt år, der
har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt 1 møde omkring byfest 2013, da
byfest 2012 ikke blev til noget.
Hen over året har bestyrelsen stået for tjekning af klubhuset i forbindelse
med udlejning, det har været udlejet 10 gange, samt 1 gang hovedrengøring i
foråret.
Ligesom Arne Brændemoes har lavet diverse småreparationer, så klubhuset
igen fremstår vedligeholdt både udvendigt og indvendigt. Også i den forbindelse en stor tak til Viggo med hjælpere for klipning af hækkene m.v.
Igen i år har landsbylauget stået for at arrangere rengøring af l
egepladsen hen over sommeren. Dette fungerede rigtig godt i år, efter at Arne
Brænnemoes har overtaget styringen af det. Det er jo kønnest at kikke på, så
længe det er holdt pænt rent.
Den 22. april mødte en god flok af byens borgere igen op til den årlige
rengøring af grøfter i Blans og omegn. Det gav igen nogle dejlige rene
grøfter, som vi kan glæde os over. Vi gentager succesen igen i år søndag
den 21. april 2013 og håber mange vil hjælpe til et par timer. Tusind tak til
Ken Mathiesen for hjælp med koordinering af dette arrangement.
Sct. Hans festen gik igen rigtig godt med kulturbyskoordinator Else Retzepovits som taler. Vejret var igen upåklageligt og der var mødt rigtig mange
mennesker op, vi havde også et godt salg af øl (fadøl).
Med Nis Philipsen og co. samt badepigerne, så er det igen i 2012 lykkedes at
få badebroen både i vandet og op igen. Der har været et par småreparationer,
som vi blot i Landsbylauget har betalt, men inden den skal i vandet i 2013,
står vi over for reparationer for ca. kr. 10.000,-. Jeg har fået en aftale i stand
med Avnbøl/Ullerup Landsbylaug, om at de vil betale
halvdelen af udgifterne til vedligeholdelse.
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Det hjælper jo noget på det. Men i løbet af
foråret kommer der også en indsamlingsbøsse op ved Ellen i kiosken, så kan
folk give et bidrag engang imellem. Vi har også snakket om at gå rundt og
samle ind i løbet af foråret til både vedligeholdelse af badebroen og
klubhuset. Tusind tak til Nis og co., det er dejligt at vi har fået broen op.
Vores Blansingen kører rigtig godt med Eva Hinrichsen som tovholder og
redaktør, men det er stadig noget trægt at få indlæg til bladet. Det ville være
fint hvis de få foreninger, der er tilbage i Blans ville komme med lidt nyt
engang imellem. Ligesom vi hver gang prøver at få et indlæg fra skolen med.
Det lykkedes ikke altid, men er blevet noget bedre. I slutningen af 2012 kom
kirkebladet også til at indgå i Blansingeren, det har været på bedding et
stykke tid, det skulle gerne være med til at få vores pris for trykning
reduceret væsentligt. Det er et flot og professionelt blad vi har fået, men det
kræver også, at der er nogle der hjælper økonomisk via annoncer. Det er det
pt. lidt tyndt med. Vi håber stadig vi kan finde penge til at lave et flot blad
fremover. Tusind tak til Eva for det flotte arbejde, hun har desværre nu valgt
at stoppe, men vi har fundet hendes afløser. En ung EDB-nørd Klavs på
Svinget, så det skal nok fortsætte i den flotte udgave.
Hjemmesiden er kommet godt op at køre, Martin Madsen prøver hele tiden
af ajourføre den, men vi tager også gerne imod indlæg fra specielt de øvrige
foreninger. Det er gratis at komme med på siden.
Fælles spisning er der desværre ikke blevet så meget til i 2012, bestyrelsens
medlemmer blev ramt af sygdom og travlhed på deres respektive arbejde, så
der var desværre ikke overskud til dette. Med det vender frygteligt tilbage i
2013 forhåbentligt.
Den 9. oktober havde vi sammen med Avnbøl/Ullerup landsbylaug indkaldt
til vindmøllemøde på Friskolen. Der kom ca. 110 og debattere godt og
grundigt med indlægsholdere. Det var en rigtig givtig aften, hvor alle blev
meget klogere på, hvad det vil betyde at få vindmøller/kæmpe vindmøller til
naboer. Lena fra landsbylauget er så gået yderligere ind i arbejdet,
så hun kan sikkert besvare på spørgsmål senere, hvis nogle er interesseret.
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I efteråret 2012 henvendte Myretuen sig til os for at spørge om muligheden
for at have klub i klubhuset, da de ikke kan være i de tidligere lokaler i
kælderen under skolen. Da vi jo gerne vil have at klubhuset bliver brugt, så
har vi nu fundet en ordning, hvor de benytter klubhuset tirsdag og onsdag
aften, samtidig med de kan benytte gymnastiksalen. Det er rigtig dejlig og
fungere indtil videre rigtig fint. Der er så måske lidt mere rengøring for os,
men det må vi løse hen af vejen. Mandag er skatklubben stadig i klubhuset
og tirsdag eftermiddag, har der været en lille strikkeklub.

Fremtiden:
Gode arrangementer som byens borgere vil bakke op om. Vi skal bl.a. i
nærmeste fremtid have et møde i samarbejde med Sønderborg kommune,
teknisk forvaltning. De har søgt og fået 2,3 mill. til nyetablering af stier og
hegn, de har så udvalgt Blans-området og Adsbøl/Nybøl området til at få
etableret flere stier. Borgerne skal kun komme med gode ideer, etablering
m.v. sørger kommunen for.
Til sidst vil jeg gerne takke udbringerne af Blansingeren for deres store
arbejde, alle hjælpene fra rengøringsdagen (en ren by), Sct. Hans og fra
rengøring af legepladsen for de kræfter der er lagt i dette, så vi får en
bedre og kønnere by at bo i.
Til allersidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i har lagt for dagen i
det forgangne år. Blans skal gerne stadig kunne finde gejsten til at være mere
end kun et sted at bo, men det går ikke uden, at der er nogle ihærdige
mennesker, som jer der vil gøre et stort stykke arbejde for Blans. Tusind,
tusind tak……Håber rigtig mange vil stille op til bestyrelsen her bagefter, d
et er et meget spændende arbejde.
På bestyrelsen vegne
Rita Nielsen
Fhv. 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
Menighedsrådsformand
Randi Bastholm
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 74 46 11 45
Graverkontor
Graver og kirketjener
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00
Tlf.: 74 46 18 58
mandag fri.
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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
sygehuset, er man
velkommen til at
ringe
på 74 46 12 17.
Jeg kommer gerne!

Folkekirken har fået nyt logo
NØGLEHUL til mysteriet. Folkekirkens logo
består af et mylder af små piktogrammer, hver
især symboler på f.eks. håb, Kristus og kærlighed, tilsammen et udtryk for kirkens mangfoldighed, mens det tomme Dagmarkors i midten
er symbol på den fælles tro og mysteriet. Cirklen
er inspireret af døbefonden.

Korset er kristendommens
centrale symbol.
Hjertet skal pege hen på
guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden.
Kirken er indsat som
symbol på de konkrete og
lokale kristne fællesskaber.
Duen skal pege hen på
Helligånden og er kendt
som et symbol på fred.
Englen er symbol på guds
ledsagere og budbringere.
Dagmarkorset er indsat
som symbol på dåben og
har en historisk dimension.
Ankeret er symbol på håb.
Skibet er et symbol på den
kristne kirke og menighed.
Fisken er det ældste
kristne symbol for jesus
Kristus, guds søn.
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Lidt nyt fra Gitte og Niki´s private naturdagpleje.
Så blev det ENDELIG forår og flyverdragterne er pakket væk, jubiii…
Forår betyder at vi den 1 maj 2013
kunne fejre 1 års jubilæum i vores
private stordagpleje, hvor vi passer 10
dejlige børn hver dag.
Vi har i hele vinterhalvåret været i
legestue i gymnastiksalen hver torsdag
formiddag. Der mødtes vi med en
anden privat naturdagplejer, hvor vi
bla. sang, spillede bold, lavede
motorikbaner hvor børnene kunne
udfolde deres motoriske færdigheder og meget mere. Det har været super
dejligt og givet børnene mange gode timer med andre børn og voksne.
Vi har også afholdt vores årlige
fastelavnsfest, hvor forældre og
bedsteforældre var inviteret med.
Vi har været ude at sejle med Bitten,
kørt i traktor på marken, fået rideture,
været på skovture, været på
kælkebakken og legepladsen m.m.
Vi har også været på besøg hos
Naturbørnehaven Petersdal og også
haft besøg af dem samt børnehaven,
hvilket har været SUPER hyggeligt.
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Da der var rigtig meget sne, fik alle børn
kælketure, hvor kælken var spændt efter
crosseren, hvilket var et KÆMPE hit.
Det første børnene sagde, om morgenen når de
kom var ”Kiki (Niki) køre crosser” ;o)
I marts fik vi kaninunger og kattekillinger, som vi
også har haft megen fornøjelse af at se og røre,
samt hestene som vi fodrer med hestebolcher og
rugbrød stort set dagligt.

Nu ser vi frem til lidt mere sol og
varme, så vi rigtig kan komme til
stranden og på skovture m.m.
Vi glæder os også rigtig meget til vores
årlige 2 dages sommerudflugt hos
Naturbørnehaven Petersdal
den 3 og 4 juli.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer!
Varme sommerhilsner fra
Gitte og Niki´s Private naturdagpleje

GITTE OG NIKI´S PRIVATE NATURDAGPLEJE
Blansskovvej 18 Blans, 6400 Sønderborg
Tlf: 51965121 Email: gitte.hartmann@mail.dk
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Kæmpe Vindmøller
Indsigelsen fra borgerne i Blans, Ullerup og Avnbøl mod
Kæmpe vindmøller ved slagteriet gav 250 underskrifter på ganske få dage.
Tak til jer, der støttede os i vores kamp mod møllerne!
Der kom i alt 11 forslag og 9 indsigelser, heriblandt indsigelser fra
enkeltpersoner, institutioner og Landsbylauget i Blans. En del har også
protesteret via læserbreve i aviser og ugeaviser. Enkelte har deltaget i
byrådsmøder med bannere.
Udvalget for Teknik og Miljø havde kæmpevindmøllerne på dagsordenen
mandag den 6. maj.
Punktet blev udskudt, bl.a. fordi vore underskrifter ikke var kommet med i
bilagene til dagsordenen. Punktet genoptages ved næste møde i Teknik og
Miljøudvalget. Derefter sendes det videre til byrådet, som skal beslutte, om
VVM - undersøgelsen skal sættes i gang.
Denne foretages af et konsulentfirma, der er betalt af Danish Crown.
Alle testresultater og lovregler er udført af vindmølleindustrien!
Når VVM - undersøgelsen foreligger formodentlig efteråret 2013, følger en
høringsfase på 8 uger. Jeg håber, at vi i Blans kan holde gejsten og
kampviljen oppe, idet en (eventuel) opførelse af de 3 projekterede
kæmpevindmøller på 150m kan få helbredsmæssige konsekvenser.
Det kan gå ud over livskvaliteten grundet lavfrekvent støj.
Ejendomsværdien på vore huse vil falde og måske gøre dem usælgelige.
Hvem ønsker at flytte til et
lokalsamfund som vores,
når/hvis møllerne
kommer. Den erstatning, der
udbetales, er meget lille set i
forhold til den
tabte værdi.
Vi må stå sammen i vort
lokalsamfund i kampen mod
kæmpevindmøllerne!
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Kirsten Fanø
Brobølvej 7
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Humanitært arbejde i en landsby i Rumænien.
(af Arne Brændmose, Povlstoft)

Husets udekøkken. Alt vand bliver hentet i floden,
dog ikke til madlavning.

Ved lidt af et tilfælde kom jeg med i arbejdet. I foråret 2009 deltog Inge og
jeg i en tur til Rumænien med JS-Rejser fra Havndal ved Randers.
I dag drives og ejes JS-Rejser af Carmen Petean, som er født i Rumænien og
i flere år ansat som rejseleder, og derfor behersker det danske sprog til
fuldkommenhed.
De udpegede rumænske familier har hver en dansk sponsor familie der
hjælper med tøj, penge og julepakker med mere.
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Frivillige arbejdshold fra DK tager til Rumænien i foråret og efteråret for at
renovere og ombygge de huse som stadigvæk kan reddes og være beboelige.
I visse tilfælde er det mere end to tredjedele af husene som må ny opføres.
At tage til Rumænien i de små byer på landet svarer til, at vi her hjemme
skruer tiden 80 år eller mere, tilbage.

Gavlen bygges

Efter opbygningen
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Kort beskrivelse af de forhold vi mødte da vi begyndte med et af husene:
En enlig mor bor sammen med to skolesøgende børn i et faldefærdigt hus i
Stemt i det centrale Transsylvanien, ca. 2 timer i bil syd for Cluj-Napoca.
Der var ikke indlagt vand eller afløb. Madrester og andet affald blev smidt
bag huset.
Den ene gavl og en del af taget var faldet sammen. Om vinteren lagde sneen
sig, på det lerstampede loft.
Til ejendommen hørte et jordstykke som bruges til køkkenhave. Madlavning
foregik på brændefyret komfur under åben himmel i sommer halvåret.
Komfuret blev flyttet ind om vinteren for derved opvarme rummet.
I hønsegården var der ænder, en enkelt kalkun og høns. Et utal af løsgående
hunde ses overalt i byerne. I familien var en lille, underkuet og pjusket en af
slagsen. Et lokum var indrettet i hjørnet ved brændestakken.
Der var gravet en fordybning i jorden. Det var ikke nødvendigt at tage i
døren, på afstand kunne man se, om ”brættet var besat”, så utæt var døren.
Det toiletpapir som kun er lidt brunt, blev lagt i en tom malerspand til senere
brug!!
Alt vand til rengøring og tøjvask blev hentet i spande fra floden, som løb
gennem byen.
Efter mormorens død, for år tilbage, levede familien nu af offentlig støtte og
egen produktion af grøntsager, majskolber og kartofler fra køkkenhaven.
Hun var en flittig kone, der syltede og henkogte grøntsager.
Venlige naboer tilbød, ved passende lejligheder, at familien kunne få et
varmt bad , især i vinter halvåret.
Om natten kom, ikke sjældent, omstrejfende hunde og tømte udekøkkenet for
madvarer.
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Moren sov sammen med børnene, i en klap-ud sofa, med en masse tæpper og
noget der lignede dyner. Gulvet var lerstampet med rottehuller langs
væggene. Slidte gulvtæpper var bredt ud for at give lidt hygge.
Huset havde to adskilte rum. I alt ca. 30 kvadrat meter under tegltag.
Skorstenen var kun ført op i loftrummet, hvor røgen sivede ud mellem
tagstenene når der blev lavet mad.
Alt på loftet var røgsværtet.

Carmen Petean maler hundelågen til udekøkkenet.
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Mod øst var huset overdækket med en svalegang, hvor blandt andet husets
køleskab var placeret.
Moren havde tidligere ”tjent” til dagen og vejen som prostitueret i bl. a.
Italien. Mormoren, som dengang levede, passede huset og sørgede for mad
og tøj til børnene når ”arbejde” kaldte.
Den danske familie, som sponserede familien i Stremt, havde gennem kommunen bestilt regelmæssig affaldstømning. Det begrænsede antallet af rotter.
Byggematerialerne var langt fra samme kvalitet som hjemme. Træet til
gavlbeklædning var kort forinden fældet i skoven og skåret op til brædder i
meget varierende bredder.
En lokal murer havde opført en skorsten, efter rumænsk standard! Men
inddækning var mangelfuld.
Levering af støbesand fra den lokale vognmand blev forsinket et par dage.
Han forlangte penge under bordet.
Gulvene blev udgravet med håndkraft, båret ud i spande, isoleret og støbt.
Vi hjalp os med, hvad vi kunne finde. Det var ikke muligt at fremskaffe en
betonblande maskine som fungerede. Tre mand blandede cement og sand
på en stor træplade til støbning af gulvet.
Moren til børnene hentede vand i spande fra floden til støbearbejdet, godt
hjulpet af et af hendes ældre børn, som var kommet hjem for at hjælpe.
Det hele foregik under et vist tidspres. Vi kunne ikke forlade et halvfærdigt
hus når vi tog derfra.
I perioder arbejdede vi om søndagen. Rumænerne holder normalt fri på
helligdage. Dog var vi undtaget, når det drejede sig om humanitær hjælp,
for fattige mennesker.
Carmen Petean, der var tolk under opholdet, taler perfekt dansk.
Det var langt fra samme vareudvalg som hjemme.
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Soveværelse og opholdsrum for moren og hendes to børn.
Under opholdet kom vi tæt ind på beboerne og så hvor primitiv deres
dagligdag var.
For eksempel er deres tandhygiejne generelt meget ringe. Som 40-årig har
mange, kun en række sorte pløkker i munden.
Tandpine blev helbredt med en slurk tuijca, hjemmelavet 40%
blommebrændevin. Efter gurgling synkes det!! -Om det hjalp vides ikke.
Efter en travl arbejdsdag, vendte vi hjem til en tændt kakkelovn på værelset.
Vi afholder selv udgifter til kost og logi under opholdet, idet vi bor hos
private. En kærkommen indtægt for værtsfamilierne.
Oplevelser fra en landsby i Rumænien.
Arne Brændmose
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Sædvanen tro har brandværnet været ude at hverve støttemedlemmer, og
sædvanen tro er vi blevet taget godt imod og vil gerne her takke for alle de
bidrag, vi har fået. De steder, hvor vi ingen fandt hjemme, har vi lagt en kuvert i postkassen, med en opfordring til at give et bidrag foreningen. Skulle
kuverten være blevet væk, er man altid velkommen til at indbetale sit bidrag
på brandværnets konto 8060 – 0001086871
Normalt har vi ikke på forhånd øremærket de penge, vi samler ind, men har
afhængigt af beløbets størrelse taget bestik af, hvad ”dette års høst” kunne
bidrage til af udstyr o.l.. I år havde vi dog på forhånd en plan med pengene –
en hjertestarter til Avnbøl. I vinter fik vi sat hjertestartere op i Blans og i Ullerup, og nu er turen kommet til Avnbøl. Vi er i øjeblikket i gang med at finde det rette sted til at montere en hjertestarter, så den er centralt placeret og
nem at komme til for alle. Når stedet er fundet, bliver den bestilt og monteret, så vi i alle vores tre landsbyer er vel forberedt, hvis uheldet skulle være
ude.

Har i tjekket vores
hjemmeside
www.blans.infoland.dk/
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Ellers kan i scanne denne
QR code med jeres
Smart-Phones

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
SØGER INSTRUKTØR TIL FORÆLDRE/BARN
HOLD
Er det noget for dig, at blive instruktør for en flok børn i alderen
0-3 år samt
deres forældre?
Hvis du har tid og lyst, så kontakt
Sundeved Gymnastikforening / Eva S. Hinrichsen 22 23 65 28.

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
SØGER INSTRUKTØR
Da vores instruktør for dameholdet i Blans har valgt at stoppe,
søger vi en ny.
Er det noget for dig, at blive instruktør for et hold friske damer?
Hvis du har tid og lyst, så kontakt
Sundeved Gymnastikforening / Eva S. Hinrichsen 22 23 65 28.
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Hjertestarter Kursus
D. 25 marts havde brandværnet inviteret til en aften i hjertestarterens tegn.
Vi havde fået en redder til at fortælle lidt om førstehjælp generelt, og brugen
af hjertestarter specielt. Det blev en lærerig aften, hvor alle fik rig lejlighed
til at øve hjerte- lungeredning på dukker, og øvelsesmodeller af de ophængte
hjertestartere blev flittigt brugt.
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Vi går tirsdage klokken 10.00 fra købmandens P-plads

Kom og vær med når du har
tid og lyst……………
med eller uden stave
Vi er nu 12 personer som mødes,
og vil gerne være flere.
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Det er gratis og helt uforpligtende.

