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Blans Vandværk
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74 46 99 33 / 25 14 29 30
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.
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Nyt fra Vandværket
Så har vi endeligt fundet den store lækage som vi har ledt efter i snart to år.
Vi vidste efterhånden at bruddet skulle findes et sted på Eckersbergvej, men
det var først da kommunen velvilligt gennemførte en TV-inspektion af
kloakken, at vi kunne lokalisere bruddet nøjagtigt. Vandet har fundet vej
direkte fra hovedledningen til kloakken.
Det har været et stort brud og vi kan se at den gennemsnitlige udpumpede
vandmængde er faldet med ca. 30% siden!
Kommunen har været på besøg for at inspicere værket og den 5 august blev
der udtaget en stor analyse på vandværket,- i begge tilfælde var alt som det
skulle være. Vandets hårdhed er på ca. 16.

Blans Vandværk nu på Facebook
Husk at "like" vores Facebook side. Vi har oprettet en Facebook side for
Blans Vandværk og vil opfordre alle i byen til følge den. Man vil her,
med tiden, kunne finde referater, resultaterne af vandanalyserne, takstblad,
vedtægter osv. MEN, - den vigtigste grund til følge siden er at vandværket
vil bruge den til at informere om ledningsbrud, reparationer og andre
problemer, der gør at vi må lukke helt eller delvist for vandet.
Vi regner selvfølgeligt ikke med at kunne nå alle forbrugere på denne måde,
men vi regner med at nå en stor del meget hurtigt.
Siden kan findes ved at søge på "Blans vandværk" i Facebook's søgefelt.
Når du har trykket på "Synes godt om" vil du automatisk få opdateringerne.
Mvh.
Torsten Hvidt/
Ken Mathiasen
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Fællesspisning.
Tænk, hvad man kan få at spise for 50 kr.:
En lækker 3-retters menu, fremstillet af Christa på flotteste vis!
Stor tak til hende og Landsbylauget.
Det blev en særdeles hyggelig aften i klubhuset sammen med
30 blansinger .
Det er bestemt en gentagelse værd, måske i foråret!?
Kirsten Fanø
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PÅ
ECKERSBERG FRISKOLE
I BLANS

TORSDAG D. 5. DEC.
KL. 19.30
Vi spiller 1-2-3 spil og der er spilles bl.a. om :
købmandskurve, ænder, kødvarer mm.
+ sidegevinster 1. halvleg til højre
og 2. halvleg til venstre.
Vi har også amerikansk lotteri med flotte præmier!
Kom og få en hyggelig aften og støt samtidig
Eckersberg Friskoles Støtteforening
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Varsler i decembervejret:

Hvis vejret er smukt i den første adventsuge, vil det
fortsætte med smukt vejr til jul.
Julesommer giver påskevinter.
En hvid jul varsler en grøn påske.
Solskin i julen varsler et stormfuldt, men frugtbart år.
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Julemanden
Kommer til Land & Fritid
Igen i år kommer Ullerup Frivillige Brandværn til Land & Fritid
med julemanden.

Lørdag d. 30 november kl 10.30
Der bliver rig mulighed for at hilse på julemanden og aflevere sin ønske
seddel. I sin pose gemmer han godter til børnene.
(tilmelding til tsi@dlg.dk senest tirsdag d. 26 november så der er godter
til alle)
Stuide 66 Gråsten kommer fra 11.00-12.30 her har man mulighed for at få
taget billeder til årets julekort. Land & Fritid sørger for fotograferingen og
billeder / julekort kan købes til en fordelagtig pris.
Butikken er åben fra 9.00-15.00 og som noget NYT har vi besøg af
forskellige hobby udstillere.







De kreative damer fra Avnbøl medbringer blomsterdekorationer,
Patchwork, tasker, billeder og smykker.
Vinafryd fra Blans giver deres bud på vine til julen.
Potteriet fra V. sottrup viser dekorationer og blomster.
Susanne har juleting i stof.
Tove fra Svanegaarden medbringer hjemmelavet vin, sherry og dessertvin, og der er honning fra bierne i Bojskov.
Vestermark ged og gårdbutik kommer med lækre specialiteter.

Så kom og vær med til at gøre dagen hyggelig sammen med os i Land &
Fritid
Vi serverer gløgg og æbleskiver.
Julehilsner fra Land & Fritid
Tina, Anne og Anita
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Lidt nyt fra Gitte og Niki´s private dagpleje.
Siden sidst:
Vi har i sommers været på to dages sommerudflugt
hos Naturbørnehaven Petersdal ved Lilli.
To super hyggelige dage med masser af
frisk luft, hygge, leg og afslutning med
forældrekaffe. Tusind tak til Lilli og Henrik
samt alle børn og forældre for to fantastiske
dage, vi glæder os allerede til næste sommer ;o)

Vi har haft besøg af andre private dagplejere,
Lilli og børn samt de store børn fra
børnehaven, som har været omme og se heste,
katte og kaniner, super hyggeligt med besøg.

Vi har også været ude at sejle med færgen
Bitten, hvor vi var så heldige, at blive
inviteret med op i styrhuset, hvor der
er en fantastisk udsigt. Meget
spændende for både børn og voksne.
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Senest har vi besøgt Gråsten Landbrugsskole, hvor vi så køerne blive malket
af robotter, klappet kalvene, set grise og høns og selvfølgelig masser af store
traktorer- et kæmpe hit hos alle børn.

Vi har haft lidt udskiftning i vores dagpleje, hvor vi har sagt farvel til
Isabella, Marcus, Benjamin og Frida, som alle er startet i børnehave her i
efteråret. Vi ønsker dem alle held og lykke med de nye udfordringer og byder
så velkommen til Olivia, Liva, Simon og Frederik, som starter den 15 nov.
og 1. dec. ;o)
Fra 1. okt. til 1. maj er vi hver torsdag formiddag i gymnastiksalen på
Eckersberg Børneunivers sammen med en anden privat dagplejer fra
Egernsund. Vi laver motorikbaner, synger og spiser madpakker dernede.
Nu nærmer julen sig med hastige skridt og vi er godt i gang med at lave
julegaver, synge julesange og snart skal vi have bagt julekager.
Den 12 dec. holder vi vores traditionelle juletræsfest i gymnastiksalen for
alle dagplejebørn og forældre.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Mvh. Gitte og Niki
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Lørdag d. 18. januar 2014 kl. 18.00
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Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps
Drikkevarer købes på stedet.

Avnbøl-Ullerup landsbylaug
indbyder til mandeaften på Bakkensbro. Vi har denne gang valgt at
invitere den maskuline halvdel af
sognets beboere. (Altså både Blansingere og Avnbøl-Ullerupmænd).
Tilmelding
Vi opfordrer til at medbringe gode
senest d. 13. januar.
naboer og andre lystige svende fra
Ring, sms eller skriv til Bo: sognet.
21 86 17 08
bobonde@gmail.com
Husk spillekort og raflebægere,
til efter maden!
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Valgmøde i Ullerup
den 23.10.13
Onsdag den 23. Oktober havde vi fra Avnbøl/Ullerup sammen med
Blans landsbylaug arrangeret et valgmøde på Bakkensbro.
Vi havde inviteret vores lokale Politikere Gitte, Anne og Erik.
Der var en kort 5 min. præsentation hvor de tre kandidater fortalte,
hvad de synes der var vigtigt for dem i de kommende år.
Derefter kom vores ordstyrer, Henning på arbejde. Der var et livligt
og spørgelystende fremmøde på 25 personer. De sad alle i det gamle indskolings lokale på Bakkensbro. Hvor der med borgernes
spørgsmål blev skabt en fin lille debat med politikerne.
Vi har indtryk af, at der blev lyttet til de input, der kom fra salen.
Nu er dette lille indslag skrevet inden den 19 november. Så når auposten er udkommet, er valgresultat kendt. Vi vil derfor ikke komme med det store referat om politikernes holdning, men håber alle
har haft et godt valg.
Asmus og Nicky.
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Kirkesiderne November, December 2013
Adresser:

Graver og kirketjener
Sognepræst
Susanne Andreasen
Anders Kingo
Sandbjergvej 2
Langbro 2 b, Ullerup 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 12 17
74 48 74 80
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl.
Organist
17.00-18.00
Stillingen vakant
Mandag fri
Kirkeværge
Menighedsrådsfor- Jens Lei
mand
Ballebrovej 17,
Randi Bastholm
Blans
Bækgade 3 Blans
Tlf.: 23 81 17 11
Tlf.: 74 46 11 45
Kasserer
Graverkontor
Christian Svane
Graver og kirketje- Christiansen
ner
Philipsborgvej 11
Træffes tirsdagfredag 10.30-11.00 Regnskabsfører
Walther Brüning
Tlf.: 74 46 18 58
Nederbyvej 83 b
mandag fri.
6300 Gråsten
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Hjemmesiden
For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement,
artikler, prædikener,
m.m.
Klik dig ind på
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!

NY MESSEHAGEL
Første søndag i Advent, den 1.
december kl. 10, indvies Ullerup Kirkes nye messehagel.
Den er kreeret af textildesigner og væver Grethe Sørensen. Og den er finansieret af
generøse lokale pengegaver
og bidrag fra fondsmidler.
Umiddelbart efter gudstjenesten afholdes der reception i
kirkens kor, hvor jeg vil fortælle lidt om messehageler i
almindelighed og om vores
nye hagel i særdeleshed.
Anders Kingo

Adventsmøde
Søndag den 8. december kl. 19.00
Sammen med Ullerup Pensionistforening indbyder Ullerup Menighedsråd til
adventsmøde. Vi begynder i kirken, hvor vi mødes til en kort andagt og synger et par af adventstidens salmer. Og vi fortsætter med en kop kaffe på Ballebro Færgekro, hvor jeg endnu en gang vil fortælle jer med til et ”sted”,
hvor de færreste af jer vist har været, nemlig til en verdensberømt dansker,
der tilmed har fødselsdag.
Anders Kingo
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Tema- og musikgudstjenester
Vores dygtige organist, Anne Mette Stæhr, er flyttet til Odense sammen med
sin familie. Hun har derfor valgt at fratræde stillingen som organist ved
Ullerup Kirke. Og vi leder ihærdigt efter en afløser.
De tre tema- og musikgudstjenester i 2014 gennemføres dog under alle omstændigheder som planlagt. Se venligst nedenstående omtale.
—————
Den 19. januar 2014
Hvordan er Bibelen blevet til og hvordan skal den læses?
Bibelen er verdens ældste bog. Efter at have levet i mundtlig form gennem
århundreder begyndte man at nedfælde beretningerne på skrift for ca. 3000
år siden. De yngste af Bibelens skrifter er nedfældet omkring år 100 e. Kr.,
så samlet har Bibelen en tilblivelseshistorie på ca. 1100 år.
Ned gennem historien er Bibelen blevet læst på utallige forskellige måder,
og mange mærkværdige – og til tider også uhyrlige, ja, grusomme –
fortolkninger er blevet hævdet. Bibelen åbner sig imidlertid først med dybde
og betydning og sandhed, når den læses i den ånd, hvori den blev skrevet.
Og det vil vi da gøre!
Den 23. februar 2014
Hvem er Gud?
I en vis forstand er selve ordet »Gud« ligesom et tomt hylster, hvori der kan
fyldes det indhold, som menneskenes børn har lyst til. Og historien bevidner,
at menneskene ned gennem historien har fyldt både det ene og det andet i det
tomme hylster – alt efter lyst og behov, afhængigt af tid og sted, kultur og
tradition. Talen om Gud har altså været ganske vilkårlig.
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Om den sande Gud, som Jesus kaldte sin Fader, er talen imidlertid ikke vilkårlig. For den har et ganske bestemt vilkår for sit indhold.
Når vilkårlighed bliver vilkåret for vores tale om Gud, vores bibellæsning,
vores tro og vores »religiøse oplevelser«, så kan i bogstaveligste forstand alt
påstås, og gudsbegrebet kan tillægges de funktioner og egenskaber, der bedst
svarer til de menneskelige behov. Kristendommen har derimod et ganske
bestemt vilkår for sin tale. Den er derfor ikke vilkårlig.
Den 23. marts 2014
Hvad er synd?
Begrebet synd og det at være en synder hører nok til det mest misforståede
blandt det danske folk, hvad kristendom angår. Standsede man 10 tilfældige
mennesker på gågaden i Sønderborg, ville sikkert samtlige svare, at synd er
at overtræde De ti Bud og når man gør det, er man en synder. Desuden ville
de fleste sikkert mene, at forestillingen om synd og mennesket som synder er
noget forfærdeligt gammeldags noget.
Dette er dog en lodret usandhed. Intet mindre! Synd har nemlig intet med
moral at gøre. Og synd er en forfærdelig præcis betegnelse for det moderne
menneskes elendighed.
Synd er nemlig hovmod. Synd er, at jeg har gjort mig selv til gud. Synd er, at
jeg vil gøre synden til »bare« at være et moralsk begreb, som ikke har fulgt
med tiden, for så kan jeg – som et moderne menneske med tidssvarende moral – hovmodigt give mig selv lov til at fortsætte med at være mig selv min
egen gud.
Først når et menneske erkender, at dette er situationen, kan det befries fra
den frygtelige byrde at skulle være gud. Og så kan det blive en kristen!
17
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Om Ullerup kirke og kirkegård I
På Kirkepold midt i
Ullerup har der nu i over
800 år ligget en kirke Ullerup kirke - bygget og
vedligeholdt af de
mennesker, der har boet i
sognet, I tidens løb bygget
om og bygget til efter
behov. Et hus, hvor man
altid har kunnet samles
omkring glæde og sorg.
Og med en kirkegård,
hvor man kunne begrave
sine kære afdøde. Et
kirkehus, der med sin høje alder må afkræve os alle den dybeste respekt. Vi
må passe på den, holde den i god orden, være omhyggelige med bevaring af
de skatte, der er indenfor kirkens mure og udenfor på kirkegården. De
kommende generationer skal også kunne samles her – så ofte, som der er
brug for at komme i Ullerup kirke.
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Grundplan. Ullerup kirke før sidste restaurering i 1970’rne

En af tilbygningerne var forlængelsen af kirkens kor. Præcis hvornår denne
udvidelse fandt sted vides ikke, men da tilbygningen er bygget i sengotisk
stil, kan det være sket omkring årene 1450-1525. På billedet ses de to små
vinduer i det oprindelige kor. De blev genåbnet ved den store restaurering i
1970’rne. Ligeledes ses tydeligt det tilmurede, store vindue i
korforlængelsen. Tilmuringen fandt ligeledes sted ved den store restaurering
i 1970’rne

Oprindelige, små vinduer i rundbuestil (romansk stil) Nordsiden af koret.
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Koret var oprindeligt kun halvt så langt, som det er i dag, men dets østvæg
var formet som en halvrund udbygning ”Apsis”.
I apsis sad et lille vindue, hvorigennem morgensolen kunne skinne, og præst
og menighed har således stået vendt
mod morgenlyset, der kunne forstås
som et symbol på den kommende
opstandelse.
På billedet se de fine, rundskårne
fundamentsten, som altså oprindeligt
lå under apsis, men som i dag er
genanvendt som fundamentsten under
korforlængelsen. (Her: sydsiden af
koret)

På det gamle, sort/hvide
fotografi af Ullerup
kirkes indre lægger man
især mærke til, at der er
pulpåiturer i begge sider
af kirkesibet.
Prædikestolen var
anbragt på venstre side
af korbuen og
korbuekorset var
ophængt midt for
korbuen

Ja, denne lille artikel er ment, som den første i en række af små oplysninger
om det ældste hus i Ullerup. Mange ting kan fortælles om det, og går man
selv ind i huset, fornemmer man en kulturarv, som vi alle har en forpligtelse
overfor.
Knud Tejlgaard Jensen
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Varnæs-salmebogen i Ullerup kirke
I Varnæs var Bertel Christian Ægidius sognepræst i årene 1701-1733. Han
var af gammel præsteslægt og nedstammede fra Hans Tausen og Anders Sørensen Vedel.
På den tid holdtes gudstjenesten i de slesvigske kirker for det meste på tysk,
selvom dagligsproget var næsten rent dansk. Pastor Ægidius mente imidlertid, at gudstjenestesproget burde følge folkesproget, og da han derudover
fandt, at det udvalg af salmer, som menigheden kunne udenad, var meget
snævert, udgav han i 1717 en dansksproget salmebog med en lidt omstændelig titel:
”En ny Psalmebog som indeholder de sædvanlige Gamle Som også mange
nye Psalmer Den Allerhøjeste Gud til Ære Og enhver Christen som gierne
sjunger og lover Herren med Psalmer Sange og aandelige Viser Til Nyttelig
Brug og Opbyggelse.”
Ægidius havde oversat en række tyske salmer vers for vers. I alt 415 salmer
med numre anført i register. Og derfor blev der straks i Varnæs kirke opsat
en nummertavle, og salmebogen blev så taget i brug.
Snart bredte Varnæs-salmebogen sig i et snævert bælte tværs over Sønderjylland helt til Tønder, hvor præsten – Hans Adolf Brorson – brugte den. Som
bekendt udgav Brorson senere sin egen salmebog med titlen ”Troens rare
Klenodie” (1739)
Varnæs-salmebogen blev indført i Ullerup kirke under sognepræsten Christian Henriksen Hammerich. Årstallet for indførelsen her kendes ikke, men C.
Henriksen Hammerich var præst i Ullerup i årene 1726-1758.
Helt frem til 1871 og 1882 beholdt man Varnæs-salmebogen i Ullerup og
Varnæs. Den gik i arv – ofte ved bryllupper - fik nyt bind og de gamle sølvspænder blev flyttet over på det nye bind.
Hertug Friedrich af Glücksborg bestemte i 1735, at der hver tredje søndag
skulle prædikes på tysk i Ullerup kirke og i de øvrige sundevedske kirker,
ligesom der i skolerne skulle undervises både på tysk og på dansk. Dette vakte stor modstand i befolkningen, og der blev klaget til kongen, Christian VI.
Han fik på forlangende tilsendt en erklæring fra provst Lundius i Flensborg.
Heri hed det, at der i ældre tid var blevet prædiket på tysk, så blot der ikke
blev gjort indgreb i den danske gudstjeneste, kunne det være godt med lejlighedsvise, tyske gudstjenester. Herefter bestemte kongen, at hertug Friedrichs
forlangende skulle gælde fremover. Men de tyske gudstjenester blev dog efterhånden færre og færre og faldt helt bort i 1779
Knud Tejlgaard Jensen
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Vi går tirsdage klokken 10.00 fra købmandens P-plads

Kom og vær med når du har tid og lyst……………
Også
I Vinteren

Det er gratis og helt
uforpligtende.

Frivillige i gang med at renovere broen i jollehavnen
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Hvad med at finde din fortid ?
Kender du din slægt?
Vi er et par stykker fra Lokalhistorisk arkiv i Avnbøl,
der vil indføre interesserede fra Sundeved
(Blans området) i slægtsforskning. Det kræver du
har en bærbar PC, og en sund interesse i din fortid. Vi tænker os at starte i
begyndelsen af januar og slutte lidt inde i det nye år.
Vil du med ?
Skriv til email:
margit-arne@email.dk eller egonogstinne@privat.dk
hvis du er interesseret.
Der vil så blive annonceret en dato i Blansingeren,
hvor vi samles og aftaler det videre forløb.
Hilsen
Stinne Kristiansen og Arne Jessen
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LOTTOSPIL
PÅ ECKERSBERG FRISKOLE I BLANS
TORSDAG D. 9. JAN.
KL. 19.30
Vi spiller1-2-3 spil og har mange fine gevinster bl.a. : kødpakker,
købmandskurve, lykkeposer mm. + sidegevinster 1. halvleg til højre og
2. halvleg til venstre.
Kom og få en hyggelig aften og støt samtidig
Eckersberg Friskoles Støtteforening

SKAT- SKAT- SKAT
3 ord med mange betydninger
Men SKAT med langt A er her noget, vi spiller hver mandag aften, og vi vil
gerne have dig med. Og ved du ikke hvordan,- ja, så lærer vi dig
spillet, som alle sønderjyder bør kunne spille. Vi spiller i 4 timer
fra kl. 19 til 23, og der er gratis kaffe.
Mange hilsener fra skatklubben i Blans.
Henv. Til Kurt Norn tlf. 2021 1649 eller
Flemming Vendelboe tlf. 7468 1415

…….. er det sørøverskat ?
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...…eller er det dig, min …...eller skatten til
søde skat?
stat og kommune ?

Historien fortæller, at skat er opstået ud fra et spil,
man i Tyskland kaldte ”Schafkopf”. Allerede i 1810
blev spillet udviklet af Altenburg tarokklub i Thüringen.
Skat spilles især i Sønderjylland. Det er der en nærliggende forklaring på. Under 1. verdenskrig 1914-18
…det er skat (sga´t) måtte mange unge sønderjyder trække i den tyske soldet drejer sig om her. dateruniform og deltage i skyttegravskrigen i Belgien
og Frankrig. Her var de sammen med andre soldater
fra hele Tyskland. Ofte var der lange pauser i krigshandlingerne, og da kunne soldaterne have stort behov for at få tankerne om krigens grusomhed sat i
bero, og her var det let at søge fællesskab gennem kortspil.
De unge tyske
soldater kunne
spille skat, og
hurtigt fik også
sønderjyderne
smag for spillet.
Så ventetiden i
skyttegravene
blev i høj grad
udfyldt med at
spille skat.
Efter krigens
afslutning vendte
sønderjyderne
hjem til deres
hjemstavn medbringende deres lyst til spillet. Og i løbet af kort tid var spillet
udbredt til hele vor landsdel. Nord for grænsen kendte man ikke dette
”tyske” kortspil.
Skat er et meget fornøjeligt spil, og det er med skat som med at cykle:
Når først du har lært det, så glemmer du det ikke. Spillet kræver omtanke,
god hukommelse og taktiske evner. Er spillet først i gang, udelukker
spillerne omgivelserne fuldstændigt.
Skat spilles af 3 eller 4 personer, men kun 3 deltager aktivt i spillet.
Så må den 4. ”sidde over”. Spillet spilles med 32 kort.
Mange af udtrykkene i skat er en fordanskning (sønderjysk) af tyske udtryk.

Men nej,

KT
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SUNDEVED GYMNASTIKFORENING

LØRDAG DEN 4. JANUAR 2014
KL. 10.00-12.30
STED: SUNDEVED HALLEN,

HAL

1

(Skolevej i V. Sottrup v/Nydamskolen)

Forskellige instruktører fra foreningen vil give dig sved
på panden med bl.a. aerobic all-round, step, zumba, retro,
mave-, baller-, lårtræning.

DELTAGERPRIS: 75 kr. – incl. frugt og vand. – 100 kr.incl. Frugt, vand og T-shirt. Betales ved ankomst.
TILMELDING

SENEST DEN

20.

DEC.

2013 til

Jutta Østergaard: jutta.ostergaard@gmail.com eller
tlf. 31 22 10 01.
Ved tilmeldingen oplyses: navn, tlf. og t-shirt str.

KOM OG VÆR MED
og få sved på panden samt en god og sund start
på det nye år sammen med andre 
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Vores tandlæge sender os en sms, dagen før vi skal møde
op til det årlige eftersyn, forsikringsselskabet sender os en
sms, hvis der er varsel om storm, og er der aftalt et møde i
børnenes klasse, kan vi også få en sms om det, for ikke at
glemme at møde op.
Nu er borgere i sognet kommet på den gode idé, at påmindelser om de aktiviteter som er at finde i dette blads kalender, skal kunne
modtages af interesserede via sms.
På opfordring har jeg undersøgt sagen og har konkluderet, at muligheden for
en sådan ordning bestemt er til stede. Blot er der et vist arbejde forbundet
med at oprette og administrere ordningen. Men ikke nok med det, det kan
også, hvis det bliver en populær ordning, komme til at koste en del.
Fra kirkens side, som jo også benytter kalenderen, vil man gerne bidrage
økonomisk, hvis der også kommer sms ud, når der sker noget ud over det
sædvanlige i kirken.
Muligheden for at en sådan ordning kan etableres, er altså ikke umulig.
Derfor efterlyses en person med mod på at administrere en sådan ordning.
Er du den, som har lyst at stå for denne opgave, må du gerne kontakte mig på
21 86 17 08 eller bobonde@gmail com.
Bo Bonde

Dette var så mit første år som Redaktør på Blansingeren.
Tusind tak for alle de indlæg der er blevet sendt til
mig gennem året, samt historierne.
Håber vi til næste år får mindst lige så mange
indlæg og Historier
I må alle have en Fantastik jul og Godt nytår.
Vi ses til Februar.
Mvh
Klavs Lock Hansen
29

KVARTALS"RAPPORT"
FRA NATURBØRNEHAVEN
PETERSDAL
Tiden flyver afsted. Det er slet ikke til at forstå, at det snart er jul.
Vi har faktisk været i gang med julerierne siden sommer. I år har vi nemlig
fået lov til at julepynte hos Ole Købmand. Så der er blevet tegnet nisser,
engle og juletræer i lange baner. Dem glæder vi os til at vise jer alle,
når de bliver hængt op sidst i november. Vi håber det kan bringe jer i
godt julehumør, at se på de flotte tegninger. Vi har også allerede lavet
nogle af julegaverne, men det er en hemmelighed, hvad vi har lavet.
Vi kan dog røbe, at vi tog bussen til Aktivitetshuset i Haderslev,
hvor "moster" Lene hjalp os med at lave nogle flotte julegaver.
Oliver, Mathias og Mikkel er alle blevet 3
år. Først Oliver i august og så Mathias og
Mikkel i september. Vi blev inviteret til
hyggelig fødselsdag hos dem alle 3 på skift.
Inden efterårsferien blev vi spurgt, om ville
lave nogle små runde tegninger til
Aktivitetshuset i Haderslev. De skulle
bruges til badges, og udstilles. Der skulle
de nemlig bl.a. lave badges i efterårsferien. Vi har fået dem tilbage,
og alle børn har fået en badge med deres egen tegning.
I uge 40 havde vi Malte Larsen i praktik. Det var en stor fornøjelse.
Han var med os på biblioteket i Vester Sottrup og se "Eventyrkisten".
På vej til biblioteket fik vi lov til at
komme ind og sidde i en brandbil,
der holdt og ventede på besøg.
Det var ret sejt.
Den ene dag havde Malte sin guitar
med og spillede for os,
mens vi sang. Han fandt også en
melodi til "Onkel Karfunkel".
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Fredag i uge 40 havde vi , traditionen tro, høstmarked for forældre,
søskende og bedsteforældre. Vi havde inviteret Laukes Bedste
til at komme og sælge sin gode honning og sylterier,
og vi havde en hyggelig dag trods regnbyger.
Vi har selvfølgelig også selv været i gang med at sylte,
plukket brombær og hyldebær. Vi har også lavet gele, marmelade,
saft samt syltet asier og rødbeder. Alle æblerne er plukket og lagt på lager,
så vi regner med at have æbler til hele vinteren.

Til Halloween har vi udover græskarhoveder lavet sorte og hvide
spøgelser af æggebakker. En del af børnene deltog også i
støtteforeningens Halloweenfest.

Nu mangler vi bare at lave lidt flere julegaver. Vi skal også have lavet en
aftale med Alice fra Tornskov. Vi håber hun igen i år vil komme og
hjælpe os med at lave juledekorationer. Resten af december skal vi
rigtig hygge os med jule-historier / -sange, juleklip, småkagebagning,
julefrokost og juleafslutning med forældre og søskende.

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG
GODT NYTÅR TIL JER ALLE.
Kærlige hilsner fra Mikkel, Mathias, Oliver,
Johannes, Asta, Lauke og Lilli
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Startskud til LED-gadelys i Sønderborg
Det første af 13.000 nye lavenergi-gadelys blev i tændt i Sønderborg
fredag d. 8. november.
EL:CONs arbejde med at udskifte en
stor del af gadelysene i Sønderborg
Kommune til mere energivenlige
LED-typer blev for alvor skudt i gang
fredag den 8/11, da Peter Hansen,
formand for teknik- og miljøudvalget
i Sønderborg, fik en tur med
EL:CONs kurvevogn og officielt
tændte den første LED-gadelampe på
Rufasvej i Avnbøl. EL:CON var ved
begivenheden repræsenteret ved
projektleder Jan Poulsen
Kommunens aftale med EL:CON omfatter både udskiftning af 13.000
armaturer samt drift- og vedligeholdelse af gadebelysningen de næste 15 år.
På spørgsmålet om hvornår de er færdige med opsætningen i Avnbøl,
Ullerup og Blans, svarer Jan Poulsen
”Vi skifter alle armaturer som er omfattet af udbud, og som sidder på
eksisterende stålmaster i år. Som udgangspunkt drejer det sig om de
armaturer, som ikke lyser med gult lys i dag. Dem med gul er med
energivenlige lyskilder. Træmasterne skal skiftes ud med stålmaster,
og ledningerne skal graves ned, og der er vi kommet sent i gang.
Samtidig rammer vi formentligt snart ind i frost, hvilket stopper gravningen.
Der er ca. 30 til 45 dages gravning, så alt efter vejret kan det være lidt svært
at svare på hvornår vi er færdige med den del.
Jan Poulsen fortæller også
”at der vil blive delt løbesedler ud 3-4 dage før, de går i gang i områderne.
Og at projektet gør sit bedste for, at så få beboere som muligt bliver berørt
af gravearbejdet, men helt undgå det kan vi ikke”.
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Her er der plads
til din Reklame.
Kontakt
Redaktionen
Har i tjekket vores
hjemmeside
www.blans.infoland.dk/
Ellers kan i scanne denne
QR code med jeres
Smart-Phones
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Nordmannsgran:
Latinsk navn:
Abies normanniana.

men på undersiden. Hunblomsterne
springer ud først. Når de er blevet
bestøvet af pollen fra andre træer,
springer hanblomsterne ud. Koglerne
står lodret op fra grenene. De er lidt
tøndeformede. Når en kogle som bliver 10-15 cm. er helt moden, falder
den fra hinanden, og frøene spredes
med vinden.

Nordmannsgran er meget almindelig
- især som juletræ. Der er plantet omkring 28.000 ha med nordmannsgran
i Danmark. Det svarer til knap 6 % af
skovarealet. Nordmannsgran dyrkes
især i plantager med juletræer eller
Vidste du det?
pyntegrønt.
Veddet bliver brugt som bygningsHunblomsterne sidder på oversiden tømmer og til pladematerialer. Særlig
af grenen i spidsen af sidste års skud. langsomt voksende træ af fin kvalitet
bruges til violinbunde.
Hanblomsterne sidder mange sam-

Vinterfodring af havens fugle
Vinteren er over os nu, dog meget mild, for en stund endnu.
Derfor er det vigtigt at fodre fuglene i haven, for de bruger meget
energi på at holde sig varme, og samtidig bliver det sværere at
finde føde på den efterhånden korte tid, der er lyst.
Man kan bruge næsten alt til at fodre fuglene med, dog skal man holde sig
fra stegefedter, fordi der er for meget salt i, og det er skadeligt for fuglene.
Ligeledes er det ikke godt at bruge franskbrød og lignende, for det svulmer
op i maven på fuglene, når de drikker vand, hvilket kan blive
skæbnesvangert for fuglen (med døden til følge).
Det er ikke kun fuglene, der nyder godt af, at vi fodrer dem, det er også en
fornøjelse at se så meget liv i haven, hvor der ellers normal om vinteren er
begrænset med dyreliv.
Det er ikke kun en slags fugle, der kommer, men mange forskellige. Lige fra
små mejser, til gråspurve, solsorter, bogfinker, skovduer, fasaner og
spurvehøgen, for at nævne nogle. Lige præcis hvilke fugle der kommer, afhænger meget af, hvilket foder man bruger. Spurvehøgen spiser dog ikke af
fuglefoderet, men jagter spurvene, som den lever af. Så på den måde fodrer
man også den.
Er man først begyndt at fodre fuglene, må man helst ikke stoppe før for
året, da de ellers vil sulte ihjel.
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