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Martin Hanquist Madsen, Webmaster, Smedegade 3,
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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
Redaktør
Hvis du ønsker en Reklame i bladet, sælge noget eller fortælle en historie.
Så skriv til Redaktionen
Sanne.klavs@gmail.com
Med Venlig Hilsen
Klavs Lock Hansen, Svinget 1.
2 Mobil 29 93 05 81

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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NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
SIDEN SIDST

Som vi skrev om i sidste
beretning, var vi i Haderslev
og lave hemmeligheder.
Det blev til de flotteste
glasfade. De fleste af
forældrene har da også givet
udtryk for, at de blev
meget glade

Tirsdag d. 19. november tog vi
bussen op til Ole Købmand med
alle vores julefigurer. Ole og
Helene hjalp med at hænge det
hele op i butikken. Det blev så
flot så flot, og vi fik mange
positive tilbagemeldinger.
Vi havde en hyggelig formiddag,
og Ole diskede op med saftevand,
pebernødder og en slikpose til
hjemturen. Mange tak til Ole for
en dejlig formiddag..
I slutningen af november kom Alice og
lavede juledekorationer med os.
Hun fik også tid til at læse historier og
lege lidt. Resten af Tornskov kom og
spiste æbleskiver og drak kaffe med os.
Det er blevet en hyggelig tradition,
som vi alle gerne vil holde fast i.
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D. 16. december var vi alle i Ullerup
Kirke til børnejulegudstjeneste.
Det var også en dejlig oplevelse.

Vi har haft det halvårlige (uanmeldte) tilsyn, hvor vi bl.a. snakkede om krop
og bevægelse. Det er blevet vores nye emne, og vi har været utroligt
heldige med, at der væltede og knækkede nogle store træer i efterårsstormen.
De er rigtig gode at klatre i, balancere på og falde ned af.
Et af de "nye" væltede træer nede på stranden er blevet til "den nye bus".

Her er blevet lavet saltdejsfigurer og tegnet rundt om hinanden på et stort
stykke papir, og dem der havde lyst tegnede øjne, næse, mund, ører og
farvelagde dem. Der er også blevet tegnet krop på et fotografi af dem selv.
I december var det mest finmotorikken, der blev udfordret med
kreative sysler.
Nissen kom hver dag og puttede noget i sokken.
Det kunne f.eks. være
- grønt pap, der skulle klippes ud til juletræer
- paphjerter/stjerner, der skule pyntes
- kagefigurdej
- brunkagedej
- marcipan til marcipangrise
- gamle tusser der skulle pyntes med lim og glimmer.
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Et af de grantræer, der knækkede i stormen, hængte vi op i kirsebærtræet
med toppen nedad. Her har vi så danset rundt om og sunget i vilden sky.
Nu nyder vi, at foråret nærmer sig. Vi har været ved at rydde op i "farevildt
skoven" og fjerne brombærskud. De er alle vegne og breder sig helt vildt,
hvis vi ikke får bugt med dem nu.

SJOVE BEMÆRKNINGER FRA
NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL
Lauke "One, two, three Lilli er det svensk?"
Lilli "Nej det er engelsk"
Lauke skubber lidt til Johannes "Hej Johannes, jeg kan snakke engelsk"
Lauke "Min far er næsten helt skaldet. Han bruger ikke noget hår. Jeg tror, han er
for evigt skaldet"
Lauke har hørt noget i radioen om, at SF har måttet sluge nogle kameler.
Lauke "Lilli har du hørt, der er en, der har spist en kamel?"
Asta "Og ved I hvad, der er nogen inde i fjernsynet, der har drikket sin egen hjerne"
Lilli "Mikkel Lyck Kristensen"
Mikkel "Nej, det hedder jeg ikke, jeg hedder Mikkel storebror"
Lilli "Har du slet ikke noget efternavn?"
Mikkel "Nej, der er nogen, der har taget det"
Vi skal have noget mere tøj på.
Mikkel "Så skal man ha´ bangebukser på og gardinfødder"
Mathias "Lilli hvor er din ørering?"
Lilli "Jeg har ikke nogen ørering"
Asta "Gør det ondt, eller er du bare ikke helt voksen endnu?"
Lauke "Man kan ikke så majs om vinteren, for så ruster de, og så dør de"

Kærlige hilsner fra Mikkel, Mathias, Oliver,
Johannes, Asta, Lauke og Lilli
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Fest i Byen
Blans byfest bliver i år
fredag d. 6. juni til
søndag d. 8. juni
Vi har haft det indledende møde med ideer og vi
har fået rigtig mange gode ideer som vi skal
arbejde videre med.

Vi afholder derfor næste
møde d. 19. marts kl. 19.00
i klubhuset.
Mød op og vær med til at sikre Blans får en
succesfuld

byfest!

Blans Landsbylaug
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Ullerup
sogns
kirkeblad

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!

Konfirmander den 27. april
Jonathan Eduard Philip
Kasper Lykke Christensen
Lucas Georg Philip Solmer
Peter Thue Frandsen
Philip Lee Spangsberg Mathiasen
Mads Iskov Friis
Nicky Palm Petersen
Line Lorenzen
Line Brøndum Knarhøj Petersen

Kirkepold 8, Ullerup
Bojskovvej 24
Avnbøløstenvej 73 A
Kalvetoft 25, Ullerup
Rufasvej 21, Avnbøl
Avnbølgårdvej 1, Avnbøl
Pottegade 19, Blans
Kiding Skov 5, Bojskov
Pottegade 25, Blans

Konfirmander den 4. maj
Julie Bjerre Paulsen
Katrine Høier
Clara Mai Thorsen
Josefine Esther Nybo
Katinka Borg Pedersen
Johanne Borg Pedersen
Mathilde Wiborg Antonsen
Sofus Tao Esthave Pedersen
Malte Suldrup Larsen
Rasmus Rostgård Clausen
Joachim Skriver Møller
Christian Brockdorff Lorensen
Tommi Tofthøj

Bækgade 18, Blans
Blansskovvej 25, Blans
Dybbølbygade 84, Dybbøl
Kornblomstvej 4, Avnbøl
Povlstoft 11, Blans
Povlstoft 11, Blans
Blansskovvej 7, Blans
Mejeritoften 16, Blans
Povlstoft 56, Blans
Blans Nørremark 34
Peerløkke 69, V. Sottrup
Bojskovskov 25
Blans Østermark 2 C
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Sti system i Blans området
Kommunen har hvert år afsat midler til at lave stier for, samt har de en
Overordnet politik om at vore stinet skal forbindes med ruterne i Åbenrå.
I 2011 besluttede kommunen at søge nogle midler fra en pulje, som hedder
Grøn Vækst. Hovedformålet er at give naturoplevelser og formidle natur og i
det hele taget afsøge muligheden for at lave natur på Sundeved.
Sammen med styregruppen for projektet er det blevet besluttet, at dette
projekt primært skal være inden for området omkring Nybøl Nor og omkring
Blans. I de forgangne år, er der først og fremmest blevet arbejdet på at
udvide stinettet omkring Nybøl nord, hvilket er målsætningen på sydsiden.
Kommunen regner med at færdig gør en vandrerute fra Snogbækskov til
Ballegaard i 2014. Det er trukket noget i langdrag pga. nogle forhandlinger.
Kommunen vil gerne lave en beskrevet rute fra Ballegaard,
gennem Blans by også langs Mosevej og Brobølvej med udsigt til
Ådalen mod syd. Når ruten endelig er på plads, vil kommunen gerne bede
landsbylauget om at stå som medarrangør, hvor man kan bidrage
Med gode ideer til de fortællinger der skal findes langs ruten.
Nærmere information følger.
Med venlig hilsen
Sønderborg kommune
Natur.

Landsindsamling i Kræftens Bekæmpelse søndag
den 6. april.
Vi vil vinde!!!!!
Tag derfor godt imod Indsamlerne.
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Baby børne loppemarked søndag den 16. Marts kl. 9-13
Lørdag den 16. Marts holder vi stort baby børneloppemarked på bakkensbro
skole . Der vil være en masse private sælgere som sælger alt mellem himmel
og jord til de små. Der vi også være mulighed for at købe en kop kaffe og et
stykke kage. Arrangementet er gratis. Kom kig. Måske i står og mangler feks
en Højstol. Kom og gør en kup. Unge som gamle.

De brune frøer kommer frem
Selvom det endnu er køligt er de første forårsfrøer
dukket frem. I vintertiden opholder frøen sig nedgravet i jorden eller i mudderet på bunden af søen. Her
ligger den i dvale og venter på forår. For den butsnudet frø, vores almindeligste frø, nærmer yngletiden sig. Fra sidst på måneden begynder aktiviteterne
ved vandhullerne og man kan høre frøernes kvækken.
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I traditionens tro blev der afholdt juletræs tændning med
Æbleskiver og Gløgg d. 1 December. Julemanden var også
inviteret, til glæde for de små.
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Vi går tirsdage klokken 10.00 fra købmandens P-plads

Kom og vær med når du har tid og lyst……………

Det er gratis og
helt
uforpligtende.

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
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Lige midt i Blans ligger to fine tennisbaner.
De skal bruges.
Alle kan lære at spille tennis,
det er sjovt og sundt.

Kontingentet er lavt.
Børn: 250 kr.
Unge (18 – 25) 300 kr.
Voksne 450 kr.
Familierabat.
Nøgle udleveres, så kan der spilles løs fra april til
oktober.
Indmelding sker lettest til kassereren /formanden.

Formand:

Kasserer:

Esben Jensen
Gl. Landevej 6 B, V. Sottrup
6400 Sønderborg
Telefon: 74467258
e-mail: ej@nydamskolen.dk

Lis Wolf Christiansen
Rosenvej 83, Ullerup
6400 Sønderborg
Telefon: 74461128
e-mail: liswolf@hotmail.com23

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

Her er der plads
til din Reklame.
Kontakt
Redaktionen

LOTTOSPIL
PÅ

ECKERSBERG FRISKOLE
I BLANS

Torsdag d. 6. marts
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.
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Kom og få en hyggelig aften og støt samtidig
Eckersberg Friskoles Støtteforening

