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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 
     Mobil 29 93 05 81   Klavs Lock Hansen, Svinget 1. 

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 

BLADET : 
 
Blad nr.:  Indsendelsesfrist:  Udkommer: 
 
Nr. 1  15. februar    Ultimo februar 2015 
 
Nr. 2  15. maj    Ultimo maj  2015 
 
Nr. 3  15. August    Ultimo August 2015 
 
Nr. 4  15. November   Ultimo November 2014 

BLANS LANDSBYLAUG 
 

BESTYRELSEN: 
 

Mads Petersen, Formand, Skoletoften 5,    tlf. 28 19 65 17  

 

Martin Mulvad Nissen, Næstformand, Mejeritoften 29 tlf. 20 71 15 71  

 

Karsten Fanø, Kassere,  Brobølvej 9,    tlf. 61 77 67 81 

 

Arne Brændmose Jensen, Sekretær, Povlstoft 15,   tlf. 61 69 79 12  

 

Viggo Hansen, Bestyrelsesmedlem, Smedegade 16A,  tlf. 74 46 18 87 

 

Tydda Neumann, Bestyrelsesmedlem    tlf. 74 46 17 38 

 

Martin Hanquist Madsen, Webmaster, Smedegade 3,  tlf. 61 66 68 83 
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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans 

Friskolen:     Søren Hansen   tlf.: 50 77 10 34 
 
Støtteforening:    Mette Carlsen   tlf.: 21 97 83 43 
 
Ballebro Bådelaug:   Martin Gubi   tlf.: 74 46 70 14 
 
Sundeved Tennisklub:   Kathrine Drejer   tlf.: 74 46 12 88 
 
Fodbold BNS:   Karsten Krabbe   tlf.: 40 57 73 10 
 
Sundeved gymnastik:  Kari Pharao   tlf.: 20 32 78 02 
 
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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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 

Har i tjekket vores 

hjemmeside 

 

www.blans.infoland.dk/ 

 

Ellers kan i scanne denne  

QR code med jeres  

Smart-Phones 
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Ullerup 
sogns 
kirkeblad 

Kirkesiderne marts, april og maj 2014.  

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 
Stillingen vakant 
 
Kirkeværge 
Jens Lei 
Ballebrovej 17, 
Blans 
Tlf.: 23 81 17 11 
 
Kasserer 
Christian Svane 
Christiansen 
Philipsborgvej 11 
 

 
 
 
     
     

Regnskabsfører 
Det fælles regnskabs-

kontor 

Att. Ullerup Sogn 

Ringgade 98 A 

6400 Sønderborg 

 

Hjemmesiden 
For aktuelle nyhe-
der, eventuelt aflys-
ning 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! 
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 gårdspladsen og fik sig sin morgenthe. Feilberg vågner - grundet den megen 

aktivitet og tumult; tager sin slåbrok på, træder ud på trappestenen, ser von 

Goeben intenst i øjnene og siger så: »Gid Deres forehavende må mislykkes!  

Men Gud bevare Dem!« 

Med denne korte, fyndige replik er egentlig alt 

udtrykt. Den vidner om to mænd af et ganske sær-

egent format; to mænd, der havde format til at hol-

de person og sag skarpt adskilt. På det saglige felt 

var de dødsfjender. På det personlige var de ven-

ner. Og netop fordi de kunne adskille sag og per-

son, kunne de få øje på de store menneskelige kva-

liteter i hinanden. 

Landgangen til Als fandt sted den 29. juni og dan-

skernes svidende nederlag var en kendsgerning i 

løbet af blot få timer. Allerede kl. 10 om formid-

dagen skikkede von Goeben bud til Feilberg i præ-

stegården om, at han var uskadt, skønt hele to he-

ste var dræbt under ham. Og straks slaget var af-

gjort, satte von Goeben store kræfter ind på at få 

underretning om Feilbergs to sønner. Den ene 

havde overlevet. Den anden mentes dræbt af en 

preussisk kugle i hjertet. Senere viste det sig, at en pibe i sønnens brystlom-

me havde afværget skuddet. 

General August von Goeben og sognepræst Nikolaj Laurentius Feilberg. 

Hvordan i alverden kunne de to så fornemt holde sag og person adskilt? 

Hvordan kunne Feilberg, da han med sorg måtte indse, at nu faldt også Als, 

og dermed det sidste håb om, at krigslykken ville vende – hvordan kunne han 

i slåbrok denne tidlige morgenstund sige til sin fjende: »Gid Deres foreha-

vende må mislykkes. Men Gud bevare Dem!«? Svaret er enkelt. Begge disse 

to personligheder havde nemlig deres åndelige udgangspunkt – ikke i Gene-

ralens Stue, men i Guds Hus. I det hus er nemlig ubetinget alle forskelle mel-

lem mennesker ophævet. Dér er der absolut ingen personsanseelse. Dér er vi 

alle lige overfor Gud. 

Udenfor, derude i hverdagen, er det jo ellers alle forskellene mellem os, der  

Sognepræst N. L. Feilberg 
(1806-1899) 
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er så uhyre betydningsfulde og bemærkelsesværdige. Udenfor Guds Hus er 

det sandelig ikke ligegyldigt, om man er fattig eller rig, succesfuld eller en 

fiasko, anset eller ugleset, ung eller gammel, rask eller syg. Udenfor Guds 

Hus har vi hele tiden travlt med at sammenligne os med hinanden, hævde os 

overfor hinanden, kæmpe mod de andre for selv at få et liv ud af livet, inden 

det er for sent. 

Men når vi så træder ind i Guds Hus, så er alle forskelle mellem os ophævet. 

De er sat ud af kraft. De er betydningsløse. De er gjort til intet. Og det er de, 

fordi vi i Guds Hus er ganske alene med Gud. Selvom vi er mange, så er den 

enkelte af os ganske alene med Gud. Ja, hvis ikke vi netop ser os selv som 

enkelte i Guds Hus, så har vi på en måde slet ikke været der. Så var det 

egentligt mere ærligt af os at blive hjemme – og dér dyrke alle de fortvivlen-

de og forbandende forskelle mellem os. 

Sådan var der engang en farisæer og en tolder, der gik op i Guds Hus. Ja, så-

dan fortæller Jesus i en lignelse. Han fortæller denne lille historie til nogle, 

der stolede på sig selv, at de var retfærdige og derfor ringeagtede andre. To 

mænd træder altså ind i Guds Hus. Er de nu begge alene overfor Gud? Næh, 

det er farisæeren faktisk ikke. Han har – i overført betydning – slæbt alle 

dem med sig, som han sammenligner sig selv med: røvere, uretfærdige, ægte-

skabsbrydere, og så denne landsforræder af en tolder. Og så er han sandelig 

fræk nok til ligefrem at takke Gud for, at han ikke er som én af dem. – Er 

denne farisæer egentlig sandt tilstede i Guds Hus? Nej, det er han ikke! Fy-

sisk talt er han nok trådt ind i templet, men åndeligt talt står han stadig ude 

på rendestenen og sammenligner sig selv med alle dem, som han mener at 

kunne overgå. 

Tolderen derimod er sandt tilstede. Han er helt og aldeles alene med Gud. Og 

når man er det, er der kun ét at sige og ét at gøre, nemlig at slå sig for sit 

bryst og udbryde: »Gud, vær mig synder nådig!« 

Og når det er hørt og erkendt, så kan alle vi, der har gæstet Guds Hus, træde 

ud i hverdagen igen og dér adskille sag og person. Vi kan til vor næste sige: 

»Gid Deres forehavende må mislykkes. Men Gud bevare Dem!« Vi kan på 

det personlige plan møde hinanden i respekt og i venskab, netop fordi vi i 

Guds Hus bliver sat på plads og belæres om at skulle adskille sag og person. 

Det havde von Goeben og Feilberg hørt. Lad os høre det samme! 

Anders Kingo 
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Nyt fra Blans Landsbylaug 
Først vil jeg starte med at sige tusind tak til alle der var med 

til at bakke op omkring byfesten og alle der var med som  

frivillige, uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

Jeg vil i denne anledning også sige tusind tak til alle  

sponsorer. Byfesten 2014 var den første byfest i nogle år  

efterhånden hvor vi selv skulle stå for alt. 

Det betød selvfølgelig at der var ting som vi til næste år skal 

og kan lave om på, det betød også at vi i år har fået en  

masse god erfaring med til næste år. Formålet har fra  

starten af været at vi skulle bruge byfesten 2014 til at få 

erfaring til de kommende byfester.Vi ved allerede nu at  

byfesten kommer til at være den første weekend i juni 2015, 

så kære Blansinger sæt allerede nu kryds i kalenderen, fredag 

vil vi lave sildespisning og traktorringridning, lørdag vil der 

være fest i teltet med musik fra Tip Top. Skt. Hans blev  

afholdt med flot fremmøde på trods af en regnfuld aften hvor 

vi havde Mogens Dall som båltaler, Mogens holdte en højaktuel 

tale omkring pølser og vores samfund. Tusind tak til jer  

frivillige der også der bakkede op, tak til Lilli for en flot heks 

til vores store bål. Eckersberg Børneunivers´s SFO havde også 

lavet en Heks, som var på vores børn bål, der blev antændt 

før det store bål, efter at der var lavet snobrød. Vi vil i  

efteråret holde fællesspisning d. 31 oktober i klubhuset, alle 

er velkommende til nogle hyggelige timer med andre Blansinger. 

D. 30 November vil vi holde juletræstænding ved færgemanden 

i krydset Skoletoften/Blans Østermark. 

 

 

På Blans Landsbylaugs vegne 

Mads 
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Til Støtteforeningen 
Jeg var til støtteforeningens Lottospil på sportspladsen  

torsdag d. 5 Juni kl 19:00. 

Der var mange fine præmier og jeg var så heldig at vinde et  

gavekort til ”Schmidts Delikatesser”  

Hurra for det. 

Næste morgen læste jeg i avisen at ”Schmidys” havde drejet  

nøglen om og lukket for altid og så var det jo ikke  

meget ved mit gavekort. 

Men Støtteforeningen ville det anderledes. 

Jeg fik pengene af dem, fordi jeg ikke have haft  

mulighed for at indløse gavekortet. 

En fin gestus og tak for det. 

Glæder mig til næste år. 

Mvh 

Margit Lund Christensen  
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NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL  

SIDEN SIDST 

I slutningen af maj begyndte vi at lave heksen til årets Sankt 

Hansbål ved Ballebro. Det skete lidt i etaper, da det plejer at tage 

rigtig lang tid. I år brugte vi hønsetråd til heksens mave og arme. 

Astas far sponsorerede 2 sække halm, som heksen blev udstoppet 

med. Vi smurte ler uden på hønsetråd og halm, men blev nødt til 

at pille det af igen, da heksen blev alt for tung. Sankt Hans aften 

brændte heksen ret hurtigt. Det var måske på grund af alt det gode 

tørre halm fra Ballegård. Nu holder vi lige en heksepause, så er 

der også andre, der kan få mulighed for at vise deres kreativitet ud 

i heksekunsten. 

 

I starten af juni blev vi inviteret 

til Tornskov. Vi havde en dejlig  

formiddag, hvor vi var rundt og 

se alle deres dyr og lege på  

Deres legeplads. Inden vi skulle 

hjem, fik vi dejlig frisklavet  

hyldeblomstsaft og  

bålpandekager. 
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Grundlovsdag fik vi besøg af  

Tobias, Britt, Julie, Jonas  

og Malte. De ville hjælpe os 

med at lave en stenalderovn. 

Tobias lavede det meste, men 

vi fik lov til at hjælpe med at 

slæbe sten og smøre  

Den blev rigtig flot, og vi er 

meget glade for den og for 

hjælpen. Mange tak til fam. 

Paulsen og Malte. Extra tak til 

Tobias for den fine låge,  

glødeskraberen, brødskovlen 

og pinden til kosten, som han 

har lavet til os.   

 

Fredag d. 6. juni var vi til  

dyrskue i Aabenraa. Vi startede 

med at tage en tur i toget,  

inden køen blev for lang.  

Derefter fandt vi teltet med 

Naturmælk, hvor vi fik vores 

formiddagsmad (yoghurt, 1 

bolle og 1/4 mælk). Senere var 

vi rundt på pladsen og se på 

høns, kaniner, geder,  

får, køer, heste, grise og  

alle de store maskiner. 
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Inden sommerferien havde vi overnatning i børnehaven, og vi fik 

indviet vores fine stenalderovn 

og bagt pizzasnegle. De blev 

rigtig gode selvom Lauke 

spurgte:  

"Skal vi virkelig spise mad 

med skidt på?" (det var aske). 

 

Vi har haft besøg af Carl (som 

skal starte i børnehaven, når 

han bliver gammel nok) og  

      hans mor, Frida. 

Gitte, Niki og alle deres børn har været på strandcamp, som de 

plejer. Tydda var vi også heldige at få besøg af de 2 dage.  

Vi legede i skoven og ved stranden og sluttede, traditionen tro, af 

med fælles kaffe-/kagebord for alle forældre og søskende.  

Dejlige dage med masser af søde/glade børn og hyggelige voksne. 
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Oliver havde bl.a. været i Venedig i ferien og købt masker til 

hele børnehaven. Dem har vi fået dekoreret flot.  

Den første dag efter ferien  

startede Johannes med at blive storebror til en lille sød Anders.  

Lauke er flyttet til Tyskland til sin mor. Han er stoppet i  

børnehaven, og vi savner ham allerede. Heldigvis har han  

lovet at komme og besøge os. Det glæder vi os til. 

Lige nu er det tid til at spise noget af alt det, vi har plantet og sået, 

og snart skal vi til at sylte, henkoge og fryse ned. 

MANGE KÆRLIGE HILSNER 

 

MATHIAS, MIKKEL, OLIVER, JOHANNES, ASTA 

OG LILLI 
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Mathias: "Ein, zwein, drein". 

Lilli: "Hvad betyder det?" 

Mathias. "Det betyder en gris og to grise mere". 

 

Vi går tur ved vandet. 

Mathias: "Se det har jeg aldrig fundet før, en forstenet sten". 

 

Mikkel. "Hænderne op eller bukserne op". 

 

Mikkel: "Lauke gider ikke stoppe med at lade være med at spærre mig inde". 

 

Mikkel skriver sit navn "M-E-S-E-K-M......Mi-kel". 

 

Oliver: "Vi har ikke noget ukrudt, det har min mor taget". 

Lilli: "Har din far ikke hjulpet?" 

Oliver: "Nej det kan min mor selv". 

 

Oliver: "Hvis nogen skubber mig og jeg brækker øjnene, så bliver jeg ked af det". 

 

Mathias laver "kage" med ostesaft. 

Asta: "Jeg laver kage med jordbærslags". 

 

Asta: "Hvis man er en tyksak så er man tyk og hvis man er en tyndsak så er man for 

tynd". 

 

Johannes: "Lilli, god bedegangsferie". 

 

Lauke bliver ved med at sige den samme sætning igen og igen. 

Johannes. "Nu gider vi ikke høre mere remsemusik" PAUSE  

                   "Det er når man vil synge noget, så snakker man det bare". 

 

Johannes: "Vi er 6 børn hvis vi tæller alle børn og alle piger". 

 

Lauke: "Johannes, du kan ikke få det af hvis det er gaffeltape, det er helt hårdt". 

 

Lauke: "Lilli, er Johannes ikke halv 5 og jeg er 5?" 

Lilli: "Nej i er begge 5": 

Lauke: "Jammen er Johannes ikke halv 5 og jeg er hel 5?" 

 

Lauke: "I gamle dage da de ikke havde en containerplads, så læssede de koklatter af på        

 Hans Clausens mark". 

SJOVE BEMÆRKNINGER 


