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Landsby 

lauget 

 20. årgang 2010 

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! 

Tennisklubben 

Eckersberg Friskole og 
Støtteforeningen 
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Bestyrelsesformænd til aktiviteter i Blans 
 
Landsbylauget:  Rita Nielsen        
Friskolen:    Jeppe Bastholm     tlf.: 74 46 11 45 
Støtteforening:   Margit Hartmann     tlf.: 74 46 13 21 
Ballebro Bådelaug:  Kristian Toft     tlf.: 74 46 11 71 
Blans Vandværk:  Torsten Hvidt                   tlf.  74 46 99 33/ 
         25 14 29 30  
Sundeved Tennisklub:  Kathrine Drejer     tlf.: 74 46 12 88  
Fodbold BNS  Karsten Krabbe     tlf.: 40 57 73 10   
 
 
 

Udlejning af Blans 
klubhus 
 
Vedr. udlejning af Blans Klubhus 
kontakt: 
 

Jette Krabbe 
Smedegade 20 
Tlf. 4027 7310 
___________________________ 
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 
Ved afregningsspørgsmål kon-
takt vores regnskabskontor på 
telefon nummer 9639 9100 
 
 



3 

Konfirmander 2010Konfirmander 2010Konfirmander 2010Konfirmander 2010    
 
Den 25. april     Den 2. maj 
 
Anders Frank Jørgensen   Cecilie Kudsk Knudsen 
Kasper Frank Jørgensen   Sune Nielsen Ramsing 
Josh Peter Oechsle Lorenzen   Palle Hørdum Larsen 
Brian Mogensen     Oliver Christensen 
Alex Rønhøj Andersen    Mads Kristoffersen 
Alexander Petz Christensen   Lena Than Samsøe 
Helena Augustinus Daabeck 
Pernille Lykke Christensen    
Mads Peter Madsen 
Nicolai Lykkegaard Pedersen 
Peter Leonhard Lauritzen 
Søren Lorenzen 
Malene Egtved Moos 
Karsten Ritter 
Daniel Naamann Thaysen 
Camilla Madsen 
Nicolaj Overgaard Wilhelmsen 
Julius Dan Jensen 
 

Ha en rigtig god dag alle sammenHa en rigtig god dag alle sammenHa en rigtig god dag alle sammenHa en rigtig god dag alle sammen    
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Amatørastronom Per Pedersen (Pottegade) havde taget to stjernekik-
kerter med til foredrag i Blans Klubhus. Der blev entusiastisk fortalt og 
der var ro i salen imens – for det var spændende. 
 
Der kom mange fascinerende fakta på bordet i aftenens løb. Tæller 
man f.eks. alle sandkorn på al-verdenens strande, bliver tallet  
mega stort - tæller man alle stjerner i himmelrummet bliver tallet endnu 
større. 
Det kan være svært at skelne de forskellige stjernegrupper fra hinan-
den. En god metode til nybegynderen, er at anvende et køkkenrullerør. 
Røret skæres, i bedste Jørgen Clevin stil, til i den rette længde og bru-
ges som kikkert. Derved kan øjet fokusere på det stjernebillede man 
gerne vi se og derved lukke andet lys ude. 
Per Pedersen forklarede livligt om hans kikkerter og teknikken med at 
indstille dem efter Nordstjernen. Der blev pillet og kikket - både i den 
ene ende af stjernekikkerten og i den anden ende.  
Efter en kort tur over klimadebatten (som ikke nødvendigvis er menne-
skeskabt) kom foredragsholderen til sidst ind på meteornedslag. Dino-
saurerne uddøde for 65 millioner år side, formodentlig på grund af et 
asteroide nedslag. Hvis en tilsvarende 10km diameter-sten f.eks. faldt 
ned i Stillehavet i dag (eller i morgen), ville den skabe en 1 km stor 
Tsunami og danne en støvsky (støv fra havbunden!) der ville dække 
jorden i måske tre måneder. 
 
Et rigtig godt arrangement fra Landsbylauget. Arrangementet foreslås 
fulgt op af en tur, hvor vi kommer med Per på observation en dag - om 
det så bliver solpletter eller galakser vi skal kikke på - det vil vise sig - 
vi glæder os allerede. 
 
Ken Mathiasen 

Oplysende aften i stjernes skygge 
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DIN HUND HAR 
INGEN  
   SAMVITTIGHED 
Ven æ hæ’ lawe PUMLE  

HVAD MED DIG ???? 

HUSK AT SAMLE OP!!! 
SÅ  HAUS  LICHE  Å  SAML’E  

OP !!!!!  

Hundeejer som samler op, det er kun en vane som alle burde kunne lære!!!! 
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Fælles bestyrelsesmøde for Bakkensbro skole og  
Ullerup Børnegård 

 
Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19-21 

 
Deltagere 

Børnehaven Camilla - Torben -  Berit  - Alice - Tine. 
     Edith – Kirsten - Christel 

Skolen  Anne  - Britt  -  Janny  - Hanne  -  Finn 
                                              Søs  – An – Søren - Helga 

Afbud  Lars , Claus  
 
Referat: 

Præsentation 
Præsentationsrunde afholdt 

Orientering om situationen i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg. 
Orientering fra skolen : 
Selv om den nuværende skolebestyrelse erstattes af en ny pr.0 1 08,. arbejder 
den  aktivt mht. møder mv. omkring et kommende børneunivers. Det er ønske-
ligt, at der åbnes mulighed for, at medlemmer af den kommende skolebestyrelse 
deltager i møderne i foråret, når valget har fundet sted. 

 
Gensidig forventningsafklaring for etablering af Børneunivers: 
     a:    Hvor er vi nu?  

Børnehavebestyrelse og skolebestyrelse +  ledelser ønsker at arbejde frem mod 
et børneunivers uanset udfaldet af ansøgningen til ministeriet omkring ledelses-
formen. I processen frem mod etableringen af et børneunivers vil skabelsen af  
ejerskab fra alle involverede parter være et centralt fokuspunkt og et succeskri-
terie.  Ullerup Børnegård ejer selv bygningerne, og disse anvendes, indtil et  
børneunivers er bygget fysisk. 
Orientering om udviklingen i Børnehuset Blans. Man er afventende, men åbent 
for et samarbejde også den vej, såfremt en forespørgsel skulle finde sted. 

 
b:  Tidsperspektiv for etablering af fælles bestyrelse 
Samarbejdet styrkes nu i de 2 bestyrelser, så grundlaget er lagt. 
Når der er fælles bygninger,  vælges til fælles bestyrelse. De fremtidige valg er 
2 årige, men man sidder i bestyrelsen i 4 år. Det forventes, at Fagcenteret er 
behjælpelig med materiale omkring Styrelsesvedtægten. 

 
Fælles opstart på Børneunivers - drøftelse. 
Se under pkt. 5 
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Hvad beslutter vi? 
A:      Fælles indkøb, kontorhjælp m.m. 

                Forsøges iværksat foråret 2010. Christel og  Søren undersøger  
                muligheder/iværksætter  tiltag 
. 

 B:     Hvor ofte mødes vi – og i hvilket regi? 
                3 møder + pædagogiske dage fastsættes :  
                 Marts:    
                Tema: ”Lær hinandens bestyrelser at kende” 
                             Et orienteringsmøde omkring arbejde/kompetencer mv. i  de  
                              forskellige bestyrelser.  
                             Deltagere: ovenfor nævnte deltagere  
                 Maj        
                 Tema:  Den ny styrelsesvedtægt  
                             Deltagere: ovenfor nævnte deltagere + invitation til de personer,              
        der er  valgt til den ny skolebestyrelse 
                 August   
                 Tema:  Orienteringsmøde fra de forskellige bestyrelser  
                             Deltagere: børnehavebestyrelsen +ovennævnte medlemmer/ledelse    
         fra børnehaven samt den ny skolebestyrelse + ledelse og  
                             medarbejdere i skolebestyrelsen 
                             Søren og Christel aftaler mødedatoer 

C:     Medarbejderinddragelse  
                 Se også pkt. 3a 
       Gradvis orientering i foråret 2010. Egentlig fælles opstart efteråret 2010:          
       Tema: Fusion til et børneunivers 
       Tidspunkt: sensommer 2010 fredag/lørdagsarr. –  på neutral grund f.eks.     
       Christianslyst.  
       Konsulent udefra, der styrer processen. og evt. følger processen.. 
       Deltagere: Pædagogisk  personale bh - sfo -skole + bestyrelser. Tilbud til    
        sekretær gives. Herefter planlægges fællesmøder til det videre forløb. 
              Christel og Søren er tovholdere. Datoer udmeldes hurtigst muligt 
 

  D:    Forslag til tiltag forår 2010 
                 Der arbejdes på flg. forslag og tilbagemelding gives fra begge parter 
                 at alle børn fra børnehaven/forældre er aktivt deltagende i skolefestenden     
       27. maj.  

20-01-2010 
Referent 

Helga Prehn 
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        Ballebro Kiosken 
Åben alle ugens dag. 

Tlf.:  74461614 

salon Sanni`s 

 
Blansskovvej 25    
Tlf. 21772877 

Ullerup & Omegns Husholdningforening afholder 

Tema aften med fokus på Sundhed & Velvære på 

Ballebro Færgekro onsdag den 14. april kl. 19.00 

Pris 65 kr. inkl. Kaffe 

Frisør Sanni: Sanni´s: Hår, styling og hovedbund 

Susan Mathiesen: Ullerup Zoneterapi: Hvad er zoneterapi? Hvorfor  
                     virker det? Hvad virker det imod. 

Henriette Daabeck: Ernæring & Sundhed: Motivation, kostkompasset, 
mellemmåltider 

Tilmelding: Lilly Lund 73461069 el. Helle Ohlsen 76461701 
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Lysavisen 
 
Henrik Philipson er blevet den nye redaktør af lysavisen. Ønsker 
man noget indsat på lysavisen, det kan være reklame, plakater for 
arrangementer eller foto fra dagligdagen i Blans så kontakt Henrik 
på 
mobilnr. 21960461 eller send en mail til hen-
rik.philipson@gmail.com 
Lysavisen hænger omme hos købmanden og vil løbende blive opda-
teret. 
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Ny redaktør af Blansingeren søgesNy redaktør af Blansingeren søgesNy redaktør af Blansingeren søgesNy redaktør af Blansingeren søges    
 
Jeg har gennem de sidste mange år har skrevet Blansingeren og synes 
nu at det er på tide der kommer friske øjne på avisen, så derfor søges 
der en som vil overtage avisen fra august. Der er ikke det store i opga-
ven. Avisen udkommer mellem 3-4 gange om året. Avisen bliver trykt i 
340 eksemplarer på skolen og vi i landsbylauget hjælper med at folde 
den. Derefter har vi et par gode udbringer rundt om i byen som søger 
for at avisen kommer ud. Avisen bliver lavet i  Microsoft Publisher. 
Programmet medfølger.  
Har det din interesse så henvend dig til mig på 40287288 eller send en 
mail på sp@bbsyd.dk 
 
Susanne Philipson 
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Referat fra fællesspisning og generalforsamling i Blans 
Landsbylaug den 26. febr. 2010 

 
Ca. 25 personer var mødt op til fællesspisning og generalforsamling, dejligt. 
Så mange har vi ikke været i mange år til en generalforsamling i hverken 
BUI, klubhuset og Landsbylauget. Så enten var det, fordi alle kunne denne 
fredag aften eller også var det fordi, Ken Mathiasen havde stået for en god 
menu, der kunne lægge bunden inden det alvorlige. 
Dette var den første generalforsamling for alle foreninger i Blans, der nu fak-
tisk er kommet ind under Blans Landsbylaugs vinger. 
Det har været et meget aktivt og travlt år for Blans Landsbylaug, der har væ-
ret afholdt 11 bestyrelsesmøder, derudover diverse øvrige adhoc- møder om-
kring byfest, sammenlægning med BUI, Klubhus og BIB. 
 
Vi startede året ud med at afholde 2 generalforsamlinger i BUI, Klubhuset og 
i Landsbylauget, så vi officielt kunne lægge de 3 foreninger sammen. Det gik 
smertefrit med BUI, men med klubhuset blandede Sønderborg kommune sig, 
da Sundeved kommune i sin tid har givet et rente og afdragsfrit lån på kr. 
125.000,-. De havde opsagt driftsaftalen omkring tilskud til rengøring af om-
klædnings-rum, da der ikke var så mange aktiviteter i gang mere. Dette betød 
at vi afholdt en række møder med Friskolen, da det hovedsagligt er dem, der 
bruger lokalerne. De har nu siden 1. jan. 2009 haft rengøringen med ind under 
deres vinger, ligesom de betaler for al varme og strøm, der bliver brugt, både i 
forbindelse med omklædningsrummene med også for selve klubhuset. Kom-
munen betaler nu friskolen for de reelle timer gymnastiksalen bliver brugt til 
gymnastik og for 12 timer om året som Landsbylauget har ret til at bruge 
gymnastiksalen til større arrangementer eller lign. Ligesom Landsbylauget for 
tilskud til et par fodboldhold på banerne om sommeren. 
Igen i år har landsbylauget stået for at arrangere rengøring af BIBs legeplads. 
Dette fungerede godt de fleste måneder, men vi er åbenbart nød til at have en, 
der tjekker op på de tovholdere, der har meldt sig. Da der desværre kiksede en 
lang periode hen over sommeren. 
Pludselig meldte Stina Karlsson sig med et koncept til en byfest, sammen 
med Morten Latter fra Center Pub i Gråsten. Landsbylauget meldte sig på 
banen til at hjælpe, sammen med tombola-pigerne, men støtteforeningen 
meldte pas, så hele overskuddet på ca. kr. 8.400,-  står på byfestkontoen til 
brug for årets byfest. Men vi valgte så også at give et tilskud til gymnastik-
redskaber på kr. 1.500,- og løbeveste til den nystartede løbeklub. Så lidt gavn 
har pengene igen fået for byens borgere. 
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Stina og Morten Latter står igen i år for byfesten den 18. – 20. juni 2010 med 
hjælp fra Blans Landsbylaug og støtteforeningen for friskolen vil gerne delta-
ge igen. 
 
Sct. Hans festen gik igen godt med en kvindelig taler byrådsmedlem Charlot-
te Riis Engelbrecht fra Avnbøl. Vi hædrede også vores ”gamle” formand 
Lorens Petersen, som jo desværre er flyttet fra byen. Han er blevet det 1. 
Æresmedlem af Blans Landsbylaug. 
 
I juni henvendte BIB (Blans i bevægelse) sig for at få BIB langt ind under 
landsbylauget, det kunne vi ikke umiddelbart gå med til. Der blev derefter 
afholdt en række møder med deltagere fra kommunen, BIB, Eckersberg fri-
skole og Blans Landsbylaug. Følgende blev endelig besluttet: 
Betalingsnøgle og ansvarsfordeling fremover: 
Kommunen har det overordnede ansvar for legepladsen. 
Kommunens legepladsinspektør foretager månedligt eftersyn af legepladsen 
Kommunen betaler for diverse materialer til udbedringer, faldgrus, stenmel, 
planter og maling efter behov. 
Eckersberg Friskole ”frigiver” fremover frivillig forældrearbejdskraft til ved-
ligeholdelse af redskaber mv. ifølge løbende rapporter fra kommunens lege-
pladsinspektør. 
Skolens pedel slår græsset på bakken ved amfiscenen en gang om måneden i 
vækstperioden. Kommunen klipper de øvrige græsarealer. 
Øvrige ”grønne opgaver” står Landsbylauget for. Landsbylauget står for ren-
gøringsplanen og checker at opgaverne udføres iflg. planen. Der aftales, at 
der afholdes et årligt møde mellem kommunen, landsbylauget og Eckersberg 
friskole om status på legepladsen. Kommunen indkalder til møde. 
Susanne Philipson kom med i bestyrelsen for Blans Landsbylaug fra BiB. 
 
Landsbylauget har afholdt et fællesmøde med Avnbøl/ Ullerup Landsbylaug 
og Nybøl Landsby-laug, hvor vi udveksler erfaringer. Vi indgik også i et sam-
arbejde med Husholdningsforeningen og Avnbøl/Ullerup Landsbylaug om et 
fælles arrangement på Bakkenbro skole med et foredrag om Grønland. Lige-
som vi har afholdt valgmøde i klubhuset i oktober. 
Vi har også deltaget i et landdistriksfest på Gråsten Landsbrugskole, hvor 
fremtidens landsbysamfund bl.a. var til debat. 
 
I starten af november afholdt vi den 1. fællesspisning i klubhuset, hvor Got-
fred og Fritz lavede noget dejlig mad. Det var en stor succes, der deltog 30 
personer og de havde en rigtig hyggelig fredag aften, som de gerne så genta-
get. 
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Vi deltog også i friskolens årlige julemarked, hvor vi fortalte lidt om os selv, 
og efterlyste gode ideer, til hvad vi kunne arbejde med fremover. Vi skal dog 
understrege, at vi gerne hjælper ideerne på vej, men vi er ikke dem der nød-
vendigvis udfører dem. 
Her i januar har vi så haft det sidste arrangement et ”stjerneaften”, hvor der 
blev kikket lidt på stjerner fra klubhuset. 
Så alt i alt et rigtig travlt år for Blans Landsbylaug. 
Calle Friedrichs og Ken Mathiasen valgte at stoppe i bestyrelsen efter at have 
været med siden starten. I stedet fik vi valgt Karin Skov og Arne Brændemo-
se. 
 
Vi fik nogle rigtig gode diskussioner og generalforsamlingen valgte at ned-
sætte en gruppe bestående af John Knudsen, John Solkær, Erik Lauridsen og 
Rita Nielsen, der skal drøfte byudviklingen i Blans over de næste måneder. 
 
Rita Nielsen 
formand 
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 Det sker i Blans  

 
14.  april  Tema aften med fokus på Sundhed &  
   Velvære på Ballebro Færgekro kl. 19.00 
 
25. april  Konfirmation 
 
2. maj  Konfirmation 

  
 

  

 
   


