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Landsby 

lauget 

 24. årgang 2011 

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! 

    Tennisklubben 

Eckersberg Friskole og 
Støtteforeningen 

www.blans.infoland.dk  
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BLANS LANDSBYLAUG 
 

BESTYRELSEN: 
 

Rita Nielsen, formand, Svinget 2, tlf. 74 46 17 46 

Arne Brændemose Jensen, næstformand, Povlstoft 25, tlf. 61 69 79 12 

Jette Krabbe, sekretær, Smedegade 20, tlf. 40 27 73 10 

Karin Skov, kasserer, Rønnemos 1A, 74 46 17 67 

Martin Hanquist Madsen, webmaster, Smedegade 3, tlf. 61 66 68 83 

Viggo Hansen, bestyrelsesmedlem, Smedegade 16A,  74 46 18 87 

BLADET: 

Blad nr,;  Indsendelsesfrist:  Udkommer: 

Nr. 3  16. august    Ultimo august 2011 

Nr. 4  1. november    Medio november 2011 

Nr. 1  10. januar    Medio januar 2012 

Nr. 2  12. april    Ultimo april  2012 

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 

REDAKTIONEN:  

Eva Sindbjerg Hinrichsen, Smedegade 3, 22 23 65 28.  

sindbjerg83@hotmail.com 
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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans 

Friskolen:    Jeppe Bastholm   tlf.: 74 46 11 45 

Støtteforening:   Marianne Neumann  tlf.: 26 37 35 12 

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: 

Jette Krabbe 
Smedegade 20 

Tlf. 40 27 73 10 
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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OPSTARTSMØDE TIL 

ÅRETS HØSTFEST 
 

ONSDAG DEN 11. MAJ 2011  
KL. 19.00 I KLUBHUSET 

 

Der bliver ingen byfest i år, der er ikke kræfter i bestyrelsen 
til at stille en byfest på benene. Stina Carlsson er fraflyttet 
og Morten Latter ønsker heller ikke, at deltage i samme om-
fang som tidligere. 
 
Så bestyrelsen har besluttet, at holde en høstfest lørdag den 
10. september 2011, hvor der evt. skal foregå nogle aktivi-
teter for børn og barnlige sjæle om dagen, og så afsluttes 
med en kanon fest om aftenen i gymnastiksalen. 
 
MEN….. der skal stadig bruges hjælpere/idémagere, lidt an-
derledes aktiviteter m.v., så alle interesserede bedes komme 
til opstartsmøde, så vi kan få aftalt, hvad der skal ske. 

   
 Rita Nielsen, Landsbylauget 
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Besøg på Danish Crown Blans. 
 
Tirsdag den 23. november 2010 var 25 forventningsfulde bor-
gere samlet til besøg på slagteriet ”Danish Crown”, Blans. 
 
Det var Blans Landsbylaug der havde fået turen op og stå, og 
vi blev ikke skuffet. Fritz Møller guidede os rigtig godt igennem 
en spændende arbejdsplads. 
 
Vi så hvordan de forarbejdede de forskellige kødstykker på gri-
sen, lige fra det stykke der blev gjort klar til bacon, som for en 
stor dels vedkommende bliver sendt til England, men også 
mange andre lande. Vi var i blod kælderen og se hvordan de 
hvide og røde blodlegemer bliver skilt. Vi var også inde, at se 
hvor grisene kommer ind fra staldene, hvorefter selve proces-
sen af slagtningen starter. 
 
Vi så ligeledes hvordan de mange robotter arbejdede i produkti-
onen og ikke mindst i pakkeriet, det var utroligt spændende. 
 
Efter rundvisningen sluttede vi af med, at stille de spørgsmål til 
Fritz, som vi ikke havde fået svar på under rundvisningen, lige-
som Fritz gav os en grundig instruktion inden rundvisningen. 
 
Til sidst sluttede vi af med kaffe og kage (lille lyserød gris). 
 
Der skal lyde en stor tak til Fritz Møller og Danish Crown for en 
rigtig god aften. 
 
Med venlig hilsen 
 
Harry Ebbesen 
Blans Landsbylaug. 
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Bestyrelsens beretning for Blans Landsbylaug 2010 
 

Velkommen til generalforsamling i Blans Landsbylaug. 
 
Det har været et været en mere normalt år end 2009 for Blans 
Landsbylaug, der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, derud-
over diverse møder omkring byfest. Samt et enkelt møde om-
kring udvikling af byggegrunde i Blans. 
 
Vi har nu fået samkørt alle de tidligere foreninger, som er kom-
met ind under Blans landsbylaugs vinger. BUI, Klubhus og BIB. 
 
Hen over året har bestyrelsen stået for tjekning af klubhuset i 
forbindelse med udlejning, samt 1 gang hovedrengøring i foråret. 
Ligesom Arne Brændemoes har malet og repareret de udvendi-
ge vinskeder, så klubhuset igen fremstår vedligeholdt udvendig. 
Susanne har med hjælp fra skolen og andre frivillige fået repare-
ret det, der manglede på legepladsen. Så den også fremstår for-
svarlig. 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 
BIBs legeplads. Dette fungerede godt de fleste måneder, men vi 
er åbenbart nød til at være mere skrap, da det igen kiksede en 
lang periode  hen over sommeren. Det er jo ikke så kønt for by-
en at se på. Håber vi alle kan hjælpes med at få det gjort bedre. 
 
I 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 3. april og håber mange vil hjælpe til et par 
timer. 
 
Vi fik igen med stor hjælp fra Morten Latter og Stina stablet en 
byfest på benene, nogle dejlige dage i juni. Det gav et overskud 
på kr. 16.791 til Landsbylauget til hjælp til arrangementer eller 
vedligeholdelse af klubhuset, dejligt. 
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Sct. Hans festen gik igen rigtig godt med skoleleder Morten Elle-
gaard, Eckersberg Friskole som taler. Vejret var igen upåklage-
ligt og der var mødt rigtig mange mennesker op, vi havde også 
et formidabelt salg af øl (fadøl). 
 
Landsbylauget har afholdt et fællesmøde med Avnbøl/ Ullerup 
Landsbylaug og Nybøl Landsbylaug, hvor vi udveksler erfarin-
ger. Ligesom vi har lavet 2 fælles arrangementer i Nybøl Klub-
hus. Et omkring nedskæring i forbindelse med budget 2010 og et 
omkring projektet ”Blomstrende landsby” 
 
Vi har fået ny redaktør af Blansingen, Eva Hinrichsen, Smedega-
de meldte sig og det fungere fortræffeligt. Samtidig har vi indgå-
et samarbejde med Avnbøl/Ullerup Landsbylaug om trykning af 
bladet. Det er noget mere professionelt og effektivt end tidligere. 
Men det er så også noget dyrere, Bl.a. fordi det er i farver. Men 
vi har så her fra 1. januar valgt igen at opkræve lidt for annoncer 
i bladet. Det har kørt på frihjul i et par år. Vi håber borgerne ta-
ger godt imod det flotte blad. 
 
Vi har indkøbt ny fryser og 2 mokkamaster kaffemaskiner til 
klubhuset. Ligesom vi har bevilliget 50% af minimål, så vi kan 
blive ved med at have lidt fodbold i Blans. 
 
Formanden har deltaget i en del møder sammen med Friskolen 
og børnehaven om udbygning af SFO-lokalerne til mere sam-
lingssted. Danfoss havde lavet en ekstra pulje i anledning af ju-
bilæum. Vi fik desværre ikke noget, så projektet er pt. lagt lidt 
hen. 
 
Den 23. november havde vi arrangeret besøg på Slagteriet også 
efter opfordning fra en borger. Vi var 25 tilmeldte (max.) der fik 
en interessant gennemgang af Fritz. Dette gentager vi nok igen 
engang til efteråret. 
 
 



8 

Efter opfordring fra en af byens borgere (frisør Sanni), lavede vi 
et arrangement i forbindelse med tænding af byens juletræ. Det 
var en kæmpe succes, der var nok et sted mellem 100-150 men-
nesker mødt op i bidende kulde ca. 8 graders frost. Til lidt jule-
hygge på Kirsten og Kristian Tofts plads og uddeling af godtepo-
ser til børnene. 
 
Bænkene ved Ballebro overfor kiosk er blevet repareret af Blans 
Landsbylaug (Arne B.) 
 
Hjemmesiden er kommet godt op at køre og vi har haft Harry og 
Arne på kursus, så send gerne ting der skal med. Specielt fra 
de øvrige foreninger, vi tager det gerne med på siden gratis. 
 
Her i januar har vi så haft det sidste arrangement i år med lokal-
historisk arkiv. Der kom godt 50 personer og vi fik Sønderjysk 
kaffebord og hørte om det gamle Blans. Rigtig interessant. 
 
Fremtiden: 
 
Gode arrangementer som byens borgere vil bakke op om. Skal 
vi sælge Blans Klubhus.?? 
 
Til sidst vil jeg gerne takke udbringerne af Blansingeren for de-
res store arbejde, alle hjælpene fra rengøringsdagen (en ren by),  
byfesten, Sct. Hans og fra rengøring af legepladsen for de kræf-
ter 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 Landsbylaug og dermed 
Blans som andet et kun et sted at bo, gik ikke uden, at der er 
nogle ihærdige mennesker, som jer der vil gøre et stort stykke 
arbejde for Blans. Tusind, tusind tak…… 
 
På bestyrelsen vegne 
 
Rita Nielsen 
formand 
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BADEBRO VED BALLEBRO?????? 
 
Et flertal i byrådet har ved godkendelsen af budgettet for i år 
bl.a. vedtaget, at badebroerne i Sønderborg kommune ikke skal 
opsættes mere. Landsbylauget fik så tilbudt dem til den famøse 
pris af kr. 50.000,-, samtidig med at vi selv skulle opsætte og 
vedligeholde dem…….. 
 
GLEM DET!!!!!  
 
Vi har så i de forgange 2 måneder efter megen skriverier frem 
og tilbage med forvaltningen, ligesom vi har haft gang i flere po-
litikere fra forskellige partier. Venstre, fælleslisten og socialde-
mokraterne.  Erik Lauritzen fra socialdemokraterne foreslog 
konstruktivt byrådet, at sagen skulle gå tilbage til Teknisk for-
valtning, og at de skulle kikke alvorligt på sagen igen. Det drejer 
sig om sølle kr. 400.000,- for hele kommunen, det burde kunne 
findes. Men…. dette fik han desværre ikke flertal fo,  flertals-
gruppen stemte imod. Så nu var gode råd dyre, da vi rigtig ger-
ne vil have badebroen op ved Ballebro. 
 
Efter megen diskussion frem og tilbage med mange forskellige 
mennesker (alle har åbenbart en mening om dette) er det endt 
med at Landsbylauget køber badebroen for kr. 100,-.  Nis Phil-
lipsen har så meldt sig på banen, som tovholder på at få skaffet 
folk og materiel til at få den sat i vandet og op igen til vinter. Tu-
sind tak for det Nis. 
 
Men….. nu hænger Landsbylauget på vedligeholdelsen, så vi 
håber den holder i mange år.  Da det er en meget bekostelig 
affære at få en ny. 
 
 
Rita Nielsen, formand 



10 

 
Sommeren nærmer sig med raske skridt og en af de 
faste traditioner i Blans er St. Hans arrangement ved 
Ballebro, dette laver vi ikke om på, så alle inviteres 

hermed til nogle hyggelige timer  
 

TORSDAG, DEN 23. JUNI 2011 fra 
kl. 19.00  

ved Ballebro 
 

BÅLTALE VED 
 PETER JØRGENSEN KL. 

20.30 
BYRÅDSMEDLEM VALGT FOR VENSTRE 

 

Landsbylauget stiller pølsevognen op igen, og der vil 
kunne købes fadøl, ringriderpølser mv. 
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En aften med Lokalhistorisk Arkiv 
 
I januar havde Landsbylauget invi-
teret til en spændende aften med 
Marie Hansen og HC Clausen fra 
Lokal historisk arkiv, og emnet var 
selvfølgelig ”Blans i gamle dage”. 
 
Der var mødt omkring 50 op til af-
tenen, og alle var i godt humør og opsat på en god aften. 
 

Der blev vist billeder af hvordan 
Blans så ud inden den ”nye” vej 
til Snogbæk og til Ullerup blev 
lavet, hvordan husene før var 
placeret. Der var mange billeder 
af nogen af de gamle familier fra 
Blans og omegn, der blev vist 
skolebilleder, Billeder fra Balle-
gård, og huset som jeg kender 
som læge Benzons hus, men 

som selvfølgelig hedder noget helt andet og rent faktisk har væ-
ret en gård. 
Ved alle fremvisninger bød man ind med, hvad man vidste om 
de forskellige motiver, så der kom mange sjover historier frem. 
I pausen blev der serveret et større kaffe bord. 
 
Vi siger hermed stor tak til 
både Marie Hansen og H.C. 
Clausen for en fremragende 
aften og til alle kagebagerne 
for de fine kager. 
 
Med venlig hilsen  
Jette Krabbe  
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Hårinspirationsaften med vores lokale frisør 
 
I marts arrangerede frisør Sanni en aften, hvor man kunne kom-
me og få inspiration og vejledning til frisure og hårpleje. 
 
Der mødte 11 friske piger/kvinder op til arrangementet, og selv 
om man måske synes det lyder af lidt, så var det faktisk fint for 
en aften som denne.  
Der var tid til at alle kunne kommer op og få demonstreret, 
hvordan man sætter håret til hverdag og til fest. 
Vi fik fortalt hvad man skal være opmærksom på når man væl-
ger frisure, så linien i hårsnittet passer med de fine linier vi jo 
alle med tiden får i ansigtet. 
Konfirmander fik også prøvesat håret og vejledning i hvilke fri-
surer der passer til unge piger. 
Alle var meget spørgelystne og der var mange gode grin. 
Vi fik konstateret at den vigtigste ingrediens må være hårlak, 
hårlak og hårlak. 
 
Rigtig mange tak til Sanni for den hyggelige aften. 
 
Med venlig hilsen 
Jette Krabbe 

 
HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 

 
KONTAKT REDAKTIONEN FOR  
YDERLIGERE INFORMATIONER 
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LATIN I BLANS  
Hver mandag kl. 18.15-19.15  
Hver tirsdag kl. 17.15-18.15  
Hver onsdag kl. 18.15-19.15  
Hver torsdag kl. 17.15-18.15  
i gymnastiksalen på skolen ☺  

 

LATIN: Med udgangspunkt i de latinamerikanske danse, 
kommer hofterne, de kvindelige former samt brugen af de 

skrå mavemuskler i fokus.  
Man medbringer 20 kr. og så er man med.  

Ingen binding. Alle kan deltage.  
Med venlig hilsen:  

 
Hanne Riis Lassen ☺  

 

Thai Bo og Funk Instruktør, Underviser i Latin  
74 68 84 27/28 13 84 27 eller Hanne_riis@yahoo.dk  

Find mig, og min gruppe, på Facebook!  
HVIS IKKE I HAR FACEBOOK, KAN I FÅ EN SMS VED AF-

LYSNINGER.  
DER HÆNGER OGSÅ EN SEDDEL PÅ TRÆNINGSSTEDET ☺ 

 

 Hvis du er til tre timers træning en gang imellem, 
kommer her datoer for event på Landbrugsskolen 

ved Gråsten, Det koster 50 kr.  
og alle kan deltage så længe de orker:  

Lørdage fra 10-13: 28.5., 23.7., 24.9. samt 26.11.  
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FÆLLES SPISNING I KLUBHUSET 

 
Fredag den 26. februar 2011 
havde Landsbylauget igen ar-
rangeret fælles spisning i klub-
huset til den formidable pris af 
kr. 30,- pr. person. For denne 
meget billige pris havde chef-
kokkene Jens Skov og Karsten 
Krabbe, så fået lavet en noget 
anderledes flæskesteg med 2 
slags hjemmelavet rødkål og 
flere forskellige slags kartofler. Ja, de havde endda også fundet 
lidt penge til at lave en lækkers dessert. På trods af at landsby-
lauget havde været så udspekuleret og arrangeret generalfor-
samling bagefter, så mødte et sted mellem 20 – 30 personer op 
til denne fantastisk hyggelige aften. Få den billige pris fik de så 

også gratis kaffe og lov til at 
ytre deres mening under ge-
neralforsamlingen. Det var 
der heldigvis mange, der hav-
de lyst til. TAK til kokkene for 
formidabel middag og for alle 
input under generalforsamlin-
gen. 

 

     
  Rita Nielsen, formand 
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HUSK AT TILMELDE DIG  
SUNDEVED GYMNASTIKFORENINGS  

GYMNASTIKSKOLE 2011 
 

DU FINDER TILMELDINGSBLANKETTEN PÅ  
 

WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK 
 

VI SES 
 



16 

Besøgstjenesten 
 
Besøgstjenesten i Sundeved som har eksisteret siden 1987 
og været medlem af Ældre mobiliseringen siden 2003 nedlag-
de sig selv ved et møde på Forsamlingsgården den 14. marts 
2011. 
 
Ved Dansk Røde Kors i Sundeved generalforsamling i Me-
nighedshuset i V. Sottrup den 17. marts, blev det besluttet en-
delig at oprette en Besøgstjeneste. 
 
Flere af besøgsvennerne fra det nu nedlagte Besøgstjeneste i 
Sundeved fortsætter i Dansk Røde Kors regi, hvor de vil besø-
ge de samme besøgsmodtagere som før. 
 
Har du lyst til at være besøgsven – eller vil du gerne modtage 
besøg, kan du kontakte aktivitetsleder Inge Jensen tlf. 
74461516. 
 
 

 
 

HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 
 

KONTAKT REDAKTIONEN FOR  
YDERLIGERE INFORMATIONER.  
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Pølsevogn udlejes 
for 500 kr. 

Kontakt Rita Nielsen på 
74 46 17 46 

FIND HOLGER  
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Ole Prinds  
 

Skoletoften 1, Blans 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 7446 14 19 

 
Din lokale butik med: 

- Dagligvarer 
- Tips og lotto 
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Har du lyst til at være med? 
 

HVER TIRSDAG KL. 10.00 ER DER STAVGANG -  

MED ELLER UDEN STAVE 

 
Alle er velkomne – Damer og herrer 

 
Mødested:  købmanden Prinds p-plads.  

Klokken 10.00 præcist går alle fremmødte – tilmelding ikke nødvendig 
 

Turen tager mellem 1 og 1½ time 

Affaldsindsamling 3. april 2011. 
 

I dejligt forårsvejr stævnede en flok Blansingere ud til landsind-
samlingen for at hjælpe Dansk Naturfredningsforening med at 
samle affald ind. 
Landsbylauget stillede med affalds-opsamlings-tænger og en 
kasse sodavand. Dansk Naturfredningsforening leverede poser, 
oplysningsmateriale og cigaret-stump-punge - og så var det el-
lers bare derudaf. 
 
Mange tak til indsamlerne for de to timer de gav til naturen og 
for at de havde taget det gode humør med. 
 
Ken Mathiasen 
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BNS Cup 2011 
- masser af bold og fest i Sundeved-Hallerne 
 

Lørdag den 29. januar var der igen masser af fodbold og festivitas i de 
2 Sundeved-Haller i Vester Sottrup. 370 elever og lærere fra de 4 sko-
ler i Sundeved havde nemlig tilmeldt sig ”BNS Cup 2011” – Fodbold-
klubben BNS’ store skolefodboldturnering, som i år blev afviklet for 
10. gang i træk. De mange små og store fodboldspillere stillede op på i 
alt 63 elev- og lærerhold, og der blev afviklet ca. 170 fodboldkampe 

denne sidste lørdag i januar. 

For os i Fodboldklubben BNS har 
vores skolefodboldstævne igen-
nem 10 år været en helt fantastisk 
dag med masser af glade børn, 
heppende forældre og stor aktivitet 
lige fra kl. 8 om morgenen til ca. 
kl. 20 i de 2 haller, fortæller Per 
Eggen, formand for Fodboldklub-
ben BNS. Der er nemlig tilmeldt 

hold i alle alderstrin, så der bliver spillet bold lige fra børnehaveklas-
serne op til 9. årgang – og så naturligvis lærerholdene, som absolut 
ikke lader børnene noget efter, hvad angår entusiasme og fightervilje. 

Årets skolemestre 2011 kom bredt fra de 4 skoler i gl. Sundeved Kom-
mune, og på lærersiden blev det de unge spillere fra Nydan SFO, der 
trak sig sejrrigt ud af kampene mod de øvrige, og lidt ældre lærerhold. 

For BNS er skolefodboldturneringen blevet en fin, tilbagevendende 
begivenhed, hvor vi kan give de mange fodboldinte-
resserede skolebørn lejlighed til at dyste mod hinan-
den. Og selvom rigtig mange allerede dyrker fodbold i 
BNS, så er turneringen en rigtig god mulighed for 
mange til at prøve fodboldspillet af, inden de melder 
sig ind i Fodboldklubben BNS, slutter Per Eggen. 
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Rengøring af grønne områder omkring  
legepladsen/skolen 2011 

 
       Tovholder 

Smedegade-Svinget  lør. 9. april  Erling Christensen 
 
Mosevej-Brobølvej-Pottegade lør. 30. april  Kirsten Fanø Clausen  
 
Povlstoft    lør. 14. maj  Ken Mathiasen  
 
Mejeritoften    lør. 4. jun.  Susanne Philipson  
 
Blansskovvej-Hjulervej- 
Blansskov    lør. 25. jun.  
 
Landsbylaug    lør. 16. jul.  Landsbylaug  
 
Blans Nørremark-Færgevej lør. 6. aug.  Christian Petersen  
 
Eckersbergvej-    
Blans Østermark   lør  27. aug.   Zivanovic /  
        Aleksandra Radoslav  
Skoletoften-Langbro- 
Blansgds.mark   lør. 17. sept.  Kristian Toft  
 
Bækgade-Vinklen-   lør. 8. okt,  Anette Thorsen / 
Ballebrovej       Jens Thomsen 
          
 
 
Rengøringen omfatter arealerne rundt om legeredskaberne, hocheybanen 
og shelterne 
    
Medbring et par haveredskaber såsom hakke - /skuffejern, kultivatorrive, 
løvrive. Større mængder haveaffald samles i klare plastposer. 
  
Se evt. www.blans.infoland.dk  
  
Landsbylauget    
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KONFIRMANDER 2011  
 

Den 24. april 
 
Anders Rytoft Mortensen    Bitte Antoinette Thorsen 
Brobølvej 12      Ballebrovej 2 
 
Bjørn Jensen     Daniel Büttner 
Mosevej 7      Povlstoft 5 
     
Emil Warming     Emma Freja Borg Pedersen 
Smøl 7, Broager     Povlstoft 11 
 
Emmeli Christensen    Gustav Brorholt Eriksen 
Snogbæk Nederby 14    Blansskovvej 21 
 
Ida Marie Rostgaard Clausen   Louise Mathiasen 
Blans Nørremark 34    Povlstoft 16 
 
Terkel Ørbæk Laursen 
Højsvej 13 
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HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 

 
KONTAKT REDAKTIONEN FOR  

YDERLIGERE INFORMATIONER.  

 
Den 1. maj 

 
Cecilie Clausen     Line Søholm Bertram 
Povlstoft 67      Bojskovskov 18 A 
 
Jeppe Trier Breinbjerg    Cecilie Katharine Frandsen  
Kalvetoft 4      Kalvetoft 25 
 
Line Lerud Vedel Stamp    Emil Jepsen 
Povlstoft 13      Avnbøløstenvej 15 
 
Morten Kristensen     Celina Lindhøj Mathiesen 
Avnbøløstenvej 67     Vestvejen 6 
 
Lukas Johann Møller    Mikkel Hermann Nielsen 
Bojskovvej 42     Smedetoft 1 
 
Hanne Pedersen     Frederik Emil Philip 
Bojskovvej 26     Kirkepold 8 
 
Line Philipson     Lasse Røpke 
Mejeritoften 10     Fredsløkke 7 
 
Marc Støchkel     Lasse Fischlein Sørensen 
Rosenvej 91      Nygade 4 
 
Elisabeth Ronja Vestergaard   Mads Hansen Vilhelmsen 
Avnbølgårdvej 9     Povlstoft 38 
 
Helena Witt      Rasmus Loff Østergaard 
Trekanten 19     Rosenvej 61 
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Blans vandværk, status og fremtid 
 

Vand, det er noget der kommer ud af vandhanen. Kvaliteten skal 
være i orden, og der skal være rigeligt af det, altid. Det er det 
bestyrelsen for vandværket skal sørge for. 
Vandet fra Blans Vandværk er generelt af meget høj kvalitet og 
bliver kontrolleret med analyser mindst to gange om året. Pesti-
cider eller organiske opløsningsmidler har vi aldrig fundet, og 
Coli bakterier, der er tegn på at vandet er forurenet af kloakvand 
eller indtrængen fra en mødding, har vi heller aldrig ikke set. 
Værdierne for nitrat, som mange har hørt om, ligger langt under 
den vejledende grænseværdi. 
Vi har i enkelte tilfælde set nogle ufarlige, men dog uønskede 
bakterier. De har heldigvis altid været væk når vi kort tid efter 
har fået foretaget en ny analyse. I alle tilfælde bliver vi kontrolle-
ret af kommunen og embedslægen, der automatisk får kopi af 
analyser, hvis værdierne er overskredet. Er der problemer, store 
eller små, bliver vi altid kontaktet, og i fællesskab sørger vi for at 
få rettet problemerne. 
For også i fremtiden at kunne opretholde en god forsyningssik-
kerhed til en rimelig pris, har vi iværksat forskellige tiltag da 
mange af værkets installationer er mellem 20 og 25 år gamle. 
Pumperne, der pumper det rene vand ud i ledningsnettet, skal 
erstattes med nogle nye effektive typer da vandforbruget nu er 
faldet fra ca. 73000 m3/år   til lidt under 30000 m3/år. 
Rentvandstanken skal efterses, og der skal laves forskellige æn-
dringer så risikoen for at der trænger snavs og andet ind i tanken 
mindskes. 
Der skal installeres en online overvågning af vandforbruget med 
en alarm, der gør det muligt at gribe ind når vandstanden i 
rentvandstanken bliver for lav. Samtidig håber vi at få et bedre 
redskab til at spore utætheder og lignende. 
Bl.a. for at mindske risikoen for brud på ledningsnettet, er vi sid-
ste år startet med at udskifte hovedledningen langs Mosevej. 
Her har vi tidligere haft en del ledningsbrud som sandsynligvis 
skyldes at jorden er specielt blød i dette område af byen. 
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Endelig har vi indhentet tilbud på opmåling af hele ledningsnet-
tet. I øjeblikket har vi nogle kort som vi ved ikke helt præcist vi-
ser hvor rør, stophaner og stikledninger befinder sig. Det er spe-
cielt et problem når der skal graves i jorden, da vi er forpligtet til 
at oplyse entreprenører om hvor rørene ligger. Giver vi forkerte 
oplysninger får vi ingen erstatning i tilfælde af et uheld. 
Sluttelig er vi ved at opdatere de vedtægter, der sidst blev juste-
ret i 1982. 
 
                 Torsten Hvidt 
                                            formand for Blans Vandværk. 
 
————————————————————————————-- 

 

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING 

SØGER INSTRUKTØRER /  

HJÆLPEINSTRUKTØRER. 

 

Er det noget for dig, at blive instruktør for f.eks.  
et forældre/barn hold eller måske hjælpeinstruktør på et 
pige/drenge hold med fuld fart på - der er mange mulighe-

der. 
 

Hvis du har tid og lyst, så kontakt  
Sundeved Gymnastikforening /  
Eva S. Hinrichsen 22 23 65 28. 

 
P.s. Hvis du gerne vil være hjælpeinstruktør skal du min. gå i 6 kl. 
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”En lille handling flytter mere end en stor holdning”. 
Inspirationstur til Friland på Djursland. 

 
Det er et godt slogan for mange af de aktiviteter som Andelssel-
skabet Friland ved Feldballe på Djursland står for. I de mange 
selvbyggede og miljøvenlige huse prøver beboerne at vise nye 
veje for, hvordan man kan leve sit liv på en sund og miljørigtig 
måde. 
De beskriver det sådan: 
-fra gældstynget villa til gældfrit selvbyggerhus 
-fra lønmodtager til iværksætter 
-fra bar mark til aktiv landsby 
 
 
På området var ca. 25 huse 
udelukkende bygget af gen-
brugs- og natur materialer. 
Enkelte af husene havde et tra-
ditionelt udseende, andre igen 
var mere fremmedartet. 
DR har de sidste 8 år vist ud-
sendelser om madlavning på 
udendørs køkken hvor grøntsager og andre råmaterialer dyrket 
på området og tilberedt af Anne Hjernøe. 
 
 

Formålet med turen var blandt 
andet at se hvordan huse kan 
bygges af naturmaterialer. Det 
være sig halm som bærende 
vægge, Tørret søgræs og muslin-
geskaller anvendt som isolering. 
Hjemmelavede solfangere frem-
stillet af sammenpressede øl- og 
coladåser klemt sammen omkring 
kobberrør. 
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Huset vi havde lejlighed til at se indvendig var en tilnærmet kopi i 
grundform af vikingehuset ved Trelleborg nær Slagelse. 
Halmhuse på et fundament af muslingeskaller pudset med ler-
mørtel inde og ude og malet med hjemmefremstillet diffusions-
åben maling i forskellige farver. 
En såkaldt masseovn, hvor 
temperaturen ligger på 800 til 
900 grader celcius, gennem 
kanaler og rør sørger den for 
opvarmning af huset. På 
grund af den høje temperatur 
skal den kun tømmes for aske 
en gang om året. 
Taget bestod af kraftig mem-
branfolie, jord i sække og til-
sået med stenbedsplanter. 
 
Husene var placeret på relativ store grunde, op til 3500 kvadrat-
meter. Prisen på et hus bygget af alternative materialer og gen-
brugsting ligger typisk på  halvdelen eller mindre af hvad et til-
svarende ”normalhus” med samme antal kvadratmeter koster. 
Et andet hus var opført indvendigt i et stort drivhus. Boligen var 
velisoleret, og derved behagelig at opholde sig i. Når det brage-
de med frost ude var der dejlig varmt inde. Og tilsvarende rar at 
bo i om sommeren. Her var det nødvendig at åbne flere store 
vinduer i drivhuset. 
 
Til flere af husene var anlagt biologiske rensningsanlæg beplan-
tet med pile træ. 
Selv lange frostperioder betyd ikke en ringere rensning af boli-
gens spildevand. 
Og pile planten har en særlig evnen til at optage og omdanne 
store mængder spildevand. 
Det rensede spildevand kan ledes direkte ud i vandløb. 
 
Oplevelser fra en spændende og anderledes dag på Djursland. 
Arne Brændmose 
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Det sker i Blans  
 

24. april:  Konfirmation - Eckersberg Friskole 
 
1. maj:  Konfirmation - Bakkensbro skole 
 
11. maj:  Opstartsmøde til Årets høstfest kl. 19.  
   i Klubhuset.  
 
23. juni:  Sankt Hans ved Ballebro kl. 19.00 
 
27-29 juni:  Gymnastikskole / Sundeved Gymnastikforening 
  

16. august: Deadline for stof til Blansingeren 

                  Sendes til: sindbjerg83@hotmail.com 
 
   


