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Landsby 

lauget 

 26. årgang 2012 

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! 

    Tennisklubben 

Eckersberg Børneunivers 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 

Lena Fink, kassere, Langbro 6, tlf. 27 51 74 17  

Tydda Neumann, sekretær, Langbro 5, tlf. 74 46 17 38  

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 2012 

Nr. 4  1. november    Medio november 2012 

Nr. 1  10. januar    Medio januar 2013 

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: 

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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Foredrag med Grethe Nørgaard 

Sidst i januar fortalte Grethe Nørgaard (datter af Britta & Børge 
Nørgaard) om sit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp og om 
Nødhjælpsorganisationernes hjælp i Indien. 
Der var et pænt fremmøde til en spændende og veltilrettelagt 
aften i klubhuset. 
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HUSK AT TILMELDE DIG  
SUNDEVED GYMNASTIKFORENINGS  

GYMNASTIKSKOLE 2012 
 

SE MERE PÅ 
 

WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK 
 

VI SES 
 

Sidste frist for tilmelding er d. 8 maj 2012 

 

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING 

SØGER INSTRUKTØRER /  

HJÆLPEINSTRUKTØRER. 

 

Er det noget for dig, at blive instruktør for f.eks.  
et drenge hold eller måske hjælpeinstruktør på et pige hold 

med fuld fart på - der er mange muligheder. 
 

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

KITTY OG NIELS RASCH 

Skolevej 24    

Vester So�rup    

6400 Sønderborg 
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HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 
 

KONTAKT REDAKTIONEN FOR  
YDERLIGERE INFORMATIONER.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ole Prinds  
 

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

 
Din lokale butik med: 

- Dagligvarer 
- Tips og lotto 
- Apotekerudsalg 
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Referat fra generalforsamling for  
Blans Landsbylaug 2011 

 
 
Vi startede igen med en fællesspisning, hvor Anna Hansen, Marianne og Bir-
te Agerley stod for en dejlig middag, som ca. 50 personer nød godt af. 
 
2011 har for Blans Landsbylaug været et forholdsvis stille og roligt år, der har 
været afholdt 7 bestyrelsesmøder, derudover et par møder omkring en even-
tuel byfest/høstfest, som dog blev aflyst pga. manglende opbakning fra byens 
borgere.  
 
Hen over året har bestyrelsen stået for tjekning af klubhuset i forbindelse 
med udlejning, det har været udlejet 10 gange, samt 1 gang hovedrengøring i 
foråret. Ligesom Arne Brændemoes har lavet diverse småreparationer, så 
klubhuset igen fremstår vedligeholdt både udvendigt og indvendigt. 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 legepladsen 
hen over sommeren. Dette fungerede rigtig godt i år, efter at Arne Brænne-
moes har overtaget styringen af det. Det er jo kønnest at kikke på, så længe 
det er holdt pænt rent. 
 
Den 3. april mødte en god flok af byens borgere igen op til den årlige rengø-
ring 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 22. april 
2012 og håber mange vil hjælpe til et par timer.  
 
Sct. Hans festen gik igen rigtig godt med byrådsmedlem Peter Jørgensen 
som taler. Vejret var igen upåklageligt og der var mødt rigtig mange menne-
sker op, vi havde også et formiddabelt salg af øl (fadøl). 
 
Landsbylauget har afholdt et fællesmøde den 13. april 2011 med Avnbøl/ 
Ullerup Landsbylaug og Nybøl Landsbylaug, hvor vi udveksler erfaringer og 
drøfter fremtidige projekter.  
 
I starten af maj deltog Rita endvidere i en bustur for kommunens politikere 
rundt i ”gamle Sundeved, Gråsten og Broager kommuner.” Hvor vi enkelte 
landsbylaug havde mulighed for at fortælle politikerne, hvad der rør sig ude i 
udkanten af kommunen. Det var en rigtig spændende tur, også for os delta-
gere fra landsbylaugene, at se hvad de andre går og pusler med. 
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Ellers gik meget af de tidlige forår 2011 med at drøfte frem og tilbage med 
kommunen omkring badebroen ved Ballebro. Rigtig mange borgere ville ger-
ne, at vi bevarede en badebro ved Ballebro, men vi som landsbylaug ønske-
de ikke umiddelbart at overtage den. Dette skyldes bl.a. prisen som i første 
omgang var på kr. 50.000,-, men også arbejdsmængden, som vi i bestyrel-
sen ikke umiddelbart kunne overskue at skulle påtage os. Der var også for-
sikringer, vedligeholdelse m.v. som skulle undersøges.  Men i 11. time meld-
te Nis Philipsen sig som tovholder, han ville gerne sørge for mandskab og 
for at skaffe maskiner til at sætte broen i vandet og igen tage den op. Så 
besluttede vi i bestyrelsen at overtage broen for den formidable pris af kr. 
100,-, som den var sat ned til. Tusind tak til Nis og co. for dette initiativ, hå-
ber så blot på at broen holder i rigtig mange år. Ellers må vi måske ud at 
samle penge blandt byens borgere til vedligeholdelsen, som man bl.a. har 
gjort i Alnor. 
 
Vores Blansingen kører rigtig godt med Eva Hinrichsen som tovholder og 
redaktør, men det er stadig noget trægt at få indlæg til bladet.  Det ville være 
fint hvis de få foreninger, der er tilbage i Blans ville komme med lidt nyt en-
gang imellem. Ligesom vi hver gang prøver at få et indlæg fra skolen med. 
Det lykkedes ikke altid. Måske i 2012 kommer kirkebladet også til at indgå i 
Blansingeren, det har været på bedding et stykke tid. Det er et flot og profes-
sionelt blad, vi har fået, men det kræver også, at der er nogle der hjælper 
økonomisk via annoncer. Det er det pt. lidt tyndt med. Vi håber stadig, vi kan 
finde penge til at lave et flot blad fremover. 
 
Vi gentog i år juletræstændingen den lørdag eftermiddag inden 1. søndag i 
advent. I år skulle godteposerne købes for 20,- og det gav ikke ligeså stor 
tilstrømning som sidste år. Der blev kun solgt ca. 40 poser. Men vi havde en 
hyggelig eftermiddag igen med Viggo som julemand, tak for det. 
 
Den 30. januar 2012 holdt vi et spændende foredrag med en af byens 
”bysbørn” Grethe Nørgaard, hvor hun fortalte om hendes ophold i Indien i 2 
år via Folkekirkens Nødhjælp.  Det var rigtig interessant og de ca. 25 men-
nesker, der var mødt op var mange af dem, vi normalt ikke ser ret tit til ar-
rangementer i landsbylauget.  
 
Hjemmesiden er kommet godt op at køre, Martin Madsen prøver hele tiden 
af ajourføre den, men vi tager også gerne imod indlæg fra specielt de øvrige 
foreninger. Det er gratis at komme med på siden.  
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Vi har ikke lavet så mange foredrag eller arrangmenter i 2011, men det skyl-
des bl.a. at Støtteforeningen for friskolen, sendte en meget fyldigt program på 
gaden, og der er jo ingen grund til at vi få foreninger, der er tilbage i Blans 
udkonkurrerer hinanden. Men vi har da afholdt 2 dejlige fællesspisninger igen 
i 2011. 1 til generalforsamlingen i februar og 1 igen i den 18. november, hvor 
Jens Skov og Karsten Krabbe lavede en dejlig julefrokost. Det er en god tra-
dition med fælles-spisning, så det skal vi nok blive ved med at gentage, så 
længe i bakker om det. 
 
Fremtiden: 
 
Gode arrangementer som byens borgere vil bakke op om. Bl.a. skal vi i fæl-
lesskab med Avnbøl/Ullerup Landsbylaug have lavet et møde omkring evt. 
vindmøller ved Slagteriet. Vi overvejer at lave en ekstra happening omkring 
Sct. Hans i år, da den falder på en lørdag. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke udbringerne af Blansingeren for deres store arbej-
de, alle hjælpene fra rengøringsdagen (en ren by),  Sct. Hans og fra rengø-
ring af legepladsen for de kræfter der er lagt i dette, så vi får en bedre og 
kønnere by at bo i.  
 
På bestyrelsen vegne 
 
Rita Nielsen 
formand 
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Kom med ud i det dejlige forårsvejr  
 

Landsbylauget for Blans og omegn 
afholder sammen med  

Danmarks Naturfredningsforening  
 

Affaldsindsamling  
 

Søndag den 22. april 2012.  
 

Vi samles ved Blans Klubhus kl. 10.00  
og får tildelt en rute. 

 
Der afsluttes kl. ca 12.00. 

 
Det plejer at være en rigtig god og hyggelig tur 

 
Med venlig hilsen 

 
Landsbylaug for Blans og omegn 

Rita Nielsen, 74461746 
 
Hygge, samvær og den gode sag. Affaldsindsamlingen er 
en hyggelig og social måde at give naturen en hånd på - 

samtidig får man hilst på nye mennesker man ikke kender, 
eller sagt goddaw til naboen 
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Konfirmation 2012 
 

Konfirmander den 29. april 
 

Martin Johannes Friedrichsen 
Tunnelvej 2, Avnbøl 

 
Mikkel Ågård Jørgensen 

Sølvtøft 10, Avnbøl  
 

Julie Pagel Nielsen 
Smedetoft 1, Avnbøl 

 
Catalina Anastasia Pedersen 

Pottegade 5, Blans 
 

Laura Christine Bruhn Valentin 
Avnbøløstenvej 13 

 
Michael Kring 

Aabenraavej 160, Ullerup 
 

Lonnie Lie Petersen 
Kalvetoft 4, Ullerup 

 
Nicklas Alnor Hansen 
Avnbølæstenvej 2A 

 
Marie-Louise Lykkegaard Petersen 

Kalvetoft 2, Ullerup 
 

Søs Sølve Elsbøl 
Blansskovvej 23, Blans 
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Konfirmation 2012 
 

Konfirmander den 6. maj 
 

Anne Bastholm 
Bækgade 3, Blans 

 
Philip Fredensborg-Bjarnt 

Povlstoft 28, Blans 
 

Christine Brøndum Knarhøj Petersen 
Bækgade 13, Blans 

 
Olivia Eiberg Kastrup 

Batterivej 17, Sønderborg 
 

Jeanette Ketelsen Lorenzen 
Møllehøj 15, Avnbøl 

 
Jacob Skriver Møller 

Peerløkke 69, Sottrup 
 

Mikkel Schmidt Frederichsen 
Rosenvej 53, Ullerup 

 
Anne Wiborg Antonsen 
Blansskovvej 7, Blans 

 
Lasse Christensen 

Blåkrogvej 33, Varnæs 
 

Andreas Rahr Neumann 
Nr. Møllevej 3, Øster Snogbæk 
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Generalforsamling i Blans Vandværk  

den 09.02.2012 
 
 
Vanens tro blev generalforsamlingen afholdt på Ballebro 
Færgekro, hvor 15 borgere mødte frem. 
 
2011 har været et spændende år, da vi dels har haft kam-
pagne for opmåling af stophaner og dermed har kunnet få 
tegnet et ret nøjagtigt kort over ledningsnettet. Vi siger tak til 
alle som har hjulpet os med at sætte flag ved stophanerne. 
 
Dels har vi sat et stort renoveringsarbejde i gang vedrøren-
de selve vandværket. På generalforsamlingen blev der vist 
billeder fra arbejdet. 
 
Vandværket har planer om at få foretaget nogle vedtægts-
ændringer, dels eksisterer Sundeved kommune ikke mere, 
dels for at få præciseret nogle retningslinjer for bi- og ho-
vedmåler. Samtidig bliver hovedlinjerne i vedtægterne til-
passet Dansk Vandværksforening. 
 
 
Regnskabet udviste et underskud på kr. 226.755 for 2011, 
hvilket er begrundet i opmåling af ledningsnet og renove-
ringsarbejdet. Den likvide beholdning var ved årsafslutnin-
gen på kr. 932.961. 
 
Alt i alt har det været et meget tilfredsstillende år for vand-
værket. 
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HERREFODBOLD I BLANS 
 

KOM OG VÆR MED!!! 
 

VI SPILLER FODBOLD HVER TORSDAG KL. 
18.30 PÅ FODBOLDBANERNE VED ECKERS-

BERG FRISKOLE.  
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FASTELAVNSFEST I DAGPLEJEN 
 
Traditionen tro holdte vi, de kommunale dagplejer i Blans & Avn-
bøl/Ullerup d. 22. februar 2012 fastelavnsfest for børnene og de-
res forældre. Børnene var flot udklædte, som bl.a. Supermand, 
Peter Plys, Pippi, Rasmus Klump osv. Først var der sang med 
efterfælgende tøndeslagning. Formiddagen blev sluttet af med 
fastelavnsboller og frugt.  

 
Tusind tak for en hyggelig fastelavnsfest 

 
Dagplejerne i Blans & Avnbøl/Ullerup 
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