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Landsby 

lauget 

 
23. 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 

Harry Ebbesen, næstformand + webmaster, Svinget 5, tlf. 74 46 13 39 

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

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

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

Susanne Philipson, bestyrelsesmedlem, Mejeritoften 10,  tlf. 74 46 19 95 

BLADET: 

Blad nr,;  Indsendelsesfrist:  Udkommer: 

Nr. 2  12. april    Ultimo april  2011 

Nr. 3  16. august    Ultimo august 2011 

Nr. 4  1. november    Medio november 2011 

Nr. 1  10 januar    Medio januar 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.  

sindjerg83@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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Nyt fra Landsbylauget 
 

• Bænkene ved færgelejet bliver brugt af mange, dog ikke i 
disse måneder, hvor sne og is har lagt sin kolde hånd på 
området. 

 I Landsbylauget har vi besluttet at bruge tiden til  
 renovering af bænkene. Der er indkøbt massive egetræs 
 planker som monteres på de bestående sokler.  
 Når temperaturen tillader, bliver de behandlet med 
 trætjære inden opsætningen. 
 
• Der arbejdes på, at der igen i år afholdes byfest i Blans - 

vi håber, at kunne have flere informationer i næste udgave 
af Blansingeren.  

Til leje 
 

Hvis nogen mangler et sted til overnatning eller ferie, har jeg en 
nyrenoveret aftægtsbolig med entré, stue med tekøkken, sove-

værelse og bad. Der er 4 sovepladser.  
 

Nærmere oplysninger ved 
 Else Lauritzen, ”Ll. Stabel” Blansskov 16  

tlf. 74 68 03 57 el. 25 79 48 96 

Pølsevogn udlejes 
for 500 kr. 

Kontakt Rita Nielsen på 
74 46 17 46 
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Salon Sanni`s 

    Blansskovvej 25    

Tlf. 21 77 28 77 

Temaaften om hår og hårpleje 
 

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.00 i  
Blans Klubhus 

 

Kom til en spændende aften med Sanni, som vil fortælle om hår 
og hårpleje, og om hvordan man sætter frisuren til hverdag og 
til fest. 
 
Der kan stilles spørgsmål om alt omkring hår, og hvis man har 
specielle spørgsmål omkring føn, glattejern, krøljern eller hvad 
det nu kan være, så tag det med, så vil Sanni svare så godt hun 
kan. 
 
Hvis man har langt hår kan det være en idé at tage elastikker 
og spænder med. 
Sanni vil også have lidt forskellige produkter med. 
 
Der er plads til 15 personer og det er tilmelding efter ”først til 
mølle” princippet. 
 
Tilmelding kan ske til Sanni på tlf.: 21 77 28 77, gerne på sms. 
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Et barsk farvel! 
 

Fredag den 26. november 2010 publicerer Jydske Vestkysten en artikel med 
titlen ”Stor fyringsrunde ved kommunen – 59-årig gartnerformand sagt op af 
Vej & Park”. Formanden er min mand, Viggo Hansen fra Blans.  

På byrådsmødet onsdag den 13. oktober 
2010 vedtog byrådet en række budgetbe-
sparelser, der blandt andet medfører omfat-
tende stillingsreduktioner inden for Vej & 
Park. I alt nedlægges 44 stillinger i Vej & 
Park, svarende til over en femtedel af de 
ansatte som et led i de kommunale spare-
runder. Formanden for teknisk udvalg, Peter 
Hansen fra Venstre, skulle angiveligt have 
sagt, at disse 44 stillinger tilsyneladende 
”kan undværes, uden at det stort set bliver at 
mærke”. 

Ifølge chefen for Vej & Park er hensigten i 
stedet, at satse på stordriftsfordele med stør-
re privat deltagelse – hvad det så end skal 
betyde… Erik Lauritzen fra Blansskov, som 
er næstformand i udvalget fra Socialdemo-
kratiet siger omvendt: "Det er en håbløs op-
gave at gennemføre fyringsrunder for at op-
nå besparelser i 2011. De penge kommer 
ikke hjem, og der kan heller ikke spares så 
meget som budgetteret ved at omstrukturere 
Vej & Park. Det er en ommer og massakre på Vej og Park.” 

Jeg kan dog ikke lade være med at spørge, hvilken betydning disse opsigel-
ser får for os blansingere i fremtiden?  

Vi bor jo i udkanten af en - efter sammenlægningen - stor kommune. Det un-
drer mig, at de to formænd, som er blevet sagt op, begge er faglærte inden 
for det grønne område.  

Antallet af faglærte inden for det grønne område vil efter nytår kunne tælles 
på én hånd, og derfor må beslutningen ses som udtryk for en markant nedpri-
oritering af det grønne område. Det kan få konsekvenser!  
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Min mand har fx kunnet nævne mange eksempler på fejl i forbindelse med 
beskæring af træer og buske, foretaget af ikke-faglærte. Det er eksempelvis 
en af grundene til, at min mand sammen med en af de andre grønne for-
mænd besluttede personligt at beskære det store, flotte træ over for Ballebro-
kiosken. For at nævne et andet eksempel blev de vilde roser langs Ballebro 
Strand i sommers klippet som en hæk. Jeg undrede mig og spurgte min 
mand, som sagde, at roserne har karakter af buske, som skal klippes helt ned 
for at kunne vokse fint igen. ”Men det går nok først op for dem,  når det er for 
sent!”, mente han.  

Så har beslutningerne betydning for os blansingere? Eller har vi bare et luk-
susproblem? Det har vi sikkert nok! Jeg føler mig dog sikker på, at kommunal 
opsætning af vores badebro ikke  fremover kan tages som en selvfølge! 
Hvem skal klare det? Det kan vel ikke anses som en opgave for landsbylau-
get på linje med vedligeholdelsen af vores fælles legeplads, som vi jo har  

Elses private initiativ at takke for.  

Måske vi fremover virkelig kan få brug for initiativer som Blomstrende Lands-
by (jf. http://blomstrendelandsby.dk/)  

-  og ikke mindst vores private engagement.  

Jeg skriver ikke mit synspunkt på vegne af min mand.  

Venlig hilsen 

Jean Katherine Hansen   

Viggos hustru 
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HUS SØGES TIL LEJE AF  

FAMILIE PÅ 5. 

Vi er en familie, som er ved at sælge  

vores hus i V. Sottrup.  
 

Vi søger derfor et hus til leje i Blans – så 
vi kan bo tættere ved børnenes skole. 

 

Vi søger hus/lejlighed på ca. 100 km. el-
ler mere - og gerne med 3 børneværel-

ser.  
Vi regner med, at kunne være indflyt-

ningsklar til ca. den 01.06.11 - eller efter 

aftale. 
 

Ring til Ronni Hildebrandt 23922679 - 
eller Marianne L. Hildebrandt på 

60729381. 
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ZUMBA 

I SUNDEVED GYMNASTIK FORENING 
 

Er du frisk på en aktiv start med latinamerikanske ryt-
mer i det nye år?  

Så, kan du gå til Zumba, hver søndag kl. 11-12 i 
gymnastiksalen på Nydamskolen i V. Sottrup, Skole-

vej 21.  

Start fra søndag den 9. jan 2011 til og med søndag 
den 17. april 2011. 

Pris: 300 kr. 

Sundeved Gymnastik Forening 

TAK 
Os der bor langt ude på landet vil gerne sige tak til de mænd 

som rykkede ud før og i julen og ryddede veje for os. Det er jo 
ikke en selvfølge, men jeg tror vi er mange som var lykkelige for 

at vi så kunne få familien samlet.  
Tusind tak 

Else Lauritzen 
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Juletræstænding i Blans d. 27. nov. 2010 
 

For første gang i den tid jeg 
har boet i Blans (siden 1999), 
havde vi d. 27. nov. 2010 ar-
rangeret juletræstænding 
sammen med byens frisør 
Sanni. 

Det var en rigtig hyggelig ef-
termiddag med dejlig solskin 
og masser af glade børn og 
voksne. 

Der var sat en lille pavillon op, hvorfra der 
blev solgt gløgg og æbleskiver. 

Søs Ries fortalte børnene og måske også 
lidt voksne en lille julehistorie, mens andre 
stod rundt omkring de små bålsteder og 
varmede sig og snakkede over en kop 
gløgg. 

Kl. 15.30 blev juletræet tændt, og minsand-
ten om ikke vi var så heldige at julemanden 
ved samme lejlighed kom forbi med en 

godtepose til de fremmødte børn. 
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HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 

 
KONTAKT REDAKTIONEN FOR  

YDERLIGERE INFORMATIONER.  
 

 

Jeg vil gerne sige tak til alle der mødte op for en hyggelig efter-
middag, og en særlig tak til Søs Ries og Julemanden fordi de 
ville være med til at lave lidt for børnene. Tak til Ken og Sonja 
Mathiassen fordi vi måtte låne strøm fra dem til lyskæden, tak til 
Helle og Nis Phillipsen for juletræet og til John og Anne Marie 
Petersen samt Kirsten og Kristian Toft fordi vi måtte låne deres 
indkørsel. 

Mange gode ønsker for det nye år til alle og på gensyn til de næ-
ste arrangementer. 

Jette Krabbe 
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Eckersberg Friskoles Støtteforening 
afholder 

Generalforsamling  
på skolen  

tirsdag d. 22. feb. 2011 
kl. 19.30 

 
Dagsorden iflg. Vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Aflæggelse af formandens beretning 
4. Aflæggelse af regnskab for 2010 
5. Ændring af vedtægter 
6. Indkomne forslag ( disse forslag skal være indgivet 

skriftligt til bestyrelsen senest mandag d. 7. febru-
ar 2011) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( vælges for 2 år) 
8. Valg af suppleanter (vælges for 1 år ) 
 
Støtteforeningen byder på kaffe/te og kage under gene-
ralforsamlingen. 
 
Mød op også selvom, at du ikke har børn på skolen. 
Vi har brug for mange flere hænder, end dem vi har lige 
nu, til at hjælpe ved alle de arrangementer vi holder i 
årets løb. En lille hjælp er bedre end ingen. Så kom og 
deltag, hvis ikke du vil i bestyrelsen, så meld dig som 
hjælper. 
 

Vel mødt 
 
Eckersberg  Friskoles  Støtteforening 
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BLANS I GAMLE DAGE 
 

TIRSDAG DEN 25. JANUAR 2011 KLOKKEN 19.00 I 
ECKERSBERG FRISKOLES GYMNASTIKSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvor ligger dette hus? 
 

 

LOKALARKIVET KOMMER OG VISER LYSBILLEDER FRA 
BLANS I GAMLE DAGE. 

 
TILMELDING TIL KAFFE OG KAGE (20 KR.)  

PÅ TLF NR 74 46 13 39 el. 61 69 79 12 
SENEST DEN 23.01.2011. 

 
HAR DU GAMLE BILLEDER FRA BLANS MÅ DU MEGET 
GERNE MEDBRINGE DEM IDET ARKIVET EVENTUELT 

GERNE VIL LÅNE DEM TIL AFFOTOGRAFERING. 
 

MED VENLIG HILSEN  

BLANS LANDSBYLAUG 

Der har ingen henvender været vedr. billederne, som var med i sidste udga-

ve af Blansingeren 
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               Sundeved 

Gymnastikforening 

  

Generalforsamling 

  
Mandag den 24. januar 2011 

kl. 19.00 

i Sundeved Hallens mødelokale 

  
Dagsorden ifølge vedtægter 

  
Sundeved Gymnastikforening 

byder på en forfriskning 

  
Alle er velkomne 

  

Landsbylauget gentager den fine succes med 
fællesspisning for alle interesserede: 

FREDAG DEN 25. FEBRUAR 2011 KL. 18.00  

I KLUBHUSET ER DER IGEN FÆLLESSPISNING. 

MENUEN ER FLÆSKESTEG MED RØDKÅL OG  

LAVES AF JENS SKOV OG KARSTEN KRABBE 

PRIS KR. 30,- MEDBRING SELV DRIKKEVARER 

Tilmelding senest den 23. febr. til Harry Ebbesen på tlf. 
74461339 eller email: harryebbesen@yahoo.dk  
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GENERALFORSAMLING I  
BLANS LANDSBYLAUG 

 
FREDAG DEN 25. FEBRUAR 2011  

KL. 19.30 
 

Dagsorden: 

• Valg af dirigent 

• Bestyrelsen beretning 

• Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse 

• Behandling af indkomne forslag, skal være formanden 
(Rita Nielsen, Svinget 2)  i henne senest  den 10. fe-
bruar 2011. 

• Laugets fremtidige arbejde 

• Forelæggelse af budget 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter, 
på valg er: 

Bestyrelsesmedlem Harry Ebbesen, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Susanne Philipsen, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Rita Nielsen, ønsker genvalg 

1 suppleant 

Valg af 2 revisorer 

1 suppleant 

• Eventuelt 

 

Velmødt 

 

Bestyrelsen 
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Det sker i Blans  
 

24. januar:  Generalforsamling Sundeved  
   Gymnastikforening kl. 19.00 i Sundeved Hal
   lens mødelokale.  
 
25. januar: Blans i gamle dage kl. 19.00 i  
   Eckersberg Friskoles gymnastiksal 
 
22. februar: Generalforsamling Eckersberg Friskoles  
   Støtteforening kl. 19.30 
 
25. februar: Fællesspisning og generalforsamling  
   Blans Landsbylaug kl. 18.00 
    
12. marts:  Gymnastikopvisning Sundeved  
   Gymnastikforening. 
 
22. marts:  Temaaften om hår og hårpleje kl. 19.00 i Blans 
   klubhus.  
 
23. marts:  Generalforsamling Blans Bådelaug kl. 19.30 på 
   Ballebro Færgekro  

 

12. april:  Deadline for stof til Blansingeren 

                    Sendes til: sindbjerg83@hotmail.com 
 

24. april:  Konfirmation - Eckerberg Friskole 
 
1. maj:  Konfirmation - Bakkensbro skole 
  
 

   


