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Bestyrelsesformænd til aktiviteter i Blans
Landsbylauget:
Friskolen:
Støtteforening:
Ballebro Bådelaug:
Sundeved Tennisklub:
Fodbold BNS:
Blans Vandværk:

Rita Nielsen
Jeppe Bastholm
Marianne Neumann
Kristian Toft
Kathrine Drejer
Karsten Krabbe
Torsten Hvidt

tlf.. 74 46 17 46
tlf.: 74 46 11 45
tlf.: 26 37 35 12
tlf.: 74 46 11 71
tlf.: 74 46 12 88
tlf.: 40 57 73 10
tlf.: 74 46 99 33/
25 14 29 30

Blans Vandværk

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,-.
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Ved brud kontakt formand
Torsten Hvidt
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.

GODT NYTÅR!
Jeg vil på Landsbylaugets vegne gerne ønske alle indbyggere i Blans
og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for den gode opbakning til vores arrangementer, det er dejligt at mærke at Blans ikke
er ved at uddø helt. Tak også for sparring og gode idéer, dem kan vi
aldrig få for mange af.
Men jeg vil også speciel rette en STOR TAK til
alle udbringerne af Blansingeren, det er utroligt
dejligt, at I på hurtig og sikkert vis bringer Blansingeren ud i alle kroge af Blans. Dejligt at I stadig
på trods af vejr og vind gider blive ved. Tusind tak
skal I have fra Landsbylauget.
Rita Nielsen
Formand
————————————————————————————-Blans Landsbylaug har som noget nyt i år prøvet at lave en lille happening i forbindelse med tænding af byens juletræ. Så alle unge som ældre er inviteret til at par hyggelige timer, vi håber dermed at være
med til at alle blansingere rigtig kommer i julestemning. (Se annonce
for arrangementet andetsteds i bladet)
————————————————————————————-Blans Landsbylaug prøver aktivt på at holde øje med mange ting i
Blans og omegn. Bl.a har vi foranlediget, at det meget vakkelvorne og
ujævne fortov ved købmandens parkeringplads er blevet lavet. Så hvis I
opdager noget, som I ikke selv orientere kommunen eller andre om, så
sig til, det kan være vi kan være med til at hjælpe.
————————————————————————————--
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En solstråle siger farvel
”En solstråle, en arbejdshest, en arbejdsbi” Kærlige og velmente ord
falder nemt fra Vester Sottrup tandkliniks personale, når deres nyligt
pensionerede klinikchef Bente Dubgaard skal beskrives. ”Bente viser
tillid og tryghed og så er hun engageret i sit arbejde. Hun giver energi
til huset og er lige som en god leder skal være”. Klinikassistent Gitte
Torning Christensen smiler og sender Bente et kærligt blik. Det er tydeligt, at Bente vil blive savnet.
Men faktum er, at Bente efter 37 år som tandlæge har holdt sin sidste
arbejdsdag på Vester Sottrup tandklinik. ”Jeg blev ansat i 1977 som
klinikchef. Tidligere lokalpolitiker Lenna Bødker, der dengang sad
med i ansættelsesudvalget, fortalte for nyligt ved min afskedsreception,
at der blandt politikerne i Sundeved var en del dybt betænkelige herrer.
”En klinikchef skal da være en mand. Hun er jo kun en bette pige!”
”Men nu har jeg vist dem, at jeg kunne” slår Bente fast.
Og det må man jo give Bente ret i. For Bente har været en vellidt og
dedikeret klinikchef gennem sine 33 år i Vester Sottrup. Som tidligere
skoleelev i Sundeved i 70-80’erne og nuværende mor til tre børn, der
alle følges i Vester Sottrup tandklinik, ved jeg af erfaring, at hos Bente
kan man trygt komme. Også selvom alt måske ikke er helt, som det
skal være.
”Vi lavede for nogle år siden en brugerundersøgelse” fortæller klinikassistent Susanne Rathje Hansen.”Den var bare så positiv. Tit oplever
vi, at forældre fra andre distrikter søger os, fordi de har hørt, at Bente
har et godt tag på børnene. Det har hun nu også på forældrene” siger
Susanne med et smil.
”At være tandlæge er i høj grad et spørgsmål om pædagogik og psykologi. Det er vigtigt, der er et tillidsforhold og en respekt imellem os og
barnet. Her på klinikken har vi en fælles ånd og vi sætter barnet i centrum. Den personlige kontakt betyder meget. Det har været fantastisk
dejligt at have så mange børn og unge igennem mine hænder i alle de
år. Øjnene og smilene kommer jeg til at savne”.
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”Vores mantra her på klinikken er ”Den forebyggende tandpleje er den
bedste tandpleje”. Det har vi som team arbejdet hårdt for. I gamle Sundeved kommune havde vi politikernes bevågenhed og vi fik et godt
profylaktisk arbejde op at stå. Vi sørgede for at komme tidligt ud i dagplejen, børnehaver og skoler for at børste tænder med børnene og give
en forståelse for gode vaner.”
”Profylakse er enormt vigtigt. Det forhindrer jo, at børnene får huller i
tænderne. Og det er en indsats, der kan løses af klinikassistenter eller
tandplejere. Smart, da det i dag kan være svært at tiltrække nye tandlæger. Her i Vester Sottrup har vi været nogle af foregangsmændene for
en sådan forebyggende indsats. Men personalet skal selvfølgelig brænde for ideen og bakke op. Ellers fungerer det ikke. Det er klart”.
Siden jeg blev uddannet på Århus tandlægeskole i 1973 har jeg da
mærket en forandring. Det kan jo ikke være anderledes. Vi har en anden kultur i dag. Børnene er blevet projekter. Og rent fagligt var det jo
sådan i 70’erne, at børnene jeg startede med alle sammen var vant til
lattergas og blev boret fra øre til øre. Sådan er det heldigvis ikke i dag.
Mange har rigtig fine tænder og hører musik, mens de er i stolen. Desværre får mange børn og unge i dag syreskader. Det er de store
"syreflasker" altså cola og lignende, der er årsagen til de varige syreskader på tænderne.” Man kan tydeligt mærke, at stod det til Bente,
blev alt slik, sukker og sodavand bandlyst, men sådan er verden jo desværre ikke, så der vil fortsat være behov for en velkvalificeret tandpleje
i fremtiden. ”Det er en rigtig god ide at børnefamilier laver aftale om,
hvor meget og især hvor tit, Karius og Baktus skal fodres”.
”Jeg har arbejdet meget med at lære børnene gode vaner. At de skal
børste halvt tandkød – halvt tand”. (Jo, den sætning kan jeg godt huske
fra min tid på Bakkensbro Skole, når Bente kom og vi skulle have fluorskylning). ”Sig til din mor og far, at i SKAL børste tænder hver dag”.
”Ja,ja” svarede en lille dreng en dag ”Men min fars tandbørste er jo alt
for stor, Bente!”
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”I gammel Sundeved kommune havde vi et tæt og årelangt samarbejde
vedr. tandregulering med specialtandlæge Jørgen Burhøj. Han arbejdede i 4 nabokommuner og kom her i sine røde træsko en uge hver måned. Vi havde et utroligt givtigt samarbejde, som jeg satte stor pris på”.
Bente sidder eftertænktsomt og overvejer den næste sætning.
”Jeg ønsker Sønderborg Kommunes tandpleje al mulig held og lykke i
fremtiden. Der skal jo ske en massiv ændring af strukturen. Fremover
vil der kun være tre klinikker. Gråsten tandklinik skal betjene Gråsten,
Broager, og en del af det gamle Sundeved. Den resterende del af Sundeved skal til Sønderborg. Alt med bøjler er nu udliciteret til en privat
specialtandlæge, som har lejet sig ind på Humlehøj tandklinik. Min efterfølger Cornelia Obermann er også allerede ansat. Vi har haft et overlap og jeg er tryg ved at overlade posten til hende.”
Jo, der kommer til at ske store ændringer. Ikke kun for tandklinikken
og Bentes højtbeskattede medarbejdere. Men også for Bente. For dagligdagen som klinikchef er slut og tiden som pensionist kan begynde.
”Jeg har altid været meget aktiv. Og nu, hvor min mand også er pensioneret, håber jeg, at vi kan få lejlighed til at udvide vort nyligt påbegyndte liv som campister. For jeg kan så godt lide at rejse og opdage
nye steder. Min have har også en speciel plads i mit hjerte. Der elsker
jeg at bruge mine kræfter. Og så er der jo vores børn og tre dejlige børnebørn. Det bliver dejligt at få mere tid til dem” slutter Bente.
På vegne af alle børn og forældre og et engageret personale ønskes
Bente et skønt og givtigt otium.
Tusind tak for indsatsen på Vester Sottrup tandklinik.
Jens Kjeldsen Ulstrup
_________________________________________________________
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Åbent Hus
På Sundeved Ældrecenter
Lørdag d. 20. november 2010
kl.14.00 – 16.30
Der sælges hjemmelavede ting fra
Terapien og Aktivitetscenteret
Dekorationer - Nørkleklub Tøj fra Friendtex Sønderjydske historier Besøg af Julemanden
Konkurrencer og meget mere.
Vores meget populære tombola
Der er også mulighed for at købe
Kaffe / Gløgg med hjemmebagt
lagkage og æbleskiver
Alle er velkommen
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Gå på biblioteket, når det passer dig
Biblioteket Vester Sottrup har udvidet åbningstiden, så det nu er muligt
at komme på biblioteket på alle tidspunkter af dagen. Det giver dagplejere og børneinstitutioner mulighed for at bruge biblioteket, når det
passer ind i børnenes rytme, og det giver den erhvervsaktive mulighed
for at komme på biblioteket efter endt arbejdsdag.
Biblioteket er fremover tilgængeligt på alle hverdage fra kl. 8 – 22 og
på lørdage og søndage fra kl. 8 – 17.
For at benytte den udvidede åbningstid skal du være registreret som
låner på biblioteket, og du skal have en pinkode. Herefter kan du selv
låse sig ind ved hjælp af dit sygesikringsbevis og pinkode og benytte
alle bibliotekets tilbud.
Du kan ”græsse” langs reolerne og finde en god roman eller film til den
mørke vinteraften, ideer til dit næste rejsemål, historiske facts om krigen i 1864, eller anvisninger på, hvordan du bygger din nye carport. Du
kan læse aviser og tidsskrifter, spille et spil med børnene og søge oplysninger på internettet.
Du kan også hjemmefra via bibliotekets hjemmeside
www.biblioteket.sonderborg.dk bestille de bøger eller andet, du er interesseret i. Når de er klar til afhentning får du besked, og du kan hente
dem, når det passer dig.
Bibliotekets udlåns- og afleveringsautomat er nem at bruge. Der ligger
en vejledning ved automaten, og personalet viser dig gerne, når de er til
stede, hvordan du skal gøre.
Når man går ind på biblioteket bliver man registreret, og der er videoovervågning ved indgangen og i lokalerne. Erfaringen fra kommunens
øvrige selvbetjente biblioteker er, at brugerne tager medansvar og passer godt på biblioteket. Det vil naturligvis også være tilfældet i Vester
Sottrup.
10

Det vil stadig være muligt at få hjælp af personalet og komme på tidspunkter, hvor man ikke skal klare det hele selv. Personalet træffes som
hidtil
Mandage
Onsdage
Torsdage
Fredage

kl. 13 -17
kl. 13 -19
kl. 9-15
kl. 13 -17

Biblioteket i Vester Sottrup fungerer nu som et reelt mødested for områdets borgere, og det kan bruges både til formelle møder og som det
sted, man f.eks. i weekenden kan møde andre fra lokalområdet.
Hidtil har bibliotekets bøger, aviser, cd´er m.v. været bag lås og lukke
de fleste af døgnets timer. Det er nu ændret og vi håber, at borgerne i
Sundeved-området vil tage godt imod det nye tilbud.
Biblioteket Vester Sottrup ligger på Skolevej 8 og har tlf. nummer
8872 4207
Brug dit lokale bibliotek – det er nærliggende
Birgit Bjerregård Jessen
Bibliotekschef
Biblioteket
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Nu er der mulighed for at komme ind og se
Danish Crown, Blans
Tirsdag den 23. november 2010 kl. 19:00
Der er kun 25 pladser og det går efter først til mølle.
Mødested: På slagteriets parkeringsplads kl. 18:45
Tilmelding senest den 14. november 2010
Tilmelding til: Harry Ebbesen tlf. 74461339
Med venlig hilsen
Blans Landsbylaug.
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http://www.vemmingbundstrandcafe.dk
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☺ TRÆNING I LOKALOMRÅDET ☺
Mit navn er Hanne Riis Lassen.
Siden først i maj har jeg været så heldig at få lov til at træne mange
dejlige mennesker primært i Blans, hvor det hele begyndte. Jeg underviser i Latin, Thai Bo og Funk og sammen får vi pulsen op på forskellige måder.
LATIN ER: Bevægelse til latinrytmer, hvor udgangspunktet er alle de
latinamerikanske danse. Disse danse udmærker sig ved at være super
gode til at få en flot figur bl.a. ved at have godt gang i mavemusklerne.
Vi får pulsen godt op og sveder, samtidig med at vi har det sjovt. Vi
bygger op i blokke for at alle kan være med.
THAI BO ER: Fuld skrue til hurtigt pumpende rytmer der får dig til at
give den fuld gas. Med en blanding af karate og boksning får vi pulsen
helt i top, da man bare får lyst til at give mere og mere. Igen bygger vi
op i blokke. Dog er dette trimning af hele kroppen så der arbejdes både
med højre og venstre side af denne.
Mine træningsdage er som følger:
MANDAG:

15.45-16.45 i Adsbøl på skolen (ulige mandage)
18.15-19.15 i Blans på skolen.
19.45-21.15 på Rinkenæshus.

TIRSDAG:

17.15-18.15 i Blans på skolen

ONSDAG:

18.15-19.15 i Blans på skolen

TORSDAG:

15.45-16.45 i Adsbøl på skolen
17.15-18.15 i Blans på skolen

FREDAG:

16.15-17.15 i Ullerup på skolen
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Ud over at træne jer dejlige mennesker er jeg gift og mor. Jeg bor i Felsted med min dejlige mand og vores fire skønne børn i alderen 2-13 år.
Jeg er uddannet folkeskolelærer og underviser på Gråsten Friskole hvor
jeg også er pædagog i SFOen.
Det var lidt om mig og mit virke og jeg håber at vi ses et af stederne
snart ☺

Ballebro Kiosken
KET
K
U
L søndag.
Åben tirsdag
R til
E
T
VIN 74 46 16 14
Tlf.:

Pølsevogn udlejes
for 500 kr.
Kontakt Rita Nielsen på
74 46 17 46
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HJÆLP LOKALHISTORISK ARKIV
Lokalhistorisk arkiv vil gerne have hjælp til at finde ud af noget mere
om disse billeder.
Hvem er disse fire mænd på billedet, og er det fra Blans mejeri?
Vi har et gæt på, at personen nederst til venstre måske er Arthur Lehmann fra Bovrup.

Hvor er dette billede fra og hvem er personerne?
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Henvendelser vedrørende billederne må gerne ske til Marie Hansen på
telefon 74 46 14 70.
Blans Landsbylaug har inviteret HC Clausen og Marie Hansen fra Lokalarkivet til at vise billeder fra “Blans i gamle dage.

Tirsdag den 25. januar 2011 i gymnastiksalen på skolen.
Hvis I har nogle gamle billeder fra Blans, er arkivet meget interesserede i at låne dem til affotografering. Så tag dem med denne aften.
Reserver allerede nu aftenen til en hyggelig snak om gamle dage.
Mere om arrangementet i næste Blansinger, der udkommer midt i januar.
Venlig hilsen
Karin Skov
Blans Landsbylaug
_________________________________________________________
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Blomstrende Landsby
Tirsdag den 26. oktober 2010 stod den på ”Blomstrende Landsby” i
Nybøl klubhus. Carsten Blomberg fra LanddistrikterneHus i Vejen og
Karsten Gram fra Sønderborg kommune kom og fortalte rigtig inspirerende for programmet ”Blomstrende Landsby”. - Tjek evt. selv hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk
Der var mødt ca. 35 borgere op for at blive inspireret til at gøre deres
yderste for – at netop deres landsby skal blive en blomstrende landsby.
Vi i Blans Landsbylaug skal have drøftet, hvad vi gør fremover. Nu har
Landsbylauget eksisteret siden 2006, som et af de første i kommunen,
og vi skal nu til at finde ud af, hvad der mere skal til for at Blans er et
attraktivt sted at leve og bo. Dette kan programmet ”blomstrende landsby” hjælpe os rigtigt meget med, men det kræver også et stort arbejde.
Hvis I kære borgere har godt ideer, som I mener, vi alle kan få gav af,
så kontakt gerne en af bestyrelsesmedlemmerne i Blans Landsbylaug:
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
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LATIN/THAI BO EVENT
LØRDAG d. 04.12. kl. 13-16
og/eller
MANDAG d. 27.12. kl. 13-16
STED: GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE
Vi forbrænder en masse julegodter ☺
Det koster 50 kr. pr. event at deltage.
Man behøver ikke at deltage I begge for at være med ☺

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIGT ☺
BARE MØD OP. BARN SOM VOKSEN ☺
Hvis jeres børn er små, kan de bare kigge på.
Der skal nok være nogen at lege med ☺

M.v.h. Hanne Riis Lassen
Thai Bo og Funk Instruktør, Underviser i Latin
74 68 84 27/28 13 84 27
For de der har lyst,
er der æbleskiver og gløgg/saft bag efter begge gange.
Det er naturligvis med i prisen ☺ ☺ ☺
LATIN: Med udgangspunkt i de latinamerikanske danse, kommer hofterne, de kvindelige former samt brugen af de skrå
mavemuskler i fokus.
THAI BO: Med udgangspunkt i karate og boksning får vi pulsen rigtig godt op til hurtigt pumpende musik. Hele kroppen
er i fokus og trimmes.
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Eckersberg Friskole
En skole, der gerne vil mere end bare at undervise 120 elever.
Jeg, Morten Ellegaard, blev skolens
leder i april. Samtidig blev børnehaven en del af skolen, og dermed
skiftede skolen navn til Eckersberg
Børneunivers.
Pt. Er der 120 elever på skolen og
30 børn i børnehaven.
I den forgangne tid har vi på skolen
og i børnehaven haft besøg af familier, der har været interesseret i at se
og opleve vores univers - det ser ud til, at vi bliver flere.
Min første tid på skolen, har været meget positiv. Jeg har mødt mange
mennesker og haft nok af opgaver at gå i gang med. Mange bolde er og
skal kastes i luften, og jeg vil gøre mit til, at så mange som muligt bliver grebet igen.
Vi forsøger at give eleverne den bedste undervisning ud fra de givne
rammer og med troen på, at der skal være en balance mellem de praktiske, kreative, musiske, motoriske og teoretiske aktiviteter. Barnet får
mulighed for at udvikle et bredt spekter af evner og kompetencer.
En skole, som Eckersberg Friskole, kan ikke leve uden et stort forældreengagement. Vi forventer, at forældrene tager del i deres børns skolegang og bidrager med nogle arbejdstimer. Både af rent praktiske årsager, så vi sparer penge, der kan gå til undervisningsmidler og lejrskoler, men bestemt også fordi det er med til at skabe et godt fællesskab
omkring skolen.
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Jeg håber på sigt, at skolen kan komme til at fungere som samlingspunkt – et kulturhus, hvor der er mulighed for mange forskelligartede
aktiviteter for både børn, unge og voksne i alle aldre.
Nu har jeg ikke været her så længe, men det har været dejligt at høre
lige fra hornmusik til at se glæden i 40-50 kvinders ansigter, når de har
mødtes til Zumba.
Alle traditioner ændres og tilpasser sig tiden. Noget går tabt, andet
kommer til. Det afgørende er, at vi skaber nogle traditioner sammen –
som binder os sammen som familie, som landsby og at vi udvikler vore
fællesskaber. Fællesskaber, der passer til det sted og den tid, vi lever i.
I samarbejde med Blans Landsbylaug har vi søgt midler ved Mads
Clausen fonden til indretning af et multiaktivitetshus, ”kulturhus
Blans” - til udøvelse af kulturaktiviteter, sportsaktiviteter og andre rekreative aktiviteter. Dette skulle gerne komme til gavn for alle landsbyens borgere fra ”vugge til grav”.
Husk, I er altid velkomne på skolen. Jeg viser gerne lokalerne frem og
fortæller om skolen.
————————————————————————————--

Salon Sanni`s
Blansskovvej 25
Tlf. 21 77 28 77
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Det sker i Blans
15. november:

Konfekt ved Henriette Daabeck
/ Ullerup og Omegns husholdningsforening.

20. november

Åbent hus på Sundeved ældrecenter

23. november:

Besøg hos Danish Crown / Blans Landsbylaug

27. november:

Juletræet tændes kl. 15.00 / Blans Landsbylaug

27/28 november Julemarked på Eckersberg Friskole /
Støtteforeningen.
2. december

Julelotto / Støtteforeningen

4. december

Latin/Thai bo event

5. december

Adventsmøde / Ullerup og Omegns husholdnings
forening.

27 december

Latin/Thai bo event.

6. januar

Lottospil / Støtteforeningen

8. januar:

Aeobicdag / Sundeved Gymnastikforening

10. januar:

Deadline for stof til Blansingeren
Sendes til: sindbjerg83@hotmail.com

Blansingeren ønsker Jer alle en rigtig glædelig
jul samt et lykkebringende nytår.
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