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Landsby 

lauget 

 
26. 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. 1  10. januar    Medio januar 2012 

Nr. 2  12. april    Ultimo april  2012 

Nr. 3  16. august    Ultimo august 2012 

Nr. 4  1. november    Medio november 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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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 der er liv i Blans. Tak også for sparring og gode idéer, 
dem kan vi aldrig få for mange af. Så bliv endelig ved med at 
komme med dem. 

Der er dog nogle borgere, som jeg vil rette en speciel STOR 
TAK til:  

Først er det alle borgerne på de mange gader i Blans, der spe-
ciel i år har ydet en rigtig god indsats for at få det grønne områ-
de og legepladsen til at se indbydende og flot ud helt fra april til 
oktober. Dejligt, at vi ikke skal opleve, at det forfalder helt. Tu-
sind tak for jeres indsats. Vi vender tilbage i 2012. 

Men jeg vil også igen sige  TAK  til alle udbringerne af Blansin-
geren, 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.  

Hvis andre skulle have lyst til at give en hånd med både til stort 
og småt, så må I gerne give os en melding. Vi kan altid bruge 
gode hjælpere. 

 

Rita Nielsen 

Formand 
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OBS OBS OBS  

 

Kom og hør  Grethe Rosenberg Nørgaard 

 

Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 i Klubhuset 
 

Hun vil fortælle og vise billeder fra en spændende tid som 

udsendt  

 

Tag med på en rejse til sydøst asien! Kom og 
hør, tidligere bysbarn, Grethe Rosenberg 
Nørgaards beretning om oplevelser og ind-
tryk fra 1 års ophold i Indien med Folkekir-
kens Nødhjælp. Fortællingerne vil blive kryd-
ret med billeder. 

Landsbylauget 

OPFORDRING til alle i Blans, hvis I har en lille sjov historie el-

ler noget I gerne vil sige til hele Blans, så hold jer endelig ikke 

tilbage med at skrive lidt til Blansingeren.  Vores redaktør Eva, 

tager gerne imod på mail sindbjerg83@hotmail.com eller også i 

hendes postkasse på Smedegade 3.  



6 

”Den store Badebro´s dag”. 

Så er sæson 1 overstået med badebro opsætning og nedtag-
ning – og det har været en super oplevelse. Det er fantastisk, at 
så mange mennesker har villet støtte op om dette arbejde og 
det har betydet, at det er gået legende let. Nogen har fremført 
at hvis Tovholderen dog ikke ville stå så meget i vejen, så ville 
det være noget lettere :-) 

Der har været aktive på broen, i vandet, på ”det tunge materiel” 
og så sandelig også med fin forplejning i form af vand/øl, kaffe 
og masser af hjemmebagte boller. 

En stor tak også til Teddy Ravn for, at vi igen må låne hans ud-
styr – uden det var vi helt i tovene og ville ikke kunne løse op-
gaven. 

Så fra min side ” tak for 2011” og vi er parate igen i 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

Kærlig hilsen 

Nis Phillipsen 
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NEDTAGNING AF BADEBRO  
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Vil I hjælpe os med opmålingen af lednings-
nettet for Blans Vandværk? 

 

Som jeg skrev i aprilnummeret af Blansingeren, har vi iværksat 
mange tiltag for at modernisere og effektivisere driften af vand-
værket. 

 

Lækagesøgning. 

Mandag d 31/10 startede firmaet Leif Koch således med at un-
dersøge ledningsnettet i Blans by for lækager. Vi håber herved 
at kunne reducere vandspildet fra de nuværende ca.12%, og 
samtidig regner vi også med at kunne finde den nøjagtige place-
ring af hovedledninger og stophaner. Vi har aftalt med firmaet at 
de skal nå så meget de kan på 2 uger, hvorefter vi eventuelt kan 
hyre dem for yderligere en uge, hvis vi finder det nødvendigt. 
Under målinger kan der blive afsat forskellige markeringer med 
spraymaling så vi senere kan finde de utætte steder. Denne ma-
ling forsvinder indenfor nogle måneder. 

 

Opmåling af nettet 

Næste del af projektet bliver opmålingen af ledningsnettet, der 
udføres af firmaet Thvilum. Denne  opmåling finder sted tirsdag 
d. 22/11 og onsdag d. 23/11, og det er her, vi beder om hjælp 
fra alle andelshavere. Opmålingen skal bruges til at lave et tids-
svarende digitalt kort. For at vi kan få et så præcist og detaljeret 
kort som muligt, er det meget vigtigt at alle hjælper til med at 
markere deres stophaner, målerbrønde eller det sted hvor 
stikledningen kommer ind på deres grund. 

Der vil i weekenden d. 12-13/11 blive uddelt et brev til hver an-
delshaver indeholdende en præcis beskrivelse af hvad, det er 
man skal lede efter, og et markeringsflag. Hvis man ikke umid-
delbart ved hvor ens stikledning er ført til huset, kunne det være 
en god ide at se på tegningerne over ejendommen. 
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I forbindelse med opmålingen bliver vi nødt til at gå ind i indkørs-
ler og haver så vi med en GPS enhed kan måle den præcise po-
sition af f.eks. en stophane. Vi regner med at kunne angive posi-
tionen med under 10 cm usikkerhed! Foruden en repræsentant 
for Thvilum vil der være et bestyrelsesmedlem fra vandværket 
med under hele opmålingen. 

Vi beder om at flagene er sat på plads senest lørdag d. 19/11 kl. 
19.00, så vi i løbet af søndagen kan få styr på de steder, hvor 
der mangler en markering. Det er vigtigt at alle andelshavere 
er med. 

Er der problemer, kan man kontakte Jens Antonsen på 2944 
6326. 

 

Den årlige aflæsning af vandforbruget 

De sidste par år har vi sendt aflæsningskort ud til aflevering i ja-
nuar. Det har givet nogle problemer for folk, der er på juleferie 
og for andelshavere, der har haft svært ved at finde eller åbne 
låget på målerbrønden pga. sne og is. 

Fra i år aflæses vandforbruget således til den 1. december. 
Aflæsningskortene bliver uddelt sammen med materialet om op-
måling af ledningsnettet. 

 

På Vandværkets vegne 

   Torsten B. Hvidt 
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HER  PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE! 

 
KONTAKT REDAKTIONEN FOR  

YDERLIGERE INFORMATIONER.  
 

 

Pølsevogn udlejes 
for 500 kr. 

Kontakt Rita Nielsen på 
74 46 17 46 
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Ole Prinds  
 

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

 
Din lokale butik med: 

- Dagligvarer 
- Tips og lotto 
- Apotekerudsalg 

 

”Gør et andet menneske glad” 
 

Ældre person i Avnbøl-Ullerup søger en besøgsven. 
Du kan kontakte Inge Jensen tlf. 7446 1516 for at høre 

mere  
 

Røde Kors Sundeved 
 
 



14 



15 

RENGØRING AF  FÆLLESOMRÅDE 
DEN 17. SEPTEMBER 
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 I Blans er der plads til flere stavgængere/motionister 
Vi går hver tirsdag kl. 10.00 fra købmandens P-plads. 

Ingen tilmelding  
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blans.infoland.dk 

Husk at tjekke hjemmesiden for Blans og omegn. Vi prøver på 
jævnligt at opdatere den og holde alle nyheder og aktiviteter 
ajour. 

På hjemmesiden er der links til næsten alle sportsforeninger og 
erhverv der har relevans til Blans. 

Du kan registrere dig som bruger og modtage vores nyhedsbrev, 
samt du har mulighed for at skrive et indlæg og tilføje aktiviteter 
til kalenderen. 

Du kan også vælge at sende materialer til webmaster, som du vil 
have lagt ud på hjemmesiden. 

Status for oktober på hjemmesiden var 4 besøgende om dagen, 
dette tal ville vi gerne have lidt højere, men det klares ikke uden 
indlæg og kommentarer fra byens borgere. Vi mangler at hjem-
mesiden bliver lidt mere attraktiv og lidt mere aktiv, så husk at 
komme med indlæg og billeder. Husk også at komme med ris og 
ros for hjemmesiden, og hvad der kan gøres bedre. 

Så husk at tjekke hjemmesiden blans.infoland.dk 
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Vejledning i oprettelse af bruger: 

Gå ind på hjemmesiden "blans.infoland.dk" 

Tryk på "Registrer" 

Indtast helst dit fulde navn under "Brugernavn" (dit fulde navn så 
man kan se hvem der har skrevet indlægget) 

Indtast din E-mail adresse under "E-mail" :-) 

Tryk på "Registrer" 

Herefter er der bare at kontrollere din indbakke for en E-mail fra 
WordPress, hvori dit Brugernavn og adgangskode er. 

I næste udgave af Blansingeren vil der værre en vejledning i at 
oprette et Indlæg. 

Glædelig jul og godt nytår 

Martin Madsen - webmaster 

Email: mantamadsen@hotmail.com 
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