Blans er Årets Landsby i Sønderborg
Indsamling til genåbning af købmandsbutik, udvikling af et maritimt projekt,
fællesspisning, renovering af bænke, byfest, affaldsindsamling, et motionsløb og
ringridning. Det var nogle af aktiviteterne, som gav fællesskab og livskvalitet i Blans
og sendte landsbyen på vinderkurs, da dommerkomiteen skulle kåre Årets Landsby
2019 i Sønderborg Kommune.
Når Sønderborg Kommune hvert år kårer Årets Landsby, kigger sommerkomiteen på, om
landsbyen – oftest personificeret af bestyrelsen i landsbylauget – tør tænke nyt, tør tage
chancer, viser bredde og har opbakning fra hele landsbyen, udnytter de ressourcer og
muligheder, som landsbyen naturligt byder på, og om landsbyen har/iværksætter aktiviteter,
som andre kan blive inspireret af.
- Alt det kunne vi nikke ja til, da vi talte om dette års vinder, og valget var nemmere i år, end
det har været tidligere år. Da vi mødtes i dommerkomiteen, pegede vi simpelthen alle på
samme landsby. Der har været mange aktiviteter lige fra jagten på påskegulerødder, der
kunne byttes til påskeæg, affaldsindsamling, byfest, hækklipning og renovering af bænke, som
blev fejret med grillpølser bagefter, 70 borgere til fællesspisning, motionsløb og ringridning. Et
maritimt projekt med stor opbakning – og sidst, men ikke mindst, indsamling af 540.000 kr.,
så købmandsbutikken kunne åbne igen….. det er beundringsværdigt og kan kun anerkendes.
Ja, det er naturligvis Blans, vi har valgt, sagde byrådsmedlem Kristian Beuschau i sin tale.
Så genlød mødelokalet på Lysabild Skole af velfortjente klapsalver, mens Peter Aagaard
Nielsen og Christa Nielsen rejste sig for at gå op til taleren og modtage prisen: 5000 kroner,
en plakette til evigt minde om hæderen, en vandreskulptur samt blomsterbuketter.
- Med alle formandsberetningerne har der været meget at læse. Nogle er meget detaljerede i
deres beskrivelse af aktiviteterne, og vi er generelt meget imponerede over aktivitetsniveauet
rundt i vores landsbyer, sagde Kristian Beuschau.
FAKTA
Årets Landsby blev kåret i forbindelse med årsmødet i Landsbyforum, som foregik i Lysabild
onsdag aften.
Dommerkomiteen, som har valgt Blans som Årets Landsby i 2018, består af
byrådsmedlemmerne Kristian Beuschau og Claus Klaris, Peter Christiansen, Stolbro, som
Landsbyforums repræsentant samt landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, der er sekretær.
Valget træffes primært ud fra formandsberetningerne fra de 36 landsbylaugs årlige
generalforsamling.
Evt. yderligere info: Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, tlf. 28 89 80 21.

