
Sønderballe Tidende
1. årgang nummer 10 den 17. oktober 2008

 
Cafémøde på Gram Slot.

Mandag den 6. oktober 2008 havde Haderslev Landdistrikter inviteret til borgermøde/diskussions-
aften på Gram Slot

Frem til sommeren 2007 ejedes Gram Slot af familien Brockenhuus-Schack, hvorefter familien 
Brodersen fra Sdr. Bjert ved Kolding overtog ejendommen. Aftenen startede med, at Svend 
Brodersen fortalte om familiens planer med ejendommen og med en efterfølgende rundvisning i 
dele af slottet.
Foruden familien Brodersen bor der yderligere en person på slottet, nemlig ”Den gale grevinde”, 
Anne Sophie Schack, der stammer fra omkring år 1700.
Den noget iltre enkegrevinde forårsagede på et tidspunkt en kammerpiges død og har som følge 
heraf  aldrig fået fred. Ved nattetide må hun vandre rundt gennem slottets værelser.

 Gram Slot, hvis 3 fløje stammer fra 1400-, 1500- og 1600-tallet, har igennem en længere periode 
været ubeboet, og et krævende og stort restaureringsarbejde er igangsat.
Vil du vide mere om familien Brodersens forskellige projekter, klik ind på www.gramslot.dk.

Omkring 70 borgere fra Haderslev Kommunes forskellige landdistrikter havde taget imod 
invitationen, og fra Sønderballe mødte Mette (Gåsevig 2), Annalise og Thorkild (Sønderballe 
Hoved 41).

 Ideen med cafémødet var at få knyttet kontakter kommunens forskellige landdistrikter imellem.
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Vi fra Sønderballe kom i stue sammen med beboere fra bl.a. Kastrup, Gabøl, Årø, Enderupskov, 
Tiset og Jegerup.
Aktivitetsniveau, faciliteter, foreningslivet m.m. er vidt forskellige, men en ting gik igen; - det er i 
stort omfang ”Tordenskjolds soldater” som driver værket.
Som eksempel kan nævnes Årø, der med sine 127 sjæle, samles om bl.a. grundlovsdag,  Sankt 
Hans, julehygge, fælles spisning 4 x om året og læsekreds.
Læs mere om Haderslev Landdistrikter og det enkelte landdistrikt på www.haderslevkommune.dk 
under ”Kultur & Fritid”. Samme sted kan du også læse om LAG Haderslev, der med penge fra 
Fødevareministeriet kan give tilskud til at skabe gode levevilkår i landdistrikterne.
Enderupskov viste stor interesse for, at Sønderballe og Enderupskov skulle blive hinandens 
”venskabs” - landdistrikt.
Formanden for Haderslev Landdistrikter Erling Haugaard afsluttede cafémødet med at orientere om 
det sidste halve års arbejde i HL.
 

Ikke alle kender klokken !

Sig nærmer tiden, hvor havemøblerne skal sættes ind, eller rettere hvor urene skal sættes 1 time 
tilbage. Søndag den 26. oktober 2008 slutter sommertid, og vi går over til dansk normaltid.
Selv om dette normalt ikke volder de helt store problemer, at få havemøblerne/urene stillet tilbage, 
er der en stor gruppe, for hvem livet pludseligt bliver en tand farligere.
Dyrene, som hverken kender klokken eller betydningen af at havemøblernes stilles ind, får store 
vanskeligheder med at begå sig i forhold til trafikken.
Mere eller mindre søvndrukne/stressede bilister kommer lige pludseligt ikke drønende til sædvanlig 
tid, men først 1 time senere.
Vejdirektoratet skønner, at der hvert år bliver dræbt ca. 200.000 større dyr (25.000 stk. hjortevildt, 
30.000  ræve, 55.000  harer og 70.000 katte) i trafikken. Hertil kommer et stort antal, der af den ene 
eller anden grund efterlades lemlæstet.
Juridisk set er flugt fra et lidende dyr en overtrædelse af både færdselsloven og dyreværnsloven.

Skulle du være uheldig at påkøre og lemlæste et dyr, - eller er vidne til en påkørsel:

     1. Fjern evt. dyret fra vejen. Hvis det er løbet videre i lemlæstet tilstand marker stedet.
     2. Find ud af hvor påkørselen er sket  – vejnavn, husnummer, kilometersten el. lign.
     3. Kontakt Falck 70102030 – eller evt. politi 114
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Det er gratis at rekvirere Falck. Hvis dyret ikke er dødt, rekvirerer Falck en schweisshund.

NB. Et dødt dyr tilfalder den jagtberettigede på det areal, hvor dyret forender.

Vidste du…..
at det i år er 1.005 år siden, at Leif Erikson, en fredløs islandsk viking med tilnavnet ”Den 
lykkelige”, anduvede i, hvad han kaldte Vinlandet og dermed blev den første europæer til at opdage 
Amerika. Først små 500 år senere ”gen”-opdager Christoffer Columbus landet, som rettelig burde 
have fået navnet Leiflandet.

og……
at fredag den 31. oktober 2008 er det Allehelgensaften, måske mere kendt som Halloween på 
nydansk;  - ifølge folketroen den  aften,  hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løs.

 
I disse for vort land så svære tider…..…. er det godt at huske på:

- at hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Roskilde bank for et år siden, ville du have 64 kr. i 
dag,
 - hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Bonusbanken for et år siden, ville du have 206 kr. i dag,
 - hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Nanocover for et år siden, ville du have 791 kr. i dag,
 - men hvis du havde købt Dansk Pilsner for 10.000 kr. i Fakta for et år siden, og drukket alle 2.350 
genstande, ville du kunne få  2.940 kr. for de tomme flasker i dag.

tti
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