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De nye i Sønderballe 
På utallige opfordringer vil vi her fra nummer ni (Hildas hus) fortælle om vores første tid her i 
byen. 
 
Egentlig var vi slet ikke på udkig efter lige netop dette hus, men da vi efter nogle hus besigti-
gelser var gået lidt i pause, kom Kathrine pludselig  med Hildas hus som emne. Nåja okay så 
da, vi kan vel altid lige køre forbi,- og resten er historie. Lynhurtigt var vi i forhandling og 
meget snart var tapeterne i stuen skiftet………….. aldrig har vi været så glade for en spontan 
indskydelse og turdet tage udfordringen med nye ide’er. 
 
Oprindelig er jeg bådebygger og jeg synes det måtte være en smal sag lige at ordne sådan en 
hytte. Men herude på hovedet har man altså mere at løbe til, end da vi boede i en lejlighed in-
de i byen. Ud over gode naboer som vi har haft utrolig glæde af, ja så har der også været alt 
det der opleves herude i naturen, vandreturene rundt hovedet og fiskene der skulle fanges. 
Stenene der skulle hugges i og udvalgene under landsby udviklings projektet. Jo der er nok at 
løbe til, men det er også bedre end hvis det kun er tiden der løber 
 
Kathrine er haveministeren, udover alle snakkene om hvad vi gerne ville have i haven, så var 
der også alle de dejlige oplevelser med nye eller ukendte stauder og løgplanter.  Hække der 
skulle klippes og og og. Herligt som tiden går med havearbejde og frisk luft. 
 
Lille Signe på 12 har fornøjet sig med køkkenhave og høster stadig gulerødder, hvilket hendes 
voksende kaninflok sætter stor pris på. Desværre er der ikke så mange jævnaldrende piger i 
Signes alder her, men når Signe begynder i Hoptrup skole efter jul kommer der sikkert også 
en god oplevelse ud af det.  
 
Sønderballe har været en rigtig god oplevelse for os, gode naboer, dejlig natur og faktisk 
ligger vi midt mellem Aabenraa og Haderslev med god busforbindelse. Vi har som forventet 
også fået den ro vi søgte, selvfølgelig kan det nogle gange godt undre at ikke alle bilister kø-
rer hjemmefra i god tid, så de med god samvittighed også kan køre langsommere. På dette 
punkt blev vi også hurtigt involveret i trafikgruppen som lavede forslag til dæmpning og 
regulering af trafikken, her efter  kommunalvalget vil der forhåbentligt være politikere der vil 
arbejde for vores sag ☺ 
 
Som selvbestaltet medhøvding i Sønderballes vandrelav og medarrangør af julemarchen 
Kalvø rundt 12/12 kl. 15.00 kan jeg fortælle, at der er kommet god opbakning og der indtil nu 
er 25 tilmeldinger til gåturen og æbleskiver, til aftensmaden er der stadig  15 ledige stole. 
 
Prisen for gløgg og æbleskive er 45.- og den lækre buffet kl. 1700 koster 120,- kr. 
Kalvø Kro har været så venlige at lade bestillingen stå åben indtil 10/12, altså er der nogen 
der vil tilmeldes endnu er det muligt hos njfriis@gmail.com 
 
Vi ses måske på turen, hilsen fra Kathrine og Niels 
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