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Handleplan

I Sønderballe Tidende nr. 2, 2009 fortalte jeg, at vi har søgt penge i Velfærdsministeriet til 
konsulentbistand til at udarbejde en handleplan. Vi har søgt pengene i et samarbejde med 
landdistriktet Enderupskov og landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard. Vi har fået svar fredag 
den 13. marts 2009, og vi har fået en bevilling! Bestyrelsen vender tilbage med udmeldinger i 
Sønderballe Tidende om, hvornår og hvordan vi påbegynder og udarbejder handleplanen. 

Interview med Guni Schmidt (Gåsevig 1) om Sønderballefilmen anno 1992

Mette: Hvordan kom du og Ingrid på den idé at lave en film om folk i Sønderballe?

Guni: Jae, det var egentlig ikke en planlagt idé, men et projekt der greb om sig. 

I 1992 var der ikke mange, der have et videokamera. Min svigersøn havde lånt et af sin far, og jeg 
fik mulighed for at låne videoapparatet. Jeg lavede optagelser i haven og så udviklede det sig. 

Jeg spurgte folk i nabolaget, om de ville være med på nogle optagelser. Jeg filmede dem og deres 
bolig. Jeg opdagede dog hurtigt, at det var vanskeligt både at optage på videoapparatet, og samtidig 
interviewe folk. Jeg manglede assistance. Heldigvis ville Ingrid Schrøder gerne træde til, og hun var 
dygtig til at spørge ind til folk. 

Vi lavede både optagelser i Sønderballe, og hos folk der var fraflyttet Sønderballe.

I Haderslev var der noget den gang, der hed båndværkstedet. Her fik vi hjælp til at redigere vores 
optagelser. En ung mand hjalp os. Vi troede ikke, det var så kompliceret, men det var det! 
Optagelserne havde ingen orden, og vi havde store problemer. 

I bakspejlet var der mange ting, Ingrid og jeg synes, vi kunne have gjort bedre. Og som ville have 
forbedret det endelige projekt – men der havde jo fra start af ikke rigtig været alvor bag. For 
eksempel er ikke alle familiemedlemmer med på optagelserne. 

Jeg har stadig de originale optagelser, hvis nogen er interesserede i dem.

Nye naboer
Fredag den 13. marts har jeg med en buket blomster på foreningens vegne budt velkommen til vores 
nye naboer på Sønderballe Hoved 4, som kommer fra Åstrup. Her bor nu en stor vovse, Thilde på 2 
år, Kamma på 4 år, Aksel på 8 år, Magnus på 10 år og mor-Vivi.

Lørdag den 14. marts har jeg ligeledes budt velkommen på foreningens vegne til Niels og Katrine 
på Sønderballe Hoved 3, som har travlt med renovering af Hildas gamle hus. Katrine har en pige, 
Signe på 12 år, som kommer på besøg i weekender. 

Gamle joller på Gåsevig Strand
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Den 19. april har vi strandrensning/ affaldsindsamling. I denne forbindelse vil bestyrelsen høre, om 
der er nogen, der vil kendes ved de tre joller, der ligger på Gåsevig Strand. Hvis de ikke bliver 
fjernet af sig selv inden den 19. april, vil vi forsøge at få dem læsset på en affaldstrailer.

Foredrag om byggeskik

Jeg har været i kontakt med arkitekt Jørgen Toft Jessen og forsøgt at lokke ham til at give os et 
foredrag om byggeskik i ejerlavet. Datoen skal være engang efter høst. Jørgen har bl.a. været 
restaureringsarkitekt på Lise og Karl Jacobsens fredede hus.

Jørgen har kæmpe erfaring, og det vil være meget spændende at få hans beskrivelser af gård-kultur
-miljøerne i ejerlavet. Hvilke stuehuse og anlæg er bevaringsværdige og hvorfor. Hvilken arkitektur 

har det enkelte hus – og i hvilke årtier benyttede man denne arkitektur. 

Jørgen har lovet at tænke dybt og grundigt over, om han vil give et foredrag. I givet fald vil han 

komme forbi Sønderballe og bruge en dags tid på at tage billeder til hans foredrag. Jeg vender 
tilbage med Jørgens endelige svar i kommende nummer af Sønderballe Tidende.

/ MZLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Åbent hus

I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg åbent hus  8. april 2009 kl. 17.00 i værkstedet . 
Jeg glæder mig til at se dig/jer

De bedste forårshilsner

Connie Iwers

Affaldsindsamling/strandrensning

Alt for meget affald ender i naturen til skade for natur, miljø og vilde dyr. Affaldet ødelægger vores 
naturoplevelser, fordi det ofte ligger og flyder ved kyster, i skovene og rundt omkring i byernes 
grønne oaser. Meget affald ender også i grøftekanter langs vejene og på rastepladser.

 Den 19. april, som af Danmarks Naturfredningsforening er udråbt til affaldsindsamlingsdag i hele 
Danmark, arrangerer Sønderballe Ejerlavs Beboerforening i samarbejde med Gåsevig Strand 

Camping, Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening, Genner Gryden Bådelaug, Strandskaderne, 
Sønderballe Strand Beboerforening og Aabenraa Sportsfiskerforening en 
affaldsindsamling/strandrensning på strækningen fra Gåsevig til Sandskær på Løjt Land.

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening vil indsamle i ”vores eget område”, fra Gåsevig til 

Sønderballe Hoved øst.

 Indsamlingsdagen starter kl. 9 med morgenkaffe og rundstykker m.m. i opstillet telt ved Genner 
Gryden Bådelaug. Efter morgenkaffen påbegyndes indsamlingen, som forventes at være færdig kl. 
ca. 14, hvorefter der serveres pølser, øl og vand i teltet.

 Alle der kunne tænke sig at give en hånd med den 19. april er hjerteligt velkomne.

Har man spørgsmål kan der rettes henvendelse til undertegnede.
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Per Høyer Hansen
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