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Sønderballe ejerlavs beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev. 
 

 
Rejsegilde - Nyt hus i Sønderballe 
  
Johanne Duus fik rigtig fint rejsegilde onsdag den 28. april – se lige alle de vimpler.. 
 

 
Før vi gik i gang med pølserne nævnte Johanne at et hus koster sved og tårer – og så 
takkede hun for al den gode hjælp. Børnene havde travlt med at fodre høns og heste – 
og æg blev samlet.. 
 
 

 



  
 

Sommerfest og Generalforsamling 
Arrangementet finder sted i kornladen, Gåsevig 2, den 12. Juni. Vi starter med 
Generalforsamling kl. 11 og går herefter videre til sommerfesten.  I får nærmere 
besked vedrørende festen i efterfølgende Sønderballe Tidende.  
 
Strandsrensning/affaldsindsamling 18. april 2010 
Søndag, den 18. april skulle der slås et slag for rene byer og landskaber i hele 
kongeriget. I den forbindelse mødtes fem af Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings 
medlemmer med 52 affaldsindsamlere fra Strandskaderne – Genner Strand, 
Sønderballe Strand Beboerforening, Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening og 
Genner Gryden Bådelaug til morgenkaffe hos formanden for Strandskaderne, Lene 
Rasmussen, for at samle affald fra Gåsevig til Kalvø. 

 
Efter morgenkaffen gives der instruktioner.  (Foto: Per Høyer Hansen) 
 
Vi fra SEB fik god hjælp af et par sommerhusejere fra Sønderballe Strand. Vi 
samlede ind på Gåsevig Strand og langs Diernæsvej mellem Sønderballe og 
Sønderballe Strand. 



  
 

 
En del af indsamlingsholdet med dagens ”fangst”.  (Foto: Annalise Andersen) 
 
Da vi ikke var så mange i år til at samle ind i vores område, nåede vi – i modsætning 
til sidste år – desværre ikke at samle ind langs vejene Gåsevig og Sønderballe Hoved. 
Men dér, hvor vi samlede ind, blev der pænt. Vi håber på større tilslutning næste år; 
så kan vi gøre en endnu større indsats for et rent landskab i Sønderballe Ejerlavs 
Beboerforenings område. 

 
Affaldet lægges ved lejrskolen til afhentning ved Haderslev kommune. (Foto: Karl Erik Olesen) 
 
Efter endt indsamling nød alle en pølse eller to samt en sodavand eller øl ved Genner 
Bugt i det skønneste forårsvejr. 



  
 

 
Efter arbejdet. (Foto: Per Høyer Hansen) 
 
 
 
 
Per Høyer Hansen 
 
 
 
 



  
 

Saml op! - affaldskampagne på facebook 

 
 
Sådan ser webpagen ud på facebook ! Der er tale om en kampagne fra organisationen 
Hold Danmark Rent. Facebook skal lokke danskere til at samle bare ét stykke affald 
op om dagen. Derved sættes fokus på problemet med det herreløse affald på gader, 
stæder og i naturen.  
 
Nogle af argumenterne for at starte kampagnen er:  
 

• 95% af landets skovejere har problemer med affald, som gæsterne efterlader. 
• 59% af danskerne indrømmer at have smidt affald ud af bilvinduet. 
• Kommunerne bruger op mod en halv milliard kroner hvert år på at fjerne 

skrald.  
 
Hold Danmark Rent tror, at den minimale indsats det er at samle ét stykke affald op 
om dagen, vil have en kæmpestor effekt. Håbet er, at når først folk begynder at rydde 
op, så vil man diskutere, om det er okay at smide affald fra sig. Forhåbentlig flytter 
det nogle holdninger, så danskerne stopper med at smide affald fra sig.  
 
/MZLS 


