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 I december 2012 havde vi en hyggelig tur ”Kalvø rundt” med gløgg, 

fakkeloptog og afsluttet med julefrokost  

 Der er blevet fældet en eg på Diernæsvej, som næsten var gået ud og 

bestyrelsen opfordrer byfornyelsesudvalget til at komme med forslag til 

forskønnelse –evt. et rosenbed? 



 Cykelstativet  på Diernæsvej bliver jævnligt brugt  

 Der er købt plastikkasser til foreningens sangbøger 

  Der har i februar været fastelavnsfest med en helt fantastisk opbakning -vi 

mener at have talt ca.45 børn og voksne. Der blev startet med at slå katten 

af tønden i 3 hold -1.guppe i alderen 0-6 årige, 2.gruppe 6-8 år og 3.gruppe 

over 8 år. Udklædninger var mangfoldige både fra prinsesse til cowboy. 

Der var arrangeret sønderjysk kaffebord med mange medbragte kager og 

slik og sodavand til børnene 

 

 

 

 

 Kommende aktiviteter:   

Den 26.5.2013 kl.10: generalforsamling i            

                                                    Sønderballe Ejerlavs Beboerforening 

sted: Lejrskolen Sønderballe 

            Gåsevig- der serveres morgenbrød 

 

OBS! Kontingent indbetales på foreningens  

konto nr. 7915  1094863 

Inden d.26.5.2013 for at være stemmeberettiget 

 

  Der er givet en buket blomster til Mette og Carsten Schmidt i anledning af, 

at de har fået en søn Jens Chresten 

 

 

 

 

 



 
Mindeord for Krista Ejlersen 

 

Krista blev født på gården Sønderballe Hoved 1. Hendes forældre Ole og Agnes 

var flyttet hertil fra Odder. Krista var den ældste ud af en søskendeflok på 3. Hun 

har hele sit liv været meget kreativ. Krista tog til Sverige for at lære at væve og 

lave mad, Hun har også broderet meget: sengetøj og duge til hende selv og 

familien. Desuden har hun kniplet, malet porcelæn og lavet patch work. Krista 

mødte Ejgil som var karl oppe på Diernæsvej ? og i 1956 blev de gift i Hoptrup 

Kirke. De købte en gård i Hejsager, som i dag ejes af Sonja og Leos søn og 

svigerdatter. I 1961 købte de gården på Sønderballe Hoved 10. 

Til at begynde med var der køer på gården, men da køerne skulle ud på vejen for 

at komme frem og tilbage til marken og trafikken steg ,blev der omlagt til grise. 

Der blev bygget til og om på gården. Der skulle udvides med ed ekstra 

staldbygning og en lade. På sit højeste var der grise overalt. I haven, i laden og 

ovre ved hønsehuset. Krista var derfor med i stalden hver dag, I 2001 køber Eva 

gården og de flytter til nr,2 

Krista sov stille ind den 29.4.12 

 

 

 

 
 

Et Mindeord for Ester Møllegård, der stille sov ind den 15.9.2012 på plejehjem i 

Haderslev. Ester Møllegård flyttede sammen med sin mand Hans Julius og 

sønnen Hans Jørgen til Sønderballe i 1989 på gården Diernæsvej 206. Familien 

stammer fra Fyn. 

 

 

  

 

 



 

 

Til opslagstavlen 

forår/sommer 

 

 

   

   

 

 
 

Generalforsamling - 26-05-2013 
10:00 

Vi holder Generalforsamling  
På lejrskolen 
 
 
Dagsorden jævnfør vedtægterne 
Mvh 
Bestyrelsen 

 

   

 

 


