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1. årgang nummer 7 den 5. september 2008

 

Den gamle redaktør kunne være fristet til at tilføje mottoet:  
 ”Sidst med det første og først med det sidste”

Velkommen til Sønderballe.
I rækken af nye ansigter i år i Sønderballes gadebillede vil Sønderballe ejerlavs beboerforening 
gerne sige hjertelig velkommen til Henrik Nikolaisen, der er flyttet ind hos Conny og Knud Iwers, 
Sønderballe Hoved 36.

 
Skulle du på din vej møde en ung mand, der kommer ”drønende” på sin scooter, er det sikkert 
Henrik, som er langs.

Generalforsamling

                                                                        Foto: Frank Abrahamsson

Torsdag den 28. august 2008 holdt Sønderballe ejerlavs beboerforening ordinær generalforsamling.

Gåsevig Strandcamping havde velvilligt stillet mødelokale til rådighed for foreningen. 18 
medlemmer deltog i generalforsamlingen, som tog formandens beretning for gode varer.

 
Carl Heinz Schmidt blev valgt til revisor.

 
Referat af generalforsamlingen vil blive bragt i næste nummer af Sønderballe Tidende, ligesom 
referat og billeder fra general-forsamlingen vil være at finde på foreningens hjemmeside.

Efter en kop kaffe og lidt kage gelejdede Karl Erik Olesen, Diernæsvej 220 forsamlingen ud på en 
større odysseen; - startende med sidste istids modulering af vores smukke landskab med svulstige 
bakker, markante tunneldale der mod øst forsvinder ud i vores fjorde, vandskellet der bevirker, at 
landsdelens betydende vandløb starter tæt på Sønderjyllands østkyst for derefter at løbe mod vest. 
Stenalderjægerens jagt på rensdyr nær isranden ved Mølby, Gram Herreds adgang til havet gennem 
en smal strimmel jord ved Hoptrup, over tiden, da Haderslev by var om ikke ”Verdens Navle” så i 
hvert tilfælde ”Europas Navle” med renæssanceslottet Hansborg fra slutningen af 1500 – tallet som 
omdrejningspunktet. Siden er det, som bekendt, gået anderledes.
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                                                                                                    Foto: Frank Abrahamsson

Rejsen sluttende med omtale af Haderslev Kommunes lejrskole ved Gåsevig, der er udsprunget af 
en barak fra 2. verdenskrig. Her tjente barakken som lyttestation, når tyske ubåde skulle øve sig i at 
sejle lydløst rundt ude i Lille Bælt.
 

Sønderballe på verdenskortet

Hvor utroligt det end lyder, er Sønderballe kommet på verdenskortet, - om ikke andet så indirekte. 
Gitte Aabling, Sønderballe Hoved 30 har de seneste dage været travlt beskæftiget med at pakke 
kufferten samt repetere nyttige spanske gloser. Og i onsdags gik det så mod varmere himmelstrøg.

I en uge skal Gitte være ambassadør for ”Den gode hverdagsmad” på verdensudstillingen Expo 
2008 i Zaragoza i Spanien. Her har Kost & Ernæringsforbundet siden 14. juni 2008 stået for driften 
af restauranten på den danske udstillingsstand. 

I restauranten serveres ”Den gode hverdagsmad” det vil kort fortalt vil sige mad, som smager godt 
og passer til den enkeltes behov. Men endnu vigtigere er det, at vi spiser sammen med mennesker, 
vi kan lide, og i omgivelser vi synes om, samt at maden er lavet til netop os.

Bliver du fristet, og er du hurtig i vendingen, så kan du endnu nå at få en smagsprøve af 
velsmagende hverdagsmad på Expo 2008, der først lukker den 14. september 2008. 

Er der ikke plads i kalenderen til en sviptur til Zaragoza, kan du i stedet blive inspireret på 
hjemmesiderne                              www.kost.dk    og   www.dengodehverdagsmad.dk

Og hører du P4 – Syd, kan du være heldig at høre Gitte berette om, hvordan det går med at 
introducere spaniolerne og andre udlændinge til hotdogs, spegepølser, hakkebøf m.m.            

Dragefestival
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Lørdag den 27. september 2008 indbydes unge som ældre til at flyve med drager. Tilmelding til 
Thorkild, senest 20. sept. 2008.

For yderligere oplysninger, se foreningens hjemmeside under "Kalender". 

 

Bissebær

Kært barn har mange navne – brambær – kærlighedstorn – sortbær – brombær osv.
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Naturen har næsten som aldrig før, været så ødsel som i år med et væld af flotte brombær i næsten 
alle markhegn. Har du endnu ikke fået fryseren fyldt op med brombær, så kan det stadigvæk nås, 
men vent ikke for længe.
Pandekager med brombærsyltetøj må uden tvivl indgå i ”Den gode hverdagsmad”, - hvis ikke, så er 
ideen hermed givet videre. 

Landsbyafgrænsning

Lige inden Sønderballe Tidende gik i trykken dumpede ”Forslag til landsbyafgræsning fra de 
enkelte landdistrikter” fra paraplyorganisationen Haderslev Landdistrikter ind af brevsprækken.

For Sønderballes vedkommende indebærer forslaget til landsbyafgrænsning, 
·                at der ikke ændres på den afgrænsning af Sønderballe by, der hidtil har været gældende i 
kommuneplanen, samt
·                at der foreslås skabt grundlag for at udstykke et boligområde (ca. 10 boliger) på østsiden 
af Diernæsvej overfor Sønderballe Campingplads. Bebyggelsen er tænkt som en begyndende 
forbindelse mellem Sønderballe by og sommerhusområdet Sønderballe Strand.
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Forslagene er ikke på nogen måde bindende, men tænkt som bidrag og idègrundlag for kommunens 
planlæggere, der skal i gang med at udarbejde (ny) Haderslev Kommunes kommuneplan og dermed 
rammerne for den evt. efterfølgende lokalplanlægning.

Har du spørgsmål m.m. til ovenstående kan landdistriktskoordinatoren Tine Kirkegaard måske 
være dig behjælpelig. Tlf. 74 34 17 24, e-postadresse: tki@haderslev.dk

tti
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