
Sønderballe Tidende 

 

18. februar 2011, 4. årgang nr. 2 

 

 

Fastelavn 

Vi afholder igen i år fastelavnsfest. Det bliver søndag den 6. marts på Gåsevig 2. 

Vi mødes kl. 14.00 og slår katten af tønden.  Derefter er foreningen vært med grillpølser og en tår 

kaffe. 

Tilmelding senest søndag den 27. februar 

af hensyn til forplejning til: 

Lene Nielsen tlf.: 22 42 91 68,  

e-mail: n-enel@hotmail.com. 

 

 

 

 

Strandrensning 

Strandskaderne ved sønderballe strand afholder igen i år strandrensning i april, hvor vi i 

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening igen i år er inviteret med.  

Yderligere informationer følger snarest muligt.   

 

 

Generalforsamling i Haderslev Landdistrikter 

Der er generalforsamling i Haderslev Landdistrikter Torsdag den 3.marts 2011 19.00-21.30  

på Brdr. Gram Arkiv og Museum Danmarksgade 16, 6500 Vojens  

 

Skal Haderslev Landdistrikter nedlægges? 

I lyset af de besparelser der er forgået i Haderslev Landdistrikter kommune, vil Foreningen 

Haderslev Landdistrikter gerne lægge op til en åben debat om hvad vi skal med HL fremadrettet. 

Skal foreningen nedlægges eller fremstå i en anden from. Se  indkaldelsen på 

www.haderslevlanddistrikter.dk  

 

Generalforsamlingen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig, af hensyn til forplejning, senest 

den 25. februar 2011 til Haderslev Landdistrikters sekretariat på tlf.: 74 34 17 24 eller e-mail: 

tmki@haderslev.dk 

 

 

Søgte midler 

Vi har i foreningen søgt penge ved Haderslev Landdistrikter til Sangbøger og vejstribe maling, det 

kommer der svar på sidst i februar. Så vi krydser finger.    

 

http://www.haderslevlanddistrikter.dk/


Sønderballe Tidende 

Sønderballe Tidende vil resten af året udkomme pr. mail og fysisk omdeling efter følgende plan: 

 

Start April 

Midt Maj 

Umiddelbart før generalforsamlingen 

Et Efterårs Tidende 

Et Vinter Tidende 

 

Derudover hvis der ellers er behov. Alle er også altid velkommende med emner og indlæg der skal 

modtager bestyrelsen altid gerne dette til videreformidling. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer til de kommende arrangementer. 

 

      

Lene Nielsen, Elbjerg 
 

 

 

 

 

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Diernæsvej 192, 6100 Haderslev 

 

 

 


