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Befolkningstallet i Sønderballe steget

Allerførst i denne udgave af Sønderballe Tidende vil Sønderballe Ejerlavs Beboerforening gerne 
byde hjerteligt velkommen til en ny Sønderballe-verdensborger! Onsdag, den 4. marts tidlig morgen 
nedkom Gitte Aabling, Sønderballe Hoved 30, med en velskabt datter. Vi siger et stort til lykke til 
Gitte, Brian og storebror Markus!

 

 

Hilsen til forårssolen

I anledning af at stæren er kommet til Sønderballe bringes her et digt som en påmindelse om, at der 
på trods af (finans)krisen er meget at glæde sig over.

 

 

Det er forår. Alting klippes ned. 
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 
Jeg blir fem år ældre ved hvert

indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, 

blir jeg ung! 
 

 
Lad kun falde, hvad der knap kan stå … 
Men i så fald skú jeg altid komme kryv’nde, 

hver gang skatten gir sig til at flå 
mine sidste mønter fra mig hver den tyv’nde  –

Jeg blir tom i hjernen, træt og 

tung i sjæl og krop, 
men når forårssolen skinner, 

står jeg op! 
 

 
Og jeg fægter med min sparekniv. 

Men den skraber bare hult i sparegrisen. 
Der er ikke meget tegn på liv. 

Selv i vinter var der dog en ko på isen. 
Jeg har længe næret en

istap ved min barm, 
men når forårssolen skinner, 
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blir jeg varm! 
 

 

Solen skinner på fallittens rand. 
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 

Der er caries i tidens tand. 
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 

Snart skal jeg og mine sidste

tænder skilles af, 
men når forårssolen skinner, 

blir jeg glad! 
 

 
Tag da kun min sidste spinkle mønt. 
Livets sol er min den sidste del af livet, 
for som solfanger er jeg nu begyndt 
at forstå, at Alt og Intet er os givet. 
Og en gang går solen sin  
runde uden mig, 

men når forårssolen skinner, 
lever jeg! 
 

 
(Fra Benny Andersen/Povl Dissing ”Oven visse vande”, 1981) 

 

 

 

Sønderballefilmen nu på DVD

I 1992 lavede Guni Schmidt (Gåsevig 1) og Ingrid Schrøder (Sønderballe Hoved 25) med hjælp fra 
det daværende Båndværksted i Haderslev en 1 ¾ time lang videofilm om Sønderballe og dets 
beboere. 

Foreningen har nu fået videoen overspillet til DVD, som interesserede kan bestille ved henvendelse 
til foreningens kasserer Thorkild Tingleff, Sønderballe Hoved 41, telefon 75 86 59 04, E-
postadresse: tti@post.tele.dk. DVD`en koster 50, - kr. pr. stk.

 

 

Strandrensning

Dette forårs strandrensning/affaldsindsamling finder sted søndag, den 19. april fra   kl. 9 til kl. 
ca.14. Nærmere information i et senere nummer af Sønderballe Tidende.

 Per Høyer Hansen
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