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1. årgang nummer 1 den 15. juni 2008

 

 Hjertelig velkommen til det første nummer af Sønderballe Tidende. 

 

Dette lille "ugebrev" vil udkomme hver anden fredag med småt og stort fra Sønderballe. Har du en 
historie eller information fra vores område er der mulighed for at få den bragt i et af de fremtidige 
numre. Det kan være, du har en historie om, hvad der er sket i ugens løb. Eksempelvis om vores 
lokale fiskere, deres fangst og det at færdens på vandet. Måske ligger du inde med en historie fra en 
svunden tid. Eksempelvis om da man mødtes til aftenskaffe hos NN. Din historie kan være kort 
som lang.  En af bestyrelsesmedlemmerne (Thorkild, Per eller Mette) kommer gerne på besøg til en 
snak om nogle historier. 

 Bestyrelsen håber, at dine historier, billeder, overleveringer m.m. kan indgå i en bred mosaik, der 
med tiden kan fortælle historien om Sønderballe.

HUSK, Sønderballe Tidende kan kun blive levende med din medvirken!

 

Trafiksikkerhedsudvalg

Eva Ejlersen, Sønderballe Hoved 10 og Mette Zippora Leth Andersen, Gåsevig 2 havde møde med 
2 trafiksikkerhedsmedarbejder fra Haderslev Kommune mandag den 9. juni 2008. Vi kørte en tur 
på Diernæsvej, Sønderballe Hoved, Gåsevig og Dundelum. Vi gjorde opmærksom på hvor farerne 
ligger, og om de ønsker, I hver især har givet udtryk for. Vi vil orientere jer, når vi har modtaget 
opfølgning på vores møde samt resultater fra ”tælleren”, der har ligget i Sønderballe by.  

 

Sønderballe salgsbod?

Lørdag den 30. august 2008 arrangerer Haderslev Landdistrikter "Høstdag" på Gravene i Haderslev 
i tidsrummet kl.10-13. Der er tale om et reklamefremstød for Haderslev Kommunes landdistrikter. 
Hvert landdistrikt vil kunne få sig en salgsbod med pavilloner. Her kan lokale sælge deres kunst, 
brugskunst og ”egne produkter”, så som blomster, frugt, grøntsager, honning m.m.. Tilmelding skal 
ske senest den 1. juli. Det understreges at der IKKE er tale om et loppemarked! Har du lyst til at 
deltage, så kontakt bestyrelsen og vi vil sørge for din tilmelding. 

 

Sommerfest og generalforsamling

Generalforsamling den 28. juni 2008 kl. 18 på Gåsevig Strand samt afholdelse af generalforsamling 
er desværre blevet aflyst. Årsagen er den uheldige dato. En dato hvor mange påbegynder deres 
ferie. Dette års festudvalg vil næste år arrangere en ny byfest. Generalforsamlingen bliver flyttet til 
udgangen af august. Dato og sted er endnu ikke fastlagt, men vil blive bekendtgjort i  Sønderballe 
Tidende samt i "Kalenderen" på hjemmesiden. 

 

Kontingent 2008
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For god ordens skyld skal bestyrelsen erindre om betaling af kontingent for 2008. Betalingen kan 
ske direkte til foreningens kasserer, eller ved indbetaling til foreningens konto i Sydbank, reg. nr. 
7915, kontonr. 109 48 63.

 

 

Velkommen til Sønderballe Tidende
Mette Zippora Leth Andersen
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