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1. årgang nummer 6 den 22. august 2008
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”Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
dér ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.”
(N.F.S. Grundtvig)

I Sønderballe Tidende nr. 3, den 11. juli 2008, skrev jeg, at vore forfædre ikke delte deres dage op i
arbejdstid og fri tid på nær samme måde, som de fleste af os gør i dag. Og at Sønderballe-området
gennem anden halvdel af det 20. årh. mere og mere blev et sted for fritid og ferie, end et sted man
arbejder for livets ophold.
Der er dog nogle i vores område, disse to beskrivelser passer knapt så godt til, og det er bl.a.
landmændene. Beskrivelsen har slet ikke passet i den seneste tid, hvor mange har arbejdet omtrent i
døgndrift for at bjerge høsten. Rigtigt mange marker er færdigt høstede. Inden længe vil de sidste
blive det og de bølgende kornmarker blot være et minde om sommeren - den både meget tørre og
ganske våde, vi har haft i år.
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Sønderballe Tidende vil denne gang først og fremmest være en fotografisk hyldest til Sønderballe
Hoved i høst. Billederne har jeg alle taget på en lille aftentur først i denne uge.

Desuden skal jeg minde om to kommende arrangementer i foreningens regi:
Torsdag, den 28. august kl. 19.00 afholdes årets ordinære generalforsamling i opholdsstuen på
Gåsevig Strandcamping med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning. Formanden
Beretning fra trafikudvalget
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Beretning fra affaldsudvalget
Behandling af indkomne forslag
Sommerfest tidspunkt?
Valg af revisor
Eventuelt

Følgende dagsordenspunkter udgår på denne generalforsamling pga. foreningens korte virketid:
•
•
•

Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleant

Punkterne vil være at finde på næste års ordinære generalforsamling.

Efter selve generalforsamlingen holder skolechef for Haderslev Kommune, Karl Erik Olesen,
Sønderballe Strand, foredrag med titlen ”Sønderballe - Gram Herreds adgang til Atlanterhavet. En
fortælling om landskabet, bebyggelsen og den nyere tids historie.”
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Søndag, den 7. september gennemføres en vandretur rundt om Sønderballe Hoved. Mødested vil
være Gåsevig Strand og tidspunktet kl. 10. Undervejs ser, hører og føler vi på naturen. Medbring
frokost. Tilmelding til Mette på tlf. 74 57 57 63 eller mette@zippora.dk. Seneste tidspunkt for
tilmelding 28. august.
Jeg minder også om et arrangement udenfor foreningens regi: Haderslev Landdistrikter arrangerer
lørdag, den 30. august Høstdag på Gravene i Haderslev kl. 10-13. Der er tale om et
reklamefremstød for Haderslev Kommunes landdistrikter. Nogle af landdistrikterne har her en
salgsbod, hvor lokale kan sælge deres kunst, brugskunst og ”egen avl” (blomster, frugt, grøntsager,
honning o.s.v.).
Per Høyer Hansen

