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Efterlysning.
Gæsteskribent med spids blyant eller pen og blæk efterlyses til lejlighedsvis ”optræden” på Sønderballe
Tidendes sider.
Sønderballe Tidende kan tilbyde
masser af spalteplads, et behageligt
arbejdsmiljø samt mulighed for en
mere fast og permanent tilknytning
til ST.
Henvendelse til Sønderballe Tidendes redaktion, som vil behandle
enhver henvendelser med den aller
største diskretion.

En flot gul forårsstaude.
Kært barn har mange navne. Mælkebøtten har som få andre påkaldt sig kreativitet, når
det gælder navngivning: Munkehoved, Præstekrave, Hundetand, Koblomme, Troldkællingmælk, Loppeurt, Troldrose, Lænkeurt, Skademælk, Rakkerurt, Løvetand, Fandens Mælkebøtte og mange flere.
Det ”fandens” ved Mælkebøtten skyldes sikkert det gå på mod, hvormed den slår sig
ned på kulturjord, herunder græsplæner. Uanset mange haveejeres krigserklæring kommer vi aldrig Fandens Mælkebøtte helt til livs. En enkelt plante producerer nemt 1.000
små faldskærme med et robust frø, der tåler vind og vejr og årelang venten i jorden,
indtil chancen til at stikke ”næsen” frem er til stede.
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Helt tilbage til 1100-tallet har arabiske læger anvendt planteekstrakt fra mælkebøtter til
at behandle øjensygdomme med, og i mange andre lande har udtræk af roden med held
været anvendt mod leverlidelser og galdesten.
De aktive stoffer sidder enten i roden, som kan høstes hele året rundt, eller i bladene.
Rent gastronomisk er mælkebøtten mest kendt som kaffeerstatning, hvor den tørrede
rod ristes og pulveriseres.
Under Napoleonskrigene (år 1792 - 1815) fandtes i København særlige løvetandsfabrikker, hvor byens fattige tjente en skilling ved at levere mælkebøtterødder til videre forarbejdning.
Datiden har tilsyneladende været ganske sundhedsbevidst. Således lyder et citat fra den
gang: ”At det var at ønske, at denne erstatning aldeles kunne afløse den langvejs fra
indførte kaffe, hvorved landet ikke blot ville spare mange udgifter, men ej heller i fremtiden få en så skrækkelig mængde nervesyge individer, som nu eksisterer som følge af
overdreven kaffenydelse.”
I dag bliver de smukke gule blomster med deres friske honningsødme vist mest brug til
fremstilling af vin.

Tak for opmærksomheden
I forbindelse med Marie´s fødsel den 4. marts 2009, vil vi gerne takke foreningen for de
flotte lyserøde tulipaner. De pyntede flot og længe i stuen.
Venlig hilsen Gitte og Brian, Sønderballe Hoved 30

48 timer Camp Haderslev 2009

Resultatet af anstrengelserne på 48 Camp Haderslev 2009 kan ses på foreningens
hjemmeside under ”Linkside”, punktet ”Rapport Camp Haderslev”.

Mest for kræsne drengerøve.
Skulle du have drømme om, at blive luftkaptajn i verdens for tiden største passagerfly,
det todækkede, 4 motorers store A380 - fly, med plads til 853 passagerer fra den europæiske flyfabrik Airbus, kan du til en start begynde med at orientere dig i flyets store
cockpit ved at taste dig ind på hjemmesiden www.kortlink.dk/6c5h.
Husk at spænde sikkerhedsselen.
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De søde små…………..
Søde små børn og andre væsner har en formidabel evne til at efterligne deres
omgivelser, herunder deres forældre med flere.
En dag bankede det på døren hos en kone, som ejede en papegøje, medens konen ikke
var hjemme.
”Hvem er det ?” sagde papegøjen.
”Det er maleren.”
”Hvem er det ?” gentog papegøjen.
”Det er maleren.”
”Hvem er det ?”
”Det er maleren.” - ”Det er maleren.” - ”Det er maleren.” - ”DET ER MALEREN!”
råbte den stakkels maler, hvis blodtryk var for højt og som af lutter ophidselse over, at
han skulle sige det samme i en uendelighed faldt besvimet om.
Lidt efter kom konen hjem og fandt ham liggende uden for døren.
”Hvem er det ?” spurgte hun.
”Det er maleren,” sagde papegøjen.
Tti

Side 3

