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September 2009, sandstorm over Sydney, Australien

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.

Byvandring i Enderupskov og Sønderballe.
Som led i udarbejdelsen af den fælles Landsbyplan for Enderupskov og Sønderballe mødtes 22
beboere fra de 2 samfund, tirsdag eftermiddag den 22. september 2009, for hver især at danne
sig et indtryk af levevilkårene de 2 steder.

Vest for Enderupskov findes udsigtspunktet ”Aftægten”, hvorfra der er en flot udsigt ud over
Gels Å - dalen med Stensbæk Plantage i baggrunden.
Et sagn fortæller, at gamle mennesker, der ikke længere kunne gøre gavn for føden, fik en pris
tobak og en dram, hvorefter de blev skubbet ud over skrænten og ned i åen.
Gels Åen er i dag et eftertragtet fiskevand for lystfiskere; - der er gode muligheder for at fange
stalling, gedde, bækørred, laks og havørred i størrelser op til 10 – 12 kg.
Herfra gik turen til Sønderballe Strand, hvor trafikforholdene (høj hastighed) blev drøftet.

Rundturen sluttede af med en gåtur gennem ”Overbyen” i Sønderballe og en sightseeingtur i bil
ad Sønderballe Hoved til lejrskolen ”Solbakken” med flot udsigt til Barsø og Løjt.

Arrangementet blev afsluttet med et krus kaffe og lidt kage i Gåsevig Campings opholdslokaler
med efterfølgende drøftelser blandt de fremmødte.

Dragefestival
Lørdag den 26. september 2009 stod dagen for 22 personers vedkommende i dragernes tegn.
Eva og Bjørn (Sønderballe Hoved 10) havde beredvilligt stillet lokaler til rådighed til drageværksted, og snart var der stor aktivitet med at få flikket en drage sammen.

Efter en velfortjent frokost var det tid til at få dragerne op at flyve; - men det kneb gevaldig
med vinden, så enkelte valgte at kravle til tops i ”Storehave”.

”Spindkuner”. Enhver flues mareridt.

Der findes over 500 arter af edderkopper i Danmark, hvilket betyder, at der er edderkopper alle
vegne.
Edderkopper er nogle edder-spændende leddyr. De er meget forskellige, både hvad angår
spind, byttefangst, yngelpleje med mere
September er edderkopperne måned.
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