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Sønderballe Tidende
2. årg. nummer 7 den 3. april 2009

Buketter og lykønskninger
Som omtalt i Sønderballe Tidende, 1. årgang, nr. 4 har foreningen besluttet at kvittere med en buket
blomster i forbindelse med fødsler, nytilflytninger samt begravelser/bisættelser.
Bestyrelsen har nu vedtaget at udvide denne ordning til også at omfatte finansiering af en ranke til
opsætning omkring indgangsdøren til hjemmet i Sønderballe i forbindelse med konfirmationer. Dette forudsætter dog, at finansieringen forinden er aftalt med foreningens kasserer samt, at
naboer m.m. selv sørger for opsætning af ranken.
Foreningens medlemmer opfordres til at være bestyrelsens ”øjne og øre” og give besked om
ovennævnte begivenheder.

Generalforsamling
Landdistrikter

i

repræsentantskabet

for

foreningen

Haderslev

Torsdag den 19. marts 2009 afholdt repræsentantskabet for foreningen Haderslev Landdistrikter
ordinær generalforsamling på Bregnbjergskolen i Vojens.
40 personer, herunder repræsentant fra Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, var mødt frem. For
ikke kan trætte ST´s læserskarer unødvendigt bringes nedenstående et forsøg på et kortfattet resume
af forløbet af generalforsamling.
Formanden Erling Haugaard lagde ud med sin formandsberetning: 2008 har været et aktivt år for
HL, hvor landdistriktskoordinatoren Tine Kierkegaard har været travlt beskæftiget med at ansøge
om midler til en lang række projekter – 3 pilotprojekter (Bevtoft, Jegerup og Sdr. Vilstrup) for
udarbejdelse af lokale handleplaner – projekt ”Hel ferie på landet” – projekt om områdefornyelse
omfattende 4 landsbyer (Bevtoft, Jegerup, Sdr. Vilstrup og Strandelhjørn) – Café-aften på Gram
Slot (Se S T 1. årgang, nr. 10) – ”Camp Haderslev 2009” – projekt ”Nærdemokrati,
sammenhængskraft, benchmarking og kompetenceudvikling” – ansøgning til Haderslev Kommune
om pulje i 2009 til udvikling i landdistrikterne (Har efterfølgende fået tilsagn om 300.000 kr, der nu
skal fordeles ud) og endelig projekt ”Årets lokalsamfund 2009”, hvor ansøgningsfristen udløber den
15. maj 2009.
Haderslev Kommune har enstemmigt vedtaget en Landdistriktspolitik 2008 for Haderslev
Kommune, men beklageligvis er det ikke alle byrådsmedlemmer, der den i ord og tale. Der er
udarbejdet plan for landdistriktsafgræsningen og forslag til afgræsningen af de forskellige
landsbyer. Sidstnævnte bliver i et vist omfang indarbejdet i kommuneplanen.
Afslutningsvist kritiserede Erling Haugaard forløbet af de stedfundne skolelukningerne.
Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf kunne overstås på få sekunder, idet HL ikke har rådet
over økonomiske midler i 2008 og følge heraf heller intet regnskab. I 2009 har Haderslev
Kommune, som nævnt, lovet at putte 300.000 kr. i kassen.
Vedtægtsændringer: Her 2 år efter start af HL har det vist sig hensigtsmæssigt at foretage nogle
redaktionelle, som blev vedtaget uden bemærkninger.
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Valg: Erling Haugaard blev genvalgt som formand. 4 medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke
genvalg og i stedet blev valgt: Svend Åge Sørensen, Fjelstrup, Morten Sørensen, Fole, Leif
Nannestad, Tiset og Preben Snedker, Aarøsund.

Efter generalforsamlingen var Gert Karkov (tidligere viceformand i Dansk Landbrug) og Markvard
Hovmøller (socialdemokratisk byrådsmedlem) var inviteret til at give deres bud på hvordan
landdistrikternes kommer videre.

Gert Karkov: Landdistrikterne fylder næsten det hele, men næsten ingenting ved stemmeurnen.
Udvikling fordrer, at dem der bor i landdistrikterne vil noget med det sted, hvor de nu en gang har
valgt bosætte sig. Gert Karkovs bemærkninger til den netop vedtagne Landdistriktspolitik 2008 kan
koges ned til ”Store ord og fedt flæsk sidder ikke fast i halsen”. Vigtigt at Haderslev Landdistrikter
gøre sig klart, hvad man vil, og hvad man står for; - ligeledes en overordnet politik for, hvordan
økonomiske midler skal anvendes. Efter Gert Karkovs mening klatter Den Lokale Aktionsgruppe i
Haderslev (Forkortet LAG Haderslev) pengene væk til højre og venstre til ”alt mellem himmel og
jord”.

Markvard Hovmøller: Har boet i landsby alle sine dage, hvor man tidligere kendte hinanden; denne kontinuitet er brud ved, at bymennesker nu bosætter sig i landdistrikterne. Der er blevet langt
til ”alting” (købmand, bager, slagter, m.m.) og ikke mindst byrådsmedlemmer, der nu mere end
nogensinde har en overordnet synsvinkel på tingene. Markvard Hovmøller fandt at
landdistriktspolitik 2008 indeholder ”gode ting og dårlige ting”. HL skal passe på ikke at blive et
gummistempel, men være hunden som bider kommunen i haserne.
Det er vigtigt, at beboerne i landdistrikterne involverer sig – byder nye borgere velkommen og får
disse inddraget i lokalsamfundet. Omtalte afslutningsvist en tegning af en trækvogn, hvor nogle
skubber på eller trak, medens andre sad i vognen. Denne arbejdsdeling går kun, indtil de, som
trækker og skubber, bliver trætte.

Efterfølgende udspandt sig lidt diskussion, som vanskeligt lader sig referere. Her blot et par enkelte
”stikpiller”:
Når forandringens vinde blæser, er der nogle som bygger læhegn, medens andre bygger vindmøller.
Landdistrikterne skal selv tage slæbet, vi får ikke noget forærende.
De aktive sætter dagsordenen, medens de passive får den til at dø lige så langsomt.
Haderslev Landdistrikter bør være på forkant og forsøge at sætte dagsordenen.
Haderslev Landdistrikter skal favne alle områder (skoler, idræt, offentlig transport, ældre osv.) med
hjælp fra de lokale kræfter.

Er foråret på vej ?
Ifølge kalenderen skulle foråret være defineret som månederne marts, april og maj og dermed godt
på vej. I astronomisk sammenhæng derimod betegner foråret perioden fra forårsjævndøgn til
sommersolhverv, det vil i år sige fra 17. marts til 24. juni 2009.
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Ud over Vintergækker har såvel Hvid som Rød Hestehov stået i fuld flor rundt omkring, og i
tirsdags, den 24. marts 2009, fandt ”Den gamle redaktør” den første udsprungne anemone i skoven
på Sønderballe Hoved, ligesom den Hvide Vipstjert spankulerede rundt på gårdspladsen.

Vil du være med til at finde foråret, så klik ind på hjemmesiden www.obsnatur.dk hvor du kan gå
på jagt efter foråret. God fornøjelse !

Camp Haderslev 2009
Fredag eftermiddag, den 27. marts 2009, havde LAG Haderslev og Haderslev Landdistrikter i
samarbejde med konsulentfirmaet Grobund inviteret repræsentanter fra de lokale landdistrikter til
en 48 timers lang ”Netværkslejr” på Skærbæk Kursus- og Fritidscenter med henblik på at udarbejde
nye fremsynede visioner for Haderslev Landdistrikter samt formulere konkrete forslag til
”Fyrtårnsprojekter. Godt halvdelen af kommunens lokale landdistrikter, herunder Sønderballe
Ejerlavs Beboerforening, deltog i ”Netværkslejren”.
Der blev arbejdet på højtryk i 4 grupper med hvert sit tema:
Trivsel og udvikling
Branding (Brændemærke) og synliggørelse af HL
Bosætning
Turisme/Erhverv
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Sønderballe Ejerlavs Beboerforening havnede i gruppen, der skulle forsøge at skabe identitet og
synliggørelse omkring foreningen Haderslev Landdistrikter.

Branding – gruppen

”Sønderballe Ejerlavs Beboerforening i tænkeboksen”

Der vil blive udarbejdet en rapport over arbejdet i ”Netværkslejren”, som vil blive tilgængelig på
Haderslev Kommunes hjemmeside; - herom senere.
Her skal sløret dog løftes en lille smule overfor Sønderballe Tidendes trofaste læserskarer:
Branding-gruppens vision for HL frem til år 2012 er
at sikre den positive (og dynamiske) udvikling i landdistrikterne, samt
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at skabe mærkbar glæde og synlig gavn af medlemskabet af Haderslev Landdistrikter hos den
enkelte borger i landdistrikterne.
I perioden 2015 til 2025 skal visionen være
at ”Det gode liv” forbindes med livet i landdistrikterne, og
at landdistrikterne har en naturlig og ligeværdig plads i den offentlige debat
Efter 2025 er det Branding-gruppens vision, at succesen er hjemme, så
Hvordan begrænser vi nu bedst tilflytningen til landdistrikterne ?

Efterlysning af Swen Andersen
I Sønderballe Tidende, 2. årgang, nr. 4, blev der bragt en efterlysning af Swen Andersen, Sønderballe, som, den 5. oktober 1753, angiveligt skulle have modtaget en copulationsattest fra det herværende kgl. Amtshus, således at han efterfølgende kunne gifte sig.
Med hjælp fra Hoptrup Lokalhistorisk Arkiv er det lykkedes at komme lidt videre i sagen. Ifølge
kirkebogen for Hoptrup sogn 1735 – 1763, skulle Sven Andersen fra Hejsager, den 12. oktober
1753, have giftet sig med Mette Jørgens fra Sønderballe.

Hvorvidt det nygifte par slår sig ned i Sønderballe eller flytter hen et anden sted, vides ikke eksakt i
skrivende stund.
I kirkebogens liste over fødte børn i perioden 1753 – 1760 er der kun anført 1 barn (drengebarn) fra
Sønderballe. Drengebarnet bliver, den 28. juli 1754, døbt Jørgen Svennesen. Moderen til barnet
anføres som Mette Jensdatter fra Flovt.

Måske er det Sven Andersen og Mette Jørgens søn, da det hænder, at der bliver skrevet forkert i
kirkebogen.
Sønderballe Tidende vil forsøge at grave videre ned i de støvede arkivalier.

Velkommen til Sønderballe.
Med blomsterhilsen nr. 10 siden sommeren 2008 vil Sønderballe ejerlavs beboerforening gerne sige
hjertelig velkommen til Patrick Listel, som er flytte ind hos Conny og Knud Iwers, Sønderballe
Hoved 38.
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Patrick stammer fra Hovedstadsområdet og er kommet godt ud af starthullerne som målmand hos
Haderslev KFUM og er startet i skole i Haderslev. Der vil nok gå nogen tid, inden Patrick mestrer
”æ synnejysk sproch”, men Mojn er jo altid en begyndelse.

Kontingent 2009
Kassereren skal erindre om betaling af kontingent for 2009, der fortsat beløber sig til 100,- kr. pr.
medlem. Betalingen kan ske direkte til foreningens kasserer, Sønderballe Hoved 41 eller ved
indbetaling til foreningens konto i Sydbank, reg. nr. 7915, kontonr. 109 48 63.
tti

