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3. årgang, nr. 2

Fastelavn
Navnet, fastelavn kommer fra det tyske Fastelabend, der betyder fasteaften - aftenen før fasten begynder. I den katolske tid skulle man rense og "spæge" sit legeme til den store påskehøjtid på samme måde som Jesus havde gjort, da han opholdt sig i ørkenen i 40 dage. Derfor måtte man ikke
spise kød, fint brød og fede spiser i fyrre hverdage før Påskedag.
Efter Reformationen i 1536 blev fasten i katolsk forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt
som en folkelig skik med god mad, dans, udklædning og lege.
Fastelavnsriset rummer megen symbolik. Man mente, at slagene med riset var med til at sikre frugtbarhed, så det var især unge piger og barnløse, der blev pisket med grenbundter til fastelavn.
Når en ung mand mødte en ung pige på gaden, slog han hende med riset. Det var også en udbredt
skik blandt kærester at rise hinanden, og det var børnenes særlige ret ved fastelavn at piske de
voksne vågne. Prisen for risningen var altid en bolle - deraf kommer traditionen med fastelavnsboller.
Skulle du have behov for at bage nogle ”Hedeviger”, så får du her en opskrift:
500 gram hvedemel
3 æg
75 gram gær
100 gram sukker
1 knivspids stødt kardemomme
1,5 dl sødmælk
200 gram sukat
200 gram rosiner
500 gram margarine

Æg, gær og sukker røres sammen. Tilsæt mælk, sukat, rosiner og mel.
Rul dejen ud på bordet, og læg margarine (skåret i skiver med en ostehøvl) på. Læg dejen sammen,
og rul ud igen. Fortsæt med margarine - rul ud, til alt margarinen er brugt.
Dejen skal hæve 1 time, og deles til ca. 30 boller. Bages ved 200° i ca. 10 min.

Det med at slå katten af tønden, er endnu en af de gamle traditioner, som er blevet lettere modereret
igennem tiden.
I gammel tid var det er levende sort kat, som blev ”slået af tønden”. Det hænger sammen med en
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gammel overtro, hvor man troede at man slap for pest eller anden dårligdom, hvis en sort kat blev
slået ihjel. Men i dag ligger der typisk en papfigur kat eller en lille bamse inde i tønden, og det er så
den, at der skal falde ud af tønden, for at man bliver kattekonge/kattedronning

Søndag den 14. februar 2010, klokken 11, inviterer Sønderballe
Ejerlavs Beboerforening små som store til tøndeslagning.
Så find udklædningstøjet frem og mød op i dysten om at blive årets
kattekonge eller kattedronning.
Tilmelding til Niels Friis på telefon 23 35 92 48, senest fredag den
12. februar 2010 og få samtidig oplyst stedet for afviklingen af tøndeslagningen.

Landsbyplanen for Sønderballe & Enderupskov
”Landsbyplanen for Sønderballe & Enderupskov” foreligger nu som et arbejdspapir, som interesserede kan hente ned fra foreningens hjemmeside under knappen ”Linkside” .
(http://www.soenderballe.dk/linkside.htm)
Frem til medio februar måned 2010 er det nu op til de 5 involverede arbejdsgrupper at gennemgå
arbejdspapiret med henblik på rettelser og ændringer.
Arbejdspapiret vil endvidere blive lagt frem for offentligheden til yderligere drøftelse i forbindelse
med et borgermøde i slutningen af februar måned 2010, hvor alle områdets beboere har mulighed
for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til Landsbyplanen. Tid og sted vil snarest
blive annonceret i Sønderballe Tidende.
Skulle du ved denne lejlighed være forhindret i at give møde, kan du sende dine bemærkninger til
tovholderen for en af de 5 arbejdsgrupper eller til en af de 4 kontaktpersoner:
Arbejdsgruppe
Byudvikling og
energi
Trafik og stier

Tovholder
Carsten Leth
Schmidt
Kathrine Tryk

Forskønnelse i
by og på land
Rekreative og
sociale facilitet.
SammenhængsKraft
KontaktpersoNer

Kaja Fyhr
Karl Erik Olesen
Birgitte Kofod
Møller
Mette Leth
Schmidt
Morten Weiland
Jørn Bue
Thorkild Tingleff

Adresse
Gåsevig 2,
6100 Haderslev
Sønderballe Hoved 9, 6100 Had.
Stensbækvej 22,
6510 Gram
Diernæsvej 220
6100 Haderslev
Aftægten 1,
6510 Gram
Gåsevig 2,
6100 Haderslev
Enderupskov Byvej 6, 6510 Gram
Stensbækvej 22,
6510 Gram
Sønderballe Hoved 41, 6100 Had.

Tlf.
74575763

E-postadresse
csch@post8.tele.dk

30315921

ktryk@webspeed.dk

26121220

bueogfyhr@msn.com

73346440

keol@haderslev.dk

29276927

bkm@live.dk

74575763

mette@zippora.dk

74822704

enderupskov6@gmail.com

26121220

bueogfyhr@msn.com

75865904

tti@post.tele.dk

tti
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