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Vinter over Sønderballe Hoved

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.
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Murphys Lov
2009 var et år fuld af jubilæer; - bl.a. 200 – året for Charles Darwins fødsel. 50 – året for katastrofen på Haderslev Dam og passagerskibet M/S Hans Hedtofts forlis ved Kap Farvel.
Et jubilæum synes dog at være glemt; - 60 års jubilæet for opdagelsen af en af de vigtigste naturlove. En lov som vi alle igennem årene, bevidst eller ubevidst, stifter bekendtskab med.
Murphys Lov, som fastslår: ”Alt, hvad der kan gå galt, vil gå galt”
Loven blev formuleret/opfundet af ingeniøren Edward A. Murphy, der arbejdede på den amerikanske flyfabrik McDonnell Douglas. I forbindelse med sit arbejde foretog Murphy eksperimenter med
tyngdekraften. Under et af eksperimenterne, hvor en forsøgsperson blev udsat for et overtryk, havde
en af hans assistenter monteret en måler forkert, således at den viste 100, hvor den skulle have vist
nul. Det skulle angiveligt have været ved den lejlighed, at loven blev formuleret.
Senere fremsatte Edward A. Murphy sin Anden Lov: ”Alt, hvad der ikke kan gå galt, vil gå galt alligevel”.
At Murphys lov måske ikke passer hver gang, kan man læse om i forfatteren Knud Sønderbys debutroman ”Midt i en jazztid”, hvor hovedpersonen Peter Hasvig husker fra sin yngste barndom, at
han engang tabte et stykke mad med honning, som faldt sådan, at honningsiden vendte opad. Hvilket under! Honningsiden frelst!

Borgermøde om Landsbyplanen for Sønderballe & Enderupskov
Det tidligere annoncerede borgermøde er nu blevet fastsat og finder sted lørdag den 27. februar
2010, klokken 14.00, hvor Sønderballe Lejrskole ved Gåsevig velvilligt har stillet lokaler til rådighed for arrangementets afvikling.
Eneste punkt på dagsordenen er det 42 sider store arbejdspapir ”Landsbyplanen for Sønderballe &
Enderupskov” som interesserede kan hente ned fra Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings hjemmeside under knappen ”Linkside” .
Skulle du ved denne lejlighed være forhindret i at møde op, kan du forinden mødets afholdelse sende dine bemærkninger, rettelser og tilføjelser 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

Forskønnelse i
by og på land
Rekreative og
sociale facilitet.
Sammenhængskraft

Kaja Fyhr

Kontaktpersoner

Mette Leth Schmidt

Kathrine Tryk

Karl Erik Olesen
Birgitte Kofod Møller

Morten Weiland
Jørn Bue
Thorkild Tingleff

Adresse
Gåsevig 2,
6100 Haderslev
Sønderballe Hoved 9,
6100 Haderslev
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 Haderslev

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

Det er gratis at deltage i borgermødet, hvor der vil blive serveret vand, kaffe, the og lidt kage.
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Det er kontaktgruppens håb, at så mange som muligt møder op og deltager i mødet, hvor den endelige udformning af ”Landsbyplanen for Sønderballe & Enderupskov” vil finde sted, inden denne går
i trykken.
Af hensyn til planlægning af borgermødet og serveringen skal tilmelding om deltagelse ske til Thorkild senest onsdag den 24. februar 2010 på telefon 75 86 59 04 eller tti@post.tele.dk

Spar på varmeregningen

Man kan spare syv millioner, hvis man tætner vinduerne – mon man ikke
også skulle ta` lidt vat i ørerne ? (Storm P. – tegning fra 1940)

tti
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