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Fastelavnsfest
Vi lukkede porten den 14. februar på Gåsevig 2 og ”slog katten af tønden”. Børn holdt varmen med
slag på tønden og voksne gik til ”grocken”!!

Vi kom til at tale om, hvorfor det er en kat, der skal pines nede i tønden –
og et kækt svar var, at ”en ko fylder for meget i tønden”! – men altså, hvorfor nu det med katten?
For det første er fastelavn en skik, der har rødder tilbage til tiden før reformationen. I den katolske
tid var fastelavn indgangen til den 40 dage lange faste. Det var en periode, hvor gængse normer
ikke galte. Fastelavn var forberedelser til påske og på tysk: ”fastelabend”, dvs. faste-aften var
aftenen før fasten. Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til højtiden bestod.
Sikken med tønden og katten, blev praktiseret helt op til slutningen af 1800-tallet og er en østdansk
skik. Det var ikke kun katte ”festen” kunne gå ud over, men også en levende gås eller hane.
Symbolikken har været enten at jage noget væk ved forårets start med en kat i tønden, da katten
forbindes med ”det onde”, eller at se frugtbarhed i det nye år ved at rykke hovedet af en gås eller
hane (historie-online.dk).

Anders i forklædning som Turtle og Maja i forklædning som Hafalaffel

Så skal der slås til katten…

Det er nu herligt med al den slik!!

Gammel jolle på Gåsevig Strand
Der ligger stadig en gl. jolle på Gåsevig strand. Sidste år blev der annonceret efter en ejermand, som
ikke meldte sig, så jollen kan afhentes gratis.

Generalforsamling, Haderslev Landdistrikter
Torsdag den 11. februar 2010 holdt paraplyorganisationen Haderslev Landdistrikter
generalforsamling på Brdr. Grams Arkiv og Museum i Vojens.
Omkring 50 personer fra kommunens 29 forskellige landdistrikter, herunder Sønderballe Ejerlavs
Beboerforening, var mødt frem til generalforsamlingen.
Som refereret i JydskeVestkysten ”skød” den afgående formand Erling Poulsen i sin beretning med
skarp mod den nuværende borgmester J. C. Gjesing, der som udvalgsformand i foråret 2009
mundtligt havde givet tilsagn om et millionbeløb til opførelse af et multihus i
Maugstrup/Simmersted-området. Stor var frustrationen og skuffelsen imidlertid, da folkene bag
multihuset i december 2009 blev gjort bekendt med, at kommunen kun havde afsat 500.000 kr. til
projektet, ligesom grunden, hvor multihuset skulle ligge, var solgt til friskolen i Simmersted.
Med en sådan behandling er det svært at holde gang i de meget omtalte og roste ILDSJÆLE, som
kommunen gerne vil bryste sig af.
Hele Erling Haugaards beretning og referatet fra generalforsamlingen kan snarest efter vinterferien
ses på Haderslev Landdistrikters hjemmeside www.haderslevlanddistrikter.dk under knappen
”Nyheder”.
Efter en kop kaffe og lidt blød brød optrådte Lokalrådet Janderup Sogn ved H.C. Jensen og Erik
Dyhr Thomsen ”på slap line” og fortalte meget levende og inspirerende om den lokale udvikling
indenfor Janderup sogn og om gode hints til lokalt udviklingsarbejde, således:
”Det drejer sig ikke om at have ret eller at få ret, men at komme til rette, og når man er kommet til
rette, skal man makke ret”. – ”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele”.
Om aktiviteter m.m. i Janderup sogn, se www.janderup.dk.

Kalender 2010 – foreningens arrangementer og aktiviteter
14. feb Slå katten af tønden
27. feb Borgermøde om Landsbyplan
April Standrensning
April Vandretur – Kalvøstien
12. juni sommerfest og Generalforsamling
Sep Dragefestival
Dec Julemarch
Er der en aktivitet, som du gerne vil sætte i søen, så tag en snak med enten Mette, Thorkild eller
Kathrine.

Fødsels-åben-hus-arrangement
Vi på Gåsevig 2, siger jer alle tak for gaver og opmærksomhed i anledning af vores datter,
Madeleines, fødsel. Vi vil i samme anledning invitere på et lille åbent hus arrangement lørdag den
6. marts kl. 10-12. Her vil vi stille an med et rundstykke og en kop kaffe.
Venlig hilsen, Mette og Carsten.
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