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Sønderballe hoved vandrelav
Som selvbestaltet med oldermand, Børge Iwers er også oldemand, i vandrelavet vil jeg fortælle
om nogen af vores små gåture hver anden søndag kl. 1000.
For tiden er jeg desværre beskæftiget med administrative opgaver i lavet, foden har været på
sygehuset for at blive tunet ind til endnu flere ture her på Hovedet, derfor har min deltagelse
været udelukket på grund af krykker, og Børge synes det er så besværligt at bære mig over
pløjemarkene.
Lavet begyndte spontant en dag i efterårs ferien hvor jeg ville gå en tur, jeg fik selskab af Børge og
undervejs vi fik snakket om det dejlige landskab, den store variation i turene. Fordi man kan jo gå
både af landevejen ud i skoven på Hovedet, ned til Gaasevig eller ned til Sønderballe strand. Disse
ture kan sagtens flettes sammen til lange ture, man kan også lægge ruten så man er skærmet mod
den hårde vintervind.
Vi fik hurtigt aftalt at
mødes hver anden
søndag, Jutta sluttede
sig hurtigt til og Sonja
som jo alligevel skulle
lufte Thea meldte sig
også hurtigt under
fanerne….. Som det ses
er medlemsskaren ikke
voldsom stor, men nu
er det jo ikke altid
kvantitet der tæller.
Vores formål er: vi går
kun hyggelige ture,
forsøger at undgå regn
og rusk, alle er

Velkomne også med gæster. Vigtigst er at der gerne må fortælles om de historiske steder, naturen
og gamle skrøner.
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På vore ture bliver der som sagt snakket og delt tanker, her på Hovedet kan man se langt over
bæltet og tankerne søger også nye horizonter. Vi fik bragt en julefrokost bragt på bane, men det
ville altså blive lidt tamt med kun fire medlemmer, en hurtig brainstorming med Carsten og Mette
bragte Kalvø julemarchen på bane.
Vi havde det dejligste arrangement med børnene til julegløgg og ævleskiver, gåturen med fakler
rundt om Kalvø blev ikke helt gennemført. Fra havsiden af øen blæste en strid vind og faklerne
lignede skærebrændere i tusmørket, vi gik derfor tilbage af samme vej vi var kommet. Kolde, men
glade over den første del af ”touren sagde vi farvel til nogle af gæsterne og tog samtidig imod nye
gæster til ”touren” rundt bordet med julemad, snaps og øl. I alt havde vi glæden af at se 25
sønderballere.
Snart kommer tiden hvor jeg kan deltage igen på gåturene og jeg ser frem til at se naturen
herude, de dejlige mennesker på vejen og strandene. (NF)
Her ses Gels å og
udsigten fra Aftægten
ude i Enderupskov, at
broen på billedet er en
del af forbindelses
linien til bæltbroerne
benægter Morten Bent
fra Energigruppen

Vandretur på kalvøstien søndag d.25 kl. 10.00
Mette byder ind til vandring,- husk varmt tøj, lidt til maven og halsen. Tilmelding 74575763

Kalender 2010 – foreningens arrangementer og aktiviteter
14. feb Slå katten af tønden
27. feb Borgermøde om Landsbyplan
April Strandrensning
April Vandretur – Kalvøstien søndag d.25 kl. 10.00
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12. juni sommerfest og Generalforsamling
Sep Dragefestival
Dec Julemarch lørdag 4/12
Er der en aktivitet, som du gerne vil sætte i søen, så tag en snak med enten Mette, Thorkild eller
Kathrine.

Fakta
Billedet er fra
fastelavn hvor
Leo’s
barnebarn
Dimitri blev
kattedronning

Mødet på Sønderballe lejrskole
Lørdag d.27 februar var der møde på Lejrskolen. Sønderballes Landsby udviklings plan er ved at
tage form. Planen er et nødvendigt dokument for kommunen, for det tilfælde at der skulle blive
råd til også give vores landsby et løft, her er der beskrevet hvad vi ønsker og hvorledes Sønderballes
topografi er. Med til landsbyplanens udvikling hører det også med, at det har været en demokratisk

proces med en lang hørings periode, hvor det har været muligt at komme med indsigelser og
forslag.
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Thorkild og Mette fortalte om vores landsbyplans udvikling og mål. De havde udrettet et stort
arbejde med at læse korrektur på planen som et konsulent firma havde udarbejdet. Med masser
af computer ,flere tavler med billeder og tekst,fik vi forklaret hvad udviklingsgruppernes arbejde
var mundet ud i og hvordan det bedst muligt kunne formuleres i det hensigtsskrift /udviklingsplan
der med konsulenters hjælp snart vil være klart. Alle gik ind for de tekst og formulerings rettelser
Mette og Thorkild havde forslået.
Nu forsætter Udviklingsplanen i samarbejde med konsulenterne og bliver afleveret til Kommunens
udvalg for landsby udvikling.

(nf)
Bonus info
Til mødet fik vi dejlig kage fra

ingredienser til Klap:
Annelise og Mette
2 æggeblommer
250 g sukker
½ tsk hjortetakssalt
fremgangsmåde:
Sukker , æggeblommer og hjortetakssalt pisket godt.
Dejen sættes på en bageplade med bagepapir med 2 teskeer.
Begge slags kager bages ved 160 grader i 10-12 minutter.

På falderebet….. Internettet her i Sønderballe er ufatteligt langsomt og er sikkert en plage
for alle. Desværre mener Tdc ikke det er relevant at investere i teknisk forbedring af deres
kobberledning hertil for en optimering af signalet. Carsten har undersøgt sagen og opfordrer alle
til at henvende sig til Syd Energi via deres hjemmeside, med fibernet kan vi komme op på en
væsentligt hurtigere net hastighed, samt utallige tv kanaler, men der er brug for mange aftagere
inden der kan graves og lægges fiber i jorden til os. Gå på nettet og anmod om fibernet ved Syd
Energi….. vi står sammen skulder ved skulder☺
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Lige nu i naturen! Pas på dine skridt ude i naturen, inden længe lægger haren sine æg de
finurligste steder…..påsken er lige om hjørnet

Fra hjemmesiden obsnatur.dk Har saksen nuppet en
opfordring til at finde
De første forårstegn,- hvem ved? Måske får vi et forår Som sidste år.
Herunder ses de arter, som vi skal
holde øje med.

1. marts - 31. maj 2010
Så skal vi igen på jagt efter foråret. Hvornår
springer anemonerne, violerne,
og bøgene ud, og hvornår kommer
sommerfuglene og humlebierne på vingerne?
Det skal vi igen have registreret når OBSnatur
og Natur & Ungdom i marts-maj lancerer Find
foråret. I år har vinteren været helt
anderledes end i de foregående år - hvad
mon det betyder for forårbebuderne? Det
bliver spændende at sammenligne foråret
anno 2010 med de tidligere år.

Art

Ses fra

Hvid vipstjert

10-mar

Viol (blomst)

15-mar

Følfod (blomst)

15-mar

Nældens takvinge

20-mar

Humlebier

20-mar

Frøæg

25-mar

Hvid anemone (blomst)

01-apr

Aurora sommerfugl

10-apr

Landsvale

10-apr

Hornfisk

20-apr

Rød vandnymfe

25-apr

Gøg

25-apr

Bøg (udspring)

25-apr

Pindsvin

1-maj

Nattergal

10-maj

Mursejler

10-maj

Eg (udspring)

20-maj

Ask (udspring)

25-maj

Hyld (blomst)

1-jun (måske før?)
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