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Kontingent 2010
Foreningens kasserer skal herved henlede Sønderballe Tidendes læserskare om, at det nu er muligt
at indbetale medlemskontingent, 100,- kr. pr. voksen, til Sønderballe Ejerlavs Beboerforening.
Dette kan enten ske via netbank eller ved personlig henvendelse til Sydbank (reg. nr. 7915, konto
nr. 1094863) samt ved henvendelse til foreningens kasserer på dennes adresse.

Forårsbebuder
Efter 3 måneders vinter med sne og is går det nu stærkt frem mod lysere tider. Overalt begynder det
at pible op, ligesom der er fuglefløjt fra morgen til aften og fluer og alskens kravl i luften.

Skarlagen-Bægersvamp

Hvid anemone

Apis mellifera

Sidste udkald
Den opmærksomme læser har i landets aviser kunne læse, at Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen gør opmærksom på, at det er sidste udkald med hensyn til at søge en række legater, der uddeles
for sidste gang. I alt skal der uddeles legatportioner for af størrelsesorden 900.000 kr.
Der er talende om følgende legater:
Legat til minde om Cecilie Ring født Fog fra Risinge
Legatet kan søges af ”Enlige, ugifte embedsmandsdøtre, der har kendt bedre dage, og
som er over 40 år gamle. Døtre, der bærer navnet Fog (ikke Fogh) er fortrinsberettigede”
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.
www.soenderballe.dk
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Det Andersenske Familielegat.
Der uddeles en portion af Det Andersenske Familielegat ”Til trængende og værdige
enker fortrinsvis fra familien, eller forældreløse piger fra familien. Hvis ingen af disse
søger om legatet, uddeles portionen til enker efter embedsmænd, som altså ikke behøver at være en Andersen”

Enkefru Hendrine Schmidt født Crones Legat.
Legatet kan søges af ”Svagelig, uforsørget, ugift datter af borgerligt født embedsmand”. Stiftersken har været så generøs at betænkt andre end sin egen stand, eftersom
hun på et tidspunkt har opnået at blive gift.
og endelig er det muligt at ansøge Det Mangorske Legat.
Dette kan søges af ”Aldrende jomfruer af den dannede klasse. Fortrinsberettigede er
sådanne kvinder, hvis kår ikke svarer dels til den stilling, hvori deres fader levede,
dels til den opdragelse de har nydt”.
Skulle der være værdige, dannede og uforsørgede døtre af embedsmænd, og som måske også bærer
navnet Fog, her i Sønderballe og omegn, der har kendt bedre dage, så er det bare om at komme i
gang med at ansøge om en legatportion. Ansøgningsskema til de nævnte legater kan hentes fra
København Stifts hjemmeside: www.kobenhavnsstift.dk.

Strandrensning/Affaldsindsamling
Igen i år stiller Sønderballe Ejerlavs Beboerforening op til strandrensning/affaldsindsamling sammen med ”Strandskaderne” (Genner Strands beboerforening), og Danmarks Naturfredningsforening.
Strandrensningen/affaldsindsamlingen finder sted søndag den 18. april 2010, klokken 9.30, hvor alle gode kræfter mødes til morgenkaffe og et rundstykke på P-pladsen ved Bellevue, Sønderballevej
nr. 36
Ca. klokken 14 sluttes dagen af samme sted med en varm pølse og sodavand. Af hensyn til
traktementet bedes du tilmelde dig til Lene Rasmussen (”Strandskaderne”) på 21 65 71 99 eller
lene@teppel.dk
Forhåbentligt vil du/I give en hånd eller to med til en tiltrængt skraldindsamling af alskens henkastet affald, som nu, hvor sneen er smeltet, dukker op langs vejene eller som vinterens storme har fejet sammen langs kysten, bl.a. i bunden af Gåsvig
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