Sønderballe Tidende
9. januar 2011

4. årgang nr. 1

Haster – økonomi.
Grundet ansøgningsfristen på midler fra Haderslev Landdistrikter – i år er afleveringsfristen den
17.01.11 kl. 12.00, udkommer Sønderballe tidende i dag på mail / uddeles mandag 10.01.11
– Har nogen af jer / kontaktgrupper, nogen ansøgningsønsker, bedes du / I kontakte mig om indhold
og plan og pris, så jeg kan koordinere ansøgningsskema senest 14.01.11 – Jeg vil så lave
ansøgningsskemaet næste weekend og få det afleveret 17.01.11. Ring til mig om du / I har
spørgsmål ( efter kl. 19.00 på 3031 5921)
Sne – og is.
Sneflokke kommer vrimlende hen over diger trimlende – også dette årsskifte fra 2010 til 2011 har
været præget af hård vinter med frostgrader nær de minus 15, snefygning, aflyst buskørsel, og en
lille-juleaften - hvor ikke alle nåede ”last minute” på to – do – listen, fordi vejene føg til. Det er nu
gået godt alt sammen, fordi vi slap for bornholmske tilstande, hvor alt var lukket til i meterhøje
driver. Julemarchen Kalvø rundt var et dejligt indslag i decembermørket. Blæsten kom meget frisk
fra vest, så for at få læ gik vi øst om øen, inden vi måtte vende om. Det blæste så gnisterne føg og
ikke al overtøj er lavet af tekstil der kan klare det. Udstillingen af hjemmelavede ting var et fint
indslag forinden og såmænd om der ikke også var mandelgave i år. Der var faktisk havnet 2
mandler i skålen med ris a la manden - til nogen moro – og forvirring – sponseret af Kalvø
Badehotel - Tillykke til de to heldige vindere, Kirsten og Anne Maria.

Omkring nytårsfortsætter .
Jeg håber for vor lille forening at der i 2011 fortsat er opbakning til at bidrage med ”komsammen”
henover årstiderne – næste arrangement er i forbindelse med fastelavn, som i år ligger så sent som
den 6.3.2011. Der vil blive meldt ud om tid og sted senere.
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