Sønderballe Tidende
oktober 2012
Nu er sommeren omme og vi går vinteren i møde så derfor vil vi
gerne minde om Kalvø March lørdag den 15.12.2012 kl. 15
 Kl. 15.00 gløgg og æbleskiver og efterfølgende
fakkeloptog Kalvø rundt pris: 50 kr. pr. voksen
 Kl.17.30 julefrokost pris: 100 kr. + drikkevarer pr.
voksen
Tilmelding senest den 8.12.12 til bestyrelsen
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Den årlige sommerfest 2012 !!
Lørdag den 9. juni kom den store dag i regn og rusk, men med dejligt højt humør fra
de 33 sønderballer, som mødte frem til sommerfesten. Alle havde medbragt kager,
salat og gaver til dagens lotteri.
Så det var ikke svært at sætte sig og nyde det store sønderjyske kaffebord, hvor alle
kager kunne indgå i en konkurrence (måske en lille ide til næste festudvalg)!! Efter
kaffen begyndte ”legen som i gamle dage” hvor Johanne Duus og Ebbe Storm fra
festudvalget styrede tropperne. Alle var i gang med at skyde dåser ned med
kartofler – få en lang stolerække til at flytte sig med alle personerne stående på –
skøjte hen over gulvet på avispapir – trillebør kørsel hvor ”de store drenge” kørte
med de søde små piger, som skulle holde en ske med et æg og det hele sluttede
med en ordentlig omgang tovtrækkeri, som vi jo er rigtig dygtige til i Sønderballe.
Forsyningspausen var vel fortjent.
Alle var godt sultne efter legen og et lækkert bord med mange flotte salater, nye
kartofler – hjemmelavet kartoffelsalat og nybagt flutes blev nydt til partyskinken og
grillpølserne.
Under kaffen med resterne af kagebordet fra om eftermiddagen blev der solgt rigtig
mange lodder - alle ville sikre sig nogen af de fine gaver. Thorkild Tingleff stod for
udtrækning af de mange lodder, men - men fandt hurtigt ud af det var praktisk med
hjælp fra de små, som havde raske ben!!.
Jo vi havde en travl aften kl. 20.30 fik vi besøg af en rigtig mavedanserinde i flot
kostume og gang i musikken som vores dj Henrik stod for. Vi blev undervist en
halvtime dog mest med øjnene og måtte selv på gulvet – selvom nogen af os har lidt
at svinge med – så det ikke så elegant ud – vi bliver vist ingen konkurrent til den
dygtige mavedanserinde Sabrina.
Aftenen sluttede med lidt til halsen og enkelte luftede danseskoene.
Festudvalget afleverer stafetten til det nye festudvalg:
Kirsten & Karl Erik Olsen, Jutta & Børge Iwers, Johanne Duus & Ebbe Storm.
Vi glæder os til næste års sommerfest
Med festlig hilsen
Jørga Frandsen, Johanne Duus, Ebbe Storm, Anna Lise Andersen, Thorkild Tingleff,
Knud - Connie Iwers
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Cykelstativ: bestyrelsen har kontakt med Haderslev
kommune ang. placering af et cykelstativ på
Diernæsvej og imellem tiden er der opsat et
cykelstativ på Diernæsvej.
Hjemmesiden forventer bestyrelsen at arbejde mere
intens med i efteråret. Vi modtager gerne indlæg
Der er givet 2 buketter til nye Sønderballer:
Lene og Henning Jacobsen har fået en søn i foråret
Hjertelig tillykke!
på Diernæsvej 212 er Bente Andersen og Leif
Andersen flyttet ind.
Velkommen til Sønderballe!
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Til opslagstavlen
 Kalvø March 15.12.12 husk tilmelding senest
d.8.12.12

 Fastelavnsfest den 10.2.13

 Generalforsamling i april 2013, dato følger

 Sommerfest i juni 2013
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