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o Endnu et år er gået og vi er velforberedt på Julen her i Sønderballe, lørdag 

d.14.12. blev julestemningen rettet til på Kalvø. Kl.15 mødtes vi 34 børn 

og voksne til æbleskiver, gløgg og Kakao og startede med sangen: Dejlig er 

den himmel blå. Det havde regnet hele dagen og midt under kaffen kom 

solen! 

Med glade børnestemmer og voksen hyggesnak gik vi vores sædvanlige tur 

rundt på Kalvø med fakler, for en gangs skyld en flot vindstille december 

dag i skumringslys. 

Kl.17.30 fik vi en flot julefrokost, hvor vores sangbøger igen var i gang og 

der blev sunget mange julesalmer og sange. På et tidspunkt føltes det 

næsten som var det jul i ”gamle dage”!!! Snakken gik, børnene hyggede sig 
med dukkeleg på gulvet, hvor yngste mand havde rollen som drillenisse, 

Jens Peter kravlede hele tiden hen til de fine dukker, et par drenge sad 

med deres spillecomputer/Nintendo og resten af vores 12 børn spillede 

Uno. Mandelgaven snuppede Anders lige for næsen af mig…..(Connie) 

Kl. 21.30 sluttede en dejlig dag på Kalvø- 

o 1.oktober solgte Hans Jørgen Møllegård sin gård til Christian Jacobsen og 

Niels Erik Brøchner. De har delt jorden og solgt bygninger og skoven til 

skoventreprenør Claus Fuglsig Jensen, Haderlev 

o Herfra ønsker vi Hans Jørgen Møllegård held og lykke på Fyn samt et 

velkommen til de nye ejere på Diernæsvej. 

o Bestyrelsen har haft et møde, hvor vi bl.a. har planlagt næste år i lidt 
overordnede rammer. Se venligst opslagstavlen. 

o Det 1. arrangement er fastelavnsfesten hos Connie. Vi forventer igen at 

lave Sønderjysk kaffebord som sammenskudsgilde og vi håber på lige så 

stor succes som i dette år. Nærmere mht. tilmelding følger 

o Fuglekvidderfest i Marstrup: der kan stadig købes billetter hos 
købmanden i Hoptrup. Der er allerede solgt ca.450 billetter 

o I april er der strandrensning sammen med Strandskaderne se bl.a. linket 

     http://strandskaderne.dk/aktiviteter.html 

 

o Generalforsamling i maj måned, hvor foreningen byder på kaffe og 

morgenbrød. Vi forestiller os, at der bl.a. skal drøftes, hvad foreningens 
penge kan bruges til. Carsten vil på vores hjemmeside lave en side, hvor 

forslag kan skrives på. 

o ”sommerfest” bliver i oktober- det er svært at få booket i juni måned på 

lejrskolen. En ide er at lave dragefestival om eftermiddagen og 

fællesspisning om aftenen.  

DET VIL VÆRE FINT, HVIS DER KUNNE VÆRE 1-2 PERSONER DER VIL 
TILMELDE SIG TIL FESTUDVALGET 

o Som sædvanlig Kalvø-March i december 

Bestyrelsen ønsker alle sammen en 
glædelig Jul og et godt Nytår 
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