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Landsbyplan/handleplan/udviklingsplan 
Tirsdag aften, den 25. august 2009, blev der varmet godt og grundigt op i Skrydstrup Forsam-
lingsgård, hvor 9 beboere fra Enderupskov og 14 beboere fra Sønderballe deltog aktivt i op-
starten til det, som hen over efteråret skal blive til en fælles Landsbyplan/udviklingsplan/-
handleplan for Enderupskov og Sønderballe. 
 
Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard, Haderslev Kommune bød velkommen og glæde-
de sig over det store fremmøde. Tine Kierkegaard varetager sekretariatsfunktionen for para-
plyorganisationen ”Haderslev Landdistrikter”, og deltog i den stiftende generalforsamling på 
”Solbakken” for godt 1 år siden. 
 
12 ud af Haderslev Kommunes  i alt 29 landdistrikter er i gang med at udarbejde en handle-
plan. Det er byrådets vision, at der bliver udarbejdet en handleplan for alle kommunens 29 
landdistrikter. På sigt vil handleplanerne danne grundlag for kommunens landdistriktspolitik 
og kommuneplan. 
 
Efter at deltagerne havde forsynet sig med lidt mad og drikke gik Randi Vuust Skall fra GBL 
(Gruppen for by- og landskabsplanlægning) i Kolding i gang med aftenens tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelt set er udviklingen i landsbyerne vidt forskellige; - nogle er i vækst, andre bliver min-
dre, affolkes med tomme huse til følge. Ofte præges landsbyerne af gennemkørende trafik, el-
ler trafikstøj . 
 
Hurtig gennemgang af udviklingsplanen for Verninge og omegn, Assens Kommune som et 
eksempel på en meget fysisk plan. Det er helt op til beboerne et givent sted selv helt og hol-
dent at bestemme, hvad planen skal omhandle. 
 



 
Randi Vuust Skalls første indtryk af de 2 landsbysamfund, Enderupskov og Sønderballe, var 
meget positiv. Nærhed til storslået natur og landskab, lange kik, bygninger i varierende byg-
gestil, hygge og idyl, man føler sig hjemme. 
 
Efterfølgende fik deltagerne til opgave med få ord at beskrive hvert deres landsbysamfund. 

Enderupskov: Natur, socialt samvær, hygge, gode sociale relationer. 
Sønderballe: Natur, urydt, trafik, nabohjælp. 
 

Efter en kort pause var tiden nu inde til ”Det store slag” om, hvilke indsatsområder der i sidste 
ende skal udgøre den endelige landsbyplan/handleplan/udvilkingsplan. 
 
Et væld af forslag kom på tavlen, som i hovedtræk kan sammenfattes til: 

Renovering af brandstation, hastighedsbegrænsning, trafiksikkerhed, legeplads, 
samlingssted, svømmehal, stier, forskønnelse, gadebelysning, cykelsti, vedva-
rende energi, bosætning, udstykning, vedligeholdelse af seværdighed, offentlig 
service m.m. 

 
Med udgangspunkt i rækken af forslag enedes de fremmødte beboere fra Enderupskov og 
Sønderballe om at nedsætte 5 arbejdsgrupper. 
 

Trafik, infrastruktur, trafiksikkerhed, stier, cykelsti. 
Kontaktperson: Kathrine Tryk, Sønderballe Hoved 9, 6100 Haderslev. 
E-post: ktryk@webspeed.dk, tlf. nr. 30 31 59 21. 
Første mødedato: Søndag den 4. oktober 2009. 
 
Rekreative/sociale faciliteter (Samlingssted, kommunikationssted, legeplads, sociale 
aktiviteter, aktivitetscenter m.m.) 
Kontaktperson: Karl Erik Olesen, Diernæsvej 220, 6100 Haderslev. 
E-post: keo@haderslev.dk, tlf. nr. 73 34 64 40. 
Første mødedato: Onsdag den 9. september 2009. 
 

Forskønnelse i by og på land. 
Kontaktperson: Kaja Fyhr, Stensbækvej 22, 6510 Gram. 
E-post: bueogfyhr@msn.com, tlf. nr. 55 54 64 33. 
Første mødedato: Ikke fastsat endnu. 
 

Byudvikling, bosætning, vedvarende energi. 
Kontaktperson: Morten B. Weiland, Enderupskov Byvej 6, 6510 Gram. 
E-post: enderupskov6@gmail.com, tlf. nr. 61 85 11 57 
Første mødedato: Sandsynligvis mandag den 31. august 2009.  
 
Sammenhængskraft, offentlig service, fællesskab (Børnepasning, skoler, ældreboliger, 
m.m.). 
Kontaktperson: Birgitte Møller, Aftægten 1, 6510 Gram. 
E-post: bkm@live.dk, tlf. nr.29 27 69 27 
Første mødedato: Ikke fastsat endnu, men bliver først efter den 14. september 2009.  
 

Beboere, der af forskellige årsager var forhindret i at deltage i mødet den 25. august 
2009, har mulighed for at koble sig på en af arbejdsgrupperne ved at kontakte den 
anførte kontaktperson. 
  



Lokumsaftaler 
For nylig udkom i Tyskland en tysk oversættelse af en bog fra 1400-tallet skrevet af pave Pius 
den II. Som dokument og vidnesbyrd om nogle af de vigtigste politiske magtstrukturer i re-
næssancen er den næsten uden sidestykke. 
 
Enea Silvio Piccolomini blev født i 1405, og som ung studerede han jura. Inden sin udnæv-
nelse som pave Pius den II i 1458, opnåede Enea Silvio Piccolimini at være sekretær for ad-
skillige paver samt for kejser Frederik den Tredje af Tyskland. 
 
Gennem bogens beskrivelser får man en fabelagtig skildring af renæssancetidens verdslige 
kardinaler, hvis man skal tro pave Pius; - næppe alle har været voldsomt distraheret af teologi-
ske overvejelser. 
 
Studehandler og rævekager, bestikkelse og taktiske overvejelser for at sikre sin egen fremtid 
hos en ny pave synes at have været væsentlige bevæggrunde hos en del af dem. 
 
Når man – undskyld mig – skulle på lokum, foregik det et afsides sted, hvor der således var 
rig mulighed for, med løfter eller trusler, at forhandle folk over på sin side (Blev benyttet af 
konkurrent til Piccolomini om paveembedet). 
 
”Sandelig et værdigt sted at vælge en sådan mand til pave. Kunne man finde et mere passende 
sted at indgå beskidte aftaler end ved latrinerne ?” spørger Piccolomini, inden nogle af kardi-
nalerne trods alt fik kolde fødder over for de numre, de var ved at deltage i, og i stedet valgte 
Piccolomini som pave. 
 
Gad vide, hvordan det forholder sig i dag ? ? ? 

 

Sønderballe ejerlavs beboerforening indbyder herved til ”Dragefestival” 
At kunne flyve og tale fuglenes sprog har altid været menneskets drøm. At flyve 
med drage er ikke opfyldelse af denne drøm, men det smager dog lidt af fugl. 
 
Kom og vær med til at bygge din egen drage, og se om den kan flyve om kap med 

himlens fugle, lørdag den 26. september 2007, klokken 10.00 - ? 
 
Alle, ikke blot børn og originaler, kan være med til at få skæg og ballade ud af dagen. 
 
Medbring selv madpakke, kage og drikkevarer, så vil Sønderballe ejerlavs beboer- 
forening  sørge for diverse materialer til fremstilling af drager. 
 
Eva og Bjørn har indvilliget i at stille drageværksted til rådighed på adressen 
Sønderballe Hoved 10. 
 
Af hensyn til planlægning af dragefestivalen skal tilmelding om deltagelse ske til Thorkild 
senest lørdag den 19. september 2009 på telefon 75 86 59 04 eller tti@post.tele.dk 
 
Vel mødt 
 
PS: Du er også velkommen til at være tilskuer eller til at komme med gode råd ! 
 

tti 
 


