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Corona eller ej - avisen er på vej
Mange har givet udtryk for, at de ikke
synes, årets havesæson er kommet rigtigt i
gang endnu. Der har ikke været nogen
generalforsamling, ingen standerhejsning,
og de fleste af de velkendte aktiviteter er
sat på pause. Alt sammen selvfølgelig på
grund af corona.
Sønderbro Avisen har trodset pandemien
og er nu på gaden med et nyt nummer
fuldt af lokale indslag. Vi håber, at en fælles avis, der bliver delt ud til alle foreningens 288 haver på samme dag, kan få det
hele til at føles bare lidt mere normalt.
I dette nummer kan du læse om alt fra
kærlighed til politik og selvfølgelig også
om corona. Du vil møde både nye og gamle sønderbroere og en masse midt i mellem. Nye tiltag er månedens side 6-mand
og en quiz med præmie.

Forsidefoto
Frida på fem måneder er en af sønderbros
alleryngste beboere. Her leger hun sammen med sit menneske, Merete fra have
63. Mød flere af Sønderbros firbenede
beboere i quizzen på side 18.
Redigering, layout, opsætning
Bente, have 245
Korrektur
Janie, have 161; Ulla, have 254A
Økonomi, trykning, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245

Fotografier
Pia, Prøvestenen 48N: forside, s.3, 6, 7,
10, 11, 14, 17, 18 (alle 8)
Bente, have 245: s.4, 12ø, 12n, 13ø, 16
Stor tak til alle jer, der har bidraget med Karin, have 281: s.8v, 8h
Merete, have 207: s.9v, 9h
stort og småt til denne avis. Tak til Sønderbro Købmand for at sponsorere præmi- Klaus, have 39: s.13n
en til quizzen. Og ikke mindst tak til foto- Tasja, have 278: s.19
graf Pia Hansen fra Prøvestenen, som har
Venlig hilsen Avisgruppen
taget en masse fantastiske billeder til os.
Lisbeth 191, Janie 161 og Bente 245
Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Deadline til næste nummer 6. juli 2020. Send artikler, kommentarer, billeder og annoncer til avis@hf-soenderbro.dk eller læg dem i avisens postkasse på Dueslaget.
Sønderbro Avisen bliver glad for alle slags bidrag, men vi kan ikke love, at alt kommer med, og vi forbeholder os retten til at forkorte og redigere indslag. For at indrykke annoncer skal man have tilknytning til HF Sønderbro.
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Dueslaget, også kaldet TV-stuen, i al sin nymalede herlighed. Der er åbent om søndagen mellem 11:30 og 14:00, og alle haveforeningens medlemmer er velkomne.

Dueslaget klar til endnu en sæson
Så er foråret kommet, og der er gang i
haverne igen - sæsonen er startet - dejligt!
Solen har skinnet i mange dage, og flere
steder kan man se træværk, der trænger
til maling.
Straks har Dueslagets formand, Søren fra
have 172, indkaldt nogle af Dueslagets
brugere til at give ’hytten’ en omgang.
Det er, foruden Søren selv, Steen (have
285), Zunde (have 67) og Marianne (have
124), der har fattet pensler og brugt nogle dage på at male huset udvendigt. Så nu
står Dueslaget igen flot i rødt og hvidt.

Dueslaget holder åbent, som vi plejer,
men indtil videre må vi - i disse coronatider - ikke være flere end max. 10 personer indenfor og max. 10 på terrassen.
Når vi bruger Dueslaget, skal vi også huske at holde afstand og vaske hænder eller
spritte dem af.
Vi opfordrer også dem, der benytter
bordene udenfor på græsset til at huske
disse enkle regler! Og til at sørge for at
der altid er god afstand mellem bordene.

Gun-Britt, have 67
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Civilisationen Sønderbro

Det irriterer Josefina, at der ikke er prestige i at kunne gøre ordentligt rent. Men hun
glæder sig over, at der har været så meget positiv feedback på den intensiverede
toiletrengøring, hun har iværksat under coronapandemien.
Da corona fik Danmark lukket ned den
ikke have en haveforening med over 300
11. marts 2020, priste mange sønderbro- beboere uden åbne toiletter.
ere sig lykkelige over at have en koloniFor Josefina er det selvfølgeligt, at ord
have, de kunne tage ud i.
bliver fulgt op af handling. Uopfordret
Men hvor godtfolk er, kommer skidt til. påtog hun sig derfor at sørge for, at toiBogstaveligt talt. Med fælles toiletter ville letterne kunne holdes åbne uden risiko
en farlig virus hurtigt kunne spredes til os for, at overføre virus fra den ene toiletalle, hvis blot én i foreningen var smittet. bruger til den næste.
Der blev derfor talt om, at toiletterne
Hovedrengøring hver dag
skulle aflåses, så længe pandemien rasede.
Fra midten af marts tog hun ud i foreninJosefina, fra have 155 og medlem af be- gen hver eneste dag og gjorde det vinterstyrelsen, så ikke lukning af toiletterne
åbne toilet hovedrent efter alle Sundhedssom en mulig løsning:
styrelsens og Kolonihaveforbundets for- Jeg sagde, at hvis toiletterne ikke åbner, skrifter for, hvordan man forhindrer smitså kan foreningen heller ikke åbne. Vi kan te via offentlige toiletter. Hun sørgede
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også for håndsprit, håndsæbe og skiltning. vet en fornøjelse at benytte toiletterne
herude.
Da sæsonen åbnede i april, og det blev
nødvendigt at åbne flere toiletbygninger, Samtalen får en filosofisk drejning, da
gjorde Josefina også alle dem rent dagligt. Josefina undrende siger:
Alene. Det var nemlig ikke muligt for den
- Jeg forstår ikke, at folk synes, de skal se
tidligere faste toiletstab at møde op til
ned på dem, der gør rent for de andre. At
daglig hovedrengøring.
folk synes, at dem der står med hovedet
Hun ser tilbage på de første dage i april
nede i lokummet, skal have den laveste
som en intens periode:
løn.
- I starten boede jeg stadig hjemme i min
lejlighed, for her var forfærdeligt koldt,
men jeg tog herud hver dag. Jeg kunne
dog ikke have gjort det uden opbakning
fra ildsjæle, der støttede mig verbalt og
praktisk.

- De gør et job, der er sindssygt vigtigt
for vores sundhed, for vores æstetik og
for, at hele vores samfund kan fungere.

Josefina pointerer, hvordan historikere
vurderer, hvor succesfuldt et samfund
eller en civilisation har været ved at se på,
Det lykkedes heldigvis at finde nogle gode om de havde styr på drikkevand, hygiejne
medhjælpere, som Josefina kunne lære
og håndtering af spildevand og afføring.
op, så hun ikke længere selv skal stå for al For at en civilisation kan fungere, skal der
rengøring af toiletbygningerne.
nemlig være styr på de tre ting. Det gælder selvfølgelig også for civilisationen
- De folk der meldte sig har båret ansvaret
Sønderbro.
for at stoppe smittespredning over al forventning. Det er jeg stolt af.
- Under coronaepidemien har vi om ikke
andet fundet ud af en ting, og det er, at
Et sindssygt vigtigt job
det er rart, når der altid er rene toiletter i
Ud over at forhindre smitte har den grun- vores haveforening, slutter Josefina.
dige, daglige rengøring også medført, at
Bente, have 245
folk er begyndt at tale om, at det er ble-
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Månedens side 6-mand
Søren - en ægte rustfri smed
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Søren i have 104 har fået den ære at blive
udnævnt til Sønderbro Avisens allerførste
side-6-mand. Men man kan ikke sige Søren, uden også at sige Lotte, for bag en
stærk mand står der næsten altid en ligeså
stærk kvinde.

Haven har altid været det bedste fristed
for Søren. Her kan man rigtig slappe af,
nyde fuglenes kvidren og naturen, en
gang soduko i ro og mag, og så er der
selvfølgelig vennerne. Dem har der været
rigtig mange af gennem årene.

Søren og Lotte må siges at være nogle af
pionererne herude i Sønderbro. Søren
arvede sin fars have, da haveforeningen lå
på Irlandsvej. Da den skulle nedlægges for
44 år siden, valgte det unge par at rykke
til HF Sønderbro på Amager Fælled og
byggede deres hus her. Helt fra grunden,
bogstavelig talt, for her var helt bart, fortæller Søren.

Snakken og hyggen ved købmanden og
Dueslagets søndage med chancen for den
store gevinst er også vigtige. Søren er glad
for musik, men guitaren bliver ikke brugt
så flittigt mere. Derimod kan han svinge
billardkøen og stillede da også op til Sønderbro-mesterskaberne sidste år.

I takt med at husene skød op, opstod også
nye kammeratskaber. Søren fortæller, at
der var meget mere ’kommen hinanden
ved’ tidligere. Så meget at deres område
blev kaldt for ’Det våde hjørne’. Nej,
ikke fordi der var vand på grundene, men
fordi der næsten altid var gang i fest og
morskab hver weekend.

Det kommer fra hjertet, når Søren siger:
’Her er så afslappende for krop og sjæl.’
Lisbeth, have 191

Søren, der nu er 72, har altid arbejdet
som rustfri smed, og i dette fag er der
opgaver - og der er spændende opgaver.
Søren har udført mange utroligt flotte
arbejder. Havelågen ved have 214 er
håndlavet af Søren. Den er et unikt smedearbejde, og Søren garanterer, at den
dag hele Sønderbro forgår, så står lågen
der stadig. Søren har også kreeret skønne
petroleumslamper, drikkekrus og andre
flotte hånddrejede effekter.

Havelågen ved have 214 har Søren smedet
i hånden af rustfrit stål. Den er så solid, at
selvom Sønderbro en dag skulle forgå, så
vil lågen stadig bestå.
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Forsøg med kartofler i halm
Endnu en spændende gruppe har set dagens lys i
HF Sønderbro, nemlig Halmballegruppen. Sønderbro Avisen har modtaget en rapport.

Halmballegruppen er i fuld gang med et forsøg, der
foregår i HF Sønderbro lige nu.

I marts måned var vi en flok på cirka ti, der besluttede at forsøge at dyrke i halmballer - specielt kartofler - idet der efter sigende er mange fordele ved
den metode. Ingen hypning, rene kartofler uden
jord på m.m.
Som I kan se, er vi godt i gang. Vi afprøver forskellige metoder: læggekartofler direkte på bar jord, på en bund af halm, i et halmtårn og på hele halmballer, hvor der
også er sået latyrus og morgenfruer til at pynte med - foruden salat og selleri.

Vi venter alle spændt på resultaterne af vores lille forsøg. Fortsættelse følger ...
Karin, have 281
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Kreative brombærplukkere

Billederne er taget i sommeren 2019 og viser flere brombærhungrende personer lige
over for vores have. Det er et sted i foreningen, hvor brombærrene nede ved jorden
for længst er blevet plukket.
Merete, have 207

Coronabemærkninger
Hvad har sønderbroerne bemærket her i coronaperioden?

På top-5 listen høres dette fra medlemmerne:
1) Der er så mange småfugle herude i år, mange flere end i tidligere år.
2) Hvor er her dejligt stille. Vi kan ikke høre skydebanen og motocrossbanen.
3) Det er så hurtigt at køre herud, for der er næsten ingen trafik.
4) Nu har vi meget bedre tid til at være sammen med ungerne og hygge i haven.
5) Godt HF har en kæmpeplæne, så man kan være i nærheden af sine venner.
Lisbeth, have 191
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Kærlighed og kuglepenne
I 1993 flyttede Lise ind i nummer 243
sammen med sin mand Henning. Huset
ligger på den gamle Rosenvej. Skråt over
for på den anden side af Rosenvej - der er
præcis ti skridt fra havelåge til havelåge - i
nummer 211 boede Kim med sin kone
Hanne. (Et tydeligt bevis på at havenumrene ikke er lige logiske alle steder, red.)

døde i maj året efter, også af kræft. Så
tilbød Kim at hjælpe Lise med papirerne
fra skifteretten. Han havde jo lige været
igennem det hele selv og vidste præcis,
hvordan de skulle udfyldes. Lise tog imod
hjælpen, og da vinteren kom, inviterede
Kim hende ud.

- Og så blev vi sgu kærester, griner de i
Der boede de så i 25 år som gode genbo- munden på hinanden.
er, der ikke havde mere med hinanden at
Kim har boet ovre hos Lise lige siden, så
gøre end med så mange andre i haveforhans hus har stået tomt de to sidste someningen.
re. Det har han taget konsekvensen af, og
- Der var ikke nogen af os, der havde
hans hus er blevet sat til salg.
drømt om, at vi skulle finde sammen,
Fra to huse til et
siger Kim. Men skæbnen ville, at hans
kone døde af kræft i 2016, og Lises mand Men var det ikke svært for dem at vælge,
hvilket hus de skulle flytte sammen i? Det
synes de ikke, for Lises hus er klart det
bedst indrettede. Og hun har den bedste
terrasse. Der sidder de alligevel ude det
meste af tiden og ser på fuglene og på
dem, der går forbi.
Kim har flyttet sit fuglebad og sit fuglehus
over i Lises have. Flagstangen har han
også taget med sig. Den ligger langs med
hækken, klar til at blive sat op.

Kims 8.000 kuglepenne er sat omhyggeligt op med knappenåle side om side i
lange lige rækker, sorteret efter farver
og firmanavne. Men nu skal de ned.

Men inde i Kims hus gemmer der sig en
samling på 8.000 kuglepenne. De dækker
hele endevæggen og har bredt sig rundt
om hjørnet til den næste væg.
Kim er stolt over, at han ikke har købt en
eneste af dem selv. Samlingen blev
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Lise og Kim, der begge er pænt oppe i 60erne, har fundet kærligheden i Sønderbro.
Til november har de været kærester i tre år.
grundlagt, da han arbejdede som portør
på Kommunehospitalet som 17-årig:

kuglepennesamler, der vil købe dem.

I det hele taget er det svært at finde no- Der stjal jeg sekretærernes kuglepenne get, der kan ødelægge harmonien i forholfor sjov, og lige pludselig havde jeg en hel det. De siger, at de endnu ikke har været
masse med alle mulige medicinnavne på. oppe at skændes en eneste gang. Lise
nævner dog med et glimt i øjet, at hun
Senere har han indsamlet kuglepenne på
engang har været nødt til at give Kim en
rejser, og ikke mindst har mange sønderskideballe. Men det var, mens de var ude
broere bidraget med kuglepenne fra deres
at rejse. Ikke her i Sønderbro.
arbejdspladser.
Kim griner og drejer samtalen tilbage til
Men kuglepennene flytter ikke med over
kærligheden:
til Lise. Det er Lise sikker på, så de er sat
til salg. Heldigvis slår det ikke skår i forel- - Nu er det tre år til november. Det var
skelsen, at Kim ikke kan tage dem med. ikke planlagt, at jeg skulle have nogen
kæreste. Så ja, det er gået stærkt. Det er
Han siger, at han sådan set allerede selv
havde besluttet, at de skulle ned fra væg- dejligt. Vi skulle begge videre.
gen. Og han har sågar fundet en anden

Bente, have 245
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Her kan du være med
Vegetarisk Folkekøkken
Folkekøkkenet holder møde for alle interesserede tirsdag
d. 16. juni kl.18:00. Vi mødes på Perlens terrasse og bliver enige om, hvad der skal ske med Folkekøkkenet i år.
Meld dig til Tasja på 4225 9144. Jeg laver en grydefuld
dhal, som vi kan øve os på at servere forsvarligt. Pris 15 kr
på mobilepay. Forhåbentlig slutter vi mødet med at lave
en kalender for spisning, så giv gerne besked, hvis du vil
være kok, men ikke kan deltage.
Tasja, have 278

Søndagsbrunch
Søndag d. 21. juni kl. 10:30 - 12:30 i
have 118 hos Dorthe.
Du tager noget med til fællesspisningen,
vi dækker op, sørger for god plads,
håndsprit og evt. handsker, og så hygger
vi sammen i et par timer.
Vi skal have tilmeldinger på 2066 2850
senest om fredagen, da der kan være et
max. deltagerantal. Alle er velkomne.
Også dem, der ikke aner, hvem vi er.
Dorthe 118, Lisbeth 191 & Marianne 124
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Sønderbro Talks 2020
Vi fortsætter sidste års succes, inspireret af TED Talks,
med ’talks’ i HF Sønderbro - fortalt af sønderbroere til
sønderbroere.
Sæt X i kalenderen ud for torsdag d.16. juli, tirsdag d.
18. august og onsdag d. 16. september. Alle gange kl.
20:00-22:00.
PROGRAM 16. JULI
Karin Brønnum, have 141: Vilde planter i Sønderbro og
omegn.
Katja Krøll Jensen, have 149: Barn i Sønderbro i forrige
årtusinde
Vi begynder præcist, så kom i god tid med dit bedste
humør, din yndlingskop og et par kroner til pausekaffete-småkage-grisen og find din bedste stol i Perlen.

Klaus, have 39, Tasja, have 278 & Søren og Hanne, have 158

Udendørs fællessang
Ny aktivitet: Torsdage kl. 19:00 er alle velkommen til alsang ved Dueslaget.
Ulla, have 254A

CYKELhjælp
Søren Cykelsmed i have 79 tilbyder igen i år cykelhjælp udvalgte lørdage fra kl. 15 til 16. Du betaler
for materialer, Søren stiller sin ekspertise gratis til
rådighed og lægger have til. Der bydes tilmed på
kaffe. Hvis du har et akut problem med din cykel,
der kræver hurtig hjælp, er du endvidere velkommen til at komme over til Søren og lave en aftale.
Datoerne i år er lørdage 13.6., 4.7. og 15.8.
Lisbeth, have 191
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En tidligere formand ser tilbage – og frem
- Det, der altid har interesseret mig, er bestyrelsesarbejdet og alle de ting, der er i det.
Det, de forandringsgrupper foretager sig, kan være fint nok, men hvem laver tingene?
Hvem har ordnet Perlen? Hvem ordner lokummerne? Hvem sætter lige en skrue i?
mener Henning Hassel, der var foreningens formand 2015-17.
Henning og Yvonne overtog have 219 i
1978, få måneder efter starten af HF Sønderbro på Amager Fælled. Henning var
tillidsmand på et trykkeri, og fagpolitik
har altid interesseret ham. Han ser tilbage
på begyndelsen:

Folk var fulde. De kom slæbende med
tasker, for man kunne jo ikke købe øl i
kirken, fortæller Henning og fortsætter:

Dengang blev generalforsamlingerne
holdt i en kirke, og de varede tit til midnat.

i 1983 og holdt posten i 26 år.

- Det kunne være bagateller. De kunne
råbe og skrige i hver sit hjørne som kamphaner. Men det var aldrig noget alvorligt.
- De første år kørte det ikke så godt. Der De kunne jo snakke sammen over hækken
var en råben og skrigen til generalforsam- den næste dag.
lingerne, slåskampe og en helvedes balEfter de første vilde år kom der mere ro
lade.
på foreningen. Knud Sebens blev formand
2005 var der dog igen optræk til uro på
generalforsamlingen, og det mindede om
- De der generalforsamlinger var tossede. en revolution, da halvdelen af bestyrelsen
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blev stemt ud. Det var Bænkens parlament, der havde talt.

Sønderbros Formænd

- Det kræver meget arbejde, og der kan
være mange små irritationsmomenter, for
der kan være meget løssluppent herude.
Hedonismen blomstrer, og det er ekstra
træls, at folk går til bestyrelsen og klager.
Det var da nemmere, hvis du selv gav din
nabo en skideballe.

de det meste. Han ordnede også forbundet. Du kan godt rose ham. Han var en
kæmpe hjælp. Simpelthen. Hvis ikke Jan
havde været der, så havde jeg ikke været
færdig endnu, siger Henning.

Helmer Hansen 1977-1979
Alex Nielsen (konst.) 1979-1980
Tidskrævende post
Verner Reimer 1980-1983
Det år blev Henning valgt ind i bestyrelsen som suppleant, og efter at han i 2007 Knud Sebens 1983-2009 (26 år!)
gik på efterløn, blev han fuldgyldigt besty- Brian Birkling 2009-2015
Henning Hassel 2015-2017
relsesmedlem. Henning trådte til som
Claus Pitzner 2017-2020
næstformand i 2011, og fungerede reelt
Ny formand 2020som formand i et par år, før han i 2015
officielt blev valgt til posten.

De år, Henning var formand, var karakteriseret af store opgaver pålagt af Københavns Kommune. De havde bestilt en
opmåling af samtlige haver og huse med
angivelse af opførelsesår for alle bygninger
og præcise afstande til skel. Det var et
kæmpe arbejde, som Henning og andre
bestyrelsesmedlemmer selv udførte.

Opmålingerne skulle skrives rent og indtegnes på kort, og foreningen skulle have
nye vedtægter. Og der skulle indføres et
officielt vejnavn (som endte med at blive
Bonderosestien, red.), så Henning havde
meget at se til ud over de ordinære opgaver, som en formand skal tage sig af.
- Men Jan (Falkensteen, have 214, red.)
var sekretær på det tidspunkt. Han ordne-

Velfortjent otium
Efter flere år med store arbejdsopgaver
havde Henning fået nok. Han ville gerne
nyde pensionistlivet sammen med Yvonne, så han gik af i 2017, og Claus Pitzner
overtog formandskabet. Men i vinters
flyttede Claus til Nokken, så nu skal foreningen igen have ny formand. Men hvilken slags formand skal vi gå efter? Henning svarer:
- Vi skal nok have en, der ikke er for
fremadstormende. En der lige kan se tilbage og også har kolonihavetanken med i
baghovedet. I gamle dage var det arbejdere, nu er det funktionærer, men det er
stadig mindrebemidlede folk, der har
mange af haverne. Det skal formanden
tage hensyn til.

Bente, have 245
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Havedyrkere for første gang
Mika (til venstre) og Maiken og Elis (til højre) får haveråd af Linda (i midten).
I august 19 overtog vi (Maiken, Mika og
Elis) endelig et dejligt, velholdt hus med
have i HF Sønderbro.
Som nye haveejere var drømmene store,
men når man er vokset op i en lejlighed i
København, hvordan omsætter man dem
så til realiteter?

anvisninger, og hvad gør man så? Man låner en bil, lejer en trailer, kontakter en
hesteavler og smider sin et-årige på ryggen
i bæreselen, mens man fylder plastiksæk
efter plastiksæk med hestemøg!

Man fylder ladcyklen med tang fra havnen,
afklippet græs fra fælleden, naboernes
gamle jordposer, moste vindruer og æbler
Det var der heldigvis råd for. Blandt alle
fra frugtpressen. Så lader man det hele stå
de herlige mennesker, vi lærte at kende på
vinteren over, og vupti så har man den
rekordfart, var også økologisk havekonsufineste plantejord.
lent Linda fra have 254A. Vi talte med
Linda om vores planer om at dyrke grønt- Indtil videre er 2020 jo gået som INGEN
sager selv og fik en plan for sædskifte til de havde planlagt, og jeg ville nok være gået
højbede, vi endnu havde til gode at bygge. bananas uden vores lille grønne frimærke.
Heldigvis er vi ret glade for at bygge, så vi
tog en hurtig beslutning og bestilte en gang
lærketræ fra et savværk. Vi inviterede
venner og familie til arbejdsweekend, og
da den var omme, havde vi tre flotte, store
højbede.

Så skulle bedene fyldes op efter Lindas

Noget, som ikke var en del af min havedrøm, men som næsten har været den
største gave, har været fællesskabet herude. Vi har nogle vanvittigt søde naboer,
som er omsorgsfulde og gør hverdagen
herude til et rent eventyr.

Maiken, have 58
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Ved du noget?
Indskriften på pokalen lyder:
Flids Præmie
Sdbr. Haveforening
1929
Den stod i ’Banditten’, da Inge
overtog huset i 2000.

Informationer søges.
Kig forbi eller ring 5122 0737.
Inge, have 241

Storskrald
Bestyrelsen bestræber sig på at stille det
rigtige antal containere til storskrald til
rådighed. Det lykkes selvfølgelig ikke altid
- bl.a. fordi vejret er medbestemmende
til, hvor mange der er i haven og dermed
fylder noget i containerne.
Vi kan alle sammen gøre noget for at få
det til at fungere så godt som muligt:
Overfyld ikke containeren - den næste
kommer snart. Cirka datoer for de næste
tre gange er 19.6., 17.7. og 14.8.

Havekærlighed
Jeg elsker kolonihaven 100 kilometer!
Vilfred, 4 år, have 278

Containeren er kun til storskrald: Fx cykler, gamle møbler og andet inventar.

Dette må ikke komme i containeren:
· Haveaffald - skæres til max 1 meter og

lægges på en af de fire pladser hertil.
· Øldåser og andet småt metal - skal i

metalcontainerne.
· Byggematerialer - skal man selv afleve-

re på Genbrugsstationen, Bådehavnsgade
50.
Niels, have 41, medlem af Bestyrelsen

Side 18

Sønderbro Avisen

Gæt en hund
1.

A

Molly, 6 år

Michael, have 152

2.

B

Amy, 8 år

Birgitta, have 220

3.

C

Walther, 6 år

Lis, have 21

4.

D
D

Samson, 10 år

Anja, have 224

Hvilken hund hører til hvilket menneske? Svar med navn og havenummer til
avis@hf-soenderbro.dk eller i Sønderbro Avisens postkasse på Dueslaget senest 30.6.
Rigtige svar deltager i lodtrækningen om 2 gange dagens ret hos Sønderbro Købmand.
Bente, have 245
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De mindste svarer
Hvad betyder permakultur?
- En, der godt kan lide sommerfugle
Hvad betyder guldregn?
- En, der kaster guld ud fra et slot.
Hvad betyder standerhejsning?
- Det betyder arbejde.
Hvem bor i HF Sønderbro?
- Tarzan!
Tasja, have 278

Annoncer
GOLD STAR CYKLER

Klipper-Klaus

Søren Cykelmekaniker tilbyder hjælp og
vejledning til mindre reparationer af cykler.
Kun betaling for reservedele. 2825 7574.
goldstarcykler@live.dk. Søren Jørgensen,
have 79.

Filmklipper. Tv-serier, spille- og dokumentarfilm, reklamer. Eks: Forbrydelsen, Hvidstensgruppen. Også små opgaver. Spørg!
www.klausheinecke.com. 2811 1399.
Klaus Heinecke, have 39.

Ashtanga selvpraksis

Lasse havemand

Vi er et par ashtanga yoga-udøvere, der
kunne tænke os at træne sammen en eller
flere gange om ugen. SMS til Bente, have
245, på 2877 8623, hvis du vil være med.

Kommer og slår din græsplæne, beskærer
dine træer, klipper din hæk, fjerner storskrald (har trailer). Spørg mig blot, næsten
alt klares. 2279 0797 (helst sms). Lasse
Ottosen, have 196.

Salon Merrild

Din annonce?

Frisørsalon. Ring til Dorthe og aftal en aftentid, så kommer hun forbi og sætter skik
på frisuren. salonmerrild.dk, 3257 6470.
Dorthe Schlichting, have 118.

Der er to slags annoncer i Avisen: tekstannoncer og opsatte annoncer i farver. For
flere oplysninger bl.a. om pris, kontaktavis@hf-soenderbro.dk el. Bente på 2877
8623.

Opsatte annoncer findes på s.5 (Anja 224; Brian 127), s.8 (Kathrine 26; Dorthe 118),
s.12 (Niels 41; Rasmus 190) samt s.17 (Pia Prøvestenen 48N). Sønderbro Avisen siger
stor tak til vores annoncører og håber, I vil gøre brug af dem.

Det sker i Sønderbro
13.6. (lør) 15:00-16:00 Cykelhjælp hos Søren i have 79. Se side 13.
16.6. (tir) 18:00-19:00 Folkekøkken opstart på Perlens terrasse. Se side 12.
19.6. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato). Se side 17.
21.6. (søn) 10:30-12:30 Søndagsbrunch hos Dorthe i have 118. Se side 12.
30.6. (tir) Frist for indstilling af kandidater til havepræmier. Sendes til
bestyrelsen@hf-soenderbro.dk
4.7. (lør) 15:00-16:00 Cykelhjælp hos Søren i have 79. Se side 13.
6.7. (man) Deadline til Sønderbro Avisen 2-2020. Sendes til
avis@hf-soenderbro.dk
16.7. (tor) 20:00-22:00 Sønderbro Talks af Karin og Katja. Se side 13.
17.7. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato). Se side 17.

Det sker i Sønderbro hver uge
Petanqueklubben, torsdage kl. 17:00 ved Dueslaget.
Bestyrelsens kontortid, torsdage kl. 18:00-19:00.
Fællessang for alle, torsdage kl. 19:00 ved Dueslaget. Se side 13.
Åbent i Dueslaget, søndage kl. 11:30-14:00. Se side 3.
Yoga, afventer corona-retningslinjer. Hold øje med Nyhedsbrevet.
Alle aktiviteter er med corona-forbehold. Hvis forholdene
tillader det, vil der sikkert også foregå andet og mere.

Fik du ikke gemt sidste års Sønderbro Aviser? Ville du gerne have haft en til en ven?
Så er det muligt at købe enkelte numre i løssalg for 20 kr. Købes hos Lisbeth i 191,
sms til 2066 2850.

HF Sønderbro Nyhedsbrev
HF Sønderbro har et elektronisk nyhedsbrev, der bliver sendt ud på e-mail cirka to
gange om måneden i havesæsonen og noget sjældnere om vinteren. Send navn, e-mail
og havenummer til nyhedsbrev@hf-soenderbro.dk, hvis du endnu ikke modtager det.

TRYKT PÅ SVANEMÆRKET PAPIR

LØSSALG

