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Nyt nummer af Bonderosestiens lokalavis
At lave avis i en kolonihaveforening er
noget helt specielt. Det er en fornøjelse at
skrive for og om mennesker, man også
løber på i det daglige. Tak til alle jer, der
har skrevet til os eller har stoppet os på
stierne for at rose den sidste avis. Det giver os mod på at lave flere 100% lokale
aviser om livet på Bonderosestien.
I dette nummer fejrer vi den store mangfoldighed af måder, haverne i HF Sønderbro bliver brugt på. Vi bringer beretninger
fra en have der fik havepræmie sidste år,
en have der bliver brugt til at opbevare
båd i om vinteren, en have der er anlagt
som et levende kunstværk, en have fuld af
høns, og en have hvor der dyrkes kartofler
i halmballer.

Forsidefoto
Den rose, Tom fra have 259 peger på foran toiletbygning 1B, stammer helt tilbage
fra hans have i HF Sønderbro på Irlandsvej.
Læs mere på side 12, om da HF Sønderbro
lå på Irlandsvej, og om hvorfor der nu
findes hele to HF Sønderbro.
Redigering, layout, opsætning
Bente, have 245
Korrektur
Janie, have 161; Ulla, have 254A
Økonomi, trykning, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245

Fotografier
Bente, have 245: forside
Vi håber, I både finder inspiration og un- Pia, Prøvestenen 48N: s.4,5, 6, 11, 15ø, 16,
derholdning i denne årets avis nummer 2. 17, 18 (alle 8)
Stor tak til alle jer, der har bidraget med Susanne, have 265: s.3 (alle 3)
stort og småt til dette nummer. Særlig tak Ida, have 20: s.8
til annoncørerne for jeres støtte, til Tonny Karin, have 281: s.9 (begge)
Janie, have 161: s.10
fra Vito Grafisk i Herlev for altid hurtig og
Lisbeth, have 191: s.15n

god trykning og til fotograf Pia Hansen fra
Prøvestenen for at tage en masse skønne
billeder til os.

Venlig hilsen Avisgruppen
Lisbeth 191, Janie 161 og Bente 245

Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Deadline til næste nummer er 17. august 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 en have i HF Sønderbro.
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Haveaffald - en vejledning
Da vi fik afhentet haveaffald ved parkeringspladsen midt i juni, var der allerede
morgenen efter fire bunker haveaffald
læsset af i yderkanterne.
Det gør det svært at læsse af korrekt, da
det er vanskeligt at forcere store grene,

æbler etc. for at nå ind til midten af pladsen til haveaffaldet.
Disse tre fotos er en vejledning i ’korrekt’
aflæsning af haveaffald.
Susanne, have 265

Start på midten af pladen og stabl op, som om du er ved at lave et Sankt Hans bål

En kolonihavehistorie fra det virkelige liv
Bedstemor og barnebarn på 4 år er en
tidlig morgen ude og tisse i haven.

- Iiiih, hvor du tisser MEGET, nærmest
råber det begejstrede barn.

- Ja, ja, men nu er det altså ikke noget,
jeg plejer at fortælle til naboerne, mumler bedstemor.

Hvorpå det yndige barn (nu med et lidt
undrende ansigtsudtryk) afslutter samta- Mmm... hmm..., svarer bedstemoderen
len med følgende replik:
i et forsøg på at være lidt diskret i forhold
- Nej, for til naboerne plejer du jo at sige,
til naboerne.
at du har en TISSEMAND!
- Du har en TISSEKONE, fortsætter barnet på samme begejstrede - og højrøstede
Lisbet, have 272
vis.
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Høns i haven
- Der er ikke meget, der slår et frisklagt æg på frokostbordet. Desuden er det mægtig
hyggeligt, når hønsene klukker rundt i haven, og det er smart, at de æder snegleæg,
myrer og andre insekter. De kan også hjælpe en af med det meste køkkenaffald. Og så
får man den bedste gødning, fortæller den begejstrede hønseejer.
I have 15 bor der to brune høner med
deres tre kyllinger og fire sorte voksne
æglæggende høns. Jeg har valgt, at de går
frit i haven om dagen og lukkes ind i deres voliere og hønsehus for natten. De
sidste år har jeg ladet høner ruge befrugtede æg ud, hvis de lagde sig skruk. Det
er både sjovt og spændende at følge kyllingernes udvikling.
Mit hønsehold startede med tre kyllinger,
et lille hønsehus og en voliere tilbage i
2011. Siden har jeg haft flere hold både
høns og kyllinger. Jeg har ikke selv slagtet
og spist mine høns, kun deres æg. Når de
blev svage, har gode venner hjulpet mig

med at hugge hovedet af dem.
Jeg beholder mine høns i haven hele året.
Når det er frostvejr, skal der en varmeplade under vandbeholderen, så vandet
ikke fryser til is. De skal altid have adgang
til frisk vand og mad og må ikke få træk,
så om vinteren går turen forbi hønseholdet hver anden dag.
Gennem årene har jeg haft mindst 15
høner og 25 kyllinger. Mange af kyllingerne har jeg ruget ud i maskine, men der
har altid været et stort flertal af haner.
Heldigvis har jeg altid fundet aftagere til
hanerne. Jeg tror naboerne - og også jeg
selv - ville blive træt af haner, når de i en
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alder af 13 uger begynder at øve sig i at
gale. De fleste af hønerne har jeg beholdt.
De begynder at lægge æg, når de er 18-20
uger gamle. Der skal for øvrigt mindst tre
høner til en velfungerende flok.
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hver dag. Mine høns er hverken det ene
eller det andet, de er af blandet herkomst.

Ræven kommer jævnligt forbi, og måren
kan også lide hønsekød, så en hønsegård
Sidste sommer beholdt jeg to hønniker fra skal sikres. Jeg har trådnet i bunden og
kyllingeflokken, fordi jeg troede, en eller som tag. Heldigvis har jeg aldrig fået taget
to af de gamle høner ville gå bort over
høns af hverken ræv eller mår.
vinteren. Det skete bare ikke, og derfor
Rotter har jeg til gengæld haft besøg af,
er flokken nu på seks voksne, hvilket er
men rottefængeren har givet mig mange
lige i overkanten, når man også gerne vil
gode råd, og han stiller gerne en fælde
have lidt blomster eller grøntsager i haop, når der er behov for det.
ven. Der er også lige rigeligt med hønseSå skønt at bo i en haveforening, hvor det
lort på græsplænen.
er muligt at holde høns.
Alle mine krukker og højbede er ’sat i
Dorthe, have 15
bur’ bag trådhegn for at holde hønsene
væk. Man kan bestemt ikke have noget,
der ligner en prydhave, hvis man har fritgående høns.

Hvad med naboerne?
Det er en god idé lige at tale med sine
naboer, før man får høns. Heldigvis har
mine naboer ikke noget imod besøg af en
kylling i ny og næ, for selvom jeg har
hegnet haven ind med dyrehegn og kyllingenet, finder de kære små alligevel en
vej ud - men også altid hjem igen.
Jeg kan kalde hønseflokken til mig. De
har lært, at der er ’hønseslik’, når jeg
giver et bestemt kald.

Kun to af Dorthes høns er rigtig tamme.
Dem har hun ruget ud i rugemaskine, så
de har været i menneskehænder, fra de
Nogle hønseracer er fremavlet til at lægge var æg. Når hun lader skrukhønerne ruge,
æg dagligt, andre - med mere kød på og får de lov til at passe kyllingerne, og derberegnet til slagtning - lægger ikke æg
for bliver de ikke tamme på samme måde.
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Månedens side 6-mand
En skraldemand tager skraldet
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Denne måneds side 6-mand er Jan ’Faxe’,
som altid har en kæk bemærkning og godt
humør til rådighed for alle, der er i skudvinkel. Faxe startede ovre på Svanestien
sammen med sin mor, men overtog have
198 for mange år siden.
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Da København for 12 år siden begyndte at
registrere broerne i havnen, blev de to
klubber lagt sammen. Broen med flåden
blev derpå solgt fra og er nu i privat eje.
Det originale skilt fra Kjeld Bayers Bro
findes dog stadig, og Faxe skal til at restaurere det, så det kan komme op igen.

- Alle herude tror, jeg altid har været
skraldemand, men det gælder faktisk kun
Faxe er kasserer i det nuværende bådede sidste små 10 år, fortæller Faxe. Navlaug, hvor man deles om alt arbejdet og
net Faxe stammer fra 30 år som ølkusk
betaler leje til Københavns Havn.
rundt i det meste af København.
Faxe fortæller, at de har en lang ønskeMen Faxes store fritidsinteresse ligger et
liste til reparationer og vedligehold, som
helt andet sted, nemlig på vandet. Det
koster en del penge, som ikke lige ligger
opdager man straks i hans have, hvor der
klar.
er et stort anker og en plads, hvor hans
båd står om vinteren.
Badende på broen
Mange sønderbroere bader fra broen,
Allerede som 11-årig fik Faxe sin første
jolle, en Jante Jolle med en 4 hk motor. men man skal være opmærksom på, at
Den blev senere skiftet ud med gummibå- stigen ikke er en badestige. Den er beregde og speedbåde med påhængsmotor, så net til landsætning fra bådene. Alt ophold
på broen er på eget ansvar, betoner Faxe.
han også kunne dyrke vandski i havnen.
Selvfølgelig må man gerne sole sig på broLokale bådelaug
en, bare man lige giver plads, når bådFor 28 år siden besluttede Faxe og 5 an- folket skal til bådene.
dre sønderbroere sig for at købe ’den
Jeg spørger forsigtigt Faxe om, hvordan
grønne flåde’, som de byggede sammen
renovationsfolket ser på Sønderbros nye
med en bådebro, så der var pladser til
containergårde. Faxe siger, at det er blederes både lige nede ved vores strandeng.
vet meget nemmere at tømme dem. Men
De lavede en klub med kontingent, forvi skal blive endnu bedre til at sortere og
mand, kasserer og klubreglement.
huske at lukke lågene og vende håndtageNede ved vandet lå der endnu en bro,
ne på beholderne udad, når de skal tømsom var bygget af en gruppe sønderbro- mes, så de er lige til at tage fat i.
ere. Den blev kaldt for Kjeld Bayers Bro
- Det vil lette vores arbejde, siger han.
(efter Tømrer Kjeld fra have 211, som
Lisbeth, have 191
Kjelds barnebarn Laura nu har, red.).
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Jeg savner Bøffadet
Jeg savner Bøffadet. Det er bare så hyggeligt at være
deroppe. Jeg holdt min navngivningsfest der, og min
storesøster blev konfirmeret deroppe. Jeg synes, der
altid er rare og søde mennesker deroppe.
Jeg synes, det skal åbne igen og være åbent fast hele
tiden om sommeren, mindst hele sommerferien. Det
ville være dejligt, hvis de fik en popcorn-maskine, og at
de også solgte nachos med smeltet ost ovenpå.
Jeg har spurgt nogle folk fra Sønderbro om, hvad de
synes om Bøffadet. Jeg synes, de havde nogen rigtig
gode svar. De sagde nogen ting, som jeg ikke selv havde
tænkt over.

Kaj på 12 år har været i
Sønderbro hele sit liv

Jeg synes, det er godt, hvis pengene fra Bøffadet kan
bruges til at lave arrangementer for børn og til at forbedre legepladsen, så der kan komme lidt flere ting og
lidt bedre kvalitet.

Marianne, have 53

Kaj, have 20
Er der noget, du savner ved Bøffadet? - Jeg
savner, at det er åbent.

Hvad kan du godt lide ved Bøffadet? - Jeg
synes, det var rart at have mulighed for at Hvad synes du, pengene fra Bøffadet skal brukøbe mad deroppe.
ges til? - Til at forbedre haveforeningen.

Er der noget, du savner ved Bøffadet? - Hmm
nej.
Hvad synes du, pengene fra Bøffadet skal bruges til? - Til fælles formål.
Rune, have 175
Hvad kan du godt lide ved Bøffadet? - Jeg
synes, det var dejligt, sådan som det var
og med god mad.

Laila, have 238
Hvad kan du godt lide ved Bøffadet? - Hyggen om søndagen.
Er der noget, du savner ved Bøffadet? - Ja, jeg
savner, at det er åbent, så jeg kan få pomfritter og flæskesteg.
Hvad synes du, pengene fra Bøffadet skal bruges til? - Børnene.
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Forsøg med kartofler i halm, del 2
Tiden er kommet, hvor Halmgruppen
kan begynde at samle op på erfaringerne
med at dyrke kartofler i halm. Vores erfaringer er meget forskellige. En fra gruppen udtaler:
- Mine kartofler ligger lige i jordoverfladen med masser af halm over. Vi har spist
kartofler siden 1. juni, og nu er de næsten
for store, men de smager stadig godt.
Sorten er Solist.
Andre er lige begyndt at høste de første,
men glæden er lige stor.
Et par stykker har måttet konstatere, at
der er andre, der også synes, at kartofler
er en skøn spise. I en have har sneglene
ligget i det lune, fugtige halm og spist alle
læggekartoflerne, så det er en ommer. I
en anden have har hønsene endevendt
hele bedet - nul kartofler.
Så vi er blevet nogle erfaringer rigere.
Karin, have 281

Lej og lån
Foreningens frugtpresse kan lejes for 150 kr per dag.
Køller og bolde til minigolfbanen kan lejes for 15 kr per person.
Foreningens argentinske grill (en donation fra Monica og Lasse i have 37) kan
lånes gratis mod depositum på 300 kr, der tilbagebetales ved returnering.
Henvendelse til Sønderbro Købmand i åbningstiden.

Bente, have 245
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Med kat og præmiehave
Sønderbros pengesager blev tidligere i år
lagt i hænderne på en ny person, da forgængeren måtte stoppe i utide. Vores
konstituerede kassemester vil arbejde for
gennemsigtighed i foreningens økonomi
og er derfor begejstret for det nye arbejdsredskab ForeningLet. Et it-system
som er skabt til at holde styr på medlemmerne i en mindre forening som vores.

været på mange rejser i det tidligere østblokland, blandt andet har hun været
engageret i sommerlejre for børn med
polsk baggrund, hun har været guide på
busture til Polen, og hun taler polsk.

Katharina er opvokset med kolonihavelivet, først med forældrene i foreningen
Selandia på Kongelundsvej, siden hen
flyttede de til Søvang et stykke vej uden
Sønderbro Avisen finder Katharina i have for Dragør.
250 på ’Øen’ - og hvilken have. Her er
- Og det var et helt andet klientel, fortælgræs og hyggekroge, skønne digitalis,
ler hun. Vi havde svært ved at blive acklematis, lupiner, mosroser, klatrehorcepteret de første år. Det vendte, da vi
tensia, et æbletræ podet med mistelten,
en dag havde en reception med et større
havegynge og et opvarmet spabad. Kathaopbud af polske diplomatbiler.
rinas have var da også blandt de præmieSenere er Søvang omdannet til et ret eksrede sidste år. Katten Musse, en smuk
hvid og rødbrun huskat, smyger sig stille klusivt villakvarter. Katharina begyndte
sidenhen at søge efter en kolonihave til
rundt i hus og have iført lang snor.
sig selv og fik den, hun har nu her i SønUd over haven har Katharina en stor intederbro, i 1992.
resse for Polen. Det skyldes ikke mindst
hendes mors polske oprindelse. Hun har - Dengang var det jo ikke så populært
med kolonihaver, så man skulle ikke vente i årevis som i dag, siger hun.

Digitale muligheder

Musse er en elskværdig kat, der helt har
accepteret at være i snor udendørs

Men for at vende tilbage til kassererjobbet. Det kan Katharina godt lide. Hun er
glad for administrativt arbejde og har da
også en fortid som skoleleder på en muslimsk friskole på Nørrebro. Inden da var
hun udskolingslærer i 9. klasse med dansk
som hovedfag. Lidt arveligt talbelastet er
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hun da også, for moren var
uddannet i bogholderi.
Katharina blev konstitueret
som kasserer fra en suppleantpost i bestyrelsen - efter
Benny fra have 260, der måtte stoppe af private årsager.
Og det var nogle store sko,
der skulle udfyldes, for Benny har haft kassererposten i
38 år. Men Katharina siger,
at det nye it-system har forenklet arbejdet, og det giver
en større gennemsigtighed.
– Det er vigtigt, at folk ved,
hvad pengene i foreningen
går til. Der har nok været en
tendens til lidt mindre gennemskuelighed tidligere.
Men vi har alle en andel i
økonomien, siger hun og
tilføjer:
- Og med åbenhed undgår vi
også sladder.
Når Katharina kaster sig ud i nye opgaver - om det så er
Hele regnskabet ligger i For- haveprojekter eller it-systemer - gør hun det fuldt ud

eningLet, og Katharina vil
gerne arbejde for, at alle bestyrelsesmedlemmer får et kursus i systemet, så de
nemt kan få overblik over de oplysninger,
der findes. Hun ser muligheder i det digitale og forestiller sig også, at vi i haveforeningen engang kan stemme digitalt om
større anskaffelser.
Største økonomiske post i den nærmeste

fremtid tegner til at være renovering af
toiletvogn 3.
- Det koster en del, men Sønderbro har
en sund økonomi, og det er altid rart at
have noget til en regnvejrsdag, siger Katharina, mens vi går rundt i hendes skønne have i høj sol.
Janie, have 161
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Hvorfor to HF Sønderbro?
Mange sønderbroere har selv oplevet eller hørt fra naboer om - taxaer, vareleveringer og sågar ambulancer, der aldrig
er nået frem. De er i stedet dukket op
ude i en HF Sønderbro, der ligger på
Tømmerupvej i Kastrup.

den som Amagerbrogade og sidegaderne
blev bebygget, skrumpede foreningens
areal, så den kun lå ud mod Irlandsvej.

Slut med Irlandsvej

I 1960erne besluttede kommunen, at den
resterende del af haveforeningen skulle
Hvad er det for noget med hele to HF
bruges til at opføre Sundbyvang, et tilbud
Sønderbro? Hvorfor findes der to havetil voksne borgere med handicap, og at
foreninger med det samme navn så tæt på HF Sønderbro på Irlandsvej dermed skulle
hinanden? Sønderbro Avisen har påtaget nedlægges.
sig at undersøge sagen nærmere.
I vores forening er det ikke svært at finde
Vores historie starter for 100 år siden,
medlemmer, der har haft haver i den
hvor et stort område af bydelen Amager- gamle HF Sønderbro på Irlandsvej. En af
bro - også kaldet for Sønderbro - blev
dem er Benny fra have 260, og han kenudlagt til kolonihaver. Det førte til føds- der svaret på, hvorfor én HF Sønderbro
len af den første HF Sønderbro, og i star- blev til to.
ten lå den på et stort område mellem
Amagerbrogade og Irlandsvej. Efterhån- Benny fortæller, at da det stod klart, at

En tidligere formand ser tilbage – og frem
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foreningen på Irlandsvejs dage var talte,
tilbød en vognmand fra Tårnby sønderbroerne et stykke jord, hvor de kunne
etablere andelshaver. Det tog en del af
medlemmerne imod, og da nybyggerne i
1971 stiftede en formel forening på Tømmerupvej, valgte de at kalde den for Sønderbro Andelshaveforening, hvilket dog
hurtigt og ofte er blevet forvansket til
både Sønderbro Haveforening og HF Sønderbro.
Bennys familie - og mange andre - valgte
dog at blive i afdelingen på Amagerbro.
Kommunens planer blev forsinkede, så de
endte med at få yderligere seks gode år på
Irlandsvej, før foreningen endegyldigt
blev nedlagt.

Som erstatning stillede kommunen et
stykke jord ved Lossepladsvej (nu Artillerivej, red.) til rådighed for en ny haveforening. Den blev grundlagt i 1977, og den
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fortsatte også under navnet HF Sønderbro. Vores forenings fulde navn er dog
HF Sønderbro Amager Fælled, men det
bruges stort set ikke.

Dyre haver i Dragør
Således gik det til, at der lige siden 1971
har eksisteret to haveforeninger ved navn
Sønderbro. Men hvad er de så for nogen,
vores navnebrødre nede i Dragør?
Sønderbro på Tømmerupvej består af 70
haver på hver 400 m2 samt et foreningshus kaldet Palmehaven. Husene er på
max. 60 m2, de har hverken helårsvand
eller kloakering, og havelejen er på 300
kr om måneden. De er ikke medlem af
Kolonihaveforbundet, så der er ikke nogen venteliste, og husene bliver solgt til
markedspris. Den gennemsnitlige salgspris ligger på omkring 1,3 millioner kr.
Bente, have 245
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Håndarbejde & hygge - nu om formiddagen
Går du med kreative tanker om at skabe
noget, eller ønsker du måske at gøre et
halvfærdigt projekt færdig?
Du behøver ikke at have
specielle evner for at deltage. Vi inspirerer og hjælper hinanden, så du skal
bare have lysten.
Mange strikker og hækler,
men du kan også sy. Dueslaget har nemlig sponsoreret en ny symaskine, som bare står og
venter på at blive brugt. Du skal dog selv
medbringe nåle, sytråd, saks, målebånd
m.m.
Det er også fint, hvis du har lyst til andre
kreative udfoldelser eller til at arbejde

Rottemøde

med alternative materialer som cykelslanger, kaffeposer, dåseclips eller andet.
Vi mødes hver mandag kl.
10:00 ved bænkene ude foran Dueslaget. I tilfælde af dårligt vejr kan vi rykke til terrassen
foran Perlen, så vi fortsat sidder
røgfrit.
Husk: Uanset dit projekt så skal
du selv medbringe materialer.
Tag måske også en kande te/
kaffe og en mellemmad med.
Håber at se dig til nogle hyggelige timer,
alle er velkomne.

Spørgsmål? Så skriv til rainey@lite.dk.
Merete, have 207

Møde med politiet

Onsdag den 22.7. kl. 17:00 i Perlen

Onsdag den 2.9. kl. 17:00 i Perlen

Kom og hør om rotter, hvordan de lever, og hvordan vi bedst kan bekæmpe
dem. Mange herude er plaget af rotter,
og vi kommer dem kun til livs, hvis vi
gør en indsats i fællesskab.

En medarbejder fra Nærpolitiet kommer forbi for at fortælle om indbrudssikring både af de enkelte huse og af
haveforeningen som helhed.

En ekspert fra kommunens skadedyrsenhed vil vise billeder og udstoppede
rotter, give gode råd og svare på spørgsmål. Pia, have 264 sørger for let forplejning til alle fremmødte.

Vi starter med at gå en runde i foreningen, hvor vi ser på konkrete forhold.
Derpå fortsætter vi i Perlen, hvor der er
mulighed for spørgsmål og diskussion af
de forslag, vi måtte have, så som afspærringer, overvågning, vagtværn osv.

Bente, have 245

Bente, have 245
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Sønderbro talks i august
Tirsdag 18. august 2020 kl. 20:00 til 22:00 i
Perlen
Helle Jonassen, have 234: ’Myanmar – arbejdsmiljø på byggepladser i et forhenværende militærdiktatur’. Danmark støtter den igangværende demokratiseringsproces i Myanmar, og Helle har
været med til at træne det lokale Arbejdstilsyn.

Bertel Heurlin, have 283: ’Den gule fare?’ Bliver vi rendt over ende af 1,4 milliarder kinesere?
Bertel leder et projekt om Kinas udvikling på Københavns Universitet og er i Kina flere gange om
året.

Petanque
Hver torsdag fra kl. 17:00
på Petanquebanen ved Dueslaget. Nybegyndere er velkommen. Vi fortæller gerne
om reglerne og sætter nye
spillere sammen med erfarne.

Hanne, have 158

Inge, have 241

Poolturnering
HF Sønderbros årlige poolturnering er lørdag den 8.
august 2020 kl. 13:00 ved Dueslaget. Alle kan tilmelde
sig. Sidste tilmelding er den 1. august.
Pris: Turnering inkl. mad 75 kr, kun turnering 25 kr,
kun mad 50 kr. Sanne står for maden.
Det er muligt at tilmelde sig i Dueslaget om søndagen
kl. 12-13. Betaling MobilePay 4046 8801 (Søren O)
eller kontant til Murer Søren.
Der spilles med makker, altså 2 og 2 sammen. Vi prøver
at fordele deltagerne, så en rutineret og en begynder
spiller sammen. Vi regner med, at alle kommer igennem
3 matches.
Bobspillet bliver stillet op, så der også er noget for børnene. Hvis der kommer mange, organiserer vi en bobturnering.

Benna, have 157
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Et levende kunstværk
Vandrehave, kunsthave, terapihave, spiselig have, halvvild have, miljøvenlig have,
naturhave. Kært barn har mange navne,
for Mettes have lader sig ikke beskrive
med et enkelt ord. Den ligner ingen anden have. Den er helt sin egen.
- Min have er et atelier for mig. Jeg lever
mest udendørs, og jeg har haven i stedet
for at male og tegne, fortæller Mette, der
overtog have 279 i november 2001. Hun
smiler, mens hun uddyber:

lille japansk have og en norsk sæter. Mellem de forskellige rum er der stier, så
man bogstaveligt talt kan vandre rundt i
haven på trods af, at den har samme størrelse som alle andre haver herude.
- Jeg kan godt lide, at man kan fare lidt
vild i min have, siger Mette og fortsætter:
Jeg har lavet haven, så det vil være muligt
at blive ved med at gå ture i den og stadig
støde på nye oplevelser. Derfor er der
mange stier og mange muligheder for at
kombinere dem, mens man går rundt.

- Jeg forestiller mig haven som et kæmpestort ekspressionistisk maleri, man kan se En have for alle brugerne
oppefra - med skiftende farver og former På et tidspunkt havde Mette nogen smalle
og strukturer.
stier mellem sine bede, og hun elskede
Mettes have er fuld af forskellige rum, der dem. Det var der dog ikke ret mange andre, der gjorde, fandt hun ud af, så nu er
hver især består af en frodig blanding af
hun i gang med at gøre dem bredere igen.
prydplanter, vilde planter, frugtbuske,
spiselige stauder og træer strøet mellem - Jeg vil jo også gerne have, at mine gæhinanden. Der er også en sandhave, en
ster føler sig tilpas her. Haven er ikke kun
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for mig, den er også for alle dem, der
kommer, siger hun og giver eksempler:
- Jeg har en svagtseende veninde, så jeg
har tænkt over, hvor jeg placerer hvide
blomster og lægger hvide sten. Jeg tænker også meget på fuglene og insekterne
og på, hvad de har brug for, så haven er
mindre egoistisk nu, end den har været.

Side 17

- Ligesom jeg har et stort socialt behov, så
har jeg også et stort behov for privatliv i
min have. Det er derfor, jeg har sådan
nogen høje hække, siger hun.

Der har været mange tanker og oplevelser
i løbet af Mettes snart 20-årige haveeventyr. Især har hun skullet lære at være
hård ved planterne, når hun skulle beskære eller fjerne dem. Men det har været
Nogle af planterne stod i haven, da Mette
nødvendigt, for at haven ikke skulle forovertog den, andre er indsamlet på vanvandle sig til en tæt jungle.
dreture i Danmark eller overtaget fra
venners haver, og andre igen er kommet De fleste afskårne og døde planter bliver
helt af sig selv. Mette har det princip, at dog i haven, typisk for at blive til komstort set alt, hvad der gerne vil gro i hen- post. Men der er også nogen, der får nye
des have, får lov.
funktioner. Mette peger på et gammelt
træ og siger:
Mette ønsker at have så mange forskellige
planter - også vilde - som muligt, for bio- - Det her træ døde i år, så fra nu af er det
diversitet er en kæphest for hende. Hun blevet til et insekthotel.
luger og fjerner og beskærer dog flittigt,
Bente, have 245
så ingen planter kommer til at tage overhånd eller dække for lys eller udsyn.
Mellem Mettes planter finder man også
kunstværker, keramik og sten, men de er
mest synlige om vinteren. Der er regnvandsopsamling, multtoilet, et lille
springvand, der kører på solenergi, kompostbunker, grenbunker og en lang række
siddehjørner, hvor man i fred og ro kan
opleve havens forskellige rum.
Planter i overskud

Sociale og private behov
Selvom Mette tænker meget på andre,
når hun indretter sin have, så skal den
også opfylde hendes egne behov.

Mette vil gerne dele ud af sine stauder,
hvis nogen har lyst til at få nytte af dem.
Bare læg en besked i havelågen, så kontakter hun dig, for hun er ikke glad for at
få besøg, der ikke er aftalt på forhånd.
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Gæt en hund
1.

A

Luna, 2 år

Liva Marie, have 284

2.

B

Sofus, 2 år

Birte, have 206

3.

C

Jack, 12 år

Susanne, have 265

4.

D
D

Loke, 6 år

Anette, have 123

Vi gentager succesen fra sidste nummer med endnu en quiz, hvor man skal gætte,
hvilken hund der hører til hvilket menneske. Løsningen bringes i næste nummer.
Bente, have 245
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Annoncer i Sønderbro Avisen
Rundt omkring i avisen er der små annoncer, hvor initiativrige og kreative sønderbroere tilbyder varer eller ydelser til
andre sønderbroere. Sønderbro Avisen håber, at alle jer,
der læser avisen, vil overveje at gøre brug af dem.
I dette nummer findes der opsatte annoncer fra Anja 224,
Brian 127, Dorthe 118 og Rasmus 190 på side 12; fra Niels
41, Sonja 10, Kathrine 26 og vores fotograf Pia på side 13
samt fra Dorte 215 her på siden sammen med rubrikannoncerne. Skriv til avis@hf-soenderbro.dk eller sms til Bente
på 2877 8623, hvis du overvejer en annonce i avisen.
Passer børn og hunde

Salon Merrild

Er meget god til børn fra 3 år og alle slags
hunde. Passer dem for den pris, der passer
dig bedst. 3053 0311. Kaj Bror Bjerregaard
Bruun (12 år), have 20.

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

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.

Lasse havemand

LØSSALG

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.

Tidligere numre af Sønderbro Avisen årgang 2019 og 2020 kan købes for 20 kr
stykket i løssalg hos Lisbeth, have 191, sms
til 2066 2850.

GÆT en hund fra avis 1-2020
Løsning: Molly og Lis (have 21); Amy
og Michael (have 152); Walther og Anja
(have 224); Samson og Birgitta (have
220).
Vinder: Ken, have 232.

Tak til alle, der deltog i konkurrencen,
og ikke mindst til Sønderbro Købmand
for at sponsorere præmien på to gange
dagens ret.

Det sker i Sønderbro
20.7. (ma) 12:00 Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen.
21.7. (ti) 17:30 Folkekøkken på Perlens terrasse. Tilmelding: Maj-Britt, have
244, på 2049 2174.*
22.7. (on) 17:00 Rottemøde i Perlen. Se side 14.
26.7. (sø) 12:00 Markedsdag på Teltpladsen. Tilmelding til stadeplads: Sanne,
have 115, på 2890 2176.*
2.8. (sø) 10:30-12:30 Søndagsbrunch hos Ini i have 99. Tilmelding: sms til
2066 2850. *
8.8. (lø) 13:00 Poolturnering ved Dueslaget. Se side 15.
11.8. (ti) 17:30 Folkekøkken på Perlens terrasse. Tilmelding: Tasja, have 278,
på 4225 9144.*
14.8. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
15.8. (lør) 15:00-16:00 Cykelhjælp hos Søren i have 79. Se Avis 1, side 13.
17.8. (man) Deadline til Sønderbro Avisen 3-2020.
18.8. (ti) 20:00-22:00 Sønderbro Talks med Helle og Bertel. Se side 15.
19.8. (on) 19:00 Generalforsamling, Krunch Selskabslokaler, Øresundsvej 14.
30.8. (sø) Hjerteindsamling. Kontakt: Lisbeth, have 191, på 2066 2850.*
2.9. (on) 17:00 Møde med Nærpolitiet i Perlen. Se side 14.
4.9. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)

Det sker hver uge

* Yderligere informationer følger i HF Sønderbro Nyhedsbrev, der
udsendes på email. Send din email, navn og havenummer til
nyhedsbrev@hf-soenderbro.dk, hvis du endnu ikke modtager det.

TRYKT PÅ SVANEMÆRKET PAPIR

Håndarbejde & Hygge, mandage kl. 10 ved Dueslaget. Se side 14.
Yoga, mandage kl. 18 og kl. 20 i Perlen. Kontakt: Bente på 2877 8623.
Stoleyoga, torsdage kl. 10 i Perlen. Kontakt: Bente på 2877 8623.
Petanqueklubben, torsdage kl. 17 ved Dueslaget. Se side 15.
Bestyrelsens kontortid, torsdage kl. 18-19.
Fællessang for alle, torsdage kl. 19 ved Dueslaget. Se avis 1, side13.
Åbent i Dueslaget, søndage kl. 11:30-14:00. Se avis 1, side 3.

