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Avisgruppen takker af for i år

Avisgruppens tre medlemmer Lisbeth, have 191, Bente, have 245, og Janie, have
161, er så glade for de dejlige kommentarer, de har fået for årets aviser, at de allerede
har besluttet, at Sønderbro Avisen fortsætter til næste år
Tak til alle, der har bidraget til årets aviser. Særlig tak til annoncørerne for jeres
støtte, til Tonny fra Vito Grafisk i Herlev
for god trykning og til Pia Hansen fra Prøvestenen for de mange skønne fotografier.
Forsidefoto
Kurt på 80 år og Kurt på 1 år bor lige over
for hinanden på Allikestien i henholdsvis
nummer 12 og 13. Lille Kurts forældre
siger, at de har opkaldt sønnen efter genboen, fordi Store Kurt er sådan et dejligt
og hjælpsomt menneske. Store Kurt er
også formand for Sønderbro Vinklub, som
du kan læse mere om på side 16.

Redigering, layout, opsætning
Bente, have 245
Korrektur
Janie, have 161; Ulla, have 254A
Økonomi, tryk, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245
Fotografier
Pia, Prøvestenen 48N: forside, s.2, 4, 6, 8,
10, 11, 12, 14, 16, 18 (alle 8)
Clay, have 238: s. 3
Erik, have 129: s. 13
Lisbeth, have 191: s. 19

Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Næste
nummer udkommer i maj eller juni 2021. Send artikler, kommentarer, billeder og
annoncer til avis@hf-soenderbro.dk eller læg dem i avisens postkasse på Dueslaget. For at indrykke annoncer skal man have en have i HF Sønderbro.
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Til eftertanke
Nu hvor havesæsonen snart er forbi, er
det tid til at reflektere over nogen af de
rare ting, der blev gennemført i denne
sæson, men som ikke rigtig har fået nogen
opmærksomhed.
Hele vores hovedvej har for første gang i
haveforeningens historie været jævn og
uden de store huller. Tak til bestyrelsen
for at følge Kjeld fra Nokkens anbefaling
og få repareret vejen og parkeringspladsen så grundigt i begyndelsen af året.

I år har ingen måttet trave langt for at
finde en glascontainer, for nu er der en i
hver affaldsgård. Tak til Affaldssorteringsgruppen for at få anskaffet dem.
I alle 4 containergårde mærkes fællesskabet tydeligt, og her er det ildsjæle, der
ordner pladserne og rydder op. Tak til
alle jer, der bruger tid på det.

Og sidst men bedst har de, der meget
tidligt på sæsonen var smittet med covid19, det alle godt. Og i løbet af sommeren
Vores kæmpeplæne er i denne sæson
er der ikke flere herude, der er blevet
blevet slået regelmæssigt, så alle har kun- smittet. Tak for at holde afstand, spritte
net gå, sidde, ligge eller spille fodbold
hænder og have omtanke for hinanden.
uden for højt græs. Tak til genbrugsfolkeHurra for vores fælles Sønderbro!
ne for endelig at få en sådan aftale i stand
Lisbeth, have 191
med kommunen.

Magisk øjeblik
Theo er en skøn, doven hankat.
Han er racekat og går sjældent
ud i haven. I stedet nyder han
tilværelsen foran vinduet.
Men nu har Theo fået sig en
ven!
Billedet er taget af Clay, der
ligger på sofaen men heldigvis
fik grebet telefonen, så dette
særlige øjeblik kunne blive foreviget.

Laila, have 238
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Der skal være et mix
I Sønderbro-sammenhæng er Benna
i have 157 stadig en af ’de nye’.
Hun fik sin have i 2013, så hun har
’kun’ været medlem af HF Sønderbro i 7 år. Og det er ikke længe i
en haveforening med 43 år på bagen og en meget lille udskiftning.

Men Benna bruger en masse tid i
fællesskaberne herude, og det virker, som om hun har været medlem i meget længere tid.
I løbet af sine 7 år i foreningen har
Benna revet hus ned, er blevet
skilt, har bygget nyt hus ved egen
og venners hjælp, har været medlem af bestyrelsen i 3 år (2014-17), Foreningens nye formand, Benna fra have 157,
er aktivt medlem af Dueslaget, har kan godt lide, at der er et mix af forskellige slags
fået ny kæreste, Søren O., der også folk både i poolturneringen og i bestyrelsen
allerede er en velintegreret sønderpokal og hele molevitten, men faktisk
broer, har grundlagt en traditionsrig pool- startede den først sidste år.
turnering og er siden generalforsamlingen
Hvordan fik du ideen til at arrangere en poolden 19. august i år ny formand for HF
turnering?
Sønderbro. (Søren O. er i øvrigt petanquespilleren på billedet på side 11, red.) - Vi (Benna og Søren O., red.) havde købt
et billigt pool-bord til os selv, men så
Og for at alt dette ikke skulle være nok,
tænkte vi, at det kunne være sjovt at lave
så har hun også et fuldtidsarbejde som ITen poolturnering herude, for det kan alle
konsulent inden for økonomi, har to nu
være med til.
voksne sønner og har netop gennemrenoveret sin lejlighed på Christianshavn. Hvorfor tror du, at poolturneringen blev en
succes lige fra starten?

Alle kan være med

- Vi havde planlagt det godt og delt folk
Sønderbros årlige poolturnering virker
som en veletableret tradition med vandre- op, så en god spiller var på hold sammen
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med en mindre god. Det skulle jo være
for hyggens skyld, ikke for konkurrencens, og så kom der en masse, som aldrig
havde spillet pool før. Det var sjovt.
Hvordan gik poolturneringen så i år?
- Vi blev overrasket over, at der kom så
mange tilmeldinger. Vi blev nødt til at
sætte et max. på 24 pladser, for ellers
skulle vi have spillet til meget sent. Jeg
håber, det bliver en tradition, der vil fortsætte i mange år.
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- Måske. Jeg tror også, det handler om en
selv. Om du er åben. Men jo, jeg kan
godt lide at komme forbi og drikke en øl
eller to. Og der møder jeg jo mange af de
der gamle gutter, der hver især er noget
af en institution.
Du siger, at her skal være plads til alle?

- Ja, men desværre er der mange, der
lukker sig inde i deres haver. Der er lidt
parcelhuskvarter over det nogen steder
herude, ikke kolonihave – og det er jo
ikke ideen. Jeg respekterer det selvfølgeNej til parcelhuskvarter
lig, men det er synd for fællesskabet. Jeg
Hvorfor stillede du op til bestyrelsen allerede et respekterer også, at man ikke skal gå op
år efter, du havde fået have herude?
og drikke bajere hos købmanden for at
være en del af fællesskabet. Jeg troede for
- Jamen, det var, fordi jeg godt ville bieksempel, at den der nye terrasse hos
drage, og for at sikre at her skal være
købmanden skulle være for dem, der ikke
plads til alle, og også fordi det ikke kun
skal være den samme type, der sidder på drak så mange bajere, men der sidder jo
ikke en eneste. Jeg synes, det kunne være
alle pladserne i bestyrelsen.
så fint, hvis man kunne få en kop kaffe
Hvad er din vision som ny formand?
eller en sodavand der.
- Jeg håber, at vi kan få den her forening
Bente, have 245
op at køre igen. Jeg vil være med til at
sikre, at alles behov bliver tilgodeset. Der
Den nye Bestyrelse
skal ikke bevilges store beløb, uden at alle
Benna Outzen (157), formand
er enige, og vi skal have styr på reglerne
Dorthe Mørkenborg (15), kasserer
med købmanden. Jeg synes, det er vigtigt, at bestyrelsen skal være blandet. Det Mumi Kristiansen (171), næstformand
skal ikke kun være os, der sidder hos køb- Lasse Ottosen (196), sekretær
Vonni Voer (103)
manden eller hos duerne, eller dem der
Klaus Heinecke (39)
ikke gør. Der skal være et mix.
Sanne Christensen (115)
Tror du, at det er nemmere at blive integreret
Maiken Bruun (58), suppleant
så godt i foreningen, som du er, hvis man holDorthe Schlichting (118), suppleant
der til foran købmanden og i Dueslaget?
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Månedens side 6-mand
Musikalsk humørspreder

September 2020

Månedens side 6-mand er Fransen fra
have 85. Han har i årevis glædet Sønderbro med smittende humør, sang og spillemandsmusik. Frank med efternavnet Hansen fortæller, at han startede med at komme i foreningen i ca. 1992, men da han
præsenterede sig, misforstod flagmand
Egon hans navn, og siden da er han kendt
som Fransen.
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at læse noder gennem et brevkursus for
violin, som hans far bestilte til ham. Det
foregik hver torsdag og endte som regel
på ’den lokale’. Frank og vennerne havde
et band. Men Frank er ikke vild med at
stå på en scene, han foretrækker det
spontane publikum i vennekredsen.
I Sønderbro dannede
Bent Kühn og Fransen
en duo, der spillede
John Mogensen. Det
blev et kæmpe hit, og de
blev nærmest fast underholdning, når der var
fest. Frank blev også
anerkendt medlem af
Dueslaget og fik bevis
som duekontrollør.

Dengang var der liv i
foreningen oppe ved
købmandsbutikken. Da
flokken fik nys om, at
Fransen spillede både
guitar og banjo, kom der
hurtigt gang i musikken.
Kuno hentede sin harmonika, Søren sin guitar, og Luffe fra Nokken
Fransen spiller ikke ofkom også med en harfentligt mere, for hans
monika, og så blev der
skulder er slidt op. Men
spillet og sunget. Musikhan giver gerne en sang for at sprede god
gruppen underholdt gerne og stemningen
stemning, når lejlighed byder sig.
var høj i weekenderne i mange år.
Som en bonus mødte Fransen også sin
dejlige kone, Kirsten, her.

Familie fuld af musik
Hvor kommer så al den musikalitet fra?
Jo, Frank, som er uddannet værktøjsmager og har arbejdet som sådan fra han var
15 år til han blev 65, kommer fra en familie, hvor musik var hverdag. Hans far byggede selv banjoer, og hans mor og søskende spillede guitar, violin og banjo.
Frank lærte sig selv at spille, og han lærte

Morgenfriske gåture

Til gengæld har han fået sig en ny hobby,
nemlig at gå morgentur hver dag. Og som
den humørspreder, han er, har han hurtigt fået følgeskab til sine gåture af gode
venner fra Sønderbro.
Frank og Kirsten foretrækker at bo det
meste af sommeren her i HF Sønderbro.
Altså lige bortset fra en årlig familetur til
Marielyst i sommerhus.

Lisbeth, have 191
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Det er ikke kun blandt beboerne, at der er et generationsskifte på vej i Sønderbro.
Der sker også en løbende udskiftning blandt husene.

Her skal bygges med kærlighed
Går man en tur rundt på stierne i Sønderbro, vil man hist og her se tomme grunde, hvor husene er revet helt ned. Andre
steder står huse, der ser ud til at være
holdt sammen af lige dele håb og gaffatape. Tydeligt trætte og utidssvarende.

på et fremadskridende nedrivningsprojekt
og vover os ind på grunden.

Vi møder Nis i have 91 sammen med en
ven. De står på det, der engang var gulvet
i huset. De er i gang med at fjerne de sidste rester af det gamle hus, som slæbes ud
Der er et generationsskifte på vej – ikke til den lejede container på vejen udenfor.
blot blandt beboerne i Sønderbro, men
Nis er allerede på container nummer 2,
også blandt husene. Nogle af dem har
selvom hver container kan rumme flere
faktisk klaret en fortid i havekolonien på tons. Bortskaffelse af byggeaffald er i dag
Irlandsvej og en flytning - ud over de godt en pæn post på budgettet.
40 år på den nuværende matrikel.
Det var Nis´ far, der overtog huset i
Sønderbro Avisen har gennem et hul i
2001. Nis fik det i 2015 og havde først
hækken i østsiden af foreningen fået øje
planer om at bevare huset og renovere
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det. Men så afslørede skader og skavanker
sig. Huset havde haft en alvorlig vandskade og havde stået ubrugt en periode i farens tid. Renovering var ikke længere en
mulighed. Her skulle rives ned og bygges
nyt.

Baby og kloakering
Nis og kæresten Marianne ønsker sig et
hus på nogenlunde samme størrelse, men
det bliver ikke bygget, hvor det gamle lå,
for denne gang skal alle regler overholdes
bl.a. om afstand til skel, og desuden skal
en kommende kloakering indtænkes i
husets placering.
Det skal være et familieegnet hus på omkring 50 m2, for Marianne, er ’meget
gravid’, som Nis siger.
Sammen udarbejdede de først en grovskitse over drømmeprojektet, og en arkitekt i
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vennekredsen har siden været inde over.
Skal man så være håndværker eller dygtig
handyman for at kaste sig ud i projektet?
Nis siger, at han kan ret meget selv – men
han har også håndværkere af forskellig
observans i omgangskredsen, og der hvor
deres ekspertise ikke rækker, kommer
der autoriserede håndværkere ind.
På mit spørgsmål om, hvornår de planlægger indflytning, kommer der et bud: I
2023!
- Men selvfølgelig bliver vi færdige før,
siger Nis og tilføjer:
- Der skal spares penge op, men når de er
der, så kører vi på.
- Det bliver et hus i god kvalitet og bygget
med kærlighed.
Janie, have 161

LØSSALG
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.
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Uønsket invasion
Nokken er fuld af dem. De findes oppe på
volden. De er dukket op langs bilvejen
ind til vores forening. De er set flere steder i HF Sønderbro. Hvert år kommer
der flere, og de breder sig hurtigt.
Skurken i denne historie hedder japansk
pileurt. Som så mange andre invasive
planter blev japansk pileurt indført i danske haver som prydplante, før man vidste
bedre.

Høns
Fortrængte brombær
Det er Maj-Britt fra have 244, der har
gjort Sønderbro Avisen opmærksom på
problemet. Hun fortæller, at hun - efter

at hun læste en artikel om japansk pileurt
i et blad - begyndte at lægge mærke til
dem hos os, og ikke mindst hvor mange af
dem de har på Nokken.
De er flotte og frodige at se på, de etablerer sig nemt og vokser hurtigt. Men når
de først har fået godt fat, er de stort set
umulige at slippe af med igen. De udvikler et omfattende rodnet ned til 2 meters
dybde og laver sideskud på op til 7 meter.
pileurt og dens nære slægtning
i Japansk
haven

kæmpe-pileurt fortrænger alle andre
planter, der hvor de vokser. Oppe på
volden er de for eksempel i fuld gang med
at udrydde et brombærkrat.

Vi skal kende dem
Avisens udsendte spørger Maj-Britt, hvad
vi hver især kan gøre.
- Først og fremmest er det vigtigt, at folk
finder ud af, hvad det er for en plante. De
skal lære at kende den, når de ser en. Og
så skal de skære dem ned, så snart de dukker op, og det skal de blive ved med, hvis
de skyder igen, svarer hun og tilføjer:

Maj-Britt håber, at vi ved fælles hjælp
kan undgå, at japansk pileurt breder sig
her i HF Sønderbro

- Jeg ser frygtelige eksempler på Nokken.
Det bliver nok ikke lige så slemt hos os,
for vi er mere over vores haver. Men vi
har krat og hegn og hække, hvor det kan
gå rigtigt galt, hvis vi ikke får lært at bekæmpe japansk pileurt ordentligt.
Bente, have 245
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Kan du hjælpe?
Festudvalget søger 5-7 personer, der har
tid og lyst til at hjælpe til med praktiske
opgaver i forbindelse standerstrygning
og afslutningsarrangement den 26.9.
Ring eller sms til 3179 2350 (Jørgen).
Formand for Festudvalget
Jørgen, have 130

Fællessang
Fællessang torsdag aften foran Dueslaget
starter fremover først kl. 19:30. Alle er
velkomne, så kom og syng med.
Ulla, have 254A

Har du brændeovn?
Du har pligt til at få din skorsten og din
brændeovn renset og efterset af den
lokale skorstensfejer mindst en gang om
året. Det koster cirka 550 kr.
Uden disse regelmæssige eftersyn dækker din brandforsikring ikke, og det kan
både gå ud over dig og dine naboer, hvis
uheldet er ude. Tilmelding til skorstensfejeren på 2346 0132.

Petanqueturnering
Vi afholder den årlige Petanqueturnering lørdag den 12. september 2020
fra kl 11:30 efterfulgt af fællesspisning.
Tilmelding og betaling til begge dele i
Dueslagets åbningstid om søndagen mellem kl 11:30 og kl. 13:00.
Seneste tilmelding den 6. september.
Inge, have 241

Godt spørgsmål
Hvorfor er der ingen grantræer med til
'Håndarbejde og Hygge' foran Dueslaget
om mandagen?
- Fordi de har det med at tabe nålene.

Sønderbro Avisen
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Vi og vores nabolag
Sønderbro FK gør klar til næste sæson
Jeg har aftalt med den afgåede
fodboldboss Claus Pitzner, at
jeg kører fodboldholdet videre.
Desværre har det ikke været
muligt at sætte kampe op i år,
men fra næste år vil der igen
være kamp mod Prøvestenen
1. lørdag i juli og mod Nokken
1. lørdag i august.

Simon, have 212, (i blåt til højre) har påtaget sig at
fortsætte de legendariske fodbolddyster mod vores
naboforeninger. Billedet er fra sidste års kamp
mod Prøvestenen, hvor Sønderbro vandt 13-3.

Der bliver træning to gange
sidst i juni på plænen ved festpladsen. Alle kan være med.
Glæder mig til at møde hele
holdet.
Simon, have 212

De kære naboer
Hvorfor render alle dem fra Lille Nok rundt med én gummistøvle på?
- De har hørt i vejrudsigten, at der er 50 % chance for regn.
Hvorfor står alle dem fra Prøvestenen ude på plænen med køller i hænderne?
- De skal til at slå græsset.
Hvorfor kigger alle dem fra Nokken hele tiden op på deres lamper?
- De vil se, om pærerne er blevet modne.
Hvorfor kører alle dem fra Økohaverne rundt med damptromler i deres haver?
- De prøver på at dyrke kartoffelmos.
Bente, have 245
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Stem på et flag!
Vi er gået i gang med at finde et logo og
et flag, vi kan spille fodbold under. Logoet er blevet en Bonderose, og farverne til
flaget er taget fra bonderosens stængel,
kronblade og støvdragere. Forslagene er
tegnet af Mathilde og Lily, have 212.
Hvilket flag stemmer du på? Aflever
stemmesedlen i avisens postkasse på Dueslaget eller send et billede af den til
avis@hf-soenderbro.dk senest 24.9.
Simon, have 212

1.
Otto og Tormod fra have 47 er dybt
koncentreret om at presse æblemost

2.

Frugtpresning

3.

Sønderbro Frugtpressegruppe har modtaget en bevilling fra Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje på 16.000 kr til
indkøb af en frugtpresse, der skal anvendes sammen med de fire andre haveforeninger i vores nabolag.

4.

Der afholdes følgende fælles pressedage
for alle haveforeningerne på Amager
Fælled, hvor sønderbroere selvfølgelig
også er velkomne: Tirsdag 15.9. kl. 1720 på Prøvestenen, torsdag 24.9. kl.
16-19 i Økohaverne og torsdag 1.10.
kl. 16-19 på Nokken Festplads.
Erik, have 129
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Haveliv
er også
børneliv
En tidligere
formand
ser tilbage
– og frem
Træklatrerne Lea og Mifune er naboer, og det er virkelig praktisk, at der bor en
fantastisk legekammerat lige inde ved siden af

Vi er i have 79. Her huserede oldefar
Egon og oldemor Lizzie engang. Derefter
overtog deres barnebarn Søren haven, og
her bor han nu sommeren igennem med
Sheila og deres to piger, Lea på 8 år og
Liva på 10.

var en dag en kæmpestor bille, der satte
sig på hendes fod. Det var væmmeligt, så
hun synes, der er alt for mange insekter
udenfor.

3 huse på stribe med børn

Lea er ligeglad med insekterne. Hun kan
lide at være udenfor og lege. Pigerne har
en trampolin i haven, og Lea øver sig i at
lave forlæns salto. Der er også legekammerater på stien. Lige inde ved siden af i
Sønderbro Avisens udsendte vil gerne
vide, hvad pigerne synes er godt ved at bo nummer 81 bor Mifune, og inde ved sii kolonihave, og hvad der måske er min- den af hende er der også børn.
dre godt.
- Ja, faktisk er vi tre huse på stribe med
Pigerne lader sig overtale til at forlade
iPad´en og komme ud i eftermiddagsheden.

Liva lægger ud. Hun synes, det er sjovt at børn, så det er meget nemt at få fat i hinspille Monsterskolen og Pokemon. Hun anden, siger Lea. Hun fortæller, at de
synes også, det er dejligt at være udenfor, også tit leger sammen uden for haverne.
hvis ikke det var for alle insekterne. Der
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- Der er nogle store træer, man kan sidde
oppe i. Man kan også gå ned til vandet,
men vi skal have voksne med, hvis vi skal
bade, forklarer hun.
Kammeraterne hjemme fra gården og fra
skolen ser de ikke så meget til i sommertiden.

Sønderbro Talks
i september
Onsdag 16. september 2020
kl. 20:00 til 22:00 i Perlen
Martin de Thurah, have 5C:
’Fortællinger med fokus på det personlige sprog’

- Men vi har da holdt begge pigernes fødMartin arbejder som filminstruktør med
selsdage herude, indskyder mor Sheila. Det
fiktion, musikvideoer og kortere formaforhindrede corona-forholdsreglerne dog i
ter. Han har blandt arbejdet med David
år.
Byrne, Röyksopp, Kanye West og Robyn. Han vil vise en blandet pose af sine
Legehuset far legede i
arbejder og fortælle om processen og
Sønderbros legeplads får endnu engang
tankerne bag.
halvsløje karakterer: Den er mere for de
små.
Maria Bendix Wittchen, have 282:
- Ok, gyngerne bruger vi en gang imellem,
men legehuset - det er ’creepy’, siger Lea.
Meget ulækkert. Vi kunne godt bruge et
nyt.
Her supplerer far Søren, at han mener, det
er det samme legehus, som det han legede
i, da han som barn besøgte sine bedsteforældre. Så det må være godt over 30 år
gammelt. Han er i gang med at lappe en
punkteret cykel. Det er en af de lørdage,
hvor Søren tilbyder cykelhjælp i haven.
Pigerne gør listen til en fornyet legeplads
op med fromme ønsker om en super god
svævebane og en stor, nedgravet trampolin. Far kommenterer i baggrunden: I min
barndom havde vi faktisk en rigtig god
svævebane her i Sønderbro …

Janie, have 161

’Presseetiske dilemmaer og gråzoner i
mediedækningen af ubådssagen’
Maria forsker i krimijournalistik og
presseetik på RUC og har forsket i mediernes dækning af ubådssagen. Hun vil
fortælle om de mekanismer, der bevirkede, at ubådssagen blev dækket så intenst. Hun kommer også ind på de presseetiske dilemmaer, journalisterne var i,
da de skulle dække sagen.
Hanne, have 158
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Vinbrygning efter alle kunstens regler
Kurt kom på idéen med at starte en vinklub herude. Kurt fortæller:
- Jeg havde set et tomt, beskidt lokale bag
Bøffadet, og så var der Fællesmøde ugen
efter. Her kunne man skrive på store
plancher, hvad man godt kunne tænke sig
at lave. Og så slog det mig, at det rum
kunne jeg da godt lave en vinklub ud af.
Alle på Fællesmødet syntes, at en vinklub
var en god idé, og flere ville gerne være
med. Udgangspunktet var dog ikke det
bedste, for lokalet så forfærdeligt ud. Der
var hverken dør eller vinduer, der var hul
i gulvet, taget var utæt, og der var råd og
svamp i loft og vægge.
Kurt har været med tilbage fra, da HF
Sønderbro lå på Irlandsvej. Efter
flytningen har han selv bygget sit hus i
have 12 fra grunden, og den erfaring er
nu kommet Sønderbro Vinklub til gode.

Genbrug og flid

- Det er alt sammen tilfældighedernes
skyld. Tag nu fx malingen. Jeg bor i en
stor ejendom, hvor vi har et miljøskab,
som folk sætter malingsrester ind i. Dem
har jeg samlet ind lidt efter lidt og blandet
sammen, så farven blev ens. Det har jeg
brugt til at male væggene i vinklubben
med. Det blev flot, og det er gratis.

Han pillede lofterne og inderbeklædningen ned, fjernede råd og svamp, rettede
væggene op, fik sat dør og vinduer i, reparerede yderbeklædningen, lagde strøm
ind, lagde tagpap på, malede og møblerede. Der hænger sågar billeder og bamser
på væggene nu, så i dag ligner det et
klublokale, der altid har været der.

Kurt fra have 12, oprindeligt elektriker,
er manden bag Sønderbro Vinklub.

Ud over et tilskud på 3.000 kr fra Bøffadets overskud, som Kurt brugte til at
købe bukke og udvendig beklædning for,

Sønderbro Avisen vil gerne høre, hvordan

Men Kurt er ikke en, der giver op på
forhånd. Han gik roligt i gang med at
tømme lokalet, og i løbet af vinteren fik
han sat skik på herlighederne.
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har restaureringen af lokalet kun kostet
Kurts tid og flid. Han har fundet alle øvrige materialer og møbler på genbrugspladser, i storskrald eller fået dem forærende.

de. Du skal hele tiden holde øje med, om
den arbejder, og hvad der ellers sker i
ballonen. Ellers risikerer du, at den bliver
til eddike.

Kurt har netop fået noget rockwool, der
blev til overs fra en husbygning, så nu er
han gået i gang med at stoppe isolering i
væggene. Han mangler stadig en del tagpap, før taget kan lappes helt, så han håber på, at nogen har noget liggende. Og
så ønsker Kurt sig en udvendig vandhane udvendig, for så behøver der ikke være
noget afløb.

Kurt har lavet et lille vejledningshæfte til
klubbens medlemmer, og alle fører omhyggeligt dagbog over deres brygning.
Hvis en gæring går i stå, kan Kurt så - ud
fra optegnelserne i dagbøgerne - regne
ud, om der skal tilsættes mere vand eller
sukker eller gæringssalt for at rette op på
processen.

Klubbens første vine er så småt ved at
være færdige. Gæringen er forløbet fint,
Vinen skal arbejde
Søndag den 3. maj i år åbnede vinklubben og nu skal de bare have fred og ro og til at
officielt, og en gruppe glade medlemmer samle sig og give smag og duft.
gik fluks i gang med vinbrygningens ædle
Bente, have 245
kunst under Kurts kyndige vejledning.
Kurt informerer:
GODT RÅD HER I CORONA-TIDEN
- Når du sætter en vin over, er du tvunget Har du svært ved at holde vægten?
til at gå ned og se til den hver dag. Hver
- Så stil den på gulvet.
eneste vin skal behandles på sin egen må-

Søndag den 6.9. kl. 14-15 på pladsen
Nye som gamle haveelskere kom og byt, få
eller giv planter, stiklinger og frø.
Hvis du ikke har planter, så kom alligevel.
På gensyn fra Perma- og plantebyttegruppen
Mette, have 279
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Gæt en hund
1.

A

Ossi, 10 år

Berit, have 246B

2.

B

Mågge, 6 år

Kaj, have 77

3.

C

Månestråle, 9 år

Marie, have 271

4.

D
D

Theo, 5 år

Hanne, have 147

Gæt hvilken hund der hører til hvilket menneske og deltag i lodtrækningen om en
skøn præmie. Løsning med navn og havenummer til avis@hf-soenderbro.dk eller i
avisens postkasse på Dueslaget senest 24. september.
Bente, have 245
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Rubrikannoncer
Salon Merrild
Frisør. 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.
Passer børn og hunde
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.
Klipper-Klaus

GÆT en hund
fra avis 2-2020
Løsning
1-C: Luna og Susanne (have 265)
2-A: Sofus og Liva Marie (have 284)
3-B: Jack og Birte (have 206)
4-D: Loke og Anette (have 123)

Filmklipper. Tv-serier, spille- og dokumentarfilm, reklamer. Eks: Forbrydelsen, Hvidstensgruppen. Også små opgaver. Spørg!
www.klausheinecke.com. 2811 1399.
Klaus Heinecke, have 39.
GOLD STAR CYKLER
Søren Cykelmekaniker tilbyder hjælp og
vejledning til mindre reparationer af cykler.
Kun betaling for reservedele. 2825 7574.
goldstarcykler@live.dk. Søren Jørgensen,
have 79.
Lasse havemand
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.
Opsatte Annoncer

Vinder blev Rita fra have 181, som her
glæder sig til mundgodt fra Rema 1000
på Rundholtsvejs købmand Jakob Beukel.
Tak til Rema for at donere præmien.

Du finder de opsatte annoncer rundt omkring i avisen: Kathrine (26), Rasmus (190)
og Brian (127) på s. 9; Sonja (10) og Niels
(41) på s. 11; Dorthe (118) på s. 15; Dorte
(215) på s. 17; Anja (224) og vores fotograf
Pia her på siden. Sms til 2877 8623 (Bente),
hvis du også vil have en annonce med.

Det sker i Sønderbro
6.9. (sø) 14-15 Plantebyttedag foran teltet, se side 17
12.9. (lø) 11:30 Petanqueturnering, se side 11
15.9. (ti) 17-20 Frugtpressegruppen presser på Prøvestenen, se side 13
16.9. (on) 20-22 Sønderbro Talks med Martin og Maria, se side 15
18.9. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
24.9. (to) 16-19 Frugtpressegruppen presser i Økohaverne, se side 13
26.9. (lø) 10:30 Dueslagets Generalforsamling
26.9. (lø) 12:30 HF Sønderbro holder ekstraordinær generalforsamling i teltet
26.9. (lø) 13:30 Standerstrygning, se program nedenfor
1.10. (to) 16-19 Frugtpressegruppen presser på Nokken Festplads, se side 13
16.10. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)

Det sker hver uge
Håndarbejde & Hygge, mandage kl. 10 ved Dueslaget til 28.9.
Yoga, mandage kl. 19 i Perlen til 28.9.
Stoleyoga, torsdage kl. 10 i Perlen til 22.10.
Petanqueklubben, torsdage kl. 16 på Petanquebanen til 24.9.
Bestyrelsens kontortid, torsdage kl. 18-19 til 24.9.
Fællessang for alle, torsdage kl. 19:30 ved Dueslaget til 24.9.
Åbent i Dueslaget, søndage kl. 11:30-14 til 20.9.

Program for Afslutningsdagen den 26. 9. 2020

Søren, have 172 & Jørgen, have 130

TRYKT PÅ SVANEMÆRKET PAPIR

10:30 Dueslagets Generalforsamling
11:30 Duerne flyver for sidste gang i år (OBS slutter allerede 12:30)
12:00 Bøffadet har åbent, og der er 2 stk. laks for 20 kr (også plante-variant)
12:30 HF Sønderbro holder ekstraordinær generalforsamling i teltet
13:30 Vi stryger flaget for i år & Lossepladskoret synger
15:00 Musik med duoen Westfall & Grand, der leverer en forrygende optræden med
masser af muligheder for at synge og danse med. Husk rytmesokkerne.
17:00 Bøffadet sælger chili con carne & chili sin carne for 50 kr.
19:00 Vi lukker og slukker og siger tak for i år

