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Velkommen til endnu en sæson
Sønderbro Avisen er på gaden igen og klar Forsidefoto
til at dele en masse absolut lokale historier Ken og Susanne, der her sidder i deres
med jer.
stue i have 232, er glade for kontrasten
mellem havelivet om sommeren og byens
Måske finder du endda dig selv i avisen?
kulturliv om vinteren. De er begge gode
En hurtig optælling viser nemlig, at hvis
til at holde styr på tingene, hvilket komman tæller alle med - lige fra dem, der
mer HF Sønderbro til gode på mange måbliver interviewet, har sendt noget ind,
der. Læs om noget af det, de har udrettet
har en annonce i, eller fx er med i Gæt en på side 16.
hund, til dem der nævnes i forbifarten - så
er hele 46 sønderbroere nævnt med navn i Redigering, layout, opsætning
Bente, have 245
den avis, du sidder med i hånden netop
nu.
Korrektur
Hvis du ikke finder dig selv, så fortvivl
ikke. Der kommer et nyt nummer i starten af juli. Måske har du lyst til at bidrage
med et eller andet til den. Så længe det
har noget med HF Sønderbro at gøre,
bringer vi stort set alt, for uden alle jer
skønne, aktive sønderbroere ville Sønderbro Avisen slet ikke være mulig.

Janie, have 161
Ulla, have 254A
Økonomi, tryk, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245

Fotografier
Pia, Prøvestenen 48N: forside, s.6, 9, 12, 16,
Stor tak til alle der har bidraget til dette
18 (alle)
nummer. Særlig tak til annoncørerne for Merete, have 207: s. 3
Tobias, have 194, s. 4, 5
jeres støtte, til Tonny fra Vito Grafisk i
Herlev for god trykning og til Pia Hansen Lisbeth, have 191: s. 7
Bente, have 245: s. 8, 15m, 15n
fra Prøvestenen for skønne fotografier.
Jørgen, have 130: s. 14
Mange hilsner Avisgruppen Dorthe, have 118: s. 15ø

Janie 161, Lisbeth 191 og Bente 245

Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Deadline til næste nummer er den 28.6.2021. 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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Siden sidst
Sidste sæson sluttede med uvished og
coronarestriktioner. Grænserne var lukkede, og udsigten til en ny havesæson lå
langt ude i fremtiden.
Den nedlukkede by betød dog, at mange
tog turen til Sønderbro.

Denne vinter havde rekordfå indbrud. En
enkelt tyv blev pågrebet - nærmest en
gentleman, der undskyldte sin handling.
Forsamlingsforbuddet betød også, at jul
og nytår blev anderledes. Nogle valgte at
holde en stille jul eller nytårsaften her i
Sønderbro. Og hvilket skue der var oppe
fra volden nytårsaften med udsigt over
hele byen og fyrværkeri på alle sider.

Cykeltur og hundeluftning i Sønderbro
blev hverdag for mange. For at kunne
arbejde hjemmefra i fred og ro tog en del
deres pc’er med og arbejdede fra deres
I frost og sne blev der bygget snemænd.
haver.
Det var tydeligt, at der var liv herude.
De nye sikkerhedsgrupper gik ture på
stierne og holdt vågent øje med hinandens
huse. Kiggede efter åbne vinduer, mistænkelige spor osv. Jo, det blev taget
seriøst at hjælpe naboerne.

Bestyrelsen kom med overraskelsen, for
vandlauget åbnede for vandet allerede den
15. marts. Så vinterlukningen blev alligevel ikke så lang.
Lisbeth, have 191

Bananas
Hver morgen går Fransen fra have 85
(Månedens side 6-mand i Sønderbro
Avisen 3-2020) en tur, og hver morgen kommer han forbi Rema, hvor
han køber sig en banan.
I forrige uge blev han pludselig stoppet af Remas købmand, som bad ham
vente et øjeblik, fordi han havde en
gave til ham.
Man kan nemt se, hvor glad Fransen
blev for gaven.
Merete, have 207
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Vores frirum
Hvad mon en familie med store børn får
tiden til at gå med i kolonihaven? Sidder
de med hver deres skærm eller giver de
haven om omgang sammen?

og skal overflyttes til den nye skole længere nede ad Artillerivej efter sommerferien.

Familien Engbæk har haft deres rødmaleSønderbro Avisen kigger ind til familien de hus i omkring 6 år. I 2011 vandt de et
Engbæk i have 194 for at høre nærmere. lod til at komme på ventelisten, og nogle
år efter blev de de heldige ejere af et koloStoresøster Ea på 14 er smuttet af sted på
nihavehus.
cykeltur med en veninde. Lillesøster Loa
på 11 er klar til at fortælle, hvad hun me- Huset er meget enkelt med stue/soverum
til de voksne, køkkenafdeling og et dejligt
ner om Sønderbro.
lyst køjerum til pigerne. Ude bagved er
Allerførst skal jeg dog forbi en varm velder god plads til opbevaring af mange
komst fra labradorhvalpen Svante, som
ting, fra kajak til skruer og søm og alt
pigerne elsker at tumle rundt med her i
derimellem.
haven.
På siden af huset er køkkenhaven med
Lejlighed på Bryggen
flotte højbede, der skal fyldes med krydFamilien - far og mor og de to piger - bor derurter, ærter, gulerødder, jordbær og
i lejlighed på Islands Brygge tæt ved Hav- rabarber. Ellers er her mest græs, for alt
nebadet, som de er storforbrugere af.
skal helst være nemt.
Loa går i 5. klasse på Islands Brygge Skole - Kolonihaven er et frirum, og det skal
ikke ligne et villakvarter, siger moren i
huset, Sara.
Sara fortæller, at de har fulgt med i den
forandringsproces, der har været i gang i
foreningen de seneste par år, men mest
fra sidelinjen.
- Og vi har ikke rigtig været med til fællesspisning og den slags, siger hun.

Hos familien Engbæk i have 194
bliver der spillet mange spil.

På deres egen sti er der et godt fællesskab:

- De fleste har haft haverne i mange år, og
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Loa på 11 hjælper tit til med havearbejdet. Da hun blev hjemmeskolet under coronanedlukningen, var hun med til at plante, vande og luge.
der er en rigtig god kolonihaveånd. Man
hjælper ofte hinanden, holder øje med
hinandens haver og vil gerne hjælpe hinanden, fortæller Sara.

Hjemmeskole i kolonihaven
Loa har tilbragt noget af hjemmeskolingen
under coronaen med at plante og ordne
ting i haven sammen med sin far. Og så
luger hun ukrudt ude på stien, gerne med
en lydbog i ørerne.

men måske et sted at møde nogle af de
andre store børn, der er i Sønderbro. Der
er ingen jævnaldrende på hendes sti, og
legepladsen er jo mest for de yngre børn.
Der kunne f.eks. være en stor fælles
trampolin, mener Loa.
Forrige år var der nogle drenge, der her i
Sønderbro Avisen luftede tanken om et
klubhus for de større børn. ”Absolut forældrefrit og heller ikke for små søskende”, forklarede de. Den ide er Loa helt
med på.

Hun har tit haft veninder med herude. Så
hygger de og spiller gammeldags brætspil
Janie, have 161
som f.eks. Ludo. Loa dyrker også gerne
Redaktionelt
andre spil fra den analoge fortid.
Sønderbro Avisen er på forkant med ligeMens vi taler, jonglerer hun rutineret
med fars gamle djævlespil. Lidt senere er stilling og uønskede krænkelser. Derfor
vil vi ikke længere bruge ordet nullerder gang i et par kroketkøller.
mand men erstatte det med nullerperson.
Hun savner ikke kammerater herude,

Side 6

Sønderbro Avisen

Månedens side 6-mand
Per med rebene
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Denne måneds side 6-mand er Rigger Per
i have 163. Han er så ferm med sine hænder, at han må være kvinders drøm om en
handyman.
Allerede ved døren til huset fornemmer
man, at her bor der en person med maritim baggrund.
Per er rigger, og hvordan bliver man så
det? spørger avisen ham. - Rigger er ikke Per og Annies hus er fuldt afting, Per har
en uddannelse i sig selv, men på Søfartslavet af reb, som denne 'måtte' på gasskabet.
skolen lærer man det som et fag, fortæller han.
mest til at sejle med vasketøjet fra HF
Sønderbro til bopælen på Christianshavn.
Per har sejlet på verdenshavene i 20 år.
Startende som messedreng, så dæksmand, Så nu er båden solgt.
letmatros, matros og sidst bådsmand, som Per har været i Sønderbro i 30 år. Hans
er den, der udstikker alt arbejdet med
hus har været udsat for mange ombygninrigning på skib og i havn.
ger, som han selv har udført. Også på
symaskinen er Per ferm, og han har moKan lave alt med hænderne det til at eksperimentere med sjove påEfter tiden som sømand blev det til Køfund. Og han maler og snedkererer.
benhavns Havn, hvor Per var i 25 år.
Overalt kan man se Pers forkærlighed til
Riggerne kontrollerede bl.a. havnens
det maritime. Per er en sand kunstner
fendere, hvor skibene lagde til, samt de
med sine reb og knob.
210 redningsposter, der er opsat. Per
ordnede også ankerspil og kontrollerede Havemand Per
bommene ved Langebro og Knippelsbro. For en del år siden fik Per havepræmie.
Det er faktisk Per, der er opfinder af den Han troede først, at hans venner havde
kasse, som redningskransene nu er place- lavet en joke med ham, så han nægtede at
tage imod præmien, for den skulle da gå
ret i. Tidligere hang de bare på en stage
til en, som havde fortjent den.
med krog. Det orange overtræk blev

håndsyet, ligesom presenninger til motor- Men da Per opdagede, at formanden så
kasser og værkstedposer blev det.
selv havde taget den vin, der hørte til Pers
Havnen er ikke samme arbejdsplads me- præmie, gik han tilbage til formanden og
re. Frihavnen er nedlagt, og dels kommer modtog sin præmie - og sin vin.
der ikke så mange skibe længere, dels er
der blevet så mondænt, hvor havnen før
var meget folkelig, mener Per.

Per har selv haft flere både og har sejlet
en del i fritiden. De sidste år blev det dog

Hvis Per vandt igen, ville han ikke blive så
overrasket, siger han, nu er haven nemlig
pæn.

Lisbeth, have 191
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De muntre hjørner

Tom viser en brugt BH frem - som en eller anden har lagt i Genbrugshjørne 1 - mens
han fortæller, at han går og kigger efter, hvis bryster den mon passer til i størrelsen.
- En dag stod der et par fine, næsten nye
gummistøvler i børnestørrelse på en af
hylderne, fortæller Tom, have 259, der er
en af de frivillige, der holder orden på
vores genbrugshjørner. Tom griner, inden han tilføjer:

veligt som med gummistøvlerne.
Tom kan berette om de mest utrolige
ting, der bliver lagt på hylderne, lige fra
tallerkner med skår til beskidt undertøj.
– Hvem mon de tror, vil bruge det til
noget? spørger Tom retorisk.

- Men næste dag var de væk. Til gengæld
stod der et par andre børnegummistøvler Alt for mange historier
på samme hylde. De var bare lidt mindre, Avisens udsendte beder Tom om endnu
meget slidte og havde endda en revne i
en historie fra skralderummene. Det er
det ene skaft.
svært for Tom at vælge, for der er så
mange, men han beslutter sig for den om
I daglig tale kaldes genbrugshjørnerne
manden med kapilærkasserne.
også for byttehjørnerne. Men det med

’bytte’ skal nok ikke tages helt så bogsta-

En dag, mens Tom står og sorterer ting i
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byttehjørnet, kommer der en mand forbi
med en stabel gamle kapilærkasser, altså
selvvandingskasser, som han begynder at
smide i en plastcontainer.
Tom gør manden opmærksom på, at da
kasserne er lavet af flamingo, de hører
ikke hjemme i plast-, men i husholdningscontainerne. I stedet for at gøre, som
Tom anviser, stiller manden bare hele
stablen af kasser ind i genbrugshjørnet.
Tom kan ikke lade være med at trække
sarkastisk på smilebåndet, da han fortæller fortsættelsen:
- Jeg spurgte ham, hvad der var i vejen
med kasserne, siden han ikke skulle bruge
dem mere. Manden svarede, at de var
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utætte. Så spurgte jeg ham, hvad han mon
havde tænkt sig, andre så skulle stille op
med dem. Men så gik han bare …
Bente, have 245

Genbrugsstationer
Takket være en flok gæve sønderbroere,
der ganske gratis fejer, holder orden og
fjerner håbløse ting fra byttehylderne, er
der godt styr på Sønderbros fire genbrugsstationer.
De frivillige er Britt 91, Dorthe 15,
Dunja 8, Erik 129, Gitte 96, Lisbeth
191, Maiken 58, Marianne 124, Sanne
115, Tina 31 og Tom 259. Hele indsatsen koordineres af Mumi fra have 171.

HF Sønderbro - HF Prøvestenen 2021
Forberedelserne til årets fodboldkamp
mod HF Prøvestenen er i fuld gang. Dysten finder sted lørdag den 3.7. kl 10.

sportslæge, samaritter, baneansvarlig,
kridtmaskineansvarlig eller heppekor.
Måske er der også en, der kan lave en
slagsang/hymne til os?

Vores logo og flag er på plads. En bonderose på bladgrøn baggrund tegnet af Lily Der er træning forud for kampen søndag
og Mathilde, have 212, og udvalgt af alle, den 20.6. og 27.6. kl 13.
der deltog i afstemningen.
Glæder mig til at møde hele holdet. Hvis
Vi har brug for spillere. Minimumsalder du gerne vil spille for holdet eller hjælpe
15 år, derudover kan alle være med, dår- til på anden måde, så send en sms til mig
lig form ingen hindring.
på 2194 9999.

Du må også meget gerne hjælpe til som

Simon, have 212
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Kom og v

Bioblitz
Vi mødes og undersøger hvor meget småkryb,
vi kan finde i Sønderbro.
Tid: Søndag den 6.6. kl. 14-16.
Mødested under teltet. Alle er velkomne, og vi håber især
på, at mange børn og naturinteresserede dukker op.

Dorthe, have 15 & Tasja, have 278

HF Sønderbro summer af akti
hele er arrangeret af frivillige
rum og muligheder, så sønder
tværs, lære hinanden at kende
samm

Du er velkommen til at del

Hvor mødes v

Håndarbejd

Cykelværksted
På udvalgte lørdage er der åbent cykelværksted hos Søren
Cykelsmed i have 79.

I år den 26.6. og 21.8. kl 15-16.
Søren tilbyder vejledning og mindre reparationer på stedet,
og du betaler kun for reservedelene.

Hver mandag formiddag fra k

Vi mødes og strikker

Der findes kyndig vejle
man ka

Tag selv kaf

Søren, have 79

Hekseværksted

Petan

Vi skal lave hekse af alle køn til vores Sankt Hans bål.

Torsdage fra kl. 16 på petanq

Det sker i teltet søndag den 13.6. kl. 13.

Hvis du ikke kender reglerne

Medbring gerne ting, du tænker, kunne være nyttige enten
at putte i heksene eller til at lave dem med.
Lisbeth, have 191

Vi plejer at tilbringe nogle

Bare m
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vær med

viteter i sommerhalvåret. Det
e kræfter, der gerne vil skabe
broere kan mødes på kryds og
e og tilbringe fornøjelige timer
men.

ltage så meget, du har lyst.
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Stoleyoga
Torsdage kl. 10-11 i Perlen
For dig, der ikke kan komme néd på gulvet - eller op igen.
3. juni - 4. august 200 kr eller 30 kr/gang
Info og tilmelding:
xbente@gmail.com, mobilepay 2877 8623.

Bente, have 245

vi mon henne?

de & Hygge

kl. 10 på Dueslagets terrasse.

r, syr eller reparerer.

dning og en symaskine,
an låne.

ffe/te med.
Merete, have 207

Søndagsbrunch
Du er hermed inviteret til brunch hos en, der gerne lægger
have til. Det er ikke noget krav, at du selv inviterer en
anden gang (det gør de færreste). Alle tager noget spiseligt
eller drikkeligt med til den fælles buffet.
Søndag den 6.6. hos Dorthe i have 118 kl. 10-12
Søndag den 4.7. hos Ini i have 99 kl. 10-12
Tilmelding senest dagen før kl. 10 på sms til 2066 2850.
Dorthe, have 118

Yoga i Perlen

nque

quebanen uden for Dueslaget.

, så skal vi nok lære dig dem.

e hyggelige timer sammen.

mød op!
Inge, have 241

Onsdage kl. 18-19:30 Dynamisk klasse (ashtanga)
Onsdage kl. 20-21:30 Rolig klasse (yin)
2. juni - 11. august (minus Sankt Hans) 300 kr
Info og tilmelding:
xbente@gmail.com, mobilepay 2877 8623.
Bente, have 245
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Med byggetilladelsen i hus kan Finn langt om længe komme i gang med at tilføje et
nyt værelse og et større værksted til sit hus.

Her bygges efter kommunens regler
Finn Sørensen - alsidig mand med meget
på CV’et: ølchauffør, fagforeningsformand, partistifter, rockmusiker i Røde
Mor og folketingsmedlem - bor i have 150
med sin kone Issabell.

så mange andre her i Sønderbro - husene
er ikke helt tidssvarende. Nogen kaster sig
ud i helt nye huse, andre renoverer og
bygger til.

Huset er et af de ældre, men flot vedligeholdt. Nu er det ved at stramme lidt, når
børn, svigerbørn og i alt 7 børnebørn
kommer på besøg, så det står foran en
mindre udvidelse.

Og nogen giver op. For byggeri kræver
tilladelser, og det kan være besværligt og
tager tid.

Finn og Issabell er i samme situation som

To ugers papirarbejde

Finn, der netop har været igennem processen, siger, at hvis man ikke er vant til
papirarbejde, kan det betale sig at hyre en
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rådgiver.
Han har regnet ud, at han har brugt to
hele arbejdsuger på at gennemlæse paragraffer og reglementer og finde skabeloner til ansøgningen.
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deltager han nu i protesterne mod boligbyggeri på Lærkesletten på Amager Fælled lige bag ryggen af Sønderbro.
Det er en kamp for at bevare grønne åndehuller for mennesker, dyr og planter i
kommunen.

Problemet er, at der ikke findes en specifik vejledning til byggeri eller ombygning - Og den kamp kan vindes, selvom der er
af kolonihavehuse.
behov for flere boliger til folk med almindelige indtægter, siger Finn

Snart i mål

I alt tog ansøgningsprocessen 18 måneder
og indebar en masse ny dokumentation
om hele huset med målfaste tegninger og
oplysninger om, hvad man gjorde af spildevand og regnvand og meget andet.
Og for at det ikke skulle være for nemt,
ligger Sønderbro som bekendt på en forurenet matrikel, en losseplads.
vil sige, at jord, der skal graves væk, skal
afleveres til analyse, som man skal betale
for. Og hvis jorden viser sig at være forurenet, så skal den renses, og du skal igen
betale.
Alt dette besvær skal man overveje, inden
familien beslutter sig for nogle ekstra
kvadratmeter i kolonihaven. Men familien Sørensen bygger til - der er gravet ud så der er stadig nok at se til.

Kongen af Dansktoppen

Med sangen ’Sæt Lærkesletten fri’ kan
Finn føje en ny titel til CV’et: ’Kongen af
Dansktoppen’ - udnævnt på forsiden af
Ekstra Bladet den 4. maj. Finn har i skrivende stund ligget nr. 1 på Dansktoppen i
13 uger med sin protestsang.
Janie, have 161

Spørg kommunen
For tiden er det kun Københavns Kommune Miljø- og Teknik, der kan svare på
spørgsmål om byggeregler og -tilladelser. Ring på 3366 5200.
Kommunen arbejder på at tinglyse deklarationer om, hvad man må og ikke må
bygge i de enkelte haveforeninger. Når
det engang er på plads, vil der ikke længere være krav om individuelle byggetilladelser.

Det har dog ikke forhindret Finn i at kaste Hvis man kan vente med sit byggeprojekt, kan man om nogle år slippe for hele
sig ud i et lokalt politisk projekt.
besværet med at søge kommunen om
Efter et langt liv i fag- og landspolitik,
byggetilladelse, før man går i gang.
senest 8 år i Folketinget for Enhedslisten,

Sønderbro Avisen
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Sankt Hans aften 2021
Vi ser frem til at fejre vores traditionsrige
Sankt Hans aften i Sønderbro den 23.6. I
år er festen dog fortrinsvis for Sønderbros
medlemmer grundet forsamlingsloftet på
500 personer.
Grillen på bålpladsen vil være tændt fra kl
18. Der vil være dej til snobrød og pandekager. Man kan også stege pølser eller
kød, hvis man selv tager det med.
Der bliver solgt fakler fra Bøffadet, hvor
der også kan købes drikkevarer.
Kl. 21 går vi i fakkeloptog hele foreningen rundt og ender ved det store bål.
Bålet tændes traditionen tro med faklerne.
Formanden holder båltale og Lossepladskoret synger for, mens vi ser mod flammerne i sommernatten.

Bålet: Man er velkommen til at lægge
affaldstræ oppe på bålet fra nu af. Dog
ikke trykimprægneret og malet træ (det
skal i storskrald).
Giv en hånd: Festudvalget mangler
hjælpere, både til at planlægge og på selve dagen. Kontakt på mobil: 2066 2850.
Lisbeth, have 191

Indstilling af Havepræmier 2021
Mon en af dine naboer har en have, der er
så skøn, at den fortjener en anerkendelse i
form af en havepræmie fra Kolonihaveforbundet? Især hvis haven ligger bag
huset eller en høj hæk, må du meget gerne gøre opmærksom på den.

haver, som forbundets havekonsulent skal
bedømme det følgende år.

Kontaktperson i år er derfor en af sidste
års præmievindere, nemlig Mikael fra
have 22. Hvis du vil indstille en have til
præmiering, så læg en seddel i postkassen
Inspireret af vores naboer Amager Fælled i nr. 22 eller skriv til mikaelbandersen@
Økohaver vil det fra i år være dem, der
hotmail.com senest den 22.6.
får havepræmie i et år, der udvælger de
Bente, have 245
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Hvad skal huset hedde?
Dukkehuset Mallorca (118)

der ligger i første række ned mod vandet,
og hun jo selv hedder Marie, mente hendes daværende kæreste, at huset måtte
hedde Aquamarie. Skiltet har Ann-Marie
selv lavet. Bogstaverne af keramik har hun
købt, mens havfruen er inspireret af en
lille stregtegning fundet i Lystige Viser.

Colon (210)
Dorthes veninder syntes, at hendes kolonihavehus mindede om et dukkehus, så
derfor fik det navnet Dukkehuset. Men
fordi Dorthe ikke har været på ferie i udlandet, siden hun fik sin have, har hun
også døbt det Mallorca. Så kan hun nemlig svare ”Mallorca”, når nogen spørger,
hvor hun har været henne på ferie. Dorthe har lavet skiltet af drivtømmer fundet
i Kalundborg Fjord og bogstaver købt på
Christiania.

Aquamarie (256)

Ann-Marie havde altid ønsket sig et hus
ved vandet. Da hun fik sin kolonihave,

Sara og Rene sagde altid bare ’kolo’en’ i
stedet for kolonihaven om deres hus. På
et marked i Barcelona så de nogle flotte
retro bogstaver, som kunne passe godt til
et navn på huset. Problemet var bare, at
der hverken var noget K eller noget E.
Men der var da et C, så de købte de bogstaver, de kunne få fat i, og således kom
deres hus til at hedde Colon. De er godt
er klar over, at det betyder tyktarm, men
da Sara er læge, passer det sådan set meget godt, synes de. Bonusinfo: De to fuglehuse i deres have er blevet døbt henholdsvis Duodenum (tolvfingertarm) og
Appendix (blindtarm).

Bente, have 245
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Susanne og Ken blev gift samme år, som de fik have i HF Sønderbro, hvilket var i
1995. De er et aktivt par, der på hver sin måde bidrager til fællesskabet herude.

De organiserer
- Jeg tror, jeg har mere styr på, hvad der tovholder for Lossepladskoret, og Ken er
foregår i koret, end Susanne har på, hvad kasserer i Dueslaget, hvor en af aktiviteder foregår til petanque, siger Ken med terne er petanque..
et glimt i øjet.
Ken ikke er med i koret, og Susanne er
- Jamen, jeg synes faktisk også, spil er
ikke med til petanque eller kommer ret
kedeligt, griner Susanne kærligt tilbage. tit i Dueslaget. Alligevel ved de begge så
meget om, hvad hinanden laver, at de
Sønderbro Avisen har inviteret sig på
løbende supplerer og afbryder, uanset
besøg i have 232 hos ægteparret Susanne
hvis område, der spørges ind til.
og Ken. De er begge med til at skabe
aktivitet i HF Sønderbro: Susanne er
Fra sanggruppe til kor
Det er således Ken, der fortæller, at koret begyndte som en gruppe sangglade
I år mødes Lossepladskoret hver mandag sønderbroere, der sang sammen en gang
kl 17-19 på Perlens terrasse under ledel- om ugen. Efter nogle år ville de gerne
se af korleder Anne. Første gang er den gøre det mere struktureret, så de ikke
31.5. Nye medlemmer ønskes. Kontakt bare sang de samme sange hele tiden.
Susanne i have 232 på sms 2585 2560
Det førte til ansættelsen af en korleder i
eller mød op og få en prøvegang.
2011. Med sit talent for at organisere,

Lossepladskoret

maj 2021

bl.a. fra en fortid som lægesekretær på
Vesterbro, kom Susanne hurtigt til at stå
for alt det praktiske omkring koret: økonomi, aftaler med korleder, kontakt mellem deltagerne osv. Og det har hun gjort
lige siden.
Koret har ligget stabilt på omkring 15
medlemmer i lang tid, men de vil gerne
være flere. Susanne fortæller, at det har
været svært at få nye til at komme:

Side 17

Dueslaget
Dueslaget er ramme for en lang række
aktiviteter. Det har åbent om søndagen
kl. 11:30-14, og når der er fodboldlandskamp på tv. Der arrangeres også petanque, fællesspisning, poolturnering, en
årlig udflugt og meget mere. Alle Sønderbros medlemmer er velkomne til at deltage i aktiviteterne. Bare kig forbi.

herude, før de købte haven. Dem mødtes
- Jeg tror, at folk tror, at det er for svært, han så med om søndagen i Dueslaget,
hvis man ikke er vant til at synge. Men
hvor han hurtigt fik endnu flere venner.
det passer ikke. Alle kan være med.
Fordi Ken har været aktiv i Dueslaget
gennem årtier og altid har været med til
Kan noget med tal
at få tingene til at fungere, er han involveAvisens udsendte vil også gerne vide,
ret i mange opgaver ud over at være kashvad der fik Ken til at blive kasserer i
Dueslaget - foreningen i foreningen, der serer. Han er fx med til at arrangere Dueslagets årlige udflugt.
har den røde tv-stue på festpladsen.
Denne gang er det Susanne, der kommer
først:

Den tur skal Susanne også med på. Så det
hænder selvfølgelig, at Susanne og Ken
deltager i de samme ting i Sønderbro. For
som Susanne siger:

- Var det ikke de andre, der spurgte, om
du ville, fordi du kan noget med tal? spørger hun og hentyder til Kens arbejde som - Jo, jeg skal da med. Det plejer altid at
være nogen rigtig gode udflugter, dem
regnskabsfører i Det Grønlandske Hus.
Dueslaget arrangerer.
Ken giver hende ret, men tilføjer beskeBente, have 245
dent:
- Jo, men jeg var der alligevel altid og
passede duerne, og så kunne jeg lige så
godt … Der er jo ikke så meget at lave,
og hvis ansvaret er mit, så gør jeg det.

Dueslagets udflugt

Lørdag den 26.6. Heldagstur til Oplevelsescenter Nyvang, hvor man kan opleve
livet og hverdagen i en lille andelslandsby
Ken er kommet regelmæssigt i Dueslaget, i midten af 1900-tallet. Oplysninger om
tilmelding mm bliver slået op på Dueslalige siden han og Susanne fik have i HF
get og bragt i HF Sønderbro Nyhedsbrev.
Sønderbro i 1995. Han kendte en del

Sønderbro Avisen
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Gæt en (bestyrelses-) hund
1.

A

Lærke, 2 måneder

Carsten, have 188

2.

B

Holly, 5 måneder

Vonni, have 103

3.

C

Lulu, 12 år

Benna, have 157

4.

D

Ingen hund

Lasse, have 196

4 bestyrelsesmedlemmer og 3 små hunde: Hvis er hvis, og hvem har ingen? Gæt en
Hund er tilbage med en særudgave om bestyrelseshunde. Løsning på bagsiden.
Bente, have 245

maj 2021

Annoncer
FRISØR Dorthe
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.
SØREN Cykelsmed
Cykelmekaniker tilbyder hjælp og vejledning til mindre reparationer af cykler.
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.

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.
Din Annonce?

Mon ikke du kan et eller andet, andre
kan få glæde af? Kontakt Bente, have
245, sms 2877 8623 for at aftale en
annonce. Priser fra 0-300 kr.

Lån en røgovn
Nu kan du også prøve kræfter med egne
røgvarer - lån Sønderbros røgovn! Det
er en teleskop-røgovn. Den kan indtil
videre lånes ved at kontakte Dorthe,
have 15, på telefon 2356 9722
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Det sker i Sønderbro
30.5. (sø) Hjertegruppen samler ind
4.6. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
6.6. (sø) 10-12 Søndagsbrunch i have 118 hos Dorthe. Se s. 11.
6.6. (sø) 14-16 Bioblitz. Mødested i teltet. Se s. 10.
13.6. (sø) 13-15 Hekseværksted i teltet. Se s. 10.
20.6. (sø) 13-14 Fodboldtræning forud for kampen mod Prøvestenen. Se s. 9.
22.6. (ti) Frist for indstilling af haver til præmiering. Se s. 14.
23.6. (on) 18-24 Sankt Hans fest. Se s. 14.
26.6. (lø) Dueslagets udflugt til Nyvang (heldagstur). Se s. 17
26.6. (lø) 15-16 Cykelværksted hos Søren i have 79. Se s. 10
27.6. (sø) 13-14 Fodboldtræning forud for kampen mod Prøvestenen. Se s. 9.
28.6. (ma) Deadline Sønderbro Avisen 2-2021
2.7. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
3.7. (lø) 10-12 Fodboldkamp HF Sønderbro - HF Prøvestenen. Se s. 9.
3.7. (lø) 12-14 Bøffadet sælger mad fra den argentinske grill
4.7. (sø) 10-12 Søndagsbrunch i have 99 hos Ini. Se s. 11.

Det sker hver uge

Følg med
Flere oplysninger om hvad der sker, ændringer, tilføjelser og andet interessant bliver
bragt i HF Sønderbro Nyhedsbrev, der udsendes via email en til to gange om
måneden i sæsonen og noget sjældnere om vinteren. Hvis du endnu ikke modtager
det, så send navn, email og havenummer til nyhedsbrev@hf-soenderbro.dk.

TRYKT PÅ SVANEMÆRKET PAPIR

Håndarbejde & Hygge, mandage kl. 10 på Dueslagets terrasse. Se s. 10.
Lossepladskoret øver, mandage kl. 17-19 på Perlens terrasse. Se s. 16.
Yoga, onsdage kl. 18 & 20 i Perlen. Se s. 11.
Stoleyoga, torsdage kl. 10 i Perlen. Se s. 11.
Petanqueklubben, torsdage kl. 16 på Petanquebanen. Se s. 10.
Bestyrelsens kontortid, torsdage kl. 18-19
Åbent i Dueslaget, søndage kl. 11:30-14. Se s. 17.
Cafe på Købmandsterrassen, de fleste lørdage og søndage kl. 13-16.

Løsning til Gæt en Hund, side 18: 1D, 2C, 3B, 4A

