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Sønderbro Avisen 2-2021
Kære sønderbroer

Forsidefoto
På Irisstien, en af de små stier på Øen,
Værsgo! Du sidder nu med årets andet
findes der hele fire generationer af samme
nummer af Sønderbro Avisen i hånden.
familie. På billedet ses fra venstre mod
Vi håber, du finder dette nummer fornøje- højre første generation Jette, tredje geneligt og informativt.
ration Line og fjerde generation Rose.
I dette nummer er der ingen Gæt en Hund
-quiz, for vi er ikke sikre på, om der stadig
findes fire hunde, der ikke har været med i
avisen. Så hvis du har - eller kender til endnu en Sønderbro-hund, så giv os et praj
på avis@hf-soenderbro.dk.
Årets tredje og sidste nummer af Sønderbro Avisen udkommer i begyndelsen af
september. Vi har deadline den 23.8. ved
midnatstide.
Stor tak til alle der har bidraget til dette
nummer. Særlig tak til annoncørerne for
jeres støtte og til Pia Hansen fra Prøvestenen for endnu en gang at komme over til
HF Sønderbro for at tage nogle skønne
billeder til os.

Læs mere om de tre på billedet og de øvrige medlemmer af Hyller-familien i artiklen på side 8.
Redigering, layout, opsætning
Bente, have 245
Korrektur
Janie, have 161
Økonomi, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245

Fotografier
Pia, Prøvestenen 48N: forside, s. 3, 5, 6, 8,
13ø
Lisbeth, have 191: s. 7, 10h
Bente, have 245: s. 11v, 12, 15, 16, 18
Mange hilsner Avisgruppen Mette, have 279: s. 13n, 14n
Janie 161, Lisbeth 191 og Bente 245 Inge, have 241: s 14ø

Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Deadline til næste nummer er den 23.8.2021. Send artikler, kommentarer, ideer, 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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Haven er bedst med en fest!
I år skal vi igen have sommerfest i Sønder- sjove lege for de voksne? Bartender, er
bro. Det bliver den 7. august. En herlig
det lige dig? Har du lyst til en bod? Vil du
dag for alle sønderbroere og vores venner hjælpe til med musikken?
og naboer.
Alle sjove, skøre eller festlige indslag
Hvordan skal festen så være i år? Festud- modtages, og det mødes vi om tirsdag
valget har lagt nogle rammer, men vi vil den 13. juli kl. 18:30 i teltet. Kig forbi
gerne have, at mange flere er med til at
og se, om du ikke kan give et nap med til
sørge for, at det bliver et brag af en fest
en forrygende fest.
for os alle.
PS: Tak til jer, der hjalp til Sankt Hans
Så vil du lave noget sjovt for eller sammen aften. Vi håber, I er friske til mere fest!
med børnene? Vil du være med på vores
Ini, have 99, Josefina, have 155, Hannah,
grill team? Vil du være med til at finde på
have 152 og Lisbeth, have 191

Efterlysning: Legeglade voksne
Er der andre (voksne) end mig, der godt
kan lide at lege?
Jeg vil så gerne få gang i nogle lege til
vores fælles fester. Det kunne eksempelvis være sækkeløb, tovtrækning, ballonknus eller hvad ved jeg. Mon ikke der

findes nogle legeglade personer, som kan
hjælpe mig med at få gang i legeaktiviteter
til sommerfesten?
Du kan kontakte mig på telefon 3140
9522.
Hannah, have 152
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Barndommens losseplads
I 1950erne lå der et usædvanligt fristed
for et barn på Østerbro. Når jeg kalder
det et fristed, er det set fra barnehøjde,
for det var jo en arbejdsplads. Men for
mig var det en herlig legeplads. Her bag
en stor rød træport holdt et vognmandsfirma til. Når jeg siger vognmandsfirma,
er det af mangel på en bedre betegnelse,
for vognene var hestevogne.

Da der var gårde i byen
Firmaet var som en bondegård midt i byen. Ejerne af stedet var to jyske brødre og
en ansat arbejdsmand ved navn Grelo.
Når man kom ind ad porten, kom man
ind på en gårdsplads med toppede brosten. Til højre for døren var der et hundehus med en gammel halvblind hund, der
blev kaldt Smut.

ringsrum, og det var også her, hønsehuset
lå.
For enden af gårdspladsen lå stalden og
kontoret, og på loftet var der opbevaring
af foder og hø. Der var en lem i loftsgulvet, hvor man med en høtyv greb fat i en
balle hø, som derefter blev smidt gennem
hullet og landede på gulvet i hestestalden.
Jeg husker hestenes lyttende ører og urolige ben, mens arbejdet blev udført. Bag
ved stalden lå møddingen.
Det var som et stykke bondeland i København.

Med hestevogn til Amager

Jeg fik lov til at køre med Grelo til gartnerierne uden for byen for at aflevere
hestepærer som gødning. Turene gik også
til lossepladsen på Amager. Her kørte vi
På gårdspladsen spankulerede der røde
ud med frugtaffald, og jeg husker især de
høns omkring. Til højre var der plads til
afpillede hyldebærstængler, som svinede
at køre hestevognene ind under et tag. Til
hele vejen, så vi trak et spor efter os af
venstre lå der forskellige små skure, der
pletter i blårødt.
fungerede som værksteder og opbeva-
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Jeg sad ved siden af kusken hyllet ind i et
stort uldent tæppe, der kradsede, men
det hørte med til turen.

nemmelsen af blød undergrund, der pludselig gav efter, og jeg sank i til halsen i en
pøl tomatketchup.

Vi kørte med to heste foran, og langsomt
gik det over Langebro med det tunge læs.
Videre gik turen ud forbi Islands Brygge,
og for mig var resten af turen navnløs, til
vi nåede frem til lossepladsen. Pladsen var
ikke et afgrænset område som sådan, mere et stort øde ingenting med masser af
måger og kæmpe bunker af skrald.

To store øjne i et blegt ansigt, resten af
kroppen i våd tomatrød.

Når der blev vippet og skovlet affald, var
der et kakofonisk vanvid af mågeskrig.
Det var først, når mågernes nysgerrighed
og bespisning ebbede ud, at Grelo og jeg
kunne få ørenlyd igen.

I ketchup til halsen
Engang jeg gik rundt for mig selv, kom
jeg galt afsted. Jeg glemmer aldrig for-

Jeg blev heldigvis reddet og pakket ind i
tæpper, og så gik turen hjemad noget
hurtigere end udturen.
Jeg husker dog ingen repressalier, men
lossepladsen var forbudt område for børn
uden en voksen.
Langt senere kom Sønderbro til på toppen
af lossepladsen, og her vokser nu blomster og træer, og der summer af liv.
Tænk sig, at jeg fik en lille kolonihave her
på min gamle losseplads. Måske skulle jeg
plante lidt tomater i et højbed til en omgang tomatketchup.
Bodil, have 106

Et kig ind gennem vinduet til havestuen i nummer 106, hvor Bodil fører pennen og
lader eridringerne flyde ned på papiret.
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Månedens side 6-mand
Jesper - en saftig steg
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Denne måneds side 6-mand er Slagter
Jesper fra have 170. Jesper betragter sig
stadig som ’nybygger', selvom han har
været her i haven sammen med sin kone
Lone siden 2008.
Jesper har tidligere været en del af festudSlagter Jespers kat hedder Bo. Den følger
valget og har brugt mange søndage i
Bøffadet med at lave flæskestegsburgere af sig selv med rundt i foreningen, når
Jesper går tur.
og pommes frites, som han kalder tømmermændsmad.
Mens Jesper er blevet på Amager, er hans
- Der mangler noget hygge herude, nu
bror draget til Australien og har bosat sig
hvor vi ingen købmand har, siger Jesper. der. Lang tur at rejse, men Jesper har
været der. Til gengæld har Jesper sin mor
- Jeg savner så meget alle de stunder,
hvor jeg sad ved købmanden. Men rigtig Britta og sønnen Benjamin tæt på. Britta
mange er her jo ikke mere. Vi skal prøve elsker også at komme i Sønderbro og elat få noget mere sammenhold igen, hjæl- sker at hygge sig med de mange gode venpe hinanden - unge som gamle. Det kun- ner, Jesper har i haven.
ne være rart, hvis vi fik en købmand som
også gad lave smørrebrød og havde dagligvarer og ville lave noget hygge for alle
med både øl og café.

Påskønnelse af frivillige

Snakken kommer ind på frivillige, der
løser mange opgaver i Sønderbro. Jesper
mener, at alle, der gør en indsats for fællesskabet, burde have en bonus. Der er alt
Erfaren mesterslagter
Kvalitetsmad er Jespers mærkesag, og det for lidt påskønnelse af deres arbejde. De
er ikke så mærkeligt, for både Jesper og burde belønnes fx med en fest med middag for dem alle en gang om året. Det
hans bror er uddannede slagtere. Både
giver folk lyst til at være med, mener
kød og fisk har Jesper arbejdet med, de
Jesper.
seneste år også som kok på Restaurant
Menu’en. Det kan godt være lidt svært i Vores aftengåtur med katten Bo er ved at
restaurantkøkkener, når både kokke og
være slut, og vi går hjemad.
slagtere arbejder sammen. I år startede
- Ja, smiler Jesper, Bo er også en sønderJesper i den nye Slagterens Smørrebrød &
broer. Den er killing af Klements hunkat,
Delikatesse på Bryggen, og der har den
som også bor her i Sønderbro i have 68.
gode mad kæmpe succes.
Hver morgen og aften går vi en tur sammen. Det er skønt, for vores område er så
Melon 1
dejligt både sommer og vinter. Jeg elsker
Planter man meloner, får man meloner. vores dejlige sted herude.
Kinesisk ordsprog

Lisbeth, have 191
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Jette fra have 223 (til højre i billedet) er smuttet over på den anden side af Irisstien til
have 226, hvor hun hygger sig med barnebarnet Line (i midten), oldebarnet Rose og
Lines kæreste Nicolai. Roses storebror, Hugo, var på ferie hos farfar og farmor, da
fotografen var forbi.

Dynastiet Hyller
På den gamle Irissti har de noget helt særligt - de har et kolonihavedynasti. I have
226 sidder Rose og Hugo på græsset som
noget så sjældent som fjerdegenerationssønderbroere omgivet af mor, mormor og
oldemor.

tilføjelse til lejligheden på Nørrebro, så
familien flyttede ud i det tidlige forår og
passede skole og arbejde herfra. Heidi var
ni år og skulle med bussen den lange vej
til skolen.

Oldemor Jette Hyller Hansen, 72, er
enke efter Kuno, en af Sønderbros kendte
profiler. De fik have 223 i 1979, få år
efter foreningens start på den gamle losseplads. Jette har stadig huset. Det er dog
løbende moderniseret og har fået et par
’knaster’ i tidens løb.

Jette mindes et dejligt sammenhold hækkene var lave, man kunne se ud over
hele kolonien, man lærte hinanden at
kende, og hjælpen var altid nær, hvad
enten man skulle låne redskaber eller have
nogen til at se efter børnene.

Kolonihavehuset var dengang en dejlig

Fællesskab og musik

Fællesskabet blev dagligt vedligeholdt
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oppe ved købmanden. Her blev der udvekslet nyheder og lidt sladder måske, og
der blev drukket noget øl. Der var sang og
musik, og Kuno gav den ofte på harmonika, når han kom hjem fra arbejdet som
driftsleder på Fisketorvet (det med fisk ikke butikker).
Nu er der ikke mere spontan musik på
pladsen, og Kuno er borte.

Jette og Kunos datter Heidi Hyller
Birkling med gemal Brian fik hus i 1994,
også på Irisstien. Familien med børnene
Line og Tobias havde huset i omkring 20
år, og Brian var HF Sønderbros formand i
årene 2009-2015. Men parret kørte lidt
træt i kolonihavelivet, ikke mindst da der
gik råd i huset. Så da Brian arvede et sommerhus, var det slut med somrene i Sønderbro.

Rive ned og bygge nyt
For Line, deres datter, var tiden nu kommet til at overveje, om hun var indstillet
på at blive 3. generation med sommeradresse på Irisstien. Eller skulle hun og
kæresten hellere satse på at få sig et hus?
Line endte med at overtale Nicolai til, at
det skulle være kolonihaven, og at der
skulle rives ned og bygges nyt.
Og hvordan får man så på en god og billig
måde revet et hus ned og fjernet materialerne? Man skriver et opslag på Facebook:
Kom og tag, hvad I vil have. Og vinduer,
døre, køkkeninventar mm fik nyt liv andre
steder. Der blev sat et råhus op, og Nicolai, der er tømrer af profession, gik om

vinteren og lavede huset færdigt indvendigt.
Sommeren 2018 havde de for sig selv. - Så
kom børnene, siger Line. 4. generation på
Irisstien: Rose, nu 10 måneder, og Hugo,
2 ½ år, var en realitet.

Oldemor lige overfor
Og nu gentager historien sig. Line og hendes bror rendte som børn over til mormor
og morfar på den anden side af stien. Nu
er det Lines børn, der besøger oldemor.
Line og familie har ikke været med i forandringsmøderne. Hun skal være færdig
med sit speciale i dansk på Københavns
Universitet til jul, og de har været optaget
af deres små børn. - Men det er meget
positivt, at der kommer nye til med friske
initiativer, og at der stadig er nogen, der
gør noget for fællesskabet, siger hun. - Vi
håber, vi kan være med, når børnene bliver lidt større.
Jeg kigger ud over haven med de fire generationer Hyller og spørger: - Bliver det
aldrig for meget med det tætte naboskab?
Nej, siger Line og oldemor Jette. Vi ringer
ofte, inden vi går på besøg: - Kaffe? Og så
bliver vi ikke så længe, når vi kigger forbi.
Janie, have 161

Melon 2
Når melonplanterne er visnet, hvad
hjælper så regnen?.
Indisk ordsprog
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Kom og vær med!
Den nemme have
Permakulturgruppen inviterer til haveforedrag tirsdag den 17. august kl.
19 i Perlen.
Oplæg ved Linda Lentz Jørgensen, have
254A: 'Den nemme have'.
Få stor haveglæde med en lille indsats og
få resurser. Om at bruge permakulturens principper til havedyrkning. Ingen tilmelding, bare mød op. Og nej,
den nemme have er ikke en have med
fliser og græs, men en have hvor man
arbejder med - og ikke mod - naturen.

Tour de Zunde
Årets herrecykeltur på egne cykler med
Zunde fra have 67 som maskot lørdag
den 14. august kl. 9:30.
Vi starter med morgenmad i Dueslaget.
Så cykler vi af sted. Det første pitstop er
på Kanal Bodega, så går turen via Christiania til Operaen og bag om Kløvermarken med flere indlagte drikkepauser
undervejs bl.a. i HF Strandlyst. I HF
Vennelyst får vi rundvisning og frokost.
Til slut går turen hjemad ind over Fælleden. I alt 13 km i godt selskab.

Melon 3

Pris 150 kr, inkl. al mad og drikke.

Selv meloner, der vokser i skygge, bliver modne.

Tilmelding i Dueslagets åbningstid til
Kim (242) eller Søren O (157).

Tyrkisk ordsprog

Alle (herrer) er velkomne!
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Melon 4
Der vokser ingen auberginer på melonplanter.
Japansk ordsprog

Poolturnering
HF Sønderbros årlige poolturnering
finder sted lørdag den 31. juli kl. 11
foran Dueslaget.

Plantebyttedag

Alle kan tilmelde sig. Sidste tilmelding
er 25. juli.

Plantebyttedag for alle, der gerne vil
dele haveglæden. Nye som erfarne haveelskere, kom og byt eller forær planter
og frø.

Pris inkl. mad 125 kr.
Tilmelding til Murer Søren (have 172)
eller Søren O (have 157) i Dueslagets
åbningstid. Der spilles med makker,
altså 2 og 2 sammen. Vi prøver at fordele deltagerne, så en rutineret og en begynder spiller sammen.

Søndag den 5. september kl. 14-16
ved teltet.

Hvis du ikke har noget at bytte med, så
kom alligevel.

Sikkerhedsmøde
Hvad kan vi gøre for at passe bedre på
vores huse og os selv? Vil vi have sat en
bom op på asfaltvejen? Vil vi afspærre
nogle af adgangsvejene? Vil vi gå sikkerhedsrunder igen til vinter?
Opfølgning på sidste års sikkerhedsmøder, der ikke blev afsluttet, før coronaen aflyste alt.
Tirsdag den 24.8. kl. 17 i Perlen eller
teltet alt efter vejr og deltagerantal.
Oplæg ved Sikkerhedsgruppen, derefter
diskussion i de fire områdegrupper.
Sikkerhedsgruppen v/ Bente, have 245
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Inis have er overdådig, velplejet og fuld af variation, uanset i hvilken retning man kigger.

Aktiv i haven - og i verden
Nysgerrigt er Sønderbro Avisen taget på
besøg hos Ini i have 99 for at spørge,
hvorfra hun har fået interesse for at dyrke
så mange forskellige slags grøntsager,
urter og blomster. Store spande med
overdådige planter ses langs hele huset og
drivhuset strutter frodigt.
- Åh måske har jeg det fra min mor, som
havde have i Brønshøj, men hun troede
aldrig, det ville blive min interesse at rode
med jord, siger Ini.

efter hos Røde Kors som pædagog for
uledsagede og ledsagede børn og unge,
der søgte asyl i Danmark. I 1990’erne var
der gode betingelser for asylansøgere.
Med tiden blev forholdene sværere. Også
for medarbejderne.

Rystende oplevelser

Men Ini fik lyst til også at opleve USA og
arbejdede med hjemløse børn i Maine i et
år. Ini fortæller, at hun stod på toppen af
World Trade Center 2. september 2011.
Alle ved, hvad der skete der ganske få
Ini var nemlig allerede som ganske ung
dage senere. Katastrofen og sorgen var en
rejselysten. Hun fortæller, at hun stort
set hele sit liv har været involveret i soci- voldsom oplevelse. Det blev ikke bedre
alt arbejde. Først som pædagog på børne- under en anden rejse til USA, hvor Ini og
og observationshjem i næsten 20 år. Der- sønnen Christian skulle flyve hjem fra

Et lille udsnit af frodigheden på Inis terrasse

Juli 2021

Side 13

Grønland førte til en ny hobby, nemlig at
sy med sælskind. Det er både luffer, tasker og andre fine sager, som Ini selv designer - og sælger. De bliver solgt på julemarkedet på Christiania.
En del af Inis frø til planter har hun hjembragt fra andre lande. Især de stribede og
sorte tomater og hængebusktomaterne er
populære hos naboerne, der er glade for
at få et par planter med over.
Her i Sønderbro deltager Ini også i mange
aktiviteter, og hun har påtaget sig at være
kasserer i festudvalget og vært på søndagsbrunchholdet. Ini synes, det er både hyggeligt og rart at møde sønderbroere på
nye måder herude.
Isbjørnen om halsen vidner om Inis
store interesse for Grønland.

Lisbeth, have 191

Eksperiment

Boston. Dagen før var en mand med en
bombe i skoene blevet pågrebet. Det be- Det tog en dræbersnegl på gennemsnitstød, at alle fra nu af skulle gå ind i lufthav- størrelse 9 minutter at spise denne floksblomst.
nen på strømpesokker. Det var snevejr,
og alt var vådt, så hele lufthavnen var fuld
af mennesker med våde fødder.
Ini har også været med i et projekt i Guinea om uddeling af cykler og skolematerialer. Herhjemme var Ini i mange år med
til at arrangere Christianias juleaften. Også søspejderne ved Svanemøllen har haft
Det var forsøg nummer 1. Næste gang
glæde af hendes engagement.
afprøver jeg japansk pileurt i håb om en
Syning i sælskind
ny måde at afskaffe pileurten på. Og
Grønland blev det næste og hidtil sidste
sneglen.
mål. Her arbejdede Ini i psykiatrien.
Mette, have 279
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Om at holde fanen højt
Når man har et problem, skal der handles.
Og det gjorde Henning fra have 219.
Mandag formiddag kl.10 mødte han fro
og frejdig op til Håndarbejde og Hygge
foran Dueslaget. I sin trillebør havde han
sin Husqvarna symaskine, som har tilhørt
både hans svigermor og hans kone før
ham.
Grunden var den, at hans flag trængte til
at blive repareret. Det var blevet lidt flosset i kanten. Maskinen kom på bordet, og
efter lidt grundig vejledning fra flere andre deltagere, kom der gang i den gamle
model (altså maskinen). Det resulterede
i, at Henning - i kraft af sit fornyede symaskinekørekort - selv fik repareret flaget, som nu igen kan vaje i vinden.
Merete, have 207
Håndarbejde og Hygge flyttes til om
onsdagen fra juli. Vi mødes fremover
onsdage kl. 10-12 på Dueslagets terrasse.
Husk at medbringe materialer og værktøj
til egne projekter.

Gives væk
Nysåede økologiske grønkål foræres
væk. Vil du have en grønkål eller to, kan
du lægge en seddel i postkassen i have
279 med dit have- eller mobilnummer,
så hører du fra mig.
Mette, have 279
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Hvad hedder huset?
Bakkely (have 50)

dækkede terrasse og er svaret på, hvorfor
huset hedder Bombay Hytten. Navnet
opstod, da en af Sannies veninder ved
synet af flaskerne spontant udbrød: ”Det
er da en Bombay Hytte, det her!” Det
fængede med det samme, og navnet blev
hurtigt gjort officielt med en dymostrimmel på postkassen.

Manhattan (have 129)
Mange tror, Jyttes hus hedder Bakkely,
fordi det ligger lige op til volden, men
navnet har en helt anden historie. Jyttes
mand, der nu har været død i 19 år, kom
i sine unge dage på et værtshus i Roskilde,
der hed Bakkely. Og da de fik deres nuværende hus - i stedet for det lille, de
havde haft på Irlandsvej - skulle det også
hedde Bakkely. Skiltet fik de lavet af en
Eriks hus hedder Manhattan, fordi det er
sønderbroer, der kunne den slags.
det højeste hus i hele haveforeningen.
Eller det var det i hvert fald for 30 år siBombay Hytten (have 28)
den, da det fik sit navn, og verdens højeste huse stod i Manhattan.
Skiltet har Erik selv lavet med en computerkodet tredimensional fræser. Navnet
skulle være en overraskelse, så da Erik
inviterede til navnefest for sin yngste søn,
meddelte han, at der også ville være en
overraskelse til festen. Eriks mor troede
dog, at overraskelsen var, at Erik og sønClaus og Sannie peger på en række skin- nens mor endelig var blevet gift, så hun
nende, safirblå Bombay Saphire Dry Gin- blev fornærmet og tog bryllupsgaven med
hjem igen.
flasker. De tomme flasker står nydeligt
linet op langs den ene side af den overBente, have 245
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Da Jørgen fik have i Sønderbro i 2004, troede folk, at han var Hønse Peters fætter.
Jørgen (have 130) og Peter (have 134) er begge født i Hillerødgade, de har gået i
folkeskole sammen, og det var Peter, der foreslog Jørgen at få en have herude, men
fætre har de aldrig været. Alligevel har navnet Fætter Jørgen hængt ved lige siden.

Der må gerne ske noget
Foreningens webmaster Jørgen Kirk fra
have 130, også kendt som Fætter Jørgen,
er en mand med sine meningers mod.
Ved generalforsamlingen i 2020 havde
han ene mand stillet hele otte forslag. I år
stillede han fire.
Jamen, Jørgen, hvorfor stiller du så mange
forslag til vores generalforsamlinger?

lerne, opsat skilte med informationer for
gæster udefra og en pulje til forskønnelse
af HF Sønderbro. Sidste år valgte Jørgen
dog at trække sine forslag, for at den
corona-udsatte generalforsamling ikke
skulle blive for lang, og i år valgte bestyrelsen at skubbe alle forslag til en ekstraordinær generalforsamling, der endnu
ikke har fundet sted.

- Jeg synes, der skal ske noget. Det er alle
simple forslag, som er lette at implemen- Bestyrelsesarbejde
tere. Det er bare at sige ja eller nej, sva- Men Jørgen mener ikke, at hans forslag
behøver at vente på en generalforsamling:
rer han.
Forslagene handler fx om at få fjernet
efterladte både og trailere på fællesarea-

- Hvis bestyrelsen har lyst, kan de jo tage
dem op og beslutte dem på et bestyrelses-
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møde. Men det har de ikke gjort. Det kan Et andet eksempel, Jørgen nævner, er
jeg godt blive lidt skuffet over.
vores kommende frugthave, som Erik i
have 129 har lavet alt forarbejdet til:
Jørgen var medlem af bestyrelsen fra
2017 til begyndelsen af 2019, hvor han
- Frugthaven er en god idé. Det er så
gik ud i protest mod opsigelsen af vores
godt, at der sker noget. Og at der er en,
forrige købmand. I forhold til bestyrelses- der har brugt tid og kræfter på det. Der
arbejdet har Jørgen klare holdninger.
skal være nogen, der tager over og gør
ting. Finder på dem. Og følger dem til
- Mange i bestyrelsen ved ikke helt, hvad
dørs. Selvom man løber ind i alle mulige
de har sagt ja til. De skal huske, at de forkommunale problemer, skal man blive
valter 300 menneskers penge og interesved. Og nu er frugthaven lykkedes. Det
ser, siger Jørgen og fortsætter:
er så flot, synes jeg.
- Jeg mener ikke, bestyrelsen informerer
Webmaster på 12. år
nok om, hvad de foretager sig. De skal
også blive bedre til at uddelegere. Og så Man kunne også nævne Jørgens egen indskal de følge op, så det fremgår af refera- sats som webmaster som et eksempel på
terne, hvad der sker med opgaverne. Og en ildsjæl, der - uafhængigt af bestyrelsen
hvis der ikke sker noget, så skal det også - finder på en opgave, påtager sig den og
trofast følger den til dørs.
stå der, så det ikke går i glemmebogen.

Tilbage i 2010 havde foreningen ingen
hjemmeside, men Jørgen syntes, vi burde
Selvom Jørgen har et par kritikpunkter
have en, så han tilbød at oprette den. Han
om bestyrelsesarbejdet, er han i bund og
fik registreret domænet og tog sig af alt
grund glad for at være i HF Sønderbro.
det praktiske, lagde tekster og billeder
Han mener, at folk er søde og rare, at her
op, og her mere end ti år - og mange skifer dejligt, og at her sker en masse godt
tende bestyrelser - senere står han stadig
takket være ildsjæle, der på eget initiativ
for alt arbejdet med HF Sønderbros hjemgør en indsats. Han fremhæver Dueslaget
meside.
som eksempel:
Bente, have 245
- Dueslaget fungerer jo godt. Det er, fordi folk bakker det op. Det fungerer uafhængigt af, hvad der ellers sker herude.
Melon 5
De har ingen problemer med at få folk til Man kan ikke holde to meloner i én
at være aktive. Det kunne jo være, de
hånd.
også havde noget andet at tage sig til, men
Russisk ordsprog
de gider skam godt. Det er prisværdigt.

Initiativer og ildsjæle
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Når genbrug ikke er guld
Jeg er en af de mange flittige brugere af
vores genbrugs-bytte-hjørner. Har både
afleveret og fundet utallige ting. Sidste år
hjembragte jeg - blandt mange andre gode
fund - en spændende familiefilm til min
DVD-afspiller.
Omsider oprandt så vintereftermiddagen,
hvor farmor og børnebørn skulle lege
hjemmebiograf med popcorn og sodavand
og stor begejstring.
TOTALT spændende film. Lige indtil den
gik i stå, da vi kun manglede det sidste
kvarter, og SELVFØLGELIG på det mest
kritiske tidspunkt i historien. Katastrofe!
Intet hjalp, ikke engang opvaskemiddel og
pudsning.
Så gik den vilde jagt. Men desværre var
filmen intet steds at finde, hverken på
Netflix, Plex eller Filmstriben. Pyyyh ...
og der sad børnebørnene med
store tårevædede øjne og nedbidte negle og ventede i
spænding.
Og således endte jeg gamle
bedstemor som online-kunde
i Blockbuster, hvor jeg måtte
betale en mindre formue for
at leje vores film, så vi OMSIDER kunne få set den spændende - og gudskelov lykkelige slutning.

Og Blockbuster har siden spammet min
mail med fantastiske tilbud om andre dyre
film, jeg kan leje hos dem. Ja, ja, det er så
ikke alle genbrugsfund, der er lige vellykkede ...

Men jeg klunser alligevel lykkeligt videre i
denne sæson.
Lisbet, have 272
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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 2019-21 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 gratis til 300 kr.

Melon 6
Uanset om melonen falder på kniven
eller kniven falder på melonen, er det
melonen, der må lide.
Zimbabwe ordsprog

Det sker i Sønderbro
13.07. (ti) 18:30 Planlægning af sommerfesten - møde for alle i teltet. Se s. 3.
31.07. (lø) 11-16 Poolturnering (tilmelding senest 25.7.) Se s. 11.
01.08. (sø) 10-12 Søndagsbrunch hos Lisbeth i have 191. Tilmeld senest dagen
før på 2066 2850.
06.08. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
07.08. (lø) Sommerfest. Se s. 11.
14.08. (lø) 09:30 Tour de Zunde. Se s. 10.
17.08. (ti 19:00 Den nemme have - foredrag med Linda i Perlen. Se s. 10.
21.08. (lø) 15-16 Cykelværksted hos Søren i have 79
23.08. (ma) Deadline Sønderbro Avisen 3-2021
24.08. (ti) 17:00 Sikkerhedsmøde. Se s. 11.
03.09. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
05.09. (sø) 14-16 Plantebyttedag ved teltet. Se s. 11.

Det sker hver uge
Lossepladskoret øver, mandage 17-19 på Dueslagets terrasse.
Håndarbejde & Hygge, onsdage 10-12 på Dueslagets terrasse. Se s. 14.
Yoga, onsdage kl. 18 & 20 i Perlen.
Stoleyoga, torsdage 10-11 i Perlen.
Petanqueklubben, torsdage 16-18 på Petanquebanen.
Bestyrelsens kontortid, torsdage 18-19
Åbent i Dueslaget, søndage 11:30-14.
Café på Købmandsterrassen, de fleste lørdage og søndage cirka 13-16.

Mere Information
Flere oplysninger om hvad der sker, ændringer, uddybninger og andet interessant
bliver bragt i HF Sønderbro Nyhedsbrev, der udsendes via e-mail 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.

