Sønderbro Avisen

Side 2

Avisgruppen byder velkommen

Kære alle i HF Sønderbro

to numre i år, nemlig midt i juli og midt i
september. Deadline for næste numSå er Sønderbro Avisen igen på gaden efter
mer er 1. juli.
nogle års pause. Genåbnet af en lille gruppe glade mennesker, der fandt sammen til Vil du gerne være med til at lave avis, så
Fremtidsværkstedet under Forandring i
kontakt os endelig. Skriv på avis@hfSønderbro sidste efterår. Vores ambition soenderbro.dk eller aflever dine forslag i
er at lave en avis, der kan medvirke til, at postkassen ved Dueslaget. Avisen forbefolk lærer hinanden bedre at kende på
holder sig til retten til at redigere og forkryds og tværs af foreningen. Vi vil fortæl- korte indlæg. Vi vil også meget gerne have
le om nye initiativer og om gamle, velannoncer i avisen, inklusive på vores gratis
etablerede aktiviteter, som måske ikke er Opslagstavle. Læs mere herom på side 19.
kendte for nye - og nyere - haveejere. Vi
Tak til jer, der har bidraget med artikler
vil have et særligt fokus på børnene og
og billeder, til vores annoncører og til
deres liv i haven.
Bente, have 245, for korrektur og opsætI dette nummer kan du bl.a. læse om en
ning.
typisk søndag med BØVS, om to der var
Kærlige hilsner fra Avisgruppen:
med til at starte Forandring i Sønderbro og
Anne-Lise, have 90; Janie, have 161; Klaus,
en artikelserie om fællesskab i foreningen
have 39; Lisbeth, have 191 og Tasja, have 278
før og nu, inklusive interviews med en,
der var med fra starten, en der har været
Forsidefoto
med halvdelen af tiden og en ny haveejer.
Tasja fra have 278 i fuld gang med at lave
Du vil også blive præsenteret for en masse
pandekagedej sammen med en flok konting, du selv kan deltage i, og på bagsiden
centrerede deltagere til BØVS en glad
finder du foreningens kalender for de næsøndagseftermiddag i april 2019. Læs arste to måneder.
tiklen på side 4.
Men vi vil ikke kun selv skrive artikler til
Fotografier
avisen. Alle er altid velkomne til at komForside, side 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 12ø, 15,
me med bidrag, ideer og forslag, også
17 og 18: Klaus, have 39.
håndskrevne - dog ingen sure opstød eller
Side 6: Charlotte, have 164
anonyme indlæg.
Side 14ø: Nikolaj, have 97
Vi planlægger at udkomme med yderligere Side 12n og 14n: Lisbeth, have 191
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Mere genbrug og nye containerpladser

Som vedtaget på generalforsamlingen bliver containerpladserne nyindrettet og får
plads til rullecontainere til papir, pap,
plast, metal, elektronik, batterier,
grønt affald og restaffald. Desuden
bliver der plads til
et ”bytte-hjørne”,
hvor man kan stille
ting, an-dre kan få
gavn af.

er du velkommen til at bruge de beholdere, der står midlertidigt ved flere af containerpladserne.

Arbejdet med de
nye pladser er gået i
gang og forventes
færdigt i første halv- Vores store vippecontainere er måske
del af juni. Indtil da allerede fortid, når avisen udkommer.

HUSK at store ting,
som havegrill’er med
videre skal afleveres
som storskrald . Metalbeholderne er kun
til klejne ting som
øldåser mv. De store
ting kan ikke gå i de
komprimatorbiler,
der bruges ved indsamlingen.

Niels, have 41,
medlem af Bestyrelsen

EFTERLYSNING

Så er det atter tid til at gentage min engelske vens kloge ord: ”If you can’t beat it then eat it!!”

Det myldrer med spæde brændenælder, skvalderkål, mælkebøtter, vejbred, løgkarse
og nu også tvetand i massevis. Jeg eksperimenterer med at lave urtefrikadeller af alt
det her sunde grønne, men det ender altid med at blive nogle tørre æggekageklatter!!
Jeg plejer at hakke en god portion af det grønne og røre det med 4 æg og et par deciliter havregryn, måske lidt mælk alt efter konsistensen, og salt og peber.
Måske er her andre i HF Sønderbro, det er lykkedes for, og som gerne vil dele erfaringer, så vi kan få udviklet den optimale ”Lossepladsdelle”.

Karin, have 281
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BØVS med snobrød og pandekager

Det er ved at være søndag, og min mindste begynder at blive utålmodig. ”Bøvs,
Bøvs, Bøvs”, lyder det fra ham i en lille
larmende sang.

nye børn til at dreje de første 3 håndfulde
mel ud; 2 andre børn til de næste håndfulde mel; gentages 3 gange, så gryden
kommer hele vejen rundt i rundkredsen;

Han er efterhånden trænet i aprilmåneds
BØVS-rutine: Først mødes vi på græsset,
hvor de andre kommer myldrende frem
fra buskene fra alle fire retninger. Hej,
hej, hej ... Er det her? Hej , hej, daw …

Har DU lyst til at være BØVS-vært for
en søndag, så skriv til tasjamonster@gmail.com eller ring og hør nærmere på tlf 42259144 (Tasja).

Vi finder løbecyklen frem, og han spurter
afsted. Op til Perlen. Kl. er 15!

BØVS søger værter

Alt, hvad du skal gøre, er at være ved
Et hold snitter snobrødspinde, et hold
Perlen kl. 15 og blive, til vi slutter kl.
tænder op i bålet og et hold finder skåle og
17.
gryder og piskeris og gafler frem.
Den helt specielle BØVS-opskrift til sno- Du kan enten udleve din egen ide eller
lave en aktivitet, vi finder på sammen:
brød kommer på bordet:
For eksempel en gåtur på volden, skatteEn god sjat vand i en stor rummelig gryde;
½ pakke gær smuldret af de mindste bør- jagt i foreningen eller lege på græsset.
Alle søndage er i spil, så byd bare ind J
nefingre; 2 gange børn med gafler til at
”dreje” gæren ud i vandet; et skvat olie; 2
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1 håndfuld salt fra et mellemstort barn og
så væk med gaflerne og fingrene ned i
dejen.
Og til sidst lidt kardemomme - hvis en
lille bandit kommer til at hælde det ned i
dejen.

Kardemomme til det hele

Når en pandekagebager bager pandekagekager,
Hvad er BØVS?
ta’r han først en mægtig gryde og en …
… en øl. Faktisk to øl. Med lidt hjælp fra BØVS opstod som en del af Forandringsde nærmeste voksne hældes øllet i behol- møderne over vinteren 2018-19.
deren; et lille drys salt; et stort drys karBØVS står for: BØrn og deres Voksne i
demomme; og mel til vi synes, det er
Sønderbro.
lækkert flydende, men fast.
Alle dufter til kardemommen, og alle, der
har lyst, prøver at få pisket de små melklumper ud i pandekagedejen. Den perfekte dej er endnu en gang blevet skabt,
og bålet er klar med gløder og lidt flammer til panderne.
Ummmh, med mundene fulde af hel- og
halvfærdig snobrødsdej får vi sludret og
fundet hinanden. Nye ansigter og alle
alderstrin i HF Sønderbro. Vi ses igen på
søndag!

Vi i BØVS koordinerer aktiviteter hver
søndag fra 15-17. Vi startede den 7. april
og bliver ved hele havesæsonen.
Det er op til deltagere at fylde rummet
ud med hygge, spas og gerne fælles aktiviteter. Vi begejstres selv over, hvor let
det er at lære hinanden at kende, når vi
samles om noget.

BØVS er ikke et pasningstilbud. Du
kommer derfor sammen med dit barn/
Tasja, have 278 barnebarn/lånebarn, og I deltager i løjerne sammen.
Vi annoncerer BØVS-aktiviteterne i kalenderen på hjemmesiden, i facebookgruppen og i Sønderbro Avisen.
Det er gratis at deltage, med mindre
andet er nævnt.
Vi glæder os til at se Jer!

Klaus, have 39, og Tasja, have 278
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Et liv i sus og dus - fællesskab før og nu

Vi står midt i en forandringsproces i vores
haveforening - en proces sat i gang af en
masse aktive mennesker. Det ligner lidt et
generationsskifte. Og det er jo ikke så
mærkeligt i en haveforening med mere
end 40 års historie.

Ordet ”kolonihave” giver hos mange et par
automatreaktioner: billeder af glade folk
med rive og en bajer i hånden, et beskedent hus i baggrunden, blå himmel, blafrende flag og melodien ”Mormors Kolonihavehus” som lydtapet.
Men kolonihavelivet er under forandring.
Og folk ser forskelligt på, hvad der følger
med at have en kolonihave og på det fællesskab, der traditionelt er fulgt med.
I kolonihavebevægelsens barndom var de
fleste kolonihaveejere folk med fysisk arbejde - håndværkere og arbejdere. Men
især i de sidste 20-30 år har folk fra den
såkaldt kreative klasse, funktionærer og
akademikere, set ”fidusen” ved en koloni-

have: At bo i en lejlighed i byen og have et
fristed tæt på. Og meget billigere end et
sommerhus. Det er blevet moderne at
have kolonihave, og de begynder at optræde i blade om boligindretning!

Hvor de oprindelige grupper traditionelt
flyttede ud i haven, så snart de måtte, og
så længe de kunne for kulden, for at nyde
den friske luft, friheden og fællesskabet, så
ser en del af de nye haveejere lidt anderledes på havelivet. Helst ikke for meget arbejde, og kolonihaven konkurrerer med
andre fritidsinteresser, så det med at bo
der en hel sommer sker ikke længere automatisk.
For at høre lidt mere om de forandringer,
vi mener at have konstateret også her i
haveforeningen, har Sønderbro Avisen talt
med tre gamle og nye beboere for at høre
nærmere om de tanker og forestillinger,
man gør sig om kolonihavelivet.

Janie, have 161
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Med fra starten: Connie fra Dådyrstien

Connie hører til den - ikke så store - gruppe i Sønderbro, der har været med fra de
allerførste år i den 42-årige haveforenings
historie. Det var dengang hækkene var
lave og fællesskabet stort og tæt. Alle var i
gang med at grave og bygge, og kunne den
ene ikke klare noget, så var der en anden,
der kunne hjælpe. I dag koster alting penge, siger Connie.

nattede hos hinanden, og mange af dem
har stadig kontakt til barndommens venner
fra kolonihaven. Connie synes ikke, der er
så meget fælles leg i dag, og man ser mest
børn i selskab med voksne på legepladsen.

Connie er med i petanquegruppen, men
hun kunne også godt tænke sig, at der var
plads til et spil billard. I det hele taget
mangler der et fælles mødested. Dueslaget
Connies hus er ganske veludstyret med
er ikke stort nok til at rumme forskelligarvarmepumpe og andre gode faciliteter, så tede aktiviteter. Hun kunne også godt
hun kan allerede flytte ud i det tidlige for- tænke sig, at der blev skaffet penge til at
år. Haven klarer stort set sig selv, der er
bygge en ny minigolfbane, noget der kan
meget græs og ikke noget med en stor
lokke folk ud af haverne.
krævende køkkenhave. Handymandsafdelingen - den stod Bent, hendes mand, for, Måske kunne man også indrette området
men ham mistede hun for et par år siden. ved "bænken" på en måde, så flere fik lyst
til at slå sig ned og få en sludder, siger
Børnene herude havde dengang deres eget Connie. Der sidder måske nogen rundt
store fællesskab. De rendte ind og ud hos om i haverne, der godt kunne tænke sig
hinanden, gik på togt, byggede huler og
lidt selskab, men som holder sig tilbage.
sad og hyggede sig i børnehuset. De overJanie, have 161

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende (Peter Plys).
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Med en snes år: Charlotte fra Musestien

Charlotte er leder af Vesterbro Madudde- hvor hun gik efter haveprisen - tre ambitiling, der fordeler overskudsmad fra super- øse år, hvor hun knoklede til langt ud på
markederne til folk, der er slået ud af livet aftenen, brugte formuer på frø og planter,
som - hvis de kom op - helt sikkert blev
Charlotte har haft hus i Sønderbro i 20 år ædt af rådyr og dræbersnegle. For tiden
og er på sit andet hus, der er gennemgået passer haven sig selv, mens Charlotte leder
og efterisoleret fra fundament til kvist.
efter den gyldne middelvej i haveindsatsen.
Badet foregår under æbletræet, og der er
rindende vand i udekøkkenet. Der er også Gennem årene har Charlotte savnet fællessolceller til TV-kigning. Internetforbindel- skab i kolonihaven. Der er mange gruppesen klares på telefonen. Charlotte sætter ringer, men der er ikke rigtig nogen, hun
pris på det simple liv - det er skønt at gå to kan identificere sig med. - Men forårets
store forandringsproces gør mig glad, siger
meter fra sengen og ud i græsset.
hun. Der er så mange energiske folk involNu vi taler græs og have. Der var engang, veret, så jeg tror, det holder. Og det virker inspirerende. Hun har fået lyst til selv
at lave en oprydningsgruppe. Noget med
helt uformelt at mødes en gang om måneden og tage turen rundt om haveforeningen og samle plastic, pizzabakker, dåser og
andet skrald op. Her skal være pænt.
Og hun har et andet ønske: Jeg kunne
tænke mig, at vi fik et mødested med forskelligt traktement, som kunne tiltrække
vores naboer fra den anden side af vandet,
fra Nokken, og fra andre steder på Amager, så de kunne komme cyklende med
ungerne og slå sig ned for en stund. Vi kan
godt åbne vores forening op for det omgivende samfund, mener Charlotte.

Charlotte tror på, der er forandring på vej

Janie, have 161
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Tormod er glad for de mange nye initiativer og ser frem til at bruge frugtpressen

Ny haveejer: Tormod fra Duestien

Politisk rådgiver for Enhedslisten. Bor
til de kolde dage i ydersæsonen, men fritisammen med lægen Tilde og sønnen Otto den skal gerne nydes udendørs.
på 2 år på den gamle Duestien.
Tormod ser positivt på de mange nye initiFørstegangshusejer. Begge er vokset op i ativer, der er i gang i haveforeningen - han
hus med haver, endda køkkenhaver, så
er bare nødt til at tage sig selv i kraven for
trangen til at gå ud på egen jord havde de ikke at blive for involveret. Hans kalender
længe haft. Efter sønnen kom til, har det er tæt pakket med job, medlemskab af
været en gave bare at lukke døren op og
Regionsrådet og som formand for den
stige ud på græsset. Og som Tormod siandelsboligforening, familien bor i, plus de
ger, så er der altså noget skønt over at
andre hverv, han har påtaget sig. Men spilhave et skur!
le med på fodboldholdet, det vil han gerne. Og frugtpressen kunne det også være
Deres dejlige nybyggede hus er hævet en
fint at være med i.
halv meter over jorden, og for at gøre den
konstruktion pænere er huset omgivet
Og fællesskab - det er der her på deres
med flotte højbede, hvor der skal dyrkes egen sti. For når man har børn, bliver man
gulerødder, kartofler, løg, bønner. I haven hurtigt involveret i aftaler med andre børdyrker de også krydderurter og avler æb- nefamilier. Man låner også redskaber af
ler til juice og snacks.
hinanden. Lige pt er Tormod meget velforsynet fra tiden som husbygger, og så får
Familiens hus er dejligt praktisk, nyt som
man sig en praktisk snak.
det er, men det er ikke luksuriøst udstyret. Her er el, udendørs bad, varmekanon
Janie, have 161
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SøndagsBrunch
- et nyt TILTAG i sønderbro

Under temaet hyggelig søndagsbrunch
mødes vi medbringende noget at spise
og drikke, som vi deler med hinanden
på en fælles buffet. Tag gerne en lidt
større portion med, end du selv kan
spise.

Vi har planlagt 3 gange, alle søndage fra
kl. 10:30-12:30:
2. juni hos Dorthe i have 118,
7. juli hos Lisbeth i have 191, og
11. august hos Marianne i have 124.
Tilmelding til den første brunch senest
31. maj pr. tlf. eller sms på 20662850,
eller giv direkte besked til Dorthe i 118
eller Lisbeth i 191.
Vi håber, at I er mange, der har lyst til
at være med til at lære andre i haverne
at kende og til at hygge et par timer
med spisning og snak.

Mange hilsner fra Dorthe, have 118,
Marianne, have 124, og Lisbeth, have 191

Sønderbro Avisen

"Lossepladskoret"

I 2005 startede 5 kvinder en sangforening, hvor de mødtes en gang om
ugen. Foreningen voksede, og i 2011
søgte vi om et el-klaver via Tuborgfonden. Derefter fik vi en korleder, og
så var vi pludselig et rigtig kor. Navnet
Lossepladskoret opstod, da Lossepladsvej blev til Artillerivej, og vi syntes, det
lidt specielle navn skulle bevares.
Vi synger stadig sammen en gang om
ugen i Dueslaget. Vi er ca. 15, og der
er plads til flere, så bare mød op og se,
om det er noget for dig. Vi har et righoldigt repertoire: Nogle sange synges
enstemmigt, andre to- og trestemmigt.
Sæsonen starter mandag den 20.5. kl
20. Fra den 20.6. er det om torsdagen
kl 16:30. Grunden til de forskellige
mødetider er, at vi er afhængige af,
hvornår vore to korledere kan.
Hvis du har spørgsmål vedr. koret, er
du velkommen til at kontakte mig på
25852560.

Hilsen Susanne, have 232,
tovholder for koret
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yoga

Hver mandag kl 20:00-21:30 i Perlen.
Første gang den 3. juni.

Vi er et par stykker, der kunne tænke os
at lave yoga sammen her i HF Sønderbro, så vi håber, vi kan få et ugentligt
hold op at stå. Langt de fleste vil kunne
deltage uanset alder, form eller erfaring
med yoga. Spørg, hvis du er i tvivl.
Vi skal lave yin yoga; en rolig yogaform, hvor stillingerne bliver holdt i
længere tid, så man kan give slip på
spændinger og gradvist opbygge større
smidighed og ro i kroppen. En fantastisk
måde at afslutte dagen på.

Der er plads til cirka 15, så meld dig
hellere til, mens der stadig er plads. Det
er først til mølle og koster 250 kr for 10
uger. Eller 35 kr per gang, hvis der
skulle være ledige pladser den dag. Tilmelding til email xbente@gmail.com.

Hilsen Yogagruppen i Sønderbro
v/ Klaus, have 39 & Bente, have 245

Håndarbejde &
hygge

Side 11

Hver onsdag fra maj til september er
der håndarbejdshygge i Dueslaget. I år
starter vi op onsdag den 8. maj kl. 1921. Du behøver ikke at have specielle
evner for at deltage, vi inspirerer og
hjælper hinanden med projekterne, så
du skal bare have lysten til at lave håndarbejde.
De fleste strikker og hækler, men du
kan også sy. Dueslagets bestyrelse har
nemlig sponsoreret en helt ny symaskine, som bare står og venter på at blive
brugt.

Det vil være fint, hvis du har erfaring
med andre kreative udfoldelser, måske
noget med alternative materialer, så
som cykelslanger, kaffeposer, dåseklips
eller andet.
Håber at se dig til håndarbejdshygge i
Dueslaget. Har du spørgsmål, så send
en mail til rainey@lite.dk.

Bedste håndarbejdshilsner
fra Merete, have 207

Sønderbro Avisen
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Historien om Dueslaget
Dueslaget, eller TV-huset, blev etableret
tilbage i 90’erne, da en gruppe havelejere
ønskede et sted, hvor man kunne se fjernsyn. Det var dengang, vi ikke havde mulighed for el i haverne.

banen til, også den ved frivilligt arbejde.
Til finansieringen blev der søgt fonde og
givet donationer. Desværre holdt belægningen på banerne ikke som lovet, og et
forsøg på at få skaderne udbedret lykkedes ikke. Man prøvede sagsanlæg mod
Gruppen gik i gang med at samle penge
firmaet, men forgæves. Dueslaget er ikke
ind til en skurvogn, og i 1995 blev TVhuset købt og indrettet med køkken, sto- ansvarlig for minigolfbanen. Det har væle, borde og fjernsyn. Nu kunne man en- ret købmanden, der har stået for udlevering af køller og bolde.
delig se sport og film i foreningen.

Flot frivilligt arbejde

Der blev nedsat et udvalg til at stå for
Dueslaget, og det hele vedligeholdes af
frivillig arbejdskraft. Da Dueslaget blev
etableret, blev det besluttet, at det også
kunne bruges til andet, så som fælles
mad, bibliotek, syning og strygning.

Nogle år senere blev der lavet en petanquebane ved Dueslaget, igen ved frivillig
arbejdskraft. Endnu senere kom minigolf- Formand Søren på årets første petanquedag
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Livligt Dueslag

Dueslaget har været brugt til fællesspisning, kortspil, håndarbejdsklub og
ugentlig øveaften for sangforeningen
”Lossepladskoret”.

Når der er landskamp i fodbold eller
håndbold, er der som regel åbent i Dueslaget i havesæsonen og i øvrigt også om
søndagen ca. kl. 11:30 til 14.

I Dueslaget kan man låne petanquekugler
og bøger, og der er enkelte spil. Der findes også fotos fra begivenheder i haveforeningen - både på vægge og i albums.
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Alle haveforeningens medlemmer er velkomne i Dueslaget og til at deltage i aktiviteterne der. Man skal dog huske at rydde op og vaske op efter sig og sørge for
god ro og orden.

Dueslaget har i flere år stået for en sommerudflugt til et sted uden for Sønderbro.
I starten af efteråret arrangeres der petanqueturnering, og den har været en årlig
begivenhed siden 2009. Sammen med
Festudvalget har Dueslaget stået for den
årlige afslutningsfest sidst i september.

Gun-Britt, have 69

Petanqueklubben er i fuld gang

Dueslagets formand Søren, have 172,
besluttede sammen med Sanne at åbne for
Petanqueklubben torsdag den 18. april.
Vejret var skønt, og der var mange haverne i påsken. Så med et par raske spilletimer, og med Sannes dejlige mørbradgryde til fællesspisning blev det en dejlig

aften. Og dermed var sæson 2019 skudt i
gang.

Søren har været Dueslagets formand de
sidste 12-13 år. Han har faktisk i hele
Dueslagets tid været til stede med sit rolige gemyt, og han var en af initiativtagerne
til at få dækket et behov for et fælles rum
med mange aktiviteter.
Søren og Dueslaget vil gerne have, at deres arrangementer når ud til alle haver.
Som Søren siger: Alle er velkomne
her. Den årlige tur ud af foreningen er
ikke afsløret endnu, men der vil komme
opslag. Indtil sæsonen slutter i september, vil der være petanque hver torsdag
fra kl. 17.

Lisbeth, have 191

Sønderbro Avisen
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Bålplads godt på vej

Arbejdet på at etablere en fælles bålplads
er startet, og det første lille bål har allerede været tændt.
Pladsen ligger i den sydlige ende af fodboldpladsen modsat Købmanden. Bålpladsgruppens ambition er at udbygge
pladsen til en naturplads.

Hvis du også har lyst til at hjælpe til, så
kontakt Michael på 22 66 45 75.

Klaus, have 39

Cykelhjælp på udvalgte lørdage

Sønderbro er så heldig at have en veluddannet cykelmekaniker. Det er Søren fra
have 79. Han er for øvrigt barn af haveforeningen, opvokset på Påfuglestien. Han
har nu overtaget sin farfars hus. Sørens
farfar var vores gamle havemand Egon.

Søren har den specielle historie at være
uddannet hos den legendariske Madsen på
Tingvej 10, hvor der var cykel- og knallertværksted helt tilbage fra 1941. Søren
var den eneste, som fik lov til at overtage
butikken, da Madsen i høj alder måtte
afgive den. Efter nedrivning af de gamle
bygninger på Tingvej, rykkede butikken
over på Amagerbrogade 9 under navnet
Gold Star Cykler.

Søren tilbyder hjælp og vejledning til mindre reparationer af cykler i sin have, nr 79,
på udvalgte lørdage: 1. juni, 29. juni og
27. juli. Alle dage i tidsrummet mellem 15
og 16. Betaling kun for reservedele, så
som kabler, slanger eller dæk.
Havemand Egons barnebarn i egen butik

Så kig ned, hvis du har brug for hjælp.
Måske gir Sheila også en kop kaffe.

Lisbeth, have 191
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Bøffadet søger nye kræfter

Side 15

Lasse drømmer om at kunne holde åbent
hver søndag og tilbyde et madsted med et
bredere udbud. Det kunne for eksempel
være suppe og eller vegetarmad, som
nogen yngre har efterspurgt. Eller kaffe
og kagebord. Mulighederne er mange, og
faciliteterne er her.

Bøffadet er en af Festudvalgets mange
aktiviteter, og i spidsen står en lille gruppe hårdtarbejdende frivillige. Festudvalget
har i hele HF Sønderbros tid været central
for fællesskabet. Overskuddet fra madLasse har store fremtidsvisioner for
salg, sommerfester og bankospil er blandt
Bøffadet
andet gået til aktiviteter for børn og unge
Vi kender alle Bøffadet som det sted, hvor i haveforeningen og sommerudflugter for
man mødes til mad og drikke, hver gang alle.
der er større arrangementer i foreningen.
Der er brug for nye kræfter, så har du lyst
Det er her Lasse fra have 196, formand
til at være med i Bøffadet, eller har du
for Festudvalget gennem 15 år og boss i
gode ideer, så kontakt Lasse i have 196
Bøffadet, står klar med friture og flæske- eller send en SMS til 22790797.
steg. Menuen har været nogenlunde konstant i mange år, men nu siger han: "Der
Karin, have 281
er brug for nytænkning".

Side 16

Sønderbro Avisen

Forandringen, der startede med affald

Aktive medlemmer af foreningen har vinteren igennem mødtes og lagt grunden til
spændende forandringer i HF Sønderbro.
Mød et par af dem, der har været med fra
den spæde begyndelse.

nerpladserne skal være større, vippecontainerne erstattes med mindre beholdere
til metal, pap, organisk affald o.s.v. Og
der skal etableres hylder, hvor vi kan sætte
ting til genbrug.

- Det virker dybt underligt, at de fleste af
os til daglig sorterer vores affald derhjemme, men så snart vi er i haven, er det ikke
en mulighed, siger Niels, der tilbage i begyndelsen af 90’erne var med til at organisere affaldssortering på Islands Brygge,
hvor han bor. For ham var det naturligt at
bruge sine erfaringer og gå ind i en gruppe, der skulle arbejde for at indføre affaldssortering i Sønderbro.

Fra affald til yoga

Èn af dem er Niels fra have 41. For hans
vedkommende satte et dialogmøde sidste
sommer nye tanker i gang.

- Jeg har meget positive forventninger til,
at folk tager godt imod det nye tiltag, slutter Niels.

Et andet medlem, der har været med under forandringens faner siden begyndelsen,
er Pernille fra have 162.

- I forbindelse med initiativet ”Mød bestyrelsen” sidste år oplevede jeg det store
engagement, der blev lagt for dagen i forbindelse med sortering af affald. Det var
superinspirerende, og jeg fik lyst til at
opleve mere af den energi, der viste sig at
Hylder til genbrug
gemme sig herude, siger Pernille, der har
Der var andre end ham, der syntes, det var haft have i foreningen siden 2003.
en god idé, og de mødtes og talte om,
Flere og flere interesserede kom til, og
hvordan det kunne gribes an rent praktisk.
ideerne om affaldssortering udviklede sig
De tog kontakt til Københavns Kommune,
til ønsker om yoga i Perlen, ugentlige aktiog det viste sig, at HF Sønderbro allerede
viteter med børn, folkekøkken m.m.m.
var på listen over nye områder, der skal i
- Personligt synes jeg, at engagementet i
gang med at sortere affald.
fællesskabet har manglet i nogle år. Derfor
- Så sammen med konsulenter fra kommuer jeg så glad for at opdage, at det ligger
nen og en fra bestyrelsen gik vi rundt og så
og bobler rundt omkring, siger Pernille,
på de fire pladser, hvor vi nu har vippeder tror på, at mange af de medlemmer,
containere, fortsætter Niels.
der ikke tidligere har deltaget i aktiviteter
Den tur resulterede i en ny plan: Contai- herude, gerne vil være med til at brede
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Pernille og Niels startede begge som aktive i Affaldsgruppen, der hurtigt blev til Genbrugsgruppen, der derpå udviklede sig til at blive Initiativgruppe for Forandring i Sønderbro. De er begge nyvalgte medlemmer af bestyrelsen i HF Sønderbro

fællesskabet ud og styrke det.

- Vi skal nok tage små skridt og huske at
have plads til spontanitet. Det kunne være
fedt, hvis der for eksempel er flere, der
bruger noget af al den dejlige grønne plads
heroppe, hvor der ikke lige er legepladser
til de små. Til rundbold, eller hvad man

nu kan finde på, siger hun.

Både Pernille og Niels blev valgt ind i bestyrelsen på årets generalforsamling. Pernille er nu foreningens næstformand og
Niels foreningens affaldsansvarlige.

Helle, have 228

Side 18
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Vil du vide mere om permakultur?

Kunne du tænke dig en gravefri have fuld
af spiselige planter? Så er permakultur
måske noget for dig.

Vi er en håndfuld sønderbroere, der interesserer os for at dyrke vores haver ud
fra principper fra permakultur. Vi vil gerne være flere, så vi kan hjælpe og inspirere
hinanden, få fat i fælles hestemøg og flisSamarbejde med insekter og mikroorgamaskine, invitere foredragsholdere og
nismer er centralt i permakultur
måske danne en studiekreds.

Større høst, mindre arbejde

Permakultur betyder vedvarende eller
bæredygtig kultur og er et omfattende
system, der kommer med løsninger til
mange af tidens udfordringer i forhold til
klima, miljø, energi og fødevarer. I forhold til en kolonihave kan det gå ud på at
få mest muligt udbytte af sin have med en
lille arbejdsindsats, mens man samtidig
passer godt på jord, ressourcer og miljø.

Flerårige grøntsager

Ud over frugttræer og bærbuske kender
du sikkert et par almindelige flerårige
grøntsager som asparges og rabarber, der
kommer af sig selv år efter år. Inden for
permakultur har man fundet frem til mange flere flerårige planter, der har spiselige
blade, skud, blomster, frugter, rødder
eller frø. De flerårige grøntsager er også
meget stærkere og påvirkes sjældent af
sygdomme eller skadedyr, og de fleste er
lette at dyrke.

I stedet for at grave i sin køkkenhave lader
man rødder, smådyr og mikroorganismer
om arbejdet, og man arbejder med jorddække, så fugten ikke forsvinder fra jorden, eller ukrudt får lov til at få overtag.

Hilsen Permakulturklubben: Bente have 245,
Marianne have 124 og Helle have 61

Møde for nysgerrige

Permakulturklubben inviterer til møde
for alle nysgerrige i Perlen onsdag
den 12.6. kl 19. Der er ikke tilmelding,
så bare mød op.
Her vil vi fortælle mere om, hvad permakultur går ud på og komme med eksempler fra vores egne haver. Alle er
velkomne, uanset om du aldrig har hørt
ordet permakultur før eller allerede har
en masse praktisk erfaring med det.

Vil du vide mere allerede nu, så skriv til
hellefischer@parkmail.dk.
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Rubrikannoncer

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.
GOLD STAR CYKLER

Søren Cykelmekaniker tilbyder hjælp
og vejledning til mindre reparationer af
cykler. Kun betaling for reservedele.
goldstarcykler@live.dk. 28257574.
Søren Jørgensen, have 79.
KlipperKlaus

Filmklipper. TV-serier, spille- og dokumentarfilm, reklamer, promoer, trailere. Eks: Forbrydelsen, Hvidstensgruppen. Laver også små klippeopgaver.
Spørg endelig. www.klausheinecke.com, mail@klausheinecke.com,
28111399. Klaus Heinecke, have 39.

Din annonce ?

Side 19

Sønderbro Avisen ved, at mange af foreningens medlemmer er selvstændige
eller kan alt muligt godt, som andre kan
drage nytte af.

Vi forestiller os, at annoncer fra os selv
er en god måde at lære mere om, hvem
vi er i foreningen. Derfor SKAL man
være medlem i HF Sønderbro for at
annoncere i avisen. Til gengæld er det
billigt.
Rubrikannoncer koster 75 kr i alt for
samme annonce i de næste to aviser. Der
er plads til overskrift, 20 ord og kontaktoplysninger. Trykte annoncer, som den
fra Niels, have 41, på side 15, koster i alt
195 kr for de næste to aviser.
Indtægterne fra annoncerne går til at
kunne trykke hele avisen i farver.

Skriv til annoncer@hf-soenderbro.dk for
flere oplysninger. Deadline 1. juli.

Gratis annoncer på ”Opslagstavlen”

Søger du en at gå ture med? Eller en, der vil passe dine kaniner, mens du er på ferie?
Måske leder du efter legekammerater til dit barn, eller du har brug for at kunne låne
et gæsteværelse, når familien fra Jylland kommer på besøg. Så er du velkommen til at
indrykke en gratis annonce på Sønderbro Avisens Opslagstavle. Forskellen på, om
man skal betale for en annonce eller ej, er, om man kan tjene penge på det, man annoncerer for. Gratis annoncer til Opslagstavlen har samme format som rubrikannoncer: en overskrift, 20 ord og kontaktoplysninger. Indsendes til annoncer@hfsoenderbro.dk senest 1. juli.

Det sker i Sønderbro (og tæt ved)

19.5. (søn) 4:00-6:30 Nattergaletur med Dansk Ornitologisk Forening.
Mødested DR Byen Metro St. Tilmelding ikke nødvendig.
20.5. (man) 20:00 Lossepladskoret begynder sæsonen. Dueslaget. Se side 10
26.5. (søn) 10:00 -12:00 Fællesarbejde i HF Sønderbro.
29.5. (ons) 17:30 Møde om opstart af Folkekøkken. Perlen. Se side 17
1.6. (lør) 15:00-16:00 Cykelhjælp i have 79 ved Søren. Se side 14
2.6. (søn) 10:30-12:30 Søndagsbrunch hos Dorthe i have 118. Se side 10
3.6. (man) 20:00-21:30-Yin yoga i Perlen starter. Se side 11
12.6. (ons) 19:00-21:00 Permakultur for nysgerrige. Perlen. Se side 18
16.6. (søn) 15:00-17:00 Guidet tur med Botanisk Forening på Amager
Fælled. Mødested Sundby Metro St. Tilmelding ikke nødvendig.
20.6. (tor) 16:30 Lossepladskoret øver om torsdagen fra nu af. Se side 10
23.6. (søn) Sankt Hans fest i Sønderbro
29.6. (lør) 15:00-16:00-Cykelhjælp i have 79 ved Søren. Se side 14
6.7. (lør) 10:00-12:00-Fodboldkamp Sønderbro - Prøvestenen
7.7. (søn)10:30-12:30 Søndagsbrunch hos Lisbeth i have 191. Se side 10

Det sker hver uge

Sangforeningen, mandag 20:00 (fra 20.5.), Dueslaget. Se side 10
Yoga, mandag 20:00-21:30 (fra 3.6.), Perlen. Se side 11
Håndarbejde & Hygge, onsdag 19:00-21:00, Dueslaget. Se side 11
Petanqueklubben, torsdag 17:00, Dueslaget. Se side 13
Bestyrelsens kontortid, torsdag 18:00-19:00
Sangforeningen, torsdag 16:30 (fra 20.6.), Dueslaget. Se side 10
BØVS, søndag 15:00-17:00. Vi mødes ved Perlen. Se side 4
Åbent i Dueslaget, søndag ca.11:30-14:00. Se side 12
Bøffadet åbent på udvalgte søndage, mere på Bøffadets dør. Se side 15

Nyhedsbrev

Vidste du, at Forandring i Sønderbro udgiver et lille elektronisk nyhedsbrev,
om aktiviteter i foreningen?
Det udkommer cirka en gang om måneden.
Send din email til faellesskab@hf-soenderbro.dk, hvis du vil med på mailinglisten.

