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Kære sønderbroere

Den svære to’er

Det lykkedes! Vi fik Sønderbro Avisen op
at stå igen, og nu sidder du allerede med
nummer 2 i hånden.
Avisgruppen er stolte over, at det første
nummer har fået så flot en modtagelse og
er blevet grundigt læst af så mange. Det
giver os lyst og energi til at fortsætte.

billeder, til vores annoncører og til Bente
fra have 245 for redigering og opsætning.
Vi takker Festudvalget for hjælp til trykning af avisens første nummer og for et
bidrag fra en anonym giver for hjælp til
trykning af dette nummer.

Venlig hilsen
Avisgruppen bag Avis nummer 2
Tasja have 278, Klaus have 39,
Lisbeth have 191 og Janie have 161

Vi håber, at I vil gøre brug af avisen til at
fortælle hinanden om, hvad der er gang i,
og hvad der er i støbeskeen. Har I noget at
Forsidefoto
fortælle, der kan inspirere andre, vil vi
Inti Luka fra have 39 spurter hjem med
gerne bringe det videre.
friskbagt morgenbrød fra vores nye købI Avisens juliudgave ønsker vi vores nye
mand. Læs interviewet med købmanden
købmand, Siska, velkommen. Du kan læse på side 8.
om Benny, Sønderbros mangeårige kasseFotografier
rer, der ønsker alle hækkene væk, om en
Forside, s.3, 4, 7 (alle bortset fra midterst
række sønderboere - unge som gamle til højre), 8, 9, 10n, 11, 12, 13, 16:
med stærke meninger om fællesskabet og
Klaus, have 39. S.7mh: Tasja, have 278,
legepladsen, om hvordan du kan lave din
S.10ø: Janie, have 161. S.14: Bente, have
egen cider, og så offentliggør vi program245. S.15: Lisbeth, have 191. S.17 Pernilmet for Sønderbro Talks - endnu et nyt
le, have 162. S.18: Jonas, have 182.
tiltag her i foreningen, hvor ti sønderbroere vil holde foredrag om noget, de hver
Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen
især brænder for.
i HF Sønderbro Amager Fælled.
Der er også en kalender fuld af aktiviteter,
Deadline til næste nummer er 20. august
hvor du kan møde andre sønderbroere,
2019. Send artikler og kommentarer til
dejlige billeder og meget andet godt i din
avis@hf-soenderbro.dk og alt vedrørennye avis
de annoncer til
Tak til jer der har bidraget med artikler og annoncer@hf-soenderbro.dk.
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Otte frivillige hjælpere har påtaget sig at holde orden på vores nye genbrugshylder.
Storkene repræsenterer de to, der var fraværende den junidag, fotografen var forbi

Genbrugshjørnerne - en stor succes!

De 5 flittige containerplads-ansvarlige
Tom, Lars, Morten & Tina og Lasse har
fået genbrugs-pendanter i 8 frivillige, der
holder orden på de nye genbrugshylder.

Hjørnerne er blevet taget utrolig godt
imod. Mange lægger aftenturen forbi eller
går ned med affaldet lidt oftere end før.
Nogen går endda alle 4 pladser rundt hver
dag. Og der er gode ting at komme efter.
Jeg har for eksempel fundet en kæmpe
espressokande, som jeg er meget glad for.
Har du en god historie om et godt fund på
genbrugshylden, du vil dele? Så send den
til Sønderbro Avisen på avis@hfsoenderbro.dk

Niels, have 41
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I lang og tro tjeneste

lovlige. Det lykkedes ham på den betingelse, at bygningerne på pladsen skulle males
røde og de andre skulle være grønne.

- Men det er så mange år siden, at der sikkert ikke er andre end mig, der kan huske
det, siger Benny med et glimt i øjet (måske
hentydning til det flotte røde malerarbejde,
der omtales på side 17? Red.)

- Det er en ren fornøjelse at være her,
mener Benny, der husker alt

- Da haveforeningen startede i 1977, var
grundene lige så tilgroede som Amager
Fælled, fortæller Benny og tilføjer: Kommunen siger, der blev lagt 30 cm jord på,
men jeg har nu ikke fundet det endnu.

Mere fællesskab uden hække

Benny tænker tilbage på de første år med
glæde: Da vi startede herude, var der ingen
Bøffadet er HF Sønderbros gamle kontor. I
høje hække eller træer, så hvis en lavede
starten lå det oppe på parkeringspladsen,
kaffe et sted, kunne man se det, og så gik
der hvor jernpladerne er nu. Bygningen
man derned og fik noget med. Efter hækmed Perlen kom først til senere. Den blev
kene er kommet op, snakker man mindre
bygget ad tre omgange.
med hinanden. Benny mener, det ville væSønderbros kasserer gennem 38 år, Benny re bedre for fællesskabet, hvis alle hækkene
fra have 260, husker alt, hvad der nogenblev fjernet. Selv har han ingen hæk.
sinde er sket i foreningen.
I 1981 blev Benny valgt ind i bestyrelsen og
Festudvalget overtog det gamle kontor, og året efter blev han kasserer. En post, han
da plænen var vokset til, blev Bøffadet flyt- stadig forvalter med dygtig hånd. I alle de
tet derhen. Senere kom Dueslaget og en
år, Benny har været kasserer, har forenintoiletbygning.
gen aldrig haft underskud. Den største enkeltudgift er de nye affaldsstationer fra i år.
Det var dengang, man ikke skulle spørge
Ellers har de største udgifter været dræn og
om lov. Men en dag vågnede kommunen
veje. I årenes løb har vi brugt over en halv
op, og Benny måtte møde i byretten i
million kr på dræn, og da pumpestationen
Lyngby for at få gjort fællesbygningerne
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gik i stykker i 2011 kostede det også en
er der 34 tilmeldte til yoga i Perlen. Red.)
halv million. Men de penge havde foreninKartoflerne svømmede væk
gen sparet op, så vi har aldrig skullet ud og
I starten dyrkede Benny mange grøntsager
låne.
i sin have. Han peger ud over sin velpasseBenny frygter, at det vil medføre en for- de blomsterhave, mens han fortæller:
dobling af havelejen, hvis vi skal kloakeres,
og at mange så ikke længere vil have råd til - Jeg har haft kartofler derovre to gange,
men begge gange svømmede de væk. Så
at bo her. Men det sker ikke nu og her:
besluttede jeg, at jeg aldrig mere ville have
- Jeg tror ikke, jeg selv kommer til at op- kartofler. Men så lavede jeg igen kartofler
leve kloakeringen. Kommunen skal jo ud deromme bagved, og så svømmede de
og låne alle de her penge, fortæller han.
også væk.
Og de vil starte nede på Bryggen, og andre
steder, hvor kloakeringen allerede ligger i Nu er haven anlagt, så Benny ikke behøver
bruge ret meget tid på at den. Han er dog
vejen lige udenfor.
stort set i haven hele tiden og nyder den Benny synes, at vi er for store. At det er
eller laver alligevel noget:
svært at skabe sammenhold i så stor en
forening, og at vi hellere skulle have været - Jeg har heldigvis en nabo, der går meget
3 foreninger fra starten. Øen skulle have op i haven, så vi konkurrerer jo lidt.
været en og så to andre.
Bente, have 245
Benny er heller ikke vild
med den måde, foreningen
er anlagt på. At man ikke
kommer forbi hinandens
haver, når man går rundt
herude, fordi de mange små
stier ender blindt. Han snakker meget mere med dem,
han bor tæt på, end med
dem ’nede fra bunden’. Men
han øjner en forandring hen
imod mere fællesskab:
- Da jeg hørte om yoga,
tænkte jeg, det vil folk sgu
da ikke. (I skrivende stund

Blå Bog: Benny Pedersen

Pensionist, tidligere varmemester på Frederiksberg
Født på Islands Brygge, opvokset i Egilsgade
Bedsteforældre havde have i det oprindelige HF Sønderbro på Irlandsvej siden 1930erne
Forældre havde haver i de gamle HF Prøvestenen og HF
Faste Batteri
Fik selv have i HF Sønderbro på Irlandsvej
Flyttede med, da HF Sønderbro flyttede til Lossepladsvej i 1977
Blev medlem af bestyrelsen i 1981 og er det stadig
Blev kasserer i 1982 og er det stadig
Har været medlem af Hovedbestyrelsen i Kolonihaveforbundet og er kasserer for Kreds 1
Blev æresmedlem af Kolonihaveforbundet i 2018
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BØVS gør status i utide
Vi fejrer BØVS 14. gang på søndag og gør get til at se endnu flere folk dukke op.
status i utide.
Lade endnu flere møde hinanden med ungerne som centrum og få endnu flere sjove
Det er herligt at kunne være vært for de
oplevelser sammen.
familier, som har lyst til at komme forbi. I
mod forventning er det altid en ny og an- Tusind tak til alle, der er mødt op indtil
derledes sammensat gruppe, der mødes til nu. Hvor har det været skønt at fiske ved
BØVS hver søndag mellem 15 og 17.
Nokken, dufte til Fælledens vilde danske
orkidé, riddergøgeurten, der er Danmarks
I den mørke vintertid gjorde vi os mange
eneste registrerede eksemplar, lave insektlange tanker om BØVS og BØVS formål.
hoteller, springe efter frøer, stege pandeDet var en fornøjelig proces. Vi mødtes
kager, lave bål, skattejagt og sprællemænd
om det, vi brænder allermest for: nemlig
og alt det, der ligger der imellem. Og ikke
fællesskabet i haveforeningen og børnenes
mindst hvor er det skønt at styrke ungerlegende verden.
nes forhold til Sønderbro og det at være
Som børn af Sønderbro var minder fra
kolonihavebarn.
vores egne barndomme naturligvis også i
Ses vi på søndag?
spil. Sommerfestens tivoli, de voksnes
fællessang, Skt. Hans aftens magiske fyrTasja, have 278, og Klaus, have 39
værkeri, alt det vi gjorde, når ingen så det
… og ikke mindst alle de andre unger.

Fra idé til handling

Nu er vi selv de voksne, og BØVSgruppen må naturligvis tage afsæt i det:
Følsomme voksne børn med børn.

Vi lagde stort ud og planlagde spørgeskemaundersøgelser og aldersmålrettede aktiviteter, diskuterede politikker for at nå
frem til de bedste tidspunkter og den største tilfredshed. Vi endte så med at tage
udgangspunkt i vores egne levende eksemplarer på henholdsvis 3 og 4 år.
Og nu er vi her. Midt på sommeren og
bare tre måneder gamle. Der er næsten
tre måneder igen, og vi glæder os piv me-

BØVS Ønsker SIG værter

Har du lyst til at være BØVS-vært for en
søndag, så ring og hør nærmere på
tlf:42259144 (Tasja) eller skriv til
tasjamonster@gmail.com.
Alt du skal gøre, er at være ved Perlen
kl. 15 og blive til 17.

Du kan enten udleve din egen ide eller
lave en aktivitet, vi finder på sammen:
For eksempel en gåtur på volden, skattejagt i foreningen eller lege på græsset.
Alle søndage er i spil, så byd bare ind J
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Fra BØVS fotoalbum maj og juni 2019
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Hurra, vi har en købmand igen!

Frisk morgenbrød er en af de helt store successer i Sønderbros nye købmandsbutik

Sønderbro Avisen er på besøg i købmands- muligheder.
butikken for at byde vores nye købmand
Indtil videre har hun haft travlt med at få
velkommen.
butikken i gang - maling og indretning, og
Inde i butikken står Siska og er ved at male hun er kommet sent i gang. Butikken åbet skilt, der skal lokke kunderne ind i bu- nede først den 15. juni.
tikken.
Siska kommer fra en administrativ stilling
Hvordan havner man som købmand i Søn- som leder af to yoga-institutter. Før det
derbro, når man er en 45-årig kvinde med var hun pressechef i musikbranchen, og
kæreste og to børn?
inden det færdiggjorde hun en bachelor i
sundhed og ernæring. Med denne omfatSiska fortæller, at hun de sidste 20 år har
tende og blandede baggrund vil hun gerne
gået med en drøm om at åbne et lille sted,
være med til at bringe liv og fællesskab til
hvor man kunne få lidt mad og en kop
foreningen.
kaffe eller øl til rimelige penge. Et sted,
hvor alle føler sig tilpas og velkomne.
Nu da hun har realiseret drømmen om at
få sit eget sted, købmandsbutikken i SønOg så var muligheden der pludselig - opderbro, drømmer hun videre - om at lave
slaget om forpagtning af købmandsbutikarrangementer med musik og dans, grillken i Sønderbro. "Jeg var solgt på stedet,"
eller måske veganeraftener, og hun har
siger Siska, der straks kunne se en masse
allerede haft gang i gryder og grill. "Men

Juli 2019

Side 9

først og fremmest vil jeg imødekomme de
mennesker, der er her. Men vi vil da også
gerne kunne tiltrække folk fra nabolaget.
Og så skal her være rart og godt for børnene - vi vil gerne lave noget for dem,
måske fællesspisning efter BØVS.”
Varesortimentet er helt almindelige varer
indtil videre. "Vi er godt klar over, at vi
skal fungere som supplement til indkøbene i Rema, Irma eller Netto, men måske
kan vi hen ad vejen tilføre nogle sjove
muligheder f.eks. salg af egen avl fra haverne eller grønt fra købmandens drivhus”, siger Siska.
Vi ønsker Siska held og lykke!

Janie, have 161

Siska bobler af nye ideer for butikken

Kender du årets Havemand m/k?

Vidste du, at du helt frem til den 26. juli 2019 kan indstille kandidater til årets Havemand m/k ? Bestyrelsen modtager meget gerne indstillinger af kandidater til denne
ærefulde pris. Skriv til bestyrelsen@hf-soenderbro.dk og indstil en, som du synes
fortjener en anerkendelse og et skulderklap for sit arbejde for foreningen. Vi glæder
os til at modtage din indstilling!

Bestyrelsen i HF Sønderbro

Vil du være med til at lave årets Sommerfest?

Årets sommerfest i HF Sønderbro finder sted lørdag den 3. august. Festen varer fra kl
12:00 til 01:00, og Festudvalget er i fuld gang med at planlægge. De har allerede en
masse gode ideer, men mangler frivillige til at kunne føre dem ud i livet.
Kontakt Festudvalgets formand Lasse, have 196, på sms 22 79 07 97 for at høre mere
eller tilbyde din hjælp.

Sønderbro Avisen
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Folk og meninger i Sønderbro

På legepladsen

Sebastian, 7 år, er på besøg hos mormor
og morfar, Kirsten og
Frank, i have 89.

tingene er kedelige, siger han. Rutschebanen går for langsomt, og gyngerne gynger
ikke højt nok. Det eneste, der dur på området, er foreningens efterhånden temmelig bedagede
karussel - den kan der komme
fart på, og man kan blive
svimmel. Det gule boldstativ,
som Sebastian kalder en
"blæksprutte", er også ok.

Vi møder Sebastian
oppe på græsplænen.
Her er stort set ikke
andre mennesker denne søndag formiddag.
Men det gør ikke SebaNår mormor og morfar kan få
stian noget, han kan
det til at passe med Sebastians
godt lide at lege alene - Sebastian mener, at legebesøg, lægger de også gerne
eller pjatte med en bold pladsen er kedelig
vejen forbi BØVS arrangemensammen med morfar.
ter - denne søndag blev der
Han er glad for fodbold, "og jeg er god til blandt andet stegt skumfiduser på bålpladdet", siger han.
sen.
Hans anmeldelse af Sønderbros fine, sponsorerede legeplads er "kedelig". Alle lege-

Sliskebadet

I mellem vores to broer ved Strandvejen
går en metalsliske ned til et fint lille
bade-, soppe-, svømmested, hvor en ildsjæl her fra Sønderbro hvert år hælder et
nyt læs sand ud til gavn for os alle. Sandet
dækker over den gamle rustne jernstang,
som kun midlertidigt forsvinder.

Janie, have 161

det et godt sted at soppe eller svømme ud
fra.

Måske nogen har en god løsning til markering af jernstangen, så ingen kommer til
skade der? Jeg har forsøgt med en urtepotte, men den var vist for pæn til at blive
liggende.

NB: Officielt er det ikke tilladt at bade
Efter nogen tid dukker den så op igen, når hernede.
sandet fordeler sig. Bortset fra stangen er

Mette, have 279
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Ved havelågen til have 147 bliver jeg budt
velkommen af en storsmilende Hanne og
hendes lille hund Mågge. Hanne tager
imod med ordene: ”Er her ikke dejligt? Jeg
elsker min have og dette skønne sted.”
Hanne Fod, som alle kalder hende, er fodterapeut, deraf navnet. Rigtig mange fødder her i Sønderbro er glade for Hanne,
netop fordi Hanne elsker tæer og at gøre
dem lækre.

Hanne er en sønderbroer med en lang
havetid bag sig - hun har faktisk været med
i alle 42 år, plus før vi kom hertil. Hanne
og hendes mor var med, da Irlandsvej blev Hanne er glad for de forandringer og fornedlagt. Hanne startede på Falkestien,
nyelser, der er sket i Sønderbro
men i 1989 overtog Hanne sin nuværende
have. Hannes hus blev udskiftet for et par rundt, og der tit var ild i affaldsdyngerne.
år siden, og i dag har hun et skønt nyt hus. Hanne fortæller, at i de tidlige år herude
Hanne glæder sig over, at vi får ekstra 30
år herude, for når de år er gået, vil hun
være 101 år gammel. Hanne har med fryd
fulgt al den forandring og fornyelse, der er
sket gennem årene. Hanne kan også huske
fra sin barndom, hvordan her så ud, da her
var losseplads og de mange måger fløj

skete det, at gassen i jorden stod op, og så
kunne de råbe til naboen: ”Sætter du ikke
lige vand over til kaffen?” For man kunne
sætte fut i gasstrålen. Det er heldigvis slut
nu. Jo, der er meget at fortælle fra Sønderbro, når man har været her så længe.

Lisbeth, have 191
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Huler er hot - en skurvogn er bedre

En af dem - i hjørnet ved skoven - var dog
ret synlig også for ubudne gæsterven, indrettet med stole, bord og andet bohave.
Desværre også synlig for nogen, der for
nylig hærgede hulens møblement. Hulen
bruges bl.a. til regnvejrshygge, og når man
"ikke magter forældrene", som de siger,
og også gerne vil slippe for lillebrødrene.

Oskar og Viggo ønsker sig en skurvogn
med TV og HBO til de store børn

Vi går over på græsset med Oskar på 14
fra Gedestien og Viggo på 11 fra Fårestien
for at se, om der er noget, der lokker et
par halvstore drenge. Legepladsen er for
de små, konstaterer de, og i stedet trækker de tråden tilbage til forældregenerationens erindring om hulebyggeri og klatren i
træer.

Begge drengenes forældre flytter herud
tidligt på sæsonen. De savner ikke bylivet,
men ind imellem vennerne, som ikke rigtig kommer på besøg i kolonihaven, men
så kan man jo tage ind til dem. På spørgsmålet om hvad der kunne gøre livet bedre
herude, svarer de i kor: "En skurvogn til
at hygge i - med TV og HBO, så man kan
se serier." Der skal være en aldersgrænse
for adgang - omkring de 11 år - for dem på
10 kan godt være utålelige!

Skurvognen findes allerede. De femviser
begejstret en stor skurvogn , der gemmer
sig i tæt bevoksning nær Dueslaget. En
næsten intakt omklædningsvogn, der på et
tidspunkt var tænkt som haveforeningens
badevogn. Den trænger til en topshining,
men drengene håber optimistisk, at den
Oskar og Viggo fortæller nemlig, at de har
ender som ”hule” for de store børn. A la
bygget en hel del huler herude, nogle af
de voksnes Dueslag!
dem kan de ikke længere huske, hvor er.

Janie, have 161
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Dorthe er med i arbejdsgrupper under Forandring i Sønderbro for at møde flere mennesker herude

Aktiv i forandringsinitiativet

Dorthe har haft sin have 118 i 9 år. Det er
en fryd at bevæge sig rundt i den, og det
er her hun slapper af og bruger sit kreative
talent. Der er en utrolig frodighed i den
have - ikke så underligt, at Dorthe elsker
at være her. Dorthe kalder det for en
frugthave, ja her er sandelig masser af
frugter og grønt: Blommer, æbler, pærer,
druer, figner, abrikoser, ferskener, asparges, rabarber, boysenbær, krydderurter og
i drivhuset: tomater og agurker.

Dorthe har en masse ideer i forhold til de
nye tiltag i Sønderbro. Hun er aktiv, fordi
det er rart at møde andre fra haverne, når
man ikke kender så mange herude. Hun er
med i frugtpressegruppen, og hun var den
første til at arrangere Søndagsbrunch inde i
sin have. Det blev en stor succes for alle,
der deltog.

Det er ikke kun buske og træer, Dorthe
får sat skik på. Når hun ikke er i haven, er
hun i sin frisørsalon på Holmbladsgade.
Det er sikkert gadens ældste butik. Dorthe
har haft sin salon i 32 år, og før den tid
havde hendes mor den siden 1964. Salonen har også været brugt til mange forskellige opgaver, bl.a. i film som ”Inkasso”
og i reklamer for Billedbladet og Plan Far.
Man kan mærke, at Dorthe brænder for
alt, det hun laver, hvad enten det er at
klippe hår eller få ting til at gro.

Lisbeth, have 191

Hørt i kolonihaven

- Hvad bruger du al den hestegødning til?
- Den hælder jeg ud over rabarberne.
- Virkelig? Hjemme hos os bruger vi bare
mælk og sukker.

Sønderbro Avisen
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Vil du være med?

Sønderbro Folkekøkken

Sønderbro Folkekøkken er mad lavet af frivillige, og som vi spiser i fællesskab. Maden
er vegetarisk, billig og så vidt muligt økologisk.
Planlagte folkekøkkener i Perlen: 31. juli, 14. & 28. august og 11. september.

Hold øje med Fællesskab i Sønderbro Nyhedsbrev for information om tilmelding og
evt. flere datoer. (Hvis du endnu ikke modtager Nyhedsbrevet, så send navn og havenummer til faellesskab@hf-soenderbro.dk)

Kontakt Tasja have 278, tlf 42259144, tasjamonster@gmail.com, hvis du kunne tænke dig at være med til at lave mad til et folkekøkken eller har spørgsmål.

Anmeldelse

Alletiders Folkekøkken!
Super lækker mad!

Super hyggeligt! Dejligt at møde sønderbroere, jeg ikke kendte i forvejen. Billigt!

Så enkelt kan Sønderbros Folkekøkken beskrives, efter at have deltaget i den første
omgang Folkekøkken i Perlen.
Min allerstørste anbefaling!!! MUMS!

Hilsen Dorthe, have 15

Plantebyttedag

Lørdag d. 7. september holdes der plantebyttedag for alle, der gerne vil bytte
blomster, frø eller andet fra den grønne
verden.

Find dine grønne fingre frem og kom og
vær med. Vi mødes kl 14:00 i have 212.
Mathilde, have 212,
thildesommer@gmail.com

Musikglad medspiller
søges

Jeg har spillet violin i 2 år - er altså temmelig meget begynder endnu. Men vil
gerne spille nogle lette stykker sammen
med dig - eller jer? Måske bliver det jo
et helt lille kammerorkester?
Anette, have 41, 6170 4235,
anettechrsachers@gmail.com
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Tour de Zunde Sønderbro
Lørdag den 17. august kl. 10.
Mødested ved Perlen.

Cykeltur ud over Fælleden, kun for mænd,
knægte og drenge, som kan trampe i pedalerne på egen cykel.
Pris 100 kr inkl. øl, vand og sandwich.

Tilmelding til Kim, have 211, med navn og
havenummer på mobilepay 51519446 senest
3. august.

Sønderbro Talks
Sønderbro Talks (inspireret af TED Talks) Brian Rasmussen (127): Cuba før og nu
er lærerige ’talks’ fortalt af sønderbroere
Onsdag den 28.8.
til sønderbroere.
Niels Lyck (41): Solen som energikilde
I løbet af 5 aftener vil 10 sønderbroere
Steen Johannessen (116): Aleppo
holde oplæg om emner, de ved en masse
Onsdag den 11.9.
om. I pausen mellem aftenens to oplæg,
Nico Hjortsø (76): Oplevelser fra et proserverer vi kaffe og te.
jekt for fødevare-iværksættere i Østafrika
Tid alle dage: 20:15-21:45. Sted: Perlen. Anne Grete Øker (166): Silkevejens
Vi starter til tiden, så kom i god tid. Alle uyghurer underlagt Kinas digitale diktatur
er velkomne!

Onsdag den 14.8.

Torsdag den 19.9.

Søren Bruun (20): Det gode tv om mad
Kathrine Bjerregaard (26): Gå din camino Louise Bjerregaard (20): Go’morgen Danpå Gotland
mark - underholdning og oplysning
Linda Lentz Jørgensen (254A): Fra forsømt vildnis til frodighed, biodiversitet og
Programkomiteen for Sønderbro Talks
ærespræmie
består af Klaus, have 39 og Bente, have
Torsdag den 22.8.
245. Kontakt: xbente@gmail.com.
Finn Sørensen (150): Fra Tuborg til ChriVi glæder os så meget!
stiansborg
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Sønderbro Avisen

Hvad vil vi med Sønderbro?

Invitation til fællesmøde for alle i HF Sønderbro torsdag den 15.8. kl 18:00 i Perlen.
I løbet af vinteren 2018-19 afholdt Initiativgruppen for Forandring i Sønderbro fire
såkaldte Forandringsmøder. Her kunne
alle komme med ideer og input til nye
tiltag i Sønderbro. En række arbejdsgrupper blev nedsat, og her i løbet af foråret og
sommeren har vi allerede oplevet en masse
resultater: Sønderbro Avisen er tilbage, vi
har fået en bålplads, alle frit kan benytte,
og en fælles frugtpresse er på vej. Der er
kommet: Folkekøkken, yoga, BØVS, cykelværksted, søndagsbrunch og permakulturklub, og til august starter Sønderbro
Talks. De nye affaldspladser med genbrugshylder er også forankret i forandringsinitiativet.
Men hvad så fra nu af? Hvordan fortsætter
vi den gode udvikling? Er der behov for
andre tiltag? Hvor langt er vi kommet i
forhold til de mål, vi har sat os? Skal vi
samarbejde mere med vores naboer? Skal
vi være bekymrede for vores fremtid
(kloakering, bebyggelse på Amager Fælled)? Kan vi være bedre i forhold til miljø
og bæredygtighed?

Mål for Forandring i
Sønderbro
Vi ønsker en haveforening, der:

I) summer af aktiviteter, rummelighed
og fællesskaber af enhver slags.

II) er baseret på åbenhed, gennemskuelighed og demokrati.
III) prioriterer bæredygtighed, miljøet
og gode forhold til vores naboer.

Lavet på Forandringsmøde 4, 12.3.19

Os, der har været med fra starten af forandringsinitiativet, har oplevet, at hvis vi tør
drømme højt, og mange løfter i flok, kan
vi nå langt på kort tid. Vi håber derfor, at
rigtig mange vil møde op til Forandringsmøde 5 den 15.8., og være med til at præge vores skønne forenings fremtid.

Hilsen Initiativgruppen for Forandring i
Sønderbro Niels, have 41, Lisbeth, have
191, Erik, have 129, Pernille, have 162,
Marianne, have 124, Klaus, have 39, og
Bente, have 245
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De fantastiske fire

Side 17

Sjakket foran det nymalede røde toilethus. Fra venstre ses Finn (Dådyrstien 150), Jan
(Falkestien 63), Rene (Musestien 167) og Frederik (Musestien 160).
På Fællesarbejdsdagen i maj blev dette
super seje malersjak skabt. Intet har kunne holde dem tilbage fra at gennemføre
deres mission om et funklende flot toilethus - tropehede og en fornæret materialeindkøber kunne ikke stoppe det energiske
sjak fra at komme i mål. Sjakket har mød-

Ved du det?

1. Hvad for en tomat
kan man ikke spise?

2. Hvilken plante er
så farlig, at man dør,
hvis man sover under
den?

3. Hvorfor er citroner
gule?
(svar på næste side)

tes hele 3 gange for at male den nyrenoverede toiletvogn med tørstige brædder.

Kæmpe respekt og tak for en fantastisk
indsats for fællesskabet og vores skønne
haveforening.

Pernille, have 162
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Sønderbro Avisen

Har du mod på hjemmebrygget vin eller cider?

Udlån af udstyr

Udstyret er simpelt og kan læres af enhver. Vi har haft mest succes med cider,
som man laver ved at gære æblemost til
vin. Det sværeste er at lade det stå minimum et halvt år bagefter, men gerne et
helt. Smagen er tør og frisk.

På deres selfie sidder Troels og Jonas med
et glas hjemmebrygget hindbærvin, som
duftede lige så pragtfuldt som det smagte
Det er også nemt at lave rabarbervin. Her
surt og besk. Ak ja, sådan går det også
laver man blot en meget sød saft af rabarengang imellem.
ber og sukker og lader det gære. Den skal
stå mindst et år, men ofte er man så nysgerrig, at man åbner en flaske for tidligt, Udstyret består af gæringspande på 25
liter med tilhørende glasballoner med
som derfor er sur og alt for tør.
gærlås. Nogle ciderfalsker, en del propMan kan også lave vin af hyldeblomster
per. Vi har også ti- og femliters glasballoeller snyde og købe en god ufiltreret æbner, hvis man vil starte i det små. Dertil
lemost, som man laver sin vin af.
en hævert, et instrument til at måle sukkerindhold plus en tyk bog på engelsk,
om hvordan man laver sin egen cider.

Indtil mostpressergruppen får lokaler, kan
I ringe til Jonas på 60692684, hvis I er
interesseret i at låne udstyret og få lidt
instruktion.

Troels og Jonas, have 182

Svar til side 17: 1. En automat. 2. En åkande. 3. Det ved de heller ikke selv, det er derfor de er så sure.

Er du interesseret i at lave din egen frugtvin eller cider (gæret æblemost), så har vi
doneret noget af vores gamle udstyr til
frugtpressegruppen. Det er en billig og
sjov hobby, og vi har alt, hvad der skal til
for at starte det op. Frugtvin er nemt at
lave, men svært at få succes med.
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Nyt fra Frugtpressegruppen

Gruppen fik bevilliget 15.000 kr på årets
generalforsamling til indkøb af en fælles
frugtpresse, som hele foreningen kan
bruge på skift.
Kværn til at neddele frugten til mos og
frugtpresse til at lave mosen om til saft
er bestilt og ankommer snarest.
Kontakt Erik, have 129, 2810 4755
ag21.erik@gmail.com, for mere info.

Det sker tæt ved os

20.7. (lør). 14:00 Sommerfest i HF
Prøvestenen

10.8. (lør) 11:00-21:00 Festival i HF
Prøvestenen

14.8. (søn) 17:00 Ekskursion til Amager Fælled med biolog, Tilmelding:
sonne.gs@gmail.com. Mødested: Sundby Metro St. Gratis.
17.8. (lør-søn) 10:00 og 24 timer frem
Amager Fælled Bioblitz. Lærkesletten. I
dette døgn finder og registrerer man
dyr, planter og svampe.
17.8. (lør) Prøvestenens jubilæumsfest
23.8.-25.8. (fre-søn) Kulturhavn
7.9. (lør) Bryggens Fødselsdag

8.9. (søn) 10:00 -15:00 Fælledens dag,
Mødested Kogræsserlaugets folde.
Guidede ture, spiselige planter, kriblekrable tur, lær at slå med le, m.m.m.
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Rubrikannoncer

Trivsel og Design

Malerier på lærred, papir og pdf-plader,
også portrætter på bestilling. Veste og bælter med unikke design eller dine egne motiver. trivselogdesign.dk, 4242 1778, Sonja
Godthjælp, have 10.
Salon Merrild

Frisørsalon. Ring til Dorthe og aftal en aftentid, så kommer hun forbi og sætter skik
på frisuren. salonmerrild.dk, 3257 6470.
Dorthe Schlichting, have 118.
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.28257574.
goldstarcykler@live.dk. Søren Jørgensen,
have 79.
Klipper-Klaus

Filmklipper. Tv-serier, spille- og dokumentarfilm, reklamer. Eks: Forbrydelsen, Hvidstensgruppen. Også små opgaver. Spørg!
www.klausheinecke.com, 28111399. Klaus
Heinecke, have 39.
Din annonce?

Rubrikannoncer 45 kr for overskrift, 20 ord
og kontaktoplysninger. Opsatte annoncer
115 kr. Skriv til annoncer@hf-soenderbro.dk for oplysninger. Deadline 20.8.

Opsatte annoncer s. 11: Niels (41) & Tormod (47); s.12: Rasmus (190); s.16: Dorthe (118)

Det sker i Sønderbro

26.7. (fre) Deadline for indstilling af årets Havemand M/K. Se side 9
27.7. (lør) 15:00-16:00 Cykelhjælp have 79 ved Søren. Se Avis 1, side 14
31.7. (ons) 17:30 Folkekøkken i Perlen. Se side 14
3.8. (lør) 12:00-01:00 Sommerfest i HF Sønderbro. Se side 9
11.8. (søn) 10:30-12:30 Søndagsbrunch hos Marianne. Se Avis 1, side 10
14.8. (ons) 17:30 Folkekøkken i Perlen. Se side 14
14.8. (ons) 20:15 Sønderbro Talks: Kathrine & Linda. Perlen. Se side 15
15.8. (tor) 18:00-20:30 Forandringsmøde 5. Perlen. Se side 16
17.8. (lør) 10:00 Cykeltur for mænd og drenge. Se side 15
22.8. (tor) 20:15 Sønderbro Talks: Finn & Brian. Perlen. Se side 15
28.8. (ons) 17:30 Folkekøkken i Perlen. Se side 14
28.8. (ons) 20:15 Sønderbro Talks: Niels & Steen. Perlen. Se side 15
7.9. (lør) 14:00-15:00 Plantebyttedag i have 212. Se side 14
11.9. (ons) 17:30 Folkekøkken i Perlen. Se side 14
11.9. (ons) 20:15 Sønderbro Talks: Nico & Anne Grete. Perlen. Se side 15
14.9. (lør) 11:30 Petanqueturnering ved Dueslaget + fællesspisning
19.9. (tor) 20:15 Sønderbro Talks: Søren & Louise. Perlen. Se side 15

Det sker i Sønderbro hver uge

Det sker tæt ved os - se forrige side

Følg med !

Få oplysninger om, hvad der sker i foreningen ved at komme med på Fællesskab i Sønderbros mailingliste. De udsender et nyhedsbrev på email cirka 2 gange om måneden.
Send navn, email og havenummer til faellesskab@hf-soenderbro.dk.

Trykt på Svanemærket papir

Yoga, mandag 2 hold: kl 18 & kl 20, Perlen. xbente@gmail.com
Håndarbejde & Hygge, onsdag 19:00-21:00, Dueslaget. rainey@lite.dk
Petanqueklubben, torsdag 17:00, Dueslaget.
Bestyrelsens kontortid, torsdag 18:00-19:00.
Sangforeningen, torsdag 16:30, Dueslaget. Susanne 25852560.
BØVS, søndag 15:00-17:00. Vi mødes ved Perlen. tasjamonster@gmail.com
Åbent i Dueslaget, søndag ca.11:30-14:00.
Bøffadet åbent på udvalgte søndage, mere på Bøffadets dør.

