Side 2

Kære sønderbroere

Sønderbro Avisen

Alle gode gange tre

Forsidefoto
Det er med stor glæde, vi nu udgiver årets
HF Sønderbro vandt suverænt med 13-3 i
tredje og sidste Sønderbro Avisen. Tak for
årets fodboldkamp mod HF Prøvestenen.
de mange positive tilbagemeldinger vi har
Læs mere om baggrunden for kampen og
fået fra så mange af jer.
alle dens traditioner i et interview med
For at I skal have rigeligt med læsestof til foreningens formand på side 4.
de lange, mørke vintermåneder, har vi
Fotografier
udvidet dette nummer med 4 sider. Dette
Pia Hansen, Prøvestenen: forside, s. 4, 5.
har været muligt takket være jer, der støtWara, have 39: s. 3, 21ø
tede avisens lotteri til sommerfesten.
Klaus, have 39: s. 6ø, 6m, 6n, 7, 8, 10ø,
I dette nummer kan du læse et interview 10n, 11, 14, 15n, 16n, 17n, 18, 19, 20ø,
med vores formand om hans interesse for 20n, 21n
fodbold, du kan komme med på besøg i
Janie, have161: s 12, 22
Bestyrelsens kontortid, finde en masse
Lisbeth, have 191: s 15ø
aktiviteter, læse hvad vores børnereporteSønderbro Avisen udgives af Avisre fandt ud af, da de var rundt tog tale
gruppen i HF Sønderbro Amager Fælled.
med folk om deres haver, læse et synspunkt om ’Bænken’ foran købmanden og
Næste nummer udkommer i forsommeen hel masse mere om folk i foreningen og ren 2020. Se Nyhedsbrev for deadline.
deres liv og haver. Og ikke mindst kan du
Send artikler og kommentarer til
se en masse herlige fotografier, hvoraf
avis@hf-soenderbro.dk og alt vedrørenstørstedelen er taget af hoffotografen.
de annoncer til
Tak til jer der har bidraget med artikler og annoncer@hf-soenderbro.dk.
billeder, til vores annoncører, til fotograf
Sønderbro Avisen vil meget gerne have
Pia Hansen fra Prøvestenen for billeder fra
alle former for bidrag, men vi kan ikke
fodboldkampen og til Bente fra have 245
love at medtage alt, og vi forbeholder os
for redigering og opsætning.
retten til at forkorte og redigere indslag.
Venlig hilsen
For at indrykke annoncer i Sønderbro
Avisgruppen bag Avis nummer 3
Avisen skal man være medlem af HF
Tasja have 278, Klaus have 39,
Sønderbro.
Lisbeth have 191 og Janie have 161
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I år fik vi hele to årets Havemand

Til sommerfesten, som i år fandt sted den 3. august, blev årets Havemand m/k kåret.
Offentliggørelsen af de to vindere blev efterfulgt af store klapsalver. På side 14 kan du
se, hvem der fik årets havepræmier
Knap 80 haver havde engageret sig i at
være med til at udpege årets Havemand
m/k. To kandidater løb af med opmærksomheden, og Bestyrelsen besluttede, at
æren og prisen skulle deles mellem dem.

Olfert har givet os en perlerække af fortryllende Sankt Hans aftener med Danmarks nok flotteste bål. For at sikre at
ingen små dyr eller rugende fugle bliver
brændt sammen med bålet, har han hvert
år omhyggeligt skilt hele træbunken ad og
stablet den igen. I år var det 5. gang, Olfert sørgede for vores flotte, store bål
uden at tudser, salamandre eller pindsvin
gik med op i røgen.
Klaus har været, og er, en kæmpe drivkraft for Forandringsinitiativet, Sønderbro
Avisens genfødsel, BØVS og meget af alt
det andet nye, der er sket i foreningen i
løbet af det sidste års tid. Han er tilmed
foreningens uofficielle hoffotograf og altid
på pletten for at tage fotos af begivenheder i og omkring Sønderbro.

Hip hip hurra for årets to Havemænd
Klaus fra have 39 med junior på skuldrene og Olfert, bror til Mikael i have 231,
der her står med deres velfortjente diplomer. Med kåringen fulgte også en præmie på 1000 kr, som blev delt ligeligt
Tak for begge jeres store indsatser for
foreningen og fællesskabet.
mellem de to vindere. Olfert donerede
fluks sin andel til BØVS, så børnene kan
Pernille, have 161
medlem af Bestyrelsen få glæde af den.
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Sønderbro Avisen

Det er jo kun for sjov

”Sjov, overlegent spil, fællesskab”. Det er
de tre ord, Claus fra have 136 bruger, da
Sønderbro Avisen beder ham om at beskrive årets fodboldkamp mellem HF Sønderbro og HF Prøvestenen. Claus er ankermand bag den årlige venskabskamp. Og
foreningens formand.

gang, og de blev bogstaveligt talt tromlet
ned. Også flere af de voksne kom hjem
med blå mærker og hævede ankler. Men
det tog Claus hånd om:

- Vi besluttede, at man skal være 15 år for
at spille med, og vi gjorde et stort nummer ud af, at vi skal passe på hinanden og
Claus fortæller, at fodboldkampene starte- ikke bare losse igennem. Nu har vi fundet
de for 6 år siden ud fra et ønske om at lave en form, hvor der er plads til alle.
et eller andet de to foreninger imellem.
Sønderbro i pigetøj
Hidtil havde der været en fodboldkamp
mod Nokken til sommerfesten, men man Tøjet er også blevet en tradition. Prøveønskede også en fælles aktivitet på et andet stenen har fået flotte spillerdragter med
tidspunkt. Det blev til en årlig kamp mod smokinger på forsiden, og Sønderbro stiller typisk op i dametøj. Hvorfor dog daPrøvestenen den første lørdag i juli.
metøj? spørger Deres udsendte.
Det første år udviklede kampen sig dog alt
for voldsomt. Der var også børn med den- - Jo, det andet år havde vi nogen piger
med, og så fik vi den idé, at vi ville snyde

Storm, have 136, var ustoppelig kampen igennem. Til daglig spiller han i 1. division
U19 for HIK, så med ham og hans to kammerater på holdet vandt Sønderbro 13-3.
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Prøvestenen, ved at vi alle sammen blev
klædt ud som piger. De var jo nogen store
fodbolddrenge, mens vi stod der i tøfler
og ikke så meget andet. Så den tradition
opstod, fordi vi skulle narre fjenden.
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I år vandt Prøvestenen dog ikke. Kampen
endte med en suveræn sejr på 13-3 til
Sønderbro. Claus indrømmer velvilligt, at
det skyldes en ny slags snyd:

- Vi havde svært ved at skaffe spillere nok,
så min søn Storm tog to af sine kammerater med. De spiller alle tre fodbold på højt
niveau. De spillede så godt, at på et tidspunkt sagde dem fra Prøvestenen, at de
godt lige ville se havenumre på alle spillerne. Men altså, det er jo kun for sjov.

Claus (til højre) overrækker vandrepokalen til Viggo, der scorede på straffespark

ligt arbejde i foreningen, siger han:

- Jeg har en vision for den her forening
om at få gang i det fællesskab, jeg opleveEn rædsel uden lige
de, da jeg kom herud for 14 år siden. Jeg
Endnu en tradition er pokalen. Vinderhol- syntes, den var ved at sygne hen. Det har
det vælger en, der skal have den stående altid været min drivkraft at ville udvikle
ind til næste års kamp. I år blev Viggo fra foreningslivet herude.
have 97 valgt, fordi han har været engage- Jeg tør godt sige, at det var min idé, at
ret i kampene i alle årene, men har været
Bestyrelsen indkaldte til dialogmøder sidfor ung til at spille med. Og fordi han
ste sommer. Og så spredte fornyelsen sig
scorede på straffespark. Claus fortæller:
helt vildt lige pludselig. Det er så fedt.
- Pokalen er Prøvestenens opfindelse. Det Det er jo lige præcis det, jeg havde drømt
er en, de har lavet. Den er en rædsel ud
om, at der ville ske. Det er jeg edderover alle grænser. Det er en figur af Mo- mame glad for. Jeg vil næsten gå så langt
ses, der så har fået guldspray. Man skal
som til at sige, at jeg er stolt af det.
heldigvis kun have den stående i et år, for
Og hvad ønsker Claus sig så af fremtiden?
den er simpelthen så grim.
- Jeg ønsker mig spillere og tilskuere og
Ud over at stå for den årlige venskabsgodt vejr til næste års fodboldkamp. Hvis
kamp er Claus aktiv i Bestyrelsen, hvor
jeg kan få alt det, vil jeg være en glad
han har været formand siden 2017. Om
mand.
sin motivation for at lægge så meget frivilBente, have 245
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Sønderbro Avisen

Et fællesskab i stadig forandring

En broget, engageret flok sønderbroere
er samlet til Fællesmøde i Perlen torsdag
den 15. august 2019 for at tale om, hvordan vi kan fortsætte den gode udvikling i
foreningen. Den yngste er 11 måneder,
den ældste nærmer sig de 80. Alle er
enige om, at de mange nye tiltag og aktiviteter har fået flere folk ud af haverne og
ind i nye og gamle fællesskaber.

Sanne, have 115. Tovholder på ny
gåtursgruppe

de premiere på foredragsrækken Sønderbro Talks.

Vi hører også om håndarbejdsgruppen i
Dueslaget, der har en spritny symaskine,
alle kan bruge, om den nye havevandringsgruppe og om nyhedsbrevet
Kurt, have 12. Tovholder på ny vin- og
cidergruppe
Vi lægger ud med at kigge på den oversigt
over arbejdsgrupper, der blev delt ud på
årets generalforsamling i marts. Vi konstaterer med glæde, at samtlige grupper
stadig er aktive og har opnået, hvad de
havde sat sig for: Vi har fået bålplads og
fælles frugtpresse. Vi har BØVS og yoga
hver uge, vi har folkekøkken, søndagsbrunch, genbrugsstationer, en genopstanden Sønderbro Avis og en permakulturDorthe, have 15. Tovholder på ny Søngruppe, og i går oplevede vi en forrygen- derbro og verden udenom-gruppe
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’Fællesskab i Sønderbro’, der sendes ud
på email til 250 abonnenter cirka to gange
om måneden.
Men de tilstedeværende vil mere end det.
Meget mere endda. Vi diskuterer ivrigt i
grupper og skriver forslag på store plancher, og aftenen munder ud i, at vi nedsætter en række nye arbejdsgrupper (se
boksen til højre) samtidig med, at alle de
eksisterende grupper fortsætter i samme
eller forandrede former.
Vi aftaler også at holde Fællesmøder i
vinterhalvåret, så vi i fællesskab kan fortsætte det spændende arbejde få mulighed
for at mødes med hinanden uden for havesæsonen.

Bente, have 245

Nye initiativer
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På mødet nedsatte vi en række nye arbejdsgrupper – ud over alle dem, vi
allerede har. Du kommer til at høre
meget mere om det og får selvfølgelig
mulighed for at være med til det hele.

Her kan du se en liste over de nye grupper og navne på tovholderne.

Vin- og ciderclub, Kurt 12
Fælles gåture, Sanne 115
Havevandringsgruppe, Katharina
250 & Anne Grete 166
Sønderbro og verden udenom,
Dorthe 15
Kloakeringsgruppe, Lisbeth 191
Byggelegeplads, Tasja 278
Hjertestarter, Lisbeth 191

Skriv til faellesskab@hf-soenderbro.dk,
hvis du gerne vil have kontaktoplysninger på tovholderne.
KoordineringsgruppeN
Initiativgruppen bag Forandring i Sønderbro må siges at være nået i mål med
stort bravur, så fra nu af fortsætter den
som en Koordineringsgruppe på 4
medlemmer.

Lisbeth, 191, præsenterer en af de fem
plancher, som grupperne havde lavet

De fire medlemmer er Klaus 39, Niels
41, Lisbeth 191 og Bente 245. Stort tak
til de tre øvrige medlemmer af Initiativgruppen: Pernille 162, Erik 129 og Marianne 124 for alt det arbejde, I har lagt i
gruppen og laver i foreningen.
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’Bænken’ foran Købmanden har altid været et yndet tilholdssted for nogen, og for
andre har dem, der sidder der, været en torn i øjet. Med dette læserbrev ønsker GunBritt fra have 67 (i pink) at mane ’myten om sutterne ved købmanden’ i jorden.

Hvorfor kommer vi på ’bænken’?

Ja, nogen er tørstige, nogen mangler en de hånd. Måske kan DU også bidrage med
at snakke med og nogen har brug for at få noget eller har brug for hjælp?
noget at vide. Det kunne for eksempel
Når mennesker mødes og snakker, komvære:
mer der også idéer frem. Nogen af de
- Er der nogen der kan hjælpe med at
tiltag, der er lavet i haveforeningen, udklippe hæk? eller
springer fra ’bænken’ og er ofte udført
med frivillige herfra.
- Mit lys virker ikke – hvem ved noget
om solceller? eller
Nogen er alene - andre er par - nogen har
naboer, der sjældent er der, eller som de
- Jeg mangler en ’dims’. Er der nogen,
af en eller anden grund ikke snakker med.
der har sådan en, eller ved, hvor jeg kan
For dem kan det sociale samvær ved
få fat i den? eller
’bænken’ betyde en hel del. Som pensio- Jeg har et hvepsebo i haven - hvad skal nist eller arbejdsløs får man ikke længere
jeg gøre?
dækket det behov, som tilknytningen til
Hjælp er der stort set altid at hente her - en arbejdsplads giver. Hvor henter man så
om det så er et godt råd eller en hjælpen- sine informationer? Der er flere af os, der

September 2019

ikke har adgang til internettet eller de
sociale medier. Hvad gør vi så? Vi prøver
’bænken’!
Ved Købmanden kommer også andre også børn - som vi hilser på og snakker
med og kan lære at kende. Nye bekendtskaber opstår også her.
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dette, men ’bænken’ klarer som regel
også dette problem.

Jeg er ked af, at jeg her i haveforeningen
hører nedladende bemærkninger om
dem, der sidder på ’bænken’, og jeg ønsker med dette at mane ’myten om sutterne’ ved købmanden i jorden.

Det har altid været vigtigt for dem på
Pas godt på det gode samvær. HF Sønder’bænken’, at børn trygt skal kunne færdes bro er for os alle!
her. Desværre har der været enkelte epiMed venlig hilsen Gun-Britt, have 67
soder, hvor nogen ikke har respekteret

Sønderbro uden gift

På Fællesmødet den 15. august kom det
frem, at der står i foreningens ordensregler §2, at der ikke må anvendes pesticider
i vores haver. Ordensreglerne blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017, så vi
har faktisk allerede været Giftfri Haveforening i 2 år – uden at ret mange af os
har været klar over det.

Pesticider er en fælles betegnelse for alle
de giftstoffer, der kontrollerer/dræber
planter, svampe, insekter, snegle, gnavere, bakterier og andre organismer, der
opfattes som skadelige. Med andre ord er
det forbudt at bruge nogen som helst former for giftstoffer i vores haver.

Der er heldigvis andre og bedre måder at
slippe af med de uønskede gæster på. Lad
os dele vores viden og erfaringer på det
område med hinanden, så vi alle kan dyrke giftfrit - også dem, der hidtil har været
vant til at bruge pesticider.

Bente, have 245

Sønderbro Avisen
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Er du glad for din have?

Frida med notesblokken stiller spørgsmål, Stella optager på iPhone og El-Petter svarer

Sønderbro Avisens børnereportere Frida
og Stella på 9 år har været rundt i foreningen for at finde ud af, om folk er glade for
deres haver.

El-Petter, have 32

Er du glad for din have?
- Ja, det er dejligt at være herude.

Og så bliver jeg så glad, når jeg ser, at et
lille frø, som jeg har sået, bliver til en
kæmpe plante, der kan give tomater til
hele sommeren.
Skal din grund være større?
- Nej …

Hvad har du plantet i din have?
- Uh, jeg har så mange ting: Frugttræer,
Skal din grund være større?
- Ja, det synes jeg. Bare jeg ikke skal passe blomster, grøntsager, nødder og en masse
andet.
den selv.
Hvad har du plantet i din have?
-Så lidt som overhovedet muligt

Er der noget, du synes, der skal ændres?
- Næh, det synes jeg faktisk ikke. Nåh jo,
at børn opfører sig ordentligt.

Karin, have 281

Er du glad for din have?
- Ja, det kan du tro. Der er så mange ople- Karin fra have 281 skulle også svare på
velser i den. Og alle de dyr, der kommer. reporternes spørgsmål
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Er der noget, du synes, der skal ændres?
- Måske have det lidt mere vildt. Da jeg fik
haven, var den med meget lige bede og
sådan noget. Det kunne jeg godt tænke
mig at gøre mere rundt og vildt.

Bandit-Inge, have 241

Er du glad for din have?
- Ja, jeg er meget glad for haven, som jeg
har haft i mange år.
Skal din grund være større?
- Nej, den er rigeligt stor.

Hvad har du plantet i din have?
- Mange træer, buske og andet, og så har
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jeg et drivhus med tomater og agurker.

Er der noget, du synes, der skal ændres? - Jeg er meget ked af støvet, der kommer
ude fra parkeringspladsen. Bilerne kører så
stærkt derude, at støvet står ind i min have. Når vi tørrer bordet her af, er der sådan et lag støv på hver dag.

Kirsten, have 252

Er du glad for din have?
- Jeg har været meget glad for haven, men
nu bliver den solgt, fordi Villy, min mand,
er syg.
Skal din grund være større?
- Nej, den skal ikke være større, den skal
sælges.
Hvad har du plantet i din have?
- Blomster, et æbletræ og et pæretræ …

Børnerreporterne fandt vej helt ned til
Bandit-Inge

Er der noget, du synes, der skal ændres? - Nej, jeg er jo gift med Villy, og han er på
plejehjem og kan ikke lave andet end at
ligge og se fjernsyn.

Frida, have 205

Indvielse af Bålplads

kan købes.
Så er bålpladsen bagerst på den store plæne klar! En stor svinggrill er støbt ned, og BØVS har i øvrigt varslet, at de vil gatecrashe festen med snobrøds- og pandekader er lavet hyggelige siddepladser på
gedej. Kokkene er Søren, Kaj og Ida fra
træstammer.
have 20 og Klaus og Inti Luka fra have 39.
Bålpladsgruppen vil derfor gerne invitere
alle sønderbroere til indvielse lørdag
Kom frisk og tag gerne en guitar og et par
sange med.
den 7. september 2019 kl. 15-18.
Bestyrelsen giver en pølse og en vand. Øl

Bålpladsgruppen v/Michael, Nikolaj og Nico

Sønderbro Avisen
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Anne-Lise elsker højbede
På en hed julidag er Sønderbro Avisen på
besigtigelse i Anne-Lises have, som har
nummer 90. Vi skal se hendes flotte højbede for at blive klogere på nogle af fiduserne ved dem.

ser man endnu en grund til, at højbede
kan være en god løsning.

Lugning uden at bøje sig

Sønderbros haver op mod volden skråner
en del, så det kan være praktisk at have
Allerførst - hvis nogen endnu ikke ved det bede anlagt i terrasser. Bedets højde gør
- et højbed er karakteriseret ved, at et
det også meget nemmere at luge.
jordstykke er hævet over det øvrige ni- Man slipper for at kravle rundt nede
veau ofte med en kant af brædder.
mellem planterne, siger Anne-Lise. Om
Til gengæld ved de fleste nok, at vores
foråret bliver jorden hurtigere lun - til
haveforening er anlagt oven på en nedlagt gengæld tørrer den så også hurtigere ud i
losseplads med bl.a. jord- og byggeaffald varme perioder, så husk at vande. I bedefra anlægget af Hvidovre Hospital, så kva- ne er der sået blandt andet ærter, radiser,
liteten af den oprindelige jord er ikke
spinat, salat, bladbeder, løg, porrer, krydimponerende. Det var det og risikoen for derurter, men også blomster som stolt
forurenet jord, der fik Anne-Lise til at
kavaler og tagetes.
anlægge højbede, efter hun fik have i
Men lige så vel som at floraen i denne
1984.
have er meget frodig, så er dyrelivet også
Vi går gennem hendes smukke, frodige
rigt, og dyrene har deres forskellige livhave om til afdelingen med højbede. Her retter: sneglene æder kartofler og stok-

September 2019

Anne-Lises råd om
høJbede

Du kan købe forskellige modeller, men
prøv selv at bygge dem med rammer af
almindelige brædder.

Beklæd dem med ukrudtsdug. Hvis der
er aggressivt ukrudt under, så læg godt
med aviser eller evt. tæpper i bunden,
inden der kommes jord i. Jord kan købes - også i store mængder - leveret i
bigbag.

Køb evt. sneglekanter, hvis der er mange snegle i nærheden
Når sæsonen i køkkenhavebedene er
slut, så dæk med kompost eller blade,
grene, brugt krukkejord. Det holder
mikroorganismerne i jorden i gang

Har du nogle gamle vinduer liggende,
kan du omdanne højbedene til mistbænke til forårsplantning

Og her fra Avisen tilføjer vi: Husk børnene! Giv dem deres egne (høj-)bede
eller måske en gammel kasse, hvor de
selv kan bestemme, hvad de vil dyrke.
Der er ikke noget som smagen af kartofler og gulerødder af egen avl!
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roser, solsortene ribs, duerne ærterne og
rådyrene æder alt. Men her på Påfuglestien giver man ikke op så nemt.
Anne-Lise og naboen Else siger samstemmende, at der bliver sået igen, selvom
duer og rådyr æder løs: "Også om vi så
skal gøre det for tredje gang".

Det er ikke kun i højbede, Anne-Lise dyrker sine planter og afgrøder. Hun har også
en mængde krukker og et flot væksthus.
Her er tomater, agurker, auberginer og
druer. Og i haven tænkes der meget på
insekterne: bierne er glade for marokkansk mynte, og der er også livligt besøg i
ananassalvien og sommerfuglebusken.
Anne-Lise bruger sædskifte i bedene:
- Hvert år sætter jeg planter et nyt sted i
bedet, det er godt for jorden og for planterne. Hun veksler også jorden mellem
bede og krukker.

I et nydeligt bassin med springvand er der
nøkkeroser og guldfisk. Det har fiskehejren også spottet. Altså guldfiskene. Sidste
år tog den næsten en halv snes, i år er det
lykkedes at jage den væk. Den er heller
ikke helt glad for at skulle lette fra en
kolonihave. Startbanen er for kort.

Janie, have 161

Hos siska

Hvad sagde Dumbledore, da han gik ind i
Sønderbro Købmand?
Har-I Potter ...

Sønderbro Avisen
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De smukke vindere af årets havepræmier fra venstre mod højre: Katharina have 250,
Søren og Hanne have 158, Helle have 61, Elin have 58, Bente have 57 og Jytte have 50.

Havepræmier 2019

Under sommerfesten den 3. august blev
der som vanligt uddelt havepræmier

med årets præmier: Helle , have 61, 37
point, Hanne og Søren, have 158, 36
point, Jytte, have 50, 35 point, Bente,
have 57, 33 point, Elin, have 58, 33 point
og Katharina, have 250, 33 point.

I år fik disse 6 haver flest points og der-

Trine, have 97

Alle medlemmer kan indstille haver til
præmiering. Det skal bare meddeles
skriftligt til bestyrelsen inden Sankt Hans.
Bestyrelsen udpeger også selv egnede
Alle præmiemodtagerne modtager et
haver og sender derpå alle indstillingerne diplom og 2 flasker vin, og i oktober er
til Kolonihaveforbundet.
de inviteret med til Kolonihaveforbundets
præmiefest med en 3-retters menu og
I HF Sønderbro er vi berettiget til at udunderholdning.
dele 6 havepræmier, for man må uddele 1
præmie for hver påbegyndte 50 haver i
Tillykke med jeres seks flotte haver!
ens forening. Koloniforbundet sender
Lisbeth, have 191
derefter en konsulent, som vurderer de
indstillede haver og finder de 6 med flest
Kan du hJælpe?
points. Der gives 4 karakterer fra 1 til 10
Er der nogen, der kan fikse en græsslåfor havens helhedsindtryk, havens orden,
maskine? Eller kender nogen der kan?
havens anlæg og væksternes sundhed.
mox1957@yahoo.com. 50987795.
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På besøg i en præmiehave

Jeg besøger Bente i have 57.
Haven har hvidt plankeværk
og de skønneste stokroser
udenfor. Bente fik havepræmie i år, og det blev hun
overrasket og glad over. Det
er så anden gang, og Bente
fortæller, at i 2008, da hun
fik havepræmie første gang,
var haven utroligt smuk og
roserne stod i fuldt flor, så
den gang var hun ikke så
overrasket. Det blev hun til
gengæld i år, men hun er
oprigtig glad for, at nogen
I år fik Bente havepræmie
igen synes, at hendes have er
for anden gang
værd at præmiere.

Side 15

Bente har været her siden
1995. Dengang var det
ikke svært at få en have, så
Bente kunne vælge mellem tre forskellige.
Bente elsker sin have og
hele naturområdet heromkring. Rådyrene er også
gæster i haven og snupper
gerne nogle af de dejlige
blomster. Fuglene får også
lidt at spise. Jo, det er et
skønt lille paradis for alle
her mellem blomme- og
æbletræerne.

Lisbeth, have 191

Linda tilbyder vejledning om haver

dyrkning af jord efter naturens principper. I dag er hun pensioneret, og vi er så
heldige, at hun har have i HF Sønderbro,
for hun vil meget gerne dele ud af sin
store viden og give råd og vejledning om
havespørgsmål uden beregning.

Linda fortæller, at grunden til, at hun
tilbyder sin hjælp gratis, er, at hun ønLinda (i grønt) viser gerne sin have frem. sker, at al den viden, hun har samlet samHer er Sønderbros Havegruppe på besøg men igennem alle årene, ikke skal dø med
hende. Linda kan kontaktes på SMS til
Linda fra have 254A har arbejdet med
2649 1645.
økologisk havedyrkning siden 1970erne,
Bente, have 245
og hun er en af pionererne inden for

Sønderbro Avisen
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Vil du være med?

Gåtur til tippen

Fælles gåtur for alle, der har lyst.

Søndag den 8. september kl 15 mødes vi
foran købmanden - med eller uden vandrestave. Vi går i samlet flok ud til Fiskerihavnen og videre ud til Tippen, hvor vi måske
får både får og alpacaer (lamaer) at se.
Vi kommer forbi nogle sejlklubber, så på vej
hjem, kan dem der har lyst, få sig en kop
kaffe. 2 timer tager det nok med kaffestoppet.
Håber, nogen vil med.

Sanne, have 115

Sanketur

Tirsdag den 17. september kl 17:30 afholdes lokal sanketur
for sønderbroere. Vi får selskab af Jann Kuusisaari, som står
bag www.spisamagerfaelled.dk. Han vil fortælle os om de spiselige planter og blomster, der findes lige rundt omkring os. At
sanke betyder egentlig bare ’at samle’, altså at man samler råvarer i naturen til forskelligt brug.
Vi starter med en lille introduktion i Perlen. Bagefter går vi
rundt i området omkring foreningen og sanker, hvad vi kan finde. Arrangementet varer et par timer.
Deltagerpris: 25 kr. Børn op til 15 år gratis.

Tilmelding senest den 15. september på mobilepay til 20916153.
Skriv navn, antal voksne/børn og havenummer ved tilmelding.

Maiken, have 58

September 2019

Stoleyoga
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For alle, der har svært ved at komme ned på gulvet eller op igen. Vi sidder på stole og arbejder med
skuldre, ryg, nakke, ansigt, hænder, arme, fødder,
vejrtrækning, afspænding og alt muligt andet, der er
godt for krop og sind.

Vi holder prøvegang Torsdag den 12. september
kl 10:00-11:00 i Perlen. Det koster 20 kr/næse. Hvis
det bliver en succes, laver vi nok et ugentligt hold til
næste sæson.
Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op senest 5
minutter før og hav tøj på, der er til at bevæge sig i.

Bente, have 245

PetanQueturnering

Vi afholder den årlige petanqueturnering, lørdag den
14. september fra 11:30 efterfulgt af fællesspisning.
Det foregår på petanquebanen ved Dueslaget. Pris for
deltagelse i spisning er 125 kr, som betales i Dueslagets
åbningstid senest søndag den 8. september.
Hvis du kun vil deltage i turneringen, men ikke spise
med, så er tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op
ved banen den 14.9. kl 11:30.

Petanqueklubben

HØRT i Frugtpressegruppen

- Tror I, at æbler kan lide at blive til
most?
- Eller bliver de presset til det?

Sønderbro Avisen
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Tina er født ind i foreningen

Der er folk i vores haveforening med henholdsvis en lang, en
mellemlang og en kort
historie. Og så er der
dem, der er født ind i
haveforeningen. Vi
tager på besøg hos en af
dem for at høre, om det
giver et særligt forhold
til kolonihavelivet.

Nede ad den gamle
Gedesti bor Tina sammen med Morten og de
tre drenge Oskar, Albert og Bertram i et
herligt grønt hus med
Tina er vaskeægte andengenerations sønderbroer, og Berflot højde, fine udskætram er vaskeægte tredjegenerations sønderbroer. De kan
ringer og en dørrist
slet ikke forestille sig at holde sommer andre steder end her.
med en fortid ved træerne på Kongens Nytorv. Tina er andenler - man så mange flere børn herude i
generations sønderbroer, og huset er byghendes barndom. Hun nævner også folks
get op om det oprindelige hus, som tilholdning - mange hilser ikke, når man går
hørte hendes forældre. Hun kom til verforbi. Det var utænkeligt tidligere.
den året efter, at forældrene var rykket
herud ved foreningens start i 1977. Mo- Det gode naboskab
ren bor i et andet hus tæt på, og det har
Selv snakker Tina og hendes familie med
givet børnene et nært forhold til mormor. naboerne og langer nogle gange aftensmad
Tina har haft sine egne 40 år til at vurdere over hækken, når de har lavet for meget.
de forandringer, der er sket i Sønderbro. Til gengæld gælder billedet med bajere
Hun slår straks ned på, at børnene mang- over hækken ikke rigtig mere. På hendes
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sti hjælper man også hinanden med for
eksempel supermarkedsindkøb per bil og
med at holde øje med hinandens huse
uden for sæsonen.

Side 19

Familiens have er nem. Her er mest græs
og så en bonderose, som faren plantede år
tilbage. Hækken er blevet til plankeværk.
Det, der trækker ved livet herude, er
friheden, siger Tina. "Friheden til bare at
Tina og Morten deltager ikke så meget i
træde lige ud ad døren. Vi er 5 mennefællesaktiviteterne - det er svært med to
sker på ca. 40 m2, men det føles meget
fuldtidsjob og tre børn. Men hun og Morstørre, og vi er stort set kun indendørs for
ten har overtaget ’flagtjansen’. De sørger
at sove." Og hun har aldrig overvejet for
for, at flaget ved Perlen kommer op og
alvor, om der kunne være andre måder at
ned lørdag, søndag og på helligdage. En
tilbringe sommer efter sommer på. Morfin tradition, siger hun. Men nye initiatiten, hendes mand derimod, ville gerne
ver er også godt, og hun håber, at nogle af
flytte rigtig på landet. "Det kommer kun
dem, der er blevet søsat under Forantil at ske, hvis haveforeningen bliver neddringsinitiativet, kommer til at holde.
lagt", siger Tina. "Jeg elsker det her hus.
BØVS aktiviteterne med børnene om
Det er det bedste sted i verden."
søndagen er gode, men også her kniber
det med at finde tid, når man arbejder
Janie, have 161
hver anden weekend.

vinterFællesmøder

Mange var glade for de fællesmøder,
vi havde sidste vinter, så vi kunne holde kontakt med hinanden uden for
havesæsonen. Vi inviterer derfor til
tre møder efterfulgt af fællesspisning i
vintersæsonen 2019-20.

På møderne vil vi snakke videre om,
hvordan vi holder fast i den gode udvikling i Sønderbro, og arbejdsgrupperne kan diskutere fremdrift og udfordringer. Møderne finder sted kl 18:00-20:00 efterfulgt af et
billigt fællesmåltid og rigelig tid til uformel snak. Vi håber på at kunne låne lokaler på
Bryggen eller der i nærheden. Nærmere detaljer følger i Nyhedsbrevet på email.

Datoer: Mandag 11.11.2019, onsdag 15.1.2020, torsdag 5.3.2020. Kontakt: Tovholder Klaus, have 39, klausheinecke@gmail.com.

Koordineringsgruppen v/ Klaus, Niels, Bente og Lisbeth
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At bygge er at leve

De sidste mange uger op til Sommerfesten byggede ivrige BØVS-deltagere sæbekassebiler, som de fik gjort klar og prøvekørt, inden det store sæbekasseløb løb af stablen
om eftermiddagen til Sommerfesten.

Det var skide sjovt, for alle kan relatere til sæbekassebiler. Enten kommer folk med
en historie om dengang, de selv var børn, eller også vil de gerne være med til at bygge
- eller til at køre.
Fire flotte biler er det blevet til. De er lavet til os alle sammen, så hvis du får lyst, så
tag endelig en tur.

Tasja, have 278

Der blev hamret og savet, målt ud og overvejet ...

Der blev prøvekørt og justeret ...
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TAK til alle der heppede ved sæbekasseløbet. Det er nu alligevel sjovest at være en
HurtigBØVS, når der er publikum, som ser det.

Dagens bedste fodbad

Vand fra regnvandstønden, et drys urter
og blomsterblade fra haven plus en dråbe
olie. Åh, det frisker.

Mette, have 279

Sliskebadet, del 2

Ang. mit indlæg om Sliskebadet i Avis 2.
Tak til dig, der har placeret en eller flere
store sten oven på jernstangen. Fint soppested igen.

Mette, have 279

Opsatte annoncer
Kathrine, have 26, side 9
Brian, have 127, side 9
Rasmus, have 190, side 13
Tormod, have 47, side 17
Niels, have 41, side 21
Dorthe, have 118, side 21
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Dametur på kontoret

Det er torsdag, og der er fuld gang i fællesaktiviteter i Sønderbro. Fra Dueslaget
høres Lossepladskorets liflige sang, udenfor lyder ’klakkene’ fra kuglerne på petanquebanen, og nær Perlen stiller en lille
kø sig op for at benytte sig af Bestyrelsens
åbne kontortid mellem 18 og 19.
I dag er det dametur. Pernille fra
have 162 og Josefina fra have
155 - begge nyslåede medlemmer
af Bestyrelsen tager imod.

Sønderbro Avisen

Det kan kun familie i lige linje, altså desværre ikke nevøen eller yndlingskusinen
selvom man ikke selv har børn.

Haveforeningens fremtid bliver der også
spurgt til. Nogle har hørt rygter om store
huslejestigninger i forbindelse med kloakering. Her har
Bestyrelsen endnu ikke noget
klart svar parat.

Der kommer
også nogen, der
er bekymrede,
fordi de ikke har
set naboen meOg hvad kommer
get længe. Folk
folk så med? Det
tager et socialt
Bestyrelsesmedlemmerne
Pernille
og
Josefina
handler ofte om
ansvar. Der er
regler, siger Jo- synes, det er fornøjeligt at have kontorvagt, så ikke mange, der
sefina. De fleste hold jer ikke tilbage, hvis I har spørgsmål om
bare kommer
noget
i
foreningen.
regler kan findes
med brok, og
via foreningens
deciderede nahjemmeside, men folk fortæller, at de har bostridigheder har vi endnu ikke været
hørt sådan og sådan, er det nu også rigpræsenteret for, siger Pernille.
tigt? Så kan vi være behjælpelige med at
Der også er en del papirer, der kommer
forklare og evt. undersøge nærmere.
forbi kontoret, f.eks. i forbindelse med
byggesager eller salg. - Og så er vi nøgleFlere har spurgt, om man bare må rive
ned og bygge nyt? Nej, det må man ikke. medarbejdere, siger Pernille. Vi udleveDet kræver tilladelse. Folk er også opta- rer nøgler til Perlen, når man skal leje
get af, hvem der må overtage deres hus. lokalet. Og jeg prøver også at afsætte
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ekstranøgler til foreningens toiletter,
siger hun med et grin.

Der er cirka fem besøgende pr. gang. Der
bliver skrevet rapport til det følgende
bestyrelsesmøde. - På den måde får vi en
fælles viden om noget af det, der rører sig
i foreningen, siger Pernille.

Side 23

næstsjoveste job, lige efter at fortælle
folk, at de er indstillet til en havepræmie.

Janie, have 161

Bestyrelsens kontortid

Josefina og Pernille er enige om, at det er
et dejligt arbejde. - Man taler med en
masse søde mennesker. Så det er det

Mellem 1. april og 15. september, bortset fra på helligdage, holder bestyrelsen
kontortid mellem 18 og 19 i bestyrelseslokalet mellem købmanden og Perlen.
Bestyrelsesmedlemmerne sidder der to
og to på skift.

Sugar Foot
Rock’n’ roll-band. Fyrer op under dansegulvet med rock’n’ roll fra 1950erne. Spiller til hvad som helst og hvor som helst.
Sugarfoot.dk. 2367 7910. Søren Valsøe,
have 81 & Simon Grønning, have 212.

Restituerende massage
Få det bedre i hele kroppen! Få fjernet årsagerne til dine muskelspændinger, som kommer af dårlige vaner med bevægemønstre
og holdning. SMS til 50361137. Josefina
Hanne, have 155.

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.

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

Tekstannoncer

Trivsel og Design

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.
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.

GOLD STAR CYKLER

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?

Der er to slags annoncer i Avisen: tekstannoncer og opsatte annoncer. For flere
oplysninger bl.a. om pris skriv til
annoncer@hf-soenderbro.dk.

Det sker i Sønderbro

7.9. (lør) 14:00-15:00 Plantebyttedag i have 212. Avis 2, side 14
7.9. (lør) 15:00-18:00 Indvielse af bålpladsen. Se side 11
8.9. (søn) 15:00-17:00 Gåtur til Sydhavnstippen. Se side 16
11.9. (ons) 17:30 Folkekøkken i Perlen. Avis 2, side 14
11.9. (ons) 20:15 Sønderbro Talks: Nico & Anne Grete. Perlen. Avis 2, s.15
12.9. (tor) 10:00-11:00 Stoleyoga. Perlen. Se side 17
14.9. (lør) 11:30 Petanqueturnering ved Dueslaget + fællesspisning. Side 17
17.7. (tir) 17:30-20:00 Sanketur. Starter i Perlen. Se side 16
19.9. (tor) 20:15 Sønderbro Talks: Søren & Louise. Perlen. Avis 2, side 15
28.9. (lør) 14:00 Standerstrygning
11.11.(man) 18:00-20:30 Fællesmøde 6. Sted oplyses senere. Se side 19
15.1.2020 (ons) 18:00-20:30 Fællesmøde 7. Sted oplyses senere. Se side 19
5.3.2020 (tor) 18:00-20:30 Fællesmøde 8. Sted oplyses senere. Se side 19

Det sker tæt ved os

7.9. (lør) Bryggens Fødselsdag
8.9. (søn) 10:00 -15:00 Fælledens dag, Mødested Kogræsserlaugets folde

Det sker i Sønderbro hver uge

OBS: De fleste ugentlige aktiviteter stopper i løbet af september.

Få Nyheder på e-mail

Der kommer et nyhedsbrev på e-mail cirka 2 gange om måneden i havesæsonen og
noget mindre om vinteren. Det hedder ’Nyhedsbrev Fællesskab i Sønderbro’. Send
navn, e-mail og havenummer til faellesskab@hf-soenderbro.dk for at modtage det.

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. Se side 22
Sangforeningen, torsdag 16:30, Dueslaget. Susanne 25852560.
BØVS, søndag 15:00-17:00. Ved Perlen. tasjamonster@gmail.com
Åbent i Dueslaget, søndag ca.11:30-14:00.
Bøffadet åbent på udvalgte søndage, mere på Bøffadets dør.

