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Gider man læse noget, der ikke er digitalt? 
Det er vi nogen (redaktionen),
som har sat os for at undersøge
og derfor sidder du nu med  et
trykt foreningsblad i hånden. 

Vi har skævet til de numre af
Søndergården Nyt, som udkom
indtil ca. 2008 og vi vil gerne sige
tak til tidligere redaktører for 
god inspiration.

Vores mål er et sjovt og interessant blad, som alle i Søndergården
både vil glæde sig til og bidrage til. Vi håber derfor, at mange vil
sende os gode historier og fotos, ikke mindst børnene, som har
fået deres helt egen redaktør og deres helt egne sider. Vi
forventer at udkomme 4 gange i denne sæson.

Vi vil have fokus på positive historier og vi gør opmærksom på, at
dette blad ikke er "fra bestyrelsen", men laves af nogle frivillige
ildsjæle. Formanden får dog sin egen spalte, men meningen er, at
de mere officielle beskeder fra bestyrelsen fortsat skal komme via
fx. hjemmesiden.

Du må selvfølgelig stadig gerne både rise og rose bestyrelsen, du
skal bare gøre det direkte til dem - ganske som hidtil. 

Synes du, der mangler noget i bladet, har du ideer, historier eller
andet, vi kan bringe, så skriv til os. Vi ta'r selvfølgelig i mod
relevant og konstruktiv kritik, men vi vil helst have roser.

Velkommen til et nyt blad og en ny sæson! 



Badebro... det smager, lyder og dufter af sommer og varme. 
Men badebro i Søndergården kan også være våd og kold. 
Det kræver nemlig mange timer til vedligehold og fornyelse for at
vores skønne badebro kan stå flot hver sommer.

Derfor er der i vinterens mørke timer fuld gang i værkstedet, hvor
udstyr bliver fixet og broelementer repareret eller fornyet.

Denne vinter er motorvognen blevet malet, har fået nyt lad og nyt
udtræk til de lange, tunge brodele. Så nu ligner den nærmest en
brumbasse. Klar til det store arbejde den skal udføre, når broen
skal ud hhv ind og når bådene skal trækkes ned i og op af
Øresund.  

 

Vores skønne badebro 
Af HL



Vi har også lavet nye broelementer til erstatning for dem, der har
haft deres levetid i vandet. 
I mangel af "marine-træ", må vi nu anvende "tryk" træ, som har en
kortere levetid og det kan udfordre værkstedet og kræver meget
arbejde. 

I år kommer der 2 ekstra sidebroer op og vi skal lave nye "fag" -
det er dem, man går på. 

Så vores "vinter-frivillige" har haft nok at se til og har flittigt brugt
vores nye værkstedshal. 

Det er en stor fordel, at udstyr nu kan stå både skjult og tørt og at
vi kan arbejde i tørvejr. 

I løbet af vinteren er der også indkøbt nye waders, så brobizzerne
kan holde sig tørre i vandet og brovognene, som kan hjælpe med
de tunge elementer, er blevet opdateret.

Alt i alt har det været en produktiv vinter og nu er vi klar til endnu
en sommersæson.

Vi inviterer til festlig
brofest 1. maj kl. 11.
Se mere info på FB 
og  hjemmeside Broen lægges 

ud 30. april



Hvad er en brobizz? 
En brobizz er en homo sapiens,
som deltager i udlæggelse af
en træbro.

For at være brobizz må man
have nogle kvalifikationer:

Det vigtigste er, at du kan skrive
dit navn. Dernæst at kunne
møde op en lørdag kl. 8 til et
veldækket morgenbord, spise
og høre på røverhistorier.

Det kræver gode ører, da der
udover historier også  kan
forekomme kommandoer fra
erfarne bizzer. 

Når du har slået mave, er det
igang med arbejdet!

Bag bespisningen står der
andre homo sapiens, som
har forberedt al madding til
bizzerne. De har nok den
vigtigste opgave og er den
motivation, som gør, at vi
knokler for vores dejlige
badebro. 

Materialer  skal fragtes ned til
vandkanten og måske skal du
iføre dig waders eller laste
brovogne og køre ud på broen.

Dagen igennem er der kaffe og
lidt godt til maven for at højne
arbejdsmoralen.

 
 



Broen kommer snart ud, endnu engang opsat af de mange
frivillige. Græsset bliver slået, hække bliver klippet og en masse
bagomliggende arbejde bliver lavet af frivillige – stor tak. 

Søndergården er en forening, der er indbegrebet af nærvær,
fællesskab og hygge. Vi skal nyde godt af vores nye
lege/fælles/aktivitetsområde, som også kan skabe en masse
skønne sammenkomster og oplevelser for alle aldre.
Der er sat datoer i kalenderen til en masse sociale arrangementer.

Nyd det og hinanden. Velkommen til og velkommen til
Søndergården  Nyt

Formanden har ordet
Af Nicklas Kjærsvold 

Velkommen til endnu en sæson
i vores skønne haveforening. 

En forening, der i store træk
lever i idyl med fredsommelig
atmosfære, hvilket egentlig er
en luksus i disse verdens tider.

Generalforsamling 2022
holdes den 25. april kl. 18
i Hollænderhallen. 
 



Juniorsiderne - kun for børn 

Det her billede er fra en fest 
i Søndergården

Sig farveller til den gamle
legeplads der bliver erstattet
af en ny en til sommer.

Hvis du også vil være med til at
bidrage til juniorsiderne, skriv til
redaktion@ah-soendergaarden.dk 
Du kan både sende historier og
fotos - eller forslag til hvad du
synes, der skal være i bladet.
 

Af LUX

Hvordan siger man "spion perler"
på engelsk?

 
Spy pearls (spegepølse) 



Vores gamle legeplads bliver erstattet med en ny. Den nye bliver
selvfølgelig meget bedre. Men nogle syntes at det er synd at rive
den ned. Men de fleste håber på det bliver den bedste legeplads vi
har haft endnu. 

Hvad synes du? Skriv din mening til os.
 

Hvad kalder man en frø der er fuld?
En sprit tusse

       Savner du aktiviteter  i Søndergården?
 

Og vil du og dine forældre hjælpe med at
lave dem? Så kontakt bestyrelsen.

 



Hvor godt kender du din
haveforening?

Kan du svare rigtigt på
spørgsmålene, så er du med i
lodtrækningen om et gavekort
på 50 kr. som vores flinke
købmand har sponsoreret.

Du skal skrive dine svar på et
stykke papir og lægge det i den
nye postkasse ved værkstedet. 

Husk at skrive dit navn, sti+nr.
og et tlf. nummer så vi kan få
fat i dig, hvis du vinder.  

 

Konkurrencesiden - kun for børn

Spm. 1
Hvornår starter sæsonen i
Søndergården?

Spm. 2
Hvilken dato var der
flaghejsning i år? 

Spm. 3
Kan man købe blomster hos
vores købmand?

Spm. 4
Hvornår lægger brobizzerne
vores badebro ud i vandet? 

Læg dit svar i den 
nye postkasse overfor
legepladsen.

Senest 15. maj. 

Vinderen får direkte 
besked i løbet af uge
20. 



Ny lege- og aktivitetsplads 
Af LB 

På generalforsamlingen 2021
blev det vedtaget at forny lege-
pladsen og i uge 14 gik Kompan
igang med arbejdet. 

Det har været en lang proces,
faktisk har der været talt om
det de seneste 10 år, og det har
til tider været et stort arbejde
blot at få det planlagt. Men så
meget desto større er glæden
og stoltheden over at det nu
lykkes.

Kompan har været en
uvurderlig sparringspartner i
forløbet og det har været meget
betryggende at have deres
konsulent, Ulla, med i hele
processen. Især da jeg har
været eneste deltager i
legepladsudvalget, dog med
god støtte undervejs fra vores
bestyrelse.

Det har været super svært at
vælge hvad der skulle være på
lege/aktivitetspladsen. Der er
idag en lang række krav til
faldunderlag og faldzoner, så 

 

det har været nødvendigt at
prioritere. Hensigten har været
at tilgodese flest mulige og jeg
håber, det er lykkedes. 

Hvis alt går efter planen, bliver 
 legepladsen færdig her i
foråret og så holder vi en festlig
indvielse for alle Søndergårdens
medlemmer.

Dato for festlighederne
kommer på FB og hjemmeside
så snart som muligt.  

Tak til bestyrelse og general-
forsamling for at gøre det
muligt og ikke mindst stor tak til
MorePlay Puljen for at yde et
stort økonomisk tilskud.

 

Glæd jer!
 

Den nye legeplads bliver for  både
små og store. Børn og voksne.

Der er gynger, sandkasse, jumper
og meget mere. 

Og de voksne får deres eget
motionsområde, så det ikke kun er
børnene, der får rørt sig. 

 



Vi har været på nettet og hapset
en gratis soduko. 

Så hvis du keder dig, har tid 
til overs eller bare gerne vil
holde hjernen i form, så
værsgo. 

SUDOKU



Aktiviteter og arrangementer 2022
Fælles grillaften

Der holdes hele 3 grillaftener i
denne sæson, nemlig den

21. maj, 15. juni + 9. september

Info om tilmelding kommer på
tavle og hjemmeside. 

Petanque klubben -
kom og vær med

Der spilles på banerne ved
legepladsen hver mandag.    

Vil du være med i vores
hyggelige fællesskab, så mød op
til vores intro aften mandag den
2. maj 2022 kl. 17. Alle er
velkomne. 

Du kan også ringe til klubbens
formand Bente Thorup på tlf.
28822605. 

Sæsonen er i år fra den 22. maj
t.o.m. 29. august. 
 

Vil du leje foreningshuset?

Husk at du selv skal booke via       
 hjemmesiden. 

Her kan du også se priser, ledige
datoer og andet praktisk. 

Følg med på www.ah-soendergaarden.dk



I 6 måneder har vi talt ned og endelig
startede en ny sæson. Det blev
markeret med flaghejsning og tale fra
formanden søndag den 3. april.  

Så vajer flaget igen... 

 Ofte hører man tranernes 
trompeterende kald 

før man ser dem. 

Af LB 

Pas på de små pindsvin
Allerede i marts dukker de små
pindsvin frem fra deres vinterhi.
Og i april begynder de at søge efter
egnede redesteder. 

Så pas på når du gør haven
forårsklar - mange pindsvin
kommer til skade lige nu. Finder du
et såret pindsvin, kontakt 
Pindsvineplejerne  på 22986070.

Foto er fra sidste år, hvor vi var
heldige at få fint besøg i haven.

 

Husk at pindsvin ikke kan tåle
mælk. Til gengæld har de brug 
for masser af vand. Læs mere 
på www.pindsvineplejerne.dk 

Dragør kommune indfører fra i år affaldssortering og i løbet af sommeren
bliver det Søndergårdens tur. Mere info følger når der er nyt i sagen. 

 



Traner over Søndergården 

Fra slut marts til midt april kan
man være heldig at se flokke af
traner henover Søndergården.

Det er et imponerende syn. 
 
De kommer ofte fra Rügen i
Tyskland hvor de letter sidst på
morgenen og når til Amager
ved middagstid, hvor trækket
oftest kulminerer ml. 15 og 17.

Nogle flyver lige igennem og
andre skruer sig op i højden, før
de fortsætter ud over Øresund
mod Sverige.

 

 Ofte hører man tranernes 
trompeterende kald 

før man ser dem. 

Af Claus Søe 

Har man først opdaget en flok,
er det bare med at se efter
flere, da de ofte trækker samme
dag, især når det er klart vejr og
østlig vind.  

Sidste år var der en dag hvor
der trak små 3.000 traner over
det sydlige Amager, hvilket gav
hjemmearbejdet en mindre
udfordring! 
 

Har du gode havetips?
Lækre sommeropskrifter?
Flotte fotos?
Ideer og forslag?

Skriv til redaktionen!
 



Få et hurtig og stabilt internet

Skyfiber er en fleksibel og lokal
internetudbyder, som tilbyder 
internet forbindelser trådløst og 
via fiber til private, boligforeninger
og erhverv.  Priser fra 249 kr/md.

Se mere: www.skyfiber.dk 

Købmanden klar til den nye sæson 

Foto: L B

Akut tlf. 22986070

Noget der er lige så sikkert, som at foråret kommer, er at vores
købmand åbner, så snart sæsonen er skudt igang.

Og igen i år står han klar med lækre specialiteter, hylderne fyldt op og
som altid et stort og ikke mindst frisk udvalg af frugt og grøntsager.

Hans blomster er "verdensberømte" i Dragør og det er ikke uden
grund at mange, både sommergæster og fastboende i Dragør, er
trofaste kunder hos "vores" købmand.  


