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29. årgang, Juli ‘17

Læs i bladet om:
– Sommerfest 19.august
– Foreningernes planer for året
– Reportage fra Folkemødet
– Bike & Run
– og meget andet

Redskabsordningen

Senior Vest

Grundejerforeningen

Redskabsordning 2017-18
Er du medlem af grundejerforeningen, kan du låne nedenstående redskaber. Partytelte og grill dog mod symbolsk
betaling. Der disponeres over redskaberne 1-3 dage, med mindre andet er aftalt med den ansvarlige. Trailere dog
kun for 1 dag pr. reservation – og husk i perioder med spidsbelastning, at naboen måske også skal en tur på KARA.
Redskaberne anvendes på eget ansvar. De er p.t. placeret hos nedennævnte, og kan udlånes efter aftale.

Trailere (udlånes max. 1 døgn ad gangen, reserveres med navn, telefon og adresse i kalenderbog)
Trailer med vippelad
Trailer med bur
Trailer

Jesper Christensen
Steen Voigt
Kim Mikkelsen

Tjørnegårdsvej 25
Helligkorsvej 102
Tjørnegårdsvej 14

Jørgen Krarup
Arne Pedersen

Poppel Alle 18
Rønne Alle 19

4014 6373
4635 9059
4046 7921

Christian Sonne

Helligkorsvej 90

30783172

Jan Skottfeldt

Rønne Alle 23

3157 1441

Chr. Thyrsted Poulsen

Rønne Alle 6

3542 3567

Grenklipper på 4m stang

Arne Pedersen

Rønne Alle 19

Pælegraver
Drænspade
Jordbor 2 størrelser
Ukrudtsbrænder gas
Wienerstige 6 meter
Mælkebøttejern
Plænetromle
El-græslufter
Æble/frugtpresser

Leo Larsen

Poppel Alle 16

4635 9059
4046 7921
2939 3564

Frank Nielsen
Kim Mikkelsen
Jan Skottfeldt

Rønne Alle 34
Tjørnegårdsvej 14
Rønne Alle 23

2175 9944
2325 5240
3157 1441

Poul Johnsen

Helligkorsvej 94

2791 9525

Kim Mikkelsen

Tjørnegårdsvej 14

2325 5240

Christian Sonne
Christian Kjærsgård

Helligkorsvej 90
Tjørnegårdsvej 3

3078 3172
4141 4132

Til huset

Jumbostillads max 300 kg
Stige 12 m
Højtryksrenser i vogn
Tapetafdamper
Kloakrensefjeder
Kongahammer
2 fliseretteskeder
Fugefræser
Fliseknækker, beton etc.

Til haven

Til festen

8 borde 180 x 80
32 klapstole
Telte, 4 x 8 m
(3 telte til rådighed)
(udlejes for 350 kr/stk,
af Sønderlundsparken I/S)
Lyskæder m. kulørte pærer
1 stk transp. grill, 40 x 80 cm
(udlejes for 50 kr.
af Sønderlundsparken I/S)
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Bestyrelser og kontaktpersoner
Grundejerforeningens
bestyrelse:
Formand:
Susanne Holm Hansen
Poppel alle 4
tlf. 53 69 86 96
susanneholm1966@gmail.com
Kasserer:
Frank Nielsen
Rønne alle 34
tlf. 46 13 99 44
nielsenmail@privat.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Davidsen
Rønne alle 26
tlf. 50 91 16 41
Hannedav@hotmail.com

Bestyrelsen i SIF
Formand
Hanne Østergaard Bertelsen
Helligkorsvej 104
tlf. 46 35 89 84
formand@sifidraet.dk
Næstformand:
Helga Vinter
Sønderlundsvej 74
tlf. 40 26 11 27
naestformand@sifidraet.dk
Kasserer:
Hanne Ullum
Helligkorsvej 101
tlf. 53 58 66 74
kasserer@sifidraet.dk

Christian Sonne
Helligkorsvej 90
tlf. 30 78 31 72
cs@bios.au.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Stine G Pedersen
Gyvelvej 27 st.tv
tlf. 26 20 61 80
kontakt@sifidraet.dk

Kim Jensen
Sønderlundsvej 42
tlf. 35 39 93 99
kij@orifarm.com

Charl Botha
Lysevangsvej 9
tlf. 26 56 26 28
bestyrelsesmedlem@sifidraet.dk

Suppleant:
Morten Malmborg
tlf. 46 36 86 85
morten@geox-danmark.dk

Kismet Eva Munk
Helligkorsvej 75
tlf. 22 30 10 55
suppleant@sifidraet.dk

Kontakt til Senior Vest

Maria Møller West
Gundsølillevej 12
tlf. 26 49 56 23
suppleant2@sifidraet.dk

Arne Pedersen
Rønne Allé 19
tlf. 40 46 79 21
arneellen@webspeed.dk

Forretningsfører
Hanne Knörr
info@revision

Redaktionen på
Sønderlundsposten:

Sønderlundsparkens
bestyrelse:

Redaktør:
Poul Svendsen
Sønderlundsvej 47
tlf. 60934807
poulsnye@gmail.com

Formand:
Jacob Bendixen
Rønne alle 39
tlf. 30 10 03 28
jaba@tv2.dk

Sætternisse:
Erik Lund
Klokkervej 3
tlf. 22736592
laererlund@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Haar Ehlers
Klokkervej 1
tlf. 31 18 55 14
ehlers@newmail.dk

Bladet udgives af Grundejerforeningen Sønderlund., med støtte
fra vore lokale annoncører. Støt
gerne dem til gengæld.
Vi ønsker at gøre vores lille blad til
spændende læsning for såvel nye
som gamle beboere.

Malene Tappert
Sønderlundsvej 21
tlf: 22 36 31 10
malene@tappert.dk

Har du en sjov historie fra området
i gamle dage, gode have- eller byggefif, fantastiske feriefortællinger
eller om hvordan det er at bo i
Sønderlund, så skriv en mail til os.
Alt har interesse.

Mikkel Ekeløf
Poppel alle 15
tlf. 51 35 30 77
Mikkel_e@hotmail.com

Om vores Redskabsordning
Vi er så heldige at have alletiders
redskabsordning i vores grundejerforening, og den bliver flittigt brugt,
så behovet er tilstede. Jeg tænker, at vi
alle er rigtig glade for denne ordning,
og jeg har flere gange oplevet, at når
jeg fortæller om ordningen til andre, så
bliver de dybt misundelige.
Frivillige i området har sagt JA til at
have disse redskaber stående. De sørger for at hjælpe folk, når de skal hente
de enkelte redskaber, og nogen sørger
for at holde styr på de bookinger, der
kommer ind. Alt sammen, for at vi kan
få det til at fungere og nyde godt af
ordningen.
Det eneste, der forventes af os medlemmer, er, at vi behandler tingene
ordentligt.

Det er her vores (grundejerforeningens bestyrelses) SUK! kommer ind.
De senere år er der desværre sket en
forværring i at passe på vores fælles
ting – heriblandt især trailerne.
Ting kan altid gå i stykker, når vi er så
mange brugere – men HUSK at give
besked om det. Det er så ærgerligt for
den efterfølgende låner, hvis udstyret
ikke virker. En god ting er også lige
at ringe til den, der har reserveret
bagefter og give besked. Det gælder
også, hvis du er færdig med at bruge fx
traileren før tid.
De adaptere (7/13-polet adapterstik),
som er købt ind til trailerne forsvinder
desværre for et godt ord – hav lige en
tanke på det, og husk at aflevere adapterne igen efter brug.

Heldigvis har vi Axel i området
(Tjørnegårdsvej 18), som gør et stort
arbejde for at reparere trailerne – men
det kan han jo kun gøre, hvis han får
besked om skaderne. Det er flere gange
sket, at Axel selv ved et tilfælde har
opdaget skader på trailerne. Sådan bør
det ikke være. Hvis vi hver gang skulle
have trailerne til reparation på værksted, så ville det blive dyrt for os alle,
og der ville være færre penge i foreningen til nyanskaffelser, og desuden ville
trailerne være væk i flere perioder og
derfor ikke tilgængelige.
DERFOR: Vis respekt for vores fælles
ting – behandl dem, som var det dine
egne. Tænk på det, næste gang du låner
fra ordningen. God sommer fra
Susanne, Grundejerforeningen
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Referat af generalforsamling i
Grundejerforeningen Sønderlund
Generalforsamlingen blev afholdt fredag d. 9. juni 2017 kl.
17.00 på boldbanen i Sønderlundsparken, Tjørnegårdsvej 5.
11 beboere deltog i generalforsamlingen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Pkt. 1) Valg af dirigent
Susanne Holm Hansen (Poppel Allé 4), formand, bød velkommen og foreslog Christian Kjærsgaard (Tjørnegårdsvej
3) som dirigent. Christian blev valgt uden modkandidater.
Poul Svendsen (Sønderlundsvej 47) blev foreslået som referent, hvilket ingen åbenbart havde noget imod.
Christian konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og foreslog, at de tilstedeværende foretog en ganske kort præsentation af sig selv.

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning
Susanne aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:
• Under generalforsamlingen i 2016 trak Jørgen Karlsen
(Sønderlundsvej 25) sig fra bestyrelsen, og generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til selv at finde
en afløser. Kim Jensen (Sønderlundsvej 42) meldte sig
(næsten) frivilligt, og bestyrelsen er dermed fuldtallig.
• Succesrig sommerfest med levende musik. Der manglede folk til opsætning af telte. Til gengæld var der rigeligt
med folk til nedtagningen om søndagen.
• Erik Lund (Klokkervej 3) har meldt sig på banen som
layout’er af Sønderlundsposten.
• Hjemmesiden mangler stadig den sidste finpudsning.
• Det er blevet indkøbt en ny, stor trailer (med tippelad).
Medlemmerne er desværre noget sløsede med udstyret
i vores redskabsordning – især trailerne. Eventuelle
problemer med trailerne skal meldes til Axel Nielsen
(Tjørnegårdsvej 18), således at den næste låner ikke
kommer til at stå med håret i postkassen, fordi udstyret
er i stykker. Axel kan fikse det meste. Nogle at de øvrige
redskaber forsvinder desværre på mystisk vis.
• Juleglögg-arrangementet i december var en stor succes
(måske ikke mindst p.g.a. Jørgen Karlsens gode glögg–
recept), og de to gange fredagshygge i foråret har også
haft stor tilslutning.
• Flemming Haar Ehlers (Klokkervej 1, tlf. 31185514, ehlers@newmail.dk) er tovholder for dette års sommerfest,
der afholdes lørdag d. 19. august. Man opfordres til at
melde sig som hjælper i forbindelse med arrangementet.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning uden
kommentarer.
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Pkt. 3) Revideret regnskab til godkendelse
Regnskab og kasserapport visende de forskellige posteringer for perioden 1.6.2016 til 31.5.2017 uddeltes. Frank
Nielsen (Rønne Allé 34), kasserer, forelagde regnskabet.
Årets resultat var et underskud på ca. 1.460 kr., hvilket
primært skyldtes udgifter til indkøb af den nye trailer (godt
16.000 kr.), en ny grill og nye stole til redskabsordningen.
Til gengæld kostede reparation af trailere kun 1.800 kr. i
perioden.
Den store formue på ca. 89.600 kr. skyldes, at regnskabsperioden og kontingentindbetalingen sidste år blev omlagt.
Sidste regnskabsårs kontingentindbetaling dækkede derfor
to perioder (bagudbetaling og forudbetaling). Nu forudbetaler man kontingentet.
Foreningen har 175 medlemmer, hvilket svarer til godt 75%
af de potentielle medlemmer, hvilket flere dtrykte tilfredshed med, taget i betragtning at medlemskab er frivilligt.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Pkt. 4) Budget og kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for regnskabsåret
2017/2018, dvs. 225 kr. pr. husstand og 175 kr. for pensionister, og generalforsamlingen godkendte disse kontingentsatser.

Pkt. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en
suppleant
Hanne Davidsen (Rønne Allé 26), Christian Sonne (Helligkorsvej 90) og Susanne Holm Hansen var på valg.
Alle modtog genvalg.
Morten Malmborg (Poppel Allé 21) blev genvalgt som
suppleant.

Pkt. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Torben Hansen (Poppel Allé 4) blev genvalgt som revisor.
Det formodedes, at Arne Pedersen (Rønne Allé 19) er villig
til genvalg som revisorsuppleant.

Pkt. 7) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8) Eventuelt
En generalforsamlingsdeltager udtrykte beklagelse over
manglende hensyntagen i kvarteret, specielt i forbindelse
med plæneklipning og anden brug af motoriseret have

udstyr. Og larm fra fester (specielt høj musik) var heller ikke
blevet mindre. Generalforsamlingen enedes om at henstille
til, at man tager hensyn til hinanden i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. En idé kunne være, at man til fester ikke
spiller musik ude i haven men holder den indendørs. Man
bør også tænke lidt over, hvornår og hvor længe man larmer
med redskaber og fester.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede for en god generalforsamling.
Poul Svendsen (referent), juni 2017

Generalforsamling i
Sønderlundsparken I/S
Årets generalforsamling blev afholdt 9. juni 2017 i forlængelse af generalforsamlingen i Grundejerforeningen.
Der er desværre ikke udarbejdet noget referat fra generalforsamlingen i år.

Hvad går de og laver i den bestyrelse?
Grundejerforeningen har en bestyrelse
som der er valg til hvert år på generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad
gangen. Vi mødes ca.4 gange om året
til møder,som afholdes på skift hos
medlemmerne. En af de opgaver,vi
bruger en del tid på,er vores efterhånden omfattende redskabsordning. Der
skal holdes styr på,om der skal udskiftes redskaber, er der kommet forslag
til nye indkøb,og ikke mindst hvem 
der ønsker at opbevare redskaberne.
Derudover afholder G
 rundejerforenin

gen et årligt møde sammen med
bestyrelsen for Sønderlundsparken,
hvor vi aftaler,hvornår de forskellige
arrangementer skal ligge,således at de
lægges ind i kalenderen,som ligger på
hjemmesiden. Det aftales også,hvem
der er ansvarlige/tovholderefor de
forskellige arrangementer,fx fredagshygge i parken, oprydning i parken,
fastelavn, gløgg i parken til jul mm. Så
det er ikke sådan,at man er forpligtet
til at deltage i alle arrangementer. Det 
er de seneste år gået ganske godt med

at få valgt medlemmer til bestyrelsen
i Grundejerforeningen, men vi vil altid
gerne have nye med. Så tænker du,at
det kunne være noget,du har lyst til at
prøve,så er du meget velkommen til
at deltage i et af vores møder og høre
mere om,hvad det indebærer. Det er
ganske hyggeligt,og når vi er mange
nok om opgaverne,er det ikke specielt
tidskrævende. Så kom og vær med.
Mange hilsner
Bestyrelsen i G
 rundejerforeningen

Mød Maibritt
fra din grundejerforening
Hun er mere end blot en dygtig ejendomsmægler
Hun er indfødt roskildenser, bosat i Sønderlunden
og har solgt boliger i Roskilde og omegn i mere end 20 år.
Hendes detaljerede kendskab til Sønderlund gør, at alle
oplysninger om nærområdets fordele bliver formidlet
videre til potentielle købere, hvilket sikrer dig et målrettet
og effektivt salg af din bolig.
Går du i salgstanker? Så ring til Maibritt.
Måske har hun allerede en køber i sit store køberkartotek.

Ejendomsmægler Maibritt Andersen
RealMæglerne Lejkon A/S / Jernbanegade 58 / 4000 Roskilde / Mobil 4075 8811
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Invitation fra Senior Vest
til alle personer 60+ i kvarteret Sønderlund
Som det fremgår af programmet overfor – som er sakset fra vores blad SENIOR VEST – har vi mange gode
tilbud og arrangementer at byde på.
Går du og finder dig lidt alene i verden – så kom ned
til en prøvedag – tirsdage eller fredage, hvor du kan
møde positive mennesker med behov for samtale,
samvær og fællesskab med oplevelser.
Der er ikke tale om medlemsskab – Senior Vest er et
åbent hus, et værested for ældre. Man betaler for arrangementer, kaffe og drikkelse efter ønske og moderat pris.
Mødestedet har opvaskemaskine og moderne kommunikationsudstyr – EDB, Filmsprojektor og Teleslynge
for hørehæmmede. Vi har en sund økonomi og det
hele ledes og besluttes af det valgte 7 mand/kvinder
store brugerråd.
Senior Vest – er bedst!
Venlig hilsen
Brugerrådet

Faglig ekspertise og omsorg
for dig og dit kæledyr kendetegner
Roskilde Dyreklinik.
Personalet på Roskilde Dyreklinik sørger for at dit kæledyr altid er i trygge hænder.
Åbningstider: Mandag: 8-19 · Tirsdag - fredag: 8-17
Sønderlundsvej 23 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 36 08 90 ·
www.roskildedyreklinik.dk
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Senior Vest
PROGRAM Juli og August 2017
Juli - ferielukket hele måneden

August

https://youtu.be/8wv8cLCSVJM

Tirs. 1. 13.30 Åbent hus

Kopier ferieadressen ind på din computer – så kan du
se en film – eller bliver det bare en naturoplevelse i
omegnen.

Fred. 4. kl.13.30 Møde i kælderen. Kl 14.30 Fredagscafe
fælles med SJP. Tilmeldingsliste Lizzi, deltagelse 25 kr

Hyrdehøj, Hyrdehøj - rævens paradis
nær ved skov og åben mark,
gemt bag strå og ris,
i natur, i natur – ja naturligvis,
ræve gør, som ræve gør – i et paradis.
Lister sig på listefødder, vidt omkring,
rundt om hønsehusene i raske spring,
- meneskene de sover, aner ingenting,
ræven er væk i disen.
Hyrdehøj, Hyrdehøj – rævens paradis,
der hvor hyrden vogted får,
- der vor’ ture går.
Tekst og melodi /Arne

Tirs. 8. kl. 13.30 Åbent Hus Vi tester brugernes ønsker
og forventninger til den kommende sæson – kom og
sig din mening og få opfyldt dine ønsker og ideer.
Fred.11. kl. 13.30 Skovtur til traktørstedet i Boserup.
Vi mødes på Vendepladsen ved Skolerne kl. 13, og
spadserer de 377 m ind til traktørstedet sammen. Enkelte kan tilbydes bilkørsel med Vivi, Arne og Willy.
Tilmeld dig servering kaffe og kage eller drikkelse pris
50 kr til Lizzi, som også har styr på bustid m.v.
Tirs. 15. kl 13.30 Madpakkedag – sild – øl og snaps
Fred. 18. Kl.13.30 Åbent hus
Tirsd.22. kl 13.30 Åbent hus Film
– Lis og Arne finder forslag til film
Fred.25. Kl. 12.00 Høstfest samt RUNDE fødselsdage
i 2017 for fødselsårene 1927-1932-1937. Pris 150 kr,
tilmeld. og betal til Lizzi senest 11.august
Tirs.29. kl. 13.30 Banko – nu med sidegevinster og
overraskelser

Kvarteret har en gruppe på Facebook.
Her findes både listen over redskaber og nyheder
om parken, grundejerforeningen, idrætsforeningen –
og ikke mindst er rigtig mange af dine naboer også med.
Skynd dig at kigge forbi :-)

Gruppen hedder ”Sønderlundskvarteret i Roskilde”
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Generalforsamling i SIF – bestyrelsens beretning
30. marts 2017 – Bestyrelsens beretning
”Det er i dag et vejr....”
– sådan startede en fyldt hal til gymnastikopvisning i SIF.
Det var som solens forårsstråler fandt vej helt ind i hallen. Glade
børns smil, stolte forældre, skøn musik og spændende varieret
gymnastik med spring, dans, rytme og styrke. Instruktører og
hjælpeinstruktører som på fornemmeste vis gik forrest med engagement, glæde og stolthed.
For 20 år siden startede vi SIF og havde et hold med 11 medlemmer. Vi ville skabe en forening, som styrkede det lokale
sammenhold, skabte smil, spændende gymnastik og som gav
mulighed for at tage alle ind i gymnastikkens fællesskab. I dag
er vi 471 medlemmer og 52 aktive hjælpetrænere og instruktører til vores 21 hold.
Mit hjerte fyldes med en enorm stolthed:
• når jeg lytter til de etniske forældre, som smiler over de
store pigers dans med tørklæder til arabisk musik. når en
mor stråler over at se sin voksne søn på gulvet.
• Når jeg kan give en mor et særligt kram, fordi det lykkedes
at få hendes søn til at være med til gymnastik.
• Når de børn jeg kender fra skolen, lige kommer hen for en
snak og en kram
• Når instruktører ser, hvor der skal hjælpes og af sig selv går
i gang.
• Når gymnaster og trænere synger med på musikken
• Når bestyrelsen deler blomster ud og får hjælp af en flok
små drenge.
• Når hjælpetrænere og unge instruktører bliver hængende
og hygger sig med hinanden.
• Når instruktørerne anerkender og roser hinanden.
• Og ikke mindst, når der er så meget fantastisk god og alderssvarende gymnastik at kigge på, med en synlig gymnastisk
udvikling og med gymnaster og instruktør som stråler.
Det er nemlig lykkedes at skabe vores forening. Det har været
20 fantastiske år, med konstant udvikling.
”Og om mig svæver lutter lyse minder”

20 års jubilæum med udvikling, struktur og fælles ansvar
Udviklingen går stærkt, og vi skal stå tidligt op for at være med
og for fortsat at være en forening, som sætter spor i Roskilde.
Jeg har altid set det, som min fornemmeste opgave som formand at skabe forandingsprocesser, både i bestyrelsesarbejdet og i vores tilbud til medlemmer. Derfor var det et naturligt skridt, at vi får tre år siden fik en konsulent til at starte en
proces omkring organisationsudvikling og sidste år lavede et
udviklingskursus med DGI, for at skabe overblik over opgaver,
fordeling af opgaver og kalenderoverblik.
Jeg oplever, at vores arbejde med udvikling og overblik begynder at bære frugt.
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Vores struktur med blade giver nu mening, og det er tydeligt at
mærke, at alle i bestyrelsen ikke er omkring alle opgaver. Alle
kender egne opgaver, roller og forventningerne er blevet afstemt på ny. Og vi skal videre, med flere aktive frivillige.
Der skal ikke mangle noget, når SIF fejrer vores sociale pris, og
det kæmpe arbejde, som alle frivilligt laver hver eneste uge.
Det var en super fest med både korsang fra Charlotte og dans
til skøn musik. Sikke en måde at fejre vores 20 års jubilæum på.
Så bliver det ikke bedre. En fantastisk instruktørfest, med over
60 tilmeldte.
Vi har fået vores nye hjemmeside i gang, med farver og logo.
Desværre med lidt begyndervanskeligheder, og en udfordring
mht. tilmelding, som kun kan foregå på computer. Det må vi
se, om vi kan finde en løsning på. Vi håber på sigt, at det giver
bedre kommunikation til medlemmer og blandt instruktører.
Det lykkedes os i år at have programmet klar således, at tilmeldingen kunne starte inden ferien. Det er altså så godt.
Vi er nu kommet på FB og har nu 128 følgere og næsten 1500 så
opslag med billede fra vores lokalopvisning. Mer af det. Derfor
vil det være nødvendigt med hjælp i bestyrelsen til at hjælpe
med denne opgave. Så kommunikationsbladet skal styrkes.
Forhåbentligt står der meget snart et nyt springcenter. Desværre bliver det forsinket pga Dampradioen, men sikkert er det,
at det får betydning for gymnastikken i Roskilde, og vi skal være
på forkant. Derfor skal vi allerede nu i gang med den gymnastiske udvikling, instruktør udvikling og organisationsudvikling.
Vi har i år haft mange både hjælpetrænere og instruktører på
kursus. Desværre har vi ikke fået vejledning på alle hold. Heldigvis lykkedes det i år at få 3 vejledere til at sidde ved vores
lokalopvisning, så alle kunne få feedback, på deres opvisning. I
år er der igen opstået nye tiltag, som kommer fra medlemmer,
instruktører eller folk i lokalområdet. Det er måske det allerbedste ved SIF. At det er muligt at sætte noget i gang. Vi har
fået Baby-hold, dansepiger, cross-sommergymnastik og både
skigymnastikken, som nu hedder ”kroppen rundt” og herreholdet er blevet fyldt med medlemmer.

Sommeraktiviteter
Vi er nu tilbage til to tilmeldinger til vinter og sommersæson.
Det giver ekstra arbejde til bestyrelsen, og vi må igen kigge på
om det giver mening. Lige nu er tilbagemelding at gymnasterne
ikke forstår at de skal tilmelde sig igen.
I år har vi desuden fået nye tiltag i sommerperioden: Ekstra
yoga, ”kroppen rundt” træner videre, der er udendørs crossgym, faktisk hele 12 sommertilbud.

Gymnastikskole
Gymnastikskolen var igen i år en succes, og konceptet er nu på
plads. Dejligt at Phillip er tovholder sammen med Kismet. Det
er dog stadig målet at få en mere i udvalget, således at der er
flere som er med til at udvikle gymnastikskolen.

Andre Aktiviteter
I år har vi som noget nyt deltaget med det store pigehold i Roskilde kommunes lysfest. Et rigtig flot optog med musik, bevægelse og lys.
Vi havde en fantastisk fællestræning, med over 70 tilmeldte,
gymnastik og pizza og nye frivillige hjælpere.
Nytårsløb: Det er blevet en tradition, at vi ønsker hinanden godt
nytår, efter en lille løbe- eller gåtur hos Annette og Charles.
Skønt at mødes omkring andre aktiviteter.

Instruktører
I år har vi haft et spændende instruktørmøde, hvor vi fik involveret alle i foreningens udvikling. Alle fordelte sig i små udvalg
efter interesse, og snakkede om visioner, udvikling og konkrete
tiltag.
Det førte til et nyt redskabsudvalg, som aftalte dag til oprydning, udsmidning og ønskeliste. Når en flok tager sammen fat
så sker der noget, og efterfølgende har vi sammen med Tjørnegaardskolen købt for ca. 120.000 kr nye redskaber. Vores airtrack stod allerede i roskildehallen og strålede med vores logo
på.
Aktivitetsudvalg som tænker i fælles træningsture til springcenter, jubilæumsevent-udvalg som kom med gode ideer til at
finde andre måder at markere os på, dragtudvalg, som diskuterede priser og rammer for udlevering af dragter, hjælpetrænerudvalg, som planlagde arrangement for hjælpetrænere.
Måske bliver alle ideer ikke til noget, men vi skaber et iværksætterrum, hvor ideer og drømme kan skabes, og hvor det er
muligt at realisere drømme og få medejerskab af alt det, der
foregår i vores forening. Jeg tror på, at det er den bedste vej til
at udvikle den frivillige drivkraft, og til at hjælpe vores unge i
gang, med en tro på at kunne skabe muligheder selv. Derfor er
der også afsat penge til evt tiltag fra disse udvalg i vores budget.
Det skal være muligt at få en ide, og gennemføre den.

Næste år vil vi desuden indregne dragtudgifter i kontingentet
på de fleste hold, således at instruktørerne som udgangspunkt
ikke skal stå for at samle penge sammen til dragter.

Medlemstal
2013: 332 medlemmer
2014: 395 medlemmer (masterrep som nyt hold)
2015: 439 medlemmer (masterrep 59 deltagere og yoga og
Parkour som nyt hold)
2016: 471 medlemmer 25 hjælpetrænere og 27 instruktører,
samt masterrep, som er i samarbejde med DGI på 60 medlemmer. Derudover:
Sommergymnastik 103 medlemmer (113)
Gymnastikskole 71 deltagere
Fællestræning 59 deltagere

Kildegården
Det gode samarbejde med RG, HVG og Roskilde teamgym fortsætter og vi har i år i fællesskab fordelt tiderne i Kildegården
sammen med RIU. Det lover godt for det kommende samarbejde i det nye springcenter.
Vi skal i fællesskab få set på redskabsopbevaring i Kildegården,
da det stadig ikke fungere, men nu er vi enige om at lave fælles
redskabsaftaler. Det er virkelig dejligt at vi er nået så langt.

Udfordringer
Vi har i år haft en kæmpe udfordring omkring nøgle til musikskabet på Tjørnegaardskolen. Nu er det ved at blive løst, så vores brik kan åbne døren.
Vi har også haft udfordringer på vores mellemste drengehold,
hvor det har været en svær opgave at styre alle drengene. Vi
kan ikke slippe vores ønske om unge og gamle instruktører
sammen, og vi skal forlange den gode tone på alle vores hold,
så vi har fokus på at undgå mobning.

Økonomi
Vores mål om at få digitaliseret vores økonomi og få lavet et
gennemskueligt system er godt på vej, selv om posten som kasserer har været noget turbulent. Det medførte, at vi i år måtte
afholde en ekstraordinær generalforsamling. Bente kunne desværre ikke få det til at fungere med nyt job, samtidig med frivillige arbejde. Det har været en udfordring og en meget ressourcekrævende opgave at skulle finde den 3. kasserer indenfor et
år. Derfor var en enorm stor lettelse, at Hanne Ullum trådte til,
så vi ikke skulle helt forfra med ny kasserer endnu engang. Tusinde tak Hanne.
Vi har fået en forretningsfører, som varetager alle udbetalinger
og regnskab og vi håber at dette er med til at jobbet som kasserer bliver overkommeligt.
I økonomibladet har vi udviklet en ny godtgørelsesaftale, således instruktører ved underskrivelsen af samarbejdsaftalen
og med det samme er der styr på hvad godtgørelsen bliver,
for hele sæsonen. Det er en stor lettelse for både instruktører
og økonomiblad. Samtidig skaber det et overblik således, at vi
er sikre på at ingen udbetalinger overstiger taksten for godt
gørelse.
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Forslag til Fokusområder i sæsonen 2017/18
Selv om vi oprindeligt ikke ønskede at være en stor forening,
så vokser vi og nyder godt af flere aktiviteter, og flere aktive
frivillige. Fysisk og psykisk sundhed er en del af tidens trend og
fremtidens fokus, og her har vi en vigtig rolle i det lokale fællesskab og idrætsliv.
Derfor er det oplagt at følge DGI´s vision om at skabe flere
idrætsaktive generelt samt flere medlemmer og frivillige i landets idrætsklubber og -foreninger. Vi skal blot sikre, at vi fastholder den sociale dimension som kendetegner SIF.
• Udvikle vores gymnastik, og uddannelse af vores instruktører med særligt fokus på modtagning og springteknik, så vi
er klar til det nye springcenter. Sikkerhed frem for alt.
• Videreudvikle foreningen, med flere frivillige til at løfte opgaver
• Bedre opdatering på FB – så det er synligt at vi er en aktiv
forening
• Flere events, for medlemmer og åbne arrangementer
• Tættere samarbejde med skolen

•
•
•
•
•

Nye hold: Yoga for børn, crossgym. ude,
Nye navne til vores hold
Lokalopvisning flyttes på Katedralen
Vejledning til alle hold
Hold til Italien næste sæson

Afslutning
Vi er en forening som giver et ansvar og medindflydelse til vores unge instruktører og det har været en fornøjelse at se hvordan de vokser med opgaverne. Det lykkes dog ikke uden ”de
gamle” som med klogskab og erfaring støtter og griber, hvis der
er brug for hjælp. Det er en stor styrke i vores forening, at vi
hjælper hinanden.
Vi er mange, som har været med i rigtig mange år, og som trækker vores børn med ind i SIF. Det giver et fantastisk fællesskab
på tværs af aldre. Vi skal huske at lukke nye ind i vores fællesskab, så vi fastholder den gode energi, og bliver skubbet lidt
til forandringer og nytænkning. Udvikling er den eneste vej til
overlevelse.
Hanne Østergaard Bertelsen

At være instruktør i SIF
Til september starter SIF, vores lokale gymnastikforening, igen
op med sæsonens mange hold. Jeg har nu i nogle år været så
heldig at have haft mulighed for at træne foreningens herrehold. Et hold med mange forskellige mænd, unge som gamle,
trænede som utrænede. Holdet har eksisteret i mange år med
forskellige instruktører. Selve træningen har igennem årene
også ændret sig, og det sidste tiltag har været at inddrage CrossGym i programmet. CrossGym er DGIs betegnelse for Crossfit i
en vis udstrækning. Funktionel træning, som kan bruges i lokalforeninger, hvor der ikke er mulighed for at have det helt store
Crossfit-udstyr til rådighed. Selve grundprincipperne i gymnastikken er stadig en stor del af træningen, men CrossGym har
givet et pust til undervisningen, så vi favner bredere og giver
mulighed for effektiv styrke- og pulstræning.
Sidste sæson kom det helt bag på mig, at vi var ude i at have
venteliste til holdet. Vi startede sæsonen ud med at være lige
omkring 30 deltagere. Stemningen er fantastisk, og nye med
lemmer kommer stille og roligt ind i fællesskabet på en kammeratlig måde. Jeg kan komme til træning efter en arbejdsdag og
måske være lidt træt, men på holdet er der så meget energi og
humør, at min træthed er som blæst bort efter blot få minutter
på gulvet. OG det er jo mig, der er kommet for at give – men det
ender som regel med, at jeg får lige så meget igen.
Det at være så heldig at få disse oplevelser i min fritid har kun
kunnet ladet sig gøre, fordi vi i vores lokalområde har ILDSJÆLE,
som har arbejdet hårdt for at få en forening op at stå. De har
hele vejen haft ambitioner om, at foreningen skal udvikle sig,
vokse og skabe sammenhold i vores område, ikke blot mellem
voksne, men især mellem børn. TAK for det….
Jeg skriver dette for at få vist min respekt for det, som frivilligt
arbejde kan skabe, og for at fortælle alle, at det vi har LIGE HER
er unikt.
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Susanne Holm, instruktør i SIF

Husk at tilmelde dig et af vores gymnastikhold for
sæson 2017/18

Husk at tilmelde dig et af vores gymnastikh
TILMELDING
ER ÅBEN
Tilmelding
er åben www.sifidraet.dk

WWW.SIFIDRAET.DK

Vi tilbyderVIfølgende
hold HOLD
TILBYDER FØLGENDE

Herrer Cross Gym & Motion
Træning på Kildegården:
Tirsdag
Drenge
2-4 kl på Kildegården
Træning
: 19.15-20.45
Tirsdag 16.00-17.25
Børn 3-4 år
Drenge 2-4 kl Tirsdag 16.00-17.25
Onsdag 16.00 -17.00
Piger 5-6 kl
Piger17.30
5-6 kl
Tirsdag 17.30 - 19.00
Tirsdag
- 19.00
Børn 4-5 år
Drenge
- 17.25
Onsdag
17.00 - 18.00
Drenge
5-65-6
kl kl Onsdag 16.00
BoysGym
kl + Onsdag 16.00
17.25
Onsdag
16.00 - 7
17.25
Rytmechicks
12 år+
Junior 7Piger
17.30
- 19.00
Onsdag
18.00
- 19.30
BoysGym
kl + 7 kl + Onsdag
Onsdag
16.00
17.25
Ynglingepiger
16 år+ NYT
Fællesholdet 16 år + Fredag
19.00 - 21.00
HOLD!!
Onsdag 19.30-21.30
Junior Piger 7 kl +
Onsdag 17.30 -19.00
Girly & Hip Hop 9-12 år
Træning i Gymnastiksalen
på Tjørnegårdsskole
Onsdag 16.00 -17.00
Fællesholdet 16 år +
Drenge
spring/Parkour
0-1Piger
kl Mandag
16.00 - 17.20
Fredag
19.00
- 21.00
1-2 kl
Yoga Mandag 17.30-19.00 Torsdag 17.00 - 18.15
Parkour
Mandag 19.10-20.10
Piger 3-4 kl
Træning
i Gymnastiksalen
på
Torsdag
18.15 - 19.30
Tjørnegårdsskolen:
Forældre/Barn Tirsdag 17.00
- 17.55
Drenge spring/Parkour 0-1 kl
Dame
Fit
Piger 0 kl Tirsdag 18.00 - 19.10
Mandag 16.00 -17.20
Torsdag 19.40 - 20.55
Herrer Cross Gym & Motion Tirsdag 19.15 - 20.45
Yoga
Babygymnastik 1-2 år
Børn 3-4
år Onsdag 16.00 Lørdag
- 17.00
Mandag
17.30-19.00
8.45-9.25
Børn 4-5 år Onsdag 17.00 Kroppen
- 18.00rundt/Grundtræning
Parkour
Mandag
19.10-20.1012 år + Onsdag
Rytmechicks
18.00
- 19.30
Lørdag
9.30 -11.00
Forældre/Barn
NYT HOLD !!Ynglingepiger
16 årgrundtræning
+ 19.30 - 21.30
Motorisk
for børn
Tirsdag 17.00 -17.55
med særlige
behov
NYT HO
Girly & Hip Hop 9-12 år Onsdag
16.00
-17.00
LD!!
Søndag 10.00-11.00
Piger O kl
Piger
1-2
kl
Torsdag
17.00
18.15
Tirsdag 18.00 - 19.1O

Piger 3-4 kl Torsdag 18.15 - 19.30
Du kan læse om de enkelte hold samt se instruktører
Dame
Fit Torsdag 19.40 - 20.55
at se
på vores hjemmeside www.sifidraet.dk
Vi glæder osItilF
S
Babygymnastik 1-2 år Lørdag 8.45 - 9.25
i
dig
Kroppen rundt/Grundtræning Lørdag 9.30 - 11.00
NYT HOLD!!Motorisk grundtræning for børn med sæ

SOMMERFEST
Lørdag den 19. August 2017
Festudvalget har den store fornøjelse at indbyde til sommerfest i år.
Vi håber at mange har lyst til at deltage, det bliver helt sikkert hyggeligt .
Kom og mød nye som gamle ’naboer’.
Sommerfesten foregår i vores fælles anlæg på legepladsen.
Tilmelding ikke nødvendig.
Program:
Kl. 15.00 – 16.30.
Fælleslege for de små. Bordtennis og boldspil for de større børn
Kl. 15.30.
Kaffe og kage ( alle er velkommen til at bage en kage og tage med til salg )
Kl. 17.00.
Der tændes op i grillerne
Kl. 18.00.
Fællesspisning. Medbring din egen mad .
Vi vil bede alle om at medbringe en gave til en fælles gavepulje. Du bestemmer selv
hvad gaven skal koste og det må også gerne være noget brugt men godt.
Køb af lodder og trækning af gaver
Musik og dans om aftenen

Vi har brug for frivillige til:
Fredag den 18. august

Lørdag den 19. august

Søndag den 20. august

1. Telte sættes op kl. 18.00
2. Borde og stole hentes
og stilles op
3. Der skal laves strøm og sættes
lamper op

1. Der skal duge og evt. pynt på
bordene
2. Fadølsanlæg sættes op
3. Mikroovn, køleskab og
kaffemaskine sættes op
4. Sætte grill op
5. Tænde grill

1. Telte pakkes sammen
2. Oprydning
3. Borde og stole retur
4. Køre til KARA med affald

Skriv hvilken opgave du vil tage til Flemming Haar Ehlers på Facebook
eller læg en seddel i postkassen hos Klokkervej 1.
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FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
”.... og vi er her alle sammen”
Tekst og fotos: Sønderlundspostens udsendte medarbejder
Ja, og så er det ikke engang løgn. De (vi)
var der alle sammen. Adel og borger,
præster og bønder. Ung som gammel,
høj som lav – hvem ”høj” og ”lav” så end
er for nogle størrelser i vore dage. Faktisk var der også rigtig mange unge og
yngre mennesker, hvilket jeg så allerede
ombord på færgen fra Ystad til Bornholm
om onsdagen, og det er jo fantastisk. Jeg
havde faktisk regnet med, at de ældre
generationer ville dominere blandt deltagerne.
”Vi er her alle sammen” var Bornholms
borgmester Winni Grosbølls indgangsreplik ved åbningen af Folkemødet torsdag
d. 15. juni. Jeg har hende mistænkt for at
have linjen fra hendes børns børnehave.
Jeg mener i hvert fald at kunne huske noget om, at børnene sidder i rundkreds og
synger om, at Søren er her, og Mette er
her, …. og ”vi er her alle sammen”.
Som det jo nok er fremgået af ovenstående, har jeg netop været til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Sol det meste
af tiden, også skyer, dog lidt blæsende
ind imellem, kraftig regn fredag morgen mellem kl. 6 og 7.30 og et par lettere regnbyger ud på aftenen fredag, og
derefter kørte solen så ellers stort set
derudaf igen. Det skal dog retfærdigvis
siges, at så godt har vejret ikke altid artet
sig igennem årene.
Det var mit første Folkemøde. De øvrige
år har jeg ment, at arbejdet havde førsteprioritet, så der syntes jeg ikke, at det
var aktuelt for mig at deltage – og det er
selvfølgelig noget vås. Men nu da jeg er
blevet pensionist, var det da bare om at
komme afsted. Og lad mig sige det med
det samme: Jeg kan ikke nøjagtigt definere, hvad mine forventninger var, men
de var da pænt høje. De blev bestemt
ikke skuffede. Jeg er absolut begejstret
for arrangementet og hele ideen. En rigtig spændende oplevelse.
Men hvor skal jeg begynde, og hvor skal
jeg slutte? Jo, det startede allerede, da
jeg steg ombord i Bornholmerbussen
ved Københavns Hovedbanegård. Ved
siden af mig satte der sig en mand,
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der gerne ville snakke, og på sædet foran
sad en ung fyr, der også gerne ville. Det
viste sig, at ham ved siden af mig var
retsstatsmand, som jo efterhånden er
en uddøende race. De har 200 medlemmer tilbage – men Ib Christensen skulle
efter sigende stadig være still going
strong, selvom han må være i slutningen af 80’erne. Den unge fyr var Alternativet-mand, så snakken gik lystigt hele
vejen gennem Sverige til Ystad. Og det
var også noget, der karakteriserede Folkemødet. Når man satte sig på en bænk,
hvor der også sad andre mennesker, gik
der ikke mange øjeblikke, før man faldt
i snak.
Folkemødet opstod efter inspiration fra
politikfestivalen Almedalsveckan, der
startede i 1968, og som hvert år afholdes på Gotland i uge 27. I 2008 og 2009
deltog repræsentanter fra Bornholms
Regionskommune i Almedalsveckan og
blev stærkt interesserede i konceptet, og
Bertel Haarder, der dengang var indenrigs- og sundhedsminister, var inviteret
i 2010 og blev ligeledes begejstret. Han

skulle dermed blive ”Folkemødets far”,
idet Bornholms Regionskommune med
borgmester Winni Grosbøll i spidsen var
vakse ved havelågen og søgte Indenrigsog Sundhedsministeriet om støtte til at
arrangere noget lignende. Resten er,
som man siger, historie. Det første Folkemøde blev afholdt i 2011, hvor godt
70 partier, organisationer, virksomheder
og foreninger arrangerede omkring 250
events af forskellig art, og der deltog
ca. 10.000 mennesker. Disse tal er over
årene steget med rivende fart, således at
der i år, så vidt jeg er orienteret, deltog
godt 800 arrangører af så at sige enhver
art, der til sammen stod for omkring
3.200 forskellige events. Man regner
med, at der sidste år deltog ca. 100.000
mennesker over de fire dage, Folkemødet varer, og jeg kan ikke forestille mig,
at antallet var lavere i år. Måske snarere
tværtimod!
Fra og med i år drives Folkemødet ikke
længere i Bornholms Regionskommunes
regi. Der er dannet en Foreningen Folkemødet med bestyrelse, direktion og

sekretariat. Den administrerende direktør er bornholmer, og kommer med en
pænt stor ballast, idet han tidligere igennem nogle år stod i spidsen for Distortion-festivalen i København. De logistiske
og sikkerhedsmæssige opgaver udføres
i et samarbejde mellem kommunen og
foreningen.
Før jeg tog afsted onsdag d. 14. juni
havde jeg studeret programmet for de
fire dage på Folkemødets hjemmeside
(se folkemoedet.dk). Eller studeret og
studeret. Det er måske så meget sagt.
”Skimmet” er nok et mere velvalgt ord.
For det tog flere timer at komme igennem det for at notere de events, debatter, taler og arrangementer ned, som det
kunne være interessant at overvære. Lavede en bruttoliste med ”need to”-emner. En liste, som også omfattede ”niceto”-emner, ville have gjort sagen totalt
uoverskuelig. Men ”need to”-listen var
næsten også en håbløs opgave. Der var
så meget spændende, og mange ting
foregik på samme tid eller overlappede
hinanden, så der måtte virkelig prioriteres benhårdt. Det er simpelthen nødvendigt. Man bliver nødt til nøje at udvælge
nogle relativt få ting, som man ønsker at
overvære og så nøjes med dem. Ellers
bliver det bare kaos og brudstykker, som
man ikke kan bruge til noget som helst,
og dermed spild af tid. Da jeg kom til Allinge om torsdagen fik jeg straks fat i det
samlede program, en sag der fylder ca.
100 sider med fire spalter på hver side
med angivelse af emne, arrangør, tre-fire
linjers beskrivelse af emnet, tidspunkt
og sted. 100 sider!!! Man er velkommen
til at låne det og kigge i det.
Egentlig giver det god mening at sammenligne Folkemødet med Roskilde Festival. I lighed med Roskilde vandrer folk
også her i stride strømme fra det ene arrangement til det andet. I stedet for musik (det skal dog lige nævnes, at der også
var megen musik og sang, især fællessang, under Folkemødet, hvilket er rigtig
dejligt – men der var også mulighed for
at høre fx Medina og Randi Laubæk) er
det så bare debatter, der foregår overalt
i de mange telte rundt omkring i Allinge.

Det er politikernes, interesseorganisationernes, foreningernes, medieverdenens,
virksomhedernes og kulturens Roskilde
Festival – men absolut også de menige
medlemmer af det danske folks festival.
Alle, der ønsker det, kan komme til orde
og diskutere de forskellige emner med
de ”professionelle”. Som på Roskilde
er der rigtig mange frivillige, der hjælper til med at få det hele op at stå. Til
forskel fra Roskilde Festival var der dog
ingen ”smat”, og den noksom bekendte
lugt af tis i hegnene rundt omkring var
også fraværende. Endelig er det gratis at
blive lukket ind til Folkemødet, hvor det
koster ca. 2.000 kr. (godt nok inklusive
camping) at deltage på Roskilde.
Folkemødet åbnedes officielt torsdag
kl. 12 fra hovedscenen med Reimer Bo
Christensen som den, der bandt indslagene sammen. Winni Grosbøll lagde for
og blev efterfulgt af formanden for bestyrelsen for Foreningen Folkemødet,
der betegnede Folkemødet som ”Grundlovsdag på viagra”. Så holdt Lars Løkke
Rasmussen (hvis mor er bornholmer) en
tale, hvorefter der var nogle fællessange
(med Bertel Haarder som forsanger).
Straks efter åbningen løb jeg ind i en fra
min gymnasieklasse på Rønne Statsskole
på Bornholm (1966-69) (hun har i øvrigt
boet i Roskilde i mange år), og kort tid
efter mødte jeg en fra en parallelklasse,
og jeg tænkte: ”Hold da op, det stikker
da helt af, det her.” Hvad kunne det ikke
ende med, når man kunne rende ind i
to mennesker, man kender, på under en
halv time? Jeg vidste, at to fra det Danske Bank-fodboldhold, jeg stadig spiller
på, fordi spillere i Masters-aldersklassen er en knap vare, også deltog, og jeg
mødte den ene (i øvrigt en bornholmer).
I hvert fald to af mine Natteravne-kollegaer her fra Roskilde var også med. Den
ene mødte jeg. Han var ordstyrer på en
debat i Enhedslistens telt om ”Finansministeriets forunderlige regnemaskine”
med deltagelse af Pelle Dragsted (MF for
EL), Arbejderbevægelsens Erhvervsråds
cheføkonom og Christen Sørensen, tidligere overvismand. Jeg syntes i øjeblikket, at jeg forstod en del af det, de snak-

kede om, men jeg må nok indrømme, at
meget gik over min forstand og et godt
stykke ind i præstens.
Jeg vidste også, at min gode fodboldkammerat her fra RB, Viggo, og hans kone var
til Folkemødet, og Gud hjælpe mig om vi
ikke – uden at vi havde lavet nogen som
helst aftale om det – hver dag rendte ind
i hinanden på et eller andet tidspunkt.
Og det var svært hyggeligt. Viggo og jeg
genså fx EM-finalen mellem Danmark
og Tyskland i 1992. Det var Foreningen
af Restauranter og Barer i Danmark (tror
jeg nok), der fredag eftermiddag viste
den på storskærm ud for det sted, hvor
de holdt til, og så serverede de i øvrigt
gratis fadøl i passende mængder! Og der
blev jublet igennem, som kampen skred
frem! Igen! Om aftenen, da det småregnede, søgte vi ly i Finansforbundets
telt, og hvem løb vi på der? Jo, såmænd
Karsten henne fra Rønne Allé, der var på
vej hjem, men han havde dog ikke mere
travlt, end at han havde tid til at byde os
på en fadøl.
Og hvem var det så, der var på Folkemødet? Jamen, det var jo dem alle sammen.
For at antyde noget af spændvidden, kan
jeg sige så meget, at jeg – selvfølgelig ud
over alle mulige slags politikere – så Jacob Holdt (Amerikanske Billeder), Anne
Sofia Hermansen (har en mening om alt
i Berlingske), Vincent Hendricks (filosofiprofessor), Poul Madsen (EkstraBladet),
Per Larsen (tidl. chefpolitiinspektør),
Lars Bom (skuespiller), Joy Mogensen,
Lars Seier Christensen (Saxo Bank), Peter Loft (fhv. departementschef i Skatte
ministeriet, nu kommunaldirektør på
Bornholm) – ja, og så Poul Svendsen
(pensionist), og de er blot et meget lille
udvalg. Og arkitekten Bjarke Ingels (BIG)
var blandt debatdeltagerne. Det siges,
at på politiker-siden var omkring 140 af
Folketingets medlemmer til stede, 2/3
af Danmarks borgmestre, og selvføl-
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gelig også en masse politikere fra regionerne. Margrethe Vestager repræsenterede EU-Kommissionen.
Der var en fantastisk fin, glad og afslappet stemning overalt. Lars Løkke tullede
rundt – godt nok med et par jakkesæt
inden for rækkevidde og sikkert også et
par ”usynlige” i kølvandet. Søren Pape
Poulsen stod pænt i kø i SuperBrugsen.
Jeg kunne blive ved. Alt, hvad der kunne
krybe og gå af mediefolk, kommentatorer, politiske analytikere, etc., etc., var
der selvfølgelig også. DRs Deadline-folk,
alle Besserwisserne fra TV2 News med
Jarl Cordua (bornholmer) i spidsen.

sandelig ikke ville gå glip af Folkemødet.
Der var endda deltagere fra Sydkorea,
der gerne ville finde ud af, hvad sådan
en demokrati-/politikfestival var for en
størrelse.
Roskilde Festivals tidligere talsmand Leif
Skov var der. Var efter sigende engageret
af Foreningen Folkemødet til at komme
med indspark og ideer til fremtidens
Folkemøder, for man ønsker løbende at
optimere og tilrette arrangementet og i
øvrigt alle forhold i forbindelse med Folkemødet – også hele atmosfæren omkring det.

Nå, ja, og så må jeg jo ikke glemme ”Påske” og ”Pinse”. Og hvem er det så lige,
de er? Jo, det er to Hus Forbi-sælgende
landevejsriddere, der havde fast stadeplads på Allinge Torv, og hos hvem politiet sidste år indlagde sig uvisnelig hæder ved – gratis – at transportere dem og
alt deres habengut tilbage til Rønne, da
Folkemødet var forbi.

Hvilke emner var det så, der blev diskuteret? Spørgsmålet bør måske snarere
være en konstatering: Nævn et emne,
og jeg kan fortælle – ikke OM det blev
diskuteret, men AT det blev diskuteret.
Udvalget spændte næsten så bredt, at
det nærmest ikke giver nogen mening at
give eksempler. (Som nævnt ovenfor, er
man velkommen til at låne programmet
– men jeg skal have det tilbage).

Den britiske ambassadør var der, og den
franske, og ligeså den russiske. USA’s
tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, var der også, men nu som
privatperson. Han erklærede, at han så

Ifølge den gratis avis, Folkemødeavisen,
der hver dag blev udgivet om tidligere og
kommende begivenheder, var sundhed,
demokrati, debat, børn og unge, politik,
uddannelse, forebyggelse, arbejdsmar-

/ Joëlle’s frisør
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ked og kultur i nævnte rækkefølge de
emner, der hyppigst var genstand for
debat.
Derfor vil jeg hellere nævne nogle af de
debatter eller arrangementer, jeg selv
overværede.
Som nævnt ovenfor den officielle åbning
og Enhedslistens debat om Finansministeriets forunderlige regnemaskine.
Så var der en diskussion mellem Stine
Bosse og Inger Støjberg om flygtninge og
indvandrere. Den russiske ambassadør
diskuterede Nord Stream 2, forsyningssikkerhed og den indbyrdes forsyningsafhængighed mellem Rusland og Europa
med direktøren for Energi Danmark
(Nord Stream 2 er en naturgasledning,
der er planlagt til at gå gennem dansk
farvand tæt forbi Bornholm, og som
der er megen politisk debat omkring).
”Åben have med Søren Pind (født på
Bornholm) og Bertel Haarder” samlede
en stor menneskemængde til fællessang
– for en stor dels vedkommende sange
fra Højskolesangbogen, samt sange med
ny tekst af Bertel Haarder. ”ATS live”:
Gorm Vølver og Ole Rasmussen fra Politikens At Tænke Sig på slap line. Særdeles morsomt, og hele Gæstgiverens gård
var totalt besat. Interview med Danske
Banks administrerende direktør Thomas
Borgen om bankens rolle i samfundet.
Debat med blandt andre Stine Bosse og
Christine Antorini om, hvorfor ikke flere
erhvervsledere blander sig i den almindelige samfundsdebat. Hvorfor er det
altid, og næsten kun, Asger Aamund,
der fører sig frem? Hvert parti havde i
løbet af dagene hver en halv time, hvor
de (som regel partilederen) fra hovedscenen kunne komme med deres synspunkter, og her var det helt klart de tidspunkter i løbet af Folkemødet, som var
mest præget af traditionel politisk tale,
men pakket ind i utraditionelle indslag.
Jeg nåede desværre kun at overvære tre
af partiernes indlæg.
Der var også ”Opsang til folket”. Små
5-minutters indslag oppe fra et gavlvindue i biblioteket jævnt fordelt hen over
dagene, hvor en person, ofte en eller
anden slags politiker, i megafon forsøgte
at sige folk nogle borgerlige ord. Det
var helt klart inspireret af Jan Gintbergs
”Tale til nationen” i Tæskeholdet. Meget
interessant indslag.
Hver aften var der ”Festaften” på hovedscenen. Torsdag aften underholdt
Østre Gasværk og Folkeklubben, og lør-

malt seks. Der er ikke særlig mange taxaer på Bornholm, vist nok ikke en gang
20, så der var fragtet en del ekstra taxaer
over fra København. Jeg har ladet mig
fortælle, at taxachaufførerne de første
par år, Folkemødet fandt sted, nærmest
skulle tvinges til Bornholm. Det er ikke
længere tilfældet. Nu står de nærmest i
kø for at komme afsted, hvilket ikke er så
underligt, da det de normalt skal bruge
en uge for at tjene, skal de måske kun
bruge en enkelt dag for at tjene under
Folkemødet.

dag aften var der festtaler og underholdning med Annisette og The Savage Rose,
og til sidst stort fyrværkeri – en slags afslutning, selvom der også var alle mulige
slags arrangementer til lidt ud på eftermiddagen om søndagen.
Det er mit indtryk, at debatterne rundt
omkring foregik på en sober, afslappet
og lyttende måde – selv den mellem
Stine Bosse og Inger Støjberg. Folk kom
til orde, og der var god mulighed for tilhørerne til at stille spørgsmål. Man gav
hinanden lejlighed til at tale ud uden idelige, irriterende afbrydelser. Der var dejlig langt til Clement Kjersgaards uudholdelige, afbrydende speed-snakker stil.
Og sådan som jeg oplevede det, var der
masser af tilhørere til debatterne overalt
i de telte, man kom forbi på sin vandring
frem og tilbage igennem Allinge, der
var helt spærret af for bilkørsel, så der
var etableret fire parkeringspladser lige
uden for byen.
Under mit ophold boede jeg hos min
søster og svoger i Rønne. Jeg har tre søskende på Bornholm, så jeg kunne sådan
set vælge og vrage, hvor jeg ville bo, men
transportmæssigt lå Rønne bedst for.
Det bornholmske trafikselskab BAT kørte
med halvtimesdrift fra og til de vigtigste
lokaliteter på øen, og som pensionist kører man på barneklippekort (ak, ja, det er
vel den vej, det går), så det kostede kun
fire klip (20 kr.!) at komme fra Rønne til
Allinge. For at kunne dække transporten
var der indforskrevet en hel del ekstra
busser. Færgen (det tidligere BornholmsTrafikken) sejlede vel nærmest i pendulfart mellem Ystad og Rønne, og DAT (Danish Air Transport), der beflyver Bornholm, havde vist også fly i luften til og
fra Bornholm nærmest konstant. På den
mest trafikintense dag landede der vist
godt 25 fly i Rønne Lufthavn mod nor-

Som følge af situationen rundt omkring
i verden med gale mennesker, der kan
finde på de mærkeligste ting, var politiet
meget synligt til stede under Folkemødet. Heldigvis havde de vist næsten intet
at bestille rent politimæssigt, og jeg er
sikker på, at de gik rundt og hyggede sig
lige så meget som alle andre.
Jeg synes, at Folkemødet blev afviklet
meget gnidningsfrit og afslappet, og i
en glad og positiv stemning. Logistikken
fungerede fint. Generelt pæne, rene og
tilstrækkelige toiletforhold uden køer af
betydning, og god mad i de forskellige
madboder rundt omkring, og også her
overkommelige køer. De enkelte arrangementer kørte på skinner efter tidsplanen, og jeg fornemmede ikke, at de
forskellige debatter og arrangementer
blev generet særlig meget af hinanden,
selvom der nærmest kun var en teltdug
mellem dem.

Der har med jævne mellemrum været
røster fremme om, at Folkemødet skulle
flytte rundt til andre steder i Danmark. At
det ikke var noget, som Bornholm skulle
have monopol på. Det er naturligvis forståeligt, hvis man rundt omkring i landet
godt kunne tænke sig at få fingre i et sådant arrangement med alt, hvad det kan
kaste af sig af branding og økonomisk
gevinst, for der er vist ingen tvivl om, at
det – godt nok sammen med flere andre
forhold – har givet Bornholm et kolossalt
løft. Jeg tror dog, at næsten alle aktører
er særdeles veltilfredse med, at det foregår på Bornholm. Et lidt ”isoleret” sted,
der indbyder til at hænge ud på stedet i
længere tid i stedet for at tage hjem og
i seng. Arrangørerne har opbygget stor
ekspertise. Det er meget hurtigt blevet
en rigtig god tradition – flere aktører siges at have booket sig ind på hoteller, i
lejligheder og huse og alle mulige andre
steder flere år frem i tiden! De tror på
det.
Jeg har i ovenstående forsøgt at komme
bare lidt rundt om de ting, der skete under Folkemødet, men det yder på ingen
måde arrangementet fuld retfærdighed.
Folkemødet skal opleves, ses og høres
med egne øjne og ører. Jeg skal helt sikkert igen afsted til Folkemødet på Bornholm midt i juni næste år, og jeg håber,
at min beretning måske vil kunne lokke
andre af Sønderlundspostens læsere til
også at deltage. Såååå…. ses vi?
Poul Svendsen, Sønderlundsvej 47

ANNONCE:

FRITGÅENDE BØRN I PARKEN
Som ’blå mand’ i Sønderlundsparken går jeg ofte en tur rundt i anlægget for at se på dets tilstand og for at samle diverse skrald op og
smide det i affaldssækken, således at der er rimeligt rent og pænt og
indbydende i området.
Jeg oplever desværre jævnligt, at der hist og her ligger hundelorte, og
jeg tror, at vi alle kan være enige om, at det jo ikke er specielt lækkert.
I, der er hundeejere, er naturligvis meget velkomne til at gå en tur i
anlægget for at lufte jeres hunde. Men det ville altså være fint, hvis I
havde hunden i snor, således at I har styr på, for det første hvor hunden er, og for det andet hvor den eventuelt lægger en pølle, således at
I straks kan samle op efter hunden.
For husk på: DER ER FRITGÅENDE BØRN I PARKEN!
Den ’blå mand’
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Natteravnene
I sidste års Sønderlundsposten skrev
jeg lidt om mine oplevelser som
Natteravn i Roskilde, og jeg har i det
forløbne år været ude på en del ture.

har til os, og vi har haft mange gode
samtaler med de unge – nogle gange
samtaler, som de sikkert ikke ville tage
med deres egne forældre.

Der har på mine ture sammen med de
andre Natteravne været rigtig mange,
gode oplevelser sammen med Roskilde
og omegns søde og dejlige unge mennesker, som møder os med glæde og
positivitet. Vores blotte tilstedeværelse
i gadebilledet giver tryghed og ro, og
alle – lige fra almindelige mennesker
vi møder på gaden til politiet – udtrykker stor respekt for vores arbejde.
Mange af de unge mennesker spørger
os, hvad vi egentlig får for at gå rundt
og passe lidt på dem, og når de så får
at vide, at det da er noget vi gør gratis
og frivilligt som voksne, ansvarlige
mennesker, kan de næsten ikke tro
det, men det får dem bare til at vise os
endnu større respekt og tillid. Det er
næsten helt rørende, hvor stor tillid de

Vi er ca. 100 aktive Natteravne i Roskilde, men der er naturligvis altid brug
for flere frivillige, ansvarlige voksne
til at skabe øget tryghed for vores
unge mennesker i nattelivet, så vi kan
dække endnu flere ture, tidspunkter og
områder.
Du er altid velkommen til at gå med
på en helt uforpligtende prøvetur for at
finde ud af, om det skulle være noget
for dig. Og der er flere muligheder for
at komme i kontakt med foreningen:

Du er også velkommen til at kontakte
mig (poulsnye@gmail.com), hvis du
har spørgsmål eller ønsker yderligere
oplysninger. Jeg vil så forsøge at svare, og vil under alle omstændigheder
kunne sende dig videre til nogen, der
fx vil kunne arrangere en prøvetur for
dig.
Jeg håber, at du efter at have læst dette
har fået lyst til at bidrage til at skabe
tryghed for vores alle sammens unge
mennesker, når de færdes rundt omkring i Roskilde og byens natteliv. Jeg
vil lige pointere, at du fuldstændig selv
bestemmer, hvor ofte du ønsker at gå.
Det er helt op til den enkeltes tid, lyst
og lejlighed.

• roskilde.natteravnene.dk
• facebook.com/natteravnene.roskilde
• tlf. 81 75 97 07 (Klaus Walmod,
formand for
Natteravnene i Roskilde)

Poul Svendsen, Sønderlundsvej 47

Farvehuset i Roskilde er mere end bare maling. Meget mere.
Maling & tapet

•
•
•
•
•
•

TÆPPER & GULV tæpper, vinyl, linoleum, løbere mv. inkl. montering
SOLafskærmning; markiser, rullegardiner, plissé mv. inkl. montering
MALER arbejde (i samarbejde med proff. malermestre)
UDLEJNING af maskiner
TAPET Sjællands største sortiment uden for København
INDRETNINGshjælp, førsalgsrådgivning og farvevejledning

49 år i Roskilde

og der er mere....

PRISGARANTI - det har vi altid haft - det bliver vi ved med at ha’
FAGUDDANNET personale, hver dag
Solafskærmning inde/ude

TID - vi har altid tid til at hjælpe dig, og til at kigge efter om der er flere på lager - vi sender dig ikke hjem med
‘hvis der ikke er nogen på hylden, har vi ikke flere’!
KUNDEKLUB - Heftige rabatter, gratis medlemsskab, ingen spam
TONEGARANTI - Vi justerer din farve indtil du er tilfreds

Gulvbelægning

GRATIS PARKERING - i gården
PROFESSIONELLE MONTØRER - til solafskærmning og gulvbelægning
LOKALT ENGAGEMENT - Vi er lokale, bor lokalt og støtter det lokale. Både erhvervsliv, kulturliv og
ungdomsliv. Så når du handler hos Farvehuset, er du med til at støtte det lokale.

Autolak

Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde, Tlf 4636 1666
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Brudstykker af en ’blå mands’ dagbog
Dette indlæg er stort set identisk med
den ”beretning”, jeg aflagde på Sønderlundsparken I/S’ generalforsamling
d. 9. juni, men da det måske er en god
idé, at brede budskabet ud til andre
end dem, der deltog ved den lejlighed,
kommer den også her:
Sidste år tilbød jeg mig til bestyrelsen
i Sønderlundsparken som ’blå mand’ i
vores grønne område – et tilbud, som
de meget gerne tog imod. Jeg var lige
gået på pension og mente nok, at jeg
– trods en presset pensionistkalender
– kunne finde lidt tid til at kigge til
området. Nu er der så gået et år, og det
var måske passende lige at give et kort
rids af, hvad jeg som ’blå mand’ har
foretaget mig, så her er nogle ”brudstykker af en ’blå mands’ dagbog”.
Lige efter sidste generalforsamling
lagde Erik Lund og jeg ud med en
gennemgang af området, dvs. mest
klipning af grene, så der var til at komme frem i anlægget, græsslåning og
diverse oprydning.
Sidenhen har jeg i højsæsonen, som
regel to gange om ugen lige op til og
lige efter weekend’en, gået en runde
for at samle diverse skrald i området
og på fortovene ud for området. I lavsæsonen har jeg nøjedes med en enkelt
runde om ugen. Men uanset årstiden
har der altid været noget at samle op.

Og jeg samler alt op, lige fra ølkapsler,
slikpapir og cigaretskodder – masser
af cigaretskodder: Det lader til, at
nogle rygere ikke opfatter cigaretskodder som affald – og så til en gammel,
halvt sammenkrøllet mikrobølgeovn,
der lå ved plankeværket ind mod naboen oppe i det sydvestlige hjørne af
Holbækvej.

ærinde derude, jeg har sømmet en del
brædder i banderne omkring boldbanen fast, slået græs, klippet lidt grene
ned, en gang imellem tjekker jeg også
lige toilettet. Senest har jeg på bestyrelsens anmodning indkøbt lidt forskellige redskaber til brug i området,
specielt i forbindelse med de jævnligt
tilbagevendende rengøringer.

Plus hundelorteposer. Det er ret imponerende, hvor dårlige folk er til at ramme affaldskurvene og skraldespanden.
På en af mine seneste runder fandt
jeg en pose liggende på jorden kun
ca. 20 cm fra skraldespanden! Nogle
gang ligger der også ”uindpakkede”
hundelorte! Det seneste større ”fund”
gjorde jeg for ikke så lang tid siden,
nemlig en fodmassagepude – tilsyneladende funktionsdygtig – der lå oppe
ved vandtårnet. Hvad cigaretskodder
i øvrigt angår, ligger der flest ved
bænkene – og specielt bænkene ved
pétanquebanen, men det er måske også
lidt for meget forlangt, at man bevæger sig en meter for at smide sit skod
i affaldskurven i stedet for på jorden,
hvor man sidder. Det sidste er selvfølgelig lidt nemmere. Og glasskår fra
ituslåede flasker finder jeg desværre
også jævnligt.

Og så har Flemming Haar Ehlers
og jeg sat lidt plankeværk op i de to
åbninger ud mod Holbækvej. Dét ved
lågen måtte retableres og repareres
flere gange, fordi der åbenbart var
nogen, som ikke syntes om, at de ikke
længere uden videre kunne komme ind
i anlægget fra Holbækvejssiden. Det
er så nu blevet fjernet, men så vidt jeg
forstår, har bestyrelsen nogle planer i
den henseende.

Men i øvrigt har jeg ryddet op i skuret
og været på KARA et par gange i
forbindelse med, at jeg selv har haft

Caroline Wozniacki plejer at sige:
”Jeg ta’r én kamp ad gangen”, så jeg
er også klar til at tage et år til som ’blå
mand’ – hvis bestyrelsen og jeg da
ellers kan komme nogenlunde overens om honoraret. Jeg kan i hvert fald
sige, at jeg har haft det meget fint – og
hygget mig – med at kigge lidt efter
anlægget.
Poul Svendsen
Sønderlundsvej 47
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ANNONCE:

HUSKAT....
Der står et fint udendørs
bordtennisbord med stålnet oppe i vores park, ved
vandtårnet.

Man skal selv have bat og
bolde med.

Mvh Sønderlundsparken

Fastelavn 2017
Fastelavn i Sønderlundsparken var som altid et
tilløbsstykke! Her er årets konger og dronninger
(ikke nødvendigvis de, der er på billederne - især
ikke ham fjolset med den tykke mave og hatten...):
0-4 år:
Konge: Johan, Rønne alle 39...
Dronning: Terassa, Sønderlundsvej 12
5-9 år:
Konge: Emil, Poppel alle 15
Dronning: Ronja, Sønderlundsvej 21
10-16 år:
Konge OG
Dronning: Johannes, Sønderlundsvej 22
Over 17 år:
Konge: Troels, Poppel alle 43
Dronning: Jens, Sønderlundsvej 21
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ANNONCE:

BIKE & RUN stafetten kommer til
Roskilde d. 23. september 2017.
Vi vil rigtig gerne samle nogle hold
fra vores lokale område SØNDERLUND til Danmarks sjoveste stafet.
Hvert hold kan bestå af 3 løbere og 2
cyklister, lige som sidste år, eller som
noget nyt, 6 løbere og 2 cyklister.
Altså hvert hold kan være på op til 8
deltagere.
Stafettens løbere kommer til at løbe i
naturen på rutens 2,5 km (hvor den
tidligere år har været 5 km). Den skal
gennemløbes 6 gange. I kan som hold
frit vælge, om en løber skal løbe to
runder, eller to løbere tager en runde
hver, før I skifter - men efter to løberunder skal I skifte til cykel.

Cykelruten på 13,6 km er lagt i
naturskønne omgivelser, hvor indtil
flere bakker skal bestiges. Løberuten
foregår hovedsageligt på grus/græs,
og den slanger sig langs fjorden og
ind i områdets flotte natur.
Hold på 5 deltagere: 545 kr. (dvs. 109
kr. pr. person)
Hold på 6-8 deltagere: 645 kr. (dvs.
max 107,50 kr. pr. person)
Startsted: Ved Strandvænget på Sankt
Hans Hospital kl. 10.
Har du lyst til at deltage, så er det
eneste, du skal gøre at skrive til os på
mail – så sørger vi for at få sammensat hold og lave en fælles tilmelding,
samt sende dig flere oplysninger vedr.
arrangementet.

Er du blevet nysgerrig – så kan du
med fordel gå ind og læse mere på
www.bikeandrun.nu – find by: Roskilde og læse her.
Du skal sende din besked ”JA, jeg vil
gerne deltage og jeg vil gerne cykle/
løbe?” til mail: susanneholm1966@
gmail.com senest d. 1. september – så
har vi lidt tid til at få sat hold sammen og indhente betalinger fra jer
inden den sidste tilmeldingsfrist til
arrangementet.
KOM OG VÆR MED til nogle sjove
aktive timer.
De bedste sommerhilsner fra
Torben og Susanne, Poppel Allé 4

Kvarteret har en gruppe på Facebook.
Her findes både listen over redskaber og nyheder
om parken, grundejerforeningen, idrætsforeningen –
og ikke mindst er rigtig mange af dine naboer også med.
Skynd dig at kigge forbi :-)

Gruppen hedder ”Sønderlundskvarteret i Roskilde”
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