
Besøg af Frank Jensen i Have 100, 130 & 18. 

Den 6. august 2009 havde Søndervang et uformeldt besøg af Frank Jensen, som var blevet aftalt efter henvendelse fra Kolonihaveforbundet i 

Danmark. 

Ved denne lejlighed fik vi mulighed for at fremvise nogle af de haver i Søndervang, som siden haveforeningens start i 1943, har været i samme 

families eje. 

Vi havde fået en aftale med Helle og Peter fra have 100, som var så venlige at vise deres have frem. Frank Jensen og vi andre blev også budt indenfor 

i ”Tilde”, som deres fine gamle hus hedder, og Helle kunne fortælle om de mange år, som hus og have har været i familien eje. 

Efter denne hyggelige og spændende oplevelse gik vi videre til have 130, hvor jeg kunne oplyse, at haven for et par år siden var overtaget af datteren 

Birgit. Hendes forældre har været med fra 1943. Jeg fortalte også, at Søndervang i 2000 havde besøg af statsminister Poul Nyrup, hvilket selvsagt 

også gav et stort fremmøde af pressen. Der var blandt andet nogle yngre kvindelige journalister, som var i gang med at samle materiale til en bog om 

kolonihavelivet. De fik en samtale med Maja fra have 130, Maja havde jo været med siden 1943. I deres bog ”Kolonihaveliv” som efterfølgende er 

udkommet, kan man på side 84 læse om 60 års kolonihavelykke. 

Jeg citerede fra denne bog: ”Maja har læst, at kineserne mener, at man bliver lykkelig i et halvt år, når man køber en halv gris. Når man køber en 

kolonihave, er man derimod lykkelig hele livet.” - og som 86-årig var hun et levende bevis på dette! 

Dette kan man vel også sige om Minna fra have 18. Vi viste Frank Jensen videre gennem haveforeningen til have 18, hvor jeg kunne fortælle, at 

Minna og hendes mand også var med lige fra 1943. Minnas mand, som for mange år siden er død, var med i den første bestyrelse. Minna som selv er 

over 90 har valgt at sælge haven i indeværende sæson, men har indtil det sidste selv være med til at passe haven med hjælp fra familie. 

Der blev også tid til et besøg på festpladsen samt fremvisning af vores nye bygning med kontor, bibliotek og toiletter, hvilket Frank Jensen var meget 

imponeret af. Vores lille containerplads gav fin anledning til en snak om miljø og genbrug. Jeg oplyste også, at Søndervangs foreningshus er bygget 

af medlemmer, som frivilligt arbejde samtidig med, at jeg fortalte om de mange aktiviteter, som foregår i og omkring huset. Festpladsen som 

sommeren igennem er samlingssted for mange, især om søndagen, hvor der grilles og sælges mad. Her er der altid mulighed for frisklavet kaffe, kolde 

øl eller vand. 
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