
 

 

19yy-yy-yy 
Dons Hansen, Finn 
 
Af Dorte Brandsen 
Fra www.frdb.dk  2019 
Foto: Mads Hansen 
Publiceret 15. juni 2017 kl. 18:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søer indviet:  
Børnene kan nu gå på jagt efter "krible-krable"  
 
Donssøerne er blevet renset op, så skolebørn og naturinteresserede kan gå på jagt 
efter padder og krybdyr. 
 
Pjedsted: Naturen kommer nogle gange helt tæt på - også i Pjedsted, hvor 
beboerforeningen i samarbejde med Fredericia Kommune netop har fået Donssøerne 
renset op og ryddet området for tæt bevoksning, så det naturskønne område i byen nu 
kan bruges af alle. 
 

 
Pjedsted Beboerforening tog initiativ til oprensning af Donssøerne. Udover at rense op 
og rydde området er der lavet et vinterkvarter for padder og krybdyr i form af en lille 
stensætning.  
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Donssøerne er opkaldt efter lærer 
Finn Dons Hansen 
 
 
 
 
 
Christian Bro: 
Søerne hedder i daglig tale 
Donssøerne efter lærer Finn Dons 
Hansen  
 
 
Skolebørnene fra Bredstrup-Pjedsted Skole har allerede besøgt stedet og ledt efter 
padder og dyr inden indvielsen torsdag eftermiddag. 
 
- Vi fandt en snog, som sad på en piges ben. Hun blev så forskrækket, at hun sparkede 
ud, og så landede snogen i vandet, så vi så den svømme, fortæller en flok børn fra 
skolens SFO begejstrede i munden på hinanden. 
 

 
 
 
 
 
Børnene fra 
Bredstrup-
Pjedsted Skoles 
SFO var torsdag 
med til 
indvielsen og 
fortalte 
begejstret, at de 
på en udflugt 
havde set en 
snog ved 
stensætningen. 
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Søerne groede til 
Donssøerne blev lavet i 1991 på foranledning af en lærer på skolen. 
- Søerne hedder i daglig tale Donssøerne efter lærer Finn Dons Hansen, som fik den 
fantastiske idé at lave de to søer, som kunne bruges i undervisningen. Men så skete 
det, som altid sker, hvis man ikke gør noget: Naturen slår til, og det groede til, så 
søerne nærmest forsvandt, fortæller formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro 
(S). 
 
Pjedsted Beboerforening har i årevis ønsket at gøre noget for området, og i 2016 fandt 
kommunen kronerne til maskinen, der kunne rense søen. Desuden blev der fjernet 
træer og buske. 
 
- Der er desuden lavet en stensætning, som er ligeså vigtig som søen, for padder og 
snoge skal have et sted at overvintre, siger Christian Bro. 
 
  
Skal holde ukrudt i ave 
Nu er opgaven så for beboerforeningen at holde ukrudt og lang græs stangen, så 
søerne ikke igen gror til. Kommunen og beboerforeningen har givet hinanden håndslag 
på, at beboerforeningen sørger for holde det værste ukrudt i bund. Beboerforeningen 
ser frem til at kunne tage området i brug igen. 
 
- Da mine børn var små, havde de Finn Dons i natur og teknik og brugte mange timer 
hernede. Det kunne være skønt, hvis det blev sådan igen, siger bestyrelsesmedlem i 
beboerforeningen Charlotte Høgedal. 
 
 
 

 
Søerne blev torsdag eftermiddag indviet på ny efter oprensning.  
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Pjedsteds 
beboere får nu 
et naturskønt 
sted, de kan 
mødes og lave 
arrangementer.  
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