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KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2018

Udkommer
ca.

Nr. 5 08/05

1 juni 2018

Nr. 6 04/07

1 august 2018

Nr. 7 15/08

1 sept. 2018

Nr. 8 07/11

1 dec 2018

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk at give kredskontoret besked hvis du
skifter privatadresse eller ændrer navn.
Du kan gøre det på mail
koloniranders@mail.dk eller du kan lægge
en besked i vores postkasse Vestergade
48, 8900 Randers.
Du kan selvfølgelig også melde ændringen til din haveforeningsbestyrelse som
så vil sørge for at den bliver afleveret på
kontoret. Anfør i hvilken haveforening du
er medlem og husk vejnavn og nummer i
kolonien.
Regler for deltagelse i græskar/solsikkekonkurrence
1. 
Planterne skal ”hjemmefremdrives”.
Købeplanter kan ikke deltage i konkurrencen.
2. 
Der må benyttes både danske og
udenlandske frø til fremdrivning. Det
er tilladt at dyrke i drivhus, dog skal
planterne udplantes på et tidspunkt.
Plastikoverdækning er tilladt.
3. Man må gødske planterne i den mængde man selv vælger og alle former for
gødning er tilladt.
4. Ved opmåling skal der være blomst i
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solsikkeplanter.Græskar skal sidde på
stængelen. Opmåling af højde på solsikkeplanter skal foretages senest i
uge 36.
Græskar skal vejes senest i uge 36. Er
vejevægten ikke stor nok benyttes et
omregningsskema. Skemaet er udleveret til bestyrelserne.
5. Ved solsikkeplanter opmåles fra jordhøjde til øverste top på planten. Det er
tilladt at dyrke i krukker, der måles så
fra jordhøjde i krukken. Jordhøjden skal
være normalhøjde, det er således ikke
tilladt at ”skrabe” jorden inden opmåling.
Ved vejning af græskar benyttes en
godkendt vægt, f.eks. en badevægt.
Det er ikke tilladt at ”sjusse” om vægten,
er vejevægten ikke stor nok benyttes en
omregningstabel. Omregningstabellen
er udleveret til bestyrelserne.
6. I kredskonkurrencen kan alle medlemmer deltage. H/F bestyrelsen
udarbejder en tilmeldingsliste som
kan ophænges i opslagskasser eller
andet.Man skal være tilmeldt til konkurrencen senest 15 maj for at kunne deltage.
Der kan tilmeldes 1 deltager fra hver
haveforening i hver kategori til afgørelse ved kredsens præmieringsudvalg
om 1 & 2 præmie i hver kategori. Der
kan således kun være 4 vindere i alt.
Haveforeningens bestyrelse står for
opmåling og vejning og tilmelder vindere til kredsens præmieudvalg senest
15 september.
7. V inderne inviteres sammen med præmiemodtagere for veldyrket have til en

KREDSEN
fest med spisning og præmieoverrækkelse. Dato for dette arrangement tilgår vindere og haveforeningsbestyrelser direkte. Når du tilmelder dig til den
interne konkurrence i haveforeningen
(hvis de har en sådan) så er du automatisk tilmeldt kredskonkurrencen.
Alle medlemmer kan deltage i begge kategorier.
Der er ingen årsbegrænsning på disse
konkurrencer.
Spørg din bestyrelse hvis disse regler og
tilmeldings - Skema ikke er ophængt i
opslagskassen.
Venlig hilsen til alle og god havesæson
Kredsbestyrelsen
OPFORDRING: BETALING AF HAVELEJE
Hermed en opfordring til at tjekke at indbetalingskort er modtaget senest 20/1
og 20/7

Nyt!

Hvis ikke så kontakt venligst kredskontoret onsdag ml. 17 og 19 tlf. 8642 9522
eller send en mail til:
koloniranders@mail.dk
Ud af 450 indbetalingskort som blev udsendt d. 11/1/18 var der d. 31/1/18 98
haver som ikke havde betalt.
Efter et stort arbejde med at ringe/maile/
sms'e var tallet pr. 12/3/18 nedbragt til 50
medlemmer som fik tilsendt et rødt kort.
Herefter betalt 26 og den 26/3/18 blev
der udsendt 24 ophævelser af lejemål
Det er utroligt tidkrævende når lejen ikke
betales til tiden så derfor ovenstående
opfordring.
Venlig hilsen
bitten, kredskasserer

Nyt!

Nyt!

I ØstJyllandskredsen

`Havebrevkasse`
Vi forsøger at starte en brevkasse op i 2018 omkring kolonihaven!
Det kunne bla. være omkring :
Planter, jord, beskæring, klipning, Sygdomme og skadedyr, belægning, anlæg af
have, plantevalg osv….osv….
Vi vil så forsøge at svare bedst muligt direkte på mail.
Nogle af spørgsmålene og svarene vil evt. kunne gentages i vores lokale haveblad,
uden afsender( navn), så det bibeholdes anonymt, men så andre evt. kan få glæde af
det.
Skriv til: havekonsulenten@gmail.com
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ÅGLIMT GRENÅ
Å-Glimt (Fælleshus for Brohaven og
Fælleskær – Grenå)

Å-Glimt har lige som sidste år åbent hver
torsdag fra klokken 14 til hyggelig samvær.

Så er sæsonen endelig igang og Å-Glimt
havde første åbningsdag lørdag den
7.april fra kl. 11. Samarbejdsudvalget
sørgede for salg af øl, vand og vin, samt
kage og sandwich. Der var amerikansk
lotteri med fine præmier og mulighed
for diverse udendørsspil, som Kongespil,
Petang osv.

Igen i år var huset godt besøgt. Omkring
30 personer havde tiden og lysten til at
lægge vejen forbi til en hyggelig snak
og en lille sang over en kop øl, vin eller
kaffe. Samarbejdsudvalget takker alle
fremmødte for den store interesse og
entusiasme der blev vist huset.

I løbet af dagen var vi også så heldige at
blive underholdt med musik af Far og Søn,
Ove og Per Bjerregaard, på henholdsvis
harmonika og guitar. Repertoiret gik lige
fra gamle sømandssange til gamle Elvis
numre. Kent, en gammel kending af huset leverede også egne sange.

Endvidere blev der afholdt bankospil med
flotte præmier.
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LOPPEMARKED ÅGLIMT GRENÅ

Fælleshuset Å-Glimt
Kobrovej

Lørdag den 26.maj
Kl. 10-15
Har du, dine børn eller naboer,
noget der skal sælges, for at få
ryddet op i gemmerne, så lej en
stand ved fælleshuset Å-glimt til
kun 25 kr.
Der vil være salg af drikkevarer
og mad
Henvendelse vedr. leje af stand,
kontakt Møller på tlf. 20887824
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ÅGLIMT GRENÅ
Fælleshuset Å-glimt
Kobrovej

Fælleshuset Å-Glimt
Kobrovej

Plante-bytte-dag
Kom og byt dine planter.
Evt. køb & salg

Starter op med Hyggetorsdag
fra kl. 14
hver torsdag
Her vil der være mulighed for
samvær med andre kolonister.
Der kan evt. spilles kort, yatsy,
laves håndarbejde osv.

Lørdag den 5.maj
Kl. 10-15
Salg af
drikkevarer og
pølser
m/brød

6 | HAVE NYT

Drikkevarer købes i huset til
favorable priser.
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BJERGBYPARKEN
Så fik vi endelig åbnet for vandet. Rigtig
mange mødte op, og det gav desværre
noget kaos omkring kaffen - det skal vi
nok forbedre til næste år.
Desværre var enkelte ikke mødt op, netop hvor der var sprungne rør, så et par
stykker vil modtage bod.
Årets varmeste dag på 21 grader, kom
allerede dagen efter, og det trak rigtig
mange mennesker ud i kolonien. Skønt
med en masse liv.
Tirsdag den 1 maj fra 10-14 vil det være
muligt, at komme af med sit affald på
gården. Der vil være container til blandet affald, og container til haveaffald
- bestyrelsen vil være til stede, for at
guide folk. Nu er der ingen undskyldning
for at få ryddet op - kom i gang og undgå gult kort.
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Der er virkelig gang i den. De huse vi har
haft på auktion er alle solgt.
Når dette blad udkommer har vi allerede
haft det første fællesarbejde. Husk at
checke på hjemmesiden, eller på opslagene i kasserne, hvornår det er din vej.
Endvidere se aktivitetskalenderen hvor
bestyrelse og festudvalg lægger alt op.
Festudvalget har stadig brug for hjælpere.
Vi er igang med at lave forbedringer på
gården. Der er lavet vægge. Vi er igang
med at indhente tilbud på varmepumpe
og isolering af loftet - gården har været
uden varme for mange år.
Jeg ønsker alle en rigtig god sæson, og
glæder mig til mange gode timer med jer.
Dejlige forårshilsner
Pbv Mariann

BROHAVEN GRENAA
Haveforening Brohaven i Grenaa

dette må gerne spredes og ikke smides i
bunker. Idéen er, at med tiden kan vi hæve
dette ellers sumpede areal, og derved få
en større plads til rådighed. Vi vil gerne
fortsætte med dette projekt, men vil også
gøre opmærksom på. at vi ikke smider
grene, hækaffald og andet (for naturen)
svært fordøjeligt affald, hvilket sker fra
tid til anden. Det er muligt at budskabet
ikke er nået ud til alle, så derfor her en lille
reminder.

Så siger vi velkommen til sæson 2018 her
i Brohaven i Grenaa. Vi siger ligeledes
velkommen til de nye medlemmer, som i
løbet af året er blevet indehavere af en
kolonihave. Vi glæder os til mange hyggelige stunder sammen i haverne, forhåbentlig med masser af solskinsvejr.

Bækken bagerst i brohaven, er i påsken
blevet gravet op, og vi håber at dette vil
mindske problemet med vand i haverne
fremover. Der blev fundet lidt af hvert i
bækken. Flamingo kasser og have affald. Vi håber, at vi fremover sammen kan
hjælpe hinanden, med at holde bækken
fri og funktionsdygtig.

Vi vil her minde alle om at 5 maj, har vi
fælles arbejdsdag i Brohaven. Dette er
en dag hvor vi bl.a. får ryddet op, udviklet vores fællesareal, så det kan bruges til fælles arrangementer, som bl.a.
petanque og hygge. Vi håber så mange
som muligt, møder op til en hyggelig
dag i fælles lag. Der vil blive sat et opslag op i vores opslagstavle, ugen inden
med klokkeslæt, mødested og andre
relevante oplysninger.
Når vi nu er ved fællesarealet, vil vi lige
nævne vores forsøgs projekt fra sidste år,
hvor vi åbnede muligheden for at komme
af med vores bløde, let fordøjelige haveaffald, på det bagerste areal af fællespladsen. Vi har også gjort opmærksom på, at

På generalforsamlingen blev det besluttet, at alle haver skulle installere en eller
anden form for ’postkasse’. Det er frit
stillet hvilken form denne tager; en traditionel postkasse, et rør, eller en mælkespand; men vi regner med, at alle har fået
klaret dette til 1. juni i år.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi til
efteråret vil uddele en flidspræmie til
en heldig vinder i Brohaven. Så på med
vanten folkens og se om det i 2018 ikke
kunne være jer.
God fornøjelse og god sommer.
Venlig Hilsen Bestyrelsen
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DRONNINGBORGPARKEN
Vi fik, efter nogen forsinkelse på grund
af vedholdende frostgrader, åbnet for
vandet 7/4, i solskinsvejr; men ikke så
varmt og med en kold vind fra øst. I år
var der hele 3 lejere, der havde glemt at
lukke for hanerne. Det koster 300 kr. Alle
3 får et brev.

Solsikke/græskar konkurrence
Kredsen har også i år en konkurrence,
som du kan læse om i dette blad.
Vi laver også en tilsvarende konkurrence
her i haveforeningen.
Der gælder de samme regler som i kredsens konkurrence.

Efter åbningen mødtes lejerne ved ”Hyggekrogen” til en forfriskning. Og der var
som sædvanligt et godt fremmøde.

Vinderne i vores konkurrence går videre
til kredsens konkurrence.
Se opslaget i skabet.

Pinsearrangement
Som sædvanligt holder vi en sammenkomst pinsemorgen.

Brevkasser
Vi vil igen i år opfordre til, at alle haver får
en brevkasse.
Der er ikke nogle krav til den, ud over at
den skal være vandtæt.

I år bliver det søndag den 20. maj, kl. 9.00
Der er et opslag i skabet.
Regler for fællesarbejdet
Der er fællesarbejde hver 14. dag, hvor vi
rydder for ukrudt m.v. ved ”Hyggekrogen”
og på parkeringspladsen. Du deltager én
gang i hver sæson.
Arbejdet varer ca. 1½ time (evt. pause
ikke medregnet), afhængigt af hvor meget ukrudt der er.
Husk! at ”fællesarbejde” betyder, at ingen
er færdige før alle er det.
Der hænger en liste i opslagsskabet.
Hvis du er forhindret i at komme, skal du
først prøve at bytte med en anden. Hvis
det ikke kan lade sig gøre kan du ringe til
formanden, Peter Tvernik, inden dagen,
så får du et andet tidspunkt.
Hvis du bliver væk uden afbud, koster
det 500 kr.
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Det vil gøre det lettere for bestyrelsen at
få uddelt forskellige meddelelser til alle,
for eks. den årlige folder.
Desuden bliver ”Havenyt” omdelt i haverne,
fra maj til september, for at spare porto.
Breve om bod og andre private ting, vil vi
stadig sende med posten eller e-mail.
Parkering af trailere
Vi har etableret 6 parkeringspladser til
trailere på den nye parkeringsplads.
Du kan leje en plads for 100 kr. pr. sæson.
Du skal henvende dig til formanden, Peter Tvernik, hvis du er interesseret.
Der er i skrivende stund (9/4) 4 ledige
pladser. Hvis der bliver et behov for flere
pladser, er der mulighed for udvidelse.

DRONNINGBORGPARKEN
Nedgravning af en samletank
Bag ved skuret, på den nye parkeringsplads, har vi fået gravet en samletank ned.
Den skal bruges ved tømning af campingtoiletter og lignende.
Det betyder at bestyrelsen fremover
forventer at al tømning foregår her, og
ikke ved nedgravning i haven.
Hermed har vi løst problemet med det
som man kalder det ”sorte” spildevand.
Opslagsskabet
Det er vigtigt at I holder jer løbende opdateret med meddelelserne i skabet.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

FJORDGLIMT
Pinsemorgen:
Søndag den 20. maj kl.9.30
Foreningen byder på friskbagte rundstykker med lækkert tilbehør, og en lille skarp
til halsen, medlemmer medbringer selv:
kaffe, service og et godt humør, teltet rejses, så vi er sikre på at sidde i tørvejr.
Igen i år vil man kunne deltage i en solsikke/græskar konkurrence, skema med
tilmelding og regler ophænges i kassen.
Der vil være en lille præmie til vinderen
internt i foreningen, Vores rekord tilgår
Kredsen, hvor der også kan vindes en
præmie, hvis man ellers kan slå deltagerne fra de andre foreninger.
På best.vegne: Carl Pedersen
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FÆLLESKÆR GRENÅ
Pinsefest den 19. maj 2018
Festen foregår i fælleshus 102 med start
kl.13.00 der vil være div sjove indslag og
er vejret til det tænder vi op i grillen. På
bålpladsen laver vi bankospil, hvis der er
nok til det. Der vil ligeledes blive spillet
op til dans og hygge frem til sidste mand
lukker og slukker.
Alle er velkomne og der skal ikke tilmeldes
Vi håber I har tid og lyst til at bakke os op
omkring festen
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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OASEN, GRENÅ
Den 7 april havde vi åbningsfest med
pølsebord. 17 tilmeldte som vist alle
hyggede sig.
”SVERIGE” er nu åben hver tirsdag og
fredag 16 – 18. Vi mangler et par stykker
til tirsdagene, har du lyst til at gi` et nap
med så henvend dig til en fra bestyrelsen. De faste maddage (1. lørdag i måneden) lægger hårdt ud lørdag den 5/5 med
stegt flæsk med persillesovs. Prisen er
som tidligere 30 kr. for medlemmer og 50
kr. for gæster. Meld jer til senest torsdagen før på sedlen i ”Sverige”. Maj byder
også på første arbejdsdag, den 26/5 mødes vi kl. 9 – 13.
Vel mødt

TIPS

Til Græskardyrkning (kæmpegræskar)
–– Så dem gerne i vindueskarmen i starten af april måned,
eller udendørs i maj måned.
–– Når Nattefrosten er helt ovre, kan man så småt flytte dem udenfor
under beskyttende og pladskrævende forhold.
–– Udplantningen sker et solrigt sted i haven, med en god let og luftig muld,
gerne iblandet kompostjord.
–– Hele sommeren må planten ikke mangle vand og næring
(gødning) og varme/sol.
–– Når græskarrene er på størrelse med en lille håndbold, kan man udvælge
2 til 3 stykker at bevare på planten, og fjerne resten.
–– Så er det bare at nyde den enorme vækst, som kan være op til 10-20 cm
om dagen, afhængig af vejret og græskar sorten.

Til Solsikke dyrkning
–– Solsikker såes i maj måned på friland, når nattefrosten er ovre.
–– Jorden skal være en god muldjord, gennem bearbejdet og luftig.
Placering skal være i læ og solrigt, og med luft imellem planterne.
–– Under hele sommeren må planterne ikke mangle vand og næring.
Venlig hilsen
havekonsulenten

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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UDFLUGT TIL JESPERHUS BLOMSTERPARK
Østjyllands Kreds tilbyder interesserede
en hyggelig tur til Jesperhus Blomsterpark d.11. august 2018 kl. 8.00

Efter tur rundt i parken på egen hånd
mødes vi igen og får serveret kaffe med
kringle og lagkage.

Vi mødes på parkeringspladsen ved
Rema 1000, Jernbanegade. Bussen kører nordpå og under vejs holder vi pause
på en rasteplads med kaffe og rundstykke. I blomsterparken er der ud over alle
blomsterne, landets største vandfald,
et terrarium med krybdyr og slanger, et
sommerfugleland med farverige sommerfugle og meget, meget andet.

Prisen incl. Kaffe og rundstykke i bus,
entré, buffet inkl. drikkevarer samt kaffe
med kringle og lagkage kun 200 kr.

Omkring kl. 12.00 spises der buffet inkl.
øl og vand.

Venlig hilsen
Festudvalget

9 El-installation

9 Alarm & sikring

Tilmelding og betaling skal ske på Kredskontoret, Vestergade 48, senest onsdag d.
Vi i Kredsen glæder os til en rigtig hyggelig tur sammen med jer.

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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ULVEHØJ
Vi er nu kommet i gang med havesæsonen
2018. Vinteren er nu endelig ovre, og foråret har omsider indfundet sig.
Vi startede året med at afholde vores ordinære generalforsamling den 9. februar.
Der var genvalg til såvel bestyrelse som
suppleanter.
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 9. februar 2018 af følgende:
Kai Søe
Gade

Have Tlf.:
17
2371 0685

Bestyrel- Mogens
sesmedlem Jensen

Have Tlf.:
13
2015 5682

Formand

Bestyrel- Erling
Have Tlf.:
sesmedlem Skovrider 32
2843 1687
På baggrund af at vi i 2017 har haft et
stort vandspild, blev vores haveleje forhøjet med ca. 110 kr. i første halvår af
2018. Dette beløb viste sig imidlertid

ikke at kunne dække vores ekstra store
vandregning. Det blev derfor besluttet,
at der opkrævet et ekstrabeløb på 200 kr.
sammen med havelejen pr. 1. juli 2018.
Bestyrelsen vil på baggrund af det ekstrastore vandspild i 2017 forsøge at
begrænse noget lignende i 2018.
Bestyrelsen har besluttet, at der indkaldes
til fællesarbejde 16. juni, 11. august, 15.
september og der afholdes sommerfest
den 1. september.
Håber alle vil få en rigtig god kolonihavesæson.
Det var så alt for denne omgang.
Husk at holde øje med opslagstavlen. Det
kan være der sker noget nyt.
På vegne af bestyrelsen
Erling
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VASEN
Så fik vi, efter to ugers forsinkelse, rindende vand i haverne igen. Nogle få fik
mere ”rindende” vand end andre, og de
bliver så pålagt en bod, for ikke at møde
op og selv håndtere frostsprængninger
og åbne vandhaner.
Der er desværre stadig en del medlemmer, som blæser højt og flot på reglen om
at affaldscontainerne kun må bruges til
husholdningsaffald.
Det er helt ufattelig hvad der smides i af
brugsting, glas, elartikler og forskellige
pap/plastkasser.

Der skal endnu engang opfordres fra
bestyrelsen. TAG NU ANSVAR OG FØLG
REGLERNE.
HUSK:
Fællesarbejde søndag den 6. maj, kl. (9)
10-12. Birkestræde-Persillestræde-Storkestræde-Hvidemøllevej- Vasevej.
Der kan købes øl/vand og pølser fra kl.
11.30. Også for de som ikke er på fællesarbejde.
Alle ønskes en rigtig dejlig sæson 2018
Christian Harregaard

Altid med gode priser...
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T
A

10-15

KL.

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk
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www.vorupgruppen.dk

AKTIVITETER I SÆSON 2018 VASEN
Søndag den 6. maj

Fællesarbejde kl. (9) 10-12
Der kan købes pølser fra kl. 11.30
Obs: også for dem der ikke er på fællesarbejde.

Lørdag den 26. maj
Åben grill kl. 17 Og 21
	Ved åben grill kan man selv tage mad med.
Så vil grillen være klar kl. 17. Der kan købes drikkevarer
Lørdag den 9. juni
Sommerfest kl. 13 – 19
	Man kan købe byg selv burger eller pølser og drikkevarer.
Der vil være underholdning for børnene
Søndag den 17. juni

Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Lørdag den 23. juni

Sankthansaften kl. 17 – 21
Der kan købes pølser og drikkevarer.
Da vi ikke må have bål på festpladsen.
	Vil der i stedet være tændt op i bålfad, hvor børnene kan
riste pølser og snobrød
Lørdag den 4. august

Efterårsfest kl. 16 - ??
Nærmere information senere

Søndag den 12. august

Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Søndag den 2. september

Loppemarked kl. 10 – 14
Der kan stilles op fra kl. 9
Der er salg af pølser fra kl. 10.30

Søndag den 16. september Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12
Søndag den 7. oktober

Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12
Opsamling for dem der ikke har været
På fællesarbejde.
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VESTRE ENGHAVE
Foråret viser sig endelig fra sin gode side.
Og der er så småt gang i haverne igen.
Alting pibler op af jorden og knopperne
springer ud på buske og træer. Det er SÅ
dejligt. Dog er flere haver plaget af firbenede banditter, som kommer forbi og spiser havens friske skud og knopper. Det er
rigtig irriterende og hvis nogle har forslag
til, hvordan vi får disse søde bambier til at
stoppe med det, selvfølgelig uden at skade
dem, så sig blot frem.
Pga den vedblivende nattefrost måtte vi
udskyde vandåbningen 14 dage. Men den
forløb nu uden de store problemer.
Igen i år, bliver der afholdt græskar og
solsikke konkurrence. Reglerne står allerede i infotavlen og bliver lagt op på vores
facebookside. Tilmeldingen skal ske til
bestyrelsen.

Have Nyt uddeles fra nu af og frem til september i selve haverne. Jytte er uddelingsansvarlig og hvis I ingen postkasse har, vil
hun hænge dem i en plasticpose ved jeres
indgang eller på havelågen. Kontakt hende,
hvis I har spørgsmål vedr. dette.
HUSK pinsekaffe på fællesarealet. I år
afholder vi det mandag den 21.maj kl.
10.00. Her vil foreningen give rundstykker, kaffe/te og måske en lille skarp.
Medbring gerne div. havespil, så kan de
som har lyst lege/hygge sig med det. Det
bliver vi jo ikke for gamle til ;-). Vi håber
at se mange af jer denne dag, som er
årets første arrangement. Meld gerne tilbage til en af os i bestyrelsen om I dukker
op denne dag.
Vi har to arbejdsdage i år og vi forventer
at alle hjælper til som minimum én af disse dage. Der er arbejde til alle og vi tager
selvfølgelig hensyn til, hvad man nu kan
holde til. Arbejdsopgaverne kommer i infotavlen og på vores facebookside.
Husk nu at holde rent for ukrudt i hække
og halvdelen af vejen ud til midterabatten. Første haverundtur, hvor bestyrelsen
”tjekker” dette, er lørdag den 26. maj.
Vi skal byde velkommen til Annette i have
nr. 5. Håber du finder dig tilrette i vores haveforening.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig dejlig maj
Med venlig hilsen
Jytte, Robert og Henriette
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VENEZUELA
Så fik vi endelig, og langt om længe åbnet
for sæsonen 2018, vandet løber i hanerne, og desværre havde vi et par haver,
hvor det også løb inde i husene. Vi kan
ikke opfordre kraftigt nok til at, for det
første at VÆRE TIL STEDE I HAVEN VED
ÅBNING. For det andet så lad være med
at tro, det hele spiller fem minutter efter
vandet er begyndt at løbe, for i at med
ALLE haner er åbne, så kommer der først
rigtigt tryk på systemet op til 4-5 timer
senere. Det kan vise sig at der alligevel er
en sprængning, en samling, en installation der ikke er hel ovenpå vinterens frost
og kulde. Det ses ofte med diverse plasticmuffer, samlinger osv. At de mørner
og knækker, hvis systemet ikke er blevet
ordentligt tømt ved vandlukning. Der er
for mange der er ligeglade med det, og

det straffes med en bøde på 1000 kr,
hvis vandet løber, og man ikke har været
og kigge.
Denne gang fik to havelejere fyldt deres
egne plus nabohaver op med udstrømmende vand, i løbet af det første døgn.
Det er stadigvæk ikke bestyrelsens arbejde at være barnepiger, og det er især
Jesper det altid går værst ud over. Jeg
synes i skal byde ham på en øl i kiosken
som tak for at kigge efter, de steder der
ikke var befolkede d. 7. April.
Bestyrelsen går den første havevandring
d. 15.Maj, så skal de nye bestyrelsesmedlemmer med rundt og kigge, så vi er
helt med på hvad der kigges efter. I første omgang vurderer vi på den generelle
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VENEZUELA
stand, om der er noget der stikker helt
af, eller andet der skal gøres noget ved.
Både der skal fjernes og andet.
De kommende arbejdslørdage har vi også
planlagt, vi starter op d. 26.5. med fællesarbejde omkring kiosken og beskæring af
træer omkring p-pladsen og bålpladsen.
Hvilke veje det bliver, kommer der opslag
om i opslagskassen, og på hjemmesiden
og Facebook Venezuela siden. Som sædvane er det fra 10-12 og derefter en bid
brød og øl og vand. Vi vil gerne opfordre til
at deltage i disse lørdage, og de nye havelejere har også en god mulighed for at
lære nogle nye ansigter at kende.
Vores veje er blevet ordnet første gang,
og vi satser på det bliver bedre med den
nye store skraber som vi har investeret
i. Det er jo vejret der bestemmer rigtigt
meget i forhold til vejenes beskaffenhed.

sempel når man skal i bad eller handle
i kiosken. Så kan vi spare på trafikken,
og vores belastning af vejene. Husk det
er sundt med motion. Desuden er det
en hyggekoloni og ikke et trafikselskab,
der er alt for meget trafik i perioder,
en opfordring til at i som havelejere
informerer jeres gæster og selskab til
at benytte p-pladsen før kiosken skal
hermed lyde HØJT. Det er alligevel ikke
muligt at parkere inde i kolonien. Så kan
de besøgende også få en oplevelse af,
hvor skønt vi har det i Venezuela!
Den verserende og meget langvarige
retssag der var anlagt af en havelejer er
afsluttet, og udfaldet blev at den sagsøgte havelejer samt Venezuela vandt
sagen, så håber vi der er sat punktum
i den sag, og vi kan leve sammen i fordragelighed og godt naboskab.
Fortsat god sæson 2018 

En opfordring til jer alle lyder også på
at gå, i stedet for at køre i bil, for ek-
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PBV. Annette

VORUPKÆRPARKEN
Opstart af ny sæson
Så lykkedes det! Frosten gav slip, og vi
kunne åbne for vandet på en dejlig søndag med høj sol. Der var heldigvis ingen
frostsprængninger i år, og det var dejligt,
at så mange mødte frem til fællesspisningen bagefter.
Vandledninger og dræn
Vi har kontaktet Randers Kommune
omkring reparation af drænet på Fjordvang/Chilikæret. De er imødekommende
overfor problemet, og har lovet at få det
repareret/genetableret.
I samme åndedrag henleder vi opmærksomheden på, at på grund af den megen
nedbør kan store lastbiler forårsage
skader på vejene og ikke mindst på de
underliggende installationer – vandledninger og dræn. Gør derfor opmærksom
på vejenes tilstand ved bestilling af
byggematerialer, sand/grus, slamsuger
m.v. og få så vidt muligt leveret på en
mindre lastbil.
Ifølge ordensregler gældende for haveforeninger i Østjyllands kreds stk. 6 er anført:
”Ved skader på vandledningen og andre
ødelæggelser forårsaget ved tilkørsel
med materialer til haverne pålægges
den have, som har forårsaget skaderne,
erstatningspligt overfor haveforeningen
og evt. andre skadede haveparceller.”
Nye nøgler
De nye nøgler til toiletbygningen passer også til redskabsburet med legetøj/

sportsudstyr, som er placeret på grillpladsen ved Smut Ind.
Afbrænding i bålfad
Randers kommune tillader ikke afbrænding af haveaffald i byzone.
Derimod er det tilladt, at lave bål i et bålfad,
maks. 80cm. i diameter, men det er ikke
tilladt, at bruge bålfadet til afbrænding af
haveaffald.
Der må afbrændes rent tørt træ. Dvs.
træ der er lagret i mindst 1 år. Træet er
tørt, hvis du kan puste igennem det.
Der må ikke afbrændes træ, der indeholder nogen form for imprægnering eller
maling, og træet må ikke have begroninger af svamp, lav, mos e.l.
Afbrænding af smågrene, kviste, løv o.l.,
som bør lægges til kompost eller køres
til genbrugspladsen er ikke tilladt.
Bålfadet er til hygge, snobrød, grille pølser o.l. i kortere varighed. Tænk på dine
naboer, så de ikke generes af røgen.
Børnekøkkenhaver
Hvis I har et eller flere børn, der synes,
at det kunne være sjovt at have sin egen
køkkenhave til at dyrke sine egne ærter,
radiser eller have et par jordbærplanter
i, tilbyder vi nu, at der er mulighed for at
have et højbed i størrelsen 80 x 120 cm
på Dildkæret 13.
Der vil være præmie til det mest velholdte højbed.
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VORUPKÆRPARKEN
Interesserede kan kontakte bestyrelsen
på tlf. 6114 3946 på mandage eller torsdage mellem kl. 18 og 19.

fra forgående år om
¬¬den højeste solsikke
¬¬det tungeste græskar

Fredagscafé
Kom og sig hej til hinanden i Smut-Ind
efter fyraften fredag d. 25. maj kl. 16.30.

Tilmelding til konkurrencen kan ske til bestyrelsen senest d. 30. august. Vinderne
modtager gavekort til XL-byg.

Peter fra bestyrelsen står for lidt fællessang. Ulla spiller til og bagefter er der
almindeligt hyggeligt samvær. Kaffe, øl
og vand kan købes.

Som noget nyt vil vi også kåre Vorupkærparkens fineste/mest fantasifulde
havelåge. For at deltage i denne konkurrence, skal man indsende et foto af sin
havelåge til bestyrelsesformand Knud
Vissing (tlf. 61143946) senest d. 1. oktober. Vinderen vil ligeledes modtage et
gavekort til XL-byg.

Lignende arrangementer er planlagt
en fredag i juni, juli og august, og hvis
nogen har gode idéer til indhold, f.eks.
strikke/syklub, kortspil eller plantebytte, er I meget velkomne til at fortælle
bestyrelsen om idéerne.
Konkurrencer
Vorupkærparken vil gentage succesen
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Og så håber vi bare på en rigtig god sæson
med mange solskinstimer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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