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Nr. 7 – 17/8

primo september

Nr. 8 – 16/11

primo december

Indlevering senest kl. 17.00
ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal
oplyses skriftligt til kredskontoret senest
2 uger efter ændringen er sket, meget
gerne før. Skriv fra hvilken dato ændringen gælder og oplys i hvilken haveforening
du er medlem.

Du skal også oplyse vejnavn og havenummer i foreningen. Du kan vælge at sende
oplysningerne på mail til koloniranders@
mail.dk eller du kan lægge en seddel med
oplysningerne i vores postkasse Vestergade 48. Su er selvfølgelig også velkommen
på kredskontoret en onsdag aften i åbningstiden, vi sidder klar til at betjene dig.
H/F Fjordglimt sender oplysningerne til
egen bestyrelse som så videresender til
kredskontoret. Hvis du ikke melder ændringerne senest ovennævnte frist skal
du betale et gebyr på kr. 150.00. Dette
gebyr opkræves sammen med næste opkrævning på haveleje.

TI D TI L BAN KSKI FTE?

Har du det rigtige kolonihavelån
– måske er der penge at spare?
Som medlem af Dansk Kolonihaveforbund kan der være god økonomi
i at skifte til Arbejdernes Landsbank. Vi kan f.eks. tilbyde et af Danmarks
bedste kolonihavelån.
Hos os får du:
• En af landets laveste renter på kolonihavelån
• Lave etableringsomkostninger
• Løbetid op til 20 år
• Ekspertviden om kolonihaver og ansvarlig rådgivning.
Kontakt os allerede i dag og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Østervold 18 | 8900 Randers C | randers@al-bank.dk
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BJERGBYPARKEN
Så fik vi endelig åbnet for vandet igen.
Desværre måtte vi jo lukke ned, da der
var 5 frostsprængninger rundt om i parken.
I skrivende stund er solen og varmen endelig kommet til Danmark .
Man kan høre der sker meget i parken.
Der hamres og bankes, så det er en fryd.
Der er også gang i køb og salg. Velkommen til alle i nye. Vi håber, I bliver rigtig
glade for at være i Bjergbyparken.
Vi håber, I nyder, at køre på Porrevej og
Stenagergårdsvej, efter den er blevet sat
i stand. Håber I vil være med til, at passe
rigtig godt på den 
Vi begynder nu på fællesarbejdet. Du kan
se hvilke dato, det er ”din ”vejs tur. Kan du
ikke den dag, må du meget gerne deltage
én af de andre dage.

Alle skal deltage i mindst ét fællesarbejde, ellers udløser det en bod.
Der vil igen i år komme container 2 gange,
også disse datoer er at finde på hjemmesiden.
Bestyrelsen lægger alle nyheder op på
hjemmesiden. Særregler for Bjergbyparken såsom: brug af motoriserede redskaber, højt musik og færden i parken, vil
også kunne findes her 
Husk at vise hensyn til hinanden!
Det er desværre ikke lykkedes os, at finde
en købmand til denne sæson.
Husk generalforsamling
lørdag d. 21. maj 2022 kl. 13.00
i teltet v. gården i Bjergbyparken.
Mange varme solskinshilsner fra Bestyrelsen og Mariann
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DRONNINGBORGPARKEN
PINSEARRANGEMENT
I 2020 og 2021 havde vi ikke noget pinsearrangement
Men i år genoptager vi traditionen.
Det bliver søndag den 5. juni, kl. 9.00.
Der kommer et opslag i skabet.
Generalforsamling 14. maj,
kl. 14 i Hyggekrogen
Vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer:
-	Lissi Nielsen ønsker ikke genvalg.
-	Lene Justesen ønsker at træde ud af
bestyrelsen.
-	
Desuden er der i forvejen en ledig
plads.

Det vil sige at der er 3 ledige pladser.
Hvis det er noget for dig, så kontakt bestyrelsen.
Vedr. forslag:
Evt. forslag er sat op på opslagstavlen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

VARMEPUMPER
Varmepumper i alle størrelser.
RING TIL PER OG FÅ ET GODT TILBUD PÅ
NETOP DEN, DER PASSER TIL DIT HUS.
SALG - MONTERING - SERVICE
PL-TEKNIK 2881 4141

4 | HAVE NYT

ROMALT
KÆRE MEDLEM
Vi håber, at I alle nyder de dejlige solskinsdage, som har været og som vi heldigvis er
lovet flere af.
Generalforsamling:
Vores generalforsamling blev afholdt i Fritidscenteret – som vanligt. Der deltog 56
registrede have-lejere.
Beretning og referat kan læses via vores
hjemmeside www.romaltparken.dk. Har du
ikke denne mulighed er du velkommen til
at ringe og få begge dele i papirform.
Vores vandforbrug:
Det vandspild vi opleverede er nu standset
og det er glædeligt at der intet spild er. Vi
har målt om natten og er derfor sikre på at
alt er tæt. De 3000 l vi mente ”forsvandt”
er også væk – Hurra for dette og tak til Jer
alle for at hjælpe til dette flotte resultat.
Stilletid:
Husk at vores stilletid starter 1. maj 2022.
Alle hverdage fra kl. 22.00 til 07.30, lørdage fra kl. 15.00 til kl. 07.30 og søn og helligdage fra kl. 12.00 til 07.30. Almindeligt
hensyn til naboerne herudover naturligvis
et ”must”.
Afbrændning af haveaffald:
Der er kommen en ny lov.
Iflg. denne er det IKKE
længere tilladt at afbrænde haveaffald etc.
Der må kun afbrændes
rent, tørt træ i/på et
bålsted med max 80 cm
i diameter.

Katte- hundepolitik – VIS HENSYN
Vi har som bekendt en medlemsbeslutning, som gør at vores katte skal være
øretatoveret /chippet, at katte ikke må
være til gene for naboer, at vildkatte ikke
må fodres. Dette SKAL overholdes. Kattens Værn har gentagne gange været på
besøg, men det hjælper desværre ikke,
hvis der sker fodring af vildkattene. Ny
katte lov siger, at katte skal blive
på egen grund/i en løbegård.
Overholdes dette ikke, kan den
generede nabo kontakte politiet med bøder og fjernelse
af katte til følge. Vores hunde
skal føres i snor udenfor haverne, efterladenskaber skal samles op og ingen hunde må gø unødigt. Vi skal kraftigt opfordre
til at vise hensyn til naboerne og at vores
politik og ovennævnte respekteres.
Vores sideveje – Parkering/rengøring:
Mht. parkering er der en udskreven regel
mht. at de som har udgang i bunden af sidevejen skal kunne køre til deres havelåge.
VIS HENSYN
Alle med hække til sideveje, skal alle rense langs hække til sidevejen – ca. 50. fra
træstammen. Resten af sidevejen skal
rengøres af de medlemmer som har indgang til haven fra sidevejen.
Trailere på fællesområdet foran/udenfor
haven:
Vores trailere må som bekendt ikke parkeres på fællesområde udenfor haverne.
Hvis ikke dette respekteres, vil der kunne
gives bod herfor, jf. medlemsbeslutning
fra 2019.
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ROMALTPARKEN
HAVE-NYT
Vi kan kun opfordre dig til at skrive et indlæg til bladet hvis du har noget på hjertet
– plus/minus. Indlæg som bliver indsendt
til kredskontoret senest den 30. juni kommer med i bladet til september.
Nybyggeri:
Der må IKKE iværksættes byggeri uden
godkendelse af en tegning. Det er trist,
at det er nødvendigt at minde om dette.
Konstateres der byggeri uden tegning, vil
byggeri blive standset. Ulovligt byggeri
”bag i haver” vil blive pålagt nedrivning.
Vort ønske om at måtte bygge 50 m2 er
blevet afvist af byrådet. Vi må drømme
videre.

Hastighed på vejene– VIS HENSYN
Der køres for stærkt – alt
for stærkt. Sænk farten!
Vi har hastighedsbegrænsning på max 20
km/time. Vores veje bliver ”slidte”, trafiksikkerheden bliver unødig lav
for dyr som mennesker, støj- og støvgener kan undgås bare du sætter farten ned
– især hvis du kører med trailer.
Med tak for nu:
Vi i bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sæson og står
fortsat på hovedet
for at forvalte vores ”job” – efter
bedste evner.

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

VASEN
ÆBLER I VASEN
Gennem et fantastisk samarbejde med
Ole Bach fra Randers regnskov, er Vasen
nu en del af Regnskovens gen-bank projekt. 2. påskedag plantede vi 22 frugttræer. De fleste ved indkørslen til Vasens
festplads. De resterende på kommunens
område mellem Vasevejen og Svejstrup
Bækken. På sådan en højhellig 2. påskedag, mødte der en halv snes frivillige op,
medbringende spade og godt humør. Det
var en rigtig fornøjelig formiddag.
Træerne er herefter en del af genbanken,
så de gamle danske frugtsorter kan bevares for eftertiden. Ved at plante frugttræer forskellige steder i Danmark, sikres det
at der til enhver tid kan produceres nye
træer.
De 22 træer, som Vasen indtil videre har
fået tildelt, er 7 forskellige gamle østjyske
æblesorter, 5 forskellige gamle nationale
æblesorter. (vi får først Filippa træer til
efteråret). Herudover er der 2 pæresorter
og 2 kræge. Kræge er runde blommer.

Eller hvad med Kronprins Frederiks Taffelæble. Så tror man jo det er et navn til
ære for den nuværende kronprins. Men så
nemt er det ikke. Sorten har fået sit navn i
Viborg omkring år 1900. Så det er hverken
den nuværende, eller hans farfar, der blev
Frederik d. 9. Men derimod tipoldefaren,
der blev til Frederik d. 8. fra 1906 – 1912,
der har lagt navn til.
Hvordan æblerne er modne, og hvilke
egenskaber de har, kan for alle sorterne
slåes op på nettet.
Vi glæder os til vores lille æblelund vokser
til. Vi håber vi kan passe på træerne, både
for to- og firbenede udfordringer. Hvis det
bliver nødvendigt i forhold til rådyrene,
kan vi blive nødt til at sætte hegn omkring
træerne de første år, eller som træerne
ved den blå bro, omkranse dem med roser
med torne.
Tage Overgård Poulsen
Vasen

Vi håber at alle kolonisterne vil være med
til at passe godt på træerne. Når de om et
par år, begynder at give æbler, er disse til
fri afbenyttelse.
På tavlen ved festpladsen er der opsat en
planche, så man kan se navnene og placeringen af de enkelte træer. Alene navnene
er et studium værd. Blandt de lokale østjyske træer er der f.eks. Ringkloster Kammerjunker. Et lille spiseæble, som oprindelig er indført af munke til Ring Kloster.
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VENEZUELA

NYT – NYT – NYT
Kom til Markedsdag i Venezuela.
Den 21. maj fra 11-16 afholder vi som
noget nyt i vores forening Markedsdag.

Og hjemmelavet snaps og marmelade,
Forever Living produkter, Mette Bang smykker, Crepepapirblomster og meget
mere.
Håber vi ses!

Flere lokale kunstnere kommer og sælger deres håndværk og du har her mulighed for at købe unikke og lækre ting.
•P
 abst interiør
– antik fransk vintage og kjoler
•M
 ia Breinholm – sorte streger
– unika keramik og litografier
•H
 elle Søborg
– keramik og spændende olier
• Thorn glas – smuk glaskunst til haven
• L isbeth Nielsen – lækkert hjemmestrik
- humørsokker

BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå
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DØRER & VINDUER MM.

mail: jens@bygbrugt.dk
www. bygbrugt.dk

VENEZUELA
Vigtige datoer til kalenderen 2022
Som nævnt på vores generalforsamling
har vi i bestyrelsen besluttet at lave et
årshjul/årskalender så der er et større
overblik over arbejdsdage i kolonien
samt havevandringer,

Arbejdsdage på følgende lørdage
i tidsrummet 10-13:
• Lørdag den 7. maj
• Lørdag den 25. juni
• Lørdag den 27. august
• Lørdag den 24. september.

Havevandringer sker på følgende datoer:
• Torsdag den 19. maj
• Tirsdag den 5. juli
• Mandag den 22. august
• Mandag den 17. september

Vel mødt og husk der er mødepligt til
mindst en af arbejdsdagene!
Hilsen Bestyrelsen.
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VESTRE ENGHAVE
Klar parat havestart. Dejligt at påsken
berigede os med skønt vejr
- Vi starter med nyt fra Aktivitetsudvalget:
Hermed en foreløbig plan for aktiviteter i
vores dejlige forening.
Lørdag d 4. juni afholdes der fællesspisning
hos Anni og Kaj i have nr.
21a. Planen er at alle kommer med egen
madkurv, og så hygger vi sammen et par
timer.
Fredag d. 10. juni vil vi afprøve konceptet
fredags bar. Vi mødes i Ullas have nr. 17
kl. 16 -? Man medbringer selv væske til
eget forbrug.
Torsdag 23. juni afholder vi Sankt Hans
på fællesområdet. Vi satser på spisning, bål og musik. Nærmere info senere
(Facebook og infotavlen på Hvidemøllevej).

- Som aktivitetsudvalget minder os om,
er der den 14. juni arbejdsdag. Vi mødes
på fællesarealet kl. 10 til en kop kaffe/
te og her vil udvalget, De grønne mænd,
sætte jer ind i, hvad der skal udføres af
arbejdsopgaver i VE. Aktivitetsudvalget
har sikkert også brug for hænder til klargøring af mad Så der er arbejde til alle.
Ingen bliver overbelastet. Husk at du skal
deltage til mindst én af VE’s 2 årlige arbejdsdage. Eller sende en stedfortræder.
Ellers gives der en bod på 200 kr.
- Til jer der har kolonihave og græs udenfor jeres hæk op mod Hvidemøllevej. Da
det er kommunen, der ejer arealet på
begge sider af vejen på Hvidemøllevej,
har bestyrelsen aftalt med dem, at de
kommer forbi 5 x årligt og slår græsset.
Dog kun, hvis det er frit tilgængeligt.

Lørdag d. 23. juli afholder vi igen damefrokost hos Anni i have 21a, kl. 12. Info
om tilmelding kommer senere.

- Som noget nyt, vil 2 af VE´s medlemmer
i hvert af de kommende Havenyt i denne sæson, fortælle lidt om det at have
en kolonihave. Vi kommer også forbi dig
med mikrofonen. Og det er selvfølgelig
valgfrit at om I har lyst til at udtale jer
Hermed Amalie og Henriettes fortællinger:

Der har været snak og også nævnt i Havenyt nr. 3, om et loppemarked i vores
forening. Dette har vi valgt at aflyse, og i
stedet anbefaler vi salg i vores FB-gruppe eller andre salgssteder.
Husk vores arbejdsdage lørdag d. 14. maj
og lørdag d. 10. september, og generalforsamlingen d. 22. maj.
Mvh og ønsket om en dejlig sæson til alle
- Aktivitetsudvalget

Amalie
I 2020 ramte en pandemi os, og jeg besluttede at flytte tilbage til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg vidste at jeg
ville studere, men om det var København
eller Århus var jeg uafklaret med. Det
ændrede sig ret hurtigt da jeg så hvad et
indskud til en lille lejlighed i en forstad til
København kostede, og jeg da så et opslag om en ledig have i Vestre Enghave.
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VESTRE ENGHAVE
Jeg købte haven og siden har jeg nydt en
blanding af universitets- og kololiv. Nu
bor jeg hernede så snart vejret er til det,
nusser og klapper jorden lidt, hygger mig
med familie, venner og selvfølgelig mine
søde medkolonister!

kan spises af bær, frugt og grøntsager
og pussenusse om det. Har også et lille
projekt, der hedder plastikfri have. Det
dæl’me en udfordring
Derudover nyder jeg fællesskabet med jer andre kolonister.

Henriette
Jeg købte min kolo i efteråret 2015 Efter at have kørt rundt og studeret flere
kolonihaver, der var til salg, endte valget på have nr. 4. her i VE. Og det er jeg
mægtig glad for. Her er lidt mere plads
og højere til loftet, end i min lejlighed, så
jeg har både holdt store som små gilder.
Desuden ynder jeg at plante alt, hvad der

- Her til sidst skal det meddeles, at Fifi
Dong, som har leveret skøn musik til vores Sankt Hans arrangement de sidste
par år, desværre ikke kan komme i år. Til
gengæld kan vi præsentere en fantastisk
duo Reney og Tommy Lui.
Med skøn forårshilsen fra Vestre
Enghave’s bladudvalg. Velkommen
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VORUPKÆR
VELKOMMEN
Vi vil gerne byde alle nye
havelejere velkommen til
Vorupkærparken, håber I
vil falde godt til og nyde
sommeren i jeres nye omgivelser.
Som ny vil der ofte være en masse
spørgsmål, der vil altid være en fra
bestyrelsen til stede ved fællesarbejde
om lørdagen fra kl. 9, der er også mulighed for at kontakte bestyrelsen på andre
dage, se nederst under henvendelse til
bestyrelsen.
Vandåbning
Så er sæson 2022 i gang. Nogle havelejere måtte vente et par dage på vand
grundet
problemer med en
stophane.
Dejligt igen at
se så stor tilslutning til Velkomst suppe.

og fortalte om beskæring, sygdomme,
misvækst, pasning og pleje m.m.

Man blev også rådgivet om indkøb af
træer, hvilke sorter der egnede sig bedst
og hvorfor nogle sorter ikke egnede sig.

Et godt og enkelt råd er: køb træer/planter fra planteskolen, der er gro-garanti.
Køb danske sorter, de er egnet til vores
klima og jordbunds forhold.
Der blev stillet rigtig mange spørgsmål
og der blev svaret, så det var til at forstå
for os amatører.

Kommende arrangementer
Pinsemorgen kl. 9.00 synger vi flaget til tops, hvor efter vi tilbyder kaffe/
rundstykker og en lille dram.
Hold øje med opslagstavlen omkring
kommende arrangementer.
Besøg af havekonsulent
Lørdag d. 2. april fulgte 12 interesserede
kolonister havekonsulent Henning Nygård, som gav et lille kursus i frugttræer.
Flere havelejere havde stillet have og
træer til disposition, hvor Henning viste
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Vi sluttede af med en øl/vand, hvor der
blev diskuteret videre om haver.

VORUPKÆR
Det blev foreslået lignende kursus/arrangement igen til efteråret, så hold øje
med opslagstavle og hjemmeside og se
hvad vi finder på.

fælleshus udlejning
Der er fortsat mulighed for leje af Smutind, kontakt Hanne (se opslagstavle ved
Smut-ind).

En stor tak til Henning, at han ville bruge
en lørdag formiddag på dette.

Toiletter og udslagskumme
Husk at følge de ophængte retningslinjer
for benyttelse af disse.

Fælles arbejdslørdage
Vi mødes kl. 9 og får rundstykker
Vigtigt at alle havelejere holder øje med
planen for arbejdslørdage ( hænger på
opslagstavlen, ved Smut-Ind).

Fælles arbejdslørdag

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og
torsdag kl. 18.00 - 19.00. Email: vorupkaerparkensformand@gmail.com
Skemaer
Ansøgning om salg af have, byggeansøgning, leje af smut ind, tilmeldelse til
kollektiv forsikring kan afhentes på kontoret ved arbejdslørdage eller ved henvendelse til bestyrelsen.
I ønskes alle en dejlig solrig sæson.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Start eller lille
projekt?
- vi har det,
du lige star
og mangler!

00
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BREJNHOLT RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l)
TLF 8640 1388

MAN-FRE 5:30-17:30
L(l)R-SØN Lukket

BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk
Vasen: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
Venezuela: Helle Østergaard Thorsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: bestyrelsenvenezuela@gmail.com
Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com
Dronningborgparken: Steen Nielsen
Markedsgade 16A, 2. th.
Tlf.: 29 89 18 48
spn@youmail.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
Vestre Enghave: Henriette Fredslund
Tlf. 20 49 98 40
vestreenghave@gmail.com
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 48 79
carlpedersen@mail.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundetoestjyllands-kreds.dk
Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv.
Tlf.: 40 43 35 16
Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-18.30
Tlf.: kontortiden: 86 42 95 22
koloniranders@mail.dk
Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf.: 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
Kasserer:
Bitten Christensen
Næstformænd:
Kai Søe Gade, tlf.: 23 71 06 85
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48
Bestyrelsesmedlemmer:
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Jesper Rehder Jensen - VZ
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U
Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com
Tryk:
BUCHS A/S
ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

