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   Indlevering senest kl. 17.00

 KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg       Udkommer
til HAVENYT 2022       ca.

Nr. 6 – 29/6 medio juli

Nr. 7 – 17/8 primo september

Nr. 8 – 16/11 primo december

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske skriftligt til kredskontoret senest 
2 uger efter at 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 have-
nummer 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. 

Du er selvfølgelig også velkommen på 
kredskontoret en onsdag aften i åbnings-
tiden, vi sidder klar til at betjene dig.

H/F Fjordglimt melder ændringerne 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. 
Gebyret opkræves sammen med næste 
opkrævning for haveleje.

STRØM I HAVEN
Vi har igen oplevet at Randers kommune 
er blevet afkrævet betaling for strøm 
i en have hvor sælger ikke har afmeldt 
strømmen til huset efter salg og at køber 
ikke har tilmeldt at man har har strøm i 
haven. Det skal afmeldes/tilmeldes den 
virksomhed der leverer strømmen og 
det skal gøres umiddelbart efter salget/
købet er sket. Så husk det nu, kommunen 
vil ikke have flere opkrævninger. Og selv 
om  det er køber/sælger der skal betale 
får kommunen opkrævningen fordi de jo 
står som ejer af parcellen. 

Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen



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.

TID TIL BANKSKIFTE?

Østervold 18  |  8900 Randers C  |  randers@al-bank.dk
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Folketinget har i dag den 18 maj behand-
let lovforslag B 79 om helårsbeboelse i 
kolonihaverne.

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, 
men sendt tilbage til boligministeren  med 
opbakning fra et næsten enigt folketing. 
Ministeren lover et forslag der indarbej-
des i kolonihaveloven, hvor forbuddet mod 
helårsbeboelse bliver tydeliggjort og  hvor 
kommunerne får de nødvendige redska-
ber til at håndhæve reglerne i samme lov. 
Det er da en fin start på forslaget, det kan 
tyde på at det snart er slut med bo i ko-
lonihaven hele året. Hele forslaget kendes 
ikke for nuværende, men et par af de ting 

 KREDSEN

kommunen får  som middel er opsigelse af 
lejer direkte eller dagbøder.

Forslaget kommer til afstemning i fol-
ketinget efter sommer, altså tidligst i 
oktober måned.

Vi glæder os til at se resultatet, og vi siger 
pøj-pøj til forslaget.

Vil du se mere kan du gå ind på folketin-
gets hjemmeside.

Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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 BJERGBYPARKEN

Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

HAVECENTRETI VORUP HAR ÅBENT HVER SØNDAG FRA
KL.10-15

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag .......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00

www.vorupgruppen.dkVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER • Nyborgvej 3 • Randers  SV • Telefon 86 42 38 22

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER

Når dette blad udkommer, har vi holdt 
en forhåbentlig god generalforsamling 


Husk at på vores hjemmeside står alle 
datoer for fællesarbejde og nyheder fra 
bestyrelse og festudvalg.

I juni skal gård og legehus males. Vi 
opfordrer til, at der kommer så mange 
som muligt og hjælper til.

Der er godt salg i kolonihaverne. Velkom-
men til alle jer nye.

Husk at tilmelde jer jubilæumsfesten
d. 25. juni 2022

Når havenyt udkommer, bliver det sat 
på verandaen på gården.

Vi er igen udfordret af, at folk parkerer 
rund om i parken. Der må ikke parkeres 
på vejene.

Det er simpelthen skønt, at vi har fået 
lavet en så god vej, men det giver ikke 
tilladelse til, at hastighedsgrænsen på 
20 km/t overskridses.

 Mange sommerlige hilsner
fra bestyrelsen og Mariann
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 DRONNINGBORGPARKEN

Referat fra generalforsamling
lørdag d. 14. maj 2022, kl. 14
Formanden bød velkommen.
•  Erik Munkholt, Blomsterengen 27, 

blev valgt som dirigent.
•  Lene Justesen fra bestyrelsen blev 

valgt som dirigent.
•  Herefter var der navneopråb. 

Der var 21 haver repræsenteret.
Gæst fra kredsbestyrelsen: Gunnar Vitting
Formanden fremlagde bestyrelsens be-
retning (den er sat op på opslagstavlen).
Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskab for festudvalg blev fremlagt af 
Kirsten Bagge.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Haveforeningens regnskab blev fremlagt 
af formanden.
Regnskabet blev taget til efterretning

Der var indkommet 1 forslag, fra besty-
relsen:
Havelejen hæves med 100 kr. årligt (første 
gang 1/7-22), i 5 år.

Begrundelse:
Det vil være rimeligt, at haveforeningens 
formue kommer op på ca. 75.000 kr.
Foreningen har en omsætning på ca. 
100.000 kr. en formue 75% af omsæt-
ningen vil være rimelig.

 Indtil videre har vi været forskånet for stør-
re reparationer på de fælles vandledninger. 
Men vi kan forudse at der vil komme repa-
rationer. De er jo fra 1975.

 De næste par år planlægger vi desuden at 
bruge en del penge på ”Hyggekrogen”.
 Vi vil indlægge el og vand. Og muligvis re-
novere yderligere indvendigt, f. eks med 
et køkken.

 Sammen med etablering af et toilet, vil 
”Hyggekrogen” kunne lejes ud til arran-
gementer.
 Forhøjelse af havelejen på100 kr. pr. år i 5 
år, vil give en netto indtægt på 33.000 kr.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Valg til festudvalg: Anine, Birgith og Mona 
modtog genvalg.

Valg af formand: Nuværende formand, 
Steen Nielsen, modtog genvalg. Der var 
ingen modkandidater. Hermed var Steen 
Nielsen valgt.

Valg til bestyrelse: Lissi Nielsen ønskede 
ikke genvalg. Lene Justesen ønskede at 
træde ud af bestyrelsen.
Følgende ønskede at stille op:
Ilse Vognsen (Kløverengen 8), Helge 
Andersen (Kløverengen 10) og Susie 
Andersen (Kløverengen 16).
De var hermed valgt.
(Det betyder samtidig, at bestyrelsen 
igen er fuldtallig, med 5 medlemmer)

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Følgen-
de blev valgt: Ellen Jacobsen, Kløverengen 
11, og Erik Munkholt, Blomsterengen 27.

Valg af revisor for festkassen: Kirsten 
Bagge modtog genvalg



Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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 DRONNINGBORGPARKEN

Valg af delegerede til
kredsrepræsentantsskabsmøde: 
Fra bestyrelsen: Ilse, Helge, Kitty og Su-
sie. De to suppleanter: Ellen og Erik. Revi-
sor for festkassen: Kirsten Bagge.

Under evt. blev følgende nævnt:
- Det blev nævnt, at hvis man lægger 

”ting og sager” i bytteboden og de ikke 
bliver taget, så er man selv ansvarlig for 
at fjerne dem efter 1-2 uger.

- Majken og Lene vil arrangere loppemar-
ked. Der kommer senere et opslag.

- Der er fortsat flere der mangler lotteri-
et. Bestyrelsen vil se på det.

Herefter takkede dirigenten for god ro 
og orden.

Diplom til Dronningborgparken
Vi har fået et diplom fra ”Foreningen for 
By- og landskabskultur”.
Diplomet får vi for ”den helt særlige ople-
velse man får i dette kolonihaveområde, 
hvor veje og udstykninger føjer sig smukt 
ind i terrænet”.

En kopi af diplomet hænger på op-
slagstavlen, og selve diplomet hænger 
på væggen i ”Hyggekrogen”.

Vi er glade og stolte over at få anerken-
delsen, selv om vi lejere blot er aktive ku-
stoder: Det er jo de skiftende lejere der 
gennem tiden har passet på området.

Egentlig er det Randers kommunes for-
tjeneste, da de udstykkede Slagterengen 
i 1975.

Som blev til Dronningborgparken.
Vi skal jo egentlig også takke alle dem 
der kørte affald til området. Ellers ville 
vi ikke have haft højen midt i Dronning-
borgparken.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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 DRONNINGBORGPARKEN

Jeg vil lige rette op på en misforståelse 
i forbindelse med generalforsamlingen 
i 2021. Det fremgik af referatet,  at jeg 
foreslog, at vi fik installeret  vandure, og 
at jeg trak forslaget tilbage. Det er ikke 
korrekt. Mit forslag gik ud på, at vi fik 
installeret stophaner som et fælles pro-
jekt, i stedet for at vi hver især hyrede en 
vvs'er og en minigravemaskine, da det 
ville være billigst. Jeg kunne høre, at der 
var et par stykker, der syntes, det var en 
god ide. Det var formanden, der begynd-
te at snakke om vandure, og at det ville 
koste 3.000 kr. pr. have. Jeg havde godt 
nok nævnt vandure som et sekundært 
forslag, da jeg tror, det bliver påkrævet på 
et tidspunkt, og derfor ville være billigere 
at installere dem sammen med stopha-
nerne, ellers ville det jo koste 3.000 kr.  
Forslaget blev afvist af formanden, for 
som han sagde, så var han ikke så solida-

risk, at han ville betale 10.000 kr. hvis han 
kunne nøjes med 2.000 kr., men det vil jo 
aldrig blive dyrere, hvis vi får et samlet 
tilbud. Jeg synes godt, at vi kunne have 
stemt om, at installationen af stophaner-
ne skulle udføres som et fælles projekt. 
Formanden lovede, at han vil undersøge 
priserne til næste generalforsamling.

Så har jeg tænkt på, om det ikke kun-
ne være en god ide, at bestyrelsen fik en 
fælles mailadresse, som alle bestyrelses-
medlemmer har adgang til. Sidste år fik jeg 
mail fra 2 i bestyrelsen, som jeg besvarede, 
men de nåede åbenbart ikke frem, hvis alle 
i bestyrelsen havde adgang til mailboksen, 
ville denne fejl jo ikke opstå igen.

Med venlig hilsen
Birthe
Blomsterengen 7
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 VASEN 

Ja så har vi haft generalforsamling
og den gik godt
Referat derfra kommer på hjemmesiden 
og i opslagskasserne

Dejligt vi kan holde det i Vasen.

Vær opmærksom på at det blev vedtaget 
at boder på gule kort og ikke mødt på 
fællesarbejde er steget til 1000,00 kr. 
pr bod.

Husk at når I møder på fællesarbejde at 
blive registreret hvis I ikke bliver det, 
får i en bod og det er jeres eget ansvar 
vi kan ikke holde styr på alle jer så ingen 
kryds udløser en bod på 1000,00 kr.

FÆLLES ARBEJDE 2022
• Søndag d.12 Juni: Rabarberstræde
•  Søndag d. 3 juli: Hindbærstræde / 

Kørvelstræde / Pærestræde
•  Søndag d. 21 August: - Birkestræde / 

Persillestræde / Storkestræde / Vasen 
/ Hvidemøllevej

•  Søndag d. 18 September: 
Malurtstræde / Anisstræde / 
Lavendelstræde / Karsestræde

• Søndag d. 9 Oktober: Opsamling

Er man forhindret den pågældende
dato, kan man møde op på en af de
andre datoer, eller til opsamlingen.

Der er rundstykker og kaffe til de
morgenfriske kl. 9

Husk at blive registreret med
haveadresse ved bestyrelsen inden
start hvis man ikke vil have en bod
Arbejdet starter kl 10

Vandet lukkes
søndag d. 30. oktober kl. 11

Kæderne låses kl. 14

God sommer til jer alle

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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 VESTRE ENGHAVE

Velkommen til juni måned 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsa-
gerne vokser sig store.

ARBEJDSDAG
Vi har haft vores første arbejdsdag 
og som sædvanlig møder kolofolket 
talstærkt op. Det er simpelthen en 
fornøjelse. Stort set alle arbejdsopga-
verne blev udført på et par timer 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

 Og 
efterfølgende, var der hjemmesmurte 
sandwich og drikke. Næste arbejdsdag 
er den 10. oktober.

GYMNASTIK
Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til 
gymnastik/træning lørdag eller søndag 
formiddag i kolo nr. 4 eller på fællesare-
alet. Alle er velkomne og alle kan deltage. 

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.

Medbring blot en måtte eller tæppe, et 
skaft (kan eks. være fra din kost eller 
gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vand-
flasker med vand eller sand (skal fungere 
som håndvægte). Vi skal træne både ben, 
baller og lattermuskler 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

 Mere info om 
dette på FB og i infotavlen. 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

FÆLLESSPISNING OG FREDAGSBAR
Lørdag d. 4. juni afholdes der fælles- 
spisning 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas 
have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv 
væske til eget forbrug. 



10 | HAVE NYT

 VESTRE ENGHAVE

SANKT HANS
Som sidste år, bliver der holdt Sankt 
Hans fest på fællesarealet. I år kommer 
et par flotte fyre (Reney og Tommy Lui) 
forbi og spiller op til sang og dans. Gril-
len bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I 
skal selv medbringe mad og drikke.Det 
koster 100 kr. at deltage denne aften. 
Beløbet går til musikerne.
Dans og sang er gratis 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

Mere om arrangementet kommer på FB 
og i infotavlen.

HAVERUNDE
Der er haverunde lørdag den 26. juni. 
Til de nye kolonister. Læs i det grønne 
hæfte, I fik ved køb af kolonihave, spørg 
din nabo eller bestyrelsen, hvis der er 
spørgsmål til dette.

Og hermed månedens udvalgte,
der har fået stukket mikrofonen
inden for havelågen 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

 
Jytte 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville 
få mere tid, gik jeg på udkig efter en ko-
lonihave. Da jeg ikke ville kunne holde ud, 
bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede 
til VE og fandt denne have der, da jeg 
købte den, var nem at gå til og sætte mit 
præg på. Jeg bor her det meste af sæ-
sonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver in-
spireret af diverse haveblade, pinterest, 
mm. Jeg nyder at gå rundt og se det hele 
gro. De bedste steder i min have er ved 

min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor 
jeg kan se det meste af min grund.
Claus 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg 
synes, mine drenge og jeg havde brug 
for et fristed, hvor vi kan sætte samvær 
og ro i fokus. Tiden siden købet er gået 
med at bygge den, som vi gerne vil have 
den, så ro’en har været begrænset. 
Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille 
fodbold i haven, grine og med masser 
af dansk hygge. Den bedste spot er pt. 
en lænestol på terrassen i solen, hvor 
jeg kan få mig et hvil mellem opgaver-
ne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg 
dyrker ikke andet end græs og et par 
bærbuske. Planen er dog, når drivhuset 
kommer op, at der skal egen høst af 
grøntsager på bordet. 

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 

 Sprudlende forsommer hilsner fra 
bladudvalget

Vestre Enghave 
 
Velkommen til juni måned "#$% 
 
Dejligt at alt er sprunget ud og grøntsagerne vokser sig store. 
 
- Arbejdsdag - Vi har haft vores første arbejdsdag og som sædvanlig møder kolofolket talstærkt op. Det er 
simpelthen en fornøjelse. Stort set alle arbejdsopgaverne blev udført på et par timer&'( Og efterfølgende, 
var der hjemmesmurte sandwich og drikke. Næste arbejdsdag er den 10. oktober. 
- Gymnastik - Som et nyt tiltag, vil Henriette invitere til gymnastik/træning lørdag eller søndag formiddag i 
kolo nr. 4 eller på fællesarealet. Alle er velkomne og alle kan deltage. Medbring blot en måtte eller tæppe, 
et skaft (kan eks. være fra din kost eller gulvskrubbe, hakkejern mm :-)) og vandflasker med vand eller sand 
(skal fungere som håndvægte). Vi skal træne både ben, baller og lattermuskler)*+ Mere info om dette på 
FB og i infotavlen,-./012 
- Fællesspisning og fredagsbar - 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 fredagsbar. Vi mødes i Ullas have nr. 17 kl. 16 -? Man medbringer selv væske til eget 
forbrug.  
- Sankt Hans - Som sidste år, bliver der holdt Sankt Hans fest på fællesarealet. I år kommer et par flotte fyre 
(Reney og Tommy Lui) forbi og spiller op til sang og dans. Grillen bliver tændt ved 18.00 tiden og du/I skal 
selv medbringe mad og drikke.Det koster 100 kr. at deltage denne aften. Beløbet går til musikerne. Dans og 
sang er gratis    3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Mere om arrangementet kommer på FB og i infotavlen. 
- Haverunde - Der er haverunde lørdag den 26. juni. Til de nye kolonister. Læs i det grønne hæfte, I fik ved 
køb af kolonihave, spørg din nabo eller bestyrelsen, hvis der er spørgsmål til dette. 
 - Og hermed månedens udvalgte, der har fået stukket mikrofonen inden for havelågen LMNO  
JyttePQRSTUV 
Da efterlønnen nærmedes sig og jeg ville få mere tid, gik jeg på udkig efter en kolonihave. Da jeg ikke ville 
kunne holde ud, bare at sidde i min lejlighed. Jeg nåede til VE og fandt denne have der, da jeg købte den, 
var nem at gå til og sætte mit præg på. Jeg bor her det meste af sæsonen og bruger min tid med at indrette 
haven, drivhuset og huset. Jeg bliver inspireret af diverse haveblade, pinterest, mm. Jeg nyder at gå rundt 
og se det hele gro. De bedste steder i min have er ved min lille sø med fisk og i drivhuset, hvor jeg kan se 
det meste af min grund. 
Claus"#$%&'( 
Jeg valgte at købe vores kolo, da jeg synes, mine drenge og jeg havde brug for et fristed, hvor vi kan sætte 
samvær og ro i fokus. Tiden siden købet er gået med at bygge den, som vi gerne vil have den, så ro’en har 
været begrænset. Ellers bruger vi den til at koble fra i, spille fodbold i haven, grine og med masser af dansk 
hygge. Den bedste spot er pt. en lænestol på terrassen i solen, hvor jeg kan få mig et hvil mellem 
opgaverne. Haven er endnu ikke færdig, så jeg dyrker ikke andet end græs og et par bærbuske. Planen er 
dog, når drivhuset kommer op, at der skal egen høst af grøntsager på bordet.  
 
)*+Sprudlende forsommer hilsner fra bladudvalget)*+ 
 
 



HAVE NYT | 11

 VORUPKÆRPARKEN

VELKOMMEN 
Velkommen til alle nye 
havelejere, vi håber i vil 
nyde sommeren i jeres nye 

omgivelser.

Husk fælles arbejdslørdage 

Kalenderen kan ses på opslagstavlen 
ved Smut-ind og på hjemmesiden (klik 
på nedenstående link) https://usercon-
tent.one/wp/www.vorupkaerparken.dk/
wp-content/uploads/Kalender-for-ar-
bejdsloerdage-2022.pdf

Husk den 25 Juni 2022
Vorupkærparken holder 40 års jubilæum, 
invitation og program er sendt ud.

Det er ikke kun Vorupkærparken der 
har jubilæum, der er også 3 havelejere 
der har været med fra starten, som har 
kunnet følge udviklingen i vores dejlige 
forening

Stort tillykke til Jørgen Bjerregaard, 
Bent Lunø og Poul Erik Jensen, de frem-
mødte jubilarer fik overrakt en pokal og 
et gavekort

Referat fra generalforsamling
Generalforsamling i Vorupkærparken
30. april 2022 kl. 13.00
Referat
1. Registrering af fremmødte haver.
  Der er mødt 29 stemmeberettigede.
 Til stede fra Østjyllands Kreds: Steen

2. Valg af dirigent og referent
 Dirigent: Leo Johansen
 Referent: Bodil Høgstrup

3. Nedsættelse af stemmeudvalg.
 Der blev valgt 3 repræsentanter.

Jørgen
Bjerregård

Bent Lunø
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4.  Bestyrelsens beretning.
  Bestyrelsesformand Knud Vissing 

fremlagde følgende beretning:

Havesæsonen 2021 startede igen blidt 
op med corona-hensyn.
Det blev dog lidt mindre restriktivt i 
løbet af sæsonen og det blev muligt at 
mødes flere og være mere sociale, men 
desværre strammede pandemien til igen 
i løbet af efteråret og vinter.
Heldigvis ser det nu ud til man stort set 
kan færdes frit igen. 

2022 er jubilæumsår for Vorupkærpar-
ken. De første havelejere ankom i foråret 
1982 og der er stadig nogle af disse 
pionerer blandt os. 

Men mere om foreningens jubilæum 
senere.

Interessen for en kolonihave er ikke 
blevet mindre. Også i 2021 var der stor 
efterspørgsel efter kolonihaver og der 
har været mange havesalg. Alle de nye 
kolonister bydes hjertelig velkommen, 
vi håber I vil falde godt til og få glæde og 
fornøjelse af jeres have.

Det er altid en fornøjelse ved havevandrin-
gen, at se forskelligheden i haverne. Krea-
tiviteten er stor. Her er smukke prydhaver, 
prægtige nyttehaver, haver med kunst-
neriske skulpturer og havebelægninger 
ligesom der altid er gang i renovering eller 
nybyggeri et eller andet sted.
Vi får da også ros af havekonsulenten 
når han bedømmer til præmiehaver.

Og det må siges vi opfylder kriteriet 
med, at kolonihaver er til for alle. Vi har 
unge mennesker, vi har børnefamilier, vi 
har nogle, som var unge engang og så 
har vi dem midt imellem. Vi er også rigt 
repræsenteret hvad angår herkomst og 
kultur og vi er et fællesskab.

Så lige 4 linjer om vejret 2021: 
Foråret koldere end normalen, vådt og 
mindre sol end gennemsnittet. Somme-
ren bød på varme i juni og juli, dog en våd 
juli, og en kølig august.

Efteråret var forholdsvis varmt omend 
vådt, vinteren var tilsvarende dog med 
enkelte snedage og nogle få frostdøgn.

Desværre har vi et tilbagevenden-
de problem med vandsprængninger. 
Ledningsnettet er 40 år gammelt og 
kan ikke modstå de påvirkninger de får i 
dag. Det kan vores veje heller ikke. Der er 
væsentlig mere biltrafik på havevejene 
end dengang og langt tungere køretøjer. 
Vi kan hverken forbyde eller forhindre 
store køretøjer.

Flere og flere får samletanke, hvilket ab-
solut kun er til gavn for miljøet, men de 
skal jo tømmes og slamsugerne er altså 
temmelig store og tunge. Der må derfor 
forventes løbende udgifter til vedlige-
holdelse af vandledningerne fremover.

Som en del af vedligeholdelsen bliver 
vejene jævnet kort inden sæsonstart og 
der bliver etableret bump til påmindelse 
om at nedsætte hastigheden. Det frita-



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
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Fælles arbejdslørdag

ger dog ikke den enkelte fra, at man skal 
vedligeholde vejen udfor sit havelod med 
opfyldning af huller med stabilt grus.

Vis hensyn til de der færdes til fods og 
tænk på der kan pludselig træde såvel 
børn som voksne ud fra en have eller sti. 
Desværre har der også været problem 
med indbrud/hærværk i vinter. En stribe 
haver har haft ubudne besøg og desvær-
re ødelagt en del for at skaffe sig adgang.

Det er meget svært fuldstændigt at 
gardere sig imod indtrængende, men 
overvågning kan, om ikke andet, virke 
præventivt. Det er lovligt, at have over-

vågning på sin egen grund og jo flere 
der har, jo bedre og er der skiltet med 
overvågning vil det også have en effekt.
Det er muligt at købe et vildt-kamera 
til få hundrede kr., en overkommelig 
investering.

Et andet problem er, at der desværre 
har været usædvanligt stort fravær til 
fællesarbejde. Som havelejer er man 
forpligtet til at deltage i fællesarbejde 
en’ gang pr. sæson. Ingen bliver sat til 
opgaver de ikke kan klare. Kalenderen 
for fællesarbejde er opslået på
info-tavlen og på Vorupkærparkens 
hjemmeside. Hold øje med hvornår du 
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skal deltage. Passer datoen dig ikke kan 
du få den ændret ved henvendelse til 
bestyrelsen.

Igen i 2021 trådte frivillige til når der 
skulle udføres ekstra arbejder. Der er 
lagt fliser fra stien ved boldbanen og 
hen til udslagskummen, så det er lidt 
nemmere at transportere sit tørkloset 
på trillebøren. Der er udlagt nyt faldsand 
på legepladsen. Der blev indkøbt nye 
brædder til plankeværket på broen, som 
blev skåret til og malet og efterfølgende 
monteret. Plankeværket omkring contai-
nerpladsen er malet.  Hækken ved fæl-
leshaven og ved trailerpladsen er skåret 
ned, så den kan forny sig selv og blive tæt 
fra bunden. Ligeledes er der fældet nogle 

træer, som var godt udtjente. Tak til de 
kolonister, som både frivilligt og godvilligt 
træder til.

Vi har også folk der vedligeholder og 
renholder de grønne områder og ikke 
mindst Smut ind og fællestoiletterne. 
Vis hensyn når de fælles faciliteter 
benyttes. Efterlad dem i samme stand, 
som du selv gerne vil modtage dem. 
Desværre sker det af og til, at toilettet 
forlades med ubehagelige ”efterladen-
skaber”. Husk på, der må kun henka-
stes artikler, som er beregnet dertil, i 
toilettet. Kloakafløbet tilstopper nemt. 
Campingtoiletter skal tømmes i ud-
slagskummen på siden af bygningen.
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Husk at værdsætte de mennesker, der 
sørger for vi har så gode og propre 
forhold.

Og så er der lige det med affald. Sorter 
affaldet og læg det i de respektive con-
tainere. Haveaffald og storskrald skal 
man selv bringe til affaldsterminalen. 
Der er ingen renovation i vinterhalvåret. 
Tag dit affald med hjem i egen skralde-
spand. Det kan ikke passe bestyrelsen 
skal fjerne affald der henlægges på con-
tainerpladsen i løbet af vinteren. F.eks. 
er 16 sække med haveaffald deponeret 
og adskillige poser med husholdnings-
affald, som ræven og rotterne straks gik 
ombord i. Det er aldeles uacceptabelt. 
Det er nævnt før, men kan åbenbart ikke 
siges for tit.

Sidst, men ikke mindst, tak til bestyrel-
sen for jeres indsats og et godt og posi-
tivt samarbejde. Tak til dem der helt af 
sig selv hjælper til og til dem der sørger 
for de propre forhold i vores anlæg og 
bygninger og til Lasse, der vil sørge for 
flagning til enhver god anledning.

Tak til kredsen, som altid står til rådig-
hed med hjælp og vejledning, når vi har 
brug for det.

Rigtig god havesæson til alle.

Beretning godkendt

5. Årsregnskab til godkendelse.
  Knud Vissing fremlagde regnskab.
 Regnskab godkendt.

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
a.  Havelejen tillægges kr. 50,00 årligt til 

vedligeholdelse af vandledningsnettet.
  Vandledningsnettet er 40 år gam-

melt og kan ikke blive ved med at 
klare de tunge køretøjer. Der sker 
efterhånden flere og flere brud.

  Forslaget blev vedtaget med flertal 
ved håndsoprækning.

b.  Bod for deponering/henkastning af 
affald i vinterperioden kr. 1000,00.

  Der er mange, der ikke tager sit eget 
affald med hjem i vinterperioden, 
men blot kaster det på affaldscon-
tainerpladsen til stor glæde for både 
rotter og ræve. Desværre kommer 
der også personer udefra og benyt-
ter vores containerplads. 

  Der kom forslag om politianmel-
delse, da det er en ulovlig handling. 
Forslaget vil bestyrelsen drøfte.

  Forslaget blev vedtaget med flertal 
ved håndsoprækning. 3 var imod 
forslaget.

c.  Bod hvis ikke der er én person til 
stede ved vandåbning. Hæves til kr. 
1000,00.

  Det er et stort problem, når der ikke 
er nogen til stede i egen have. Det er 
nødvendigt at afsætte nogle timer 
indtil vandet er kommet hele vejen 
rundt i ledningsnettet. 

  Flere havelejere savnede oplysninger 
via Facebook eller e-mail, når der 
igen blev lukket for vandet pga. af en 
vandsprængning og om hvor lang tid 
det ville tage før der igen er vand.
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Nogle af svarene og forslag blev: 
•  alliere dig med f.eks. en nabo, hvis du 

ikke har mulighed for at blive.
•  luk for egen stophane inden man 

tager hjem
•  henvend dig ved Smut-Ind og forhør 

dig hos bestyrelsen
•  bestyrelsen kan måske fremover 

oplyse at det ikke kun er kl. 11 at der 
er nogen til stede i haven, men helst 
nogle flere timer.

•  Hænge en seddel op i opslagstavlen 
 Forslag blev vedtaget ved
håndsoprækning. 1 stemte imod.

7.  Opsigelse af kollektiv 
forsikring ved Alm. Brand.

  Bestyrelsen opsiger den kollektive 
forsikring pr. 1. april 2023, da den 
udgør temmelig meget administrati-
on fra bestyrelsens side.

  Der bliver sendt et personligt brev 
ud til hver enkelt forsikringstager, så 
de er klar over at de næste selv skal 
tegne en forsikring.

  Forslaget blev vedtaget ved hånds- 
oprækning og en stemte imod.

8. Haveforeningens 40 års jubilæum
a.  Bestyrelsesformand Knud Vissing 

overrakte de 3 40 års jubilarer en 
(pokal) og et gavekort.

  Jubilarerne er: Jørgen Bjerregaard, 
Bent Lunø og Poul Erik Jensen

b.  Sofie fortalte lidt om hvad der skal 
foregå til 40 års jubilæumsfesten 
den 25. juni 2022 kl. 13.00, der er 
for alle, børn, unge og ældre. Der 
startes med kaffe, kage, en særlig 

sang, der er live musik, popcorn, 
fælles aktiviteter, fælles middag, 
bål. Det hele er gratis og der vil 
komme en invitation ud. Vil man 
sidde udenfor, da må man selv tage 
bord og stol med.

9. Valg af formand.
 Knud Vissing modtager genvalg.
 Knud Vissing er valgt.

10.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Jesper Jensen ønsker genvalg og 

Tina Lavlund ønsker at træde ud.
  Bestyrelsen indstiller Frank Lyng-

gaard.
  Jesper Jensen og Frank Lynggaard 

er valgt.

11.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Mona Lindgaard ønsker ikke 

genvalg og bestyrelsen indstiller 
Michelle Blendstrup.

  Michelle Blenstrup og Martin Jep-
pesen er valgt.

12.  Valg af delegerede til kredsrepræ-
sentantskabsmøde – 11 personer.

  Ud over bestyrelsens 7 medlemmer 
er følgende valgt:

  Jørgen Overgaard, Bent Lunø, 
Thomas Mogensen og 
Åge Christensen.

13.  Valg af suppleanter til 
kredsrepræsentantskabsmøde.

  Valgt er Pernille Hjorth og Ernst 
Mikkelsen
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14. Eventuelt
  Pernille: Veje og vejbump. Forslår at 

der benyttes gamle brandslanger 
fyldt med sand til vejbump. Pernille 
har allerede lovning på slangerne. 
Det blev en større diskussion om 
både for og imod. Bestyrelsen vil 
drøfte forslaget på et kommende 
bestyrelsesmøde.

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 6114 3946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. Email: vorup-
kaerparkensformand@gmail.com 

Skemaer og information
Ansøgning om salg af have, byggean-
søgning, kan afhentes i kontoret ved 
Smut-Ind på arbejdslørdage eller ved 
henvendelse til bestyrelsen samt infor-
mation omkring leje af smut ind.
I ønskes alle en god sæson 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, 2/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 Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: bestyrelsenvenezuela@gmail.com

Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon, tlf.: 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

ØSTJYLLANDS KREDS

HAVENYT medlemsblad for  
Østjyllands kreds 
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundet-
oestjyllands-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, tlf.: 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk:
BUCHS A/S
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