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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk lige at give kredskontoret besked 
hvis du skifter privatadresse eller æn-
drer navn. Du kan gøre det på mail til  
koloniranders@mail.dk eller du kan gøre 
det ved at lægge en seddel i vores post-
kasse Vestergade 48. Anfør i hvilken 
haveforening du er medlem og husk at 
opgive vejnavn og nummer i kolonien. Du 
kan selvfølgelig også kontakte din have-
foreningsbestyrelse og få dem til at vi-
derebringe ændringen til kredskontoret.

UDSTILLING
Den 25 august deltager kredsen i sam-
arbejde med alle haveforeninger på en 
festival som arrangeres af Randers 
Naturcenter. Naturcenteret ligger på 
Gudenåvej. 
Der er inviteret en masse foreninger og 
herunder Østjyllands kreds med havefor-
eninger. Vores udstilling vil være af oply-
sende karakter for at fortælle borgere i 
Randers kommune at der faktisk ligger 
knap 1000 kolonihaver i kommunen. Det 
er en neutral udstilling, forstået på den 
måde at det ikke vil dreje sig om enkelte 
haveforeninger. Vi vil oplyse lidt om kolo-
nihavekulturen og det at have en koloni-
have og glæden ved det. Det er altså ikke 
en salgsudstilling, men vi vil selvfølgelig 
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fortælle interesserede hvordan man kan 
leje en kolonihave og lidt om hvad det 
indebærer. Og der vil være personel til-
stede fra alle haveforeninger og kredsen, 
personer som kan fortælle interesserede 
om kolonihaver. 

Der kan ikke skrives meget mere om ud-
stillingen lige nu, men hvis du vil er du da 
velkommen til at aflægge et besøg den-
ne dag. Der er jo som skrevet også an-
dre udstillere. Men vi kan da lige fortælle 
at alle haveforeninger har arbejdet med 
projektet siden juni måned med udform-

ning af bl.a. brochurer og andet mate-
riale som findes på udstillingen. Det vil 
ikke være en engangsudstilling, kredsen 
vil hvert år i samarbejde med foreninger 
holde udstilling på en eller anden måde, 
næste gang måske i midtbyen, Østervold 
eller andre steder i Randers. Måske kan 
den også rykkes til andre byer, vi har jo en 
stor kreds. I næste Havenyt vil vi fortælle 
lidt mere om udstillingen og give en vur-
dering  af resultatet.

Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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ÅGLIMT GRENÅ

Sommeren er over os og mon ikke der er 
nogen af os der havde ønsket at vi havde 
lagt sommerferien tidligt i år. Det er jo 
fantastisk vejr til havearbejde, hygge og 
komsammen med venner og familie.

Å-Glimt mærker også sommeren... Så 
meget at vi så os nødsaget til at inve-
stere i et nyt køleskab for at kunne følge 
med, med kolde drikkevarer. Det har vi 
haft stor glæde af allerede.

Lørdag den 26.maj afholdt vi loppemar-
ked. Der var ca. 7 betalende stande, så 
det blev et lille, men hyggeligt marked, 
hvor der blev handlet stort og småt. I 
huset kunne nydes en kold øl eller vand 
og der blev solgt kartoffelsalat og fri-
kadeller. Vi håber på endnu større til-
slutning næste år, så er der nogen der 
ligger inde med gode ideer til hvordan vi 
får udbredt budskabet om vores loppe-

marked er vi meget lydhør  Fotografen 
mødte desværre op uden kamera denne 
dag, så billederne og hyggen, må i tænke 
jer til 

Sankt Hans aften blev jo som mange andre 
steder i landet en kende anderledes end 
normalt, pga. tørken og afbrændingsfor-
bud. Det holdt dog ikke vores kære  gæster 
hjemme. Udvalget satte telt og 4-5 gas-
grill op og så strømmede medlemmerne 
ellers til. Der blev grillet og hygget til den 
store guldmedalje. Alle medbragte selv 
maden og Møller og Mariann stod for ud-
skænkningen og råhyggen i baren. Vi tak-
ker for den venlige hjælp. Musikken mang-
lede heller ikke, idet vi blev beriget med 
ikke mindre en tre spillemænd, som var i 
hopla. Der blev sunget og jodlet til de sene 
nattetimer. Det var en minderig og hygge-
lig aften. Vi takker alle for opbakningen og 
håber på gensyn næste år.
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Juli og august måned er der ikke plan-
lagt nogle arrangementer i Å-Glimt. Dog 
bliver der leget med et par ideer om at 
afholde en vinsmagning med bindende 
tilmelding. Dette vil i så fald blive opsat i 
diverse opslagstavler i foreningerne, så 
hold endelig øje med disse.

Ellers kan nævnes, at vores store suc-
ces sidste år; høstfest i september, 

bliver gentaget. Der kommer opslag om 
dette i Have Nyt nr. 7, samt i opslagstav-
lerne. Datoen kan dog allerede afsløres 
her: Lørdag den 15. Sep. Bemærk at der 
er begrænsede pladser til dette arran-
gement, så først til mølle og bindende 
tilmelding/betaling gælder her.

På samarbejdudvalgets vegne 
Käte Bjerregaard
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BJERGBYPARKEN

Kære kolonister
I skrivende stund er varmen og tørken 
over os. Vi er mange der nyder varmen 
. Lige nu er der afbrændingsforbud i 
Randers Kommune. Vi vil bede jer følge 
med i dagspressen og også på vores 
hjemmeside, hvor vi vil opdatere jer.

Skt. Hans aften fik vi dog brændt bål af. 
Et rigtigt flot bål havde personalefor-
eningen lavet. Tak for en dejlig aften.

Vi har også haft fællesarbejde. Dejligt,  
at vi får lavet så mange ting. 

Vi havde container opsat til haveaffald 
ifb. med hækklipning. Også denne gang 
var det en succes. Rigtig mange gjorde 
brug af den. Så vi gentager det igen til 
oktober – nærmere følger senere.

Havevandring er der gået. Rigtig mange 
har fået gult kort, andre bodsbrev .

Vi har virkelig et problem med parkere-
de biler på Porrevej. Mange steder holder 

folks scooter, trailer mm. på P-pladsen, 
og så holder bilen på vejen.
Nu er enkelte havelejere også begyndt 
at holde på tværs af deres P-plads – 
hvor mere end halvdelen af bilen stikker 
ud på vejen.
Jeg må bede folk tænke sig om. Tænk 
hvis man selv havde brug for et udryk-
ningskøretøj, og det ikke kunne kom frem 
pga. parkerede biler.
Man må jo gerne parkere sin trailer oppe 
ved gården, og der SKAL man også selv 
holde – og ens gæster, hvis ikke der er 
plads på ens egen P-plads.

Hastigheden på 20 km/t i hele Bjergby-
parken bliver heller ikke overholdt af alle. 
Er det virkelig så svært, at vise hensyn .

Nyt fra festudvalget: 
Den 12 og den 26 august er der banko.
Den 1.09 er der tur til Djurssommerland.
Den 3.11 er der efterårsfest

Mange varme sommerhilsner
fra bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Hvis vi samligner sommeren med foregå-
ende år, må man nok sige, at vi i år oplever 
en af de mest solrige somre i mands minde. 

Det er jo et drømmevejr, som gør, at vi 
nok befinder os en del mere i haverne, 
end i et år fyldt med regn. 

Ultimativt, kunne vi håbe på natteregn 
og dagssol, og det kunne vi måske bede 
vejrguderne om, at gøre noget ved, så 
haverne og hele landet kunne få lidt vand. 

I Brohaven står de fleste hække nu pænt 
klippede, og kigger vi rundt, kan vi for-
nemme og se, at kolonisterne har været i 
gang med hjerter og knofedt i deres ha-
ver. Her er rart at være.

Vi besluttede i Brohaven, at vi pr. 1 juni 
alle skulle have postkasser op, og det er 
stort set blevet en realitet. Der er ingen 
begrænsninger for, hvordan en postkas-
se kan se ud.

BROHAVEN I GRENAA

Vi har i Brohaven 
haft nogle nye til-
tag, som er blevet 
fælles stemt ind 
på den årlig gene-
ral-forsamling.

Alle som mødte op til general-forsamlin-
gen, har haft en chance for, at få deres 
stemmer og meninger hørt, samt en in-
flydelse på den endelige beslutning. 

Vi i bestyrelsen oplever dog desværre 
løbende, at nogle kommer med bebrej-
delser og klager over disse tiltag, som er 
fælles besluttet og er blevet stemt ind af 
alle fremmødte. 

Vi vil gerne opfordre jer til i stedet at 
komme med jeres forslag på skrift, så 
det kan komme med til næste fælles 
møde, og mød så op, så jeres stemmer 
og bidrag kan blive hørt. 

Fortsat god sommer til alle. 
Hilsen Per Bjerregaard for Bestyrelsen
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DRONNINGBORGPARKEN

Havernes tilstand
Langt de fleste lejere i Dronningborg-
parken passer deres have rigtig fint.
Det gælder også rengøringen af vejstyk-
ket uden for hækken.

Der hvor det kniber, er på midten af ve-
jen. Man kunne få den tanke, at nogle 
tænker at midten tilhører haven overfor.

Det bestyrelsen tager sig af, er det som vi 
kan se ude fra vejen. Vi går ikke ind i haven.
Ukrudt andre steder i haven er i første 
omgang en sag mellem lejeren og hen-
des naboer.

Dog kan det i sidste instans selvfølgelig 
blive en sag for bestyrelsen.

Om trailere
Vi har en trailer parkeringsplads, som ko-
ster 100 kr. pr. år,
Der er plads til 6 trailere. Efter behov kan 
vi udvide den.
Traileren må gerne holde på havernes 
parkeringspladser; men selvfølgelig ikke 
sammen med bilen.
Traileren må ikke parkeres et andet sted 
i haven!

Til sidst:
Det er vigtigt at følge med i, hvad der 
står i opslagsskabet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

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
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SENSOMMERFEST VASEN

SENSOMMERFEST 
D. 17. AUGUST KL. 17.00 - ?

Festen afholdes på pladsen v/ kontoret i Vasen 

MENU:
3 slags grillkød
3 slags kartofler
Salatbar
Pris: 125,00 pr.person

Der kan købes drikkevarer og der vil være live musik fra kl. 18.30 - 24

Tilmeldingfrist d. 6. august 
Pengene skal betales ved tilmelding hos Karin
Birkestræde 4, tlf. 22 81 52 05,  mobilpay kan benyttes

KLIP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Navn:

Vejnavn og nr.

Antal personer

Nyt!     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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I og med at det er dejligt varmt, bliver 
støvgener fra vejene også mere mar-
kant, så husk at overholde fartgrænsen 
i kolonien.

Fra 15. august og frem til 25. september 
træffes formanden ikke. Alle henvendel-
ser bedes ske til en af de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer

Fællesarbejde 12/08-18
Kørvelstræde – Hindbærstræde  
– Karsestræde.
Havesyn 3. runde 07/08-18

Rigtig god sommerferie til alle.

Christian Harregaard

VASEN

Så er sæson 2018 tre måneder gammel, 
og vi har jo haft fantastisk sommervejr 
hidtil. Et stort velkommen skal der lyde 
til de nye havelejere der har besluttet at 
Vasen må være det rigtige sted at nyde 
de danske somre.

Lørdag den 9. juni, afholdt festudvalget 
sommerfest på fællespladsen. Om det 
var på grund af det hede sommervejr, 
hvor mange måske tog til stranden eller 
til et af de mange arrangementer i byen, 
vides ikke, men vi kunne godt have øn-
sket større opbakning til festen. Sankt-
hansfesten foregik i rigtig midsommer-
vejr, men igen ville det  være dejligt med 
lidt større opbakning omkring festudval-
gets arrangementer.
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VASEN FESTUDVALG AKTIVITETSPLAN

Lørdag d: 17. august Efterårsfest  kl. 17  - ??
 Nærmere information senere

Søndag d. 12. august Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Søndag d. 2. september Loppemarked kl. 10 – 14
 Der kan stilles op fra kl. 9
 Der er salg af pølser fra kl. 10.30

Søndag d. 16. september Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Søndag d. 7. oktober Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12
 Opsamling for dem der ikke har været
 På fællesarbejde.
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ULVEHØJ

Efter en kølig opstart på havesæsonen 
er sommeren nu over os. I den skriven-
de stund har vi i år haft 34 sommerdage 
mod 11 hele sidste år. 

Det summer af aktivitet i kolonien, og der 
er i den første halvdel af sæsonen kom-
met flere nye medlemmer i kolonien, så 
lige et stort velkommen til alle de nye. 
Der er medlemmer der får gravet spilde-
vandstanke ned. Husk der skal foreligge en 
skriftlig tilladelse fra Randers Kommune, 
der skal afleveres til bestyrelsen og kreds-
kontoret, før man begynder gravearbejdet. 

Når der bygges nye huse eller renoveres 
med tilbygninger mv., skal der søges om 
byggetilladelse på kredskontoret. Der 
skal bruges ansøgningsskema til byg-
getilladelse, der kan fås hos bestyrelsen. 

Desuden skal der laves en grundtegning 
med nøjagtige oplysninger om grundens, 
husets størrelse mv. Husk også at besty-
relsen skal godkende og kontrollere teg-
ninger ved ombygning mv., bestyrelsen 
afleverer herefter ansøgning og tegning 
på kredskontoret. 

Så har du planer om nybygning eller 
ombygning kontakt bestyrelsen, der er 
behjælpelige med udfærdigelse af teg-
ninger mv. 
Dette er også gældende i forbindelse 
med nedgravning af vandbassiner. I den-
ne forbindelse pålægges medlemmet et 
ekstra vandgebyr. 
Det er i byggereglementet beskrevet, 
hvordan man laver en sådan tegning. Byg-
gereglementet findes i den grønne map-
pe, der er udleveret på kredskontoret.
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Det er dejligt, at der er flere der opholder 
sig i kolonien hele døgnet, men der er dog 
lige et lille minus i den forbindelse. Vo-
res containere til husholdningsaffald og 
glasaffald bugner og bliver overfyldt. Når 
det sker, bliver de ikke tømt ved afhent-
ning af affald. Så har du mulighed for at 
tage din skraldepose med hjem så gør det. 

Der er nogle, der parkerer deres biler på 
nede på græsplænen ved idrætsanlæg-
get. Vi er fra Randers Kommune blevet 
gjort opmærksom på, at det ikke er til-
ladt at parkere på græsarealerne ved 
idrætsanlægget. 

Vi har haft vores første omgang fælles-
arbejde. Flot fremmøde der var dog ikke 

ret meget, der skulle laves. Det gode og 
tørre vejr har sandsynligvis lagt en dæm-
per på ukrudtvæksten, men dejligt at så 
mange dukkede op.
Næste omgang fællesarbejde er lørdag 
den 11. august, og sidste omgang er den 
15. september. 
Husk også lige vores sommerfest lørdag 
den 1. september. Tilmelding til bestyrel-
sen allersenest 2 dage før. 
Det er så alt for denne omgang.  Der kan 
ske noget nyt så husk at holde øje med 
opslagskassen. 

Fortsat god sommer til alle. 

På vegne af bestyrelsen. 
Erling

Assentoft    Tlf. 8649 4171    VAEL@VAEL.DK    VAEL.DK

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare



14 | HAVE NYT

VENEZUELA

Vi kan jo næsten ikke få armene ned over 
glæden ved det skønne vejr vi har i DK. Så 
er det sandelig den rene nydelse at være 
kolonist, og for os der bor i kolonien, som 
om det hele er meget nemmere. 

Vejret har endda været så godt/ varmt/ 
tørt at vi valgte at lade være med at tæn-
de for bål og afbrænding i forbindelse 
med Skt. Hans. Vi vurderede at det sta-
digvæk var for risikabelt, med alle vores 
træhuse på trods af at afbrændingsfor-
buddet var ophævet i Randers Kommune. 
Til gengæld havde hele Djursland stadig-
væk forbud. Så formanden / undertegne-
de blev ikke sendt afsted på kosten i år.

I Juni måned havde vi et særligt besøg i 
kolonien af et ungt norsk par, der alligevel 
ikke var et par. De kom cyklende og gjorde 
stop i kolonien og fik noget godt mad hos 
Vu, og en god snak med flere af jer kolo-
nister. Det resulterede i en overnatning i 
telt i Jesper” bils” have på Grevindevejen, 
og jeg var så heldig at få lov at hilse på 
Michelle og Simon og fotografere dem, 
inden deres cykeltur ned igennem Euro-
pa, gik videre.

For øjeblikket holdes der mest ferie 
rundt i kolonien, hækkeklipning er over-
stået, og bestyrelsens rundgang var i 
starten af juli! Formanden er på ferie i 
uge 28 og 29 og træffes igen i kontorti-
den fra uge 30.

Vi har sommerfest på tapetet, og vi hå-
ber der møder mange op til festudvalgets 

festligheder. Det plejer at være en god 
anledning til at hygge sig med hinanden.

Bankospillet er godt i gang den første 
søndag i måneden og der er god delta-
gelse, ligesom der sælges mange lodder 
på lørdagene. Når vi er inde på salg, så 
er der handlet en del haver indeværende 
år, og det er tydeligt at se vores koloni 
er populær, og priserne på de handlede 
haver/ huse er opadgående. I forhold til 
de andre kolonier i Randers kredsen lig-
ger vi solidt på salgslisten. Jer der går 
i salgstanker kan bestille vurderinger 
inde på kredsens kontor i Vestergade 
48, og prisen på 400 kr dækker en vur-
dering i et år fremad.

I Venezuela havekoloni har vi gået med 
ønsket om at få lavet en god brinksikring 
foran vores lege/ fest plads i flere år. Det 
er et problemområde for det første pga. 
vandet fra fjorden, og pga. den eksiste-
rende brinksikring er stort set forsvun-

Michelle og Simon med deres 
overnatnings vært Jesper ” bil” 
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det i tidens tand. Der er nu bestilt en ny 
brinksikring hos Randers havnevæsen, 
og jo vi skal selv betale denne investe-
ring. Vi er godt nok lejere hos Randers 
Kommune, men vedligeholdelsespligten 
har vi altså selv, ligesom de havelejere 
der har have ud mod fjorden har.

Så i forhold til tidsplanen vil dette arbejde 
blive i gangsat i løbet af sensommeren/ 
efteråret når havnevæsenet har den for-
nødne tid. Det løber op i ca. 30000 kr for 
de pæle og sikring med dug der skal ned-
graves bag pælene. Vi er naturligvis gla-
de i bestyrelsen over dette kan lade sig 
gøre, og at vi selv har økonomien til det.

Et andet projekt der er løbet af stablen, 
er udskiftning af tag over baglokalet ved 
kiosken. Vi har ofret en god thermo plade 
til at løse vores problemer med utæt tag, 
og alt for meget varme, når solen står 

på. De frivillige kræfter der har udført 
dette store arbejde, og det er et stort 
arbejde, med alt det det indebærer, har 
på fornemste vis fået lavet vores kiosk-
område fremtidssikret i mange år frem-
over. Vi siger tusind tak for dette, og godt 
klaret gutter!

Der er ligeledes blevet brugt ca. 30000 
kroner på dette, men hvis vi ikke kunne 
lave det selv, så var det slet ikke sket.

Vores jubilæumsfest nærmer sig, og 
husk at sætte kryds i kalenderen d. 1.9. 
2018, så fester vi igennem i kolonien med 
god mad og musik og dans.

Jeg vil slutte med at ønske alle en dejlig 
sommerferie, og til bestyrelsen, husk nu at 
få slappet godt af, for nye opgaver venter.

Med venlig sommer hilsen Annette.



16 | HAVE NYT

Sol sol og atter sol, nu på snart 3. måned. 
Det er jo helt fantastisk 

Siden sidst har vi haft vores første arbejds-
dag. Her blev savet, malet, gravet, gjort rent 
og lavet mad til den store guldmedalje. 
Godt gået af de fremmødte. 

Vi har næste arbejdsdag den 25. august og 
her vil igen være opgaver nok til alle. Da vi i 
bestyrelsen, ser det som en pligt at møde 
op og hjælpe til på vores fællesarealer, skal 
du kun meddele, hvis du absolut IKKE kan 
komme. Dog skal det nævnes at, hvis du 
deltog ved første arbejdsdag, har du ud-
ført din tjans i år, men vi ser dig rigtig gerne 
igen. Netop fordi det også er rigtig hyg’ligt 
at mødes.

VESTRE ENGHAVE

Sankt Hans aften i VE gik over al forvent-
ning. Vi startede med at rejse telt og lave 
bål. Heldigvis ophævede Rds. Kommune af-
brændingsforbuddet. En Sankt Hans aften 
uden bål, er nu lidt kedelig.
Flemmings børn, hjalp ivrigt med bålet. Bo 
og Robert havde lavet dadler i baconsvøb, 
så alle kunne smage (kan varmt anbefa-
les). Christian lavede bål i fad til børnene og  
Daniella fandt kiks og skumfiduser frem.
Bo og Robert stod for musik til bålet og 
alle sang med på Midsommervisen, så 
godt de havde lært.
Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag og 
aften + lidt nat for nogle.
Der var i øvrigt så stort fremmøde (meget 
positivt), at både grill, bord/bænksæt og 
telt var for lille. 

Vi er kåret som danskernes  
foretrukne bank 9 år i træk

Østervold 18  |  8900 Randers  |  randers@al-bank.dk

www.al-bank.dk/danskernes-bank
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VESTRE ENGHAVE

Hvis I ønsker er at bygge på jeres grund, 
er det MEGET VIGTIGT, at I inden bygge-
riets igangsættelse, udfylder en ansøg-
ning om byggetilladelse. Læs i øvrigt 
regler for opførelse af hus, terrasse, 
drivhus mm I vedtægterne/den grønne 
bog eller på kolonihave.dk

Bestyrelsen har investeret i en 10 fods 
container, som skal stå på fællesarealet. 
Den skal i løbet sommeren og evt. til ar-
bejdsdagen beklædes med træ. containe-
ren skal bruges til opbevaring af forenin-
gens haveredskaber, partytelt mm. Dette 
kan så lejes ud til mod et mindre beløb. Det 
koster jo at holde tingene ved lige og evt. 
investere i nye. 

Vi har, som alle nok ved, både en affalds-
container til restaffald og en til glas, då-
ser og hård plast. Det skal pointeres at 
restaffald IKKE er papkasser, flamingo, 
presenning og andet stort affald. Det må 
den enkelte have, selv sørge for at kom-
me af med. Ligeledes er den anden/lille 
affaldscontainer kun til glas, metaldåser 
og hård plast og IKKE til affaldsposer, 
cellofan og andet blød plast. 

HUSK at alle stadig kan komme med ind-
læg til Have Nyt

Varme solskinshilsner fra bestyrelsen

Robert, Jytte og Henriette
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VORUPKÆRPARKEN

Først vil vi ønske de nye havelejere vel-
kommen i Vorupkærparken. I har hel-
digvis oplevet livet i en kolonihave fra 
sin bedste side med det fantastiske 
sommervejr, som vi har sukket efter de 
sidste to havesæsoner. 

Græsset gror ikke så meget, men det 
tørre, varme vejr betyder også, at 
hvepsene er tidligere på den end sæd-
vanligt. Det kan derfor være en god idé 
at kigge grundigt efter, om der skulle 
være et hvepsebo på loftet eller under 
tagskægget.

Sankt Hans aften
Solen skinnede dejligt, og i Vorupkær-
parken indledtes Sankt Hans aften 
med et loppemarked, hvor fem stande 
udstillede fra kl 13. Der kunne købes 
kaffe, kage, øl, vand og is, og markedet 
var rimelig godt besøgt. Da det lukkede 
kl. 17, blev der tændt op i de fælles grill 
og bålfade. Børnene bagte pandekager 
til de voksne samt snobrød og lavede 

popcorn over bål og lidt senere deltog 
de i et lille orienteringsløb. 

Alt i alt en rigtig hyggelig aften, også 
selvom det blev lidt køligt til sidst og trø-
jerne måtte frem.

Natur- og fritidsfestival lørdag d. 25. 
august
På Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, af-
holdes der d. 25. august en festival om na-
tur- og fritidsaktiviteter i Randersområdet. 
Der er meget og byde på i vores område, og 
Kolonihaveforbundet Østjyllands Kreds vil 
opstille en stand, hvor Vorupkærparken 
vil være repræsenteret sammen med en 
række andre lokale haveforeninger.

Festivallen er åben fra kl. 10 til 15, og det 
er en oplagt mulighed for at få informati-
oner om kolonihavelivet, så fortæl gerne 
om aktiviteten til alle I kender.

Fortsat god sommer
Bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com

Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk

Vasen: Christian Harregaard
Tlf.: 25 34 25 44
lindgaard60@gmail.com

Venezuela: Annette Christensen, 
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup 
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk

Vorupkærparken: Knud Vissing
Klostergade 5, 2 th, 8900 Randers C
Bestyrelsestelefon: 61 14 39 46
kh.javis@gmail.com

Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv. 
Tlf.: 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

Vestre Enghave: Henriette Sørensen  
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf.: 20 49 98 40, vestreenghave@gmail.com

Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk

Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen 
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå 
Tlf.: 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk

Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå 
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com

Oasen, Grenå
Henrik Lange, 
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

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. 17-19
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, tlf.: 86 41 95 50

Næstformænd:  
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Orla Nielsen, tlf.: 22 48 90 96

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Marianne Andersen – D 
Steen Nielsen – D
Brian l. Friis - B  

Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk: BUCHS AS
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