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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af adresse eller navn skal oplyses skriftligt til kredskontoret senest 2
uger efter, at ændringen er sket. Du kan
sende ændringen på mail koloniranders@
mail.dk eller du kan lægge en seddel i vores postkasse, Vestergade 48. Du kan
også henvende dig til din bestyrelse, som
så sørger for det videre forløb. Du må også
gerne gøre det inden ændringen sker.
Skriv fra hvilken dato ændringen gælder
og oplys om hvilken haveforening du er
medlem i.
Du skal også anføre dit vejnavn og havenummer i foreningen.
Haveforeningerne i Hadsund og Grenå
anmelder ændringen til deres respektive
bestyrelse som så videregiver oplysningerne til kredskontoret.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Hvis du ikke melder ændringen senest
ovennævnte frist, pålægges der et gebyr
på 150.00 kr. som skrives på næste opkrævning af haveleje. Vær opmærksom
på at gebyret er retsgyldigt pengebeløb.
JURA/BESTYRELSESKURSUS
Den 22. juni afholdt Østjyllands kreds et
jura og bestyrelseskursus i Fritidscenteret i Randers og som navnet antyder var
det et kursus for bestyrelsesmedlemmer.
Der deltog i alt 26 medlemmer i kurset.
Underviser på kurset var forbundets
direktør og jurist Ditte Jensen. Og det
gjorde hun godt, alle var enige om at det
var et godt kursus.
Vi vil ikke som helhed gennemgå kurset
her i bladet, men kursets indhold var:
Introduktion til forbundet- Introduktion af forbundets hjemmeside- Gennemgang af de regler som gælder i en
kolonihaveforening-gennemgang
af
reglerne om bestyrelsens ledelse og
ansvar- gennemgang af forholdet til
medlemmer og gennemgang af typiske
opgaver for bestyrelsen.

KREDSEN
Så nu er bestyrelsesmedlemmer som
deltog klædt på til at administrere love-regler-vedtægter m.m. fremover.
Kredsen vil overveje hvornår der igen bør
holdes et sådant kursus. Som sagt var
der 26 deltagere, der kunne have været
55 deltagere. Men tak til deltagere og
Ditte Jensen.
BYGGEREGLEMENT
Vi har fået indført et nyt afsnit i vores
byggereglement, et afsnit om terrænregulering. Der har været et par sager
i kolonier om dette med opfyldning på
haveparcellerne. Randers kommune har
set på en af disse opfyldninger og ud fra
det er der udarbejdet et nyt afsnit om
terrænregulering. Afsnittet har nr. 13 i
byggereglementet. Det samlede byggereglement har været til gennemgang
på kommunen idet kredsen var inviteret
med til et møde hvor det blev drøftet.
Reglementet er herefter blevet godkendt
og underskrevet af byggeafdelingen ved
Randers kommune. Byggereglementet
præsenteres i dette nummer af Havenyt
ligesom det er lagt på kredsens hjemmeside. Og så vil vi opfordre jer der vil

bygge, ændre eller andet angående byggeri til forinden i påbegynder arbejdet at
kontakte bestyrelsen i din haveforening
for en gennemgang af og forståelse for
byggereglementet. Byggeansøgning udleveres fremover af bestyrelserne, men
selvfølgelig kan du også få det udleveret og gennemgået ved henvendelse på
kredskontoret en onsdag aften. Og så
vil vi bede om at det er bygherren der
kommer på kredskontoret når tilladelse til arbejdet skal gives. Der kan være
spørgsmål i forbindelse med ansøgningen som skal besvares og det ved dig der
bygger mest om.
Men læs byggereglementet godt igennem, er der noget du er i tvivl om så spørg
din bestyrelse eller kom ind til byggeudvalget på kredskontoret en onsdag aften
med spørgsmålene. Hellere forspørge sig
end forgøre sig. Og husk så: Intet byggeri
må igangsættes uden at tegninger o.a. er
gennemgået, godkendt og underskrevet
af kredsbyggeudvalget.
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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KREDSUDFLUGT
Lørdag d. 7. September 2019
Turen går til Skulpturparken Blokhus
Vi kører nordpå forbi Ålborg, hvor vi finder
et sted, hvor vi skal drikke kaffe og nyde
de medbragte rundstykker.
Vi kører gennem St. Vildmose og videre til
Blokhus, hvor frokost spises i Skulpturparken, drikkevarer er for egen regning.
Hen på eftermiddagen kører vi videre og
stopper et sted for at få eftermiddagskaffe.
Pris: 200,00 kr. /person
Afgang fra P-pladsen, Jernbanegade,
Randers lige overfor Rema 1000 kl. 8.00
Tilmelding til kredskontoret SENEST
onsdag d. 28. august 2019.
Betaling ved tilmelding.
Festudvalget

Altid med gode priser...

ores
Velkommen i v

E
G
G
Y
B
E
R
O
T
S
R
E
T
N
E
C
E
V
A
H
og

BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
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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

KLUMMEN
VILDE BIER I KOLONIHAVEN
Der er i dag markant færre bier i Danmark
end for få år siden. Det gælder både antal
arter og antal bier. Der er i alt ca. 288 arter af bier og 29 arter af humlebier i Danmark. Cirka halvdelen af disse arter truet
af udryddelse. Levestederne er af mange
grunde blevet forringet for det lille væsen
i de senere år. Mange af de gamle levesteder for bier er forsvundet og desværre
er der ikke kommet ret mange nye til.
Bier er effektive bestøvere af de blomstrende planter, både de vilde og de
dyrkede. Det gælder selvfølgelig alle
bier, også honningbier der holdes i stader som husdyr eller humlebier der produceres til brug i gartnernes drivhuse.
Men det gælder ikke mindst de mange arter af vilde bier der lever frit i naturen. Og her det vi som havekolonister
kan hjælpe alle arter af bierne, både de
vilde og husdyrene. Vi skal jo gerne have
bestøvet vores agurker, tomater, græskar og andet så det giver noget udbytte.
Og det kan gøres ved bl.a. at plante for bierne. Og med en god omtanke kan det gøres
så haven stadig har præg af kolonihave.
Plant frugtbuske og frugttræer, så blomstrende stauder, enårige blomster. Bland
kløverfrø i græsblandingen når du anlægger en ny græsplæne og skab en
blomsterhave med blomstrende planter
i hele sommerhalvåret. Og selvfølgelig er
den træls i plænen og andre steder, men
mælkebøtten er en fortrinlig blomst til
alle slags bier. På store græsplæner og

udearealer omkring vores bygninger er
det oplagt at gøre noget for bierne. Der
er masser af plads som kan udnyttes til
små øer med blomsterbede og områder
med blomstrende buske træer. Og hvis
man planter dem som giver frugter, får vi
jo også selv noget ud af det. Det er også
en god idé at kun klippe hækken én gang
om året, mange hække producerer jo
blomster, som bierne er glade for. Men det
spørgsmål skal jo selvfølgelig ifølge vores
ordensregler først vedtages på vores repræsentantskabsmøde. Men jeg tror på at
forslaget kommer og at det kan vedtages.
Vi kan også hjælpe bierne på andre måder, f.eks. ved at ”bygge” små insekthoteller. Et sådant hotel kan laves på mange
måder, f.eks. et par stykker træ som man
borer huller i og hænger op passende
steder eller en samling rør med indhold
af naturen som visne blomsterblade, vissent græs og andet. Her kan bierne så
bygge deres reder. Kun fantasien sætter
grænsen. Og husk så lige på, at de vilde
bier er ”fredelige”, det er meget sjældent
de stikker, faktisk gør de det kun når de
bliver truet f.eks. ved at klemme dem.
Der kan skrives meget mere om de uddøende biarter, men vi nøjes med dette
i første omgang. Dette er et uddrag fra
en folder Foreningen Vilde bier i Danmark,
vil du vide meget mere om de vilde bier og
hvordan vi bevarer dem, kan du finde det
på foreningens hjemmeside.
Venlig hilsen til alle
Kredsbestyrelsen
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VENEZUELA
VEJFEST IGEN, IGEN, IGEN…….
Vej 7- også kaldet Baronessevejen - i
haveforeningen Venezuela holdt den 29.
juni sin årlige fest for vejens beboere. Og
når der står igen,igen,igen i overskriften
er det fordi det er 27. gang festen holdes. En beboer på vejen – hun hed Karen – som dengang officielt hed vej 7 fik
den rigtig gode idé, at der var brug for at
medlemmerne på vejen skulle lære hinanden lidt bedre at kende. Og kvik som
Karen var gik hun fra have til have på
vej 7 og spurgte om man kunne tænke
sig at deltage i en vejfest. Og det kunne
beboerne. Man startede dengang op ved
Karen og Frodes have og fik afholdt en
rigtig god fest som så altså har hængt
ved lige siden. Det har siden været en bestemmelse at festen hvert år skulle af-

holdes den sidste lørdag i juni måned, og
det gjorde vi så også i år. Og selvfølgelig
bliver teltet opstillet på vejen, men på en
måde så vejen stadig er åben for f.eks.
udrykningskøretøjer.
Der bliver ved hver vejfest nedsat et udvalg
på normalt 4 medlemmer som får opgaven
med at tilrettelægge næste års vejfest.
Og dette års udvalg startede op cirka 3
uger før festdato med at finde ud af at
låne/leje et telt. Og det gjorde vi så. Det vil
sige, vi fandt faktisk et telt som en tidligere beboer på vejen havde købt og skænket
til vejen. Det er skænket af Charles som
desværre ikke er hos mere, men vi regnede med at teltet var gået til og ikke kunne
bruges mere, men det kunne det altså.

DA N SK ER N ES FOR ETR U K N E BA N K

TAK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.

Østervold 18 | 9800 Randers C
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Voxmeter, januar 2019

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

VENEZUELA
På første møde bestemte udvalget også
forplejningen, og i år stod den på hjemmelavede retter som udvalget selv havde
lavet. Og det var godt. Vi har før flottet os
med et helt svin på grillen, men den passer ikke rigtig sammen med en kold brændevin, så det blev altså hjemmelavet. Og
det var en succes. En god sild, fiskefileter,
lidt æg og rejer, varm mørbrad med hele
svineriet, kold surribs og en del mere. Og
dertil selvfølgelig kold snaps og kolde øller
som deltagerne selv medbragte.
Og til sidst det store ostebord. Og naturligvis er der også en sang som synges
efter bedste evne af alle deltagere. Den
hedder VENEZUELA’S SLAGSANG og er på
repertoiret hvert år. Og så havde vi en ny
vejbeboer som medbragte guitar og en
god sangstemme, det løftede lige stemningen en ekstra takt, når vi skrålede med
på melodier af John Mogensen, Kim Larsen og mange andre. Tak for det Bjørn.
Jeg ved ikke hvornår festen sluttede, da
var jeg gået hjem, men da vi mødtes søndag for at pakke telt og rydde op kunne jeg
fornemme at der blev festet rigtig længe.
Der var selvfølgelig fastsat en pris for det

hele – i år 125 kr. pr. deltager- og da vi ikke
kunne bruge det hele på mad allierede vi os
med vores kioskforpagter VU som leverede
en del af drikkevarerne til en meget favorabel pris. Vi har også den tradition at medlemmer som bor på vej 8 (2 haver) og en del
af Bådevænget bliver inviteret med. De kan
af trafikale årsager ikke afholde vejfest på
deres vej.
Som sagt er det en tradition der kørte for
27. gang, og den bliver ved rigtig mange år
endnu. Kan man ikke samle medlemmer på
andre måder, så kan vi vise vejen på vej 7.
Og hvor er det dog herligt at få snakket og
vrøvlet med beboerne på én gang og under
så hyggelige og festlige former.
Og hvorfor så indlæg om dette? Jo, vi vil
gerne give ideen videre, det er en rigtig god
måde at få et sammenhold på og det er en
god velkomst til nye beboere på vejen.
Den burde holdes i alle havekolonier, den er
faktisk med til at få folk til at tale sammen,
at hjælpe hinanden og at skabe et godt
sammenhold som man faktisk efterhånden kun fandt i gamle dage.
Men vi på ”syveren” vi kan, og vi gør det. Det
kunne jo smitte af på andre på længere sigt.
Så kom i gang med at skabe en vejfest, vi
tror i vil blive overrasket over resultatet.
Venlig hilsen
Gunnar Vitting
Baronessevejen (syveren)
H/F Venezuela.
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BJERGBYPARKEN
Så er sommeren over os. Det er rigtig
dejligt, og mange nyder dagene i deres
haver .
Vi har haft børnedag og Skt. Hans bål.
Der var rigtig god tilslutning, og det var
rigtig hyggeligt. Tak til festudvalget for
en god dag.
Der har været havevandring i juni måned.
47 gule kort er der givet . Desværre er
det ikke alle, der sørger for, at få rettet
op på tingene.
Der køres stadig alt for stærkt på vejene, og endnu engang skal jeg pointere, at
der er en hastighedsbegrænsning på 20
km/t i hele parken – vil I ikke nok bede jeres gæster om også at vise hensyn.
Mange har fået nedgravet lovlig tank.
Husk at tilladelse fra Randers Kommune
skal ned på kredsen – det kommer den
nemlig ikke automatisk. Man vil blive opkrævet 100,-/årligt for ekstra vandforbrug. Det er den enkelte havelejer, der
skal orientere bestyrelsen om, at man
har fået nedgravet tank.
Rigtig god sommer
Pbv
Mariann
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FJORDGLIMT
Som sædvanligt blev der holdt Pinsemorgen med rundstykker og kaffe.
Der var godt med medlemmer mødt op, så
der måtte hentes mere brød, det var også
kniberi med pladsen, så nu er der købt et
bord mere, men dejligt at se at så mange
støtter op om dette arrangement.
Herefter var kun fjorten dage til Sct.
Hans aften, så teltet blev stående, til vi
kunne fejre denne aften; også her var der
et godt fremmøde, og der var trængsel
om grillen. Festudvalget havde pyntet
fint op, og der blev afholdt amerikansk
lotteri med mange præmier. I år var det
ingen sag at tænde bålet, og vi kunne
samles om det og nyde det fine vejr.
Herfra skal også lyde en tak til festudvalget for deres indsats og til dem der
stiller op, når teltet skal rejses og tages
ned igen.
Havekonsulenten kommer som sædvanligt og bedømmer tre udvalgte haver,
med henblik på præmiering, nærmere
dato kan ses i kassen; husk også at du
på denne dag kan få svar på spørgsmål
angående div. planter.
God sommer.
På best vegne: Carl Pedersen

OASEN
Sommerhilsen til Oasens beboere
Vi har holdt Jubilæumsfest og alle så ud
til at hygge sig og nyde den gode mad og
hinandens selskab. Dejlig stemning og
dejlig fest – dem skal vi da ha’ nogen flere
af. Husk at skrive jer på sedlerne om fællesspisning – der er også plads til DIG.
Der er ikke tilmelding til kaffe/kagedagene
– og det koster blot 15 kr pr næse at være
med til det.
Husk at der er ARBEJDSDAG 17/8 kl 9.oo
– der er mødepligt, til gengæld byder bestyrelsen på morgenkaffe og frokost.
Vh bestyrelsen

BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå

DØRER & VINDUER MM.

mail: jens@bygbrugt.dk
www. bygbrugt.dk
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ROMALTPARKEN
Kære alle medlemmer:
Vi er næsten halvvejs i vores sommersæson 2019 og vejret har indtil nu vist sig
fra sin pæne side – Vi har fået regn, sol og
blæst. Tørken fra sidste år er vi heldigvis
sluppet for og vores haver har derfor det
farverige look som vi alle elsker. Lad os
håbe at vejret fortsat arter sig de sidste
uger/måneder.
Aflæsning af vandur
Medio august vil I alle modtage et aflæsningskort til brug ved aflæsning af jeres
vandmåler. Kortet vil indeholde en vejledning heri. Aflæsningen skal afleveres
i postkassen ved vort kontor senest den
1. september.
Vores ordensregler:
Vi minder om at vores ordensregler
og vedtægter skal respekteres. Er du
om tvivl om disse er de at finde på vores hjemmeside. De er ”nerven” i vores
forening og er med til at vores forening
fremstår som et rart, pænt og trygt
sted at være. Generelt fungerer vores
lille samfund godt, men der er plads til
forbedringer – Vi skal huske, at når en
have overtages, skrives der under på en
lejekontrakt og derved gives et løfte om
at overholde regler og vedtægter. Det vi
i bestyrelsen får klager om, fra jer medlemmer, er især mht. løse hunde, biler
som kører for stærkt, manglende rengøring af veje, rensning under hække
fra naboen, forstyrrelse af stilletid etc.
Alt sammen forhold som skaber dårlig
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stemning medlemmer imellem. Bestyrelsen går jævnligt ”Havevandring” og
påpeger, hvis et medlem ikke overholder
vores ordensregler mht. hække og veje,
men dette burde ikke være nødvendigt.
Vi i bestyrelse er valgt af jer medlemmer og har forpligtiget os til at se til at
ordensregler og vedtægter overholdes
for at sikre, at vores lejekontrakt for hele
området ikke opsiges pga. misligholdelse, men vi beder jer lette dette – til tider sure – arbejde ved at respektere og
overholde det I skrev under på, da I blev
medlem i foreningen. Vi må huske at områderne udenfor vores haver er hvad gæster og måske nye medlemmer først ser
når de besøger vores forening.
Nybyggeri/renovering:
Påtænker du at bygge/renovere bør du
først læse vores byggevedtægter. Der er
flere regler og for at undgå en eventuel
misforståelse kan det være en god idé at
spørge os i bestyrelsen eller byggeudvalget i kredsen herom. Vi skal nødigt til at det
er kommunen som skal godkende vores
byggeri/renovering.
Til sidst:
Hvor er det dejligt at se at flere og flere
medlemmer flager med Dannebrog – Tak
for det. Vi ønsker jer alle en dejlig sommer – Næste Havenyt udkommer ca. 1.
september.
Mvh Bestyrelsen

VESTRE ENGHAVE
Hej alle sammen så er ferien ved at være
slut og jeg håber alle er ved frisk mod til
at gå det sidste af sommeren og efteråret i møde, selvom det er en træls tid
der kommer, kan vi sagtens både få godt
vejr og en masse hygge som i foråret.
Vores arbejdsdag gik hurtig og rigtig
godt, vi fik lavet en terrasse på fællesarealet og det må man sige gik over al
forventning da først Simon og Kicke gik
i gang og trillebørene rullede med græs
som Simon havde skrabet af og sandet
kom på hurtigere end de kunne jævne og
lægge fliser på. Vi fik også gjort åløbet
rent, samt hækken fik en omgang knofedt. Bagefter kunne vi få noget grillmad
på vores nye terrasse
Da vi skulle have pinsekaffe, var det
spændende om teltet kunne stå over

terrassen og ja det var som støbt til hinanden, der var dejligt mange til pinsekaffe og det blev en rigtig hyggelig dag.
Mens vores sct hans bål blev sat på vågeblus vi var ikke så mange som vi havde
ønsket, men det var hyggeligt og vi fik
lavet et rigtigt flot bål men trods mange
ihærdige forsøg med alle midler lykkedes det ikke at få brændt heksen af, hun
blev hvor hun var sat. Da vejret ville blive
fint den efterfølgende uge, besluttede
vi at lave en hyggeaften med spil og afbrænding af bål. Efterfølgende lørdag fik
vi så sendt den heks afsted og det gik
stærkt det tog 10 min at få det brændt
det af på en dejlig stille og lun aften.
Bagefter var der hygge med snobrød og
skumfiduser. En næsten fuldendt aften.
Vh Jytte
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VASEN
Kære kolonister i Vasen
Det er rigtig dejligt at se vi
er blevet så gode til at affaldssortere her i Vasen,
vores nye skraldespande til
emballage og pap bliver anvendt ofte.
Søndag d 23 juni, havde
vi en rigtig dejlig Sankthansaften, med et stort
fremmøde, det var skønt
at se så mange glade mennesker. Der blev serveret
byg selv burgere og pølser,
der var også snobrød til de
barnlige sjæle i alle aldre.
Stor tak til festudvalget.
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VASEN
skal være sådan at udrykningskøretøjer
kan komme uhindret forbi.
Det er vigtigt hvis i har fået gravet en samletank ned, skal en kopi af godkendelsen
ind på kredskontoret.
Nu hvor vi går den varme sommertid i
møde skal I huske at hvis I vil have badebassiner i haven skal det registreres hos
bestyrelsen.
I løbet af den sidste tid er der nogle af
vores kolonihavelejere der har haft fint
besøg i deres haver. Fårene på marken
ved siden af syntes at blomsterne var et
bedre måltid.

Der er desværre nogle der ikke overholder
vores fartgrænse her i Vasen, vi minder
derfor folk om at der er en 20km/t zone
i hele Vasen.

Giv dig selv en god oplevelse og meld dig
til kredsudflugten.
På bestyrelsens vegne Per

Endvidere er det et stort problem, med de
store lastbiler da de ødelægger vores veje
og vandledninger, den sidste stophane kostede 17.000kr at reparere. Så byggematerialer er kun til levering til de store p-pladser.
Vi har haft nogle søde kolonister der har
sat blomster op på vores fællesplads, det
er blevet rigtig hyggeligt og flot. Det er et
super godt initiativ.
Og en lille reminder, så må trailere ikke
parkeres på fællesparkeringspladserne.
Husk nu at parkering på vejene stadigvæk
er forbudt, af og pålæsning er tilladt, det
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VASEN
VASEN FESTUDVALG
Vi har haft åben grill een gang og der kom
12 personer, det var rigtig hyggeligt.
Der har været arrangeret 2 motions-gåture, hvor vi gik en times tid langs åen
- der var ikke den store tilslutning, men
dejligt for dem der deltog.
Og så var der Sct.Hans, som var en kæmpe
succes med tilslutning af ca. 70 personer
- man kan godt sige at Festudvalget blev
taget med bukserne nede!!! Heldigvis var

der nogle flinke mennesker, der gav en
hjælpende hånd, bl.a. med at lune brød +
foretage indkøb af det vi manglede.
Stor tak til dem og tak for den store opbakning.
Den 17. august er der sommerfest med
musik - husk at sætte X i kalenderen.
Tilmelding er nødvendig og tilmeldingssedler vil blive lagt i postkassen med
Havenyt (hænger ved kontoret).
Venlig hilsen Festudvalget

Sommerfest i Vasen
Så er det tid til en sommerfest, kom og vær med til at få en hyggelig aften.
Det er lørdag d 17 august, kl. 17, på fællespladsen.
Der vil være musik og underholdning med Nils Anker på keyboard fra kl. 18 – 24
Menuen vil være fra Gassum slagterforretning og vil bestå af:
• 3 forskellige salater
• 2 slags kartofler
• 2 slags kød
Få hele herligheden for 125kr/prs, børn under 10 år 60kr/prs.
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 3. august.
Tilmelding og betaling til Karin, Birkestræde 4 eller Charlotte, Anisstræde 6
Betaling er enten kontant eller på mobil pay, ved mobil pay er det til
Karin på mobil nr.: 22 81 52 05 eller Charlotte på mobil nr.: 42 15 94 45
-------------------------------------------------------------Tilmelding til sommerfest i Vasen
Navn:_____________________________
Antal voksne:______________
Adresse:___________________________ Antal børn under 10 år:__________
Tlf.:______________________________
Sidste frist for tilmelding, lørdag d 3. august.
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VORUPKÆR
Der er igen handlet flere haver i kolonien,
og vi ønsker de nye havelejere velkommen i fællesskabet.
SANKT HANS AFTEN
Selvom sommeren måske ikke har slået samme rekorder som sidste år, fik vi
i år en dejlig solrig Sankt Hans Aften ved
Smut Ind. Ca. 50 kolonister mødte op og
grillede i fællesskab og hyggede om et
mindre bål.
Og indrømmet – det betyder rigtig meget, at det ikke regnede, som det så ofte
gør denne aften.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Arrangementet med bygning af fuglekasser, pindsvinebo og insektbo fra
marts måned, var så stor en succes, så
vi gentager det lørdag d. 3. august kl. 14.
Havekolonien stiller tegninger og materialer i form af træ, søm, skruer og tagpap
til rådighed, så man skal blot selv medbringe værktøj og handlekraft. Og der vil
være mulighed for at købe kaffe, andre
drikkevarer og pandekager til absolut
overkommelige priser.
Lørdag d. 28. september kl. 16.30 er der
fællessang med farverige løvfaldssange i

HAVE NYT | 15

VORUPKÆR

Smut Ind. Her vil der, ud over at nyde det
gode selskab, også være mulighed for at
købe forfriskninger.

Vi skal jo passe på vores insekter og ikke
bare gribe til den nemmeste løsning, aflivning.

Husk også at sidste frist for tilmelding til
konkurrencerne om den højeste solsikke
og det tungeste græskar er 20. august.
Man skal blot lægge en seddel i postkassen ved kontoret eller sende en mail til
vorupkaerpark@gmail.dk.

Der findes folk, som påtager sig at hjælpe
i sådanne tilfælde.

SVÆRMERIER
En kolonist havde pludselig en bifamilie i
sin kompostbeholder. Vi fik kontaktet en
"sværmfanger", som indfangede bierne
og flyttede dem til et fredeligt sted.

Venlig hilsen
bestyrelsen
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Man kan finde dem ved at google "sværmfangere" eller kontakte en biavler.
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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. 40433516
pogl@youmail.dk
Venezuela: Annette Christensen,
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk
Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@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: Jytte Altenburg
Tlf. 21 59 63 62
jyttealtenburg@hotmail.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: Käthe Krogh
Aug. Kroghsvej 81, 8500 Grenå
Tlf. 22 13 02 77

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. 17-19
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
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48
Bestyrelsesmedlemmer:
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B
Jan E. Stork - B
Inger Knudsen - R
Havekonsulent
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com
Tryk: BUCHS AS

ØSTJYLLANDS KREDS
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