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KREDSEN

Den 7 september deltager Østjyllands 
kreds igen med en stand på Haveselska-
bets plantebyttedag.

Det sker på Østervold i Randers fra kl. 
09,30 – 12,00. Standen vil være beman-
det med medlemmer fra kreds og have-
foreninger og deres opgave er at oplyse 
de besøgende på Østervold om at der 
faktisk findes kolonihaver i Randers, alt-
så at få en snak med evt. interesserede 
om dette at leje en kolonihave og være 
med i et fællesskab og dyrke sine egne 
afgrøde, blomster o.l.

Og selvfølgelig også om den positive side 
ved at have en kolonihave. Vi har jo fået 
et slogan fra et haveforeningsmedlem: 
Verdens bedste hobby er at have en ko-
lonihave.

Kredsen arbejder også på længere sigt 
med at udforme og trykke en brochure 

der ikke bliver en salgsbrochure, men vil 
være af oplysende karakter. Der er ned-
sat et ”kampagneudvalg” som består af 
3 bestyrelsesmedlemmer fra kredsen 
og 2 formænd fra haveforeningerne. Alle 
haveforeninger har givet deres skriftlige 
bidrag tilbrochuren, hvor der fortælles 
lidt om foreningen, beliggenheden og den 
daglige hverdag og drift i foreningen.

Kredsens bidrag består i at vi giver en 
kort beskrivelse af Kolonihaveforbun-
dets historie, lidt om kolonihavernes 
”far” Jørgen Berthelsen og i korte træk 
kredsen historie. Vi forsøger også at få 
en kommentar til brochuren fra kom-
munalt hold om kommunens holdning til 
kolonihaver. Vi ved jo at de støtter godt 
op om tanken. Kommunen har endnu ikke 
fundet den person med kendskab til ko-
lonihaver der skal skrive om dette, men 
det kommer. Måske borgmesteren???.

Læs i øvrigt det sidste haveblad – nr. 3 
august 2019 -fra forbundet hvor vores 
initiativ er omtalt og hvor forbunds-
formanden udtaler opbakning til vores 
initiativ.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 8 07/11 1 dec 2018

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2019 ca.

Nr. 8 06/11 1. dec. 2019
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Arbejdet foregår som sagt på længere 
sigt, men når engang det er færdigt vil 
brochuren selvfølgelig blive præsente-
ret for foreningerne og dens medlem-
mer. Brochuren er som skrevet ikke en 
salgsbrochure, meningen er at den skal 
lægges frem på biblioteker, hos kommu-
nen og hvis vi kan få lov i de store super-
markeder. For at følge op på det hele vil 
vi forsøge at alliere os med den skrevne 
presse og tv. med forskellige oplysende 
artikler om kolonihaver. Og vi vil da også 
i 2020 medvirke på flere oplysende ud-
stillinger. 

Det var lidt om Østjyllands kreds arbejde 
for at oplyse borgerne om kolonihaver, 
kampagneudvalget vil løbende holde jer 
underrettet om hvor langt vi er kommet, 
og hvad der sker i øjeblikket.

Men vi håber at alle havekolonister vil 
bakke op om dette og på en eller anden 
måde vil deltage når det går i gang for al-
vor i 2020. Vi vil forsøge at inddrage så 
mange som muligt om det så det vil kom-
me til at fungere som det fællesskab som 
vi alle gerne vil have. 

Bedste hilsener til alle.
Kampagneudvalget, Østjyllands kreds.

Orientering om vurderinger (2)
(Du kan læse mere i ”vejledning om vur-
dering af kolonihavehuse”, som ligger på 
Kolonihaveforbundets hjemmeside og på 
Kredsens hjemmeside)

Om bebyggelsens lovlighed
I Kolonihaveforbundets vurderingsregler 
står følgende:
-  Bebyggelsen skal være lovlig, inden 

der kan vurderes.
-  Byggeriet skal endvidere opfylde de 

regler i byggereglementet, der er gæl-
dende for kolonihaver.

  Det betyder at hvis byggeriet ikke har 
en byggetilladelse, er det ulovligt.

-  Lejeren skal lovliggøre byggeriet inden 
vurdering.

I virkelighedens verden, her i Randers, er 
det ikke så firkantet.

1.  Randers kommune har besluttet føl-
gende med hensyn til lovliggørelse af 
byggeri:

-  Byggeri fra før 1. oktober 2010 kan 
indtil videre få lov til at blive stående. 
Men byggeriet må ikke laves om.

-  Byggeri fra 1. oktober 2010 og se-
nere skal lovliggøres inden salg. 
(Når vi vurderer, skriver vi en bemærk-
ning om lovliggørelse, og bestyrelsen 
får et dokument, som den skal under-
skrive når byggeriet er lovliggjort).

2. Et byggeri kan være ulovligt af 2 grunde:
a.  Det opfylder ikke kravene i bygge-

reglementet (det kan være størrelse, 
afstand til skel, støbte gulve m.v.).

 Der vurderes på følgende måde:

KREDSEN
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-  Hvis der er bygget før 1/10-2010: Den 
ulovlige del af byggeriet vurderes ikke.

-  Hvis det er bygget efter 1/10-2010: 
Den ulovlige del af byggeriet skal lov-
liggøres inden salg.

b.  Det opfylder kravene i byggeregle-
mentet; men der ikke er nogen bygge-
tilladelse.

Der vurderes på følgende måde:
-  Hvis det er bygget før 1/10-2010: Be-

byggelsen bliver vurderet som om, der 
var en byggetilladelse.

-  Hvis det er bygget efter 1/10-2010: 
Lejeren skal sørge for en byggetilla-
delse med tegninger over bebyggelsen 
inden salg.

Vurderingsudvalget

Vurderinger
Vi vurderer på følgende datoer i 2019:
Mandag 26/8 (sidste frist for bestilling, 
onsdag 21/8)
Mandag 30/9 (sidste frist for bestilling, 
onsdag 25/9)
Mandag 28/10 (sidste frist for bestilling, 
onsdag 23/10)
Mandag 25/11 (sidste frist for bestilling, 
onsdag 20/11)

Vi vurderer ikke i december, januar og fe-
bruar. (Der er dog mulighed for at bestille 
en vurdering i nødstilfælde, f.eks. døds-
fald og fraflytning fra kommunen).

Du bestiller en vurdering på Kredskonto-
ret, onsdage kl. 17-19.

KREDSEN

Du skal udfylde og underskrive en  ejer - 
erklæring. Du kan enten gør det på 
Kredskontoret, eller udfylde den på for-
hånd. Ejererklæringen ligger på kredsens 
hjemmeside.

Hvis du har tegninger over bebyggelsen og/
eller fakturaer for køkken, bad/toilet og evt. 
forbedringer, skal du tage dem med.

Vurderingen koster 400 kr., som du skal 
betale ved bestillingen (kontant eller 
mobilepay).

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller adresse skal op-
lyses skriftligt til kredskontoret senest 
2 uger efter ændringen er sket. Du kan 
sende ændringen på mail koloniranders@
mail.dk eller du kan lægge en seddel i vo-
res 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. 

Anfør fra hvilken dato det er gældende. 
Oplys også om i hvilken haveforening du 
er medlem og skriv dit vejnavn og num-
mer i foreningen. Medlemmer i havefor-
eningerne i Grenå og Hadsund anmelder 
ændringen til deres respektive bestyrel-
ser som så videregiver oplysningerne til 
kredskontoret.

Hvis du ikke melder ændringen senest 
ovennævnte frist pålægges der et gebyr 
på kr. 150,00 som skrives på næste op-
krævning for haveleje. Læg mærke til at 
gebyret er retsgyldigt pengebeløb.
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BJERGBYPARKEN

I skrivende stund er regnen virkelig kom-
met over os. Flere skybrud har vi oplevet, 
Dette har selvfølgelig været en udfordring 
for vores veje, hvilket har været svært at 
forstå for enkelte havelejere.
Vejene kan ikke ordnes når hullerne står 
fyldt med vand!!

KB gør virkelig hvad han kan, for at holde 
vores veje og grønne områder. Hvilket alle 
selvfølgelig gerne må hjælpe med. Bjerg-
byparken er jo et fælles ansvar .

Sommeren har jo ellers også budt på sol og 
varme, hvilket de fleste af os har nydt .
I juli måned havde vi besøg af haveselska-
bet. 10 haver havde meldt sig til, at man 
måtte komme og se deres haver. Det var 
virkelig en succes. 50 mennesker dukkede 

på, og havde en dejlig aften rundt i haverne. 
Faktisk blev der også solgt en enkelt have 
den aften.

Vi har solgt en del haver. Vi byder de nye 
havelejere velkommen, og håber de vil bli-
ve ligeså glade for at være i Bjergbyparken, 
som vi er.

Der er desværre stadig mange der ikke 
ordner deres veje, P-pladser og endda de-
res haver. Undgå det gule kort og efter-
følgende boder, og få tingene bragt iorden.
Husk hækken skal klippes inden 1. oktober 
2019. 

Med håber om en god sensommer
Pbv
Mariann
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DRONNINGBORG

Om sommerfesten
Vi holdt sommerfest lørdag 3/8.
Foreningen havde i år fået et festudvalg, 
som stod for sommerfesten.
Og det gjorde de godt.

Festen var i år om aftenen. Der var god 
mad, godt humør, musik, fællessang og 
kulørte lamper.
En stor tak til festudvalget, Anine, Birgith 
og Mona.
Vi håber at festudvalget vil fortsætte 
næste år.

Stophaner
Der er stadig lejere der ikke har en stopha-
ne, der hvor vandledningen går ind i haven.
Det betyder rent praktisk at hvis et rør 
eller hane inde i haven bliver utæt, så skal 
vi lukke for vandet til alle haver.

Hvis du har en stophane, kan du blot luk-
ke den, og derefter lave reparationen 
uden at genere dine medlejere.
Det vil være mest hensigtsmæssigt at få 
stophanen etableret i oktober eller i april. 
Så er der ikke så mange i haverne.
På næste generalforsamling vil besty-
relsen stille forslag om at alle haver skal 
have en stophane.

Hækkene
Hækken skal klippes senest 1. oktober.
Men vi vil stadig opfordre til at I klipper 
hækken omkring 1. september; så hæk-
kene er pæne at se på i den sidste del af 
sæsonen.

Havevandring
Vi foretager en havevandring søndag 
6/10.
Det gør vi først og fremmest for at se ef-
ter om hækkene er klippet og om højden 
maks. er 180 cm. Men vi tjekker også lige 
om der er ukrudt uden for hækkene og 
om der er fremmede planter i hækken.

Afslutning på sæsonen
Næste nr. af ”Havenyt” kommer først i 
december.
Derfor gør vi allerede nu opmærksom 
på, at vi lukker for vandet søndag 27/10, 
kl. 11.00.

Når vi har lukket for vandet, samles vi i 
”Hyggekrogen” til en snak om løst og fast 
og en forfriskning.
Der kommer et opslag senere.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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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FJORDGLIMT

Den første august var kredsbestyrelsen 
og havekonsulenten på besøg; bestyrel-
sen gik en tur rundt i kolonien og så på 
haverne, og konsulenten var inde at be-
dømme to haver, og efter hans udsagn 
kunne der godt forventes at falde et par 
præmier af, når der bliver præmieudde-
ling her til efteråret, så det lyder jo godt.
Husk at når havekonsulenten besøger 
kolonien, er der mulighed for at få svar 
på næsten alt ang. diverse planter, så 
måske var det en ide at møde op, når lej-
ligheden byder sig. Husk i øvrigt at kon-
takte bestyrelsen ved adresseændring, 
nyt tlf.nr. og mail adresse.

På best.vegne
Carl Pedersen
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Voxm
eter, januar 2019

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

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

TAK
DANSKERNES FORETRUKNE BANK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Østervold 18  |  9800 Randers C

ULVEHØJ

14. august og sommeren 2019 er nu så 
småt ved at gå på hæld. Vi får for tiden 
nogle ret så saftige regnbyger og vandet 
fosser ned i vores haver. 

Vi har netop afholdt vores anden omgang 
fællesarbejde lørdag den 10. august, 
hvor der var mødt en pæn flok kolonister 
op. Der var ikke så meget der skulle laves, 
og arbejdet var hurtigt overstået, og ef-
terfølgende fik vi en god snak over en øl, 
vand eller en kop kaffe. Der er dog en del, 
der endnu ikke har været med til fælles-
arbejde, men de resterende kan lige net-
op nå det, når vi afholder sidste omgang 
fællesarbejde lørdag den 14. september. 

I forbindelse med fællesarbejdet har 
nogle været i tvivl om hvilket klokkeslæt 

vi starter på, hertil kan vi oplyse, at vi 
sædvanligvis begynder fællesarbejdet 
omkring kl. 11. 

Randers Kredsen har arrangeret udflugt 
lørdag den 7. september, og desuden 
deltager kolonihaveforeningerne i et 
Plantemarkedet på Østervold også den 
7. september.

Derfor har vi set os nødsaget til at flytte 
vores sommerfest til lidt senere i septem-
ber nemlig lørdag den 21. september. Vi 
mødes kl. 13 i Vorup Tennisklubs klubhus, 
og får os en lille en til halsen og noget 
godt at spise. 

Husk tilmelding til bestyrelsen senest 
fredag den 6. september. 
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ULVEHØJ

I sommerens løb har kolonien summet 
af aktivitet, der er blevet gravet, skuf-
fet, hakket, hamret, savet, og frem for 
alt hygget og snakket på kryds og tværs i 
kolonien. En eller anden har haft vanske-
ligheder med at holde styr på sit køretøj 
og har torpederet en af TDC’s kabelkas-
ser og en hæk. 

Vores flagstang havde fået slagside, og 
ved fælles hjælp fik vi den rettet op igen. 
Lige en tak til de der ufortrødent gik i 
gang med at gøre det. Ved samme lej-
lighed fik vi anskaffet os en nyt flag, det 
gamle var ved at være godt falmet og 
flosset i kanterne. 

Det var så lige lidt om livets gang i Ulvehøj. 

Og så lige til sidst de sædvanlige forma-
ninger. 
Hækkeklipning:Hækkene skal klippes 
mindst 2 gange årligt.

Husk også lige at få klippet baghækkene.
Hækkene må ikke være højere end 180 cm. 
Første gang senest 1. juli, anden gang 
senest 1. oktober.

Ud over at klippe hækken skal man sør-
ge for, at der ikke er ukrudt i hækken og 
holde jorden fri for ukrudt en meter ud 
fra hækken.

Ved manglende hækkeklipning / ved-
ligeholdelse af haven kan bestyrelsen 
udstede gule kort.

I forbindelse med første gule kort, er 
der intet gebyr. I tilfælde af, at der ikke 
er klippet hæk mv. inden for den i frist et 
er angivet, udstedes det andet gule kort. 
I det andet gule kort sættes en ny men 
kortere frist. Overholdes denne ikke bli-
ver medlemmet pålagt et gebyr / bod på 
300 kr.

Vedrørende byggeri eller ombyggeri. 
Husk lige at læse vores regler og bygge-
reglementet i Den Grønne Mappe. Der er 
det beskrevet, hvordan det skal være.
Huse må ikke overstige 40 m2 inklusiv 
udestuer og redskabsrum. Der må ikke 
støbes cementgulve / betongulve. 

Det står alt samme i den grønne mappe.
Parkering på græsarealerne ved idræts-
anlægget er ikke tilladt. 

Alle ønskes en rigtig dejlig sensommer i 
haverne. 

Ses til sommerfest/-komsammen  
Lørdag den 21. september kl. 13.
Tilmelding til Erling have 32, 28 43 16 87 
eller Kai have 17, 23 71 06 85

På vegne af bestyrelsen
Erling
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VASEN

Fællesarbejde d. 11 august blev aflyst 
på grund af det våde vejr, men der kom 
mange og fik morgenmad, kaffe og en 
hyggelig snak.

Så har vi fået 2 nye kasser til havenyt, den 
ene hænger på siden af kontoret og den 
anden på affaldsskuret. Man kan nu også 
læse havenyt helt tilbage fra juni 2016 og 
frem til det nyeste på vores hjemmeside 
www.kolonihavenvasen.dk

Så er vores wc-bygning ved at være fær-
dig. Det ser godt ud, vi vil gerne sige en 
stor tak til Søren Rask som har beklædt 
det med træ og lagt tag på vores fine 
wc-bygning. 

Hvis i har en god historie er alle velkom-
men til at skrive til havenyt, datoerne for 
hvornår det skal være afleveret og hvor 
det skal sendes hen, står på første side 
her i havenyt. 

Vasen, Malurtstræde og Lavendelstræ-
de er blevet rettet af 2 gange inden for 
kort tid, men det våde vejr har lavet huller 
i vejene igen. Vi håber de skybrud snart 
holder op, så vi kan få fine veje igen.
Det er kun de 3 veje der bliver rettet af 
med vejhøvlen, fordi det er besluttet på 
en generalforsamling at man gerne må 
have græs i midten af vejen.

Her er lige et lille udklip af ordensregler 
gældende for haveforeninger i østjyl-
lands kreds.

6. VEJE & GRØFTER I KOLONIEN. 
Medlemmerne skal holde halvdelen af 
vej og læbælte udfor den lejede havelod 
fri for ukrudt og i ordentlig stand. Det 
gælder også ved opfyldning af huller i 
vej. For haveparceller med tilstødende 
grøft /afvandingskanal inden for koloni-
ens område gælder at lejeren af pågæl-
dende haveparcel har pligt til nødvendig 
oprensning af samme. Materialer som 
er tilkørt til brug i haven skal fjernes fra 
vej/parkeringsplads senest 1 uge efter 
modtagelsen. Materialer må ikke place-
res så de generer udrykningskøretøjer 
og øvrig trafik på vejen. Ved skader på 
vandledninger og andre ødelæggelser 
forårsaget af tilkørsel med materialer 
til haverne pålægges den have som har 
forårsaget skaderne erstatningspligt 
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VASEN

overfor haveforeningen og evt. andre 
skadede haveparceller.

I 2015 blev der købt nye havenumre ind 
der skulle op i alle haverne, men der er 
stadig nogle der ikke har fået hentet 
deres nummer. Hvis du ikke har et num-
mer som på billedet, så henvend dig til 
bestyrelsen så du kan få det. Der ligger 
en bunke tilbage og hvis bestyrelsen skal 
ud og sætte dem op kommer der en bod  
på 500 kr.

FESTUDVALGET VASEN
Lørdag d. 13. juli var der åben grill på 
fællespladsen. Det var en SUPER aften 
med stor opbakning og godt vejr!!
Vi påtænker at arrangere endnu en åben 
gril inden sæsonen slutter. Dato vil blive 
slået op på Facebook og i opslagstavlen.
Vi har desværre måttet aflyse sommerfe-
sten d. 17. august p.g.a for få tilmeldinger. 

De næste arrangementer er banko/bør-
nefest d. 14. september. De af jer der er 
på Facebook kan tilmelde sig der eller 
ring for tilmelding på 4215 9444 (Char-
lotte), så vi kan se hvor mange der er in-
teresserede i bankospil og hvor mange 
der er interesserede i børnefest. Vi har 
sat en minimumsgrænse på 20 personer 
til bankospil 10 børn til børnefesten 

D. 28. september er der loppemarked 
fra kl.12 - 16, opstilling fra kl. 11 på 
fællespladsen. Der kan købes pølser og 
drikkevarer.
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VENEZUELA

Sommeren går på hæld med hastige 
skridt, dog kan vi håbe på et mildt efterår.

Jeg beklager der ikke var et skriv i sid-
ste nummer af Havenyt, jeg var nede 
med sygdom på det tidspunkt, og havde 
ikke fået uddelt opgaven tidsnok til en 
af de andre i bestyrelsen. Håber I kan 
tilgive det.

Juli måned bød på en super god som-
merfest, med en fantastisk buffet fra Vu 
i kiosken, hvordan han gør det i det bette 
køkken er mig stadigvæk en gåde! Og en 
særdeles veloplagt underholdende musi-
ker George Starr havde os i sin hule hånd 
og på dansegulvet. Han var på podiet/ 
gulvet i hele 8 timer og gjorde det virkeligt 

godt. Jeg tillod mig at bestille ham til næ-
ste år med det samme.

Vores fællesarbejder er også gået rig-
tigt godt, og det siger vi tak for til dem 
der trofast møder op. Lidt galde skal der 
være også, og vi vil gerne se nogle flere 
af jer, der ikke har for sædvane at møde 
op til fællesskabet. Kom nu bare i gang, 
der er ikke nogen grund til bare at holde 
sig væk år efter år. Det kan man ikke byde 
alle dem der gør noget. Opgaverne er al-
drig for store, og den smule man eventu-
elt kan byde ind med, er også noget værd.

Vores efterårsfest er umiddelbart fore-
stående, og vi har jo besluttet at spa-
re på lejen af lokaler, og afholde vores 

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.
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VENEZUELA

fremtidige fester i vores eget telt, når vi 
nu har det til at stå hele sæsonen. Det 
er immervæk mange penge vi sparer, og 
dermed kan bruge dem på andre mere 
nyttige ting.

Vores veje har fået en vedligeholdelses-
omgang i sommeren, og efter massive 
skybrud og efterfølgende regnvejr i stør-
re mængder, trænger de muligvis igen. 
Vi vil meget gerne opfordre jer til at gå 
ud og rive lidt op i vandpytterne engang 
imellem. Det kan være med til at afhjæl-
pe de store samlinger af vand, der varer 
længe med at synke ned i jorden. Ellers 
kan et par gummistøvler løse mange pro-
blemer, med at færdes på vandvejene!!

Vi har haft kommunen til at ordne de veje, 
der ellers er blevet passet af Jesper, på 
vores egen traktor. Grunden til dette er, 
at vejene bliver vedligeholdt ens, og at 
Jesper ikke kan holde til at sidde på den 
gamle traktor, i alle de timer det kræver. 
Vi har afhændet traktoren til en havele-
jer der er i gang med at renovere den, og 
den vil altid blive i kolonien. Der står flere 
arrangementer for tur i skrivende stund, 
når bladet kommer ud i jeres postkasser, 
er de afholdt.

Allerførst har vi i forbindelse med Ran-
ders festuge som sædvane ”Regatta” i 
kiosken, hvor Vu laver en dejlig buffet til 
59 Kr. Samme dag om formiddagen har vi 
haft besøg af Classic Citroen club, Djurs-
land, der har stillet et antal flotte køretø-
jer til skue i kolonien. Vi håber I har fået en 
på opleveren, og måske noget nostalgi.

Desuden har vi loppemarked i en af 
weekenderne sidst i August, vi satser på 
et godt salg. Vi har været heldige at få 
doneret en hel del sager, efter en afdød 
havelejers bo. Æret være Hugo Christian-
sens minde!

Med hensyn til havesalget, så går det 
fint, der er god interesse for vores koloni, 
det mærkes tydeligt at folk gerne vil være 
i Venezuela. Der er sjældent mere end et 
par stykker til salg af gangen. 

I September går vi rundt og kigger på 
solsikker og græskar, der er bedøm-
melse til konkurrencen i havekredsen 
af samtlige tilmeldte, det er spændende 
om Venezuela løber med præmierne som 
sædvanligt i begge kategorier.

Efterårsfesten bliver holdt i vores eget 
telt på festpladsen d.7.9. 2019 klokken 
13.00 se efter opslag hos Vu og i op-
slagstavlen for mere information.

Kredsen har desuden en udflugt selv-
samme dag man kan tilmelde sig, det er 
et frit valg.

Som det sidste vil jeg personligt gerne 
sige tak for opmærksomheden ved min 
60 års fødselsdag i Juli måned, jeg havde 
en skøn dag med mere end 80 besøgende 
og et væld af gaver og hilsener.

Tusind tak alle sammen for gaverne.

MVH. Annette
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Så kom sensommeren med røde røn-
nebær, bugnende æbletræer og smukke 
blomstrende staudebede. Vi har fået lidt 
mere vand end sidste år, og hækkene 
skyder i alle retninger, så det snart er 
nødvendigt med den sidste klipning i år.

Siden sidst
Som lovet blev arrangementet med 
bygning af fuglekasser og pindsvi-
ne- og insektbo gentaget d. 3. august. 
Fremmødet var dog ikke så stort som 
sidste gang, hvilket nok skyldes, at der 
var mange, som ikke var kommet ud af 
sommerferiedvalen. Arrangementet var 
dog så vellykket, at vi gentager det igen 
til næste år.

Kommende arrangementer
Lørdag d. 21. september forsøger vi 
igen med en plantebyttedag. Hvis I har 
planter, som er blevet for store og der-
for skal deles, er der nok andre, som kan 
bruge dem. Så sæt evt. overskudsplan-
ter i en trillebør eller kasse på pladsen 
ved Smut-Ind og kig om andre har sat 
planter, som I kan bruge. Ved aftenstid 
skal I blot huske at fjerne evt. ikke af-
hentede planter.

Lørdag d. 28. september kl. 16.30 er der 
fællessang med farverige løvfaldssange 
i Smut-Ind. Der vil efterfølgende kunne 
købes hjemmelavet kartoffelsalat med 
frikadelle samt en øl/vand for 25 kr.
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Og for de, der endnu ikke har stiftet be-
kendtskab med Vorupkærparkens egen 
hymne, som selvfølgelig er en del af ar-
rangementet, kan I se den her:

Mel.: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, 
hvor himlen er blå, og hvor flasken er grøn. 
Hvor fuglene sjunge og flyve så frit, 
og ingenting rigtig for alvor er skidt.

Se ud over mark, over åløb og eng, 
så ser du da Parken; en net lille ting. 
Vi er nu i Vorup, det ved joh enhver, 
som haver sin have uendelig Kær.

Der pusler en pindgris, der hopper en frø, 
hist kravler en snerle, der ikke vil dø. 
Og højt over skyen, der svæver en ørn, 
gad vid’ hvad den tænker om menne-
sken’s børn?

De luger og leger og ligger på langs, 
de jagter en muldvarp, der ikke vil fang’s. 
Her nytter det hele og halve med mer’,
mens sneglene bare bliver flere og fler’.

Mens flaget det vajer her over Smut-Ind, 
og tankerne flyver i havefolks sind. 
Så mærker du måske, at alt går i-i hak, 
og blæses igennem af glæde og tak.

Og med denne lille sang vil vi også byde 
de sidst ankomne havelejere velkommen.

Det praktiske

Flaskecontainere
Det er tydeligt for enhver, at vores fælles 
affaldscontainere er udsat for et vældig 
stort pres. Det gælder især containerne 
til dåser og flasker. Nu er det imidlertid 
sådan, at spejderne meget gerne ind-
samler dåser til genbrug, hvorved de 
tjener en lille skilling. Så hvis I putter 
dåserne i en plastsæk, lukker for den og 
stiller den på grillpladsen ved affaldscon-
tainerne, vil spejderne med glæde kom-
me forbi og samle dem sammen hver 14. 
dag. Udover at det går til at godt formål, 
vil det også give mere plads til flasker i 
containerne. Så det er jo win-win.

Hjælp til fliselægning på sti fra 
toiletterne langs boldbanen
Haveforeningen har fået stillet en del have-
fliser til rådighed, og den opmærksomme 
havelejer har nok også bemærket en større 
bunke grus på parkeringspladsen. Det-
te skal bruges til at etablere ovennævnte 
sti, og derfor søger vi frivillige til at hjælpe 
med at køre grus og fliser. Arbejdet tænkes 
gennemført lørdag d. 7. september kl. 10, 
og man skal bare møde op – også selvom 
man kun kan hjælpe en times tid.

Store køretøjer henvises til at 
benytte Persillekæret
Nu er der heldigvis en del haver herude, 
som bliver ombygget eller renoveret, og 
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det betyder, at der kommer store køre-
tøjer med materialer. Problemet er blot, 
at de ikke kan komme omkring hjørnet på 
Timiankæret, hvorimod der er mere plads 
i svinget på Persillekæret. Derfor bedes I 
dirigere store køretøjer – også kloakbiler 
– denne vej. Det siger sig selv, at haverne 
på Myntekæret ikke har denne mulighed.

Kolonihavedrømme fortsat
Der bliver arbejdet hårdt i haven. Jesper 
har haft ekstra lang sommerferie og har 
virkelig knoklet fra tidlig morgen til sen 
aften. Husets skelet beklædes med vind-
spær, isolering, dampspær, mere isole-
ring, beklædning – alt i den rigtige ræk-
kefølge og i den rette mængde og stille 
og roligt kommer et hus til syne. 

Et sort træhus med hvide vinduer og 
kvist. Et sort træhus som allerede nu har 
givet os mange gode minder, - for det at 
skabe et hus sammen som familie, dét er 

gode minder. Og det giver forventninger 
om mange flere gode minder. 

Vores naboer, både dem tæt på og de der 
ligger lidt længere væk, kommer ofte og 
gerne forbi for at følge med i byggeriet. 
De byder på gode historier om dengang 
de selv byggede, de kommer med oprig-
tig interesse for hvordan det går. 

De kommer med rosende ord for stil og 
håndværk og de kommer med vandmelon 
på en stegende hed eftermiddag. Det er 
fantastisk at være en del af.

Vejret har stort set været med os hele ti-
den, - det gode vejr har til tider været ”for 
godt”, da tagdækkeren ikke har kunnet 
lægge sidste lag af tagpappet på endnu 
grundet for høj varme – som efterfølgen-
de blev afløst af for megen regn. Første 
lag er heldig lagt på og taget er tæt, så vi 
bevarer roen. 
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Når vi ser på husets konstruktion, er vi 
glade for, at vi valgte at lave den over-
dækkede terrasse i forlængelse af huset, 
således det hele ligger under samme tag-
konstruktion. Jesper er særligt tilfreds 
med valget af at lave en kvist, da den ska-
ber et fantastisk lys inde i huset, - og en 
skøn udsigt fra den kommende hems. De 
tre ovenlysvinduer lader den tidlige mor-
gensol kigge ind og sende lys ned over 
køkken, stue og hems. Der er meget lys i 
huset – præcist som vi kan li’ det. Haven 
inviteres ind i huset – og når terrassen 
lægges vil det være særlig tydeligt. 

Indendørs er væggene klar til at blive be-
klædt med OSB-plader og sidenhen gips. Der 
skal laves skillevæg til det lille badeværelse 
og det lille soveværelse og hemsen skal la-
ves. Så der venter endnu mange arbejdsop-
gaver og mange arbejdstimer skal bruges, 
men det er helt i orden. Vi investerer gerne 
mere arbejde, for vi får en drøm opfyldt.

I håbet om en fortsat god havesæson. 
Husk at vi har sæsonafslutning og vand-
lukning søndag d. 28 oktober kl. 11.

Bestyrelsen
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Velkommen tilbage fra ferie og til  de  to 
nye, der er kommet i henholdsvis 17a 
som er Claus, og Annie der har købt 21a. 
Håber at I begge vil falde godt til og blive 
en del af fællesskabet.

Den 14. september har vi havedag, og 
samtidig holder vi åbent hus, så hvis nogen 
er gode til at lave skilte, så må I godt melde 
jer til det, så vi kan få nogle pæne skilte. 
I må også gerne lave noget i jeres haver. 
Dem som vil åbne deres have for publikum 
og måske bage en kage. Så får vi se, om vi 
selv skal spise dem bagefter, som vi gjorde 
sidste år, men vi havde det hyggeligt.

Så vil jeg lige minde jer om, at der er have-
runde den 5. oktober. Der har været en 
del sure miner over boder, fordi der ikke 
har været rengøring af udenomsarealer, 

som står i reglerne, og som vi i bestyrel-
sen gerne vil have det. Men hvis andre  vil 
sløse lidt med det, kommer der en gene-
ralforsamling til februar, og der må man 
benytte sig af at få skiftet bestyrelsen ud 
og finde en ny. Os der er nu, vil ikke lægge 
navn til, at der er ukrudt alle vegne. Der er 
ikke nogen god grund til at bruge gift eller 
salt, eller hvad der ellers er af midler. Husk 
det er vores børn og ikke mindst børne-
børn, der skal overtage denne klode efter 
os og vi har kun den ene. 

Hvis I ikke har set opslagstavlen, så er 
der udflugt med kolonihaveforbundet 
her den 7. september  til skulpturparken 
i Blokhus, så det er om at melde jer på, 
hvis det er noget for jer. 

Venlig hilsen bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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
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koloniranders@mail.dk

Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf.: 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
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