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KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

Nr. 3 - 03/03 1. april 2021

Nr. 4 - 07/04 1. maj 2021

Nr. 5 - 05/05 1. juni 2021

Nr. 6 - 30/06 1. august 2021

Nr. 7 - 04/08 1. sept. 2021

Nr. 8 - 03/11 1. dec 2021

Indlevering senest kl. 17.00

HAVEPLAN
I sidste nummer af Havenyt var der en 
artikel med ovennævnte overskrift. Og 
det var en rigtig god artikel. Artiklen in-
deholdt en masse gode råd om hvordan 
man kan indrette en have som en form 
for naturgrund. Det er ikke en have vi har 
i vores område, men man kan da sagtens 
indrette en kolonihave i Randers eller 
Hadsund på samme måde. Som man kan 
læse er det en næsten vedligeholdelses-
fri have. Og det er der mange der gerne vil 
have. Det kan man selvfølgelig også få på 
den måde mange benytter sig af: Vi sår 
græs i hele haven. 

Og det kan man da godt gøre, men er 
det så en  kolonihave ? Det vi opfatter 
som en kolonihave er en have med mas-
ser af blomster og evt. lidt rødbeder, løg, 
kartofler og meget andet.

Men det er desværre ved at gå lidt i 
”glemmebogen” mange steder. Og det er 
da både synd og skam. Det her med at 
f.eks. grave sine egne nye kartofler op af 
jorden er da noget af det bedste vi ved. 
Den benævnte artikel handlede mest om 
blomster, men det er da også en fryd at 
se de mange insekter såsom sommer-
fugle og vilde bier i haven. Så lad os håbe 
vi snart får dem tilbage. Vi kan jo selv gøre 
noget for det, i HAVEBLADET er der en 
artikel på side 27 der handler om blandt 
andet at få sommerfugle tilbage i haven, 
en rigtig god artikel som bør læses grun-
digt. Den beskriver også at hvis man ikke 
bruger sprøjtegift i sin have og er med til 
at give plads til sommerfuglene, så kan 
du ved henvendelse til Danmarks Natur-
fredningsforening tilmelde din have som 

ADRESSE/NAVNEÆNDRING

Ændring af navn eller hjem- 
adresse skal ske til kredskonto-
ret senest 2 uger efter ændring, 
meget gerne før. Skriv fra hvilken 
dato ændringen gælder og oplys 
i hvilken haveforening du er 
medlem.

Du skal også oplyse vejnavn og 
havenummer i foreningen. Du 
kan vælge at sende det på mail til  
koloniranders@mail.dk eller du 
kan lægge en seddel med oplys-
ningerne i vores postkasse 
Vestergade 48.

Fjordglimt Hadsund melder 
ændringerne til egen bestyrelse 
som så videresender til kreds-
kontoret.

Melder du ikke ændringerne 
inden ovennævnte frist skal du 
betale et gebyr på kr. 150,00.
Beløbet  påføres næste
opkrævning for haveleje.
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FJORDGLIMT

giftfri have, så får du tilsendt en frøblan-
ding af sommerfuglevenlige planter og 
andet materiale om sommerfugle i Dan-
mark. Men glem ikke de vilde bier, de er li-
geså nødvendige i haven til bestøvning af 
frugttræer, frugtbuske, jordbær o.a. Læs 
artiklen om bier i Havenyt nr. 6 August 
2019 eller gå ind på nettet om Forenin-
gen,Vilde bier i Danmark. 

Men vi ville såmænd bare rose artiklen 
HAVEPLAN, lad os få nogle flere indlæg af 
den slags.

Som I så var der ikke noget navn under 
artiklen, det forlanger vi ellers hvis noget 
skal optages i bladet, men vi synes at den 
artikel var så god at den skulle bringes.

Vi havde ikke navnet på udgivelses-
tidspunktet, men vi kan nu fortælle at 
det var et medlem fra Vestre Enghave 
som havde indsendt artiklen.

Venlig hilsen og god sæson 2021 til alle
Bladudvalget Østjyllands kreds

• Vandure skal påmonteres senest lørdag d.27/03 + stophane skal lukkes.
• Der åbnes for vand søndag d. 28/03 kl.10.
•  Der skal være adgang til haven søndag,da vandure skal efterses for funktion 

og aktuel visning af m3.
• Defekte vandure skal udskiftes.
• Foreningen har ure på lager som skal benyttes,så der bliver ens vandure i alle haver.

På best. vegne: Carl Pedersen
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VORUPKÆRPARKEN

VELKOMMEN 
Vi er glade for igen at kunne byde en del 
nye havelejere velkommen til Vorupkær-
parken.

Som ny er der ofte en masse spørgs-
mål, der trænger sig på, se nederst under 
henvendelse til bestyrelsen. 

SÆSONSTART
Lørdag den 27. marts kl. 11.00
Vi har nu taget hul på marts måned og 
Sæsonen starter for i år, Efter planen åb-
nes der for vandet d. 27. marts kl. 11.00 
og sæson 2021 skydes i gang.

HUSK der skal være én i haven i tilfæl-
de af vandsprængning.

Hold øje med opslagstavle og hjem-
meside i tilfælde af hård frost, så vand-
åbning må udsættes.

Trods udsigten til kulde og sne, for-
hindrer det dog ikke, at man alligevel kan 
foretage sig noget i sin have. Flere be-
nytter vinteren til renoveringsprojekter 
og oprydning. 

Eller også nyder man blot at komme ud 
i den friske luft uden at skulle tænke på 
corona. Nu kan vi begynde at se frem til en 
ny sæson og glædes over det bliver forår 
endnu en gang med spirende planter.

Den nye bro
Vi kan også glædes over den nye flotte 
bro, som nu er åbnet for trafik, samt den 
utrolige udsigt derfra.

Have salget
Selvom det er udenfor den egentlige 
havesæson er der alligevel gang i have-
salget. Der er blevet handlet flere haver 
siden vi lukkede og slukkede ved som-
mertid slut.

Fremtidige arrangementer
Desværre er endnu ikke muligt at sam-
les til socialt samvær, men så snart det 
er muligt finder vi på et arrangement af 
en eller anden slags indtil da må alt ud-
sættes.

Generalforsamling udsat på ubestemt tid
Sted/tidspunkt:
Der kommer nærmere besked på mail.
Dagsorden:
1.     Ved ankomst registreres 

de deltagende haver.
2. Velkomst
3. Valg af dirigent
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
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6. Fremlæggelse af årsregnskab 2020
7.  Indkomne forslag
8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9.  Valg af 2 suppleanter
10.  Valg af delegerede til 

kredsrepræsentantsmøde
11.  Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen
skal sendes til:
vorupkaerparksensformand@gmail.com

REMINDER!!
Kollektiv forsikring Vigtig!
Kære havelejere med en kollektiv
forsikring ved Alm. Brand.
Jeg er ved en tilfældig samtale blevet 
opmærksom på, at i tilfælde af at dit 
kolonihavehus brænder og du ikke har 
en fyldestgørende tegning med en over-
sigt over bygninger på din lejede grund, 
liggende i arkivet ved Østjyllands Kreds, 
Vestergade 48, er det begrænset hvad 
Alm. Brand dækker af brandskade.

For din egen skyld vil jeg foreslå, at 
du får lavet en grundplan over dit have-
lod med de bygninger og terrasser, der 
er i din kolonihave. Skriv din haveadres-
se samt dato/år på tegningen og få den 
afleveret til Østjyllands Kreds. Det vi-
ser sig flere gange, at de tegninger som 
Østjyllands Kreds har i sit arkiv, (især af 
ældre huse) ikke altid stemmer overens 
med virkeligheden, når en kolonihave skal 
vurderes.Du er selv ansvarlig for, at Øst-
jyllands Kreds har de oplysninger, der er 
nødvendig, hvis du er så uheldig, at huset 
brænder.

Med venlig hilsen
Bodil Høgstrup

Henvendelse til bestyrelsen 

Kan ske på tlf.:
61 14 39 46 mandag og torsdag
kl. 18.00 - 19.00.
E-mail: vorupkaerpark@gmail.
com eller vorupkaerparkensfor-
mand@gmail.com

Skemaer 
Ansøgning om salg af have,
byggeansøgning, leje af Smut-
Ind, tilmeldelse til kollektiv for-
sikring kan afhentes på kontoret 
ved arbejdslørdage eller ved 
henvendelse til bestyrelsen.  

I ønskes alle en god sæson og 
vi glæder os til at der igen bliver 
aktiviteter i haverne.

Venlig hilsen  
Bestyrelsen   
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ULVEHØJ

Kolonien ligger i den skrivende stund i 
vinterhi. Der er i tiden siden vil sluttede 
2020 sæsonen ikke sket det helt store 
i kolonien og man møder kun lige nogle 
enkelte derude.  

I november, december og januar har 
der været temmelig vådt i havene og her i 
februar er det nu blevet koldt med frost-
vejr og lidt sne. Så lige nu er det hunde-
koldt og der ligger et pænt snedække i 
haverne. 

Rundt omkring kan man dog se vinter-
gækker og erantis mv. begynde at titte 
frem ligesom en påmindelse om, at for-
året venter forude. 

Vores tilværelse er desværre blevet 
påvirket af Corona epidemien. Vores be-

vægelsesfrihed er blevet indskrænket og 
vores mulighed for at møde familie og 
venner er begrænset ret så meget. Som 
det ser ud lige nu, ved ingen hvornår vi 
atter kan mødes og omgås normalt. 

Vi skulle have afholdt vores general-
forsamling den 16. februar 2021, men på 
grund af restriktionerne kan vi ikke sam-
les til generalforsamlingen. Der vil blive 
afholdt generalforsamling lige så snart 
forholdende tillader det. 

Vi har også afholdt repræsentant-
skabsmøde i Østjyllands Kreds. Mødet 
var berammet til 21. marts 2020, men 
blev på grund af forsamlingsrestriktioner 
aflyst. Der blev indkaldt til nyt møde 5. 
september .

Start eller lille 
projekt? 

- vi har det,
du lige star
og mangler!

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

MAN-FRE 5:30-17:30 
L(l)R-SØN Lukket 

Først og fremmest lige et godt nytår til alle sammen
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Valget af medlemmer til kredsbesty-
relsen måtte desværre gå om. 

Selve valghandlingen blev generet 
af en masse irrelevante kommentarer 
og råben og på grund af dårlig lyd i sa-
len havde mange af de tilstedeværende 
svært ved at finde ud af, hvad der egent-
lig foregik. Kredsbestyrelsen besluttede 
efterfølgende at erklære afstemningen 
til kredsbestyrelsen ugyldig. 

Desværre forhindrede nye Corona 
restriktioner os i at samles til et nyt re-
præsentantskabsmøde, der blev derfor 
afholdt en digital afstemning. 

Søndag den 8. november blev der af-
holdt digital afstemning vedrørende valg 
til bestyrelsen. 

Der var forsamlingsforbud så kun 
ganske få kunne møde op og stemme fy-
sisk. Ellers foregik afstemningen digitalt 
via en online afstemnings platform hos 
Kolonihaveforbundet. 

Resultatet af afstemningen blev stort 
set det samme som på mødet den 5.sep-
tember. 

Som nyt medlem i bestyrelsen for 
Østjyllands Kreds valgtes undertegnede 
Erling Skovrider. 

Der var genvalg til: 
Steen Nielsen Dronningborgparken, 
Gunnar Vitting Venezuela, 
Brian Friis Bjergbyparken.

Nu er både Kai og undertegnede medlem-
mer i bestyrelsen for Østjyllands Kreds. 

Nu her i starten af februar, er det imid-
lertid svært at komme i gang med arbej-
det i kredsbestyrelsen, når vi på grund af 
restriktionerne ikke kan mødes på kreds-
kontoret allesammen. 

Vi starter havesæsonen 2021 lørdag 
den 27. marts hvis alt går vel. Det kniber 
med at forudse om vi kan mødes til van-
dåbningen, men ellers må vi jo gøre lige-
som sidste år. Husk nu at møde op i jeres 
haver for at tjekke vandinstallationerne, 
når der åbnes for vandet. Bestyrelsen går 
en tur op ad vejen og tjekker det vi kan fra 
vejen. Der åbnes for vandet lørdag den 
27. marts kl. 11. 

Det var så alt for denne omgang ses 
om ikke før så til åbning for vandet den 
27. marts kl. 11.00

På vegne af bestyrelsen
Erling
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ROMALTPARKEN

Heldigvis nærmer den nye sæson sig i 
hast og mon ikke vi alle ser frem til atter 
at omgås vores dejlige ”koloni-familie”. 
Gå gode ture i vores skønne område, se 
og høre nyt fra vores naboer, drikke ”en 
kop” på plænen, spise Giau og Wu`s mad. 
For slet ikke at tale om at få sat gang i de 
planer for vores have og hus, som vi har 
tænkt skulle gøres.

SæsonStart
Vores sæson starter lørdag, den 27. 
marts 2021. 
På grund af corona-restriktionerne bliver 
der umiddelbart ingen samling på plæ-
nen denne dag. Hvis forsamlingsforbud 
lempes, således at det er forsvarligt at vi 
samles, får I alle besked herom via sms. 
Der åbnes for vandet kl. 11.00 – hvis vej-
ret tillader det. Husk at du har pligt til at 
være i haven når vi åbner, således at du 
kan tjekke at alt er i orden – stophane, 
vandur etc. I din postkasse ved haven vil 
du finde et kort, som skal udfyldes herom 

og indgives til kontoret. Er du forhindret 
i at være til stede i haven ved åbningen 
af vandet, må du gerne sende en sted-
fortræder evt. kontakte vort kontor for få 
hjælp til at tjekke op.

Fællesarbejde
Der vil så vidt muligt blive fællesarbejde 
hver anden lørdag som vanligt – lørdag 
den 10/4, 24/4,8/5, 29/5, 12/6, 26/6, 
10/7, 24/7, 14/8, 28/8, 11/9 og 25/9. I din 
postkasse ved haven er der lagt en over-
sigt over hvornår de enkelte medlemmer 
er indkaldt. Husk at du kan få flyttet din 
arbejdsdag. Der er endvidere to torsdage 
– den 24/6 og den 19/8 hvor medlemmer, 
som ikke kan deltage de valgte lørdage, 
kan vælge at komme til fællesarbejde. 

Vores Kiosk
I år kan vi forvente flere nye tiltag fra 
Giau og Wu. 

Wu vil deltage i kioskarbejdet i week-
enderne. Dette er muligt, fordi hans for-

Kong Vinter har gjort vores område hvidt i disse dage



HAVE NYT | 9

ROMALTPARKEN

pagtning af kiosken i Venezuelas have-
forening er ophørt. Åbningstiderne bliver 
fredag, lørdag fra kl. 11.00 – 18.00 og 
øvrige dage fra kl. 12 – 17.00. Som van-
ligt vil der være en vis fleksibilitet med 
hensyn til lukketidspunktet. Eventuelt 
ændrede åbningstider, arrangementer 
m.m. vil blive opslået på kiosk døren.

Vi håber på at få en sæson, med gode 
timer sammen, hver for sig og med vo-
res familier. Arrangementer er det for 
tidligt at spå om, men mon ikke det 
snart bliver muligt. Vores legeplads skal 

i 2021 have en gennemgribende reno-
vering. Vi har fået et kommunalt sik-
kerheds-tjek af legepladsen og denne 
viser at fald-arealer, sand, gynger og 
tårne er uforsvarlige. Legepladsen er 
offentlig og får vi ikke gjort den sikker-
hedsmæssig forsvarlig skal den luk-
kes. Næste Have-Nyt kommer til april 
– Dette vil blive omdelt til postkasserne 
ved haverne/være at hente i kiosken. 
Vi ønsker alle en forhåbentlig god og 
sikker corona-tid.

Pbv - Inger

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

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere personlige 
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.

S E  M E R E  PÅ  A L- B A N K . D K

Voxm
eter 2

0
2

1
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BJERGBYPARKEN

Så er vinteren kommet til Danmark, og 
det ser ud til, at frosten har fået godt fat. 
Men alligevel afholder det ikke folk fra at 
tage ud og nyde det klare vejr i haverne.
Rigtig mange bygger og renoverer, det 
er dejligt at opleve den iver og energi der 
lægges i husene.

Coronaen sætter jo stadig begræns-
ninger, men snart skal mange af os vac-
cineres, og det ser jeg virkelig frem til, for 
med det, må der komme en genåbning af 
Danmark, så vi igen kan begynde at se 
familie og venner. Forhåbentlig gør det 
også, at vi kan se lidt mere til hinanden i 
haverne, og lave nogle fælles aktiviteter.

Vandåbningen er lørdag d. 27. marts kl. 
10.59. Desværre kommer vi ikke til at 
mødes til morgenkaffe mm. som vi plejer.

Ligeså snart myndighederne melder 
ud, hvad vi kan og må efter d. 27. februar, 
vil bestyrelsen lave en aktivitetskalender. 
Vi skal bede jer følge med på hjemmesi-
der, og opslag i kassen oppe på gården. 
Her vil vi sende meddelelser og nyheder 
ud, ligeså snart der er noget.

Vi har besluttet,
at generalforsamlingen bliver
lørdag d. 12. juni 2021
i Bjergbyparken – nærmere følger.

Igen i år er Vu købmand i Bjergbyparken, 
hvilket vi er rigtig glade for, og vi ser frem 
til et godt samarbejde som sædvanligt.

Pas godt på jer selv!
Mange hilsner fra bestyrelsen og Mariann

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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Når du læser dette, er der ca. 1 måned til 
den nye sæson begynder.

Indtil videre (pr. 10/2) har det været 
en stille og rolig periode i haveforenin-
gen. Bestyrelsen har ikke hørt om ind-
brud eller hærværk. Men det er jo lidt 
tilfældigt, om bestyrelsen får det at vide.

Derfor vil vi opfordre dig til at give be-
styrelsen besked, hvis du har haft ind-
brud og/eller hærværk.

Generalforsamling
Vi håber at vi kan holde generalforsam-
ling i slutningen af april. Du får nærmere 
besked i aprilnummeret.

Vi åbner for vandet
lørdag den 27. marts, kl. 11.00.
(Hvis vejret tillader det).

Husk at alle haner skal være lukkede, 
når vi åbner. Og du skal være i haven, når 
vi åbner for vandet, så du kan se om der 
er utætte rør eller haner. Du kan evt. af-
tale med en anden om at holde øje med 
rør og haner. Vi åbner for vandet kl. 11.00.

Det er vigtigt, at du holder alle haner 
lukket til 11.15.

Så har vi mulighed for at opdage eventu-
elle sprængte vandrør/haner.

Når der er åbnet for vandet samles vi i 
muligvis ”Hyggekrogen” til en forfrisk-
ning. Der kommer et opslag i opslags-
skabet.

Brandforsikring
Siden 1. januar 2019 har alle haver
skullet have en brandforsikring.
Hvis en have ikke har en brandforsikring, 
bliver lejemålet ophævet.
Vi regner med at alle haver som minimum 
har en brandforsikring.
Men på et tidspunkt vil bestyrelsen nok 
kræve en dokumentation.
Så hvis du mod forventning ikke
har en forsikring, så er det nu, at du
skal tegne en.

Læs mere om den kollektiv forsikring i 
opslagsskabet.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544



SKYDEKLUB I VENEZUELA - ØV – ØV – ØV…
Nu skal vi i haverne og grave, hakke, rive, så og plante. Og så skulle vi også 
mødes i vores skydeklub med nogle hyggelige mennesker og hygge os et 
par timer hver anden lørdag. Men den her s…. Corona sætter jo desværre en 
dæmper på det hele. 

Vi skulle have opstart i skydeklubben lørdag den 3 april, men på grund 
af anvisninger og restriktioner er det usikkert om det kan lade sig gøre. Det 
her skrives i begyndelsen af februar, så det kan jo være at restriktionerne er 
lempet en smule, men om det er nok til at vi kan mødes er meget usikkert.

Men vi i skydeudvalget vil være meget opmærksomme og følge med i situ-
ationen, og så snart det kan lade sig gøre vil vi starte med skydningen. Læg 
vejen forbi opslagskassen ved pissoirbygningen og i gården bag kiosken, der 
sætter vi opslag ind når vi på sikker vis kan starte skydningen på pladsen bag 
kiosken. Men i mellemtiden har vi så god tid til at forberede bane og lignende 
så vi er klar når der gives grønt lys. Vi håber på at interessen fra sidse år om 
at være med i fællesskabet og sammenholdet stadig holder ved i vores klub. 
Det skal nok blive nogle hyggelige dage, vi i udvalget vil i hvert fald gøre vores 
til det. 

Hvis du på et tidspunkt er i tvivl om noget angående klubben er du velkom-
men til at ringe til mig på 20154207.

På vegne af skydeudvalget
Randi Christiansen  

Generalforsamling
Desværre blev vi jo nødt til at aflyse ge-
neralforsamlingen d. 20.februar, men vi 
vil indkalde igen, så snart det bliver mu-
ligt og forsvarligt.

Det vil blive annonceret på hjemme-
siden www.kolonihavenvenezuela.dk, på 
Facebook og selvfølgelig også i opslags-
kassen ved kiosken.

Vi vil foreslå nogle ændringer til Ve-
nezuelas ”Særlige regler”.

Det drejer sig blandt andet om vores 
parkeringspladser. Mange haveejere har 
to biler, og da det er forbudt at holde på 

vejene, vil vi forslå, at det bliver tilladt at 
lave parkeringspladserne større. Pladsen 
skal stadig have en afgræsning ud mod 
vejen. Det kan være et hegn eller en eller 
anden form for beplantning, der ikke må 
være højere end 180 cm. Som beplant-
ning må pil ikke bruges. 

Hækken skal klippes 2 gange om året 
nemlig senest d. 1. juli og senest d. 1. ok-
tober.

Der kommer også forslag om ændrin-
ger til leje af en trailerplads. Der må kun 
være en trailer pr. have. Det er ikke tilladt 
at have en trailer til at holde på ens egen 
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Forpagter søges
til Grill kiosk

Haveforeningen Venezuela i 
Randers søger forpagter til 
nyrenoveret Grill Kiosk. 

Haveforeningen ligger i et by-
nært område, langs fjorden og 
tæt på naturen. 

Kiosken fungerer dagligt som 
socialt samlingssted for både 
foreningens medlemmer og 
de mange forbipasserende fra 
byen. Kiosken er åben fra slut-
ningen af marts måned til slut-
ningen af oktober måned. Der er 
mulighed for god indtjening for 
den rette, ligesom kontrakten 
kan forlænges. 

Henvendelse for yderligere
oplysninger kan fås hos:
Formand
Helle Østergaard Thorsen 
SMS: 28 15 34 05
Mail:
hellethorsen1706@gmail.com

parkeringsplads. Da trailerpladsen skal 
vedligeholdes, vil det komme til at koste 
200 kr. i leje pr. år at have en plads. Der 
er et depositum for en nøgle på 50 kr. 
Nøglen ombyttes hvert år sammen med 
betaling af lejen.

Eksisterende stophaner skal vedlige-
holdes og være synlige, så det er muligt 
nemt at finde den, hvis der skulle være en 
vandsprængning.

Kiosken
Der arbejdes på livet løs med at renovere 
kiosken. Det er et stort stykke arbejde, 

idet der kommer mange usynlige skader 
frem, når man begynder at fjerne alt in-
denfor. På billedet ses det tydeligt, at det 
er en gennemgribende omgang. Det er 
dejligt, at der er nogen, der både kan og 
vil tage sig af det.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Dalsgård
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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. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Venezuela: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: Hellethorsen1706@gmail.com

Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46 
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com

Dronningborgparken: Steen Nielsen
Markedsgade 16A, 2. th.
Tlf.: 29 89 18 48
spn@youmail.dk

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

Vestre Enghave: 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
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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. 17-19
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:  
Kai Søe Gade, tlf.: 23 71 06 85
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B 
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U

Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk:
BUCHS A/S
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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



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


