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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Kredsformand:
Poul Erik Olsen
Onsdag mellem 17-19

93 90 82 47

Bladets adressex
Vestergade 26, 2. tv.
4000 Roskilde
kredsformandrh@gmail.com

Granly:
Formand Lisbeth N. Sørensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
Brug venligst
mail@hfgranly.dk

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio oktober 2017

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Svend Erik Skov

258 haver
24 22 02 17
20 10 06 83

Stof til næste nr. sendes senest

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
23 35 17 88
31 42 31 80

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Sophie Zeeb

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
93 90 82 47
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Karina Thyrgaard

11 haver
20 42 76 59

Ansvarshavende redaktør
Poul Erik Olsen

den 2. oktober 2017 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Ja så skulle vi være nået til sommermånederne – selvom det måske ikke lige er det man forbinder
med det vejr, vi har for tiden! Men mon ikke sommeren snart kommer.

Så er vi midt på sæsonen. Det er den gode tid, og
nu kan vi så småt begynde at høste nogle af vores
afgrøder. Drivhusene tager sig flot ud med agurker,
tomater og osv.
Køkkenhaven viser sig fra den sunde side. Det er jo
fantastisk dejlig, at man bare kan gå lige ud og
plukke/tage sine afgrøder. Man må så håbe, at
dræbersnegle eller ligne skab ikke ødelægger
afgrøderne.
Mange har nok fået ny opgravet kartofler sammen
med stegt flæske og persillesovs, det er jo
Danmarks nationalret.
Kartofler: det kan godt være noget af en videnskab
som ny haveejer at finde den sort, man skal lægge.
Nogle sorter er tidlige og andre kommer sent, og så
er der smagsegenskaberne som også varierer fra
sort til sort. Der skal nok være omkring en 40-50
sorter, så der skulle være noget for enhver.

Siden sidst
Med hensyn til kloakeringen er der ikke sket det stor. Spildevandsplanen siger, at der skal kloakeres i
kolonihaverne fra 2020 til 2024, så vi kommer nok til at høre nærmere fra kommunen.
Vi har søgt Roskilde Kommune om tilladelse til weekendophold i vinterhalvåret i kolonihaverne. På
nuværende tidspunktet venter vi på svar fra kommunen.
Vi er også begyndt planlægningen af vores 100 års jubilæum i 2018, som finder sted den 28. juli
2018.
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Kredsen
Haveudtagning
Der er også fuld gang i haveudtagningerne rundt omkring i foreningerne. Det foregår ved, at
bestyrelsen i en forening tager ud til en anden forening og udtager præmiehaver. Det kan være fra 3
til 6 haver alt efter foreningens størrelse. Det går på skift, så bestyrelserne kommer ud til alle
foreninger.
Det er nogle gode timer, de 2 bestyrelser har sammen, og så er det også hyggeligt at møde
haveejerne fra de foreninger, man er ude i og få en god snak med dem og se nogle af de flotte haver,
foreningen har.
KOLONIHAVENS HISTORIE
Fortsættelse fra Over Havelågen, april 2017.
Karakteristiske er Konditioner far haveparcellisterne af den
af husejer Jørgen Berthelsen af Aalborg kommune lejede
parcel af Kobbel A. Nr. 1 i Østerkæret:
Foruden at henholde sig til de for bortforpagtning af
kommunens jorder gældende konditioner, vil være at
iagttage:
1. På gangstierne langs Østerå må ikke færdes med
trækvogne, trillebøre eller bæres større kurve, hvorved
færdslen generes.
2. Forpagtningsafgiften vil komme til at svare den leje, der
gives af hele parcellen med tillæg af sådanne udgifter, som måtte forekomme for fælles regning, og
afgifter skal være indbetalt til husejer Jørgen Berthelsen forud i oktober og november måned eller
senest inden udgangen af december.
3. Når undtages nette lysthuse, må ingen som helst bygning eller skure opføres på parcellerne.
4. Lejemålet er bindende for 7 år fra Mikkelsdag 1884 at regne, og parcellerne kan således ikke overdrages
til Tredjemand uden bestyrelsens samtykke.
5. Bestyrelsen vil komme til at bestå af husejer Jørgen Berthelsen og et fra markudvalget delegeret
medlem samt 5 af parcellisterne, hvilke sidste vælges på 2 år og afgår skiftevis hvert år med henholdsvis
3 og 2, første gang ved lodtrækning. Alle anliggender vedrørende parcellisterne - med undtagelse af
lejeafgiftens indbetaling afgøres af bestyrelsen.
6. Skulle det mod forventning vise sig, at enkelte eller flere haveparceller skulle komme til at savne lejere,
skal de øvrige parcellister være forpligtede til enten at overtage de ledige parceller eller også rykke
sammen, således at disse bekvemt kan udlejes.
7. For at overholde den tilbørlige orden pålægges det enhver af brugerne:
a. at lukke de ved indgangene anbragte låger, hvortil brugerne udleveres nøgler.
b. at hegnsplanter, rækværker m.v. ikke beskadiges, samt at hunde ikke medtages.
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Kredsen
c. at ukrudt eller andet affald ikke henkastes i grøften eller på vejen, men må bortføres. Overtrædelse
heraf samt af konditionernes overholdelse i sin helhed straffes efter bestyrelsens skøn, første gang
med en advarsel, og i gentagelsestilfælde med bøder fra 1 til 4 kr. eller eventuelt tab af parcellerne i
henhold til markudvalgets konditioner post 15.
København kommer med
I København blev den første rigtige haveforening Arbejdernes Værn startet i 1891 ved Guldbergs
gade. Størrelsen på disse haver var kun 100-200 kvadrat alen, den årlige leje 5-10 kr. pr. 100 kvadrat
alen, opsigelsesfristen kun 1 måned. 1893 blev Vennelyst ved Christianshavns Vold startet. Denne
forening eksisterer endnu og er Københavns ældste haveforening. I det hele taget bevirkede
resultatet fra Aalborg, at det ene kolonihaveanlæg efter der andet, såvel ved København som ved
købstæderne, blev dannet. I 1904 var i hele landet ca. 20.000 haver, heraf ca. 6.000 ved København.
Kilde: kolonihaveportal
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Hf. Bregnevang

Den 10. april blev der afholdt årsmøde i Bregnevang - haveforeningen som ligger ved sygehuset og
har 11 haver.
Det forgik på Håndværkeren hvor vi fik en wienerschnitzel det hele.
Det er Roskilde Haveselskab som ejer Bregnevang. På mødet gennemgik vi, hvad der var sket i det
forgangne år i kredsen og Bregnevang. Vi kiggede også lidt frem i tiden og kunne ikke komme
udenom den nye affaldsordning, som vi alle skal med i. Det kom der en god snak ud af. Det er ikke
alle som lige forstår, at vi skal have en så omfattende ordning.
Der blev også valgt ny kontaktperson for Bregnevang, og valget faldt på Karina Thyrgaard, stort
tillykke herfra.
Forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab var i Bregnevang den 29. juni. Her blev have 10. udtaget
som Præmiehave. Et stort tillykke her fra.
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Haveudtagninger lørdag d. 15.juli- Så er det tid til udtagning af haver, Vestervang kommer
rundt og kigger på vores smukke haver. Hvis du ikke ønsker besøg, skal du lukke din havelåge.

Fugleskydning lørdag d. 22. juli- Husk at der kan købes lodder i Torsdagsbaren, så man har
mulighed for at blive fugle konge/dronning.

Børnedag søndag d. 23.juli-Samtidig med børnedagen, vil der også være indvielse af vores nye
flotte legeplads. Husk vi går i gang kl. 13.

Banko i Granlyst d.8.august- Så er der BANKO i GRANLYST igen, og vi spiller om flotte
gevinster.
Dørene åbnes kl. 18.00, baren vil være åben med de sædvanlige billige priser på øl og vand. Der
spilles også Kinesisk lotteri samt Stjernebanko. Alice og Lisbeth vil sørge for vi kan købe pølser
og brød samt kaffe. Så mød talstærkt op, vi glæder os til at se jer til en hyggelig
BANKOAFTEN.
Hilsen BANKOHOLDET.
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Sommerfest i Granlyst lørdag d. 5. august- Så er det tid til at kridte danseskoene, vi
afholder den årlige sommerfest i Granlyst. Det eneste du skal huske er din egen mad og dit
gode humør. Vi sørger for tallerkner og bestik, øl, snaps, vand og vin kan købes i baren. Dørene
åbnes kl. 18. Billetterne koster 50 kr. og kan købes i Torsdagsbaren og til kontortid.

Fællesspisning lørdag d. 26. august- Så er fællesspisning på programmet igen, der vil være
tilmelding i Torsdagsbaren og kontortid. Man kan komme med for den nette sum af 100 kr. så
tag naboen med til en hyggelig dag i Granlyst, frokosten starter kl.13

Storskrald lørdag d. 2. september- Husk der er storskrald mellem kl.8-12, du er velkommen
med småt brandbart på ikke over 1/2x 1m. Kompostbart haveaffald samt behandlet
imprægneret træ må ikke kommes i containeren, tjek din skraldefolder.
Anker står klar til at hjælpe på pladsen.

Suppe i Torsdagsbaren torsdag d. 28.september – Sæt kryds i kalenderen og kom ned i
Torsdagsbaren og få en tallerkensuppe og en sludder, her sidst på sæsonen. Suppen bliver
serveret kl. 18.

De dejligste somre hilsener
Bestyrelsen
Side 8

www.rormosen.dk

Sommer
Lige pt. er der nu ikke meget sommer, og slet ikke når de om morgenen i radioen siger, dagen
har aftaget med 5 min., det går allerede den forkerte vej.
Foreningshus og Rørhatten
Foreningshuset er færdigt, både med el og køkken. Vi mangler kun 8 sider i Rørhatten som skal
have vridere monteret samt installation af separationstoilet mellem foreningshus og garage.

Sommerfest
Afholdes den 9. september – husk tilmelding og betaling jf. invitation udsendt af vores aktivitetsudvalg. Nu bliver det ikke ændret mere.
Haveudtagning
Hf. Roarsgave’s bestyrelse var her til en hyggelig dag 18. juni. De udtog daghave nr. 82 og
kolonihave 42. Hjertelig tillykke til vinderne.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe. Check vores hjemmeside, der er altid de sidste nyheder.
Rigtig god sommer
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Kære havelejere,
Sommeren er i fuld gang, og haverne bugner af
jordbær, ærter og kartofler, roser i alle farver og små
grønne tomater. Vi har fået masser af både sol og regn
og kan vel foreløbig kalde sæsonen en havesucces. Nu
venter vi bare på fuld sol og 25 grader på alles fri- og
feriedage;)

Vandtjek i uge 26
Lars, Henrik, Bent og Kai har hvert forår deres hyr med
at lukke for alle stophaner, før de åbner for koloniens
store hane. De melder hvert år tilbage om problemer i
forskellige haver, og da bestyrelsen ikke mener, det
skal være udvalgets ansvar at sikre lovligheden på
koloniens vandsystem, har den besluttet at få samtlige vandstandere og stophaner tjekket af
autoriseret VVS installatør. Alle medlemmer har derfor fået mail/brev om tjek af havernes
vandstandere og stophaner i uge 26. Der har sneget sig haner ind, som ikke har kontraventil, så vi
risikerer forurening af drikkevandet. Mange stophaner er defekte, og nogle standere mangler
cykelventil, så ledningen ikke kan luftes ud inden vinteren. Det er vigtigt, at vandstander og stophane
kun bliver repareret af autoriseret VVS installatør, der udfører lovlige reparationer, men da det ikke
altid har været tilfældet, får vi det nu tjekket. De haver, der har ulovlige standere og stophaner, får det
repareret på foreningens foranledning og vil efterfølgende modtage faktura. Der opkræves gebyr,
hvis havelågen er låst eller stophanen ikke er tilgængelig.

SOLVANG skiltet ved Holbækvej og stakittet
Vores gamle skilt knækkede den dag, studenterne fejrede sidste skoledag. Heldigvis kom ingen til
skade, men det kunne være sket når som helst for, for det var gennemtæret af rust. Kassim kom
hurtigt forbi med nogle foreløbige strips, og nu har Kai og Bent repareret skiltet på en smart, elegant
og forsvarlig måde, så det aldrig sker igen, og vi roligt kan gå de næste 70 år i møde. Når det engang
er nedslidt, får vi nok Jørgen til at male det op igen, ligesom han gjorde forrige år. Jørn reparerer
vores stakit mod Holbækvej, der også har kendt bedre dage og trænger til en kærlig hånd. I øvrigt
afventer vi kommunens svar på, hvad der egentlig skal ske med spejdergrunden, der henligger
misligholdt og væmmelig.
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70 års jubilæum i 2018
Forberedelserne er i fuld gang, og alle Solvangs
medlemmer har modtaget en foreløbig invitation til
lørdag den 6. oktober 2018 i Roskilde Kongrescenter
med det hele. Vi har jo sparet op i 5 år, så vi kan holde
deltagerbetalingen nede på kr. 150,- med maks. 2
deltagere pr. have. Nu efterlyser Bente, Henrik og Ilse
bare gode ideer til jubilæumsskrift, musik og
underholdning. Invitationen bliver først sendt ud til
foråret med svarfrist 1. juni 2018, så der er god tid til at
nå at sætte X i kalenderen.
Ræven er flyttet ind
Foreløbig er problemet begrænset til en enkelt have,
men pas på, at husholdningsaffaldet ikke står
ubeskyttet, og sørg for at ræven ikke kan komme ind
under huset og bosætte sig. Ser man rotter i kolonien,
har man pligt til at melde det her
http://roskilde.dk/borger/affald-og-miljoe/anmeld-rotter.
Visit Solvang
Lørdag den 15. juli kommer klubben Søens Folk fra
Sommerbyen Ejby i Glostrup på besøg, inden de tager
videre på kro. Ole viser rundt og giver det korte
foredrag, og Bente, Birgitte og Lene åbner deres
havelåger. Sommerbyen Ejby er Nordeuropas største
haveforening med 967 haver og et hav af aktiviteter. En dag får vi måske arrangeret en tur retur. Det
kunne være inspirerende. Vi håber, vi får en hyggelig formiddag i Solvang med de 25 halvgamle
søhaveulke, og alle er selvfølgelig velkomne til at deltage i rundturen og snakken.
Tur til Citadellet med Morgenfruerne fra Hf. Vestervang
Der bliver desværre ingen sommerfest i Solvang i år, men i Vestervang har Morgenfruerne ledige
pladser på busudflugt til haveforeningen Citadellet i Landskrona lørdag den 5. august. Tilmelding på
2xa@get2net.dk. Husk at skrive navn og mobilnummer. Prisen er kr. 300,- for bus, rundvisning og
frokost med drikkevarer. Beløbet overføres enten via mobile Pay til 61692981 eller til reg.nr. 2280
konto nr. 0277819341, og husk navn i meddelelse til modtager.
Loppemarked
Lørdag den 12. august holder Solvang som sædvanlig loppemarked. Bente, Anne, Lis, Kai, Else,
Bent, Lis, Ea og Anette har allerede holdt det første møde, og det varer ikke længe, før der åbnes for
tilmelding til boder. Hold øje med udhængsskabe og hjemmeside. Alle er velkomne, men det er
fortrinsvis Solvangs medlemmer, der har boder.
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Sommerudflugt for de 26 frivillige
I år går turen til Birkegårdens Haver i Ruds Vedby, hvor vi inviterer foreningens 27 frivillige på
rundvisning i de spændende haveanlæg og frokost på foreningens regning. Vi kan ikke takke
foreningens trofaste udvalgsmedlemmer nok for indsatsen. Uden alle jer, havde vi ingen forening, og
derfor håber vi, I tager med lørdag den 26. august. Invitationen er i hvert fald på vej.
Gartnerens tanker efter havevandring
Lørdag den 13. maj og lørdag den 10. juni gik
bestyrelsen havevandring, og det overordnede indtryk
var fint. Haverne er meget forskellige, og det er både
spændende og charmerende, men der er nogle
“synder”, der går igen: Hækken skal holdes fri for ukrudt
hele vejen rundt om havelodden, og vejen skal holdes
jævn og fri for huller i hele havens længde ud til midten
af veje Det ser ud til, at man i nogle haver har fået
indrettet det sådan, at man har fået mere havearbejde,
end man har lyst og kræfter til, og det er lidt trist, for det
vigtigste med en have er, at den skal bringe en glæde
og ikke en masse surt arbejde. Det er nærmest umuligt
at komme med nogle generelle råd til, hvordan man kan ændre sin have, så den bliver mindre
arbejdskrævende. Man kan måske starte med tænke over, hvad man virkelig nyder i sin have, og
hvad man virkelig ikke kan fordrage, hvor meget tid og hvor mange kræfter man realistisk har. Man
kan gå på biblioteket og få inspiration, der er flere bøger i kategorien “den nemme have” og “den
dovne have”. Man kan kigge på foreningens andre haver og lade sig inspirere og måske snakke med
en anden havelejer om lidt tips og tricks, eller man kan besøge andre haveforeninger og kigge ind
over hækkene. I år besluttede generalforsamlingen, at hækken kun behøver klippes 1 gang om året
inden 31. juli, så vi går en runde igen søndag den 6. august, hvor vi forventer, at alle hække så er
blevet klippet.
Man er selvfølgelig velkommen i kontorets åbningstid hvis man har lyst til at snakke om ideer til
haven. Vi er jo i den heldige situation, at Sophie er gartner og gerne giver gode råd.
Havepræmiering
I år kommer Hf. Rørmosen søndag den 9. juli og går en runde i kolonien for at udtage 6 haver til
nominering, hvoraf de 3 haver, der opnår flest point modtager Kolonihaveforbundets diplom og
præmie på efterårsmødet onsdag den 4. oktober. Vi håber på en festlig dag med mange hejste flag
og mange medlemmer, der byder indenfor. Har man ikke haft sin have en hel sæson, eller har man
fået præmie i 2013, 2014, 2015 eller 2016, deltager man ikke. De medlemmer, der på forhånd har
meddelt, at de ikke ønsker besøg, respekterer vi naturligvis også. Kriterierne for nominering er ikke,
som mange tror, kun stukne kanter og løg på lige linjer. Det handler om helhedsindtryk, sundhed,
orden og anlæg, og det kan fortolkes på mange måder. Da Solvang udtog haver i Hf. Vestervang 24.
juni, blev det en have med flotte pigstensbelægninger, smukt hus og struttende afgrøder, en have
med spændende ruminddelinger og et hjemmebygget legehus oppe i et træ, og så en helt traditionel
produktionshave fuld af nytteafgrøder, vi gav flest point. Alle tre haver var haver, man kunne se,
bliver brugt og nydt og passet. Haver, der har et formål, og som indehaveren tydeligvis
eksperimenterer og udlever sine drømme i. Vi kiggede efter miljøvenlige løsninger og rar atmosfære,
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men vi gik udenom uinteressante haver, der ligner sommerhushaver og villahaver. Vi besøgte rigtig
mange smukke traditionelle og utraditionelle kolonihaver, og mange blev skuffede over ikke at opnå
præmie, selvom de havde knoklet for det.
Næralarm
Kolonihaveforbundet har indgået aftale med firmaet Næralarm om et særligt tilbud til kolonihaver om
indbrudssikring. Det går ud på at man får sat en trådløs sensor op i huset, og at man får besked på
sin mobiltelefon, hvis alarmen går. Systemet bygger på princippet om nabohjælp, og op til 20 haver
kan tilslutte sig en gruppe, der så alle får besked, hvis alarmen går hos en i gruppen. Der er en gratis
prøveperiode på 14 dage, men ellers koster oprettelsen kr. 2.895,- og derefter kr. 69,- om måneden.
Er man mindst 5 haver, der ønsker at prøve Næralarm, er man velkommen til at henvende dig til
bestyrelsen, der vil sørge for tilmeldingen. Nærmere information findes på http://foreningen.solvanghf.dk/indbrud eller ved henvendelse i kontortiden.
Fortsat rigtig god og varm og dejlig sommer til alle!
På bestyrelsens vegne
Anne Marie
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Så er det tid til over have lågen igen ja hvor bliver den sommer af den lader vente på sig, hvad er der
sket i H/F Hvilen.
Som alle kan se har vi fået ny legeplads vi ved godt den ikke er færdig da vi skal have sået en masse
græs men det kan desværre først blive sidst på sommeren, hvor alle aktiviteterne er overstået, så vi
vil prøve at få alt det ukrudt væk inden børnedagen i august.
Så har vi fået vores nye infoskabe op at hænge det pyntede gevaldigt.
Her i juli – august der løber sommer ugen af stablen, vi vedhæfter her i over havelågen vores sommerprogram. Der har også været rigtig godt gang i have salget.
Vi har haveudtagning fredag d. 07-07-2017 hvor Granly kommer på besøg så tag godt imod dem,
ønsker man ikke besøg i sin have skal man være sød at lægge en seddel i bestyrelsens postkasse
inden fredag.
Lørdag d.08-07-2017 skal hvilen til Hf. Maglehøj og udtage haver.
Som noget nyt vil vi afholde info møde i forbindelse med sommerugen, da vi mener der har været
meget af se til i bestyrelsen mener vi det er en god ide med et sådan møde vi vil komme med nogle
punkter som vi vil berøre senere ud med mail og ved opslag. Vi håber der er rigtig mange der vil
deltage i sommerugen
Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Sommerprogram 2017
Skydetelt.
Sted: I foreningshuset.
Flg. dage er skydeteltet åben fra kl. 18.00 til 23.00
Fredag d. 21/7
Lørdag d. 22/7
Søndag d.23/7 holder vi info møde fra kl.13.00-14.00
Tirsdag d. 25/7 vinsmagning fra kl. 18.00 til ca. 20.00
Tilmelding er nødvendig se opslagstavlen.
Onsdag d. 26/7
Torsdag d. 27/7
Fredag d. 28/7.
Lørdag d. 29/7 (der er om skydning når fuglen er skudt ned)
Lørdag aften starter KL 17:00 med fælles hygge og grillen vil være klar kl.17:00.
Man medbringer selv sin mad og bestik. Tallerkener og servietter klarer vi.
Musiker er i år Mark Sommer
Vi håber at se en masse glade haveejere til vores arrangementer i år.
Det er ikke tilladt at medbring egne drikkevare, med til vores fælles angementer i Hvilen

Fuglekonge og Sommerfest.
Lørdag d. 29-07-2017
Sted: På pladsen foran fælleshuset.

Vi mødes kl. 07.00 til fælles morgenmad.
Foreningen giver morgenbrød, og en lille en. Man medbringer selv kaffe, the. Kl. 08.00 Henter vi
fuglekongen, og kl. 09.00 starter Fugle skydningen. Når fugle kongen er fundet, er der om skydning i
skydetelte.

Kl. 17.00 starter vi sommerfesten.
Man medbringer selv sin mad.Der vil være mulighed for at grille
Der vil være underholdning og dans.
Musik af Mark Sommer
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Børnedag.
Lørdag d. 05-08 Kl. 14-17
Sted: På Legepladsen.

Arrangement: for børn vil dagen være gratis der gives en
- 1 sodavand, snobrød 1 pølse og en slikpose skumfiduser til bålet.
- Fiskedam.
- Tovtrækning.
- Ansigtsmaling.
- En tur i den gamle brandbil.
- hoppepude
- Lav snobrød el. skumfiduser over bål. Og andre små overraskelser
- Salg af burger, pølser, sodavand, øl, vin og vand. Der kan købes alkoholfri øl.
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H/F Vestervang
SIDSTE CHANCE
Gælder alle kolonister i Roskilde
Tag med på heldagstur til kolonihaveforeningen Citadellet i Landskrona –
Sveriges ældste kolonihaveforening.
Kolonien ligger smukt i gåafstand fra
bymidten lige op af de gamle
fæstningsvolde. De 122 haver ligger i et kuperet område, og det er en oplevelse at følge
stierne og se ind i haverne.
Landskrone byder også på et slot, som vi kan besøge, og der er torvedag, som skulle være
rigtig hyggeligt.
’Morgenfruerne’ fra HF Vestervang står for arrangementet, og der er stadig ledige pladser.
Bussen kører lørdag den 5. august kl. 8.00, og vi forventer at være tilbage i Roskilde ca. kl.
17. Turen koster 300 kr. som dækker transport, frokost og drikkevarer.
Du/I kan tilmelde jer på 2xa@get2net.dk – tilmeldingen er bindende.
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H/F Vestervang
Havepræmier
Lørdag den 24. juni besøgte bestyrelsen fra Hf. Solvang kolonien for at præmiere 3 haver. Vejret holdt sig i
skindet, og repræsentanterne fra Solvang var grundige med bedømmelsen.
Følgende haver fik præmier:
• Have 7
• Have 83
• Have 56
Stort tillykke til vinderne.
Og tusind tak for indsatsen og en rigtig hyggelig dag til Solvang.
Skydekonkurrence
Fredag den 11. august kan du kvalificere dig til finalen om at blive Hf. Vestervangs næste skydekonge.
Mød op ved foreningshuset med sigtekornet indstillet eller for at heppe på deltagerne. Skydningen
foregår mellem kl. 16 og kl. 18. Ud over skydningen kan du nyde et par pølser med brød samt en kold øl
eller vand.
Finalen finder sted lørdag den 12. august kl. 15 ved foreningshuset.
Sommerfest 2017
Lørdag den 12. august kl. 17.30 er der sommerfest i Hf. Vestervang.
Vi mødes i festteltene ved foreningshuset. Husk at medbringe glas, bestik og service. Foreningen giver
maden, og drikkevarer kan købes til fornuftige priser i foreningshuset. Har du tid, så bag en lækker kage til
kaffen – derudover er der også isbar. Muntre indslag er velkomne. Husk varmt tøj/tæpper. Vel mødt til
årets fest.
Havesæsonen åbnet med manér
Den 22. april åbnede vi officielt sæson 2017 i Vestervang. Her fik haveejerne mulighed for at møde
hinanden og bestyrelsen. Vejret var ikke helt med os, men fremmødet var flot, og vi havde nogle gode
timer sammen.

Rigtig god sommer. Venlig hilsen Bestyrelsen
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Igen i år holdt vi ÅBENT HUS og LOPPEMARKED Kristi himmelfartsdag, igen med stort fremmøde.
Sankt Hans Aften blev traditionen tro holdt med stort bål og afbrænding af heksen som i år var lavet
af Margit og John. Fantastisk flot og uhyggelig. Tusind tak for det.
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Båltalen blev holdt af Maj-Britt, som desværre ikke kunne høres af alle, da vi endnu ikke havde helt
styr på teknikken med mikrofon og højtaler.
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Den 1. maj blev Poul Bøgh Andersen, have 243, 80 år. Stort tillykke til Poul, og tak for din store
hjælpsomhed med stort og småt i kolonien. Maj-Britt havde arrangeret åbent hus i fest lokalerne, hvor
mange mødte op for at gratulere.

Lørdag den 8. juli fra kl 9:00 kommer Hvilen og udtager 6 præmiehaver.
Hvis I ikke ønsker besøg i haven, så giv bestyrelsen besked.

Husk at tilmelde jer til vinsmagningen den 11. juli.

BØRNEDAG lørdag den 22. juli (SE OPSLAGSTAVLER OG HJEMMESIDE)

Fugleskydning, Præmieskydning og ræveskydning den 5.og 6. august.

Banko, torsdag den 10. august.
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Jubilæumsfest, lørdag den 12. august.
Keep on Rocking kommer og spiller op til dans.

KEEP ON ROCKING
Traditionel og dansevenlig rock fra 1950’erne til 1970’erne:
Elvis, Beatles, Rolling Stones Bob Dylan, Buddy Holly, Creedence Clearwater Revival, Kinks, Bruce
Springsteen, Beach Boys, Carl Perkins, Gasolin og mange flere.

Frivilligfest, lørdag den 16. september.
Lad os alle mødes til hyggeligt samvær og få en kanon sommer.
PS! HUSK VORES FOTOKONKURRENCE
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Så er sommeren kommet med noget blandet vejr, men det er jo ikke noget som vi havefolk tager os
af, da der altid er noget vi kan lave i haven uanset vejret.
Husk at der fugleskydning d. 17-07-2017 og at vi mødes nede i have nr. 6 for at hente fuglekongen
Kl.10.00.
Husk også vores høstfest som er i Aug. lør. D. 19-08-2017. Opslag omkring dette kommer på infotavlen.
Husk at vande med omtanke da vi stadigvæk har problemer med at holde tryk på vores midtervej,
Der må kun vandes før kl. 9.00 og efter kl. 19.00 . Lige havenr på lige datoer og ulige havenr på
ulige datoer.
Som i nok har lagt mærke til, stod vandet højt lige ved indkørslen til kolonien pga. megen regn, pumpen som skulle holde dette vand væk var desværre gået i stykker, så vi har indkøbt en ny og nu virker det igen.
Der er stadigvæk nogle haveejere som ikke har betalt deres haveleje for 2017. Dem ber`vi komme
ned på vores kontor og betale til vores kasserer så hurtigst muligt.
Se vores åbningstider.
Som noget nyt laver vi om på vores åbningstider på kontoret:
Vi holder åbent hver mandag indtil d.1/6-2017.
Og fra 1/6-2017 og indtil d. 1/9-2017 holder vi åbent hver anden mandag.
Fra 1/9-2017 holder vi igen åbent hver mandag indtil sæsonafslutning.
Info med datoer vil blive slået op på vores infotavle.
Nu hvor Sankt Hans er overstået og alle vores hække er blevet klippet, ønsker bestyrelsen alle
en forsat god sommer
Ps. Så har Maglehøj været i Roarsgave d. 1-7-2017 og udtage følgende have til præmiering
Have nr. 94+2+39+142. Stort tillykke til jer alle fire
mvh Bestyrelsen
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