Radisen
Sensommeren 2018
På Kronprinsens fødselsdag d. 26. maj, var
nogle af gu erne l Døde Duer i ﬂot tøj især
Pibeleif og der blev selvfølgelig skålet ﬂere
gange for Kronprinsen.

kun en bar mark, kun vandhanerne nåede
op over jordhøjde i Hf Marienlyst.
HF Marienlyst er ”vores alle sammens”.
Uden at vi ak vt gør en indsats og bakker
op om kolonihave foreningen og dem som
gør en ekstra indsats ville vi ikke kunne have
kolonihave i så naturskønne omgivelser.

Fonden l fremme af
foreningens forskønnelse og
sociale ak viteter

Jubilæum
Næste sæson kan vi holde 35 års jubilæum
og Marienlyst fremstår i dag som en
vidunderlig oase i den lille storby Aarhus.
De første kolonister rykkede ind i vores 167
haver i Påsken sæson 1984. I starten var det

Bestyrelsen har s et en fond hvor man
kan søge om økonomisk stø e l et
arrangement, udstyr der kan bruges i
ak viteter eller noget som kan forskønne
vores fælles omgivelser. Mere info og
ansøgningsskema her:
h p://www.hf-marienlyst/.../05fonden- lfremme-05-2018....

længere vi ghed.

Sommerfest 2018
Til sommerfesten var der et spændende
kagebord l fri a eny else og der var rig g
god søgning. Lagkage, logokage og lækre
veganer kager. Uhm
Da tryllekunstneren ankom blev der tryllet
og lavet ballondyr med børnene.

Ole havde lavet ﬁskedam og der skulle slås
søm i bjælke. Tryllekunstneren var lidt
forsinket så Ole klarede også at fortælle en

Under hele sommerfesten kom og gik folk
og lavede en perleplade, som skal ende
med et stort kunstværk.

Tak for en vidunderlig sommerfest og tak l
alle der lavede super lækker mad, spillede
musik, sa e telte op, pyntede, ryddede op,
passede bar, legede med børnene, ordnede
toile erne, snakkede med naboerne,
dansede og lavede god stemning. Og tak for
at solen brød frem så vi kunne være ude
hele a enen. Håber ikke vi glemte nogen men ellers også tak l dem 

Frøsamlerne
Måske har du en gammel eller særlig
interessant sort? Så hører vi meget gerne
fra dig. Hvis du har oplysninger om gamle
sorter i form af gamle frøkataloger,
frøposer, havebøger eller gamle
frøsamlinger.

Der var dligt en god stemning og mange på
dansegulvet. Der var solo numre fra
bandmedlemmerne. Rig g sjov fest som
slu ede af med at alle gæsterne stod foran
scenen i en bue med armene om hinanden
og sang ” Hey Jude” Og bandet spillede løs.

Plantesorter bragt her l af indvandrere, og
som de dyrker i deres haver, er også meget
interessante. Medlemmernes haver er en
vig g forudsætning for bevaringsarbejdet.
Det er i haverne at planterne bliver dyrket
og afprøvet. Haverne bidrager med frø l
Frøsamlernes årlige frøliste med mere end
500 sorter af forskellige køkkenurter,
prydplanter, bær-og frugtsorter, samt
landbrugsplanter. Medlemmernes haver

udgør en decentral ”græsrodsgenbank”.

Lørdag den 19. maj lige før Pinse a oldt vi
for første gang Trillebørtræf ved Kontoret.
Flere mødte op med ng og sager og der
blev handlet, by et og givet væk i stor s l.
Det blev en hyggelig e ermiddag med kaﬀe
og kage og en enkelt øl.
Vi gentager succesen: Søndag d. 9. sep. Sæt
kryds i kalenderen.

En stor del af vores ak viteter er at samle
frø og dele dem med andre medlemmer. På
den måde er Frøsamlerne med l at bevare
havekulturen og vi får en mangfoldighed af
sorter at dyrke i vores haver og nyde på
vores middagsborde.
Info og medlemskab: www.froesamlerne.dk
Tlf: 98544462/Mobil: 25218779

Trillebørtsræf
Æblemost-dag
Sensommeren betyder høs d af modne
æbler og andre frugter fra haven.
Hvis du ikke kender æblesorten kan du
ﬁnde ud af det ved at gå ind på Ins tut for
Plante-og Miljøvidenskab´s hjemmeside:

www.pometet.dk /æblenøglen

Niels i gang med at eksperimentere. Har du
brug for at købe en ny brugt cykel er Niels
Weekenden 22.-23. september har vi lejet
en æblemoster og kværn.

også leveringsdyg g.

Mød op med din æblehøst eller a al med
din nabo med det store æbletræ om at
deltage eller om du må høste fra hans træ.
Kolonister uden æbler kan også deltage.

Bierne og blomsterne
Forudsætningen for at kunne høste æbler
og andre frugter er, at der kommer bier og
bestøver blomsterne. Desværre er der
mangel på bier. Så måske nogle har lyst l
at tage arven op e er Bi- Kaj, som havde
bistader her i foreningen.

Der er ved at blive bygget et drivhus i
genbrugsmaterialer - et stort puslespil, men
Grethe og Kim klarer det helt sikkert.

Folk og ak viteter
Det færdige resultat lplantet og det hele.

Spil golf

Danmarks hyggeligste gol ane slår et slag
for dig - 6 huller – 0 strees.
I Marienlystparken i nærheden af
haveforeningen kan du ubegrænset spille
golf for 300 kr om året.
Marienlyst Gol lub arrangerer træning,
kurser, matcher og gol ure.
www.marienlyst-gol lub.dk
Tlf. 26281542
Tilmeld dig Nyhedsbrevet.

Nye kolonister

Havekonsulenten på besøg
Lørdag d. 9. juni havde Hf Marienlyst besøg af
havekonsulent Carsten Juul, som kom og gav
gode råd om hække.
Carsten Juul startede med at fortælle generelt
om hække og hækkes pasning.
E erfølgende gik de fremmødte ud for at se på
hække med problemer.

Velkommen l de nye kolonister Rasmus,
Kirs ne, Janne, Jakob og Louise, som bidrog
med erfaringer med det at være ny i
foreningen. Der er nemlig ved at blive lavet
en velkoms older l nye folk i Marienlyst

Gode råd om hække
- Snak med naboen om hvordan i skal pleje jeres
fælles hæk

Bestyrelsen vil forsøge at få konsulenten ud
igen l næste sæson.

- Klip hækken, så den får lys og lu og laver nye
side/bund skud og sørg for at den ikke står i
skygge af træer mm
- Fjern ukrudt, da det stjæler næring og vand fra
hækken
- Lav bunddække mod ukrudt med hæk/græs
a lip, barkﬂis (IKKE træﬂis) eller
bunddækkeplanter
- Gød hækken – helst organisk og giv den
kompost
-Er hækken meget medtaget, så prøv at klippe
den ned l 10 cm over jorden. Den kan skyde op
l 80 cm på en sommer.
- Ved nyplantning af hæk er det vig gt at plante
den e er forskri erne og forberede jorden ved
at løsne jorden helt ned i lerdybde. Overvej i
stedet agnbøg på områder med oversvømelser
Vil du vide mere :læs eller hent PDF på vores
hjemmeside

Hjælp pindsvinene
Lige nu er pindsvinene med unger og hen i
september går de i hi vinteren over.
Pindsvinene har ha det svært i år med den
tørke vi har ha .
Pindsvin spiser snegle (også dræbersnegle),
regnorme, larver, bænkebidere,
edderkopper, ørentviste og biller og andre
smådyr, som ﬁndes i haven under visne
blade og plantedele, så ern ikke visne
blade. Hvis du vil hjælpe pindsvinene skal
du ikke rydde for grundigt op men e erlade
nogle skjulesteder i haven. Bliver der for
tørt og pindsvinets mad forsvinder,
forsvinder også pindsvinet. Det er vig gt at
s lle rent vand ud l pindsvinet i tørre
perioder.Du kan også bygge et pindsvinebo,
hvor pindsvin kan have sine unger og
overvintre.
Brug aldrig sneglegi i haven.

Pindsvinevennerne i Danmark yder gra s
hjælp l nødlidende pindsvin og moderløse
pindsvineunger. www.pindsvin.dk

Fremover risikerer du en bøde hvis du parkerer
udenfor de på ovenstående kort markerede ppladser.

Akut vagt telefon: 30141665

Af og på læsning på vejene er lladt, dog skal du
være omkring bilen hele den.

Præmiehaver 2018
Konsulentens ærespræmie som gives l en
af 3500 haver i Aarhus lfaldt Marienlyst
have 92. Derudover ﬁk have 175 en af
kredsens fem ærespræmier og have 171 en
af kredsens fem præmier for miljørig ge
haver. Tre andre haver vandt førstepræmiedet er have 39, have27 og have 100.
Håber vi kan arrangere en tur rundt i
vinderhaverne på et dspunkt.
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Parkeringskontrol

Kontakt l Radisens redak on:

De første P-vagter er set i Hf Marienlyst.

carstendavidsen9@gmail.com

Der har været store uoverensstemmelser om
parkering på udenfor parkeringspladserne i Hf
Marienlyst.

Mobil: 41979093

På generelforsamlingen 2018 blev det derfor
beslu et at indføre parkeringskontrol.

