
NYHEDSBREV JULI 2019 / HF MARIENLYST 

 

 

 

 

I DETTENYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM 

 Kalenderen for 8. juli – 24. august 

Du kan se hele kalenderen her: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/ 

 Bestyrelsen holder sommerferie 

 Kursus i fornuftig havedrift 

 Grenaffald på bålpladsen 

 Trailer parkering 

 Grøn koncert og køretilladelser 

 Sommerfest og tilmelding til spisning 

 Bygge – hygge- have-dage i have 80 

KALENDEREN: 8. JULI – 24. AUGUST I MARIENLYST 

 Ugerne 28 og 29 Kontoret har ferielukket, og bestyrelsen holder sommerferie.  

Har du brug for AKUT hjælp fra bestyrelsen kan du kontakte 

Jens Balder på tlf: 60 19 76 08 

 13. juli /lør. 13-15 Køretilladelser til Grøn koncert kan hentes ved DØDE DUER  

 20. juli / lør. Grøn koncert 

 21. juli/søn. Sidste frist for køb af madbilletter til sommerfesten 

 27. juli / lør. SOMMERFEST på p3 

 28. juli / søn. Arbejdsdag 

AUGUST 

 3.-4. august /lør-søn HYGGE-BYGGE–HAVE DAGE I HAVE 80 

 2. - 5. aug. Container til haveaffald på P3 

 18. aug. / søn. Arbejdsdag 

 24. aug. / lør. GRUNDKURSUS i ”Fornuftig havedrift” v / Havekonsulenten 

 

BESTYRELSEN HOLDER FERIE.... I UGE 28 OG 29. 

Kontoret er derfor lukket mandagene d. 8 og d. 15. juli –  

åbent igen d. 22. juli kl 18-20. 

I ferieperioden er det muligt at ringe til Jens Balder hvis der er noget 

meget vigtigt der ikke kan vente til uge 30. 

Vi ønsker alle en rigtig god ferie. 

Bedste hilsner - Bestyrelsen 

http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/


SÆT KRYDS I DIN KALENDER: GRUNDKURSUS I ”FORNUFTIG HAVEDRIFT” V / HAVEKONSULENTEN 

24. aug. / lør. 10 – ca. 15-30 - Varighed ca 5 timer 

Kurset er gratis, men du skal tilmelde dig på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803 

Havekonsulenten Carsten Juul, kommer igen og holder 

kursus for os….  

Denne gang vil han fortælle om fornuftig havedrift – et 

grundkursus i naturens kredsløb, planter, gødning m.m.  

Det drejer sig om basal viden som vi alle kan have gavn 

af. 

Han vil bl.a. svare på spørgsmål som… 

Hvorfor skal vi hele tiden tænke på naturens kredsløb?  

  Hvordan vokser planterne? Hvordan virker gødningen?  

 

HAR DU GRENAFFALD? 

 

For at spare på containerne til grønt haveaffald, kan 

du lægge grene fra træer og buske på bålpladsen på 

fællespladsen. Så brænder vi det af ved sæsonslut, 

lige som sidste år. 

Alt andet grønt affald kan komposteres i egen have 

eller komme i containere til haveaffald..  

Næste gang d. d. 2. - 5. aug.på P3 

 

PARKERING – TRAILERE og BILER 

     

Der er mange trailere på parkeringspladserne I Marienlyst. 

For at spare på pladsen – er P-pladserne blevet delt i  P-plads til biler og P-plads til trailere. 

Sæt venligst kun din trailer på pladserne til trailere. - og sæt den så tæt på de andre at der er plads til flere. 

Der er sat skilte op på P-Pladserne så man kan se hvor der er trailerparkering. 

Tak 



 

GRØN KONCERT d. 20. JULI og KØRETILLADELSER 

 Igen i år er der fest i baghaven d. 20. juli. 

Har du brug for en køretilladelse, så du kan komme til og fra 

Marienlyst i bil på dagen, kan den  hentes ved DØDE DUER lørdage d.  

13. juli kl 13-15. 

Kan du ikke komme selv, så spørg naboerne om de kan tage en med til 

dig. 

Marienlystvej bliver spærret for indkørsel og gennemkørsel lørdag fra 

kl. 10. Derefter kan der kun køres ud og ind i Marienlyst via Bækhusvej 

og gennem Kasted. (Se foto) 

Du vil frit kunne gå eller cykle til Marienlyst. 

Der vil især være mange mennesker kl. 11 til 15 og kl. 20 til 23. Så det 

er en god idé at undgå de tidspunkter. 

Bemærk - selvom der står Parkeringstilladelse på tilladelsen - er det en 

køretilladelse der giver ret til at køre i det afspærrede område. 



  



SOMMERFEST i MARIENLYST d. 27.juli 

Så er det atter engang blevet tid til vores traditionsrige 

sommerfest i Marienlyst Kolonihaveforening. 

 

Der kommer til at være mad, underholdning og selvfølgelig 

spiller de lokale helte fra ’ 

The Party Starters’ igen op til dans. 

 

KØB BILLET TIL SPISNING: 

OBS: Der er deadline for køb af madbilletter d. 21. august. 

Maden koster 60 kr. (gratis for børn under 10). Du køber din billet på én af følgende måder: 

 

1) Overfør 60 kr. pr. spisende voksen til mobile pay: 41 28 00 08. VIGTIGT: Skriv dit havenummer i 

beskeden. Skriv også her, hvis du er vegetar eller veganer. 

2) Mød op til døde duer eller hos Claes i have 82 og køb din billet med kontanter der. 

 

***PROGRAM*** 

16: RASTA MIZIZI ACROBATS 

17: Æggekast konkurrence 

18: Mad 

20: Musik v. The Party Starters 

**************** 

RASTA MIZIZI ACROBATS 

Det er lykkes at få truppen Rasta Mizizi Acrobats til at komme og underholde til sommerfesten . 

Der bliver gang i den, og det bliver underholdende for BÅDE børn og voksne! 

DET glæder vi os til! 

 

MAD 

OBS: Der er deadline for køb af madbilletter d. 21. august. Se ovenfor hvordan. 

Vi laver hjemmelavet mad.  

Det bliver som udgangspunkt grillet fisk, fyldte svinemørbrader, Halalgrill, forskellige pølser, salater og 

brød. Vi tilbyder også vegetariske/veganske retter, hvis der er efterspørgsel på dette. 

Fuat fra have 135 vil stå for at lave halalkød i år. 

Han medbringer egen grill og er vant til at lave halalkød. 

Vi mangler én, der kan grille pølser til sommerfesten kl. 17.30-18.30. 

Er der nogle, der vil tage den opgave på sig? 

 

VIL DU LAVE SALAT ELLER KAGE? 

Vi efterspørger også folk, der har lyst til at lave en stor skål salat til maden ELLER en kage til om 

eftermiddagen. Vi refunderer udgifterne, og de der kommer med mad spiser selvfølgelig gratis! Skriv eller 

ring til Jens på tlf. 26 67 67 13, hvis du gerne vil byde ind her. 

 

ALLE MEDBRINGER EGET SERVICE! 

-på den måde sparer vi en masse skrald! 

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen, og vi håber, at mange har lyst til at være med. 

Mange hilsner fra festudvalget  



VI INVITERER TIL ENDNU ET PAR BYGGE-HYGGE-HAVE-DAGE D. 3-4. AUGUST. 

LØRDAG 13-17 OG SØNDAG 10 -14... 

Opgaverne bliver at køre have- og husaffald i container, sætte tråd og vindpap op, fortsætte 

maling af huset, hente bakkesand på trailer - og evt. tage gulv op.  

Der er selvfølgelig aftensmad lørdag og frokost søndag. Gerne tilmelding til Balder: 60 19 76 08 

Samtidig takker for den store indsats og de hyggelige timer vi havde i have 80 d.  d.22-23 juni 

- Vi nåede at ordne haven ... grundigt :-) ...  

Derudover fik vi revet de indvendige vægge ned og tømmeret er rengjort for søm så det kan 

genbruges, der er gravet ud og nedlagt kabel til el, det udvendige malearbejde er igang, der er lagt 

tråd ind til udluftning oppe under taget. Vi er begyndt at rydde under huset for gamle fliser m.m. 

så det er klar til håndværkerene kommer. 

Håndværkerne går i gang i huset sidst i august. 

 


