
KALENDER 2020 
SEPT. - NOVEMBER i Marienlyst / opdateret d. 24 .juli 

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN ARRANGEMENT ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 

OBS: CORONA i Marienlyst Vi følger med i myndighedernes og kolonihaveforbundets anbefalinger og er 

løbende opmærksomme på at det er muligt at overholde dem ved arrangementer  i Marienlyst. 

 KONTORÅBENT Kontoret er åbent som  normalt fremover - Mandage kl 18-20 i have 80 

 

 

ARBEJDSDAGE Der vil være fælles arbejdsdage hver måned. 

Det vil også stadig være muligt at finde opgaver der kan gøre det ud for arbejdsdage, 

på hjemmesiden: www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage. 

 DØDE DUER  Lørdage kl. 13-15 i fælleshuset P3 

 FÆLLES TOILETTER Handicaptoilettet -og kun handicaptoilettet - er åbent ALLE DAGE.  

SEPTEMBER 

 4.-9. sept.  CONTAINER TIL GRØNT AFFALD – P3 OBS: fredag til tirsdag morgen 

 5.-6. sept.  

Lørdag + søndag  

 

ÆBLE-MOSTE-WEEKEND  
Høst dine æbler og lav dem til dejlig most. 

Se hvad DU skal gør for at være med: 

www.hf-marienlyst.dk/aeblemost/ 

Begge dage kl. 10 – 16 på  P3 

 

 6. sept. / søndag FÆLLES ARBEJDSDAG Kl. 10 -12 - Mød op på P3 

 7. sept. / mandag FYRAFTENSMØDE – er du måske 

interesseret i at stille op til bestyrelse, 
vurderingsudvalg eller som revisor? 
Kom og hør mere om hvad det går ud på. 

Kl. 17- 18  -  have 80 

 12.-13. sept. / 

Lørdag-søndag 
HAVEVANDRING 

Husk at havelågen skal være åben mellem kl 

10 og 14.  

Mere info følger 

 20. sept./ søndag GENERALFORSAMLING   
Kl. 10 til ca 13.30 

Sted:  Firmasport  

Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N  

Dørene åbner kl 9.15 

Tilmeld dig meget gerne hurtigst muligt 

på sms: 30117804 

Se mere i indkaldelsen. 

 20. sept. / søndag CAFE-ARRANGEMENT I HAVE 80  
Åbent hus efter generalforsamlingen. 

Kl. 16 til – ca. 19 

Hygge, Snak, spil, kaffe, øl og vand. 

OKTOBER 

 9.-20. okt. / uge 42 CONTAINER TIL GRØNT AFFALD - P2 OBS: Hele uge 42 

 11. okt. / søndag FÆLLES ARBEJDSDAG Kl. 10 -12 - Mød op på P3 

 31. okt. / lørdag SÆSONSLUT - ARRANGEMENT Mere info følger 

NOVEMBER 

 1. nov. / søndag LUKNING AF VAND OG TOILETTER  

Husk at havelågen skal være åben og at 

stophanen skal stilles lodret. 

Alle haver : 

Lågen åben kl. 10-14 

 

Ændringer kan forekomme 
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