
KALENDER 2021 
Hele sæsonen i Marienlyst 

  

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN FOR ALLE ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 På grund af coronareglerne der ændrer sig hele tiden,  kan man forvente at der sker ændringer eller 

aflysninger. Vi overholder alle anbefalinger.  

 

Fælles arbejdsdage – Du skal deltage i mindst én arbejdsdag a 2 timer – eller tilsvarende – i løbet af 

året. Du kan altid bede om at få en opgave ved at kontakte bestyrelsen eller se på jhjemmesiden: 

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

 

Kontoret er åbent i have 80 mandage kl. 18 – 20. Hold afstand og vent evt. udenfor til det er din tur.  

 

Kalenderen kan ændre sig…… se altid den seneste udgave på hjemmesiden  

www.hf-marienlyst.dk/kalender/ eller på opslagstavlerne 

MAJ    

 2. maj / søndag Fælles arbejdsdag  
Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

 3. maj / mandag Testmøde på Zoom før NØD 

generalforsamlingen 

http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf2021/ 

Kl. 19-20  

 9. maj / søndag PLANLAGT NØD-

GENERALFORSAMLING -  Mere info 

følger, vær forberedt på aflysning 

Kl. x Alle 

 23.maj / søndag PLANLAGT EKSTAORDINÆR  

NØD-GENERALFORSAMLING-  Mere 

info følger, vær forberedt på aflysning 

Kl X Alle 

 30. maj / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

 28. maj til 

1. juni 

Containere til grønt affald P5 Fredag til tirsdag  

JUNI    

 5-6. juni / lørdag 

og søndag 

HAVEVANDRING 

nærmere info følger 

 

10-14  

begge dage  

Husk havelågen 

skal være åben – 

 

 23. juni / onsdag EVT. SCT. HANS AFTEN   

 25. juni til  

29. juni 

Containere til grønt affald P2 Fredag til tirsdag  

JULI    

 8. juli / torsdag GRØN KONCERT   

 24+25. juli / 

lørdag+søndag 
GRØN KONCERT x 2   

 16.juli – 1. august BESTYRELSEN HOLDER SOMMERFERIE   

     

Ændringer i løbet af året kan forekomme 

 

Vers. 2 /29-4-2021 

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


AUGUST    

 6. aug. til  

10. aug. 

Containere til grønt affald P5 Fredag til tirsdag  

 7. aug. / lørdag EVT. HF MARIENLYST SOMMERFEST   

 8. aug. / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

SEPTEMBER    

 3.sept til 7. sept. Containere til grønt affald P3 Fredag til tirsdag  

 5. sept. / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 

Mød op på P3 kl 10 

 

 11. 12. sept / 

lørdag -søndag 
HAVEVANDRING 

nærmere info følger 

10-14 begge dage 

Husk havelågen 

skal være åben 

 

 18 sept og evt. 

19. sept 
ÆBLEMOSTER 
Nærmere info følger 

  

OKTOBER    

 15. okt til 26. okt Containere til grønt affald P2 + P4 2 stk 

 

Container hele 

efterårsferien 

 

 16. okt + evt . 

17.okt / lø+sø 
ÆBLEMOSTER 
Nærmere info følger 

  

 17.okt Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 

Mød op på P3 kl 10 

 

 31. okt / 

sønd 

SÆSONSLUT 

LUKNING AF VAND 

Husk havelågen 

skal være åben 10-

14– 

 

NOVEMBER    

 1. nov Sidste kontoråbent 18-20 / Have 80  

 4. nov. Sidste storskrald   

 12. nov. Sidste renovation   

     

 

 


