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KALENDER 2021
SEPT, OKT og NOV i Marienlyst
Ændringer kan forekomme

GRØN CONTAINER

HAVELÅGEN ÅBEN

FOR ALLE

ARBEJDSDAG

BEMÆRK

ARR. HAVE 80

Alle coronarestriktioner er ophævet. Vær alligevel opmærksom og vis hensyn.
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 hjemmesiden:
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.
Døde duer: Lørdage kl 13-16 på P3
Mindre arrangementer i have 80 har sin egen side på hjemmesiden: www.hfmarienlyst.dk/have-80-kalender/
Kalenderen kan ændre sig…… se altid den seneste udgave på hjemmesiden
www.hf-marienlyst.dk/kalender/ eller på opslagstavlerne ved fælleshuset

SEPTEMBER
1.sept

Mulighed for aflevering af storskrald på
storskralds pladsen

Kl 17-19 storskralds pladsen

3.sept til 7. sept.

Containere til grønt affald P3

Fredag til tirsdag

5. sept. / søndag

Fælles arbejdsdag

Kl. 10-12

5. sept. / søndag

Arbejdsopgaver bl.a. lugning og
hækklipning. Medbring meget gerne
redskaber og arbejdstøj til opgaverne

Mød op på P3 kl 10

HYGGE PETANQUE

Kl 12.30
Mødested på P3

Alle er velkomne – børn, voksne, øvede
og nybegyndere.
For info : kontakt Claes : 30117804
11. 12. sept /
lørdag -søndag

HAVEVANDRING

12. sept. /
søndag

FAMILIE BØRNE DAG

14.sept / tirsdag

Fyraftensmøde for alle med have op til
GRØN koncert læbæltet

Kl 17 - Have 80.

18 sept og evt.
19. sept

ÆBLEMOSTER

10-16 på P3

19. sept / søndag

EKSTRA fælles arbejdsdag

nærmere info følger
For alle børn og børnefamilier i
Marienlyst
Stenmaling, ansigtsmaling, bål og
snobrød, boldspil og leg.
Kom og mød din nye legekammerat.

Fra kl 13.30 på festpladsen.
I tilfælde af meget regn flytter vi
til have 80.

Se nærmere info på www.hf-marienlyst.dk/
aeblemoster
Arbejdsopgaver bl.a. reparation og
vedligehold og byggeri – mere info følger.

19. sept / søndag

10-14 begge dage
Husk havelågen skal være åben

SIDSTE FRIST for bestilling af hæk
Bestil ved bestyrelsen

Kl. 10-12. Bliver du til kl 13 får du
også frokost
+ kl 14-16. Bliver du til kl. 17 får du
også aftensmad.

OKTOBER
3. okt / søndag

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der er udsendt indkaldelse med info og
dagsorden på mail- og med brev til de
medlemmer der ingen mailadresse har

3. oktober kl. 10
Firmasport
Paludan Müllersvej 110
8200 Aarhus N

15. okt til 26. okt

2 stk Containere til grønt affald P2 + P4

Container hele
efterårsferien

16. okt + evt .
17.okt / lø+sø

ÆBLEMOSTER

17.okt

Fælles arbejdsdag
Hold afstand og vær opmærksom på
forsamlingforbudet

Mød op på P3 kl 10

20. okt.

Mulighed for aflevering af storskrald på
storskralds pladsen

Kl 17-19 storskralds pladsen

31. okt /
sønd

SÆSONSLUT
LUKNING AF VAND

Husk havelågen skal være åben
10-14

Nærmere info følger
Kl. 10-12

Nærmere info følger

NOVEMBER
1. nov

Sidste kontoråbent

4. nov.

Sidste storskrald

12. nov.

Sidste renovation

18-20 / Have 80

