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Nr. 16 september 2014 

Lille tekst 

Levering af Nyhedsbreve 
 
Hvis du har modtaget dette nyhedsbrev med post Danmark, vil det være 
det sidste nyhedsbrev du modtager. 
Fremover sendes nyhedsbrevet kun elektronisk til foreningens 
medlemmer med mailadresse, og selvfølgelig kan det ses på 
hjemmesiden www.hfgrundet.dk  
Hvis du fortsat vil modtage nyhedsbrevet, skal du sende din mailadresse 
til preben@webjep.com MED ANGIVELSE AF HAVE NUMMER OG 
MOBILTELEFONNUMMER 



Side 2 

   
Vi har mange fine og 
velplejede hække i 
foreningen, Men så hører 
glæden også op.  
Kig engang kritisk på din 
egen hæk, man behøver 
ikke at være haveprofessor 
for at se hvem der ikke 
vedligeholder hækken. 
Ukrudt under hækken, 
brændenælder,snerler og 
hyld der forsøger at kvæle 
hækken. 
Billederne behøver ikke 
yderligere kommentarer. 

Hække og vedligeholdelse 

Markedsdagen druknede 

Vores årlige markedsdag blev afholdt med en lidt uvelkommen deltagelse af 
Thor og Mjølner. Da alle boderne, og der var rigtig mange i år, var sat op og 
salget skulle til at begynde, indledte Thor eller nogle andre vejrguder et 
ordentligt skybrud, hvorpå de fleste boder hurtigt blev dækket til og de fleste 
kunder ligeså hurtigt trak over til fælleshuset. Derved blev vores nye 
overdækning indviet med bravur. Karin og Mette havde sørget for at grillen var 
tændt op og der blev solgt masser af pølser og frikadeller. Når man nu 
alligevel stod og ventede på en pølse, var der mange der købte et lod eller ti i 
tombolaen og med held vandt nogle af de mange flotte gaver fra de mange 
sponsorer. 
Alt i alt var det ikke så skidt at det ikke var godt 
for noget med sådan et regnvejr.  
Til sidst stilnede vandet fra oven da også af, og 
en del af os fik da solgt noget af alt det vi havde 
med, selvom nogle vidst kom hjem med mere 
end de kom med. 
Vi håber nu på lige så flot deltagelse fra både 
standholdere og kunder til næste år, samt et 
noget bedre vejr. 
Sofie 

Vil vil lige genopfriske alles hukommelse. Vores hække i Haveforeningen skal 
være mellem 160-180 cm. 



De nye containere fungerer tilsyneladende fint uden nøgler, derfor kan nøgler 
til den gamle container nu afleveres og depositum udbetales hos Karin eller 
Preben. 

Side 3 

Græsholdet søger hjælp til klipning af ledige fællesarealer i 2015. 
Foreningens traktor stilles til rådighed. I sæsonen skal der klippes ca. 1 gang 
ugentlig. 
Henvendelse til formanden. 

Medhjælp søges 

Fællesarbejde  

Foreløbige opgaver: 
• Kummer flyttes 
• Male ops. hus 
• Male opslagstavle 
• Jorddynge jævnes 
• Jævne P.plads 
• Veje jævnes 
• Hæk v/fælleshus 
• Evt. 

Vi afslutter dagen og sæsonen med 
GULE ÆRTER (Aspargessuppe) 

i fælleshuset 

Nøgler til gammel affaldscontainer  



Skt Hans aften havde godt 50 medlemmer og gæster tilmeldt sig til 
gratis spisning i fælleshuset. 

  
Mette og Karin havde kreeret 
en lækker grill middag med 
forskelligt slags kød og 
hjemmelavet kartoffelsalat. 
Klokken 20 begav vi os til 
bålpladsen, og efter den 
traditionelle båltale blev bålet 
tændt. 
Heksen futtede af efter kort 
tid med ’heksehyl’, Det store 
bål udbrændte hurtigt som en 
god afslutning  

Skt. Hans  

Side 4 

Formand Preben Jepsen Have 134 40131250 

Kasserer Mette Dalgaard Have 118  

Næstformand Karin Thomsen Have 124 29104593 

Bestyrelsesmedlem Knud Mikkelsen Have 178 40105246 

Bestyrelsesmedlem Sofie Børrild Have 128 25887154 

Bestyrelsen  kontaktliste 


