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Fortsat god sommer til alle havelejere 
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bäxÜ 
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Kredsbestyrelsen 

 

 
Ansvarshavende redaktør 

Gitte Hess 
20 93 53 06 efter 19.00 
 

 
Kredsformand: 
Gitte Hess 
Kun efter kl. 19.00 

 
 
 
20 93 53 06 
 
 

Bladets adresse 

Kong Valdemars Vej 1, 2. th. 
4000 Roskilde 
kredsformand@roskildehaveselskab.dk 
 

Granly: 
Formand Mogens Jensen 
Kasserer Gitte Hess 

191 haver 
24 47 74 65 
20 93 53 06 

Redaktion 

Allan Carlson 
25 11 52 82 
webmaster@roskildehaveselskab.dk 

Hvilen: 
Formand: Erik Torbensen 
Haven 
Kasserer: Johnny Petersen 
Tlf. tid mandag 18-19 

229 haver 
46 36 02 83 
46 56 54 83 
 
27 36 92 82 
 
 

Næste nr. 

Forventes at være på hjemmesiden 
Primo november 2014. 
 

Maglehøj: 
Formand: Hans Bøttcher 
Kasserer: Maria Næss-Schmidt 

258 haver 
51 89 52 11 
31 35 47 04 
 
 

Stof til næste nr. sendes senest  
30. oktober 2014 til: 
webmaster@roskildehaveselskab.dk 
 
 

Roarsgave: 
Formand: John Svitzer 
Kasserer: Allan Thiberg 
 

160 haver 
23 35 17 88 
40 35 58 29 
 
 

 
 
 
 
 

Rørmosen: 
Formand: Allan Carlson 
Kasserer: Marianne Sivebæk 

88 haver 
25 11 52 82 
21 73 06 86 

 Solvang: 
Formand: Anne Marie Thomsen 
Kasserer: Louise Hansen 
 

133 haver 
60 52 31 08 
60 52 30 68 
 
 

 Vestervang: 
Formand: Poul Erik Olsen 
Kasserer: Anne Lea Christensen 
 

105 haver 
30 84 15 62 
44 33 54 99 
 
 

 
 

Bregnevang: 
Kontakt: Kirsten Fokdal 

11 haver 
46 75 38 12 
 

  I alt 1.175 haver 
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  Kredsen  
 
 
 

Strålende sommer  
Vejret kan vi bestemt ikke klage over i år, en dejlig varm sommer, strålende sol i mange dage fra 
morgen til aften, hvor dejligt man har en kolonihave at nyde det i – og godt man også har en 
skyggekrog og en parasol i middagsheden – mange har en hængekøje. Det er fantastisk at ligge i 
hængekøjen en lun sommeraften og kigge på stjernehimlen over Roskilde, blive lullet i søvn, for så at 
vågne tidlig morgen, hvor alt er fugtig, for nu er duggen faldet i store mængder, med så får vi da lidt 
væde! 
 
Mange afgrøder er ikke så store og flotte, for regn har vi jo ikke fået meget af – og vandet sparer vi 
vel alle på ☺ vel vidende at det er noget af det der er en stor post i kolonihavens regnskab. 

  
Agurketid  
Jeg har ingen agurker i år, havde noget flydende naturgødning fra sidste år, 
det måtte lige bruges – blandet med lidt vand og så ud over planterne. Men 
det var jo det bedste af det bedste, der på bunden, så jeg kom til at over-
gøde, og smut, så gik agurken og melonen ud – men det er jo agurketid tid 
nu – og Byrådet har åbenbart plantet agurk i god tid, for det må da være for 
at komme på forsiden, at de nærmest vedtog forbud mod pesticider i 
kolonihaverne – nu skal der indgås forhandlinger. 
 
Det er absolut en god ide ikke at bruge gift, det tror jeg heller ikke der er 
mange kolonilejere, der gør. Men hvorfor starte på denne måde – hvad med en dialog med Roskilde 
Haveselskab som en fornuftig start? Hvorfor true med hvad der kan ske, når lejekontrakterne skal 
genforhandles? – det er der stadig ca. 10 år til, og hvis der skal trues alle årene, hvor er vi så? 
 
Jeg undres over at Haveselskabet slet ikke er orienteret om dette, men blot kan læse det i avisen. 
Når sådant sker, at den ene part bare vil trække noget ned over den anden, forstår jeg jo hvorfor der 
er krig i verden! 
Men pyt, vi tager gerne en kontakt til kommunen, for at få dialogen i gang.  
 
De, der læste mine visioner for Roskilde Haveselskab i sidste nr. kan nok huske, at det første var 
Bedre Miljø: ”Forventningen er, at Roskilde Haveselskab de kommende 5-10 år vil udvikle sig til at 
være den fremmeste økologiske havekreds i Danmark – den ene koloni efter den anden af de 7 vi er, 
godkendes som Danmarks ypperste og mest miljøvenlige kolonihave – og vi satser på, at vi i sam-
arbejde med kommunen, får styr på kloakering, kompostering, renovation og andre initiativer.” Men 
det har kommunalbestyrelsesmedlemmerne jo nok ikke læst! Men vi sørger gerne for det kommer til 
deres kendskab. 
 
Så ja, sylt agurkerne, i stedet for at lade dem tørre ind i avisen! 
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  Kredsen  
 
 
Der er opskrifter på både danske, polske, svenske agurker m.m. – drueagurker eller saltagurker – 
dem kan man ikke snakke med, men det kan man med Roskilde Haveselskab! – så dette være en 
opfordring til Roskilde Kommune, men vi skal nok henvende os! 
 
Fornyelse af traditioner 
Er der nogen af de, der ikke deltager i de traditionelle kolonihaveaktiviteter, der har nye forslag – så 
kom frem med dem! Der er jo ofte fest og farver i kolonierne, men hvad med den nye generation, der 
lige nu køber haver – er det også jer, der vil det? 
Kendetegn for kolonihaver er jo, at der skal være fællesskab på den ene eller anden måde, det er jo 
netop kolonihaver, og ikke sommerhuse. Tror man det, er man landet det forkerte sted. 
Det gamle kan fortsætte, men andet kan jo sagtens komme til. 
Er det andre boller, der skal på suppen, så som: 
 

• Tips og tricks om planter, buske m.m. – f.eks. mellem generationer, de ”gamle” 

giver gode råd til de, der er ”nye” – måske kan man også hjælpes om nogle 

opgaver. Vi ved alle at børnefamilier har travlt, men også at pensionisternes 

kræfter ikke er, hvad de har været. Hvad mener du – har du forslag til et 

arrangement? – enten i den enkelte koloni eller for alle i Roskilde? 

 

• Den ”dovne” have – anlæg af denne – skal vi invitere en havekonsulent, der kan 

fortælle om hvordan man anlægger en have, hvor man ikke skal bruge hver 

weekend på ukrudt, men så den er super alligevel, og der er plads til afslapning 

og hygge – og projekter med børnene? Dette kunne Roskilde Haveselskab 

sagtens stå for, hvis I vil komme. 

 

• Udflugter til andre kolonier, der kan inspirere? 

 

• Fælles kursusdage i træbeskæring – pileflet eller andet? 

Ingen ved jo hvad du lige sidder og mangler, men da vi er knapt 1200 havelejere, kunne det jo være 
at Kredsen skulle tage initiativer til nogle arrangementer, som er mere tværgående – 
 
Skriv til os, hvis du har ideer! 
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  Kredsen  
 

 
 
Har du nogensinde set en sådan? 

 
Hvad er det for en fyr – ved du det – måske en fyrresvamp på et fyrretræ, men nu er det et grantræ? 

Men hvad kan man ikke nå at forestille sig, når man ikke er vild med hvepse, 
gedehamse og andre mærkelige insekter? 
Når man har stammen fra et grantræ stående, kan der jo ske mangt og meget… der 
er jaget borebiller, termitter og andet godtfolk ud af den, men så kommer denne 
gevækst. 
 

Et par dage efter så den sådan ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og slutteligt blev det nærmest til en støvbold, med brunligt støv, der bare fløj væk – hvor er naturen 

da forunderlig af og til –  
 
Men hvor er det da dejligt, at man kan opleve sådanne mærkværdigheder i sin 
kolonihave. 
Dette og så de mange forunderlige smådyr, der kribler og krabler, men de skal jo 
også være her et eller andet sted – de eneste mange går til angreb på, er de 
store brune dræbersnegle – og ja, det kan man vel kun sympatisere med, selvom 
vi hellere vil slå vore plæner end slå løs på pæne folk, som Halfdan Rasmussen 

skriver i sangen ”Noget om helte” – og der er jo også et andet vers i den sang, vi godt kan tænke lidt 
over: 
 
 

Her er fredeligt og stille Det er vel noget alle kan bakke om, når kommunen synes de  

Her er ingen larm og støj pludselig skal trække noget ned over kolonisterne. 

Jeg har sået kruspersille 

og et brev med pure løg. 

Lad alverden slå for panden   

og bekæmpe spe med spot 

Jeg vil enes med hinanden 

og mig selv og ha det godt. Gitte Hess, kredsformand 
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H/F Vestervang    
 
Havepræmier 
Lørdag den 12. juli besøgte bestyrelsen fra HF Maglehøj kolonien for at præmiere tre haver. Vejret 
var med os, og de tre repræsentanter fra Maglehøj var grundige med bedømmelsen. Følgende haver 
fik præmier: 
Have 2 
Have 74 
Have 33 
Stort tillykke til vinderne. 
Og tusind tak for indsatsen og en rigtig hyggelig dag til Maglehøj. 
 
Foreningsarbejdsdage 
Sidste års succes med foreningsarbejdsdagene fortsætter. Rigtig mange har allerede deltaget, og 
humøret har været højt. Det er en fornøjelse at opleve det store engagement og den store velvilje om 
ordningen. 
Den ene gang manglede vi dog en del, som må have været forhindret i at deltage. Det tog ikke 
humøret fra de få, der var mødt op – tusind tak for det. Hvis du er forhindret i at deltage, er det vigtigt 
at du finder en afløser at bytte med, så der stadig er samme antal deltagere på dagen. Ellers har vi 
alt for få deltagere nogle gange og alt for mange andre gange.  
 
Skydekonkurrence og sommerfest 
Torsdag den 21. og fredag den 22. august kan du kvalificere dig til finalen om at blive HF 
Vestervangs næste skydekonge.  
Mød op ved foreningshuset med sigtekornet indstillet eller for at heppe på deltagerne. Skydningen 
foregår mellem kl. 17 og kl. 20. Ud over skydningen kan du nyde en flæskestegssandwich eller et par 
pølser med brød samt en kold øl eller vand.  
 
Finalen finder sted lørdag den 23. august kl. 15 ved foreningshuset – det er samtidig med at 
sommerfesten starter.  
 
Dejligt at så mange har tilmeldt sig sommerfesten - vi bliver ca. 50 personer. Festudvalget får på 
dagen brug for hjælp til forskellige opgaver, så de går ud i foreningen og kaprer medhjælpere når 
dagen nærmer sig.  
 
Vi får også brug for ekstra hjemmebag til kaffen, så hvis du er frisk på at bage, så giv også besked til 
Anne Lea og Dorthe.   
 
Husk det grønne på vejen  
De fleste haver bliver holdt tilfredsstillende, og det er dejligt! Men en del steder kniber det med at få 
fjernet græs m.m. fra vejen. Bestyrelsen minder derfor om, at man som haveejer skal holde vejen fri 
for grønt ud til midten. Haver, der støder op til fællesområder som parkeringspladser, skal fjerne 
grønt 2 meter ud fra haven. På forhånd tak. 
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H/F Vestervang  

 
 
Har du forsikret dig mod stormskader? 
Vær opmærksom på, at hvis din nabos store træ vælter ned i dit hus under en storm, er det din egen 
forsikring, der skal dække – ikke naboens.  Tjek derfor, om du er forsikret tilstrækkeligt hvis uheldet 
skulle være ude. 
 
Haveaffald 
Weekenden den 12.-13. juli kunne man igen komme af med sit haveaffald. Enkelte kolonister havde 
ekstraordinært fået lov til at aflevere deres haveaffald i løbet af fredagen, da de var forhindrede i at 
gøre det i weekenden. Det førte til, at andre også begyndte at fylde i containerne fredag, hvilket 
skabte en del røre i foreningen. 
 
Bestyrelsen vil gerne understrege at 
Alle får mulighed for at komme af med deres haveaffald – uanset om containerne bliver fyldte. Så 
lægger vi det bare ved siden af. 
 
Selvom alle var gode til at følge reglerne og udelukkende kom plantemateriale, der kan komposteres 
i containerne, vil bestyrelsen henstille til, at man fremover overholde de udmeldte tidsfrister for 
aflevering af haveaffald. 
 
Sommerferie 
Bestyrelsen holder sommerferie i hele august måned. Næste bestyrelsesmøde er den 11. september 
kl. 19, og der er kontortid i tidsrummet 18-19. 
Vurderingsudvalget holder også sommerferie i august.  
 
Fortsat god sommer 
Bestyrelsen 
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 www.rormosen.dk 

 
 
 
Kære Medlemmer, 
 
Endnu en dejlig sommer, som vi nok alle har nydt, og fortsætter nok, dog med lidt lavere tempe-
raturer end dem vi måske har vænnet os til. 
 
Forårslotteri 
Den 11. maj trak Isabella have 55 vinderne, de heldige vindere blev: 
Have nr. 61 – 1. præmie 
Have nr. 34 – 2. præmie 
Have nr. 26 – 3. præmie 
Billeder kan ses på vores hjemmeside under galleri. 
Tillykke til de heldige vindere. 
 
Haveudtagning 
Hf. Granly var her i den 16. juli, og følgende haver blev præmieret 
Have nr. 22 kolonihave Charlotte Hviid 
Have nr. 71 daghave Niels K. Jensen 
Billeder af præmiehaverne kan ses på vores hjemmeside, under galleri. 
Hjertelig tillykke til de respektive haver. 
Tak til Granly for jeres indsats samt en hyggelig dag i Rørmosen. 
 
Hjemmesiden 
Den er altid opdateret, her finder du alt mellem himmel og jord, og skulle du have en god idé til 
hvad vi evt. mangler på siden, så kontakt os venligst, gode råd modtages med glæde. Benyt 
hjemmesiden hvis der er noget du er i tvivl om, adressen er www.rormosen.dk. Vi lever jo i en 
elektronisk tidsalder, så ikke alt vi sender ud – porto er dyrt, så kig i ny og næ på hjemmesiden. 
 
Hastighed 
Der køres stadig for hurtigt i kolonien, prøv nu at huske max. 20 km/t i kolonihaven, der står 
tilmed skilte, sig det også til jeres gæster. Ender jo med vi må lave bump i hele kolonien. 
 
Behov for hjælp 
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at 
hjælpe. 
 
Lidt af hvert 
Så har vi overstået de almindelige ting samt den løftede pegefinger, så her fortsættes med en 
historie fra det virkelige liv. 
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         www.rormosen.dk 

 
 
 
Et langt haveliv….. 
 
Jeg besøgte Ella og Gunnar i daghave 91, og kan godt se, jeg er novice, når det gælder om at 
have haft have i mange år……imponerende 64 år med have kan de prale af, dog afbrudt af nogle 
pauser. 
 

 
 
 
Første have blev erhvervet i 1950/1951, med en lille lejlighed savnede de jo frisk luft og det at 
kunne gå og rode i jorden – tilmed i Hf. Granly – prisen var høj – kr. 10,- i indskud og havelejen 
kr. 40,-, ja ja lyder måske ikke af så meget, men når timelønnen var kr. 3,- så var det mange 
timers løn. 8 pilsnere kostede kr. 5,60 så det sætter vist ligesom billede på niveauet. For øvrigt er 
havelågen stadig den som Gunnar fremstillede….så havelågen har også år på bagen. 
 
Den have blev så passet og plejet, for pludselig skulle der hus til – og hvem kan klare både hus 
med have og så en kolonihave, så det var et farvel til havelivet for en periode, ja faktisk i 21 år.  
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 www.rormosen.dk 
 
Efterfølgende købte de så ny have – igen i Hf. Granly og jo selvfølgelig skulle der en Gunnar låge 
til, man er vel ikke maskinarbejder for ingenting. 
 
Den have havde for øvrigt fået præmie, så på væggen hang diplomet, det blev givet til en yngre 
mand, for det viste sig nemlig at han var barnebarn af de personer, der havde fået præmien. Ejer 
skulle holde 75 års fødselsdag, så haven var til salg, og den blev så købt. Sjovt nok var det 
samme ejer, der havde haft den have, de senere erhvervede i Hf. Rørmosen.  
 
I midten af 90’erne fandt de et nærmest mast æbletræ – hvor rensningsanlægget nu ligger – Ella 
tog de sørgelige rester med hjem, plantede det i Hf. Granly i haven og senere i hjemmet, det træ 
bærer faktisk i dag frugter – så ikke alt der ender, som det ser ud. 
 
Så holdt familien en pause i 7 år efterfølgende uden kolonihave, hvor hjemmet lå i Asnæs, og så 
er det jo svært at have en have i Roskilde. 
 
Så blev det igen tid til at komme retur til Roskilde, på den nuværende adresse, og så købte de 
daghave i Hf. Rørmosen. Havepræmie går de sørme ikke op i, men de har dog fået præmier 2 
gange, og forventer vel at få det i 2015 også, for haven er altid så veldyrket og plejet. Se det var 
jo en ganske anden pris i 2000, prisen var kr. 15.000,-, men de måtte bare have jord under 
neglene igen. 
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 www.rormosen.dk 
 
Haven der blev købt i 2000, var i så elendig forfatning, vinduer var knust i drivhuset, og også i 
huset, der var så at sige masser af arbejde. Det var med Gunnar’s ord ”virkelig slemt”. 
 
Afslutningsvis er der kun at sige – krondiamant bryllup i 2015, gift i 1950 – og nu snart i 65 år. 
Nok de færreste der kan prale af et ægteskab, der varer i så mange år – Stort tillykke fra 
bestyrelsen i Hf. Rørmosen. 
 
Tak til jer begge fordi jeg måtte kigge forbi, og få den oplevelse at høre om jeres haveliv. 
 
Det var vist alt fra os i denne omgang. Vi ønsker vore medlemmer en fortsat god havesæson. 
 
På bestyrelsens vegne 
Allan Carlson 
 
 
 
 
 
 

Og et lille smil skader ikke i disse ferietider 
 

En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og var taget til lufthavnen. Da han kom til check- in, 
rakte han damen bag skranken, sine kufferter og sagde:  

 
- Jeg vil gerne have sendt min grønne kuffert til Pakistan og den røde til London. 

 
Damen bag skranken så noget forvirret ud: - Jeg er ked af det, men det kan altså ikke lade sig gøre. 

 
-Det er jeg glad for at høre for det var det der skete sidste år. 
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Kære medlemmer. 
Sommeren går på hæld og alle har 
forhåbentlig nydt det dejlige vejr og er 
klar til en indbringende høst. Tørken 
har været hård ved haverne her i juli 
måned, men det nytter ikke noget at 
vande om dagen. Vent til om aftenen, 
hvor det dyre drikkevand ikke bare 
fordamper, og vand helst med kande, 
så de planter, der skal bruge vandet 

får, mens ukrudtet tørrer væk. Overvej også at sætte en vandtønde op og 
saml vandet fra tagrenden, når det endelig regner. Følg med i 
vandforbruget måned for måned på hjemmesiden solvang-hf.dk. 
 

Trafik 
Der har den senere tid været en øget trafik på vore veje og på Ll. 
Holbækvej mellem Holbækvej og Ringstedvej, og hastighedsgrænsen på 
20 km/t bliver ofte overskredet. Der køres ind imellem direkte hasarderet, 
og mange føler sig utrygge. En del af trafikken hører slet ikke til i Solvang, 
og politiet har endnu ikke kunnet standse ulovlighederne trods gentagne 
og vedholdende anmeldelser fra både 
medlemmer og bestyrelse.  Alligevel beder vi 
medlemmerne nøjes med at observere og 
anmelde og altså undlade at konfrontere 
fartsynderne. Vi håber snart at kunne færdes 
trygt og roligt i Solvang igen. 
 
Vejbump 
I den anledning undersøger bestyrelsen i 
øjeblikket muligheden for etablering af vejbump 
i den nordlige ende af kolonien, ligesom et 
forslag om ændring i § 16 b om tilladelse til 
etablering af P-plads i haven sandsynligvis vil 

blive præsenteret på generalforsamlingen i februar 2015. 
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Huller i vejene 
Og når vi nu er ved vejene, kan vi kun opfordre medlemmer med huller i vejen ud for deres havelod til 
at reparere dem, når det har regnet. Riv op i en stor radius omkring hullet, kom de store skærver i 
bunden og dæk med det finere grus. Det holder! Der bliver ikke købt mere grus, for der er rigeligt 
materiale i vejene. 

 
 
 
 
 
 

Parkering 
På generalforsamlingen til februar 2015 vil der også blive stillet forslag om max. 1 bil pr. have på de 
små P-pladser i kolonien. Vi har masser af P-plads ved Holbækvej, og der skal være mulighed for, at 
dårligt gående kan komme til at parkere i nærheden af deres have. 
  

Parkering på Fælles Arbejdssøndage 
Hver anden søndag hele sæsonen igennem er der fælles arbejdsdag, og her 
skal P-pladserne være fri for biler kl. 09.30-11.30, så der kan blive renset for 
ukrudt. Der er stillet forslag til bestyrelsen om at registrere alle medlemmers 
biler, så vi kan give bøder til dem, der ikke overholder forbuddet. 
 
 

Loppemarked, lørdag den 9. august kl. 10.00-15.00 
Som sædvanlig holder vi loppemarked på fællesarealet ved 
Holbækvej den anden lørdag i august. Det er stadig muligt at få en 
loppebod ved henvendelse til udvalget inden 6. august, og også i år 
er der boder for børn og for de kaffetørstige. Kom og kig og gør et 
godt køb! 
 
Sommerfest, lørdag den 16. august 
De sidste billetter er for længst solgt, men kig alligevel forbi og nyd en fadøl og få en svingom til 
Granly Band, der underholder med alle tiders populære toner. Ca. 100 medlemmer er tilmeldt, og vi 
kommer til at fylde det meste af P-pladsen ved Foreningshuset. Vestvej vil være spærret fra fredag 
formiddag til søndag eftermiddag, og vi håber på forståelse og godt vejr, selvfølgelig! 
 
Baghække og beskæring 
Vi har bedt Roskilde Boligselskab om at beskære tjørnehækken mellem Rønnebærparken/Æbleha-
ven og Solvang både i højden og i bredden, da det er vanskeligt fremkommeligt for vore medlemmer 
at beskære bagsiden af baghækken. Katedralskolen har sørget for at beskære på kirkehjørnet, så 
renovationsvognen kan komme rundt, og Roskilde Kommune har beskåret langs den søndre del af 
Ll. Holbækvej, så man kan færdes sikkert.  
 
 
 
 



 

 

Side 14 
  

 
 
 
Havevandring 
Søndag den 25. maj gik bestyrelsen havevandring og skrev efterfølgende 32 havebreve til 
medlemmer med ondt i vedligeholdelsen og lavede 5 mundtlige aftaler med medlemmer, der var 
hjemme, da vi kom. En del af disse henvendelser handlede om beskæring eller fældning af for høje 
træer. På generalforsamlingen 19. februar 2014 blev det vedtaget at udvide § 16 b med stk. 12: 
Træer på haveloddet må have en højde på max. 6 m. Flere haver trænger til en kærlig hånd, mens 
enkelte haver er direkte misligholdte. Lørdag den 2. august går vi igen havevandring og tilser, at 
påtalerne er blevet efterlevet. Er der mod forventning stadig misligholdte haver i Solvang, overvejer 
bestyrelsen at ekskludere de pågældende medlemmer. 
 
Vedtægter 
En del medlemmer har stadig ikke hentet de nye vedtægter på kontoret. Vi går ud fra, det drejer sig 
om medlemmer, der enten kan vore love og ordensregler udenad eller medlemmer, der har adgang 
til hjemmesiden solvang-hf.dk  
 

Foreningshuset 
Hvis det skulle have forbigået nogens 
opmærksomhed, har foreningshuset og det 
tilhørende skur skiftet farve i løbet af 
sommeren, så det kan se godt ud til 
sommerfesten, hvor vi åbner til toilettet. 
Indvendig har vi fået nye reoler, et 
skuffeelement i køkkenet og en lille 
opvaskemaskine, så huset nu fungerer 

perfekt ved bestyrelses- og udvalgsmøder. Vi overvejer også at få flere 
farver på flaget, når det er slidt op og skal skiftes ud. Solvangs gamle logo 
er blevet rentegnet og farvelagt som forslag. Selvfølgelig kan farverne 
ændres. 

Haveudtagning 
I år var det Hf. Hvilen, der 27. juni udtog 3 præmiehaver i Solvang. Man kan 
diskutere, om traditionen med præmiering af særligt velplejede havers orden, 
anlæg, sundhed og helhedsindtryk har overlevet sig selv og er blevet ligegyldigt 
for de fleste. Oprindeligt var begivenheden den vigtigste på sæsonen, måske 
lige bortset fra sommerfesten, og medlemmerne gik op i konkurrencen om den 
bedst passede have. I vore dage har vi indtryk af, det blot er en kærkommen 
lejlighed til at gøre lidt ekstra ud af pasningen, og det er vi glade for, gæsterne 
fra Hvilen bemærkede. Vi ønsker haverne 15, 46 og 103 tillykke og uddeler 
Kolonihaveforbundets diplom og præmie på Efterårsmødet. 
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Efterårsmøde, onsdag den 22. oktober kl. 18.00 
Igen i år er maden gratis på Efterårsmødet, mens drikkevarerne kan købes for rimelige priser. Som 
altid er der stegt flæsk med persillesovs, en rigtig dansk klassiker, som mange glæder sig til, og 
kylling med grøntsager, som flere og flere vælger i stedet. Begge dele bliver leveret fra en anerkendt 
restaurant i Skomagergade. Vi byder selvfølgelig på kaffe og småkager bagefter og sælger lodder til 
lotteriet undervejs, så husk småpenge! Indtægten går ubeskåret til gevinster. 
 
I år vil vi orientere om det forbud mod brug af pesticider i kolonihaver, som Roskilde Byråd har 
vedtaget og give gode råd til alternative løsninger på ukrudts- og utøjsproblemer i haven.  
 
Vi vil også præsentere medlemmerne for alle de forskellige opgaver, foreningen varetager og forsøge 
at rekruttere nye udvalgsmedlemmer. Ideen er, at alle medlemmer har en eller anden større eller 
mindre opgave i foreningen. På den måde får vi det bedste og mest levende demokrati og det bedste 
sammenhold.  
 
Sammenhold er også målet, når vi tager hul på debatten om integration i Solvang. Flere og flere med 
anden etnisk herkomst end dansk køber have, og nogle danskere føler sig trængt. Utrygheden 
skyldes sandsynligvis uvidenhed og misforståelser, og derfor opfordrer vi alle medlemmer med 
anden etnisk herkomst end dansk til at deltage i Efterårsmødet og være med til at starte en positiv og 
konstruktiv debat om god sameksistens, skik og brug i haveforeningen og konkrete løsninger på 
nogle af forskellighederne. Måske skal nogle af de uskrevne regler skrives ned, så ingen er i tvivl. 
Måske skal vi bare snakke os til rette. Det vigtigste er at få taget hul på snakken og udrydde nogle 
fordomme. Derfor er det vigtigt, vi alle bidrager til åbenheden. 
 
Invitationen sendes ud pr. e-mail og almindelig post i god tid inden, og tilmelding er selvfølgelig 
nødvendig af hensyn til forplejningen. Aflever venligst tilmeldingen i postkassen på Foreningshuset. 
Det er meget besværligt at administrere svarmails fra 100 medlemmer. 
 

Sidste fælles arbejdsdag, søndag den 5. oktober 
Kom til kaffe og kage i Foreningshuset kl. 11.30, når de hårdt-
arbejdende medlemmer lægger rive og hakkejern fra sig, og vi stryger 
Solvang Flaget og takker af for i år. Vedligeholdelsen af vore fælles 
arealer er ikke bare en sur pligt, men også en rar måde at ses på, og 
bestyrelsen overvejer at stille forslag til næste år om en betydelig 
stigning i bøden for udeblivelse. Alle medlemmer er velkomne til kaffe 
og kage, og det koster ingenting! Hvem vil bage? 
 

 
Brandforsikring 
Vi overvejer også at indføre en ny metode til sikring af alle havers forsikring mod bygningsbrand. Fra 
2015 vil det derfor være på fælles arbejdsdage, man afleverer sin dokumentation for senest 
indbetalte forsikringspræmie og underskriver en tro og loveerklæring. 
 
 
 
 



 

 

Side 16 
  

 
 
 
Lukning for vandet 
Sæsonen slutter som sædvanlig 1. oktober. Skriftlig ansøgning om sæsonforlængelse indtil 26. 
oktober, hvor vi lukker for vandet, kan afleveres i kontortiden, i postkassen på Foreningshuset eller 
pr. e-mail til formanden.  
 
På bestyrelsens vegne 
Anne Marie 
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Her er så lidt fra den første halvdel af denne sæson. 
 
Sankt Hans aften: 
Aktivitetsudvalget afholdte fællesspisning i foreningens festtelt. Mange kolonister var mødt op, med 
forskellige retter af mad. Der blev spist og hygget, inden vi i samlet folk, drog ned til Ole og Bodil, 
som igen i år havde lavet heksen. Tak for det.  
John (vognstangen) holdt båltalen, og ungerne hyggede sig med is.  
 

 
 
Fugleskydning d. 28/6 2014 
 
Ved den årlige fugleskydning blev den nye fuglekonge fundet og kåret. Tillykke til John Pedersen. 
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Der var også stor tilslutning ved præmieskydningen, der var mange gode skytter. Robert Lund løb 
med sejren til omskydningen søndag. 
 

 

 
Tak Mai-Britt og Poul, for at hjælpe med at holde styr på tropperne.  
 
Haveudtagning lørdag d 12/7 2014. 
Hf. Solvang var på besøg til præmieudtagning. Dagen startede med solskin og godt humør. På turen 
rundt i foreningen, så vi mange forskellige haver. En kommentar fra Solvang var dog, at der 
stadigvæk, på trods af gældende regler omkring højden på hækken, ikke må overstige de 180 cm ind 
til nabo og 120 cm til frie arealer. Der blev skrevet kommentar og givet point til de forskellige haver, 
som havde havelågen åben på dagen. De samlede point blev lagt sammen, og de 6 haver der skulle 
have Havepræmie blev fundet. Dagen sluttede af med en dejlig frokost i foreningshuset. 
Havepræmierne gik til: 
Have 211, Have 106, Have 40, Have 4, Have 243, Have 241. TILLYKKE til alle. 
 

 
 
 
 



 

 

Side 19 
  

 
 
 
Kommende aktiviteter: 
Vi holder Loppemarked Søndag, d. 17/8 2014 kl. 10.  
Vi holder det, på græsset foran container pladsen. Alle der har lyst til en bod, skal kontakte Liselotte 
på Tlf. 20 63 10 53 mellem kl. 15- 20 på hverdage eller e-mail. lottemor.nielsen@gmail.com. Senest 
mandag d. 11/8 2014. alle kan deltage. På dagen vil det være muligt at spille kroket, petanque, 
fodbold og vikingspil m.m. 
 
Vi arbejder på en Børne /familie dag, evt. et orienteringsløb/skattejagt i kolonihaveforeningen. 
Der bliver stadigvæk arbejdet på at finde en ny løsning til en Legeplads til foreningen. Vi indhenter 
stadigvæk tilbud. 
 
Hold jer orienteret på hf. Maglehøjs hjemmeside, vores fælles Facebook side og udhængskabet. 
 
Bestyrelsen ønsker jer en fortsat god sommer. 
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk 

 
 
Så er der lidt nyt fra H/F Hvilen. 
 
Sommeren er i fuld gang med mange aktiviteter. 
 
Bestyrelsen har følgende på programmet. 
Miljø: 
Vanding af haver: 
Adresseændring: 
Sommeraktiviteter: 
 
Vi skal meddele at det ikke er tilladt at have sivende vandslanger til sin have og ej heller til drivhuset, 
man må kun vande med vandslange på lige og ulige datoer, det vil sige har man have nr. 29 må man 
kun vande med slange på ulige datoer og lige nr. på lige datoer. Det står højt og tydeligt i vores love 
og regler som alle har, og så er det strengt forbudt at vaske sin bil i kolonien, den skal i vaskehal. Der 
er kun dig og mig til at betale det vand vi forbruger. 
 
Adresseændring: 
Bestyrelsen har et stort problem når folk flytter folkeregisteradresse, den får vi ikke, så vi beder om at 
jer der flytter adresse meddeler bestyrelsen det, da det er surt at sende brev afsted, og vi får det bare 
retur med adresse ubekendt. 
 
Miljø: 
Bestyrelsen er af miljøudvalget blevet informeret om, at fremmøde på pligtdage er alt for dårlig, det er 
jo blot 3 timer om året. Det er svært at holde vores fælles områder, hvis i ikke møder op. Det er altså 
også hyggeligt at mødes med andre i kolonien. 
 
Sommeraktiviteter: 
Vi startede vores sommer uge d. 25-07-2024 med at åbne for vores skydning, med rigtig godt vejr og 
en del mennesker der fandt vejen forbi. Som altid åbnede vores formand Erik Torbensen med det 
første skud. 
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk 

 
 
Børnedag: 
Så kom børnedagen søndag d.27-07-2014. 
Vi havde rigtig mange mennesker og især rigtig mange børn. Rigtig dejligt at se at der er mange børn 
i vores koloni. 
 

 
 
Vi havde besøg af brandvæsenet igen i år, det er noget børnene ser frem til at de bliver kørt rundt i 
kolonien med dyt og båt og en masse skum de kunne vælte sig i. 
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk 

 
 
 
Nu har vi lørdag den 2. august at se frem til, vi har i år valgt at prøve noget nyt, ganske uformelt 
inviteret alle haveejere til hygge komsammen uden vores store telt. Her har man så mulighed for at 
medbringe mad til grillen og hele familien kan får nogle hyggelige timer sammen. 
 
Det var alt fra Hvilen for denne gang fortsat god sommer til alle. 
 
H/F Hvilens bestyrelse 
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Sangaften 
Fredag den 18. juli afholdt vi vores traditionelle sangaften, ca. 30 havejere var dukket op her i blandt 
flere nye haveejere, og det blev en fornøjelig aften. Vores husband GRANLYBAND havde til aftenen 
fremstillet sanghæfte med både muntre sange og mere alvorlige sange, endvidere spillede de 
derudover flere sange som alle kunne synge med på. Jo en dejlig aften selv om vi godt kunne have 
flere. Vi vil til næste år prøve at finde en anden dag som ikke ligger op af vores fugleskydnings-
weekend.  
  
Fugleskydning 
Så blev det lørdag den 19. juli og vores traditionelle fugleskydning fandt sted. Dagen startede med 
afhentning af sidste års fuglekonge Kay Boysen og herefter vendte vi tilbage til Granlyst og årets 
skydning kunne starte. Der havde meldt sig 50 skytter, hvoraf mange faldt af undervejs på grund af 
varme? eller hvad? Fuglen var sejlivet eller også var skytterne for dårlige det må stå hen i det uvisse. 
Men til sidst lykkedes det, med nedenstående resultat til følge. Vejret vist sig fra bedste og varmeste 
side og det gav fin omsætning i pølsebod og baren - nogle forudseende hjælpere havde lejet en 
kølevogn - hurra for det. Tak til alle hjælpere i boder og med de praktiske ting. Flot dag. 
 

 
 

Her hentes fuglekongen fra 2013 
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Årets resultater 
Fugledronning: Grete have 131 
Hals: Vagn have 524 
Venstre klo: Ivan have 538 
Højre klo: Kenneth have 229 
Højre vinge: Pedersen have 125 
Venstre vinge Johnny have 18 
 
Præmierne bliver uddelt ved sommerfesten den 1. august – TILLYKKE 
  
Børnedag 
Så blev det søndag og så blev det børnenes tur. Dejlig mange var mødt op og dagen startede med 
afhentning af sidste års rævekonge Magnus hav 218. Da han havde løsnet det første skud gik ca. 30 
børn i gang med at skyde og med lidt hjælp af en fil lykkedes det få ræven ned med følgende resultat 
Rævekonge: Martin have 312 
Venstre forben: Maagnus have 218 
Venstre forben: Markus have 528 
Højre forben: Martin have 312 
Højre bagben: Markus have 528 
Hale: Magnus have 218 
Tillykke til jer alle. 
 
Men ræveskydning var ikke det eneste der foregik denne dag. Der var opstillet hoppepude og 
arrangeret forskellige lege for alle børn heriblandt vandkamp som var det store nummer på denne 
herlige søndag, ligesom der var gratis popcorn - is med mere - tak til alle der hjalp - til glæde for alle 
børnene. 
 

 
  

Vi venter på ræveskydning 
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Haveudtagninger 
Søndag den 22. juni havde vi besøg af bestyrelse i ROARSGAVE der skulle udtage 3 haver som skal 
have årets havepræmier - det var svært siges der, men det blev med følgende resultat: 
Lijlevej 321; Jonna og Kurt 
Skovvej 18: Mona og Johnny 
Rosenvej 201: Gitte og Henrik 
Eratisvej 106: Lene og Kurt 
Vi siger STORT tillykke. Præmierne uddeles ved sommerfesten den 2. august. 

 

Fortsat god sommer til alle havelejere 

 
På bestyrelsens vegne 

Mogens Jensen 

 

 

Støt vore annoncører – de støtter os 
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Livet i haven: 
Vi har solgt 11 haver, og har lige nu 4 til salg. Have 26 er sat til salg og info om overtagelse kan 
hentes i kontorets åbningstid.  
Der har været 2 aktiviteter. Børnedag og fugleskydning. Husk at se om du har vundet præmie på 
tavlen ved kontoret. Tak til de frivillige der har stået for arrangementerne. 
Der er stadig 3 aktiviteter resten af året 

• Byttedag d 17/8 kl: 10-14 ved kontoret 

• Høstfest d. 23/8 kl: 18:00 – Husk tilmelding på kontoret senest d. 11/8   

• Bankospil d. 14/9 kl: 14-? I Lækrogen 

Mere info om arrangementer på hjemmesiden! 
 
Hastighed på vejene:  
Husk at der max må køres 20 km/t på vejene. Det er dog også tilladt at køre mindre end det! 
 
Diverse: 

• Ny flagstang er endelig ankommet ☺ 

• Husk adresse opdatering til Allan og ansøgning om sæson forlængelse. 

• Der er kommet flere granitskærver på vejene, så der næsten ingen huller er tilbage. 

• Husk storskrald d.17/10.  

 
Fortsat god sommer 
Bestyrelsen 
 
 

 
 


