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helt agurk ...
H AV E F O R E N I N G E N

M O S E LU N D S

M E D L E M S B L A D

– ja, så smid det i Uglekassen ved fælleshuset eller
send os en mail på uglen@hfmoselund.dk eller
kontakt redaktionen
v/Jesper Laursen, tlf. 60 75 92 46.
Du er altid velkommen til at indlevere stof til
UGLEN. Deadline for næste nummer, vil
blive opsat i tavlerne.

LokalBrugsen Jernaldervej
Jernaldervej 215, 8210 Århus V

Åbningstider:
Mandag-Fredag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 – 20.00
Lørdag-Søndag:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.30 – 20.00

RISSKOV KLOAK SERVICE
- HURTIGT
- BILLIGT
- EFFEKTIVT
TLF. 86 17 40 30
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Fotos på denne side: Asger Christiansen, have nr. 126

Har du gode ideer, fotos, links, historier eller andet
som du er ved at brænde inde med og gerne vil
dele med os alle igennem UGLEN og på
www.hfmoselund.dk

Salatagurk
og høstfest
Snart går sæsonen på hæld, og årets sidste
Ugle springer nu ud af kassen og lader sig
denne gang postomdele. Vi sender en hyldest
til høsten og glæder os over de – af medlemmerne – plantede kim, der igen i år gav stort
udbytte til glæde for os alle.

Vigtige datoer
13. sep. Bestyrelstræf kl. 17.00-18.30
13. sep. Afslutning på dart og døde duer
14. sep. Storskrald kl. 16.00-19.00
16. sep. Fællesarbejde kl. 9.00-11.30
29. okt. Bommene lukkes

Vi modtog i foråret et læserbrev fra forenings
tidligere kasserer, Herluf Michelsen. Dette brev
og bestyrelsens respons herpå har vi vedlagt
som et særskilt tillæg til Uglen. Må dette føre
til afklaring og forløsning for parterne i sagen.
Vi takker for en herlig sæson!
De bedste ønsker, Uglen

Da Ugleredaktionen fik et tip om, at Mogens
Rohde, have nr. 2 var leveringsdygtig i noget
nær en lokal rekord – ja, så fløj vi straks et smut
forbi.
I Mogens’ drivhus hang en KÆMPE salatagurk
på 52 cm og 22 cm i omkreds! Da den blev
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plukket, vejede den ikke mindre end 1.360
gram – en ordentlig krabat! Mogens har senere
fortalt, at der var agurk til flere dage ...
Og, ikke nok med den – skulle han alligevel gå
hen og blive sulten, så har de tre agurkeplanter,
Mogens har i sit drivhus, avlet ialt 67 agurker!

Nyt fra
bestyrelsen og
udvalgene
Bestyrelsestræf i fælleshuset

Præmiehaver

Onsdag den 13. september kl. 17.00-18.30 afholdes der bestyrelsestræf i fælleshuset. Hvis
du har noget, du gerne vil snakke eller spørge
bestyrelsen om – eller måske komme med
ideer og forslag – så kom en tur i fælleshuset
på overstående tidspunkt.

Følgende har i år fået præmie for deres haver,
og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske
hjertelig tillykke med det fine resultat til:
49. Olga Kristiansen, ærespræmie
86. Inge Christiansen
67. Anny Bang
75. Erik og Anna Lund Jensen
39. Jørn Christensen
144. Evy Christiansen

Hækplanter
Ved nedgravning af det nye vandanlæg blev
der beskadiget nogle hækplanter, der hvor
man skulle grave under hækken ind til, hvor
målerbrønden skulle stå. Vi vil meget gerne
høre fra de medlemmer, som på grund af
ovenstående mangler planter, og om hvormange det drejer sig om. Ring til Hans på tlf.
30 27 07 15 inden den 15. oktober. Det er på
det tidspunkt, tjørneplanterne skal bestilles.

Fællesarbejde

Fælleshuset
Huset har i år været udlejet 5 gange, hvilket
betyder, at økonomien hviler i sig selv. Fælleshusudvalget: Hans, Jørn og Einar Mikael har
som det sidste nye opsat pissoir i forlængelse
af det oprindelige toilet. Thorkil, have 155, har
doneret en 8 meter høj flagstang, hvorfra Dannebrog atter skal vejre. Booking af fælleshus
kan ske ved henvendelse til Hans Gadgaard.

Lørdag den 16/9 indkaldes følgende haver:
9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70,
79, 80, 89, 90, 99, 100, 109, 110, 119, 120, 129,
130, 139, 140, 149, 159 og 160.
Kontaktperson er Palle, tlf. 26 45 72 96.

Lukning af bomme
Desværre, en rigtig god sommer får også en
ende, og tiden nærmer sig, at vi skal tænke på,
hvornår bommene skal lukkes! Dette har vi fastsat til søndag den 29. oktober kl. 12.00. Desværre
er det også den dag, at sommertiden slutter.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for en rigtig god sæson.
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Godt samarbejde
med fis og ballade
Efter flere hundrede arbejdstimer høster festudvalget igen i år stor
ros fra medlemmerne for deres ihærdige indsats for at styrke det
sociale fællesskab i Moselund.
Hen over sommeren var udvalget vært ved adskillige festlige
lejligheder, og vi fik et par kommentarer fra festudvalgsformand,
Jane Eskildsen: »Skt. Hans aften var velbesøgt. Det knastørre bål og
de høje flammer vidnede om, at vejret var bestilt til lejligheden. De
tre Mosegrise: Hans, John og Mikael sørgede for gyngende borde i
teltet«. Festudvalget forsynede de hæse halse, og således blev det til
en dejlig aften med masser af fællessang.
Dagen efter skulle heller ikke blive kedelig. HC’s trio fik godt fat i de
40 medlemmer, der var mødt op til festen, og dansegulvet var fyldt.
Lørdag den 26. august var vi alle budt til Høstfest i fælleshuset.
Festudvalget glæder sig over den store tilslutning fra medlemmerne
og ikke mindst over de mange nye og unge ansigter, der var mødt
op for at grille deres medbragte mad til en god flaske rødvin (som i
øvrigt blev udsolgt)!!
»Det er det hele værd«, fortæller Jane. »Vi har et godt samarbejde i
festudvalget, ja selv ægtefællerne gør et kæmpe stykke arbejde. Vi
supplerer hinanden godt, og der er masser af fis og ballade«.
Udvalget er så småt begyndt at overveje næste års aktiviteter, og
selv om intet er besluttet, tør de godt garantere en sæsonstart med
flaghejsning, morgenkaffe og Gammel Dansk i fælleshuset. Festudvalget er glade for flere hjælpende hænder, og de kan kontaktes til
Jane på tlf. 26 23 23 04!
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Bestyrelsen
Formand: Hans Gadgaard (1),
have nr. 129, tlf. 30 27 07 15. Henvendelse vedr. havesalg/køb samt
udlejning af trailer og fælleshus.
Næstformand: Palle Nøbbe (2),
have nr. 130, tlf. 26 45 72 96.
Henvendelse vedr. vurdering
og byggeansøgning
Kasserer: Steen M. Christensen,
have nr. 63, tlf. 22 94 00 00.
Henvendelse vedr. adresseændringer og betalinger
Sekretær: Jane Eskildsen (3),
have nr. 4, tlf. 26 23 23 04
Erik Lundgaard Jensen (4),
have nr. 13, tlf. 28 92 38 07
1. suppleant: Thomas Olejarz,
have nr. 77
2. suppleant: Marianne
Grønning, have nr. 134
Vurderingsudvalg
Palle Nøbbe, have nr. 130
Erik Lundgaard Jensen, have nr. 13
Leo Pedersen, have nr. 18
Jan Kristensen, have nr. 21
Festudvalget
Formand: Jane Eskildsen (3),
have nr. 4, tlf. 26 23 23 04
Næstformand: Einar Mikael
Sørensen (5), have nr. 157
Kasserer: Lars Møller (6),
have nr. 50, tlf. 26 81 91 41
Inge Vestergaard, have nr. 95
Jørn Christensen, have nr. 39
Pia, have nr. 126
Ulla, have nr. 138
Pladsmænd
Einar Mikael Sørensen (5),
have nr. 157, tlf. 26 61 54 47
Mogens Rohde (7), have nr. 2
Vicevært i have 115 (fælleshus)
Henning Henningsen (8)

Hørt over hækken
Ærespræmie
Olga og Winnie, have nr. 49, har i år fået ærespræmie for deres flotte og stemningsfulde
have. De købte huset i 2000, og den indbyrdes
fordeling er klar: Winnie sår, prikler og planter,
Olga fjerner ukrudt og
klarer al det praktiske
arbejde.
Dart og døde duer
Største præmie har til
dato været på kr. 2.700.
Sidste dart- og døde duer
aften er onsdag den 13. september, og denne
aften SKAL der findes en vinder – så kom og
sats! Der kan spilles indtil kl. 20.00.

Bokser slået ud af Maiken
Den forhenværende Europamester i boksning, Christian Bladt, have nr. 31, blev absolut
knockoutet, da han mødte Maiken...
Den 1. juli blev de gift i Vor Frue Kirke, så nu
er boksering sendt til tælling og skiftet ud
med vielsesring! Onsdagen inden brylluppet,
vandt Christian kr. 1.795 på de døde duer – så
hvorvidt Maiken har taget ham for pengenes
skyld, skal være usagt...
Jytte og Erik, have nr. 13

TAK
Vi vil meget gerne sige tak til festudvalget for
deres måde at være på i forbindelse med, at
vores datter Frederikke kom til skade Skt. Hans
aften. At de kom forbi dagen efter med en
hilsen til hende, varmede os meget.
Også en stor tak til hende, der kørte os på
skadestuen. TAK!
Henrik og Lene, have nr. 105
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Det bedste fra to verdener
Foreningens kasserer, Steen, og hans kone
Pernille kan begge noget med tal – han er
bankmand og hun er revisor. Vi spurgte ham,
hvorfor en bankmand og en revisor køber et
kolonihavehus?
For halvandet år siden savnede Steen og Pernille, fra deres lejlighed i midtbyen, at mærke
græsset mellem tæerne og snart blev de indehavere af et kolonihavehus i HF Moselund.
Efter en dagligdag med tal og regnemaskiner
nyder de om sommeren de lidt mere afstres-
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sende omgivelser i den hyggelige kolonihave.
De betragter ikke sig selv som de store håndværkertyper, men huset har alligevel fået nyt
tag og en omgang maling – ikke fordi det var
strengt nødvendigt, men fordi det var et hyggeprojekt, de kunne gøre sammen.
De glæder sig over at være en del af kolonihavetilværelsen uden for meget stress og jag. Snakken om løst og fast går over hækken, og alle
bidrager til fællesskabet med det, man nu kan!

williams.dk

Passer din bank
ordentligt på din økonomi?
Lad os se på din
privatøkonomi med friske øjne.
En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i
hverdagen, der giver større overblik og overskud. Du er
til enhver tid velkommen til at komme ind til os og få en
aftale om et uforpligtende ØkonomiEftersyn. Du kan
også blive klogere på www.al-bank.dk.

M.P. Bruuns Gade 22-24, 8100 Århus C. Tlf. 38 48 30 81
E-mail: 5381@al-bank.dk; www.al-bank.dk

