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Århus Slagteren
lækker ny butik med go’e priser
Ryhavevej 8 (mellem den gamle Favorit og Hasle Torv)

Med mere end 30 års erfaring i

branchen laver vi pølser, marinader

og andet godt efter gamle traditioner.

Vi fører højkvalitets kød til fornuftige

priser og har altid et godt forslag til

aftensmaden.

Kom ned og få en sludder...

Slagter Morten

Klip ud og tag med!

4 super møre bøffer!
Special tilbud i anledning af
havesæson 2005
i Moselund! 50,-Crazy...

4 fl asker

50,-

3 stk 120,-
6 stk 200,-

Pakkemarked!
50 forskellige slags kød

f.eks indisk gyros, oksekød, svinekød,
laksestykker mm – kom ned og kig!

Lækre saftige kyllingefi lleter
i 8 forskellige marinader

God Hvidvin
Perfekt til en hyggelig middag

35 cl i en fl aske

1 stk 8,-

10 stk 60,-
kan fryses
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Uglen på vingerne
Det er med stor spænding og forventning, at vi fra Uglereden 
sætter denne første udgave af vores nye foreningsblad Uglen 
på vingerne.

Uglen skal være medlemmernes blad og således skabe rum for 
debat og udveksling af alt fra holdninger til haveplanter. Vores 
formål er primært at værne om og styrke kommunikationen 
samt det sociale fællesskab i HF Moselund. Bladet udkommer tre 
gange årligt, således at 1. udgave fremover bliver udsendt med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og 2. og 3. ud-
gave omdeles i haverne omkring 1. juni og 1. august. Herudover 
vil bladet kunne læses året rundt på www.hfmoselund.dk

Uglen er udgiftsneutral for foreningen – d.v.s. at driftsomkostnin-
gerne fi nansieres udelukkende gennem annoncesalg. I den for-
bindelsen opfordrer vi til at støtte annoncørerne – de støtter os! 
Uglen har sin egen konto i Arbejdernes Landsbank og forelægger 
hvert år sit regnskab for foreningens bestyrelse.

»Uglekassen«
Ved fælleshuset har vi opsat en »Uglekasse«, hvor medlemmerne 
kan bidrage til bladets indhold. Alternativt kan man sende en 
e-mail til uglen@hfmoselund.dk

Med venlig hilsen, Uglereden

LokalBrugsen Jernaldervej
Jernaldervej 215, 8210 Århus V 

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

Det nye foreningsblad 
– UGLEN Annoncering i UGLEN

Henvendelse kan ske til 
Jesper Lauersen på tlf. 
60 75 92 46 eller på mail til 
uglen@hfmoselund.dk 

Annoncepriser fra 
kr. 900 til kr. 4.500

Fest- og fælleshusudvalget

Så er det nye fest- og fælleshusudvalg kommet i gang. 
Vi har holdt det første indledende møde, hvor der blev 
snakket om generelle emner såsom husregler, hvad 
der skal/kan foregå i huset – herunder evt. udlejning. 
Der skal nu udarbejdes et budget, som skal foreligges 
bestyrelsen, så vi for alvor kan komme i gang.

Der er allerede et par dage i kalenderen. Skt. Hans- og 
sommerfesten er to af de begivenheder, der vil foregå 
i den kommende sæson. Derudover vil der løbende 
ske nye ting som f. eks. lotterier, sangaftener, evt. nogle 
faste hyggedage med salg af øl og vand. Kun fantasien 
sætter grænser.

Vi håber på opbakning fra hele foreningen og ønsker 
alle et godt kolonihave år! 

Med venlig hilsen 

Fest- og fælleshusudvalget

RISSKOV KLOAK SERVICE

- HURTIGT
- BILLIGT
- EFFEKTIVT

TLF. 86 17 40 30



Nyt fra 
bestyrelsen og 

udvalgene

Fælleshuset
Fælleshuset er i skrivende 
stund ved at være færdigt. 
Toilettet er total renoveret. 
Der er monteret nye vandrør, 
kloakafl øb – både fra toilet, 
gulvafl øb og håndvask. Der 
er støbt nyt gulv, som så skal 
beklædes med vinyl.

Opholdsrummet er også total 
renoveret: Nyt isoleret loft 
med indbygget ventilations-
anlæg, nyt beklædning med 
isolering på alle vægge. Ud 
mod haven er der isat andre 
vinduer samt en dobbelt 
terrassedør. Nyt trægulv med 
isolering. I den nordlige ende 
af huset er der indrettet et 
lille rum til brug for bestyrel-
sen. Her vil blive opsat et lille 
skrivebord samt monteret 
reoler til opbevaring af diverse 
arkiver. Ved siden af dette rum 
er der indrettet et komplet 
køkken med 2 komfurer, em-
hætte og opvaskermaskine.

Derudover er vi i gang med at 
etablere en fl isebelagt terrasse 
på 7x9 meter fra huset og ud 
i haven. Denne terrasse er af-
passet efter, at vi her kan rejse 
et af vore telte i forbindelse 
med den dobbelte terrassedør 
ind i huset. Vi forventer os 
meget af dette hus. 

H.G.

Postkasser
Bestyrelsen vil gerne opfordre 
meget kraftig til, at de medlem-
mer, som ikke har postkasse 
ved havelågen om at få en 
sådan sat op, eller i hvert fald et 
eller andet, hvor vi kan afl evere 
diverse post, nyhedsbreve og 

medlemsblade, uden at dette 
bliver ødelagt af vind og vejr.

Årsagen er, at bestyrelsen har 
ønsker om, at kommunikatio-
nen mellem bestyrelse, udvalg 
og foreningens medlemmer 
skal forøges, men det koster 
trods alt over kr. 700 i porto, 
hver gang vi gerne vil sende 
noget ud. Dette beløb kan vi 
spare, hvis alle har postkasser. 
Vi håber, at denne opfordring 
vil blive godt modtaget! TAK.

HF Moselunds 
kasserer Anny 
Christensen gik af

Vores tidligere kasserer Anny 
gik desværre af. Hun fi k tilbudt 
en ledende stilling inden for 
sit daglige arbejde og følte, at 
det kunne blive for meget med 
både at passe kassererjobbet 
for foreningen og det nye job. 
Det er bestemt forståeligt! 

Anny tiltrådte som kasserer i 
1999, efter Jens Krage, og var 
siden ansvarlig for foreningens 
regnskab, hvilket der aldrig var 
så meget som én eneste fi nger 
at sætte på. Det var trygt for 
foreningen at have hende ved 
det økonomiske ror.

Vi vil gerne takke Anny for 
dette og også for hendes store 
engagement i foreningen. En 
stor tak til hendes familie, som 
altid stillede op og hjalp, hvor 
der var brug for det. Vi ønsker 
dig held og lykke i dit nye job!

På HF Moselunds vegne, 
Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Dahl 
Olejarz gik af

Thomas Olejarz gik desværre 
af. Han har valgt at rejse til 
USA for at drive et gartneri. 
Thomas tiltrådte i 2004. 

Thomas har været ansvarlig 
for haveforeningens gamle 
vandledningsnet. Thomas har 
tilført foreningen teknisk vi-
den og kunnen samt en masse 
praktisk arbejde. Han har 
altid deltaget i foreningens 
arrangementer og udvist stor 
villighed, hvis man ringede og 
spurgte om hans hjælp. Tak 
Thomas, for samarbejdet og 
dit engagement.

På HF Moselunds vegne, 
Bestyrelsen

Vi byder et varmt velkommen 
til vores to nye bestyrelses-
medlemmer Erik Lundgaard 
Jensen, have nr. 13 og Herluf 
Michelsen, have nr. 130.

Ventelisten
Pr. 1. marts 2005 opkræves 
et depositum på kr. 275 ved 
indskrivning på ventelisten 
til havekøb. Heraf går kr. 75 til 
administration, telefon/kor-
respondance, m.m. De øvrige 
kr. 200 bliver tilbagebetalt 
den dag, man bliver anvist 
køb af en have, eller når man 
ikke længere ønsker at stå på 
ventelisten.

Bestyrelsen

Formand: Hans Gadgaard (1), 
have nr. 129, tlf. 30 27 07 15. 
Henvendelse vedr. havesalg/
køb og trailerudlejning

Næstformand: Palle Nøbbe (2), 
have nr. 130, tlf. 26 53 24 54. 
Henvendelse vedr. vurdering 
og byggeansøgning

Kasserer: Herluf Michelsen (3), 
have nr. 17, tlf. 28 28 12 18. 
Henvendelse vedr. adresseæn-
dringer og betalinger

Sekretær: Jane Eskildsen (4), 
have nr. 4, tlf. 26 23 23 04

Erik Lundgaard Jensen (5), 
have nr. 13, tlf. 28 92 38 07

1. suppleant: Leif Poulsen, 
have nr. 92

2. suppleant: Marianne 
Grønning, have nr. 138

Vurderingsudvalg

Palle Nøbbe, have nr. 130

Erik Lundgaard Jensen, have nr. 13

Stig Christensen, have nr. 117

Leo Pdersen, have nr. 18

Fest- og fælleshusudvalget

Formand: Henrik Bruhn (6), have 
nr. 43, tlf. 61 70 51 11

Næstformand: Einar Mikael 
Sørensen (7), have nr. 157, 
tlf. 26 61 54 47

Kasserer: Lars Møller (8), 
have nr. 50, tlf. 26 81 91 41

Kurt Nielsen, have nr. 135

Inge Vestergaard, have nr. 95

Jørn Christensen, have nr. 39

Mary Jepsen, have nr. 118

Pladsmand

Bjarne Kloster (9), have nr. 107

Vicevært i have 115 (fælleshus)

Henning Henningsen (10)

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5
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Storskraldsordning
På parkeringspladsen ved ho-
vedindgangen blev der i 2004 
inddraget et lille areal til vores 
nye storskraldshus.

Storskrald er typisk affald, 
der ikke kan eller må være i 
beholderen til dagrenovation. 
Du kan ikke afl evere byggeaf-
fald, haveaffald, autodele og 
køkkenaffald, men næsten alt 
andet. 

Uglen har spurgt foreningens 
pladsmand, Bjarne – om hans 
vurdering af den nye stor-
skraldsordning, og udmeldin-
gen er klar: »Jeg har kun fået 
positive tilbagemeldinger fra 
dem, der benytter sig af ordnin-
gen. Det er simpelthen gået over 
al forventning«. 

Der er ifølge Bjarne også fl ere, 
der benytter sig af chancen til 
at erhverve sig nye brugs- og 

pyntegenstande til haven, 
således at huset også har fået 
status som byttecentral!

Åbningstiderne vil blive opsat 
på informationstavlerne i 
begyndelsen af sæsonen.

Mosegrise 
På sin natlige fl yvetur kigger 
Uglen over mosens vande og 
tror næsten ikke sine ugleøjne. 
Den lille mose op mod Jern-
al der vej ligner en los se plads. 
Dette stykke natur er alt an  det 
end velholdt. Her ligger væltede 
træer side om side med vindues-
glas, haveaffald og alt andet, 
end hvad hjertet begærer. 

Forbipasserende har fra 
Jernaldervej smidt affald ned 
af skrænten, haveejere har 
brugt mosen som kompost 
og deponi, og sidst men ikke 
mindst har kommunens na-

Hørt over hækken
turforvaltning ikke sørget for 
at pleje mosen. Skulle der ikke 
ryddes op?

Indbrud i haver
Igen i år har foreningen været 
plaget af meningsløse indbrud 
i kolonihavehusene, hvilket 
har foranlediget en rekrut-
tering af et frivilligt vagtværn, 
der efter sigende patruljerer 
området!

En vandhistorie
Så blev hanen drejet, og Århus 
Kommunale Værker forsyner 
atter engang de 152 haveejere i 
Moselunden. Vinteren igennem 
har vi i Uglereden – med stor 
interesse – fulgt arbejdet med 
renoveringen af foreningens 50 
år gamle vandrør. En opgave, 
der blev løst af Århus Kloak 
Service, Hasle blik & rør i tæt 
samarbejde med bestyrelsen. 

Allerede efter de første dages 
gravning viste det sig, at 
opgaven skulle blive vanskeli-
gere end først antaget. Udover 
diverse el-kabler, telefonkabler 
og drænrør stiftede gravfol-
kene et indgående bekendt-
skab med Moselundens 
lunefulde overfl adevand. 

Et par af de gamle garvede 
kolonister har beskrevet 
Moselunden som en »tøm-
merfl åde«, for selv om grund-
vandet er tilstrækkeligt langt 
nede, så sørger lerlaget for, at 
overfl adevandet ikke trænger 
ned, men holdes under »tøm-
merfl åden Moselund«.

Nogle erfaringer rigere fort-
satte gravmaskinerne på larve- 
og listefødder, og selv med 
den utilregnelige undergrund 
lykkedes det at få gennemført 
det omfattende projekt.

Som nævnt på generalforsamlingen har vi 
modtaget et tilbud fra Svend Erik Hansen, 
som har entrepenørfi maet Terp Maskin-
udlejning. 

Tilbudet dækker:
> Udgravning af rende op til 30 meter
> Rendedybde 40-50 cm
> Pris: 350 kr

Tilbudet forudsætter dog, at alt er klar-
gjort, så stedet, hvor renden skal graves, 
er blotlagt. Hvis der er fl iser, som krydser 
renden, skal fl iserne optages og nedlæg-
ges af haveejer. Efter renden er gravet, skal 
haveejer selv stampe løs muld og jord på 
plads. Ønsker man, at renden skal løbe 
gennem græsplænen, er dette muligt, 

men haveejer skal selv fjerne græstørv, før 
gravearbejdet begynder og lægge dem 
efterfølgende. Kort fortalt har vi fået et så 
billigt tilbud, at der er skåret ind til benet 
på servicen. Svend Erik stiller venligst en 
»loppe« (til at stampe jorden) til rådighed, 
som frit kan afbenyttes. 

Det er dog muligt at lave særaftaler med 
gravefolkene omkring specielle forhold 
i haven. Dette vil koste ekstra og aftales 
med folkene på stedet.

Eftersom Svend Erik ønsker at hænge så 
lidt i telefonen som muligt, er det arrange-
ret således, at alle henvendelser rettes til: 
Julie Andersen, have 31, senest lørdag den 
21. maj på tlf. 61 30 96 70 – alle dage mel-

lem 17.00-18.00. Gravearbejdet vil foregå 
primært i uge 21-22. Søndag den 22. maj 
vil der hænge en liste på opslagstavlen 
ved hovedindgangen over, hvilke dage 
der graves i hvilke haver. 

For hver rende, der graves, donerer 
Svend Erik 40 kr til Uglen. Du indbetaler 
kr. 350 på konto i Nordea: 
Reg nr. 2115 kontonr. 3486976224

Husk at opgive navn og havenummer 
på indbetaling! Tilmelding pr telefon er 
nødvendigt.

OBS: Rendegravereren skal bruge min. 80 
cm til at komme gennem havelågen og 
helst ca. 110 cm plads, når der graves.

Nedgravning af rør i egen have

»Et smil koster mindre end strøm, 
og det er lettere at lyse op med«

Køb-salg-bytte
Havepejs i god stand sælges

Kr.1.000,- eller højeste bud. 

Henvendelse Lene Bilde, tlf. 24 28 91 51 

i tidsrummet kl. 17-18 eller i have 74



M.P. Bruuns Gade 22-24 · 8100 Århus C · Tlf. 86 12 96 77
E-mail: 5381@al-bank.dk · www.al-bank.dk

Vi gør skam også 
forskel på 

små og store kunder.

Din økonomipartner

Her i banken er der både små og store kunder.
Her kommer folk med store problemer og folk med
små problemer. Ja, sågar folk helt uden problemer.

Det eneste vi ikke har, er kunder med en øko-
nomi, der ikke skal tages alvorligt.

Vil du have beviser, så få et ØkonomiEftersyn.
Det er gratis og sikrer, at du får mest ud af dine
penge. Både nu og fremover.

Skift til Arbejdernes Landsbank nu.



I denne udgave har Uglen kastet 
sine øjne på Nikolaj i have nr. 3

Nikolaj er opvokset på Samsø, 
hvor han i sin tidlige ungdom 
arbejdede hos en økologisk 
landmand. Det er derfor ikke 
tilfældigt, at han senere blev 
ansat som sælger hos Niels 
Winther på Ingerslevs Boule-
vards grønttorv.

Som det nyeste har Nikolaj i 
oktober 2004 selv startet sin 
egen lille »geschäft«, hvor han 
hver lørdag fra kl. 09-14 sælger 
frugt og grønt på Storcenter 
Nords parkeringsplads.

Men hvad får en folkeskole-
lærer til at stå tidligt op på sin 
fridag for at sælge grøntsager? 
Er det mon pengene, der 

trækker? »Nej, pengene er det 
ikke!« Nikolaj kan godt risikere 
at komme hjem med sølle 
200 kr. for en dags arbejde. 
Til gengæld kan han fortælle 
om grønthandlerens univers. 
Det er nemlig ikke »bare« 
grøntsager, der ryger over 
disken. Nikolaj »sælger« også 
grøntsagernes historie – fra 
Samsø til grønthandlen.

Mange af Nikolajs kunder 
er stamkunder. De kommer 
– dels fordi de har tillid til, 
at kvaliteten er i orden, men 
måske også for at få bekræftet, 
at de selv er kvalitetsbevidste 
forbrugere. Og således opstår 
der relationer mellem grønt-
handleren og de handlende. 
En relation som Nikolaj sætter 
stor pris på!

I kolonihaven har Nikolaj også 
nok at se til. Når et sminket 
lig skal renoveres, rækker 
end ikke en sløjdlæreruddan-
nelse. Derfor sætter han stor 
pris på den hjælpsomhed og 
imødekommenhed, han fi nder 
i haveforeningen. 

»Det minder lidt om den ø-kul-
tur, jeg selv kommer fra! Der er 
et godt sammenhold og mange 
– unge som ældre – med en 
masse at byde på, lige fra spæn-
dende livshistorier til tips og råd 
om maling og vindpap«. 

Jo, selv om orkanen både har 
taget hegn og tag, så glæder 
Nikolaj sig (som mange andre) 
til sæsonen!

»Mosekonen brygger«
Hvorfor ikke bruge nogle af de mange planter haven har 
til at krydre din helt egen snaps?

Lige nu er mælkebøtteroden et oplagt bud.

Rens roden grundigt, skær den i skiver og sæt den på 
snaps. Snapsen skal helst være en smagsneutral snaps 
(for eksempel Svendborg Klar, der kan købes i Coop’s bu-
tikker, Blå Aalborg, Klar Brøndum eller en neutral vodka).

Trækketiden er fra et par dage og op til en uge. Vær op-
mærksom på, at essensen kan blive meget plumret og 
kræver grundig fi ltrering. Fortynd essensen, så den passer 
til din egen smag.

Mælkebøtterod giver en krydret, kraftig snaps, der tåler 
lang tids lagring.

Husk – kryddersnapse kan bedst lide at stå mørkt og 
køligt (ikke køleskabskoldt).

Udtræk af mælkebøttens rod anvendes mod øjensyg-
domme, leverlidelser, galdesten og forstoppelse. Skal 
efter sigende kunne lindre gigt. Udvortes er mælkesaf-
ten god til at fjerne vorter, behandle uren hud og andre 
hudsygdomme og for de forfængelige – til at blege 
fregner. Bladene virker vanddrivende og nedsættende på 
blodtrykket.
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Den grønne gren




