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   DET GRØNNE TALERØR nr.  4 

Velkommen til haveforeningens nyhedsbrev: DET GRØNNE TALERØR  - anden sæson            

Skrevet af Nyhedsgruppen: Iris have 247, Jeanne have 224, og Lise have 150 

Det var forår i februar, vinter i april og vi har tålmodigt ventet på at maj skulle blive 

mild. Men én ting er sikkert: 

Nu er det juni og sæsonens første Nyhedsbrev er igen til din rådighed. Har du noget på 

hjerte, tager vi gerne imod indslag – stort og småt, tips og tricks. Kontakt os på mail: 

Lise.b@stofanet.dk, eller råb ind over hækken i have 247, have 224 eller have 150. 

Nyhedsbrevet Det grønne talerør har til hensigt at sprede nyheder, der angår Riisvangens 

Haveforening og informere især nye have-lejere om de regler, vi allerede har og gamle 

have-lejere om det, de muligvis har glemt. Nyhedsbrevet udkommer på mail og sættes op i 

skabet ved Marketenderen og læses igennem af bestyrelsen inden de sendes ud, så vi 

ikke spreder ”fake news” 

 

Vi byder velkommen til den nye skribent Iris have 247 og siger mange tak til Tove have 

180 for hendes indsats sidste år og ønsker held og lykke med studierne. Tove skrev både 

indslag til Nyhedsbrevet og sørgede også for, at Haveforeningen nu har fået en 

hjemmeside. Du finder hjemmesiden på: https://haveforeningenriisvangen.com/ , hvor du i 

øvrigt kan læse alle foregående Nyhedsbreve. 

I dette nummer kan du finde:  

NYT FRA BESTYRELSEN 

AKTIVITETER – NYT FRA MARKETENDEREN 

HAVEVANDRINGSGRUPPEN  

KLOAK-NYT 

HAVEFORENINGEN FYLDER 70 ÅR 

HAR DU GLEMT? 

TIPS OG TRICKS 

BESTYRELSEN TAGER IMOD 

mailto:Lise.b@stofanet.dk
https://haveforeningenriisvangen.com/
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NYT FRA BESTYRELSEN  

Bestyrelsen består af: 
Formand Steen Bødker have 178A 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Michael Povlsen have 181, Tom Nissen have 264, Christine Flemming have 230,  
Kasserer: Britta Nielsen have 160 
 
 
Bestyrelsessuppleanter: 
Kirsten Lynge Madsen have 155, Søren have 163  
 
Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaver imellem sig. 
 
På Generalforsamlingen blev det vedtaget at der skal afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes. Der arbejdes på at finde en dato. 

 

Aarhus Kommune har etableret et dræn under den asfalterede vej ved Vorrevangs-parken, 

så den store vandpyt på vejen er væk. 

 

Haveforeningen fylder 70 år. Bestyrelsen mener jubilæet skal fejres og håber at nogle 

kolonister vil være med til at markere det. Har du tid og kræfter til forberedelserne, så giv 

gerne bestyrelsen besked evt. ved at kikke ind første torsdag i måneden, hvor bestyrelsen 

har åbningstid mellem kl.17-18 i bestyrelsens kontor ved Marketenderiet. 

 

Michael Povlsen og Lise have 150 forsøger at indsamle historier og billeder fra den en 

gang så stolte forgangne tid, hvor mormor havde gang i Madam Blå og morfar fik en øl 

over hækken. 

 

Bestyrelsen er ikke helt sikker på, hvem der er i ad hoc grupperne og hvem der er gået ud. 

Ønsker du at se de lister bestyrelsen har, stille spørgsmål til grupperne eller ønsker du nye 

grupper etableret, så kik forbi i bestyrelsens åbningstid, den første torsdag i måneden. 

Bestyrelsen er behjælpelig med økonomi. En sodavand m.m. til de varme dage. 

 

________________________________________________________________________ 

AKTIVITETER 

Tommy og Lone hygger om os igen i år. Følgende arrangementer er allerede fastlagt: 

18. juni Banko opstart 18.30 

20. juni Spilleturnering med flotte præmier  

13. juli Sommerfest / Børnedag Live Musik 

2. august Duefest kun for medlemmer 



3 
 

Der er der også trækning af duer i duespillet ”Døde duer” hver lørdag på fællespladsen 
ved Marketenderiet kl. 15.00. Duer kan købes alle dage, hvor Marketenderiet er åbent. 

________________________________________________________________________ 

HAVEVANDRINGSGRUPPEN  

I Haveforeningen Riisvangen er der grupper af frivillige (ad hoc grupperne), som gør en 

ekstra indsats for at her er godt at være. Hvad disse grupper laver og hvorfor, har vi valgt 

at se nærmere på. Mere specifikt har vi denne gang besøgt en repræsentant fra 

havevandringsgruppen, for at lære mere om hvad gruppens arbejde går ud på. 

Det var på en regnvåd fredag i maj, at jeg fik Dorte fra havevandringsgruppen i tale. 

Hende og hendes mand tog pænt imod mig i deres hyggelige stue, og mens kaffen 

bryggede færdig, fandt Dorte ordensreglementet for Haveforeningen Riisvangen. I 

paragraf 8 læser vi at "Bestyrelsen er pligtig til 1 gang mdl. at efterse havekolonien for 

renholdelse og orden i perioden maj – oktober. Såfremt man ikke efterkommer 

henstillinger fra bestyrelsen, udløser det en bøde på 100 kr. pr. gang." Det er her 

havevandringsgruppen kommer ind i billedet: "Ja, før i tiden var det jo bestyrelsen selv der 

gik rundt" fortæller Dorte, "men da de har meget andet at se til, blev den her gruppe 

oprettet. Vi er jo ikke en del af bestyrelsen, men vi assisterer den ved at gå rundt en gang 

om måneden og holde øje med om haverne er vedligeholdt og tager sig ordentligt ud". 

Dorte fortæller at bestyrelsen giver havevandringsgruppen en oversigt over alle haverne, 

som de kan notere på undervejs i havevandringen. Haverne vurderes ud fra de kriterier 

som er beskrevet i ordensreglementet, f.eks. om der er ukrudt under hækken, om hækken 

er de maksimale 1,60 m. og om træerne er højere end fire meter. "Vi går ikke rundt og 

måler, men det er som regel til at se om hækken er for høj. Jeg er f.eks. 1,60, så det er 

nemt at se om hækken er meget højere end det tilladte". Dorte siger at 

havevandringsgruppen ikke forholder sig til hvordan haverne er anlagt og går heller ikke 

ind i haverne. Men ser de en tydeligt misligholdt have, laver de som regel et notat herom. 

"Ja, det kan f.eks. være hvis græsset er en halv meter højt og hele haven er overtaget af 

ukrudt. Altså steder hvor det er tydeligt, at haven ikke har været passet i lang tid".  På 

baggrund af notaterne fra havevandringerne forholder bestyrelsen sig til om nogle 

havelejere skal henstilles at udbedre forhold i haverne; "Når vi har afleveret arkene til 

bestyrelsen, så ligger den der" fortæller Dorte. "Så er det op til bestyrelsen at samle 

sammen, tjekke efter og melde ud hvis der er noget der skal handles på". Ved uenighed 

mellem havelejere og bestyrelse om havens vedligeholdelse og orden, kan en 
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kredskonsulent indkaldes til at foretage en vurdering, men ifølge Dorte hører det til 

sjældenhederne; "Det tror jeg ikke sker ret tit. Og langt de fleste passer jo deres have." 

Havevandringgruppen går som regel hver 1. torsdag i måneden.  

________________________________________________________________________ 

KLOAK-NYT 

På Generalforsamlingen blev der etableret en Kloakeringsgruppe, bestående af 

bestyrelsesmedlem Tom Nissen, have 264 og havelejer Jeanne Mastek have 224. Tom og 

Jeanne er i gang med at indsamle viden fra både andre haveforeningers erfaringer og fra 

Kommunens projektledelse. 

_____________________________________________________________________ 

HAVEFORENINGEN RIISVANGEN FYLDER  

Kan du fortælle nogle gode historier fra gamle dage i kolonihaven? Var du med den gang, 

da kommunen ville flytte hækkene på haverne ved Vorrevangen, og udvide vejen så 

busser kunne kører forbi hinanden og direkte i remissen? Har du haft øl-og kaffelåger i din 

have? Har du billeder fra ”de gode gamle kolonihave-dage i Riisvangen”? – Så hører vi 

gerne fra dig. Skriv til Lise.b@stofanet.dk eller kontakt Lise i have 150. Du kan også 

kontakte Michael Povlsen i bestyrelsen, også hvis du vil give en hånd med til at arrangere 

lidt festligheder. 

I Nyhedsgruppen vil vi gerne bidrage til historien og vi har haft næsen i de gamle bøger. 

Fra luftfotos fra 1944, kan man se at kolonihaveområdet var marker, der blev dyrket af 

landmænd fra de store gårde, der lå spredt ud mellem Vejlby og Aarhus. Aarhus 

Kommune opkøbte noget af landbrugsjorden og efter krigen gik Vejlby-Risskov kommune 

med til at lave grusveje og anlægge de første 150 haver på Aarhus Kommunes jorde, der 

blev til haveforeningen Grænsen i 1946. Tre år senere blev kolonihaveområdet udvidet 

med endnu 150 kolonihaver, og sådan kom Haveforeningen Riisvangen til verden. 

Haverne lå lige inden for grænsen af Vejlby-Risskov kommune omgivet af marker. 

Det var tanken at haveforeningerne skulle ligge der 5-10 år indtil Vejlby-Risskov kommune 

fik mulighed for at bygge helårsboliger. Der var stor boligmangel efter krigen, og lige op af 

mailto:Lise.b@stofanet.dk
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de vindblæste haver gik man omkring 1950 i gang med at anlægge det store 

boligkompleks Vorrevangen med både skole og park. I parken var der også dengang en 

sø, hvor kolonihaveejerne kunne hente vand til haverne. På billedet fra omkring1960 kan 

du se det færdige Vorrevang-kompleks med kolonihaverne i baggrunden. 

Haveforeningen Riisvangen           Parken               Haveforeningen Grænsen 

 

I 1964 skrev Vejlby-Risskov til Aarhus Kommune at de mente, at kolonihaverne lå i vejen 

for deres byplan, men heldigvis blev haverne ikke nedlagt, i stedet blev Vejlby-Risskov 

kommune nedlagt i 1970 og haveforeningerne ligger nu i Aarhus Kommune. 

Du kan se mere af området på et luftfoto fra 1954 og sammenligne med et kort fra 2018 på 

https://map.krak.dk/ (skriv Vorrevangen Aarhus i søgefeltet – og tryk på hybrid i øverste 

højre hjørne – vælg luftfoto 1954). 

Familien Jensen var blandt de første, der købte en have for syv kroner i 1949. Det var 

have 150, som de havde i 62 år.  

Vi har fået tilladelse af Århus Stiftstidende til at bringe artiklen om 50 år i Edith Jensens 

kolonihavehus. (Edith af mange kendt som Ditte). Desværre er teksten utydelig, så vi har 

skrevet den af, så vi er sikre på, 

at du kan læse den.  

 

https://map.krak.dk/
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MANDAG 14.JUNI 1999  2.DEL                                                                                                 

50 år i Ediths                              
kolonihavehus 
JUBILÆUM: Stadig ingen el, vand eller 
varme, men en hækklipper på batterier 
 

 
 
At Mogens Jepsen 

ÅRHUS: - Nu stopper 
regnen snart, for nu 
begynder fuglene at 
synge igen, lyder det  
fortrøstningsfuldt fra 
Edith Jensen, da jeg 
forlader hendes lille, men 
meget hyggelige  
kolonihavehus i 
Haveforeningen 
Risvangen. 
Det er ikke bare Edith 
Jensens 75 års 
livserfaring, der gør at 
hun kender naturen. Det 
er mindst lige så meget 
de mange år ude i haven, 
der har gjort hende 
bekendt med sammen- 

hænge i naturen og 
vejrets luner. Faktisk 
runder hun et meget 
skarpt hjørne i dag. Et 
hjørne, som ikke mange 
mennesker når at komme 
omkring. 
 
Ikke begejstret 
50 års jubilæum som 
kolonihaveejer og nyder. 
Endda den samme 
kolonihave gennem alle 
årene. Og i 
kolonihaveforeningen er 
hun den eneste, der kan 
prale af at have været 
med siden starten sidst i 
40’erne. Men det var nu 

ikke med hendes gode 
vilje, at hun og manden 
købte de 360 
kvadratmeter jord i 1949. 
– Min mand var vokset 
op med have og ønskede 
sig brændende en have. 
Så en dag kom han hjem 
og sagde – nu kan vi få 
en kolonihave for syv 
kroner, husker Edith 
Jensen. Han var endda 
villig til at spise grød to 
gange om ugen for at få 
råd til jorden, husker 
Edith Jensen. Så hun 
indvilgede, selv om 
pengene var små den 
gang, fordi manden ikke 

”Så længe jeg 

selv kan 

klippe min 

hæk og sætte 

mine kartofler 

beholder jeg 

min 

kolonihave” 

Edith Jensen 

75 år 
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havde fast arbejde på 
havnen. – Men jeg var 
sur hver gang, vi skulle 
herud, for jeg vare mere 
til skov og strand, 
indrømmer Edith Jensen. 

 
Første kartofler 
Hun fik dog hurtigt smag 
for det udendørs liv. En 
afgørende vending kom, 
da hun kunne grave de 
første kartofler op fra 
haven.  – De smagte 
herligt, særligt når man 
selv har sat dem, mindes 
Edith Jensen. Et par år 
efter byggede hendes 
mand det første 
kolonihavehus på 
grunden. Det hjalp også 
gevaldigt på lysten til at 
være i kolonihaven. Det 
skulle blive rammen om 
deres liv hvert år fra maj 
til oktober i mange år 
frem. De tog typisk derud 
tidligt om morgenen og 
kom først hjem ud på 
aftenen – hvis ikke de 
valgte at overnatte i 
kolonihaven. Så hvis 
familie og venner ville 
dem noget, havde de 
enten telefonisk træffetid 
inden klokken 9, eller 
også måtte de tage ud til 
kolonihaven. Det var 
dengang, da 
repræsentanter fra Vejlby 
Kommune gik rundt 
blandt haverne for at se, 
om nogle boede i  
kolonihaven hele 
sommeren. Hvis de fandt 
nogen, blev Århus 
Kommune afkrævet at 

betale landliggerskat til 
Vejlby Kommune som 
kompensation for øgede 
udgifter. Kolonihaven har 
siden været stedet, hvor 
fødselsdage, sønnens 
studentergilde, 
pinsefrokoster og andre 
begivenheder er blevet 
fejret. Edith kan dog godt 
savne noget af 
kolonihaveånden fra 
dengang. – I 
begyndelsen kom man 
hinanden meget mere 
ved. Når min mand 
klippede hæk, kunne det 
tage en hel dag, fordi alle 
mulige skulle have en 
snak og måske en øl, 
fortæller hun. Sådan er 
det desværre ikke mere. 
Edith Jensen tror, det er 
skyldes, at kolonihaverne 
er blevet til ferieboliger 
for unge familier med 
børn, der ikke går så 
meget op i snakken over 
hækken. Men helt 
forsvundet er 
hækkesnakken nu ikke, 
for det er noget af det, 
som Edith Jensen stadig 
fremhæver ved 
kolonihavelivet. – Det 
sociale liv herude er det 
fascinerende ved at være 
i kolonihaven. Jeg holder 
meget af vores fælles 
grillfester, siger Edith 
Jensen. 
 
Gas giver varme 

Ellers peger hun på den 
friske luft, og det at gå og 
”nusse” om blomsterne, 
som trækker hende 

derud hver dag. Hun har 
en enkelt gang prøvet at 
tage på højskole en uge i 
maj, men det var en 
fiasko i den forstand, at 
haven var vokset fra 
hende. Så det gør hun 
ikke igen. Efter hendes 
mand døde i 1980 fik hun 
bygget et mindre 
kolonihavehus på kun 10 
kvadratmeter. Huset har 
stadig ånden fra 
”dengang”, for der er 
ingen vand indlagt. 
Ligesom opvarmningen 
sker ved hjælp af et eller 
to gasblus fra 
gaskomfuret. Elektricitet 
er der heller ikke noget 
af, så lyset kommer fra 
gammeldags 
petroleumslamper, og øl 
bliver holdt kolde i en 
spand vand. Helt 
umoderne er hun dog 
ikke, for hun har ladet sig 
overtale til at købe en 
batteridrevet hækklipper. 
Det er fint nok til Edith 
Jensen, der ikke gider at 
sidde hjemme og flette 
fingre. – Så længe jeg 
selv kan klippe min hæk 
og sætte mine kartofler 
beholder jeg min 
kolonihave, siger 
jubilaren, der dog tilføjer, 
at gæsterne i dag må 
lukke øjnene for ukrudtet, 
for det når hun altså ikke 
at få gjort noget ved.                                 
   

 

 

_______________________________________________________________________ 
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HAR DU GLEMT? 

 

TIPS OG TRICKS  

Har du alger på terrassen eller på træværket, så er det mest miljøvenligt at skrubbe 

algerne væk med en stiv kost, rent vand, eller sand. Den næstbedste måde er at fordele 

brun sæbe på de angrebne områder, lade det sidde til næste dag og så skrubbe terrassen 

eller træet med vand næste dag. Det er effektivt og meget billigere end at bruge 

algefjerner. (Råd fra Lise have 150) 

 

 

 

 

 

 

Containeren til haveaffald har 

som sædvanligt åbent:  

Tirsdag kl.17-18 
Lørdag kl. 13-14 

 
Altså hvis der er vagter nok, så 
meld dig som vagt. 
 
Vil du vide mere om 
havecontaineren, så læs i 
Nyhedsbrev nr.2 (side 5-6) på 
vores hjemmeside: 
https://haveforeningenriisvangen
.com/  

Selv Bennys kat LABAN bruger containeren 

 

 

 

GRUS 

På hver af haveforeningens to parkeringspladser ligger der en bunke grus, som skal 

anvendes til at vedligeholde vejene – dvs. til udfyldning af huller. Hver enkelt 

havelejer må altså hente grus til opfyldning, hvis der er huller i vejen ved deres 

havelod. Vejgruppen hjælper til ved at holde øje med om huller i vejene bliver for 

store, og hvis dette forekommer, giver de besked til bestyrelsen herom. Det er ikke 

vejgruppens opgave at vedligeholde vejene. 

 

https://haveforeningenriisvangen.com/
https://haveforeningenriisvangen.com/
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Er du plaget af hvepse, så husk det gode råd        

Oluf Jørgensen kom med sidste sommer. 

Du fylder luft i en brun papirpose og binder 

den fast højt oppe på huset ved terrassen. 

Så kan du spise din mad i fred. Hvepsene 

tror at den brune pose er et hvepsebo – 

og da stedet således allerede er optaget, 

flyver de væk. 

 

Skummetmælk mod bladlus 

Det absolut bedste middel mod bladlus, er, når solen skinner/bager fra en skyfri himmel, at 

sprøjte de angrebne planter med skummetmælk. Sprøjtning skal foregå i direkte solskin på 

blade, blomster og stængler. Skummetmælken vil da blive sur, og det kan lusene slet ikke 

lide. Det ser ikke ud til at skade mariehønsene. Jeg har med stor succes sprøjtet mine 

roser, dahliaer osv. på denne måde, og ikke engang planterne har taget skade. Det er en 

billig og for alt andet end lusene, en harmløs og økologisk metode.   Fra Havenyt.dk 

 

______________________________________________________________________ 

            

BESTYRELSEN TAGER IMOD 

Har du noget, du gerne vil drøfte med bestyrelsen, så mød op den første torsdag i 

måneden fra kl. 17.00 til 18.00 i bestyrelsens kontor ved Marketenderiet. Ellers er det 

muligt at træffe dem på tlf.nr. 28 47 02 69 hver torsdag mellem kl. 15.00 og kl. 18.00.  

Og husk at tjekke den nye hjemmeside på: https://haveforeningenriisvangen.com/ 

Pas godt på hinanden, haverne og nyd sommeren. 

                                                    

 

https://haveforeningenriisvangen.com/

