
Årets gang i Byhaven 2014. 

Jeg har kigget lidt i mine arkiver og fundet ud af at det i år er 10 år siden de første ideer omkring 

anvendelsen af grunden kom på bordet. Vi fik dannet et udvalg under Borgerforeningen. Og ideer 

var der nok af, men først da et par unge arkitekt studerende kom ind over og fik omsat vores ideer 

til skitser og regnet sig frem til ca. anlægsomkostninger, skete der noget mere håndgribeligt.  

De kaldte projektet for Nordby Skulpturhave og flot så det ud. Nu havde vi så det nødvendige 

materiale, der kunne bruges når vi skulle søge Fonds midler.  

Undervejs var vi nok lidt betænkelige ved projektet og der kom flere udtalelser om at det slet ikke 

passede til vores lille landsby,  - det ville blive for dyrt,  - både at etablere og vedligeholde o.s.v.  

 Ting tager tid – og gudskelov for det. Der blev sendt mange ansøgninger og der kom næsten lige så 

mange afslag. Et af afslagene var mere positivt end de andre, det var ”Fonden for Træer og Miljø”, 

som tilbød sin hjælp med at omforme projektet til en mere Landsbyvenlig version og som tilmed 

ville give planterne. Og herved blev det til projekt ”Byhaven” i 2007-2008, hvor haven etableredes 

og siden har udviklet sig på bedste vis. 

Og lige såvel, som det i opstarten tog tid at beslutte sig for den bedste løsning, tager vores 

beslutninger også tid. Ja nogle gange kommer ideerne ikke længere end til ”ønskesedlen”, så bliver 

de forkastet til fordel for en endnu bedre ide. 

 

Men hvert år sker der noget nyt. I 2014 blev det til et længe ønsket borde/bænke sæt 

eller rettere 2 sæt; fremstillet på Reinholdt Jensens´ s værksted efter Sonnich´ s 

tegning og smurt efter alle kunstens regler af Gerda og Jette. Stabilt underlag i form 

af passende areal med fliser, projektet udført af Arne, Kjeld og Gregers. 

Og så er der selve haven med roser, hække, gange og det store staudebed, som bliver 

smukkere år for år. 

Vi mødes 1 gang om ugen fra sidst i marts/først i april til ca. omkring Efterårsferien. 

Det sker at der går 14 dage, ja endog 3 uger hvis vejret har drillet med regn eller hvis 

det bare er bagende varmt og tørt. Men når 10 modne kvinder går i gang med hver sit 

redskab, så sker der ting og sager og tidspunktet fra 13 – 15 eller 16, omregnes her til 

25-30 ”lugekonetimer”. SÅDAN. Og så har vi endda haft tid til kaffepause m.sødt og 

nødvendig snak. 

Byhaven blev til med især støtten fra ”Fonden for Træer og Miljø” og Grøn Ø/Miljø 

ideer  leves der fuldt ud op til i Byhaven. Vi sprøjter ikke uønskede vækster, her 

luges –  og bladlus og andet kryb, BLÆSES væk af naturlige gasser, som 

fremkommer ved den meget kraftigt fremoverbøjede stilling, som vi arbejder i. 

 

Her til slut vil jeg gerne sige tak til Sonnich og Gerda, som valgte at stoppe i 

Byhaven sidste år. De har begge taget deres tørn og spec. tak til Sonnich for meget 

inspirerende samarbejde. Du lærte os alle meget om havebrug. I er begge velkomne 

,hvis I får lyst at være med igen. 

Tak til Rene for klipning af oversiden af de små hække. Tak til Claus og Sven-Erik 

for kørsel af alt vores affald til den månedlige Storskrald dag. Tak til Arne, Kjeld og 

Gregers og ekstra tak til Gregers for klipning af de store hække, skiftning af pærer i 

bedlamper o.a.  Byhaven er en slags ”lillesøster” under Borgerforeningen og da vi 

ikke selv generere penge er de fleste af vores ønsker afhængige af ”storesøsters” 



velvilje, heldigvis fejler den ikke noget, så tak for det. Så er der alle mine ugentlige 

medspillere i Byhaven: Kirsten og Kirsten. Ingeborg. Åse, Jette. Carla. Solvejg. 

Anne. Vibeke. Jørgen. Tak fordi I også kan se glæden i det at skabe noget sammen. 

To nye lugekoner kom til i 2014,Jette og Kirsten og En ny Lugekone har meldt sig på 

banen her i 2015.Velkommen til Elisabeth og til en ny sæson i Byhaven.    Gurli marts 15 

 


