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Onsdag 5.april 1. mødegang hvor vi fik taget lidt hul på sæsonen. Ikke så stort fremmøde, men det 

blev til 2 sække affald. Vejret er KOLDT og vi skiltes efter 1 ½ time, hvor vi dog nåede lidt kaffe 

også.   

Jeg har indkøbt lidt nye redskaber – kantskærer og roehakkejern, samt hyldenægte der skal bruges 

til redskabsophæng. Jette har været meget behjælpelig med at få ryddet op i redskabsskuret og få de 

nye hyldeknægte sat op , så vi nu kan holde fin orden. Gregers har åbnet for vandet.   

Vi vil mødes efter Påske.  

Så kom Påsken og nogle få dage var gode men kulden vil ikke slippe og den planlagte mødedag 

blev udsat , der er heller ikke kommet jord fra Kjeldahl endnu, de var løbet tør.  

Så kom der jord- tirsdag 25.april og dagen efter 26. april mødtes vi, Elisabeth, Anne, Jette, 

Ingeborg, Åse og jeg, med hver sin trillebør ! i et skønt vejr og fik uden problemer fordelt jorden, 

primært i rosenbedene. Dejligt at komme i gang og mens vi arbejdede skinnede solen og varmede 

vores smukke træbænke så det var en fryd at placere rumpetten på de lune brædder. Jeg havde 

medbragt kaffe og sunde kiks. Elisabeth vil tage lækker kage med næste gang.   

Ovenstående er meget typisk for vores arbejde i Byhaven. Varierende fremmøde, varierende vejrlig 

og varierende kageudvalg til kaffen. Men ved fælles hjælp kom vi igennem endnu en sæson.  

Og hjælp får vi også fra andre  i Nordby og omegn. Eva Gårde henter alt vores affald. Rene 

Jakobsen klipper vores små hække. Gregers Beck klipper de store hække og åbner og lukker for 

vandet, smører borde/bænke sættet og skifter pærer i lamperne. Merethe Hammeken og Kirsten 

Erbou satte Julebelysning i to æbletræer. Tusind tak til jer.  

Som alle ved fik Klokketårnet den helt store renovering i 2017 , men inden det kom så langt havde 

Reinholdt Jensen fremstillet en midlertidig ”hat” til taget, for at forhindre yderligere vandskader på 

tårnets murværk m.m. Denne ”hat” blev efterfølgende overflødig og lå nu omme ved Reinholdts 

værksted. Jeg fik så den ide at her lå måske noget der kunne blive starten på det lille lysthus vi 

havde snakket om i Byhaven, som et projekt udi fremtiden. Og efter snak med Reinholdt og 

Ringerlauget, Bent Sjørslev og Sv.Erik  Friis, er der kommet gang i projektet. Alle er villige til at 

bidrage med lidt gratis hjælp/timer og  Borgerforeningen har søgt midler og lykkes det ikke vil de 

tage af kassebeholdningen. I ser her Bents model af den bærende konstruktion, som skal fremstilles 

i jern der efterfølgende galvaniseres og males. Spændende bliver det. Hold øje med Byhaven, der 

sker løbende ting og sager. 

 


