
Fra Byhaven – sammendrag fra 2018 – til NSB GF 12.Marts 2019 

Planen var at vi skulle starte 4. april kl 13, men den dag var så 

kold, som på en vinterdag, derfor udsat til 11. april og NU tror vi 

på foråret. Trods en del afbud fik vi en god start. 

Elisabeth, Solvejg, Anne, Kirsten, Jette og jeg tog et par timer og 

undervejs blev vi beværtet af Søren Fra Stay By Stage med 

læskende drikke. Dejligt. Og Gregers kom og lukkede op for 

vandet og gav bænkene algefjerner. Solvejg gjorde os opmærksom 

på at vi har 10 års Jubilæum i år, det skal markeres. Mon vi kan 

satse på at få Pavillonen op til den tid.?  Jeg vil sende SMS til 

Joan fra J.M.Hansensvej om at vi er i gang og hun skal være så 

hjertelig velkommen ! 

 

Ja og Pavillonen kom op og blev indviet efter alle kunstens regler, 

det havde vi slet ikke turde drømme om for bare 1 ½ år siden. Og 

Joan mødte op som ny Lugekone og hun kan ”holde skidtet fra 

dørene” så virkelig en værdig afløser for Åse, som nu har måttet 

melde helt fra pga. ryg problemer. Og så gik det ellers derud af, 

som sædvanlig kan man sige. Sol og sommer prægede sæsonen. 

Det gav lidt mindre lugearbejde, så det hele gik op i en højere 

enhed, afsluttende med omtalte indvielse og Jubilæum. Tak til 

Reinholdt, Bent, Steen og Sven-Erik for al jeres hjælp med projekt 

Pavillon. Rene har igen klippet vores små hække, stor tak til ham. 

Og stor tak til Gregers som klipper de store hække + alt det andet, 

heriblandt afhentning af donerede hestepærer fra Beate Mejer, 

som skulle give store velsmagende æbler, hvordan det så ellers 

hænger sammen. Roserne vil sikkert også kvittere med endnu et 

smukt flor. Helmer har klippet græsset , en opgave han også vil 

påtage sig i år. Tak til Helmer. Eva Gårde har været flittig afhenter 

af vores affald, så da hun og familien drog til Norge skulle der 

findes en anden løsning . Heldigvis er Eva og Mille nu igen 

tilbage og det er vi glade for, ikke alene set ud fra Byhavens 



synspunkt, men endnu mere for vores lille samfund, som så dårligt 

tåler at nogen gode mennesker fraflytter. Så også stor tak til Eva.  

Ved Dagli Brugsens GF i 2018, blev salget af plader fra 

Bankospillet skænket til os Lugekoner og vi brugte dem på en 

inspirations tur til fastlandet. Først  Den Økologiske Have i Odder, 

utrolig god oplevelse. Her spiste vi også vores frokost, burgere fra 

Hou slagteren. Derefter gik turen til Den kreative have i Haldrup, 

et meget  meget velholdt og smuk sted. Kåret til Årets Have flere 

gange i Bo Bedre. En dejlig dag blev det og tak til Dagli Brugsen. 

Vi har i Samsø Posten set at Samsø Festival søger hjælpere f.eks. 

til oprydning og da vi er vant til at bukke os, vil vi lægge billet ind 

og på den måde måske samle penge ind til en ny inspirations tur 

her i år.  

 

Under vores GF her i Bryghuset sidst i feb. fik vi en af Stinnes 

dejlige retter med gode salater til og ½ l. øl hver. De andre år har 

vi altid delt en øl, men det havde vi åbenbart glemt, måske med 

vilje. Resultatet blev en behagelig afslappet stemning ved bordet 

og efter vi skiltes ved to- halvtretiden , er jeg sikker på at nogen 

tog sig en eftermiddagslur. Denne årlige spisning til GF er en 

”påskønnelsesgave” fra Borgerforeningen til Lugekonerne. Tak 

for det. Skulle nogen her i forsamlingen eller hvis nogen kender 

nogen osv, som kunne tænke sig at blive Lugekone, må de endelig 

ikke holde sig tilbage. Mød op, klædt på til lejligheden og bliv en 

del af fællesskabet. 1. gang Onsdag 3.april kl 10 om vejret vil og 

så ellers altid Onsdage hen over forår, sommer og efterår. Der er 

ingen mødepligt og en del onsdage bliver aflyst pga. vejret eller 

mangel på ukrudt, noget man sjældent møder på hjemmefronten. 

Aflysninger, nyheder, akutte problemer m.m. meddeles via SMS, 

jeg går ud fra alle kvinder i vores alder kan benytte denne form for 

info ellers er det på tide de får gjort noget ved det. 



Tak til de to ”Kirstener” Erbou og Klokkeblomst, til Joan, 

Ingeborg, Helen, Jette, Solvejg, Elisabeth, Britta og Anne for en 

god sæson i 2018 og på glædeligt gensyn her i 2019. 

                                                                                  Gurli 
 

 


