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Man bør derfor opsætte reservehegn ind mod naboen
og ud mod stien, hvis byggeriet trækker længere ud
end en måned.
Der er et forslag på vej til
næste generalforsamling,
så dette fremover bliver et
krav.
Men i denne sommer skal
det lyde som en kraftig
opfordring – ikke mindst
til opretholdelse af det
gode naboskab.

Tips til en bivenlig
have
Vores bier og sommerfugle har svære kår efterhånden. Om det er ukrudtsmidler og andre giftige
stoffer eller påvirkning fra
vores tunge elektronik, det
ved vi ikke.
Ikke desto mindre vil det
være godt, hvis vi i vores
haver gør det lettere for bierne og sommerfuglene at
søge føde.
Her er et par tips:
Frugttræer i maj
Både blomme-, æble-,
pære- og kirsebærtræer er
gode for bierne. De blomstrer alle i maj måned.
Bærbuske og bærplanter
i maj
Blåbær, stikkelsbær og
jordbær blomstrer alle i
maj måned.

Buske i maj og juni
Hvidtjørn er rigtig god for
bierne, fordi dens blomster
både har nektar og pollen.
Den blomstrer i maj og
juni (bemærk, at rødtjørn
har hverken nektar eller
pollen og derfor ikke har
interesse for bierne).

Bærbuske i juni og juli
Hindbær blomstrer i juni
og juli, medens brombær
blomstrer i juli.
Krydderurter i juni, juli,
august og september
Krydderurter er god bimad. Salvie blomstrer fra
juni og i juli. Timian
blomstrer i juli og august,
mens Merian også blomstrer i september.
Træer i juli
Lindetræerne blomstrer i
juli og er god mad for bierne.
Blomster i juli, august og
september
Asters og andre kurveblomster giver god mad til
bierne i sensommeren. Ligeledes er solhat en rigtig
god biblomst, der blomstrer i juli og august. Og
endelig er tislen ikke at
foragte i denne sammenhæng, da den har både
nektar og pollen.

.. og som forberedelse
til næste år:

Løgplanter i februar
eller marts og i april
Forårsløgplanter er gode,
fordi de giver god nektar
og dermed bierne noget at
spise, straks de kommer
ud i det tidlige forår.
Erantis blomstrer fra februar eller marts.
Krokus giver god næring
for bierne og blomstrer i
marts. Afhængigt af vejret,
kan de også blomstre i
april.
Pil i marts, april og maj
Pil er en af biernes yndlingsblomster.
Pil fås både som lille busk
og stort træ.

Medlemsorientering
Sommerbyen Ejbyvænge
1. maj 2019
Bestyrelsen 2019/20
Casper Gaard, have 406,
formand
Lasse Røschmann, have 514,
næstformand
Susan Jakobsen, have 007,
kasserer
Sabina Ipsen-Jakobsen, have
310, sekretær
Ib Johansen, have 401
Kirsten Nielsen, have 416
Birte Rasmussen, have 405
Gert Olsen, have 507, suppleant
Hanne Pedersen, have 529,
suppleant

Bogbyttereol
Den opmærksomme læser
vil have bemærket, at vi
andre steder i dette blad
har nævnt noget om en
”bogreol”. Og, jo – det
skal forstås bogstaveligt.

Der er nemlig blevet opstillet en reol til bøger på
terrassen foran indgangen
til foreningshuset.
Meningen er, at man kan
stille de bøger derop, som
man ikke længere ønsker i
sit hus og dermed give
andre en mulighed for at
læse bøgerne ved at låne/
tage dem fra bogreolen.

Medlemsorientering
byder velkommen til nye
udgaver af bladet

Hjemmesiden

Vi forsøger os igen med et
Medlemsorientering som vil
udkomme tre gange i denne
sæson.

Husk også at følge med på
hjemmesiden, hvor nyheder bliver annonceret,
straks de kommer.

Dette nr. af bladet vil blive
lagt i medlemmernes postkasser, mens de sidste to
numre bliver uddelt til de
fremmødte på pligtarbejdsdagene 22/6 og 17/8.

Her kan du desuden se foreningens vedtægter og
regler, årets kalender, stivandring, generalforsamlingsreferater og regnskaber, nødvendige papirer
ved salg, leje af foreningshuset, den nye venteliste,
og meget andet.

Ellers vil man, så længe lager haves, kunne hente sit
eksemplar i den nye bogreol
ved foreningshuset.

KONTAKT TIL
BESTYRELSEN
Personligt fremmøde
Bestyrelsen kan træffes kl.
18-19 hver mandag i maj,
juni, september og oktober. I juli og august er det
hver anden mandag den
8/7, 22/7, 5/8 og 19/8.
På telefon
Du kan også ringe til bestyrelsen på samme mandage kl. 18-19 på telefon
20 46 53 69.
På mail:
Bestyrelsen kan desuden
træffes på mail. Det kan
være en fordel, fordi man

her kan sidde og skrive i
ro og mag derhjemme,
hvis man har spørgsmål
eller problemer, som bestyrelsen kan hjælpe med.
bestyrelsen@ejbyvaenge.dk

Bank og MobilePay
Kontoret er pengeløst, og
det vil sige, at vi kun tager
mod penge på bankkonto
3307-3307035146 eller på
MobilePay 20 46 53 69.

www.ejbyvaenge.dk

Ejbyvænge 50 år
Det er en særlig sæson i år
– det er nemlig 50 år siden, at Sommerbyen Ejbyvænge blev grundlagt. Og
det skal fejres. Først onsdag den 31. juli, hvor der
holdes reception for gæster fra Kredsen og nabohaverne, og derpå for os
selv lørdag den 3. august.
Her i bladet er indlagt invitation til festlighederne,
som I bedes udfylde og
aflevere personlig i kontortiden i foreningshuset
senest 24. juni 2019.
Redaktør af dette nummer:
Birte Rasmussen

