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stil dig, at der i stedet kun
er små buske og fri adgang
ind til dine naboer og genboer. Det er nemlig drømmen fra 1969, vi således
kan se konturerne af.

Og - som et lille notabene til den læser, der sidder
tilbage og tænker på, hvor
forudseende arkitekten dog
trods alt var, da der ligeledes ved anlæggelsen blev
projekteret parkeringspladser til en bil pr. havelod,
selvom bil i 1969 bestemt
ikke var hver mands eje, så
skal det siges, at det ikke
var arkitekten, men nogen i
Glostrup Kommune, som
besad denne forudseenhed,
for det var simpelthen et af
kravene fra kommunen til
arkitekten, da han fik overdraget opgaven om at tegne
det kommende ”Eibyvænge”.

Selvom Sommerbyen Ejbyvænge og H/F Rønhøjgård på mange måder er
søsterforeninger – de er
grundlagt samme år og som
nævnt med samme arkitekt
– så er de langt fra ens.
Ejbyvænge skiller sig ud
med sin stjerneform, hvor
Rønhøjgård mere i sin teg-

ning ligner et parcelhuskvarter.

kigge på her hen over sommeren og til efteråret.

Ligesom Ejbyvænge fejrer Rønhøjgård selvfølgelig
sit 50 års jubilæum her i
denne sommer, og vi ønsker
til lykke herfra til vores
tvillinge-(omend klart tveægget)-søsterforening.

Her er yderligere et par tips:

Gør din have (mere)
naturvenlig
Det er blevet mere og mere
markant i de sidste par år, at
vi oplever et dramatisk fald
i antallet insekter og bier.
Nogle af årsagerne er vores
store antal af marker med
de såkaldte monokulture,
altså blot én type planteart,
den intense sprøjtning, og
det forhold at vi i Danmark
kun har ganske få procent
tilbage, der kan karakteriseres som værende vild natur.
Fra Naturstyrelsens side har
man derfor sendt opråb ud
til de danske haveejere om
at så vilde blomster til
glæde for især de vilde bier
(dvs ikke honningbier, som
er menneskeholdte, men de
vilde bier, som bor alene i
jordhuller og andre hulninger), og til byernes boligområder med opfordring til
at lade noget af deres store
områder med græsplæner
stå.
I sidste nummer af Medlemsorientering bragte vi et
indlæg med blomster og
buske, hvis blomster hen
over året, er gode for bierne
og insekterne. Det vil vi
opfordre jer til stadig at

- Tænk lokalt. Dyrk spiselige planter i haven.
- Behold haveaffaldet i
haven og lav det til kompost, som forbedrer jorden. Brug fx komposten i
krukker i stedet for at købe spagnum i sække.
- Brug grene og kviste i et
kvashegn. Havens pindsvin vil elske dig for det.
- Gå på plantebyttemarked
og byt planter med andre,
eller byt med dine naboer.
- Opsaml regnvandet fra
taget og brug det til havevanding.
- Hold ferie hjemme i haven i stedet for at tage
langt væk med fly.

Medlemsorientering
Sommerbyen Ejbyvænge
22. juni 2019
Ejbyvænge 50 år
H/F Sommerbyen Ejbyvænge holdt stiftende generalforsamling den 30.
juli 1969. Vi fejrer 50-året
for stiftelsen med en reception onsdag den 31. juli
2019 og med en fest for
alle foreningens medlemmer lørdag den 3. august
2019.
Gamle medlemmer
Der er nu kun ganske få af
vores haver, der stadig bebos af de oprindelige kolonister helt tilbage fra 1969.
Ud af vores 274 haver, er

der nu blot 6 haver tilbage,
som kan hævde at have
været med helt fra starten.
Men der er også få andre
kolonister, som har været
her næsten lige så længe,
nemlig de, som kom til i
løbet af 1970’erne. Her
taler vi om 10 haver.
Disse kolonister fra de i alt
16 haver har bestyrelsen
inviteret særskilt som
æresgæster til receptionen
den 31. juli 2019.
Hertil er vi klar over, at
flere kolonister indirekte

HJÆLP
Der er stadig brug for
hjælpere til jubilæumsdagen.

JUBILÆUMSFEST
3. AUGUST 2019
Har du tilmeldt dig til
festen den 3. august?

Hvis du har lyst til at give
en hånd med ved børnenes
dartspil, sækkeløbet og ved
en konkurrence for voksne
– så meld dig meget gerne
så hurtigt som muligt, så
festudvalget ved, hvad de
har at gøre med i planlægningen.

Absolut sidste frist for
tilmelding er mandag den
24. juni 2019 på kontoret
mellem kl. 18 og 19.

Du kan kontakte Kirsten,
have 416, på mobil 31 50
38 75 eller læg en seddel i
postkassen ved Foreningshuset med dit navn, mobilnummer og havenummer.

PROGRAM
Formiddag kl. 10-14
- Dartspil for børn og voksne
- Sækkeløb for børn
- Amerikansk lotteri (udtrækning kl. ca. 13:30)
- Hesteridning
- Kaninklapning
- Voksenkonkurrencer
- Mulighed for at slukke
både sult og tørst

Tilmelding koster kr. 100.

har forbindelse til Ejbyvænge tilbage fra foreningens start, fordi deres
forældre, andre familiemedlemmer eller venner
og bekendte i sin tid var
blandt de første, og de selv
derpå senere som voksne
har købt deres egen have
herude. På den måde kan
vi stadig oppebære et
yderligere antal, som har
haft deres gang i Ejbyvænge i hele den 50-årige
periode, og som kan fortælle om oplevelser herfra,
fra dengang Ejbyvænge
var splinterny.

MIDDAG og FEST
Det starter kl. 18 i teltet
Der er lagt op til en fantastisk middag i det opstillede
telt til lejligheden for alle de
tilmeldte, som ønsker at
være med til at fejre begivenheden.
Middagen vil blive fulgt op
af dejlig dansemusik.

