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Kære Alle
Vores lokale afdeling af revolutionære indbyder til festivitas I
anledning af 250året for den Franske Revolution!
Den 14. Juli 1789 stormede Pariserne Bastillen, som bl.a. rummede
krudt og kugler til overflod. Den slags naturalia kan jo være ganske
brugbart når der skal laves ballade. –Og det skulle der I dén grad!
Bastillen blev som bekendt erobret – og så kan det nok være, at der
kom gang I halshugninger og andet sjov I gaden.
En ganske underholdende detalje ved historien er, at en af de
umiddelbare årsager til stormen var, at den siden hen nok så kendte
– selveste marquis de Sade – råbte om hjælp til gadens folk, ud
gennem tremmerne I sit fangehul.
Han sad nemlig buret inde på Bastillen.
Kort tid efter sad han så ikke dér mere, men blev til gengæld
installeret på et sindssygehospital!
Surt show for marquisén…
Men revolutionen blev gennemført. Demokratiet vandt de ikke, men
der blev ryddet gevaldigt op I rækkerne.
Siden da har man I Paris fejret den Franske Nationaldag d. 14. Juli.

Og fejringen af disse hændelser indbydes der hermed til at deltage i,
på vores helt egen

Champs-Élysées
Lørdag d. 19. Juli kl. 13
Medbring picnic-kurven, en stol under armen og godt humør.
Der vil være musik til lejligheden.

Andre nyheder:
Sct.Hans blev afholdt med et brag af et bål, som var tæt på at futte
hele bålpladsen af. Stemningen var god, børnene legede, vejret holdt
tørt og ved Charlies pølsecykel var der travlt ved ketchuppen!
Vores ceremonimester gav den Max-gas ved båltalen og er
efterfølgende blevet forfremmet til taleskriver af 1. grad.
Årsagen til denne forfremmelse skal findes i det vedhæftede
uredigerede talemanuskript, der fra barrikaderne under den
Franske Revolution nok kunne have kaldt horderne til samling,
solidaritet og eftertænksomhed.
Og så havde verden jo set helt anderledes ud.

Teknik og Miljøforvaltningen melder ud med, at leveringen af
spærredimsen ved vores indkørsel er forsinket.
Det kommer til at ramme ind i ferieperioder både for en ene og den
anden … Derfor bliver dimsen snarest sat op – ulåst – for dog på
denne måde at kunne dæmme lidt op for parkering.
Kodningen af låsen, som så kommer til at passe til vores havenøgle,
kommer til at foregå straks efter sommer.
Lover de …

Kommunen er begyndt at røre på sig, i forbindelse med
registrering af kolonihaver.
De er ganske enkelt trætte af, at der med jævne mellemrum dukker
sager op, hvor ”nogen” har købt en kolonihave til adskillige
100.000kr. for så efterfølgende at indlede retssager om overbetaling
og lovlighed.

For at komme uvæsenet til livs har Kolonihaveforbundet varslet en
efterspørgsel på registrering af de enkelte havers bebyggelse.
Det kommer efter al sansynlighed primært til at gælde (de dyre)
kolonihaver med overnatnings/boligret – sekundært til at gælde (de
billige) nyttehaver, som vi hører under.
For at være på forkant vil vi dog gerne bede jer om følgende:

AT tegne en lille tegning af jeres have, hvorpå jeres hus er angivet
med position og dimension.
Byggeår skal angives.
Det behøver ikke at være den forkromede AutoCad tegning, blot det
er retvisende anskueliggjort.

AT aflevere denne tegning til bestyrelsen.
SÅ har vi den, når og hvis dagen oprinder, hvor forbundet
henvender sig.

Til sidst
Ønskes i alle en forrygende sommer med masser af sol, passende
nedbør og ikke mindst FRITID til at nyde det i.
For 30. gang
De bedste hilsner
Bestyrelsen

