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Kære allesammen
Tid til et lille nyhedsbrev, her sidst på eftersommeren.
Tak til vejrguderne, som har været så venlige at sørge for en masse
varme, solskinstimer i løbet af sommeren. Tak til biologien, som
siden sidste sæson åbenbart har strammet grebet om de slimede
dræbersnegle, og tak til det omgivende overflodssamfund, som i
højere grad har tiltrukket indbrudstyve og andre mindrebemidlede
end til vores lille haveforening.
Tak til de nærboende bybier, som dette år har besøgt os i væsentligt
større antal end tidligere, og tak til de hjemløse, som sørger godt for
dem.
Vi håber nu på et nådigt efterår, med behersket nedbør. Så kommer
vinteren – og så går det løs igen.
Nu til noget andet:
Som den opmærksomme læser måske allerede har bemærket, kunne
ovenstående billede være taget under andre himmelstrøg end de
hjemlige.
-Og det er det! Det stammer fra Mexico.

Hermed videre til ”breaking news”!

FASTE BATTERI UDVIDER INTERNATIONALT!
4 år er der gået, siden en lille delegation af tilrejsende Mexicanere
aflagde haveforeningen et besøg.
De blev, mildest talt, meget begejstrede, imponerede og ikke mindst
stærkt inspireret.
I gruppen befandt sig en handlekraftig, stærk ung mand.
Juan Bustamante er hans navn og det skulle ikke undre mig, om vi
med tiden vil stifte nærmere bekendtskab med ham, i diverse
internationale, grønne organisationer.
Hans foreløbige tiltag er nu, direkte inspireret af Faste Batteri, at
omkring 75 familier hygger sig med grøntsagsdyrkning på et areal
beliggende tæt på Mexico City! Meget imponerende. Og vist nok den
første fælles kolonihaveforening i Sydamerika!
Foreningen kan findes på FaceBook under navnet ”Huerto Amigo”.
Der er for de spanskkyndige masser af glade kommentarer, ligesom
der er en hel del gode billeder, hvoraf jeg lige bringer et par stykker
her:

Andre nyheder:

BESTYRELSENS STUDIETUR TIL MALMØ
HAVEFORENING ER AFLYST!
-Alt var ellers sat på skinner, togbilletterne var bestilt, den svenske
ordbog fundet frem, en flaske god, Dansk snaps var indkøbt til
Svenskerne og vores udmærkede kasserer havde fundet penge på
budgettet til turen! .
Turen går i stedet til Mexico! Der er godt nok lidt længere end til
Malmø, men bestyrelsen udholder det gerne. Vi skal nok tage et par
buketter med hjem til jer!

ÅRETS PRÆMIEHAVER
Vi vil gerne offentliggøre dette nu – desværre lidt sent, da haverne
tidligere fremstod i fuldt flor. Men dog – en efterårshave er osse et
smukt syn.
De udvalgte – ikke ”heldige”, men arbejdssomme vindere er:

Have 7, Birthe Ravn
Have 28, Poul og Katrine Pedersen
TILLYKKE TIL DEM!

HØSTFEST LØRDAG D. 14. SEPT.
Til dém der har lyst, tid og overskud sørger vi for en tændt grill fra
kl. 13. –Med tilhørende salg af øl/vin/vand.
Der er pt. ikke planlagt noget særarrangement, men hyggeligt
samvær som tidligere er forventeligt. Vi råder over en del brænde, så
initiativrige snobrødsarrangører er velkomne. Har man en særlig
grøntsag eller anden gevækst, man gerne vil vise frem til offentlig
beskuelse er dette osse velkomment.
Vel mødt!
De bedste hilsner
bestyrelsen.

