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Suppevisken  
Årgang 40  - ,4. kvartal - 2010 

Kolonihaveforeningen ”Fjordglimt”, Vralden . 7600 Struer. 
www.vralden.dk 

- Medlemsblad for kolonister —  og andet godtfolk...   

Nu er det igen slut på en sæson på 
Vralden. Vi har haft en dejlig sommer 
med mange gode solskinsdage, og i år 
har vi så kunnet bo 1 måned længere 
på Vralden. 

Vi nærmer os julen og en tid, hvor vi 
hygger os inden døre med levende lys 
og hvad der hører denne tid til.. 

 

Info fra bestyrelsen : 
Kassereren har kontortid, Bredgade 34, den 
4. januar 2011 fra kl.10.00 –17.00 for indbe-
taling af haveleje. 

Vand : 
Såfremt vi kommer i en periode med vedva-
rende frost, bliver der lukket for vandet. 
Sidste år blev der først lukket for vandet i 
januar måned, da det satte i med frost i 
længere tid. Hvis der bliver lukket, vil det 
blive bekendtgjort i udhængsskabene og på 
hjemmesiden. 

Når I lukker for vandtilførslen til jeres huse 
og tømmer rørene for vand, luk da også de 2 
kuglehaner i målerbrønden. Det kan blive 
dyrt, hvis det bliver gjort forkert. Sidste 
vinter var der nogen, der fik en grim og dyr 
overraskelse. 

 

,foto : Allan  N. 

 Se altid efter om vandmåleren står stille, 
når I har lukket for vandet. I øvrigt kan 
det oplyses, at den samlede pris for vand 
og afledningsbidrag er steget med 3 kr. så 
den samlede pris bliver 35 kr. pr. kbm. 

Vinter på Vralden: 
Vi vil opfordre alle til at tage værdigen-
stande og drikkevarer hjem, så det ikke 
frister indbrudstyvene til at smadre vindu-
er og døre og gennemrode husene. 

Bestyrelsen takker for sæsonen 
2010 og ønsker alle en rigtig glæde-
lig jul samt et godt og lykkebringen-
de nytår. 

 

Vel mødt til foråret 2011 

Bestyrelsen 



 

 

: 

Kan sunde grøntsager være 
farlige ? 

Ja da! Min mand og jeg er som så mange 
andre, vilde med at dyrke forskellige 
grøntsager. Desværre kom jeg ud for en 
uheldig oplevelse i den forbindelse her i 
år. Vi havde bl.a. sået  pastinak, og 
glædede os over, hvor store og flotte de 
stod der i højbedet. På en varm 
sommerdag, hvor jeg gik forbi dette 
højbed, strejfede mine  bare arme 
bladtoppen fra pastinakken uden jeg 
tænkte nærmere over dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste morgen vågnede jeg ved, at det 
kløede helt afsindigt over det meste af 
kroppen. Jeg var hævet i hele ansigtet, 
og mine hænder flåede jeg næsten huden 
af. Det kløede som bare f….. 
 
 

  Jeg fik en akut tid dagen efter hos en 
hudlæge, som kunne fortælle mig (ud fra 
min beskrivelse) at det var 99 % sikkert, 
at det var bladene fra pastinakken som 
havde udløst denne reaktion, Han fortal-
te der ugen forinden havde været en læ-
ge med samme problemer, og at planten 
er i familie med BJØRNEKLO . Man kan 
mindske risikoen ved at høste den på en 
regnvejrsdag og med en langærmet trøje 
på. 

Pastinakken er derfor en  grøntsag man 
skal være meget varsom med, hvis man er 
disponeret for allergi .I tilberedt stand 
er der ingen problemer, da er den en dej-
lig og smagfuld rodfrugt i mange retter, 
men pas på toppen. Særlig i solskin. Det 
tog for øvrigt 2 måneder før den allergi-
ske  reaktion var væk.  

Det ville nu have været rart ,der havde 
stået en advarsel på frøposen. 

Til oplysning Rie   

Nr. 101 
 

 

 

 

            Gad vide om vi får isvinter i år ? 
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Efterårs sysler i kolonien : 
 

En typisk efterårsret kan 
være brunkål, og det var der 
også dækket op til i Vraldhal  
sidst i oktober. Der var som 
tidligere fuldt tegnet ( 40 
pers.), og de fik  alt, hvad 
der hører til denne ret. 
 

En ny grøntsag ? Nej det er 
såmænd radiser, men hvis du ikke 
får spist dem alle, så lad dem stå 
til de blomstrer og derefter sæt-
ter frø (små grønne bælge). Det 

var hvad vi oplevede på et frilands gartneri 
på Læsø . De sælges til 
gourmet restauranter  som 
serverer dem bl.a. i salater 
og  de smager bedre end ro-
den.   Velbekomme. 

 

 

Året der gik  

   Vralden 

          2010 

Husk at have-
redskaberne 
holder længere, 
hvis de kommer ind i vinter. 
 

Vi fra suppevisken ønsker gamle såvel  som-
nye kolonister en glædelig jul og et godt 
nytår. 
 

>En  rigtig suppevisk giver et nærende måltid<< 

+1 måned blev markeret med 
gule ærter i Vraldhal 1. weekend i oktober 
Det var en rigtig inde dag, og  ingen gik 
sulten og tørstig i seng efter denne dag. 
Det var Mus-
se ,Laura og Rie der 
var ”kogekoner”. 
TAK FOR MAD. Som 
ved brunkål  arran-
gementet  var der 
også her et pænt 
overskud til festud-
valgets kasse, selv 
om  kuvertprisen var 
beskeden. Mange 
har givet udtryk 
for,at de gerne så 
dette gentaget næste år. 

Suppevisken  
Foto  og opsætning : 
Rie & Allan/   best. Info  
                   Karen Gade 

 

Nej,- det er ikke et kæmpe muldvarpeskud, 
der ses til venstre for indkørslen til koloni-
en. Det er Jørgen Abildhauge som har taget 
initiativ til at vi kan købe ekstra jord, eller 
bare få forbedret lerjorden med en form 
for spagnum. Det er nemt 
og billigt, og man slipper 
for at køre langt. *****  

           God ide´  Jørgen. 

Efterår 

Vinter 

Midsommer 

N



 

 

 

 

Weebmester  : 
Jens Fage,  
have nr. 150 
Jens@fage.dk 

Kolonihaverne   
med Danmarks bedste 

beliggenhed 
www.fjordglimt.org 

www.vralden.dk 

Festudvalget: 
Anna Pedersen,         28780167 –    have 67 

Ib Pedersen,           28780167 -      have 67 

Karen Højbøge,         40685415 -     have 47 

Emma Møller,          50470275 -     have 166 

Kirsten Overgaard,    97853808 -      have 45 

Solveig Andersen      30551135 -        have 38 

Udlejning af Vraldhal: 
Karen Højbøge tlf. 40685415 

Vraldhal kan ikke benyttes i perioden 1/12.—31/3. 

Lån af foreningens trailer: Harald Andersen, 

Have nr. 31. tlf. 60149904 

 

 

 

God jul og godt nytår 
Tak for det gamle 

[|ÄáxÇ  YxáàâwätÄzxà[|ÄáxÇ  YxáàâwätÄzxà[|ÄáxÇ  YxáàâwätÄzxà[|ÄáxÇ  YxáàâwätÄzxà    

 Nyttige adr. / tlf. nr.  

Bestyrelsen: 
Formand : Leif Eskelund,   Have 158.           40951413                                                    

 

Kasserer: Ib Mortensen. Have 186.             97840892 

                                                                     50967363 

Næstformand: Ejgil Nielsen. Have 147.       30556151 

Sekretær: Karen Gade Nielsen. Have 191.   97850187 

                                                                      61283787 

Bestyrelsesmedl.: Henning Larsen. Have 90.  

                                                                     97872088 

                                                                     51724070  

 

§ 10—vurderingsudvalget: 

Formand : Ejgil Nielsen.  Have 147.             30556151 

Næstformand : Ib Pedersen. Have 67.        28780167 

Tage Møller Pedersen. Have 2.                    41584659 

Osmund Beck– Hansen. Have 188.                97199208 

Ole Maach. Have 157.                                   97850021  

Redakt i o n :  
Le i f  Eske l u nd .  

( a nsvar sha vende )  
Op la g  275 eksp l .  

 


