
At gå en tur på Haveforeningens
stier er som at gå på vrangen af
Kerteminde - man ser sin by fra en
helt anden vinkel, der virker tidsløs
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70 år med Haveforeningen af 1947

Der fandtes en tid, hvor en
kolonihave var essentiel for at
kerteminderne kunne leve lidt bedre
med friske grøntsager. I dag er
kolonihaverne mest for hyggens
skyld.
I 1947 stiftede man Haveforeningen
ved Falck-bakken, der i dag har
omkring 50 haver. 

Fredag den 30. juni kan
Kertemindes Haveforeningen af
1947 fejre 70 års jubilæum.
Bestyrelsen har nedsat et festudvalg,
og foreningen har sørget for, at der lørdag den 1. juli kommer lidt festivitas
ud af det. "Kolonisterne" samles derfor for at spise frokost sammen på et af
de områder i foreningen, der er fælles. Kjerteminde Avis mødtes med



formand Per Fløe til en snak om Haveforeningen, dens lange historie og
hvad den egentlig har af betydning i dag.

Oprindeligt havde man i Kerteminde flere hundrede små haver til dyrkning
af grønt. Haveforeningen er stadig den dag i dag et sted hvor man dyrker,
forklarer Per Fløe, men i dag bærer det mere præg af at være en hobby. -
Selvfølgelig hygger man sig, men der skal altså dyrkes noget. Og haven skal
holdes. Jordstykket, som Haveforeningen ligger på, blev opkøbt af kirken
efter første Verdenskrig til brug som reservekirkegård, skulle krigen
komme tilbage. Men Haveforeningen ser nu ud til at blive liggende. For år
tilbage var der planer om at ældreboliger skulle placeres på området, men
dette manede tidligere borgmester Jacob Dauerhøj til jorden ved
foreningens 50 år jubilæum tilbage i 1997: - Kerteminde skal have plads til
en oase, som en haveforening er, sagde han.

Forenede hver for sig
- Vi er ikke specielt gode til at komme hinanden ved, afslører Per Fløe, der
nu på andet år sidder som formand i foreningen. Selv kan han huske, at
han helt fra barnsben har opholdt sig på området. Dog har han kun haft en
kolonihave gennem de sidste tre år. - Man er ikke så gode til at træde til, og
vi mangler lidt sammenhold i foreningen. Og det undrer mig egentlig lidt. I
bestyrelsen har vi dog et godt sammenhold, og vi har også en lille fast
skare, der hjælper os med forskellige ting. Og det er rigtig godt, for der kan
godt opstå akutte ting, hvor vi ikke kan vente med at agere.

Men som formand er Per Fløe enormt engageret i projektet, og han holder
sammen med resten af bestyrelsen fanen højt for foreningen, der stadig er
baseret på de gamle traditioner fra fordums tid. Senest er det lykkedes ham
og bestyrelsen af få flertal i foreningen for, at der skulle rindende vand på
matriklen. - Hvis vi er heldige, kan vi indvie vandhanerne til fejringen af
jubilæet på lørdag, fortæller han. Og på denne måde har man trods
individualiteten alligevel formået at udvikle noget sammen.

Rindende vand til glæde for damerne



Området var før betjent af en brønd, som blev nedlagt i 1995 af
Sundhedsmyndighederne. Flere af haveejerne har efterfølgende opsamlet
regnvand til vanding af haverne. - Men det regner jo langt fra nok her i
Kerteminde til at haverne kan vandes ordentligt, udtaler Per Fløe. Og at få
vand lagt ind har været et langt sejt træk, for over flere omgange har man
ikke kunne skaffe flertal i foreningen. Men på en ekstraordinær
generalforsamling i år var der bingo. 
- Fremover kan vi få rent vand til en tår kaffe, til at få vasket hænder i og
hvad man ellers måtte bruge det til. Og man kan koge lidt kartofler. Det er
især damerne, som vi har mange af i foreningen, der er glade for vandet. 
Ordningen, hvor medlemmerne har betalt omkring 1500 kr. hver, er
indrettet sådan, at forlader man foreningen indenfor de næste fem år, så
får man pengene igen. Og ellers afskrives de med 10% årligt.
- Selv synes vi det er en rigtig fornuftig aftale, fortæller Per Fløe, der
sammen med bestyrelsen har hentet tilbud hjem og sørget for at vandet
blev en realitet. Hanerne kommer til at fungere via en privat nøgle sådan,
at man ikke risikerer at forbipasserende lader hanen løbe. - Ja for området
er jo åbent og tilgængeligt for alle!

Traditionerne håndhæves
Haveforeningen dateres helt tilbage til dengang det var nødvendigt for en
familie at have en ekstra have for at kunne leve nogenlunde godt. I
kolonihaven kunne man dyrke ekstra kartofler og grønt, men i følge
vedtægterne må de ikke sælges. - Haverne ligger på kirkens grund,
fortæller Per Fløe, og her regner vi med de kan blive liggende. 

Egentligt strakte haverne sig ud over et langt større område end i dag. På
den anden side af vejen var hele området Elmevej/Hans Schacksvej også
udlagt til haver, og der var haver ved Tyrebakken, bag Møllevænget og ved
vandrehjemmet, men efterhånden som nødvendigheden forsvandt,
forsvandt også haverne, og i dag er der kun godt og vel 50 tilbage ved
Falckbakken, udover dem ved Gedskovvej. Men flere af traditionerne fra
dengang foreningen blev stiftet hænger ved i dag. Fx skal en vis andel af
haven være dyrket, og ikke bare udlagt til græs. 



- Og så skal der være orden i haverne, der skal være ryddet for ukrudt,
fortæller Per Fløe, der sammen med resten af bestyrelsen en gang om
måneden går en havevandring for at se, om alt er som det skal være. 
- Og er det ikke det, ja så får man et Skidtbrev. Skidtbrevet er første
advarsel, og modtager man Skidtbrev nr. 2, ja så er det ud af vagten. Inden
Skidtbrevet kan man være heldig at modtage en gul A4-seddel. Dette er en
slags før-advarsel, og man har mulighed for at få bragt tingene i orden.
Ejerne af haverne skal også sørge for, at det lille stykke vej foran haven er
pænt og nydeligt, og at der er ryddet under hækken.

Hundehømmer blev et problem
- Når nu man skal holde grusvejen også, så var det rigtig øv da vi i en
periode havde rigtig mange hundehømmer, fortæller Per Fløe. - Vi stiller
rigtig gerne vores veje til rådighed til spadsereture og til smutveje. Men ved
hundehømmer, der sætter vi altså grænsen. Hundeejerne skal rydde op
efter sig. Og man har virkelig prøvet alt for at komme det til livs, men intet
hjalp.
- Hunde ynder jo at efterlade deres hømmer samme sted hver gang, og til
sidst blev det for meget for os. Vi blev nødsaget til at indkøbe et jagtkamera
til foreningen og satte det op, selvfølgelig med skiltning, i håb om at fange
synderen. Og der var bingo lige med det samme. Vi kunne genkende både
hund og ejer og se hvordan de skubbede hundelorten ind under hækken. Vi
sendte efterfølgende en skrivelse til vedkommende, og problemet med
hundelortene forsvandt, omend ikke helt, så næsten, i forbindelse med at vi
sendte brevet.
Kameraet flytter rundt i foreningen, fortæller Per Fløe, så man kan aldrig
vide sig sikker!

Haverne er populære
Per Fløe fortæller, at der er rift om haverne. Derfor har man også en
venteliste. - Men fordi der er mange størrelse haver, da har man lov til at
sige nej en enkelt gang, hvis ikke den have man får tildelt passer til ens
ønske. Vi har jo både haver med og uden huse også. Men anden gang da



skal man altså tage i mod, fortæller han. Og det er folk i alle aldre, der har
en have. - Selvfølgelig flest pensionister, men vi har da også unge
mennesker.

Priserne for en lille kolonihave er da også ret så fordelagtige. - Ja for alle
skal kunne være med, siger formanden. Lejepriserne ligger mellem 275 kr.
og 550 kr. om året. Køb af selve haven holdes også i det små.
I samarbejde med LINK har et par af de helt små haver på årsbasis været
lejet ud til syriske flygtninge, som så kunne prøve at dyrke en lille have. -
Faktisk havde de to syrere, der nu på ulykkelig vis blev sendt ud af landet,
også en have hos os, fortæller Per Fløe.
For en have betales et depositum på 1000 kr. som man får igen når haven
forlades. Og faktisk er der i øjeblikket to ledige haver i foreningen. Dette
skyldes måske det lidt dårlige forår, mener formanden.

Festen på lørdag bliver et arrangement, hvor medlemmerne af
Haveforeningen af 1947 mødes og spiser sammen. - Og heldigvis har der
været en pæn opbakning til arrangementet, slutter Per Fløe.

Du kan læse meget mere om haverne på HER og se de små videoer, hvor
haverne overflyves HER.
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Flere nyheder i denne sektion:

- 70 år med Haveforeningen af 1947
- Hvad har Maria Montell til fælles med Holmen Hustlers? 
- Ny forening på Hindsholm er en realitet 

Se mange flere flotte billeder på
Kjerteminde Avis facebook galleri
fra Haveforeningen af 1947
 



- Lions Kerteminde støtter to syriske kunstnere
- Saml ind til loppefund
- Indkaldelse til stiftende generalforsamling
- Kølstrup Skytteforening får brugsretsgaranti over lokaler på
Nymarksskolen
- Langeskov Bordtennisklub med loppemarked der batter
- Årets Tour-Re-Tour i Munkebo
- Vild med vand - med muslinger og musik
- Lions Kerteminde klar til bagagerumsmarked i morgen
- FLO er nu en realitet

Kommentarer til artiklen:
#L. Nielsen
Tak for din hilsen. Navnet på vejen er et lille år gammelt. Det er ved lov bestemt at
alle veje og stier i Dk skal have et navn, så beredskabet kan finde hvortil de skal
køre, derfor er det også pålagt at alle haver skal skilte med et vejnummer ved
indgangen. Vejnavnene kan også ses på diverse kort og på nettet f.eks. Krak.
Alt i alt en god ting for foreningens medlemmer hvis der bliver behov for hjælp.

Med venlig hilsen
Haveforeningen af 1947

Per Fløe, 30-06-2017 19:14:20

Tillykke med dagen.
Kan se på det nye vej skilt som er sat op ved indkørslen fra Borgmester Hansens vej
at der står "Møllegårdens haver" er det et nyt navn.?
L. Nielsen, 30-06-2017 15:12:33
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