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Kære kolonister 
 
Marketender 
Sylvester efterlyser interesserede frivillige til at holde åbent i marketenderiet. Se 
vedhæftede brev fra Sylvester og kontakt ham endeligt hvis I har lyst. 
 
Præmiehaver 
Den 4. juni fra kl. 13:30 kommer haveforeningen Charlottehøj og udtager haver til 
årets præmiehaver i vores forening. 
 
Reglerne for dette er: 
Der skal være adgang til jeres have så Charlottehøj kan komme ind. 
Hvis man ikke ønsker at deltage sendes der en mail til info@oldjorden.dk med et nej 
tak. 
De haver der har fået præmier de sidste 4 år kan ikke deltage. 
De haver der er købt indefor de sidset år (pr. 1. juni) kan heller ikke deltage. ☺      
  
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i HF Oldjorden   
 
At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid.  

Vi sidder ikke ved tasterne eller med haveforeningens telefon hver dag. Der kan derfor godt gå et 
stykke tid, inden du modtager svar.  

Haveforeningens telefonnummer er 27 12 76 27.  

Du skal altid starte med at finde svar på haveforeningens hjemmeside: www.oldjorden.dk  



 
 

Kære kolonister 
Det lader til at det kan lykkedes at køre butikken videre ved frivillig hjælp. 
Jeg har besluttet at lave åbningstiderne om, de bliver så som følger: 
 
Man-fredag 16-18 
Lør-søndag 12-18 
 
Jeg har fundet et gratis vagtplanprogram som hedder Plango, der opretter jeg alle frivillige, så må 
vi se hvordan det går. 
Det understøtter ikke faste vagter og er lidt lavpraktisk, så man skal gøre en del manuelt, men der 
står at det skulle være let at bytte vagter, hvis det ikke fungerer, finder vi noget andet. 
 
For at der ikke kommer til at være problemer med at tælle kasse op og sådan noget bøvl, har jeg 
besluttet at der fremover kun kan betales med mobilepay. Det vil nok skabe lidt forvirring i 
starten, men det lærer de fleste forhåbentligt hurtigt. Det er i forvejen sådan at 90% af kunderne 
betaler. 
Jeg monterer en nøgleboks et snedigt sted, så nøglerne til butikken altid er på stedet. 
 
Det kræver ikke den vilde oplæring at passe biksen, alting er prissat og det er sjældent nødvendigt 
at fylde køleskabet op under vagt, men man er selvfølgelig velkommen til at gøre det. 
Jeg ser på at få lavet en liste med nyttig info som kan ligge i butikken. 
Det er virkelig ikke særligt kompliceret at passe den biks, så vær ganske rolig og bare sig ”det er 
min første dag” hvis der er problemer. 
Du er selvfølgelig velkommen til at komme forbi og gå en runde og høre hvad der er at lave, men 
jeg tænker ikke at vi kan samles og gøre det på én gang. 
 
For at holde styr på jer alle sammen, så send mig en email med navn, mobilnummer og 
kolonihaveadresse. 

Skriv på Fremtidensmarketenderi@gmail.com 
Skriv ”frivillig” i emnefeltet. 
Der er en del som allerede har meldt ud at i gerne vil hjælpe på mail, jeg vil gerne bede jeg skrive 
igen for at have styr på jer. 
 
Når nu biksen bliver frivillig og foreningsagtig, så kommer overskuddet selvfølgelig til at gå til 
noget fælles. Om det skal være en årlig fest eller noget pænt/nyttigt til de 4 haveforeninger 
forestiller jeg mig at vi finder ud af sidst på sæsonen. 
Hvis man trænger til en øl eller sodavand imens man ”arbejder”, så tænker jeg at det kan foregå til 
indkøbspriser. Bare træk 5,- fra priserne på drikkevarer, så passer det nogenlunde. 
 
Det er jo nyt det her, så vi må lige finde os til rette i det og har muligvis overset noget, men hen ad 
vejen så løser det hele sig, det er jeg ikke i tvivl om. 
 
Mvh Sylvester 
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