
Vi elsker vores kolonihaver i Haveforenin-
gen Enghave! Hver af de 83 haver byder på 
sin egen historie, drøm og taknemmelige 
ejer. Nu skal endnu en sæson i gang. Men 
desværre må nogle af os nu tænke på frem-
tiden med nervøsitet og uvished om, hvad 
den vil bringe.
Derfor beder vi jer inderligt om at huske 
på de uerstattelige værdier som stedet her 
allerede rummer, når I former planerne 
for fremtiden. 
Vi håber på det bedste og ønsker at bi-
drage med alt det, vi kan.

Mange hilsner og med ønske om et godt 
samarbejde
Bestyrelsen
- På vegne af haveforeningen
Lotte Salling: 
60681215/lotte@HF-Enghave

”Som kristen har det givet mig en ekstra ro i 
sindet at holde have på netop kirkens jord. I 18 
år har jeg haft min have, og jeg har slået rod.  
Jeg håber og beder til, at det må vare ved i mange 
år endnu.                                        Steffen, have 2

Vi håber, at den glæde, som vi har ved 
haverne, smitter og er synlig i området. Lø-
bere, skoleelever, forældre med barnevogn 
og hundeluftere får et smil og et hej, når de 
kommer forbi på gangene. Vi kender folk i 
nærområdet, som begejstrede kommer og 
spiser fødselsdagslagkager og snobrød og 
nyder det rolige liv her i Enghave.

”Det er her, vi holder vores sommerferie. Vi har 
holdt alle børnefødselsdage her, siden vi overtog 
haven.  Det er i lokalmiljøet omkring kolonihav-
en, at Bertram har lært at cykle.
                                         Robert & Solveig, have 9

”Min trivsel og mit livsmod blomstrer efter en 
dag i haven. Når kirkeklokken ringer 
 tager jeg  hjem med røde kinder og indre glæde. 
   Hjælp os med at bevare vore haver og vort åndehul.                                                                                                                                         
                                                                Birgit, have 13

Tulipanerne er på vej op, musvitterne flyt-
ter ind i de ledige , og vi flytter ud i vores 
elskede kolonihaver ved Åby Kirke. Vi 
glæder os alle til endnu et sprudlende som-
merhalvår!
Det er derfor også sorgfuldt for os at høre, 
at I muligvis kan få brug for noget af jor-
den, som de skønne haver ligger på. Vi 
værdsætter nemlig hver eneste kvadratme-
ter i det rolige område bag Åby Kirke.

Folk er altid i gang med nye projekter i 
haverne. De anlægger en køkkenhave, byg-
ger et skur eller graver en lille dam for at 
lokke frøer til. Langsomt formes haverne 
til noget dybt personligt og for alle uerstat-
teligt. Hver især og sammen planlægger og 
drømmer vi om fremtidige år i haven. Det 
spinder et kærlighedsbånd til haverne, hi-
nanden og området.

”Jeg forspirer altid alt hvad jeg kan komme i 
nærheden af for at se, om det vil lykkes!
Jeg har taget tomatfrø med hjem fra Spanien og 
fået chilifrø fra Gambia.  Alle de bedste ting i mit 
liv samler jeg i min have.                                          
                                                    Nynne, have 10 

”Gennem 12 år har vi opbygget haven. Flyttet 
jord, hentet sten,bygget ud, og skabt det sted, det 
er i dag.”                           
                                           Mette & Thean, have 7

En inddragelse af haverne tættest på 
kirken vil berøre os alle i haveforeningen. 
Både de der ville skulle flytte fra deres 
unikke haver, og os der bliver tilbage. Vi 
vil alle miste venner og legekammerater. 
Men også glæden ved det sammenhold og 
fællesskab, som vi har på kryds og tværs af 
havegangene i vores lille forening, vil lide 
skade. Et sammenhold og fællesskab, som 
de nederste havelejere bidrager engageret 
til. 



Vi elsker vores haver ved Aabyhøj kirke
Lad Enghaves snart 90 år gamle havetradition

blomstre videre ind i  fremtiden


