
Aktivitetsdage ”Grønt arbejde” i Ketteholm – 2009 
Alle Ketteholmere er meget velkomne til møde op på en aktivitetsdag og hjælpe med arbejdet 

Dato Arbejder 

29/3 kl. 11 Sætte bedkanter ved bedene under lindetræer ved nr 57 og fyld op med flis. 

5/4 kl. 10 Beskære 3 træer ud for nr 57 og 83.  

Sætte bedkanter ved bedene under lindetræerne ved nr 83 og fyld op med flis 

Gøde græs. Skære græskanter langs fliser fra 129 til p-plads. 

13/4 kl. 10 Skære græskanter langs fliser fra 101 til 83 og rundt om petanquebanen. Jævne 

indersiden af dværgmispelhæk og så græs. Derefter aktivitetsdag. 

20/4 kl 18.30 Trimme buske og træer af hensyn til græsslåning. 

Efterplantning af rønnetræer ud for 29 til 47. Fjerne gl. opbindinger. 

28/4 kl.18.30 Skære græskanter langs fliser fra 81 til 91 og 81 til p-plads. 

9/5 kl. 10 Klippe nordlige pilehøj ned. Sætte bedkanter ved bedene under lindetræerne 

mellem 57 og 83 og fyld op med flis 

24/5 kl. 10 Slå græs langs tjørnehækken. Sætte bedkanter ved bedene under lindetræerne ved 

skraldegården og fyld op med flis. Skære græskanter langs fliser fra 73 til 57. 

7/6 kl. 10 Klippe tjørnehæk. Klippe bøgehæk. Klippe dværgmispelhæk. 

15/6 kl. 18.30 Skære græskanter langs fliser fra 55 til 65 og 55 til p-plads. 

21/6 kl. 10 Sætte bedkanter ved bedet under lindetræerne ved 29 og fyld op med flis. 

Skære græskanter fra 39 til 49 og 47 til 29. 

4/7 kl. 11 Rydde op i hønsehuset og gøre klar til: 

Sommerafslutning. Grillaften og hygge ved hønsehuset. 

16/8 kl. 10 Luge bede under lindetræer. Fjerne opbindinger ved rønnebærtræer. 

23/8 kl. 10 Beskære pilehøjen udfor 57 – 65 

1/9 kl. 18.30 Skære græskanter. Fjerne fliser ved petanquebanen 

6/9 kl. 10 Fræse og jævne område ud for 117 – 129. Så græs.  

15/9 kl. 18.30 Fælde asketræer. Skære græskanter. 

27/9 kl. 10 Beplantning ved Havnevejen beskæres.  

11/10 kl. 10 Klippe tjørnehæk. Klippe bøgehæk. Klippe dværgmispelhæk. 

7/11 kl. 10 Beskære lindetræer. Derefter vinterafslutning hos ? kl. ? 

  

  

 

Der vil være kvitteringssedler i hønsehuset for hver grøn dag. Husk at kvittere for den tid I har arbejdet. 

De ”Grønne” er foreløbig: Per Munk 61, Michael Macon 77, Christian Skikkild 81, Michael Sørensen 87, 

Jimi Nielsen 85, Per Bang 105, Henning Meyer 109, Per Irgens 111, Jens Munk 113, 

Peter Kristensen 125. 

Brænderholdet er: Michael Macon 77, Per Enselmann 83, Henning Meyer 109, Linda Petersen 113. Holdet laver selv en plan om 

hvem der brænder hvor og hvornår. Plan over området vil være i hønsehuset snarest.  


