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GRØN DAG.  Søndag d. 1. oktober 2017   28/09/2017 12:45 

 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl.12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Susanne Drejet Løth, SV25.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
  
Husk relevante arbejdsredskaber! 
  
ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge 
 

 Hans, SV 13, formiddag 
Ud for SP 29-31 
De ener der har rustrøde grenspidser klippes væk. Fjern tidsler og grene der ligger over ener.  
Læg i container. 
  
Ud for SP 23 (parksiden) 
Vend græstørv rundt om de otte nyplantede ener 
  
Ud for SP 25 (parksiden) 
Lug mellem de lave ener (i nærheden af den store kirsebærrod) og kantstik hvis tid. 
  

 Lucas, SP 19  -  Steffen, SP 25. Begge hele dage 
 
Langs SP fra Strandvejen til svinget 
Lug hækken med et mælkebøttejern (start ved strandvejen).  Klip grenene af den lave hæk der 
hænger ud over fortovet. Medbring pude eller skammel til at sidde på. 
Saml i papirsække! 
 
Mellem hovedhus og carport 
Døde træer langs med SV syd (mærket med røde bånd) fældes. Læg dem i kanten af vejen for 
opsamling.  
 

Dorrit S., SP 5, hel dag - Louise, SV 31, hel dag - Nina, SV 11, formiddag 
 

 
Omkring Vandkanten ved den store sø (SP) 
Klip visne, høje gederams, hjortetrøst og andre visne blomster helt ned overalt (noget af dette 
kan måske trækkes op). 

 
Langs stien ved vestbredden efter den 1. bro 
Klip de store græsser, så de ikke hænger ind over Rhododendron. 
Bevar den halvdel af græsplanten, som hænger ud over vandet. 
 
Ud for SP5-7 
Skær gederams og skunk cabbage (med de store blade og gule blomster) helt ned.  
Brændenælder og ukrudt fjernes i bronzeblade. 
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Rolf, SP 31  -  William, SP 31   Begge hele dage 
  
Cykelstien mellem SV35 og carporten. 
Beskær nedhængende grene på den tykke birkegren, som hænger skråt ud over cykelstien. Stå 
eventuelt i traktorens anhænger 
  
I kanten på store ø efter midterste bro 
Der er selvsåede træer, f.eks. el og ahorn, som skal graves op eller skæres ned og pensles med 
roundup. Roundup og pensler uddeles. 
Træerne er markerede med røde bånd! 
  
Langs SP (vejsiden). 
Selvsåede planter i beplantningen langs med SP graves op eller skæres ned og pensles med 
roundup. 
Markerede med røde bånd! 

 

Claus, SV 31, hel dag 
Fredskoven 
Hiv eller grav ask og Ahorn op! 
Hjælp Henning med opsamling af grene til bålplads og anden opsamling. 

 

Axel, SP 7  -  Phillip, SP 7    Begge hele dage 
 
Over for hovedhuset 
Nedskær det lille træ, som står midt i bøgepurret, hvis det er muligt og pensl med roundup 
(uddeles). 
  
Ved SV søen 
Fjern brændenælder i fladpil (vest for søen). Nedskær hylden i fladpilen og pensl med roundup. 
  
Mellem SV 15 og 17 
Lug rhododendronbed og skær hyld bagved (nord for bedet) ned og pensl m. roundup. 
 
Fredskoven 
Hjælp Claus ovenfor med ask og Ahorn, ikke bøg. 
 

Karina, SV19  -  Jan, SV 19  -  Erik, SV 19.   Alle formiddag 

 
Sti fra SV 35 og op til garagen 
Stien kantstikkes. Kast græs i container eller ind bag træerne. 
 
SV syd (tæt på åløbet) 
Fjern rodskud på lindetræet og læg i bunke på vejen for opsamling. 
 
Fjern brændenælder i beplantningen langs med P-pladsen ud for SV 15. 
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Lis, SP 15  -  Alexander, SP 15 - Dorrit Møller, SP 25. Hele dage 

 
Langs SP 23, hæk ud mod parken 
Ukrudt fjernes i hækken 
 
Legehuset 
Sæt bænken ind i legehuset og ryd op. 
 
 
Ved Åkandesøen 
Lug på begge sider af perlestensstien nord for Åkandesøen. Især er der meget ukrudt vest for 
stien. 
Hvor stien slutter er rhododendron op mod hovedhuset dækket af visne snerler, som rives ned 
og lægges i papirsække. 

 

Henning, SP 5, hel dag 
 
Start med at sætte traktoren med anhænger ned på den asfalterede cykelsti ved SV35, så Rolf 
og William kan stå i den, mens de saver grene af birketræ (se ovenfor).  
Mens de bruger traktoren gå til strandgrund og skær alle grene af det lille egetræ, som blev 
savet ned sidste ”Grønne Dag”.  

 
Traktorkørsel:  
Når Rolf er færdig med at bruge traktor anhængeren hentes alle afsavede grene på 
strandgrunden og køres til bålpladsen. Den store stamme efterlades, idet den kan bruges på 
næste års Sct. Hans bål. 

 
Afhentning af diverse ukrudt og afklip til container, bålplads og kompostbunke i skoven. 
 

Alexander, SV 25  -  Ole, SV 11.   Begge hele dage 
 
Det store piletræ ved SV søen: 
Beskær grene, som hænger ned og vanskeliggør græsslåning og tager udsigt.  
Læg alt afskåret i 1 bunke for opsamling. 
 
Ved vendeplads ved SP 37: 
Beskær toppen af tjørnehækken langs med carport til vejen. 
Lug grundigt mellem taksen vest for vendepladsen. Alle selvsåede gevækster skal graves op 
eller pensles med Roundup.   

 

Headmaster 
Susanne, SV 25, hel dag 

 
Hjælper til i parken efter behov 

 

 
 

Rigtig god arbejdslyst  


