
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
 

 
GRØN DAG.  Søndag d. 28. april 2019 
 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Annette Kristensen SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 
Headmaster skal sørge for at traktoren er køreklar, og før de tilmeldte beboere mødes ved SP37 
vendepladsen, skal traktoren med kæpskinner og 3 nyindkøbte trillebøre hentes, så de, der ikke 
selv har trillebøre, kan låne. Husk græsfrø. 
 
Klip græsser langs Vestbredden. Læg i en bunke under birketræet ved mellemste bro. Opgrav de 
3 små, visne rhodoer i ”trekanten” og lug bedet. Læg de 3 rhodoer under birketræet. Lug 
Vestbredden og fordel spagnum her og under rhododendron på den store ø. Plant en 
syrenhortensia hvor Lars og Jørgen har fjernet en stub sydøst for nordligste bro.  Vand planten 
grundigt. Tomme spagnumsække rulles sammen og lægges i beboernes skraldeposer - hvis de 
tillader. Snerler hives op, hvis der er tid. 
Bettina SP3, Tamara SV11, Annette Kristensen (headmaster) 
  
Traktorkørsel: Start med at køre 4 sække spagnum til den mellemste bro.  Lug snebærbede lags 
SV15 og SV17 og læg det opsamlede i papirsække, som tømmes i en container. Sidst på dagen 
samles bunken under birken ved den store sø op og lægges i den store container. De ca. 5 
tiloversblevne sække spagnum køres til garagen og lægges helt fremme i garagen. Traktoren 
sættes bagved og anhængeren ved siden af. 
Claus SV31  
 
I den store eng sås græs, hvor der er trampet muldvarpeskud ned.  Medbring en ”bøtte” til 
græsfrø. Riv først jorden, strø græsfrø. Riv igen og vand - brug vandkande med spreder. Tag vand 
fra én af søerne. Fjern kviste i kanten af beplantningen på vejsiden langs SP 3-SP37. Læg 
kvistene ind bag buskene. 
Janni SP21, Anette SV13 (formiddag), Britta SP23 (formiddag).  
  
Opgrav og genplant 3 rhododendron fra bedet mellem SV15 og SV17. Gennemvæd først 
jordklumperne ved at dyppe den i søen eller i en spand med vand. Plant en rhodo i bedet ud for 
SV13, en rhodo i første bed vest for stien (ud for Inge- Marie) og en rhododendron i bed nr. 2 vest 
for stien. Der er markeret med pinde med røde bånd.  
Opgrav en stor stub i den smalle beplantning tæt på den nordligste bro øst for den store sø 
(Bettina kan anvise). Læg stubben under den store birk ved mellemste bro.  
Plant 2 taks i hækken mellem SP og Christiansgave. Headmaster anviser. 
Hvis der er tid tilbage, opgraver Lars og Jørgen selvsåede ask og ahorn i fredskoven. 
Hans luger, efter plantning af en rhododendron, beplantningen langs SVsyd med sargentæbler og 
hvidfrugtet røn. Mælkebøtter skal op med rod, brug mælkebøttejern. 
Lars og Jørgen Fleron SV21, Hans SV13 (formiddag) 
 
Læg de sidste 2 rhodoer i bedet mellem SV15 og SV17 i container og lav et bed med 
gennemgravet jord uden sten og rødder. Plant tre syrenhortensia, Magical Fire. Bedet skal være 
ca. 3 m i diameter. Planer, riv og så græs i den resterende del af det tidligere rhododendronbed.  
Kaj SP23, Iver SV11 formiddag 
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Så græs hvor der er trampet muldvarpeskud ned på parkeringssiden af SVnord. Riv først jorden, 
strø græsfrø, riv igen og vand - brug vandkande med spreder. 
Hjælp Hans SV13 med lugning af beplantning langs SVsyd. se ovenfor. 
Jan SV 19 (formiddag) 
 
Tom SP13 har på forhånd rigget pumpe og slanger til i SV området, så der kan vandes grundigt. 
Start med at vande planterne umiddelbart nord for SVsyd. Det drejer sig om: de små sargentæble-
buske og hvidfrugtet røn samt 6-8 små taks langs laden. På skråningen fra SV syd ned mod søen 
blev der på sidste grønne dag sat 6-8 små ener, som også skal vandes. Herefter vandes 
snebærrene langs SV15 og SV17. 
Endelig vandes de 7 runde rhododendronbede, som nu er blevet luget samt de nyplantede 
syrenhortensia mellem SV15 og SV17. 
Beskær rhododendron efter behov og fjern visne grene. Læg under birketræet eller i container. 
John SP19, Tom SP13  
 
Lug de runde SV bede og læg ukrudt i container. Læg et lag findelt spagnum på 4-5 cm i bedene  
(3-4 sække). De tomme sække rulles sammen og lægges i skraldespanden hos Anne Grethe 
Inger-Marie SV17, Nina SV11 (eftermiddag), Karina SV19 (formiddag) 
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