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MUNKEN

Så er Munken atter på
gaden med nyt om dette og
hint. Til dette nummer har
redaktionen modtaget flere
indlæg, hvilket vi
selvfølgelig er glade for. Vi
opfordrer til at den gode
trend fortsætter.
I dette nummer lægger vi
ud med en artikel om
spildevandsgruppen. Vi
siger farvel til een beboer –
og goddag til en anden. Og
så stifter vi bekendskab
med de oprindelige
beboere på Olinegård.
Blandt andet.
På redaktionen siger vi tak
for opbakningen.
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En rutinepræget formiddag på
Munksøgård.
Set og fortalt af Lars-Ole Feddersen.
Lige hjemkommen efter gårsdagens natarbejde, en
smuk cykeltur gennem morgendisen mandag d. 28.
marts 2011, ser jeg Hanne Andersen fra Senior og
Jacob Harboe fra Familie i en tidlig solstråle på bænken
foran fælleshuset her i Andel. Lettere nysgerrig går jeg
over for at høre hvad de har gang i af sjove ting, for de
har en del udstyr med sig på trækvognen. Hanne og
Jacob svarer at de holder pause fra den sæsonbetonede
urinudkørsel, mens traktoren er ude på marken for at
tømme tanken med urin, hvorefter de begynde at
fortælle:
En del af udstyret er lejret udefra fra fx LOXAM Udlejning på Københavnsvej, som ejer dykpumpen, der
er en fire tommers dykpumpe som trækker 2500 liter
pr. minut, så det er en kraftig sag.
I fx Andels tank er der 20.000. liter pr. tank. Vi tømmer
2. stk. tanke denne mandag, fordi urinen skal modne
mindst 3. måneder inden tømning. Det er for at mindske
lugtgenerne, idet der sker en form for modningsproces
mens urinen befinder sig i tankene. Således befinder
urinen i de seks tanke sig i en rotationsordning, lidt på
samme måde som når man brygger whisky på fabrik,
siger Jacob med et blink i øjet.
Pausen er forbi, for nu kommer Morten kørende igen...
Morten er lejet hos Karl Jensen Maskinstation. Han
kommer med en stor tank som kan rumme 16.000. liter
pr. tank. Vi regner med at køre 110.000. liter urin ud i
dag. Morten er en glad mand som denne dag har
medbragt sin 5. årige søn, der ikke gad i børnehave når
han kunne komme på arbejde med Far i den store
traktor. Knægten går ellers i en landbørnehave med
masser af udendørsaktiviteter for rigtige drenge. I det
hele taget er der ikke meget som er ligesom i de gode
gamle dage, hvor en Ferguson var noget borgelige
ministre anvendte som tænketank... Førerhuset er en
teknologisk højborg, hvor Mortens raske knægt
fordriver pausen med at se DR-Ramasjang på
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en lille fladskærm direkte fra sattellit. Morten fortæller
at han i realiteten kunne følge med i knægtens TV ude
på marken, for traktoren er styret via GPS og kan reelt
set indstilles og køre af sig selv uden chaffør - det er
bare ikke lovligt endnu.
Et af traktorens vigtigste værktøjer er ganske sigende
computeren, som styrer flowmåleren. Morten indtaster
hvor mange hektar der skal spredes urin på og markens
størrelse, hvilket i dette tilfælde er matriklens areal.
Derpå indtaster Morten urin i alt, hvilket ganske
simpelt er den mængde urin Spildevandsgruppen har
besluttet at fjerne fra de underjordiske tanke. Når
traktorens vedhæftede tankvogn er fyldt indeholder den
15.000 liter urin. Herefter udregner og styrer traktorens
computer selv, hvor stor en del af marken der spredes
urin på pr. kørsel.
Men det bliver mere avanceret, fortæller Morten med et
glimt i øjet og smider sin trumf. Skulle han øge tempoet
og køre hurtigere ude på marken måles det via GPS og
flowmåleren øger udpumpningen tilsvarende så der
stadig kommer samme mængde urin ud på marken. Det
er denne automatik som gør at traktoren i princippet
kunne køre rundt på marken og udføre arbejdet uden
chaffør.
Nedfældet:
Det er meget vigtigt at få med, at urinen ikke bare
spredes ud på marken oppe på bakken. Urinen
nedfældes i marken, hvilket vil sige at der bag
tankvognen er en stor avanceret plov med 24-28
nedfældningsslanger. Lige bag hvert plovskær er der en
nedfældningsslange med en smal munding af hård
gummi, som er monteret således at mundingen befinder
sig nede i den friske revne ploven skærer i jorden og
skyller urinen ud i revnen. Når mundingen er gledet
længere henad den friske revne, lukker revnen sig om
sig selv igen og det meste af urinen befinder sig nede i
jorden. Der er mindst tre fordele herved:
Afskyldningen mindskes og jorden bliver mere frugtbar
af samme mængde urin.
Udvaskningen af urin til vandløb og havet begrænses,
hvorved den heftige algevækst i indre danske
farvande grundet fosforforureningen måske
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holdes i arve.
Lugtgenerne i forbindelse med gyllespredning
begrænses, hvilket måske kan stoppe
udflytningen fra udkantsdanmark ;-)
Dagens akkord skal udfyldes, så Morten og
Spildevandsgruppen skal videre med arbejdet.
Dykpumpen sænkes endnu engang ned i tanken via
trefoden og på ganske kort tid giver Morten signal om
at er tankvognen fyldt. Knægten liver op, for nu kører
han og Farmand igen ud på marken med den
monsterfede traktor. Spildevandsgruppen skfter
ligeledes gear og giver en opvisning i effektiv samt
rationel arbejdsgang, for inden Morten er tilbage med
traktor og tankvogn skal slangerne tømmes for urin,
rulles sammen og alt være pakket på familiegruppens
gule trækvogn. Derpå rulles grejet over til
Familiegruppen og processen gentages.

Slangerne tømmes for urin ved at
man løfter dem op i skulderhøje og så
"går" man dem simpelthen tomme for
urin i retning mod kloakhullet.
Selvom arbejdsteknikken gør brug af
tyngdekraften er det hårdt arbejde,
da de fyldte slanger skal løftes over
skuldrerne på hele ruten.

Er alt pakket ud og klart til Morten, er belønningen en
kort kaffepause. Ellers må de håbe på bedre held ved
næste Bogruppes urintanke, for tid er penge når man
lejer udstyr udenbys.
Hanne fortæller med lettere forpustet røst at: "Det er
jo så lige det lidt kedelige ved jobbet, da det hele skal
pakkes sammen hver gang, før vi går videre til næste
Bogruppe".
Jacob supplerer med: "Det er faktisk lykkedes os at
blive så effektive til dette at vi nu lige akkurat kan
klare tømning af urintankene på en dag, hvor vi
tidligere måtte bruge to dage til arbejdet. Når vi nu
kun skal leje Morten og alt udstyret en enkalt dag
fremfor to, sparer vi faktisk Munksøgård for ret
mange penge".
Hanne og Jacob fortæller begge at de gennem årene
har udviklet måden at pakke vognen på, så det ligger
simpelthen på rygmarven og er vel også en af
grundede til at de har kunnet nedsætte arbejdsgangen
fra to til en enkelt dag.
Et blik på den gule trækvog afslører da også den
rationelle arbejdsgang, for overraskende meget udstyr
ligger nydeligt på sin præcise plads på vognen - hver
gang.
En oplevelse rigere og en hel del klogere på
4urinsorteringen her på Munksøgård går jeg
hjem for at sove efter gårsdagens natarbejde,
mens Hanne og Jacob arbejder videre denne
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Margitta flytter fra Munksøgård
Af Mick Hartt

Det er altid glæde ligt når Munksøgård får nye
beboere. Nye, spændene mennesker at kende,
nye kompetencer, nye kræfter til de fælles
arbejdsopgaver, nye initiativer og måske
endda et par nye legekammerater til gårdens
børn. Desværre koster disse glædelige

vokset sig til en fin størrelse, endnu ikke set
dagens lys. I stedet var der, i skyggen af det
store bygningsarbejde, blot mudder, mudder
og atter mudder. “Det var forfærdeligt,” griner
Margitta: “Jeg lovede dengang mig selv at jeg
kun ville flytte igen når jeg skulle flytte med
fødderne først, så det var slet ikke planlagt at
jeg skulle flytte nu!”
Tingene er dog blevet nemmere siden den
mudrede begyndelse. Busserne kører oftere
forbi Munksøgård, og i 2008 blev centeret ved
Trekroner station åbnet. Desværre er det
stadigt for besværligt, hvis man, på grund af
gangbesvær, er afhængig af at skulle tage
bussen for at købe ind, og i takt med at
Margitta fortæller om sin nye lejlighed, bliver
begrundelsen for hendes flytning indlysende.
Hun kan se frem til at have både en station, et
indkøbscenter, et kulturhus og en lille biograf
indenfor ganske kort gåafstand. Desuden har
hun, før sin tid på Munksøgård, boet 30 år i
Farum, så hun har en del venner og veninder i
byen.
Den brede bekendsskabskreds betyder også
at det, at flytte væk fra et bofællesskab, ikke
nødvendigvis kommer til at blive en stor, social
omvæltning. Dog understreger Margitta at
hun selvfølgelig vil komme til at savne gårdens
dyr, den smukke udsigt og ikke mindst hendes
søde naboer. Som hun selv siger det: “Det er
synd at jeg flytter nu hvor her er blevet så pænt
– men jeg kan jo komme på besøg!”

begivenheder det vemod, som uundgåligt
"Et billede af Margitta i sin stue, der er fyldt med
flyttekasser. Det er et stort projekt at flytte
følger med når gamle, garvede beboere, af
forskellige årsager, vælger at flytte. Denne
gang er det Margitta, fra bolig 53, som forlader
Munksøgård og flytter til Farum.

Og det håber vi at hun vil! Margitta flytter i
morgen, den 2. juni 2011, og alle os på
Munksøgård ønsker hende held og lykke og
håber at hun vil finde sig godt tilpas i Farum.

Margitta, der er 67 år og pensioneret, har
været med ved de første indflytninger for knap
11 år siden. Hun ler alt imens hun husker
tilbage
til
en
tid,
hvor
landskabet
omkring Munksøgård var noget anderledes
end i dag. Til trods for at alle 100 boliger
dengang stod funklende og nye, havde al den

Tak for denne gang, Margitta!
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Olines børnebørn, oldebarn og tipoldebarn
Af Annelise Jensen

i sin barndom. Der var mange fester og meget
selskabelighed i den store familie dengang. Ved
rundvisning i stuehuset blev den daværende
indretning forklaret af Karen Margrethe. Da hun
stod i stuen hvor Signe, Lone og undertegnede
har atelier kaldte hun den storstuen. Her stod
lange borde og bænke når der var dækket op til
de mange familiemedlemmer. Hun kunne huske,
at der havde været en dør. Den er blændet nu,
men kan stadig ses. I det hele taget er der lavet
noget om i huset. Der har været flere døre ud til
gården. Ca. midt i stuehuset kom man ind i
”Folkestuen” Her spiste man til hverdag med
piger og karle og også ved mindre
sammenkomster. Karen Margrethe kunne da

Lørdag den 18.2.2011 havde vi fint besøg her på
Munksøgård.
Det var Karen Margrete Müller, Bente Jensen,
Susan Margrethe Müller og Tanja Margrete
Müller.
De to første er begge børnebørn af Oline Hansen
her fra Munksøgård. Susan er Karen Margretes
datter og altså oldebarn af Oline og Tanja er
Susans datter og altså tipoldebarn af Oline.

huske at morbror Hans altid sad for bordenden.
Det er vores nuværende cafestue, og her sad vi
også og drak kaffe med gæsterne. I den næste
stue ud mod gangen var der soveværelse i Olines
tid. Køkkenet ligger hvor det altid har været. Det
er også meget logisk med spisekammeret og
jordkælderen. Det lille rum til venstre for den
nuværende hoveddør har været aftægtsrum. Her
boede altid et ældre medlem af familien. Karen
Margrethe kunne huske at tante Gerdas mor
boede her. Det gjorde man dengang før
plejehjemmenes tid. Man tog sig af de gamle i
familien.

Besøget var kommet i stand ved at Jens Asger fra
nr. 29 var ude og holde et foredrag. Efter
foredraget var der den dejligste
porre/kartoffelsuppe. Jens Asger sagde til den
søde pædagog på institutionen, at det var da
skønt for sådan en økologisk halvbonde som
ham. ”Nå hvor bor du?” , spurgte hun. ”På
Munksøgård”, sagde Jens Asger så som
sandheden er. Der blev et øjebliks tavshed – og
den søde pædagog, Susan sagde: ”Der boede min
oldemor!”. Så var den kontakt skabt. Et besøg
her på Munksøgård blev aftalt, fordi Susan meget
gerne ville se Munksøgård og meget gerne give
sin mor og moster og datter den oplevelse.

I haven kunne Karen Margrete huske højen og
spurgte om den stadig var der. Det er den. Det er
der hvor de store bøgetræer står i det nordlige
hjørne hen mod Ejergruppen. Denne høj fik
Oline etableret så hun kunne sidde her med sit
håndarbejde og se spirene på Roskilde
Domkirke. Hun fik også etableret en stor
urtehave med mange frugttræer. Det er der hvor
parkeringspladsen er nu.
I haven er der kun træer og græs nu. Men i Oline
tid har der været mange stauder og hun forærede
ofte nogle væk til familie og venner.
Oline havde vaskehus i forbindelse med den
runde vandtank i hjørnet mellem stuehus og
grisestalden. Og der blev rullet tøj med den rulle
vi har stående i cykelstalden

Og det blev en dejlig oplevelse for os. Karen
Margrete er født i 1918 og altså 93 år og. Bente er
“Lille Bente” –født i 1933 og altså 78 år.
Karen Margrete kunne tydeligt huske sin
mormor Oline. Hun har ofte besøgt Munksøgård
6
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Oline lavede rigtigt meget håndarbejde. Hun
syede og strikkede og vi kan i hendes dagbog for
året 1912 se hvor meget hun har produceret på et
helt år. Karen Margrethe kunne huske, at til
fødselsdage kom der ofte et par sokker eller en
flip fremstillet af Oline. Senere begyndte Oline at
væve meget også, men Karen Margrethe mente,
at det var efter flytningen fra Munksøgård til
”Vesterled” i Himmelev (senere ”Dyrehøj”) på
Sognevej overfor Superbest.
Dette hus blev bygget da Oline og Hans flyttede
fra Munksøgård for at sønnen Hans Rasmus
Hansen og hans kone Gerda kunne overtage
Munksøgård. Hans Rasmus (Morbror Hans) var
blevet uddannet på Landboskolen forinden.
Han indførte mange forbedringer på
familiegården. Elektricitet blev indlagt, stalden

hun ville køre med. Det ville hun gerne og de sås
derefter. Begges familier var med i
højskoleforeningen omkring Roskilde Højskole
med Thomas Bredsdorff. Vilhelm var bestyrer på
Mejeriet ”Hedelykke” i Hedehusene, da han
mødte Karen Kirstine. Da de var blevet gift,
købte de mejeriet Tofthøj i Viby. Det var et
forfaldent sted og der blev muret sten rundt om
hele ejendommen for at forbedre den. Karen
Kirstine og Vilhelm fik 7 børn. De overtog den
store ”Vibygård” fra familien Foss, for at kunne
forøge produktionen af Emmentalerost. Denne
type ost havde de specialiseret sig i og den blev
ikke produceret andre steder i Danmark. Det var
blevet en stor succes med god afsætning eksport
til USA. Familien flyttede til Vibygård med 30
værelser og der blev indkøbt mere end 100
stykker malkekvæg for at produktionen kunne
forøges. Det gik rigtigt godt indtil et voldsomt
udbrud af mund-og-klov-syge satte en stopper for
det. Køerne blev slået ned og familien flyttede
tilbage til den mindre Tofthøj, stadig med
mejeribrug.

ombygget og hårdt tag lagt på alle længerne.
Udover landbruget passede Hans Rasmus
hvervet som sognerådsformand og sognefoged i
mange år.
(Mange af Karen Margretes erindringer stammer
altså fra tiden hvor Hans og Oline var flyttet fra
Munksøgård til Vesterled, men stadig kom her på
gården hos morbror Hans som var samlingspunkt
for familien til alle fødselsdage m.m.m)

Karen Margrete er ældste datter af Karen
Kirstine og Vilhelm. Hun overtog interessen for
håndarbejde fra sin mormor Oline. Hun tog
realeksamen på Katedralskolen i Roskilde. Hun
var først i Norge og kom derefter til Sønderborg
Håndarbejdsseminarium og blev uddannet
væver. Hun blev der et år ekstra som underviser.
Men så blev hun forlovet! Med en tysker Erich
Müller. Hun fik faktisk også et job i Sydtyskland
Men i årene op til 2.verdenskrig var det noget
usikkert og Erich syntes ikke hun skulle arbejde
der. Han blev indskr evet i den tyske hær og blev
sendt til Stalingrad. Det tog hårdt på helbredet,
og han døde ung.
Karen Margrete har boet i udlandet i mange år
og interesserer sig indgående for hvad der foregår
i disse lande.
Hun bor nu på ”Margrethegården” i Roskilde.
Her spiser hun flere gange om måneden, men
tager også ud i byen. Broren Søren Vilhelm
(7.barn af Karen Kirstine og Vilhelm) bor også
på Margrethe gården. Søsteren Bente er skrevet
op til bolig her. Og det er datteren Susan også.

Karen Margrete og Bente er døtre af Oline og
Hans’ 3 barn, Karen Kirstine Margrete Hansen,
og Vilhelm Petersen. De mødte hinanden en dag,
da Karen Kirstine var på vej ud af vejen mellem
Hedehusene og Roskilde (den gamle landevej).
Vilhelm kom kørende, stoppede og spurgte om
7
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Bente er først født i 1933 og er 6.barn af Karen
Kirstine og Vilhelm. Hun kan af naturlige årsager
ikke huske sin mormor på Munksøgård.
..
Hun har kun været 3 år da Oline døde i 1939.
Bente og ægtefælle overtog Syvgården i Viby.
Hun har arbejdet indenfor kontor i mange år, og

den senere byggede svinestald og stuehuset. Man
kan finde gamle inskriptioner hugget ind i
bjælker og taget er hævet i den sydøstlige længe.
Det ældste stuehus har vi ingen oplysninger om,
men det nuværende bærer årstallet 1867
Oline er født og opvokset på Egegården i
Himmelev. En af de gårde der ikke blev flyttet ud
ved udskiftningen. Egegården ligger stadig i
Himmelev Bygade og er børnehave i dag. Hans
voksede op i Veddelev på Veddelevgård.
Både Hans og Oline var driftige folk.
Hans havde som ung været på højskole og
landboskole. Han var meget politisk interesseret
og tog del i ”Riffelbevægelsen” under den stærke
venstreopposition mod Estrup i 1880’erne. Han
var også medlem af skytteforeningen og vandt
mange sølvplader. Han købte gården i 1888 for
41.000 kr.
Det var en stor sum og der måtte arbejdes hårdt
af både store og små. Hans blev foregangsmand
med hensyn til landbruget. Han indførte nye
afgrøder bl.a. foderroer. Han pløjede med nye
effektive amerikanske plove, installerede
tærskeværk og hakkelsesmaskine. Ret tidligt
anskaffede han slåmaskine, aflægger og
selvbinder. Der var pumpeanlæg til vanding af
dyrene i stalden. Og til stuehuset blev der indlagt
vand i 1915. Ofte blev nye metoder afprøvet og
landmænd fra omliggende gårde kom og blev
inspireret. Hans blev valgt ind i sognerådet, lige
som han var revisor i andelsmejeriet Brokilde,
tillidsmand i Den Sjællandske Bondestands
Sparekasse og kasserer i den lokale
hesteassuranceforening. Senere blev han
sognefoged, lægdsmand og giftefoged.

bor nu i Roskilde.
Bente har været på Munksøgård i vores tid, på
besøg i Seniorgruppen, og også for at købe ind
hos Bjarne i gårdbutikken.
Ved mødet med Olines efterkommere talte vi
meget om Munksøgårds historie og Olines liv.
Jeg fortalte at gården oprindeligt lå i Himmelev
Bygade. Ved udskiftningen og landboreformen
skulle landbrugsdriften effektiviseres og
produktionen øges. Her blev gårdene flyttet ud
fra de små landsbyer med tilhørende små strimler
jord. Man flyttede de gårde med færrest børn
længst væk – mod at de fik hjælp af de øvrige
gårdmænd. Både til selve flytningen og
efterfølgende med produkter. På gården boede en
enke og hendes søn. Gården blev således flyttet 2
kilometer sydøst for byen i 1798 og fik
matrikelnummer 14a af Himmelev. Navnet
Munksøgård er først kommet til senere. Det er
Oline, der har navngivet gården efter
”Munkesøerne”, en gammel tørve-og lergravogså kaldet ”Lidtgodt” i området hvor RUC nu
ligger og også det sumpede område foran.
Materialerne er genbrugt til at bygge
staldlængerne på Munksøgård. Det fremgår
tydeligt at de to af staldlængerne er ældre end

Hans og Oline blev gift på Olines 19-års
fødselsdag den 13.april 1889.
Oline havde forinden været en sommer på
Vallekilde Højskole hos Ernst Trier og Sigrid og
Poul Hansen. Dette højskoleophold blev en
betydningsfuld oplevelse for Oline. Der blev i
hjemmet sunget meget og børnene fik tidligt en
interesse for åndelige problemer. Oline var meget
virksom med mange ting: hun malede,
broderede, hæklede, strikkede, lavede træsløjd og
sang med børnene, ligesom hun fortalte historier.
Og hun interesserede sig for mennesker og var
meget gæstfri. Hun uddannede sig en sen alder til
hjemmevæverske. Oline var meget socialt
8
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bevidst. Hun var med til at starte de første
hjælpekasser (forløberen for sygekasserne) og gik
ofte selv ud med hjælp til værdigt trængende. Det
gjorde hun også i 1920’erne under den spanske
syge. Oline lagde også hus til soldater fra ”Tunestillingen” (fra Roskilde Fjord til Køge Bugt),
som boede rundt på bøndergårdene i området og
skulle have mad, vask m.m.

plantningen af ”Kvindernes Eg” i området nord
for Højskolen (nu kendt som Stryhnsbakken).
Egen står der stadig med en mindetavle
:”Kvinder plantede Egen ”.
Det blev en lang snak og den kunne være blevet
endnu længere.
Men Karen Margrete blev lidt træt efter at vi
havde vist hende rundt i gården og stalden.
Besøget endte i Bjarnes butik ”Aftensol”, hvor
alle købte ind til aftensmaden. Karen Margrete
fik øje på de fine rosenkål i kassen og dem ville
hun gerne købe 3-4 håndfulde af. Og så nogle
bananer.

Både Hans og Oline var aktive i den lokale
højskoleforening. Roskilde Højskole blev
planlagt og bygget og åbnede i 1907 med Thomas
Bredsdorff som forstander. Der var meget
praktisk arbejde der skulle udføres og
efterfølgende var der mange arrangementer med
fester og foredrag af tiden kendte åndspersoner.
Der udspandt sig et aktivt liv omkring højskolen,
som blev en af de mest søgte i landet ikke mindst
p.gr.a Thomas Bredsdorffs frisindede og levende
undervisning

Vi vinkede farvel og lovede at sende nogle af
materialerne, og med aftale om deltagelse i
julemarked på Munksøgård.
Susan havde medbragt et fint billede, med 5
generationers kvinder, hvoraf Karen Margrete
var den yngste på under 1 år. Dette billede
affotograferede vi. Men forhåbentlig kan vi få
lavet en professionel kopi.

Da kvinderne fik stemmeret i 1915 deltog Oline i
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Ny beboer i bolig nr 4
Af Mick Hart

Så er vi nået midten af april 2011, og forårssolen
aflægger fra tid til anden et dagsvisit. Det er en
skøn tid, hvor sneen næsten er glemt, og man nu
blot afventer at blomster og træer skal springe i
flor. Det er også på denne tid at Munksøgård kan
glæde sig over at have fået en ny beboer i bolig
nr. 4 i ungdomsbogruppen. Dog er 'ny'
en misvisende betegnelse, da Rune Sjødahl de
sidste syv måneder har boet til fremleje i bolig nr.
2. Til trods for at Rune flytter til en etværelseslejlighed, som pladsmæssigt er identisk
med den han flytter fra, kan han nu nyde
tilværelsen som fast Munksøgård-beboer.
Afstandsmæssigt har flytningen næsten været så
kort, som man kunne ønske sig, idet bolig nr. 2
og 4 er nabolejligheder, så ejendele har
bogstaveligt talt været rakt fra dør til dør.
Flytningen har også været en mulighed for at
medtage erfaringen, med begrænset plads i bolig
nr. 2, til optimering af den fremtidige indretning.
Dette har blandt andet medført opførelsen af en
hems, der udnytter lejlighedens høje afstand til
loftet og giver ekstra sengepladser til når Runes
børn, Frida og Sylvester, er på besøg. Hver
en krog må gennemtænkes når op til tre
mennesker skal bo på kun 33,40 kvadratmeter,
men vi håber at Rune, trods de trænge kår, vil
falde godt til i sit nye hjem. Rune ønskes hjertelig
velkommen!
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Et vandbaseret foredrag
Af Mick Hart

Det var en mindre flok på syv mennesker som i går, tirsdag den 19. april 2011 klokken 20:00, var mødt
op ved solnedgang i andelsbogruppens fælleshus for at høre Kåre Netterstrøms foredrag om
vandvitalisering. Foredraget startede med at Kåre placerede et par glas med almindeligt postevand
ovenpå en vandholdig metalboks, en såkaldtgennemstrømningsenhed, i et halvt minuts tid, hvorefter
forsamlingen fik lov til at smage nærmere efter. Det vakte en del forundring, da flere personer ytrede
at kunne smage en forskel,
men ikke kunne karakterisere
præcist hvad.
Foredraget
forsatte
med
fortællingen om østrigeren,
Johann Grander, der, gennem
privat eksperimentering for 25
år siden, opdagede at vand
skulle
opnå
ganske
særlige egenskaber med den
rigtige forbehandling. Disse
egenskaber skulle efter sigende
være en forenkling af vandets
intermolekylære
strukturer,
altså
sammenspillet
mellem vandets
molekyler,
som
medfører
mindre
kalkaflejring, mindre slam og en bedre bakterieflora. Dette vand, det såkaldte vitaliserede
vand eller Grander-vand, skulle endda også kunne revitalisere almindeligt vand ved at overføre sin
information og således forbedre vandkvaliteten betragteligt.
Gennem foredraget blev forsamlingen også præsenteret for en række forskellige Grander-produkter, fra
smykker med vitaliseret vand til vitaliseringsstave og -plader. Sidst, men ikke mindst, var der også den
store gennemstrømningsenhed, der skulle kunne revitalisere postevand til en hel bogruppe. Da en
gennemstrømningsenhed koster 15.000 kroner, blev et hurtigt overslag at det ville koste omkring
80.000 kroner, inklusiv montering, for at få revitaliseret vand i Munksøgårds fem bogrupper.
Arrangementet sluttede i bedste Tupperware-stil, hvor begejstrede kunder kunne købe produkter med
hjem, og alt i alt virkede de fremmødte godt tilfredse med aftenens begivenhed. Spørgsmålet er så blot
nu om kaffe, brygget på revitaliseret vand, kan kaldes Grander Noir?
Tak til Kåre Netterstrøm for det fine oplæg, og tak til Charlotte Schmidt Olsen og Eva Diekmann for et
godt arrangement! Yderligere oplysninger kan findes på Granders hjemmeside: www.grandertechnologie.com/dk/
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præmiedyr undersøges nøje og belønnes hver
med rosette og et diplom.

Olinehave er indhyllet i et virvar af snik-snak,
børnelatter, pels og fjer. Til trods for at regnen
endnu ikke har indfundet sig, virker vejret
ubeslutsomt, og en småkølig brise puster
blidt før et par forsigtige solstråler titter frem
mellem skyerne. Det er søndag, den 29. maj
2011, og den gamle have er centrum for
Munksøgårds tredje minidyrskue. Umiddelbart
ligner dyrskuet sig selv, i sin sædvanlige,
hyggelige form, men visse ting er ændret siden
sidst.

Hanne bifalder det gode samarbejde. Særligt
fremhæver hun et positivt, nyt tiltag i
kæledyrsgruppen, hvor de unge
juniormedlemmer, Linnea, fra bolig 21A, og
Silje, fra Skovbæltet, har vist sig at være yderst
pligtopfyldende, ansvarlige og effektive: “Silje
har
f.eks.
ordnet alle
burene inde
i
skurvognen
helt alene,
og Linnea
hjalp
mig
med
at
klippe
klovene på gederne. Det jo egentlig sådan
noget voksne gør, men det er jo rigtig dejligt at
der er sådan nogle dygtige piger med!”

“Det er helt p rofessionelt i år,” siger Hanne, fra
bolig 94, der sa mmen med Pernille, fra bolig
11, Sarah, fra
bolig 47, Camilla,
fra
bolig
67,
Maria, fra bolig
65, Kim, fra bolig
94 og Hans, fra
bolig 98, har stået
i spidsen for dette
års dyrskue –
godt hjulpet af Lillemandsgruppen med
Jeanne, fra bolig 50, i spidsen: “Vi har fået sat
de store dyr ét sted og de små dyr et andet
sted, så ikke der bliver kaos med at de store
træder på de små.”

Det skorter heller ikke ligefrem på hygge og
god stemning! Munksøgårds cafégruppe, som
driver Munkestuen, har, i dagens anledning,
bagt boller og lavet lagkage til de
glade dyrskuegængere, og som prikken over
i’et afsluttes dyrskuet med dukkeforestillingen
“Trip
Trap
Træsko“
af
Olsens
Teater.

På mange måder kan man kalde dyrskuet for
et “sammenskudsgilde”, for sikke en masse
dyr! Der er
ikke tal på
hvor
præcist
mange
forskellige
slags dyr,
der
er
samlet
i
haven,
men der er både køer, kaniner, marsvin, rotter,
grise, geder, kyllinger, katte, fisk, hunde og en
pony, så dyrskuets to dommere, dyrlægen
Michael og dyrepasseren Annlie, har rigeligt at
se til! Alle de deltagende

Det
eneste
spørgsmål,
der
nu
er
tilbage,
er
hvad vi kan
vente i fremtiden. “Vi er ikke gået over i
kategorien med sovedyr endnu, men det kan jo
komme! Det er der faktisk andre steder jeg har
set, på børnedyrskuer, at man gør.” griner
Hanne. Da hun bliver spurgt om vi skal
forvente et fjerde dyrskue på Munksøgård i
2012, er hendes svar et utvetydigt “JA!”, og det
er vi mange som vil se frem til med spænding!
Tak til alle arrangører, deltagere og gæster af
dette års dyrskue!
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