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Formandens hjørne   

Rotter i området? 

Lidt til smilebåndet   

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 

Halloween  
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Så går sommeren på hæld, og vi er igen på vej 

over i det smukke og farverige efterår.  

 

Sommeren har dog heldigvis været god ved os 

i år og givet mulighed for mange gode timer i 

haven.  

 

Starten på efteråret fik vi fejret med en 

dragedag, der blev et stort tilløbsstykke. I kan 

læse mere om dragedagen i avisen. 

 

I den kommende tid bliver el ledninger gravet 

ned i vores område. 

 

 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

Toftholm Avisen 
Parcelforeningen Toftholms lokalblad 

www.gftoftholm.dk 

 

Redaktion: 
 

Käthe Petersen  

Hybenvænget 26  

Tlf. 44 84 65 16  

 

E-mail adresse: 

kathe@petersen.mail.dk 

 

 

Udkommer:  

3 x årligt sidst på måneden  

i februar, juni, oktober 

 

Indlæg til avisen  

skal være redaktionen i hænde i 

månederne: januar, maj, september 

 

 

 

 

 

Desværre bevares de gamle master til 

belysning og der bevares 2 ledninger til denne 

belysning, da kommunen ikke har penge til 

udskiftning.   

 

Jeg vil slutte med at ønske alle et dejligt 

efterår og en god vinter.   

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen 

Formand 

 

 

 

╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

Bestyrelsen i Parcelforeningen 

 

Formand: Torben Hansen 

 Bakkehøj 25 

 Tlf. 44 94 69 43 

 

Næstformand:  

 Poul Daldorph 

 Kløvertoften 4 

 Tlf. 44 84 58 88 

 

Kasserer: Käthe Petersen 

 Hybenvænget 26 

 Tlf. 44 84 65 16 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

  

 Hans-Henrik Rytter 

 Lundagervej 3 

 Tlf. 44 94 34 52 

 

Rikke Hansen 

Morelvej 23 

Tlf. 61 18 00 24 

 

 

 

 

mailto:kathe@petersen.mail.dk
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Vær opmærksom på rotter. 

Der findes rotter i vores boligområde og vi kan alle gøre en indsats for at begrænse antallet. 

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det til Ballerup Kommune, 

enten til borgerservice eller via kommunens hjemmeside. Derefter blive du kontaktet af en 

rottebekæmper, der kommer ud og vurderer hvordan bekæmpelsen bedst kan ske.  

Det er gratis at få besøg af rottebekæmperen, herunder at få lavet en røgprøve, for at se om der er 

utætheder i kloakken. 

Fodring af fugle eller andre dyr 

Rotter er altædende og holder til, hvor der er nem adgang til mad. Tænk over hvordan fuglene 

fodres, så det ikke er let for rotterne at få fat i maden. Hæng foderbrættet højt hvor rotten ikke har 

mulighed for at kravle op. Derudover skal nedfaldent foder fjernes. 

 

Undgå at strøg foder til hund, katte, kaniner osv. ud på græsplænen, da resterne tiltrækker rotterne. 

 

Tegn på rotter 
 

Lugt 

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald. 

Ekskrementer 

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 

mm. tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.  

Huller 
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et 

dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter 

har undermineret overfladen 

 

Anmeldelse af rotter: http://www.ballerup.dk/webform/rotteanmeldelse 
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Nyhedsbrev  
 

Vidste du, at man kan tilmelde sig på vores hjemmeside - www.gftoftholm.dk - 

  

Vil du vide, når der sker ændringer på siden? 

  

Skriv til vores webmaster for at komme på nyheds-listen.  

Webmaster Belinda Jeppesen på  

webmaster@gftoftholm.dk 

 

Husk, at den seneste udgave af avisen og referat fra seneste generalforsamling også ligger på 

hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen 

 

 

Har du husket at betale kontingent for 2013? 
 

Kontingent for 2013 udgør kr. 90,00 som kan indsættes på foreningens  

konto:  

 

Reg.nr 3138 kontonummer 8089701.   

 

Husk at angive dit parcelnr. eller din adresse. 

Du kan også benytte det tidligere fremsendte girokort. 

 

Kasserer 

Käthe Petersen 

 

Halloween 

 
Så er det ved at være Halloween tid, og hvor mange hygger sig med at skære græskar. 

Når man nu udhuler græskar, så smider de fleste græskarkernerne ud. Disse kan i 

stedet bruges til en lille snack.  

Fjern det orange kød, vask dem og sæt dem til afdrypning. 

Put dem på en medium varm pande, så kernerne kan tørre. Rør en gang imellem. Når de er helt tørre 

skruer man op for varmen, Når kernerne har få noget kulør og begynder at ”klikke” er de ved at 

være klar. 

Tilsæt nu en lille smule olivenolie og krydr med kværnet salt. Olien går at saltet hænger bedre fast.  

Rør grundigt rundt og server denne lækre snack med det samme eller gem dem i et lufttæt bæger et 

par dage. 

mailto:webmaster@gftoftholm.dk
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Dragedagen 22. september 2013 
 

Dagen startede perfekt med masser af vind, så vi kunne få dragerne til at flyve. Kl. ca. 10.45 kunne 

vi se det vrimle frem med mennesker på flyvepladsen.  

 

Drageklubben havde tegnet en masser drager op på forhånd og de skulle nu farvelægges, klippes ud 

og efterfølgende have sat pinde og snore på, så de kunne komme op og flyve.  

Der var livlig aktivitet og de første drager kom op i luften. Nogen få havde ikke fået sat pindene 

godt nok fast, så de måtte tilbage og starte forfra. Der kom rigtig mange drager i luften og børnene 

var rigtig dygtige til at styre dem. 

Bestyrelsen udloddede gavekort til Fætter BR og de blev givet til 6 rigtig dygtige drageflyvere. 

 

Drageklubben havde selv nogle store flotte drager med, som blev sat i luften.  

 

Senere blev der serveret dejlige grillstegte pølser og brød og masser af sodavand og slik.  

Det var en fantastisk dag og bestyrelsen fik meget ros for arrangementet og det er vi meget glade 

for. 

Nyd her stemningsbillerne fra dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dragerne tegnes op             Dragerne farvelægges        En meget flot drage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første er på vej op. 

 

 

 

                Man skal holde tungen lige i munden  

 

  Og så bliver både sulten og tørstig 

 

 Du kan se flere billeder på hjemmesiden 

 www.gftoftholm.dk 

http://www.gftoftholm.dk/
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Koncentration Se den flyver  Der var rigtig mange mennesker på dagen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Drageklubbens store drager i luften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig mange drager i luften 
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Hvad er ligheden med en kvinde og en 

mobiltelefon?  

- Når man lige har lært dem at kende, kommer 

der en ny og bedre model. 

 

 

En lækker blond kvinde vinker til manden, 

der synes han har set hende før.  

- Kender jeg dig?, spørger han og får svaret:  

- Hvis jeg ikke tager fejl er du far til et af 

mine børn. 

Han tænker på den eneste gang han har 

knaldet ved siden af og siger: 

- Shit, du er den stripper jeg ordnede på 

poolbordet til min polterabend mens drengene 

så på og din veninde piskede mig med våd 

selleri. 

- Nej, jeg er din søns klasselærerinde. 

Læreren sagde til alle eleverne: Alle der 

syntes de selv er dumme, skal rejse sig op. 

Så rejste Lille Bent sig op. 

Læreren spurgte, om han selv var dum? 

Bent: Nej, jeg syntes bare det var synd, du 

skulle stå der oppe alene. 

 

Læreren til lille Per i skolen:  

- Per, du ved godt, at varme får ting til at 

udvide sig, mens kulde får dem til at trække 

sig sammen. Kan du give mig et eksempel på 

det?"  

Lille Per: – “Ja, om sommeren har vi syv 

ugers ferie, men om vinteren har vi kun en.” 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Et ægtepar, besluttede sig for at rejse sydpå. 

For at få en særlig, dejlig og helt speciel ferie, 

planlagde de at bo på samme hotel, som de 

boede på, på deres bryllupsrejse, 20 år 

tidligere. Men fordi de begge var travle i 

arbejdet, kneb det med at få ferie på samme 

tid. Så enden af det blev, at manden rejste om 

torsdagen, hvorpå fruen så ville ankomme 

dagen derpå. 

Efter en vellykket ankomst, tjekkede manden 

ind på hotellet. På værelset, stod en computer, 

så den betænksomme husbond, besluttede at 

sende fruen en e-mail. Men en smutter i 

adressen gjorde, at manden sendte sin mail, til 

en anden. 

Et sted i landet, var en enke lige kommet 

hjem, fra sin mands begravelse. Den afdøde, 

var den lokale præst, som var blevet kaldt til 

himmels, efter et hjertestop. Midt i sin sorg, 

satte enken sig ved computeren og tjekkede 

sin mail. Hun regnede med støtte og omsorg, 

fra sine nærmeste. Men under læsningen af 

den første mail, besvimede enken med et 

brag. Enkens søn, ilede sin stakkels mor til 

undsætning. Hjalp hende på benene igen og 

læste derpå mailen, som lød: 

Til: Min elskede hustru 

Emne: Vel ankommet! 

Det undrer dig sikkert at høre fra mig. De har 

computere her nu, og det er tilladt at sende e-

mails, til sine elskede. Jeg er lige ankommet 

og har tjekket ind. Jeg ser, at alt er forberedt 

til din ankomst i morgen. Jeg glæder mig 

utrolig meget til at se dig. Jeg håber din rejse, 

bliver ligeså vellykket som min var. 

P. S. Jeg siger dig, der er varmt hernede! 


