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Gribskov Kommune 
Center for Plan, Klima og Trafik 
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge 
att. Tycho Winther Hjort               D. 8. Oktober 2014 
 
 
Vedr. Partshøring - Projekt Haver til Maver 
 
I forbindelse med lovliggørende landzonetilladelse for ejendommen 2 C, Holløse Gade 21, 3210 
Vejby har der været nabohøring, og i den forbindelse er der kommet indsigelser/kommentarer fra 
fem matrikulære naboer og én der ikke ligger ud til ejendommen men som er medtaget. 
 
I det følgende vil vi kommentere den forudgående besigtigelse, derefter svare på de konkret 
spørgsmål der forekommer, kommentere samt korrigere for de faktuelle fejl og misopfattelser der 
optræder i nogle af indsigelserne.  
Til slut kommentere vi på Haver til mavers berettigelse som undervisningsindsats, som værende 
tilstede i Holløse By samt generelt om at tage ansvar for en samfundsopgave. 
 
BESIGTIGELSEN – FORSOMMER 2014 
I forsommeren 2014, havde vi sammen med Preben Moldow, nabo, Sven Niebuhr, nabo, John 
Bamberger, B&U Gribskov Kommune, Thycho Hjort, Plan, Gribskov Kommune en besigtigelse af 
området, i forbindelse med at vi havde udarbejdet et forslag om flytning af en del af de haver der 
ligger ud for Moldow og Niebuhrs grunde. Det tiltag havde vi gjort for at imødekomme vores 
naboer og indgå i en konstruktiv dialog om udfordringen. 
 
Vi havde en diskussion og en snak om hvordan vi kunne flytte det længere væk fra deres 
ejendomme, således at det ikke generede. Vi fra Rabarbergaarden argumenterede også for, 
hvorfor det var særdeles uhensigtsmæssigt for hele gårdens drift at flytte HtM ned foran gården. I 
løbet af snakken kom vi også med et forslag om at flytte udekøkken området længere væk end det 
ligger nu. 
Vi havde en klar opfattelse af at der var gehør for vores forslag hos både Niebuhr og Moldow.  
 
Da sagen nu var en sag, så skulle nabohøringen gennemføres og det var vi alle afklarede med. 
Derfor var det en overraskelse at læse Moldow og Niebuhrs indsigelser i forbindelse med 
nabohøringen. 
 
Vi havde en klar opfattelse af at der var gehør for vores forslag hos både Niebuhr og Moldow. 
Niebuhr sagde helt konkret, at hvis vi flyttede haverne ned så de flugtede med øverste hus, så 
kunne han godt kunne gå med til den løsning. 
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INDSIGELSER OG KOMMENTARER 
Indsigelse: Preben Moldow, Frugthaven 7, 3210 Vejby: 
1. Preben Moldow stiller et retorisk spørgsmål, om hvad området skal kaldes 
når det ikke længere skal stå som landbrugs jord. Vi går ud fra at det stadig 
landbrugsjord efter en lovliggørelse, dog med en landzone tilladelse. Med den juridiske betegnelse 
tænker vi at Gribskov Kommune vil videregive. 
 
2. Preben Moldow har lavet et forslag (se kort der er vedlagt indsigelsen. Kortet er en redigering af 
det kort som vi har udarbejdet, og kan derfor godt virke fortegnet) på hvordan HtM kan ligge på 
vores jord. For det første flytter Moldow en stor del af haverne helt ned i bunden af vores jord, helt 
ned til å løbet.  
Udfordring: 
Det er ca. 250 meter fra den nuværende position. Det område nede ved å løbet ligger lige i midten 
af den vindkorridor der kommer op fra moseområdet nede ved rensningsanlægget. Det er særdeles 
forblæst, og der kan stort set ikke vokse noget der andet end græs, hvilket ses tydligt på det 
læhegn vi satte sammen med den tilstødende nabo (Fam. Bruun, Holløse Gade 19). Det er efter 7 
år slet ikke vokset til. 
Derud over er vi meget langt fra tilsluttet vand, dvs. At der ikke er mulighed for vandig i tørre 
perioder, med mindre man laver en vandføring de 250 meter ned over marken.  
Det vil helt praktisk betyde at børnenes afgrøder ikke vil vokse i de tørre perioder. 
Derud over forslår Moldow at vi flytter udekøkken, huse, halmborg, insekthotel, udekøkken mv. 
Ned foran gården (tegningen Moldow har udarbejdet er noget fortegnet i forhold til reelle mål). 
Udfordring: 
På Rabarbergaarden har vi et dyrehold på heste, får, grise, bier, høns, ænder og gæs. Dyreholdet 
består at både produktionsdyr, dyr som vi bruger i undervisningen af HtM børnene samt hestene 
der både bruges i undervisning samt rekreativt. 
Vi har HtM 4 ½ mdr. om året fordelt på 2 ½ i foråret og 2 mdr. efter sommer. HtM er kun en 
brøkdel af den omsætning der gør Rabarbergaarden økonomisk bæredygtig. 
Resten af året lever vi blandt andet af at producere grøntsager og kød til afsætning. 
Som andre gårde og landbrug der har dyr, har vi dyrene tæt på gården. Det har man så dyrene er 
tæt på staldanlæg når det bliver koldt, tæt på vand og foderanlæg til vinterfodring, tæt på opsyn 
hvis de skulle blive syge, tæt på evt. Produktionsfaciliteter hvis der eksempelvis skal malkes eller 
lign. 
På vores gård har vi desuden et foldanlæg, hvor vi igennem et systematiseret foldsystem med 
foldskifte, sikre at der ikke forekommer parasit og ormeangreb hos bestanden. Det foldsystem er 
selvfølgelig etableret tæt på gården. 
Hvis huse, køkken, halmborg, haver (for det er urealistisk at de kan ligge nede ved å løbet) mv. 
Skulle flyttes ned foran gården er der ikke plads til dyrene, og vi således nødt til etablere helt nye 
foldsystemer for både grise, får og heste. For at det nye foldsystem skulle være så tæt på (og 
alligevel langt fra) gården, ville de skulle placeres ud for Moldow og Niebuhr. Derudover skulle der 
etableres yderligere vandingssystem, samt at vores dyrehold ville være sårbart i forhold til opsyn. 
Derud over skulle der jordbearbejdes helt på ny i det nye område, da det jo pt. Er udlagt til 
græsfolde, husene skulle etableres på ny natur bevægelsesbanen skulle reetableres og der skulle 
trækkes nye rør til vand. 
Det ville være en så omkostningstungt løsning samt at den for os som arbejdende landbrug vil 
være så uhensigtsmæssigt i forhold til vores arbejde, at det simpelthen ikke ville kunne lade sig 
gøre for os. 
 
3. Moldow skriver at der også skal være vinteraktiviteter. Det er korrekt at vi har arbejdet med et 
udbud af vinteraktiviteter. Det har vi gjort på baggrund af ønsker fra lærer og elever om at kunne 
komme og se hvad der sker i haven om vinteren. Blive undervist i hvor insekterne går hen om 
vinteren, mulighed for at hygge sig ved bålet og måske lave vinter mad. 
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Ideen er endnu ikke realiseret. 
 
4. Moldow skriver at Thomas Elletoft er ansat i kommunalbestyrelsen i Helsinge 
kommune. Dette er ikke korrekt. Thomas Elletoft er indtrådt i byrådet i 
Gribskov Kommune, i sin egenskab af 1. Suppleant for Nyt Gribskov. Det er han 
da byrådsmedlem Morten Jørgensen har fået bevilget orlov fra 1. September og 3 mdr. Frem. 
Moldow skriver at HtM får bevilliget 3 millioner om året. Dette er heller ikke korrekt. HtM får hvert 
år et driftsbeløb afhængigt af hvor mange børnehaver og skoleklasser der har tilmeldt sig. Hver 
klasse har et fast driftsbeløb der dækker de reelle omkostninger der er i forbindelse med driften af 
én have i én sæson. De omkostninger er blandt andet aflønning af gartner, naturvejleder, kok, 
planlægningskoordinator og assistent. Indkøb af frø, fornyelse af redskaber, betaling af vandafgift, 
betaling for maskinstationstimer, naturvejleder redskaber mv. 
Hvert år udarbejdes udarbejdes et budget, og efter sæsonen udarbejdes en kostrapport efter 
budget planen, hvor man kan se de reelle udgifter samt om budgettet har holdt. Alt materialet 
ligger tilgængeligt hos Gribskov Kommune. Driftsbeløbet for 2014 er særdeles langt 3 millioner. 
Moldow skriver at det er nepotisme i højpotens. Dette er heller ikke korrekt. For at det skal være 
nepotisme, skal Thomas Elletoft have været med til at beslutte en etablering og bevilling af HtM.  
Da HtM blev vedtaget af et enigt børneudvalg i 2012 med virkning fra 1. Januar 2013, som et 
privat kommunalt samarbejde mellem Gribskov Kommune og Rabarbergaarden var Thomas Elletoft 
end ikke medlem af Nyt Gribskov.  
Moldow skriver at der i Ugeposten står at vi skal spare og han forslår at hvis man ”lukker det pjat” 
så vil man kunne spare 3 millioner. Det er jvf. ovenstående heller ikke korrekt. 
 
Indsigelse: Sven Niebuhr, Frugthaven 14, 3210 Vejby: 
1.Sven Niebuhr skriver at der Frugthavens Grundejerforenings deklarationer ikke må etableres 
virksomheder af nogen art der ved røg og støj kan genere naboerne. Og han undres over at 
kommunen har tilladt et projekt der ligger op til parcellerne i Frugthaven. 
For det første skal det fastslås, at Rabarbergaarden ikke er medlem af Frugthavens 
Grundejerforening. Som landbrug er vi ikke medlem af nogen grundejerforening. 
Rabarbergaarden har eksisteret som et arbejdende landbrug siden begyndelsen af 1900-tallet. 
Dvs. længe for etableringen af Frugthaven som sommerhus område. At Rabarbergaardens marker i 
en årrække har været dyrket enten med korn afgrøde eller græsslet har ikke været for at mindske 
støj til sommerhusparcellerne. Men sådan har det været mest hensigtsmæssigt. Jorden kunne have 
været bruget til frilandsgrise, plantage med dertil hørende maskinarbejde. Det kunne have været 
dyrket som intensivt grønt produktion med dertilhørende industrielt vandingsanlæg med dertil 
hørende støj i både natte og dagtimer. 
I etableringen af HtM var vi netop i dialog med Niebuhr omkring placeringen af de to redskabs 
huse, for at sikre os at de ikke lå i vejen for Niebuhrs solnedgangs udsigt, hvilket Niebuhr 
forsikrede os om at det ikke gjorde. Niebuhr har igennem hele etableringen og hele det første år 
fulgt med i projektet og vi har indtil besigtigelsen i forsommeren haft en god dialog med Niebuhr 
om projektet, og har på intet tidspunkt tidligere hørt at der skulle være støj gener. Vi har der imod 
gentagne gange helt op til besigtigelsen spurgt ind til Niebuhr om de på nogen måde var generet 
af HtM, hvilket Niebuhr har svaret ikke var tilfældet. 
 
2. Sven Niebuhr referer fra Planloven: ”…som hovedregel ikke tilladelse til udenoms faciliteter i 
forbindelse med børnehaver”. 
HtM har ikke status som en børnehave og er derfor ikke udenoms facilitet til en børnehave. 
 
3. Sven Niebuhr skriver, at fordi HtM har været så stor en succes er støjen blevet mærkbart 
forværret. 
Da der ved tilmeldingen i vinteren 2014 viste sig at være stor interesse og opbakning til HtM fra 
skolerne, var vi klar over at lydniveauet var noget vi skulle være opmærksomme på. Det er ikke 
kun af hensyn til naboer, men også af hensyn til de børn og voksne der er i haverne.  
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Derfor satte vi også en grænse for hvor mange børn der måtte være i haverne 
ad gange. Den grænse satte vi ved 90 børn.  
 
Samtidig udarbejde vi en introduktion til børnene, hvor vi netop snakkede om 
hvad støj kan gøre for opholdet i HtM. 
Det har børnene virkelig taget til sig og det er vores oplevelse, som de absolut nærmeste når 
børnene er her, at lyd niveauet er langt fra en lukket skolegård der refereres til. 
 
4. Sven Niebuhr skriver at han støtter Preben Moldows forslag om flytning af HtM. For vores 
kommentar, se venligst pkt. 2 under Preben Moldows indsigelse. 
 
5. Sven Niebuhr skriver i et NB at projekt Haver til Maver er et kommunalt anliggende der ikke er 
godkendt fra Undervisningsministeriet. 
Dette er ikke korrekt. Haver til Maver er et landsdækkende projekt, med over 15 afdelinger, og 
flere er på vej. Således er det ikke kun et Gribskov kommunalt projekt. 
Undervisningsministeren har ved flere lejligheder deltaget i Haver til Maver konferencer, og 
ministeriet og undervisningsministeren støtter fuldt op om projektet (se www.havertilmaver.dk) 
 
Indsigelse: Anita Brüel Følsgaard, Valnødvænget 1, 3210 Vejby 
1. Anita Brüel Følsgaard skriver at hun har klaget over støjen i et klagebrev. Det er helt nyt for os 
at HtM har generet hende. Vi er på intet tidspunkt blevet kontaktet at Anita Brüel Følsgaard i den 
forbindelse.  
 
2. Anita Brüel Følsgaard skriver at der ved middagstid tændes op i ovnene, og at der breder sig en 
stank af petroleum og røg. 
Hvis Anita Brüel Følsgaard kan lugte petroleum, så er det ikke fra HtM bålkomfurerne. Her bruges 
udelukkende tørt og brænd klart brænde, som vi indkøber fra et brænde firma der levere det i 
tårne. 
Som optændings blok bruges natur træfiber blokke. 
HtM har fem bålkomfurer, men der bruges max. 3 ad gangen, der aldrig er så mange hold i 
køkkenet at der er brug for alle bålkomfurer. 
 
3. Anita Brüel Følsgaard skriver at projektet skal flyttes ned foran huset. For vores kommentar, se 
venligst ligeledes pkt. 2 i Preben Moldows indsigelse. 
 
4. Anita Brüel Følsgaard skriver at ””bondemanden?” sammen med sin hjælper fra projektet” har 
bygget et stenhegn ud til vejen og der derfor er blevet helt stille og derfor burde HtM ligge der.  
Vi forstår ikke meningen i ovenstående udsagn og argument? 
Fakta er, at Rabarbergaarden har etableret et ris hegn ud til den del af Holløse Gade der løber 
igennem selve byen. Hegnet er etableret af de ansatte på Rabarbergaarden. Vi forstår ikke hvad 
der menes med en fra projektet eller hvad hun mener med stille, det må Anita Brüel Følsgaard 
uddybe. 
 
5. Anita Brüel Følsgaard skriver at det hegn der er etableret ud mod grusvejen der løber forbi HtM 
ikke kan holde en pony inde. 
Nu er det ikke dyr, der ikke kan forstå en besked, der kommer i HtM, men derimod børn. 
Som det allerførste når børnene har første dag i HtM, får de en nøje indføring reglerne i HtM.  
Nr. 2 regel er: Det er ikke tilladt at kravle under eller over hegnet. Det er ikke tilladt at færdes på 
grusvejen. Der kan køre biler. 
Det forstår alle børn. I de to sæsoner har vi kun haft tre tilfælde hvor et barn er kravlet under 
hegnet, hvilket er blevet opdaget med det samme. 
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6. Anita Brüel Følsgaard skriver igen at HtM skal flyttes ned foran gården. Se 
her ligeledes pkt. 2 i Preben Moldows indsigelse 
 
Kommentar: Arne Wangel, Holløse Frugthaves Grundejerforening 
Arne Wangel skriver, at bestyrelsen er bekendt med to af medlemmernes 
indvendinger (Moldow og Niebuhr), men at bestyrelsen finder projektet særdeles positivt og 
bifalder en landzone tilladelse. 
Det betyder meget for os at grundejerforeningen kan se HtM projektet overordnet som noget 
positivt og at de således bakker om projektet. 
 
Kommentar: Signe Wenneberg, Kirsebærvænget 5, 3210 Vejby 
Signe Wenneberg skriver at hun er nærmeste nabo til Rabarbergaarden og HtM. At det er 
fantastisk at opleve hvordan børnene kommer til stedet og lærer en masse de ikke lærer andre 
steder. 
For os er det netop vigtigt at børnene lære noget i HtM som de ikke lærer andre steder. Og HtM 
skal ligge et sted. Og på Rabarbergaarden er der plads og mulighed. 
Vi er glade for Signe Wennebergs opbakning. 
 
Kommentar:Lotte Sahl-Nielsen, Holløse Gade 26-28 samt Nina og Jørgen Kragh, Holløse Gade 30, 
begge 3210 Vejby 
Sahl-Nielsen og Fam. Kragh skriver at HtM har tilført Holløse By nyt liv og bidraget til forskønnelse 
af landsbyen. 
De små landsbyer i kommunen har svært ved at tiltrække nye tilflyttere og derved liv. Vi er glade 
for at vi med HtM har sat Holløse By på landkortet for en masse børn, deres forældre samt lærer, 
pædagoger. 
Både børn og voksne i HtM bruger meget energi på at holde HtM området så pænt og ordentlig sm 
muligt. Derfor er det med stor glæde at vi læser at Sahl-Nielsen og Fam. Kragh ser HtM som en 
forskønnelse af byen. 
 
Sahl-Nielsen og Fam. Kragh skriver at unge som gamle nyder trafikken af søde skolebørn på vej til 
deres haver og at de nu færdes sammen med ældre med rollator, Holløse borgere der lufter hunde 
og andre på vej til og fra Holløse trinbræt. 
Den tværgenerations interaktivitet er brobyggende for større forståelse og respekt for hinanden.  
Vi er virkelig glade for at Sahl-Nielsen og Fam. Kragh har den oplevelse. 
 
Sahl-Nielsen og Fam. Kragh skriver at med de mange fodgængere til og fra Holløse Station er der 
et behov for en begrænsning af den gennemkørende og til tider hurtige trafik der er er igennem 
Holløse by. 
Det synspunkt kan vi kun tilslutte os, og ser frem til at indgå i en god dialog med Gribskov 
Kommune om hvilke muligheder der findes des angående. 
 
HAVER TIL MAVER 
Haver til Maver har en veldokumenteret undervisningseffekt inden for Haver til Mavers målsætning 
og fokusområde (se ekstern evalueringsrapport på www.havertilmaver.dk) 
Haver til Maver Gribskov er pt. udtaget som en af seks HtM projekter er deltager i den 
følgeforskning og løbende evaluering der pågår i forbindelse med projektet. 
Følgeforskning varetages af Post Doctoral Fellow, Associate Lecturer, Global Nutrition and Health 
Pernille Malberg Dyg. 
Haver til Mavers formål er at give børn sammenhængsforståelse mellem dem selv og naturen, en 
forståelse der I Haver til Maver undervisningen giver dem viden om og indsigt i natur, kost og 
bevægelse.  
Det formål ligger helt i tråd med Undervisningsministeriets retningslinjer om udeskolen. 
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HtM er således ikke noget nogen bare har fundet på som en adspredelse for 
børn, eller som en udvidet egeplads, ogd en fungere langt fra som en sådan. 
HtM er en seriøs undervisningsindsats på et område der ikke tidligere har været 
dækket.  
Mange kvalificerede mennesker, professorer, pædagoger, landmænd, gartnere, 
naturvejledere mv. Har arbejdet konstruktivt og målrettet med at forme projektets rammer, 
udvikle det ekstensive undervisningsmateriale der foreligger, samt deltaget i et utal af konferencer 
om udvikling af den kompetent og relevante undervisning. 
 
Haver til Mavers fysiske integration i naturen i Holløse 
Da vi planlagde og etablerede HtM i 2013 gjorde vi os stor umage for at det vi opførte og anlagde 
skulle være så pænt som muligt, være så naturligt som muligt og holdes så ordenligt som muligt. 
Det bevirkede blandt andet at vi nøje overvejede hvor de to huse (et med redskaber og et med 
plads til børnenes tasker samt et toilet rum) skulle placeres, så de 1. Ikke generede nogens udsigt. 
2. Faldt så fint og pænt ind i naturen som det nu var muligt når man tilføjer noget nyt. 
Vi har i samarbejde med familien Bruun, der er nabo og bor Holløse Gade 19, valgt det hegn der 
markere der hvor børnene må gå til, således at de ikke kommer ud på grusvejen. 
Den målsætning gør, at vi hele tiden sørger for at husene er malet, at der bliver plantet græs og 
blomster på taget af husene, at græsset mellem have stykkerne bliver slået jævnligt og at børnene 
rydder op efter sig. 
Vi har en nul-skrald politik, dvs. At alle børn skal tage deres eget skrald med hjem igen. 
HtM børnene er utrolig dygtige, søde og opmærksomme børn. Og det er virkelig få gange at vi skal 
minde om at der ligger et stykke mad papir, og her tager lærer eller pædagoger affære hvis det 
sker. 
Når sommeren går på i juni, så står alle haverne blomstrende, fine og ny lugede. 
For os er det svært at se at skulle være beskæmmende at se på. 
 
Haver til Mavers menneskelige integration i Holløse By 
Det er vores oplevelse, fra snak med de andre naboer, andre beboer i Holløse by at der er stor 
opbakning til projektet. Rigtig mange tager turen op ad grusvejen, når de for eksempel lufter 
hund, for at se hvor langt børnene er kommet med deres haver elelr for at nyde synet af de fine 
haver og aktiviteten. 
Alle borgere i Holløse er med den ene eller anden måde påvirkede af HtM. Det kan være ved at 
man er mange der skal på toget på Holløse Station ved 12-13 tiden. Det kan være at børnene 
gerne vil snakke med ens hund når man møder dem på vej fra stationen. Det kan være når man, 
som en del ældre borgere i byen gør, sætter sig på bænken ved grusvejen, på toppen af bakken 
med udsigt over haverne og børnene og nyder børnenes arbejde og får sig en snak med dem over 
hegnet. 
Det kan også være fordi man bor i Holløse og nu har fået sig et job i HtM fordi HtM faktisk har 
generet arbejdspladser. Eller man bor i Holløse, er pædagog i en børnehave der kommer i HtM. 
Eller at man har en maskinforretning i Holløse og at Rabarbergaarden får repareret sin 
plænetraktor og busk rydder hos dem, maskiner som netop bruges til at holde HtM pæn og 
ordentlig. 
 
Haver til Maver generere arbejds- og praktikpladser 
HtM Gribskov har med sin målsætning om at 90% af materialer, arbejdskraft mv. Skal komme fra 
Gribskov Kommune, givet fem arbejdspladser, der svarer til et fuldt årsværk. 
HtM har været med til at sikre praktikplads mulighed for Skovskolen i Nødebos formidler linje. 
HtM har været medvirkende til at Gribskov Kommune fik en fuldtids Naturvejleder. 
HtM har været medvirkende til at en gartner er sikret et halvt års arbejde hvert år, det har stor 
vægt i en faggruppe der ellers har stor arbejdsløshed. 
HtM har været medvirkende til at et smålandbrug som Rabarbergaarden har en mulighed for at 
drive landbruget, og ikke bare sælge fra stil storbønderne. HtM dækker kun en brøkdel af 
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Rabarbergaardens behov for omsætning, men har sin del af motivationen for at 
vi kan og har lyst til at blive ved med at drive smålandbrug. 
 
Haver til Maver skal være et sted, skal drives af nogen og der skal være børn 
Haver til Maver er et undervisnings tilbud som benyttes af ca. 700 børnehave 
børn og skoleelever (2014).  
For en sikkerheds skyld skal det understreges at der på intet tidspunkt er 700 børn i haverne. 
Deres besøg er fordelt på otte vejledte besøg og de planlægges nøje således at der ikke er over 90 
børn i haverne ad gangen, oftest er der mellem 20 og 50 elever, fordelt primært på mandag til 
torsdag mellem kl. 9 og 13. 
Dette foregår i perioden midt april til sommerferie start (ca. 1. Juli) samt fra medio august 
(skolestart) til medio oktober (efterårsferie start). 
 
Evalueringen fra første år 2013 viser, at Haver til Maver er et populært undervisningstilbud, både 
for børn, lærer og for forældre. 
Hvis vi i Gribskov Kommune skal tilbyde undervisningstilbud som Haver til Maver, så skal der være 
nogen der tager initiativ til det, driver det og lægger plads til det. 
Da et HtM projekt aldrig kan give et 100% indkomst grundlag for et, i vores tilfælde, lille landbrug, 
skal det være ildsjæle drevet. Dem der står for det skal tro på det og være villige til at lægge 
mange flere timer, mange flere kræfter i det end der betales for. 
Det gør vi på Rabarbergaarden.  
Vi tror på at HtM kan og skal noget vigtigt for vores børn. Vi tror på at børn i Gribskov Kommune 
får stor viden og stor forståelse for vores natur, for kost og sundhed igennem HtM. 
Rabarbergaarden er også nødsagt til at have en anden indkomst for at det det kan være 
økonomisk bæredygtigt. Derfor har vi 8 måneder om året hvor vi skal drive et landbrug og tjene 
penge på det.  
Derfor kan man ikke bare vælge at flytte HtM et andet sted hen på gården. Den flytning vil have så 
store konsekvenser for vores landbrug, at det slet ikke kan betale sig. 
Haver til Maver er for børn. Børn er ekspressive, men de er også forstående. Men de er børn der 
skal lære at begå sig, lære om grænser og rammer. 
Vi vil derfor på ingen måde påstå at HtM børn er lydløse. Det er de langt fra. Men børnene har stor 
respekt for at der findes andre end dem i området, for det lærer vi dem hele tiden og de er meget 
lydhøre. 
 
Haver til Maver, Rabarbergaarden og det gode naboskab 
Vi har siden vi flyttede til Rabarbergaarden for 10 år siden arbejdet for det gode naboskab. Et godt 
naboskab i en lille by er grundlaget for den tryghed og det fællesskab et lille samfund kan og skal 
indeholde. Vi har æggesalg ud af stald vinduet til naboerne, vi er med til at hjælpe vores naboer 
med at holde øje med deres huse når de er på ferie. Vi hjælper gerne de ældre borgere der ikke er 
så mobile med at komme til tandlæge og frisør.  
Vi elsker at bo i Holløse By og vi vil gerne medvirke til at byen er en levende by og en attraktiv by 
som man gerne vil bo i. Vi vil genre være med til værne om de små bysamfund ved at arbejde for 
at vores by ikke bliver en udørk hvor der intet sker, men som blot er et sted som man bruger som 
genvej, når man ikke gider holde i kø ved Kildevejens afslutning. 
Godt naboskab kræver en konstruktiv dialog, hvilket har været total fraværende fra indsigerne. 
Det håber vi bliver anderledes fra nu af. Vi vil i hvert fald gøre vores for det gode naboskab og for 
den gode løsning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thomas Elletoft & Louise Køster 


