FOR

HADERSLEV OG CHRISTIANSFELD
HAVEKREDSE

Velkommen til et nyt haveår og en ny række arrangementer i Christiansfeld og
Haderslev Havekredse.
Vi har i de to havekredse nu haft et samarbejde i mange år. De sidste åringer har vi i
hver havekreds udgivet hver vores trykte årsprogram, men med stort set samme
indhold. Christiansfeld har oplyst om Haderslevs arrangementer i deres program –
og omvendt.
Derfor har vi nu følt det naturligt at få bearbejdet de sidste form- og
indholdsmæssige forskelligheder i programmerne og få trykt ét fælles program for
begge havekredse. Vi håber, at I vil tage godt imod denne fornyelse.
Hver af havekredsene vil fortsat drifte deres egen hjemmeside og udgive egne
elektroniske nyhedsbreve. Her vil I som altid kunne få supplerende og aktuelle
oplysninger om arrangementerne.
Sidste år på samme tid havde vi en forventning om et normalt haveår i 2021. Men
coronaen snød os igen, hvilket betød aflysninger og flytninger af arrangementer. Det
kunne vi ikke tage højde for i et trykt program, som var færdigredigeret i november
måned.
Vi håber på at kunne undgå den slags i 2022, men belært af oplevelserne sidste år,
så skal der her lyde en kraftig opfordring til alle om løbende at orientere sig på
hjemmesider, på Facebook og i nyhedsbrevene.
Og så håber vi på at se rigtig mange af jer til vores arrangementer i 2022.

Nye
medlemmer i
Haderslev
Havekreds vil få
tilsendt et
gavekort på 100
kr. fra Erlev
Blomster- og
Havecenter.
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Arrangementer i Haderslev og
Christiansfeld Havekredse i 2022
Haderslev:

BEMÆRK:
Foredraget m. Jeanette Thysen flyttes til

20.april 2022 kl. 19
”Sådan skaber du vellykket beplantning
med stauder”, foredrag med havearkitekt
Jeanette Thysen, torsdag d. 27. januar kl. 19.00 på Månen, Kulturhus Bispen,
Bispebroen 3, 6100 Haderslev.
Vi har tidligere oplevet Jeanette Thysen som en engageret
og meget inspirerende foredragsholder. Vi glæder os
derfor til igen at kunne mødes med hende i Haderslev.
Foredraget vil give dig håndgribelige værktøjer til at tegne
dine egne staudebede og vælge stauder, der passer til din
haves forhold, så de kan give dig langvarig haveglæde.
Jeanette Thysen har en meget bred uddannelsesmæssig og
faglig baggrund inden for plantedyrkning, havedesign og formidling, så vi kan
forvente et sprudlende foredrag med stor kvalitet og praktisk nytteværdi.
Du kan finde flere oplysninger om Jeanette Thysen på hjemmesiden
https://detgodehaveliv.dk .
Deltagerpris 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer af Haveselskabet. I
prisen er inkluderet kaffe og kage.

Christiansfeld:
Generalforsamling i Christiansfeld Havekreds og foredrag om orkideer ved Knitta
Brandorff, torsdag den 17. februar 2022 kl. 19.00 i Seniorhuset, Skolevej 8, 6070
Christiansfeld.
I kaffepausen afholdes generalforsamling ifølge vedtægterne.
Knitta Brandorff vil i sit foredrag gå i dybden med pasning,
omplantning og vækstbetingelser for indendørs orkideer.
Foredraget vil være krydret med billeder af mange
forskellige slags. Knitta har en stor viden om de mere
specielle orkideer og vil gerne fortælle om dem. Knitta
medbringer salgsplanter denne aften.
Der er fri entre og havekredsen er vært ved kaffen. Alle er
velkomne.
For info: hansen.annakathrine@gmail.com, eller på tlf. nr. 20351842.
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Haderslev:
”Frø, frøsamling og frøhåndtering”, foredrag med Mette Juhl Petersen og
generalforsamling i Haderslev Havekreds, torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 på
Månen, Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.
Mette Juhl Petersen er fra Broager og er frønørd –
det er man, når man til stadighed har frø fra 400
tomatsorter på sit lager. Men foredraget bliver uden
ret mange nørderier, til gengæld kommer der mange
praktiske råd om håndtering af frø og såning til os
mere almindelige haveejere.
Frørådene vil rette sig mod såvel grøntsagsfrø som
blomsterfrø. Mette vil dog også komme ind på
betydningen af bevarelse af vores gamle grøntsagssorter gennem frøindsamling og
fortælle lidt om foreningen Frøsamlerne.
Der var en større artikel om Mette Juhl Pedersen i Haven i august 2021.
Mette vil medbringe frø til salg efter foredraget samt skabelon til
hjemmeproduktion af frøposer.
I pausen holder Haderslev Havekreds sin ordinære generalforsamling i 2022.
Alle er velkomne og deltagelse vil være gratis – også kaffe og kage.

Christiansfeld:
”Om havens vægge og rumoplevelser i mindre haver”, foredrag ved havearkitekt
Ellen Lærke Jørgensen, torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 i Seniorhuset, Skolevej
8, 6070 Christiansfeld.
Hemmelighederne bag opbygningen af en have er mange, men én af dem er at
opdele haven i forskellige haverum. Haver med mange
haverum får haverne til at virke større, der bliver
mulighed for at lege med mange farver, flere stilarter,
dyrke egne grøntsager, bygge huler mv. Vi går på
opdagelse i mange forskellige villa- og parcelhushaver og
ser, hvordan der er skabt indholdsrige opholdsrum og
plads til alle i familien.
Ellen er uddannet landskabsarkitekt og har igennem
mange år tegnet haver i store dele af Jylland og på Fyn, så eksemplerne i foredraget
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er bl.a. et udsnit af egne arbejder men også haveeksempler hentet blandt kollegaer i
ind- og udland.
Entré for medlemmer 50 kr./75 kr. for ikke medlemmer. Entréen er inkl. kaffe og
kage. Tilmelding på mail: helle-damgaard@mail.dk eller på tlf. 24885621.

Haderslev:
”Økologisk selvforsynende have – kom godt i gang”, foredrag med Marie Junker
Boesen, torsdag d. 24. marts kl. 19.00 på Månen,
Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, Haderslev.
Marie Boesen er faglært økologisk landmand, med en stor
passion for økologisk grøntsagsdyrkning, selvforsyning og
jord- og plantebiologi.
Hun underviser til dagligt på Nordfyns Højskole.
Marie vil dele ud af sine erfaringer med økologisk
grøntsagsproduktion og vil komme med fif og råd til,
hvordan man kan gøre sin egen have grønnere, mere frugtbar, vildere og lettere at
passe.
Vi vil dykke ned i jordens fascinerende mikrobiologi, gennemgå komposteringsteknikker, nørde sædskifte og haveplanlægning, snakke om jorddække, kompost
the, insektvenlige tiltag og grøntgødninger. Marie vil desuden komme med konkrete
råd og eksempler, som vil være lette at tage med sig hjem og benytte i sin egen
baghave eller i altankassen.
Foredraget er for alle, både dem der er helt grønne, eller dem der allerede er i gang
med at dyrke grøntsager. Og så kan foredraget virke som inspiration og forberedelse
til aftenturen til den gravefri køkkenhave i Genner til august.
Pris for deltagelse er 50 kr. for medlemmer af Haveselskabet og 75 kr. for ikkemedlemmer, inkl. kaffe og kage.

Haderslev:
Plantemarked på Gravene i Haderslev,
lørdag d. 21. maj kl. 9.30 – 12.30.
I sidste halvdel af maj er foråret på sit
højeste, men det er stadig plantetid og det
er blevet lunt og hyggeligt både at foretage
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sine planteindkøb og få en god havesnak. Baggrunden for årets forårsplantemarked
kan ikke blive bedre.
Så kom igen i år og gør en god handel. Havekredsen vil også i 2022 være til stede
med tombola med gode plantepræmier og være til rådighed for en snak om planter
og dyrkning.
En stadeplads koster 125 kr. og kan bestilles ved kontakt til info@haderslevhavekreds.dk senest en uge før plantemarkedet.
Du er velkommen til at leje stadeplads, også hvis du kun har et mindre planteudvalg
til salg – og du er lige så velkommen til at slå dig sammen med andre om en bod.

Christiansfeld og Haderslev:
Kredsudflugt til Nordfyn, lørdag den 28. maj 2022
kl. 8.00.
I år arrangerer Christiansfeld Havekreds den fælles
kredsudflugt mellem Christiansfeld og Haderslev
Havekredse. Turen starter med opsamling på Ppladsen, Jomfrustien i Haderslev kl. 8.00. Herefter
er der opsamling ved busholdepladsen på
Kongensgade i Christiansfeld kl. 8.15. Desuden vil
der være mulighed for opsamling på P-pladsen ved
afkørsel 65, Kolding syd, ca. kl. 8.30.
Turen går i år til Nordfyn, hvor det første
udflugtsmål er hos ægteparret Inger og Søren
Dyrup, som bor på en nedlagt landejendom på ca.
25.000 m2 i Asperup, med kort afstand til Båring Vig. Haven er opdelt i en stor
prydhave med mange forskellige rhododendron, buske og træer. Desuden er der en
stor urtehave, frugtplantage og lidt skov. Haven er ca. 18 år gammel og bliver
løbende fornyet, så den til enhver tid passer til ægteparrets alder. Fokus er at gøre
haven så enkel som muligt, og at natur og have smelter sammen i en skøn forening.
Herefter kører vi til Bogense, hvor vi skal besøge havearkitekt Jette Simonsen. Her
skal vi se en villahave, hvor designet går op i en højere enhed, både når det gælder
farvevalg, plantevalg, formklipning og indretning. Formålet for designeren har været
at skabe ro.
Vi kører herefter til Gyldensteen Strand, som er Fyns største naturgenopretningsprojekt. Et 616 ha stort område, som tidligere har været dæmmet ind er nu
genskabt med en lavvandet kystlagune, en ferskvandssø og en rørskov. Her kan vi
nyde vores medbragte mad og kigge lidt nærmere på den smukke natur og dyrelivet.
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Ikke langt fra Gyldensteen ligger Guldbjerg Planteskole, som er målet for næste
besøg. Guldbjerg planteskole er også beliggende i en skøn natur omgivet af en
parklignende have med mange sjældne træer og store rhododendron. Og hvis vi er
heldige, blomstrer duetræet.
Sidste stop på turen er hos Yrsa og Poul Sørensen i Ejby. Her skal vi se en
landbohave med mange forskellige træer og buske. Store bøgehække deler haven
op i rum, og på gårdspladsen er der bl.a. spændende middelhavsplanter. I den
nordvendte have er der lidt af hvert, bl.a. gammeldags roser, hosta, dagliljer samt
mange forskellige slags løg- og vilde planter i skovbunden under de store træer.
Pris for turen er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke medlemmer. Prisen
dækker bus og alle entreer. Desuden serverer vi et rundstykke til formiddagskaffen
samt eftermiddagskaffe med kage. Øl og vand kan købes i bussen. Medbring selv
kaffe til formiddagskaffen samt madpakke til frokost. Forventet hjemkomst i
Haderslev kl. 18.40.
Tilmelding skal ske til Poul Refshauge på mail pobr@christiansfeld.tv eller på telefon
23 35 46 86 eller til Poul Pedersen på mail sfppe17@gmail.com eller på telefon 21
64 60 84 – senest fredag den 20. maj 2022.
Udflugten gennemføres ved min. 35 tilmeldte.

Christiansfeld:
Havevandring i Hejls, torsdag den 2. juni 2022, kl. 18.30.
Vi besøger 2 landbohaver med hver sin baggrund og
særkende. Vi mødes hos Helle og Jørgen Damgaard,
Højvejen 54, 6094 Hejls. Haven her er en traditionel
landbohave, som gennem årene har ændret karakter, så
den passer til familiens skiftende behov. Haven er desuden
en plantesamlerhave.
Herefter kører vi
til Ballegård, Kær
Møllevej 124 i
Hejls. Da Hans og
Karen Mouritsen
overtog gården i
2003 var der
mange bede med
planter og træer, som kæmpede om
pladsen. Haven er stadig flot men mere
enkel og nemmere at passe, og der er
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kommet mange flotte kig til de omkringliggende marker og ikke mindst til
Hejlsminde Nor.
Vi drikker vores medbragte kaffe hos Hans og Karen.
Der er fri entre, men vi modtager gerne tilmelding på helle-damgaard@mail.dk eller
tlf. 24 88 56 21.

Haderslev:
Havevandring i Kelstrup Strand og ved Brærå, tirsdag d. 21. juni kl. 19.00.
Lige før Sct.Hans er vækst og blomstring på sit højeste.
Vi benytter tidspunktet til at invitere på en hyggelig
aftenvandring i to gode haver syd for Haderslev.
Vi starter hos Lis Holst, Bøgetoft 11, Kelstrup Strand.
Her er det flotte orangeri havens centrale
omdrejningspunkt. Omkring dette er der opbygget en
spændende have med små
forskudte rum og terrasser.
Sidste år imponerede
Jannette Clays have under
vores åbne haver i august. I år
vil Jannette og vi gerne fremvise haven igen, på et
tidspunkt, hvor de mange historiske roser står i fuldt flor.
Derfor kører vi efter besøget i Kelstrup Strand videre til
Lille Egedal ved Hoptrup. Husk at det bliver nødvendigt at
parkere på Bræråvej.
I Jannette Clays store flotte have kan vi nyde vores
medbragte kaffe. Det vil være en god ide at tage stole
med.
Det er gratis at deltage i havevandringen.

Haderslev:
Aftentur til gravefri have/hobby landbrug i Genner hos Stine og Bjørn Kikkenborg,
tirsdag den 9. august 2022 kl. 18.30 til 21.00, Genner Bygade 16A, 6230 Rødekro.
Stine og Bjørn har en stor landbohave på ca. 1 hektar.
I den store køkkenhave, der kan udvides efter behov, dyrkes fortrinsvis grove
grøntsager, såsom kartofler og kål m.m. Grøntsagerne dyrkes som gravefri dyrkning,
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dvs. man tilfører hvert år masser af
kompost og heri sår man urterne.
Det giver en fantastisk vækst, med
bl.a. lange lige gulerødder som
resultat.
Haven rummer også en frugt og bær
afdeling. Stine vil i løbet af aftenen
give en forklaring på de anvendte
dyrkningsprincipper.
Aftenturen giver en praktisk
opfølgning på foredraget med Marie
Boesen i marts måned.
Gå ikke glip af en spændende oplevelse i landlig idyl. Der er parkeringsmulighed ved
Genner Hallen lige overfor.
Alle er velkomne. Entre 25,- kr., der vil blive serveret kage til medbragt kaffe.
Medbring gerne klapstol.

Haderslev:
Aftenvandring i spændende haver i Vojens, tirsdag d. 23. august kl. 18.30.
Sommeren er ved at gå
på hæld og vi afslutter
sæsonens
havevandringer med en
tur til 2 meget
spændende haver i
Vojens.
Vi starter turen hos Jan
Møller, Lokesager 5,
Vojens.
Jan er plantesamler, så i
den 700 kvm. store have
er græsplænen for
længst opgivet til fordel
for et væld af
spændende planter. Vi vil bl.a. kunne se en efter danske forhold stor træbregne og
et persisk silketræ, der er frit udplantet.
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På trods af den trange plads
komposterer Jan alt haveaffald og
bruger det til gødning og
jordforbedring.
Efter besøget hos Jan Møller kører
vi videre til Tonni og Kaj Petersen,
Tranevej 30 i Vojens.
Deres 1000 kvm. Store have er ca.
20 år gammel. Haven er japansk
inspireret med mange stedsegrønne
og formklippede planter, mange sten, småsøer og siddepladser til medbragt kaffe.
Haven rummer også en ægte sjældenhed i form af 2 træer (Acer), der er hjembragt
fra kejserens have i Tokyo.
Deltagelse er gratis. Hvis vejr og lys tillader det, kan vi drikke vores medbragte kaffe
hos Tonni og Kaj.

Christiansfeld:
Plantemarked i Christiansfeld, lørdag den 10. september 2022, kl. 9.00 – 12.30, på
parkeringspladsen bag Meny, Lindegade 33, 6070 Christiansfeld.
Som traditionen byder, afholder
Christiansfeld havekreds et hyggeligt
plantemarked lørdag den 10. september.
Her kan du gøre en rigtig god handel ved
de spændende plantesælgere, og du kan
finde både planter og ting til haven m.m.
Vi har som vanligt også en tombola med
mange fine gevinster. Og måske er det
også muligt at få serveret en kop kaffe.
Sidst men ikke mindst, så er det altid
nemt at få en god havesnak både med
havekredsen, stadeholderne og ikke
mindst de haveinteresserede besøgene.
Velkommen til en hyggelig dag, hvor der
naturligvis er gratis adgang for publikum.
En stand koster 100 kr. og skal tilmeldes senest 5. september 2022 til Helle
Damgaard på mail: helle-damgaard@mail.dk eller på tlf. 24885621.
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Haderslev:
Høstmarked i Humlehaven, lørdag d. 17. september kl. 10.00 – 14.00 i
kolonihaveforeningen Humlehaven, Humlegårdsbæk, 6100 Haderslev.
Når sensommeren går på hæld, er det igen blevet plantetid. Og på Høstmarkedet
kan du finde specialiteter
og/eller købe mange planter til
billige priser.
Vi sælger de planter, som
medlemmerne har doneret til
formålet og stiller gerne op til
en god havesnak undervejs.
Overskuddet fra Høstmarkedet
går ubeskåret til gennemførelse
af havekredsens øvrige
aktiviteter. Vi modtager derfor meget gerne bidrag af planter fra medlemmerne.
Hvis du har overskudsplanter, du vil forære til Høstmarkedet, kan du blot maile eller
ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi afhenter gerne planterne og kan også,
efter aftale, hjælpe med opgravning.
Høstmarkedet afholdes sammen med kolonihaveforeningens loppemarked, så det
vil også blive muligt at købe en forfriskning undervejs.

Christiansfeld:
Foredrag om forædling af roser ved Rosenmageren, Per Eskelund Mortensen,
torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00 i Seniorhuset, Skolevej 8, 6070
Christiansfeld.
Kom og hør den passionerede
rosenforædler Per Eskelund
Mortensen fortælle om sit arbejde
med forædling af roser, potteroser
såvel som haveroser. Per Eskelund
Mortensen har arbejdet med roser
i mere end 35 år og oprettede1988
sit firma, Rosenmageren. Her laver
han årligt ca. 30.000 frø, der bliver
til omkring 200 nye roser, som
pottes i 3 liters potter. Endnu en
vurdering reducerer igen antallet,
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og et års arbejde resulterer i første omgang i ca. 30 spande med nye rosensorter.
Det er muligt at få sin helt egen rose, navngivet efter ønske. En oplagt gaveide. I
pausen vil der være salg/bestilling af roser. Se mere på www.rosenmageren.dk. Eller
følg Rosenmageren på Facebook.
Entre for medlemmer 50 kr./75 kr. for ikke medlemmer. Entreen er inkl. kaffe og
kage.
Tilmelding på mail: helle-damgaard@mail.dk eller på tlf. 24885621.

Haderslev:
”Græsserne fra Overdam Planteskole”, foredrag med Poul Petersen fra Overdam
Planteskole, tirsdag d. 1. november kl. 19 på Månen, Kulturhuset Bispen,
Bispebroen 3, 6100Haderslev.
Prydgræsser er fremragende karakterplanter i mange former for beplantning. Det
meget brede
sortiment gør, at det
næsten altid er muligt
at finde en græs, som
dyrkningsmæssigt og
æstetisk vil blive en
gevinst for vores have.
Poul Petersen og
Overdam Planteskole
spiller en nøglerolle i
græssernes sejrsgang i
de danske haver.
Planteskolen står for
afprøvning og fremavl af mange nye sorter af græsser og Poul Petersen deler
rundhåndet ud af sin store viden og erfaring.
Derfor glæder vi os også meget til at kunne præsentere hans foredrag i Haderslev.
Poul Petersen fylder bilen med planter fra Overdams store græssortiment, og
tilbyder planterne til favørpris efter foredraget – men han har ikke mulighed for at
modtage forhåndsbestillinger til levering ved foredraget.
Pris for deltagelse vil blive 50 kr. for medlemmer af Haveselskabet og 75 kr. for ikkemedlemmer. Prisen omfatter også kaffe og kage
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Haderslev:
Julearrangement 2022, torsdag d. 24. november.
Igen vil vi holde læserne i spænding, da vi først starter planlægning af næste års
julearrangement, når dette års julerier er overståede.
Så følg med på hjemmesiden!

Sønderjyllands Afdeling af Haveselskabet:
Afdelingen vil i 2022 tilbyde følgende medlemsarrangementer:
Forårstur til plantemarkedet i Kiekeberg; lørdag d. 9.april 2022
6-dagestur til Cottbus syd for Berlin; d. 6. – 11. juni 2022
Bustur til CPH-garden 2022 i perioden 30.6. - 3.7., sandsynligvis lørdag d. 2. juli 2022
Nærmere oplysning om arrangementerne og om tilmelding m.m. på hjemmesiden
https://haveselskabet.dk/soenderjylland eller hos afdelingsformand Tove Olesen,
mail: tove.olesen@hotmail.com eller tlf. 20 31 85 76

Nye medlemmer af Christiansfeld Havekreds modtager et gavekort på 100 kr., som kan
benyttes til indkøb i Blomstergården.
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Orientering fra bestyrelserne for Christiansfeld og Haderslev Havekredse.
Begge havekredse udsender elektroniske nyhedsbreve til deres medlemmer ca. en
gang om måneden. Heri orienteres om de næstkommende arrangementer i
havekredsene.
Nyhedsbrevene vil desuden indeholde aktuel information om eventuelle nødvendige
ændringer i de planlagte arrangementer. Herunder også om krav om tilmelding.
Årsprogrammet udsendes i en trykt udgave til medlemmer uden mailadresse.
Ønsker du at modtage vores årsprogram i den trykte udgave, kan det i Haderslev ske
ved årets første arrangementer. Det trykte program kan desuden afhentes på
Haderslev, Vojens og Gram Biblioteker og i Erlev Havecenter.
I Christiansfeld kan udlevering af trykt program aftales ved et af havekredsens
arrangementer eller ved at kontakte formanden for havekredsen, Trine Hansen.
Hele programmet kan gennem året findes på havekredsenes hjemmesider,
www.haveselskabet.dk/christiansfeld og www.haveselskabet.dk/haderslev, her kan
du også finde supplerende oplysninger om arbejdet i havekredsene.

Bestyrelserne i Christiansfeld og Haderslev Havekredse ved starten af 2022
Christiansfeld:

Haderslev:

Formand Trine Hansen
mail: hansen.annakathrine@gmail.com

Formand Poul Pedersen
mail: sfppe17@gmail.com

Lloyd Steengaard

Bodil Fink

Poul Refshauge

Jep Scherrebeck

Helle Damgaard

Mette Kirstine Albinsdatter

Marianne Vindt Hjelm

Ellen Wiuff

Axel Beck

Malene Wiese

Helle Gade Commerou

Doris Jensen
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Oversigt over arrangementer i 2022
i Haderslev og Christiansfeld Havekredse

27.1.

Haderslev

Sådan skaber du vellykket beplantning med stauder

17.2.

Christiansfeld

Foredrag om orkideer og generalforsamling

24.2.

Haderslev

Frø, frøsamling og frøhåndtering, generalforsamling

17.3.

Christiansfeld

Om havens vægge og rumoplevelser…

24.3.

Haderslev

Økologisk, selvforsynende have ……

21.5.

Haderslev

Plantemarked på Gravene

28.5.

Christiansfeld og
Haderslev

Kredsudflugt

2.6.

Christiansfeld

Havevandring i Hejls

21.6.

Haderslev

Havevandring i Kelstrup og Brærå

9.8.

Haderslev

Besøg i Den gravefri Køkkenhave i Genner

23.8.

Haderslev

Havevandring i Vojens

10.9.

Christiansfeld

Plantemarked i Christiansfeld

17.9.

Haderslev

Høstmarked i Humlehaven

13.10.

Christiansfeld

Foredrag med Rosenmageren

1.11.

Haderslev

Foredrag; Græsserne fra Overdam

24.11

Haderslev

Julearrangement
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Christiansfeld og Haderslev Havekredse er lokale afdelinger af Haveselskabet, som
helt officielt hedder Det kongelige danske Haveselskab.
Haveselskabet har nu omkring 30.000 medlemmer tilknyttet henved 100
lokalafdelinger fordelt over hele landet.
Som nyt medlem bliver man automatisk tilknyttet den lokalafdeling/havekreds, som
er tættest på ens adresse. Men man kan til enhver tid selv vælge at lade sig tilknytte
en anden havekreds, det kræver blot en telefonopringning til Haveselskabets
medlemsservice.
Som medlem af Haveselskabet har man adgang til at deltage i alle arrangementer,
der afholdes i Haveselskabets afdelinger. Adgangen vil ske på samme vilkår som for
arrangørens lokale medlemmer.
Du kan til enhver tid holde dig opdateret om alle arrangementer, som udbydes i
lokalafdelingerne, på Haveselskabets hjemmeside. Hjemmesidens adresse er

www.haveselskabet.dk
Hvis du får problemer med modtagelse af bladet, Haven eller hvis du har spørgsmål
eller ændringer til dit medlemsforhold kan du kontakte Haveselskabets
medlemsservice på tlf.nr. 45 93 60 00 eller på mailadressen
medlem@havesselskabet.dk .
Vi ønsker dig et rigtig godt og aktivt haveår.

Trykt hos og udgivet med støtte af
Haderslev Stiftsbogtrykkeri, tlf. 74 522 522

16

