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Haveselskabet Svendborg

Slip haveglæden løs 2022
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Velkommen til
Haveselskabet Svendborg
Det er glædeligt, at Haveselskabet
Svendborg igen kan opleves med havemarked, åbne haver, spændende arrangementer og måske en udflugt.
Der er lagt et alsidigt program, der
gerne skulle skabe interesse for mange
haveelskere gamle såvel som unge. Vi
introducerer det nye brand: VILDT
PÆN HAVE (skab en vildt pæn have

fuld af liv).
Det er lykkedes os at finde netop en
sådan til vores åbne haver i august.
Trods corona er det også lykkedes os
at finde åbne haver til hele 2 aftener,
en i juni og en i august. Som altid vil
haverne være vidt forskellige, ligesom
der også er en have med kunst.
Stor tak til alle, der lægger have til.
Vi har 2 store foredragsaftener - i foråret en aften der omhandler sommerblomster/skærehaven med haveskribent Lotte Bjarke og i efteråret en aften med havedesigner Dorthe Kvist,
kendt fra flere TV-programmer.
Hold altid øje med vores hjemmeside
haven.dk/svendborg. Her finder du
vores program elektronisk, og det er
også her, du vil finde eventuelle ændringer eller aflysninger.

På bestyrelsens vegne

Anni Petersen, formand

Generalforsamling
Dato: 01.02.2022 kl. 19.00
Sted: Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svb.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød op og få indflydelse på valget af
bestyrelsesmedlemmer og aktiviteterne i
din kreds.
Efter generalforsamlingen foredrag ved
Søren Goul fra Champost – bliv klogere
på kompostering og god næringsrig
”madpakke” til planterne. Møglækkert
til haven.
Søren Goul vil fortælle om fremstilling
af Champost. Kerneproduktet er jordforbedring, som består af komposteret
pasteuriseret hestemøg, godkendt til
økologisk brug.
Gratis og kun for medlemmer.
Kredsen er vært ved kaffe og kage.
Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger: Anni Petersen
tlf. 2538 4693 efter kl. 16.
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Ullemose frugt
Hovvej 7 Oure
Gårdbutik & firmafrugt

www.ullemosefrugt.dk

SvendborgSund
PlanteSalg
SvendborgSund PlanteSalg
Sundbrovej 26, 5700 Svendborg
Åbningstider: Mandag-fredag 10-17
Lørdag-søndag: 9-16, helligdage 9-16.
Åbner mandag d. 28.02.2022 efter vinterpausen.
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Foredrag om sommerblomster v/ Lotte Bjarke
Dato: 02.03.2022 kl. 19.00
Tid og sted: Skårup Kultur og Idrætscenter,
Åbyvejen 43, 5881 Skårup
Kom til foredrag med havebloggeren Lotte Bjarke,
uddannet hortonom og forfatter til bogen
”Sommerblomster fra frø til fryd”.
Drømmer du om at kunne fylde vaserne med hjemmedyrkede blomster hele sommeren, så er det nu, du kan
begynde at planlægge.
Tag med på en tur hele vejen fra frø til fryd denne aften, der står i sommerblomsternes tegn.
En skærehave eller bukethave er et forholdsvist nyt begreb i danske haver og kan
sammenlignes med en køkkenhave, hvor afgrøderne er blomster til vasen. Ideen er,
at du her kan høste de blomster, du har lyst til, uden at spolere helhedsindtrykket i
det fine blomsterbed.

Det er værd at ofre lidt tid på planlægning af skærehaven, og derfor er det en god
ide at begynde at drømme skærehavedrømme i god tid, inden sæsonen går i gang.
Her får du gode råd om beliggenhed, jordforbedring og plantesammensætning, der
alt sammen er afgørende for succes.
Tips til forspiring og direkte såning af sommerblomsterne er emnet, aftenens program byder på.
Se også: lottebjarke.dk og havebloggen: helthenihaven.dk
Tilmelding til Jane: jw@kirkebymail.dk eller mobil 2129 5649 efter kl. 16.
Tilmeldingsfrist: 25.02.2022
Pris: Medl. 50 kr. / ikke medl. 80 kr.
Kaffe og kage: 25 kr.
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Havemarked ved Den røde Lade på
Hvidkilde Gods
Dato: 07.05.2022 kl. 10-15
Sted: Fåborgvej 240, 5700 Svendborg
Vi mødes til Havemarked på Hvidkilde
Gods, hvor flere end 60 private haveejere sælger ud af deres overskud af planter og
haverelaterede ting.

I tombolaen kan man vinde de spændende præmier, som udstillerne har doneret.
I caféen kan købes sandwich, kaffe, te og kage.

Reservering af stadeplads: Kontakt Anni Petersen, annisiehr@hotmail.com
eller tlf. 2538 4693 efter kl. 16.
Senest 12.04.2022
Yderligere info: haven.dk/svendborg
Entré: 30 kr.
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Åbne haver i Tved
Dato: 22.06.2022 kl. 18-21
Mødested/adr.: Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge, du vil besøge haverne.
Hellet 43 hos Lene Falk Christensen og Per Christensen
En dejlig parcelhushave, som Lene og Per bruger som terapihave.
Det skal være en levende have med blomster hele året. En have,
hvor der også er lagt vægt på efterårsfarverne. Det er Per, der får
ideerne og udfører disse.
Havedam med koikarper, drivhus, 40 forskellige roser, flere siddepladser.
Knud Urnes Vej 3 hos Hilda Borg og Ole Andersen
Kunst i forhaven, kunst for hver meter du bevæger dig i haven, kunst på vægge,
kunst i træer, kort og godt kunst overalt. Det er i jern, glas, træ med mere. Nyd også
haven med de skulpturelle æbletræer og flotte engelske roser.
Her kan købes kaffe og kage.

Trappehavevej 2 hos Poul Hansen
Haven med de mange specielle træer og buske, de mange klippede buksbom både
store og små, flere havedamme, hvor biodiversiteten findes med frøer, salamander,
guldsmede, fugle med mere. Haven er anlagt med mange stier og flere steder er sat
store sten.
Walkendorffsvej 70 hos Anni Petersen
Den lille parcelhushave, hvor træer er ved at blive for store, hvor alting er stoppet
ind uanset farve og størrelse. Hvor hver lille plante har sin helt egen historie eller
minde, for de mange besøg i andres haver eller fra arrangementer eller besøg på
havemarkeder landet rundt. Ruminddelt med mange siddepladser.
Ingen tilmelding.
Entré: 30 kr. for alle 4 haver (betales i den første have du besøger)
Kaffe/kage: 25 kr.
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Besøg i Demenshaven
Dato: 28.07.2022 kl. 19.00
Sted: Bryghusvej 2, 5700 Svendborg
Det tog 3 år fra idéen opstod, til haven var anlagt. John
Olsen, formand for Demenshavens Støtteforening og
en af hovedkræfterne i arbejdet med demenshaven, vil
fortælle om etableringen og formålet med haven.
Efterfølgende går vi sammen ud og oplever haven, som
til dagligt danner rammen om udendørslivet for beboere og personale på Bryghuset.
Der er tænkt over alle detaljer så sanserne stimuleres. Der er rig mulighed for fysisk
udfoldelse, men også mange muligheder for at sidde og nyde den store have, hvor
der er overraskelser overalt.
Tilmelding til Margit: mo@haveselskabet.dk eller
mobil: 2129 5649 efter kl. 16.
Tilmeldingsfrist: 22.07.2022
Pris: Medl. 40 kr./ikke medl. 80 kr.
Kaffe og kage: 25 kr.

30.06.-03.07. CPH Garden

22.06. kl. 18-21 Åbne haver i Tved

07.05. kl. 10-15 Havemarked på Hvidkilde Gods

02.03. kl. 19.00 Sommerblomster v/ Lotte Bjarke

01.02. kl. 19.00 Generalforsamling (kun medl.)

Arrangementer 2022
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Haven.dk/svendborg

16.11. kl. 19.00 Juleinspiration v/ Ingr Leen

10.10. kl. 19 Temaaften med Dorthe Kvist

20.08. kl. 07 - ca.21 Bustur Sorø/Skælskør

13. og 14.08 Havefestival i hele Danmark

09.08. kl. 18-21 Åbne haver i Rantzausminde

28.07. kl. 19.00 Besøg i Demenshaven
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Åbne haver i Rantzausminde
Dato: 09.08.2022 kl. 18-21
Mødested/adresse: Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge, du vil besøge haverne.
Stenbukken 93 hos Bodil Haugaard og Bent Bach
Her finder du en parcelhushave med mange hortensia, vinterhårdfør fuchsia, vindruen Himrod, der omkranser den overdækkede terrasse, tomater beskåret helt på Bodils egen måde,
flere forskellige tobaksblomster, højbede med grøntsager, bær
og blomster samt sågar et indhegnet bur til blåbær. Desuden er
her et lille vildt bed og et lille staudebed.
Stenbukken 96 A hos Karen og Ole Jensen
En skøn lille rækkehushave, der er gennemtænkt til mindste detalje og virker større end den i virkeligheden er.
Havens let skrånende grund er udnyttet fuldt ud med mange
siddepladser, drivhus, skovhave, frugthave, urtehave i højbede,
espalier med vindruer og skovspurve der yngler i fuglekasserne. Du finder her alt, hvad man kan ønske sig af mangfoldighed.
Martinsvej 3 hos Tove Lungholt
Her finder du nutidens begreb om en vild have. Biodiversiteten er i højsædet. Alt får lov at gro, der laves blot små stier,
ingen lige kanter. Selv siger Tove, at det er paradisets have. Er
du opmærksom, finder du mange træer og buske som morbærtræ, figentræ, skæbnetræ og skjulte æbletræer - alt findes et eller
andet sted. Toves lidenskab er tomater - alle mulige slags tomater for alt skal prøves af.
Stenbukken 91 hos Ulla Borup og Kim Thyge
Haven er bygget op med planter fra oldemor, forældre, svoger, bedsteforældre,
venner og naboer. Efter at Ulla og Kim har været i Japan, er
der tilføjet et havebassin. Kim har bygget en bro over vandløbet med den specielle hældning der kræves for, at onde ånder
ikke kan komme ind i haven. Alt er klippet eller plantet så beboelsen/huset kan ses fra alle sider.
Desuden er der flere gode ideer til en børnevenlig have. .
Ingen tilmelding.
Entré: 30 kr. for alle 4 haver (betales i den første have du besøger).
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Bustur til Gunnar Christensens Planteskole og
2 private haver ved Sorø/Skælskør
Dato: 20.08.2022 kl. 7 - ca. 21
Mødested: Kl. 7.00, SG Huset, Ryttervej 70, Svendborg
Vi skal besøge Engrosfirmaet Gunnar Christensens Planteskole ved Sorø.
Planteskolen producerer over 1,5 million planter om året på 25 hektar og beskæftiger ca. 70 mand i højsæsonen. Alle planter er pottegroede, og sortimentet omfatter
blandt andet bærbuske, prydbuske, stauder, krydderurter og jordbær, mere end 300
forskellige planteslægter.
Vi får en rundvisning på ca. 2½ time. Derefter er der mulighed for at spise sin
medbragte frokost i kantinen.
Kl. ca. 13 kører vi til Sønderskovvej 7 i Sorø, hvor vi besøger Maria Kiersgaard.
En gammel villahave der er blevet nyindrettet. Haven er blevet designet og planlagt,
så hver en kvadratmeter er udnyttet. Ønskerne var blandt andet frodighed og overdådighed kombineret med stramme linjer. Sunde og robuste planter i alle højder.
Farverigdom, dufte og fuglekvidder. Brug af haven i alle kroge, hele døgnet og for
alle aldre. En have som skal være både smuk og spiselig, som der kan hygges i, leges
i, arbejdes i og drømmes i. Der er blevet plads til krydderurter, grøntsager og frugt.
Stauder, buske, roser og træer. Høns, hængekøje og trampolin. Den hvide have og
solnedgangsbed. Drivhus, udekøkken og flere terrasser .
Herefter besøger vi Lisbeth Foldby, Rødkullevej 50 i Skælskør.
En 2000 m2 stor landbohave der stadig er under forandring. Drivhus, pergola, mange bede. Mange krukker i haverummet og på terrassen, pelargonier på overdækket
terrasse. 8000 m2 med 2 små skove, sø, eng, græs, frugttræer og vild med vilje.
Pris: Medl. 490 kr. / ikke medl. 560 kr.
Prisen er incl. to gange kaffe med brød, indgangsbilletter samt aftensmad på Restaurant Solsikken (drikkevarer for egen regning).
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.
HUSK at medbringe madpakke til frokost.
Tilmelding til Anni: annisiehr@hotmail.com eller tlf.: 2538 4693 efter kl. 16.
Tilmeldingsfrist: 23.07.2022

Betaling senest: 10.08.2022
Arbejdernes Landsbank: Reg.nr.: 5317 kontonr. 0248413
eller mobilepay: 82198
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Temaaften med Dorthe Kvist
Dato: 10.10.2022 kl. 19.00
Sted: Endnu ikke fastlagt - se hjemmesiden
haven.dk/svendborg
Dorthe Kvist (kendt fra TV 2-programmer som
Årets dejligste have, En have i gave) er havedesigner,
forfatter, stylist, blogger og ejer af MELT Designstudio. Hendes speciale er at skræddersy haver, så de
passer præcis til de mennesker, der skal bruge dem – og ikke mindst at få det hele til
at virke. Hun er stor tilhænger af havedesign med sjæl og personlighed og en ivrig
fortaler for, at haven skal skabe glæde – IKKE stress!

Hvad sker der på havefronten lige nu og lige om lidt?
Uderummet er det nye sort, og haven er den nye luksus. Det er in at være ude, og
haven er hottere end nogensinde før. Men hvordan indretter vi os derude, og hvad
skal vi satse på i forhold til planter, farver og materialer? Og hvad er på vej op og
ned på have-barometret?
Vi skal blandt andet høre om globale strømninger og tendenser inden for haven i
fremtiden – og hvordan vi gør dem lokale.
Tilmeldingsfrist: 03.10.2022
Tilmelding til Karen: karen.egense@hotmail.com eller 2129 5649 efter kl. 16.
Pris: medl. 100 kr. / ikke medl. 150 kr.
Kaffe og kage: 25 kr.

Dorthe Kvist er forfatter til flere bøger bl.a. disse.
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Kontakt:
Margit: 2441 0434
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CPH Garden 2022
Dato: 30.06. - 03.07.2022
Her kan du igen opleve Danmarks største haveudstilling:
Haveselskabets Cph Garden – præsenteret i samarbejde med Gardena.
Hold dig orienteret på hjemmesiden: cphgarden.dk/

Havefestival i hele Danmark
Dato: 13. og 14.08.2022
Ved Haveselskabets årlige Havefestival åbner ca. 300 haveejere deres have og deler
glædeligt ud af deres haveglæde og gode ideer.
Hold dig orienteret på hjemmesiden: haven.dk
Julearrangement v/ Inge Leen

Dato: 16.11.2022 kl. 19.00
Sted: Endnu ikke fastlagt - se hjemmesiden: haven.dk/svendborg
Inge Leen har i mange år vist sin fantasi med dekorationer ved mange anledninger
og fester. Inge vil demonstrere, hvordan hun laver adventskranse, dørpynt og andre
dekorationer til jul.
Inge går ikke efter den traditionelle julepynt, men lader
sig inspirere af naturen, og bruger gerne materialer fra
haven.
Der vil som vanligt være lotteri ligesom det vil blive muligt at købe nogle af de materialer, som Inge bruger til
sine dekorationer.
Tilmeldingsfrist: 09.11.2022
Tilmelding: Svendborg.haven@hotmail.com eller
tlf.: 2129 5649 efter kl. 16.
Pris: Medl. 75 kr./ikke medl. 100 kr.
Kaffe/kage: 25 kr.

Foto: Jette Amstrup

15

Bestyrelse
Anni Petersen, formand
Svendborg
annisiehr@hotmail.com
Margit Okholm, kasserer
Svendborg
mo@haveselskabet.dk
Jane Westergaard, sekretær
Stenstrup
jw@kirkebymail.dk
Jørn Nielsen, næstformand
Gudme
mail@jnkvaeg.dk
Merete Pedersen, nyhedsbrev
Ballen
pedersenamp@gmail.com
Inge Quist, hjemmeside
Odense
inge.quist@hotmail.com
Poul Hansen, Tved
phtrappe@outlook.dk
Karen Østergaard Pedersen
Egense
karen.egense@hotmail.com
Ann Nielsen, Brændeskov
orloff100@gmail.com
Brita Krems, Tåsinge
britakrems@hotmail.com
Birgitte Varming, Tåsinge
b.varming@gmail.com

HAVESELSKABET SVENDBORG
er en del af SYDØSTFYN AFD.,
som består af nedenstående kredse:

Haveselskabet Svendborg
Haveselskabet.dk/svendborg
Haveselskabet Faaborg-Midtfyn
Haveselskabet.dk/faaborg-midtfyn
Haveselskabet Nyborg
Haveselskabet.dk/nyborg
Haveselskabet Ærø
Haveselskabet.dk/aeroe
Haveselskabet Langeland
Haveselskabet.dk/langeland
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TILMELDING
Se det enkelte arrangement
HAVESELSKABET SVENDBORG
Hjemmeside: haven.dk/svendborg
Mail: svendborg.haven@hotmail.com
Mobil: 2129 5649
Mobilepay: 82198
Følg os

Ønskes nyhedsbrev...
Send anmodning til svendborg.haven@hotmail.com
Som medlem af HAVESELSKABET får du:


Magasinet Haven 10 gange om året med havereportager,
råd og vejledning (bladet kan ikke købes i løssalg)



Adgang til Haveselskabets rådgivning: Gratis uvildig rådgivning fra vore egne og eksterne passionerede eksperter



Invitationer til mere end 1.000 havearrangementer
over hele landet



Gode medlemstilbud og fordele
Læs mere på haven.dk

