Videbæk og Omegn
byder velkommen til sæson 2020
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk
Generalforsamling
Temaaften: Østrig og alpine planter
ved Irma Poulsen, Ringkøbing
Irma fortæller:
Turen går til Østrig, hvor vi har været tre gange i det samme
område. Området er omkring Zell am See og bjergene her. Vi kører
lidt i bil, men vandrer primært i bjergene og ser natur og især
planter, hvor det jo her er alpine planter.

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 - Westergårds Hotel
Påskedemonstration ved Tina Dam , Videbæk
Tina viser påsketing og laver dekorationer.
Der kan købes kaffe
Pris: 60 kr. / 80 kr.

Onsdag den 29. April kl. 19.00 - i kantinen, Herborg Smede - og
Maskinforretning, Tolsgårdsvej 1, Herborg.
Fællesarrangement med Rækker Mølle Havekreds.
Fotoforedrag ved Hanne Nippin , Lystrup
Havearkitekt Hanne Nippin holder foredrag over temaerne
"Lille have stor fornøjelse" og "Fra have til mave"
Selv den mindste have kan blive helt fantastisk, kom og se
spændende indretningsforslag, og hent en masse inspiration til,
hvad man kan dyrke i haven og hvad det kan bruges til i køkkenet.
Pris: 80 kr. /100 kr.- incl. kaffe
Tilmelding senest den 17. april. til Birthe Poulsen, mob 40626640

Tirsdag den 19. maj – kl 19.00
Bustur til
Hanne og Martin Børsting
Ballingvej 98.
Skive
De driver en velfungerende maskinstation og de har en stor
landbohave.
Værtsparret er vært ved kaffen
Afgang fra Videbæk Rutebilstation kl. 17.30
Pris: 80 kr. /100 kr.
Tilmelding senest den 7. maj til Birthe Poulsen ,mob 40626640

Torsdag den 11. juni kl. 19.00
Havevandring i Snejbjerg
Rita og Henrik Christensen
Engbjerg 142
En spændende villahave, hvor der er kræset til mindste detalje for
hvert træ. Der er mange rhododendron.
Therkild Rohde
Enggårdsvej 26
Therkild har overtaget sine forældres gamle smukke have. Der er
bl.a. store frodige staudebede.
Pris: 40 kr. / 60 kr.
Bestyrelsen er vært ved kaffen.

Onsdag den 29. juli
Fællesarrangement med Herning og Rækker Mølle Havekreds
Bustur til
Aase Hviid Design Blomster
Orholm 1
Bjerringbro
Aase Hviid havde juledemonstrationen i 2019
Afgang: Videbæk Rutebilstation 17.15
Dyrskuepladsen Herning 17.45
Pris: 180 kr. / 200 kr. Prisen dækker kørsel, en sandwich og en
øl/sodavand i bussen samt kaffe og kage om aftenen
Tilmelding senest den 17. juli til Birthe Poulsen mob 40626640

Onsdag den 12. august kl 19.00
Havevandring
Jonna og Bo Trelborg
Engdraget 3
6880 Tarm
Samkørsel fra Videbæk Rutebilstation kl 18.30. Vi fylder bilerne.
Vi ser først Melballes Have i Storegade 50, Tarm
Se https://tarmby.dk/ejnermelballeshave/
Det er en fælles byhave, der blev indviet i juni 2019. Jonna eller
Bo kommer og fortæller om området og haven .Derefter er der hos
Jonna og Bo kaffebord og smagsprøver fra deres 7000 m2 store
have og køkkenhave, der ligger ved åen. De har desuden en del
frugttræer.
Jonna og Bo er værter ved kaffen og "krydderurter på flaske".
Pris: 60 kr. / 80 kr.

Lørdag d. 26. september kl 10.00 – 13.00
Fællesarrangement med Vestjylland Afdeling
Plantemarked i Tambours Have, Bredmosevej 21, 6800 Varde
ved Karlsgårde Sø.
På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter
til haven, samt andre haverelaterede ting. Kom og gør en god
handel.
Madkurven kan medbringes. Der er mulighed for at købe
drikkevarer i kiosken.
Fri entre til plantemarked og haveanlæg

Mandag den 9. november kl 19.00 – Westergårds Hotel
Juledemonstration
Per Larsen, Haveoasen, Herning
Viser julens trend 2020

Entre: 40 kr. / 60 kr.
Kaffe kan købes

Bliv medlem af Haveselskabet
Der er mindst 3 gode grunde til at melde sig ind i Haveselskabet,
hvis du elsker din have:
1) GRATIS PROFESSIONEL OG PERSONLIG RÅDGIVNING - du kan få
svar på alle dine havespørgsmål hos eksperterne i Haveselskabets
Rådgivning helt gratis. Du kan spørge om alt fra planter, indretning,
køkkenhave eller sygdomme.
2) DANMARKS MEST LÆSTE HAVEMAGASIN 'HAVEN' - du kan læse om
nye tendenser, spændende haver, beddesign, helt særlige tilbud kun til
medlemmer - og sjove "gør det selv" projekter i magasinet HAVEN, som
sendes til dig 10 gange om året.
3) MASSER AF ARRANGEMENTER UDOVER HELE LANDET - du bliver
inviteret til inspirerende åbne haver, workshops, havegrupper - hvor du kan
blive klogere og dele din haveglæde med andre spændende havemennesker.
Haveselskabet er en non-profit forening, hvor cirka 30.000 entusiastiske og
haveglade medlemmer inspirerer hinanden til at få endnu større glæde af
haven. Vi arbejder for en alsidig og bæredygtig anvendelse af haver.

Et årsabonnement koster 630kr
Læs mere på www.haven.dk
Eller bliv medlem af Facebookgruppen: Haveselskabet, Videbæk og
Omegns Havekreds
Bestyrelsen for Haveselskabet Videbæk og Omegn.
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