Kære havevenner.
Der er ikke meget vinter over vinterferieugen. Solen
skinner, og temperaturerne når helt op på 10–11 grader
de luneste steder i landet. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har oplevet en rigtig
vinterperiode med sne og kulde, men samtidig er det jo en fornøjelse at kunne
sidde på en solfyldt bænk i haven og drømme om alt det, man vil lave, så
snart foråret kommer.
DMI har afblæst varslet om en kold sen vinter, men der kan stadig komme
vintervejr, så man skal give tid lidt endnu. Trods forårsfornemmelser er det
stadig for tidligt at fjerne visne stauder og vinterdækket fra køkkenhavens
bede, men på en lun februardag kan man uden problemer begynde at vaske
drivhus eller potter, så det hele er klar til brug engang i marts. Lidt almindelig oprydning, sortering
af potter, podning og tilbageskæring af hække er godt vinterarbejde i haven.
Man kan også bare gå en tur ud i den brune have, hvis solen titter frem, eller regnen holder op. Og
nyde de små tegn på forår. Finde vintergækker og erantis som popper op,
eller klippe et par grene til at drive i blomst. Begynd med at sætte grenene
til drivning et lidt køligt sted, til knopperne får farvet spids. Det er godt at
overbruse grene til drivning med mellemrum, så knopperne ikke tørrer for
meget ud. Specielt når det drejer sig om Forsythia, er der ingen grund til
at undlade at klippe et par grene til vasen. De blomstrende grene skal
alligevel klippes tilbage efter blomstring, så der kan dannes nye kraftige
skud med masser af blomster næste forår.
Kan du lide orkideer og måske du også er i tvivl om hvordan du passer dem så mød op på tirsdag,
hvor alle er hjertelig velkomne.

GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG OM ORKIDEER
Tirsdag den19. februar 2019 kl.18.30
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby
(parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej)

Til generalforsamlingen 2019, har vi fået formanden for Dansk Orkide
Klub, Jan H. Larsen, til at komme og fortælle om sit store kendskab til
orkideer, og hvordan man bedst passer dem. Han medbringer, så der er
en mulighed for at købe, forhåbentlig nogle sjældne og flotte eksemplarer.
I pausen er der generalforsamling i henhold til vedtægterne, vanen tro med
noget godt til kaffen – ost & rødvin.
Entré, incl. forplejning kr. 50,- (ikke medlemmer 70,-)

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

