Kære havevenner.

Her midt i maj går det stærkt i haven, og de blomstrende frugttræer afløser
hinanden i en lind strøm. Kirsebærtræerne, som lige har blomstret, er nu allerede begyndt at sætte
bær, paradisæbletræet laver snehvid blomsterregn med kronblade, og æbletræerne står hvide nu,
hvor de fine blomster med de sartrosa bagsider har åbnet sig. På vindstille dage kan man både
nyde synet og den liflige summen af flittige bier, der har travlt med at bestøve flest muligt af
blomsterne.
I køkkenhaven vokser det hele også i et forrygende tempo.
Aspargesene smager stadig godt, selvom de er blevet noget lange.
Rabarberne høstes der af hver dag, og nye salatblade bliver forsigtigt
plukket. Der er spiseklar dild og radiser i drivhuset og måske de sidste
spinatblade fra den overvintrede eller tidligt såede spinat. Måske har
du allerede høstet dine første kartofler og måske har du slet ikke nået
at sætte dem endnu.
Fortvivl ikke hvis du ikke er så langt, vi kan stadig nå at så og plante
urtehaven til og høste lækre grøntsager til efteråret. Mange af vores
grøntsager vil gerne spire til varmen fra maj måned.

Omkring Grundlovsdag, hvis altså man kan vente… er det tid til at sætte sommerblomster ud. Og
måske skal vi lade os inspirere af den mere vilde natur, når vi planter krukker og altankasser til.
På altanen kan man helt selv vælge, hvilken jord man fylder i sine krukker og kasser, så allerede
der er man hurtigt i gang, så plant kun planter der vil have den samme jord i de samme krukker.
Læ for vinden er en god ting at tænke på. Mange planter og dyr har svært ved at trives på meget
vindomsuste steder, så sørg for at der bliver skabt læ på altanen, med fx et lille sivhegn eller
lignende.
Få mere inspiration til at lave en vild altan på
https://www.havenyt.dk/artikler/inspiration/byhaver/1599.html

Og så til de mere triste nyheder.

I havekredsen må vi desværre endnu engang melde en del arrangementer aflyst.
Officielt er havefestivallen 30-31 maj aflyst fra Haveselskabet side. Dog er det op til de enkelte
haveejere, om de kan overholde myndighedernes retningslinjer ved et sådant arrangement, og
stadig have lyst til haven åben.
Du kan holde dig opdateret på Haveselskabets hjemmeside eller tjek hos den pågældende have.
https://haveselskabet.dk/aabne-haver-og-havefestival-under-coronakrisen

Kolding Geografisk Haves store Plantemarked, som løber af stablen grundlovsdag er også aflyst.

Årets sommerudflugt til Sønderjylland 28 juni, må vi desværre også aflyse.
Det er ikke muligt at afholde en bustur under de gældende anbefalinger og restriktioner her i
denne Coronakrise. Vi glædede os ellers, men det bliver ikke praktisk muligt.

I sidste nyhedsmail opfordrede vi til at støtte de lokale annoncører, hvilket vi stadig anbefaler.

Men da markeder rundt om DK er lukket ned, så har Liljemanden Peter har en del liljer til salg, og vi har valgt at sætte
den på nyhedsmail i denne måned.
Liljer kan stadig nå at sættes, dog er nogle er begyndt at gro, så der er lidt lange stængler, når de ankommer. De
sendes med GLS, så pakken kan spores.
Priserne er 15,- for de almindelige og 30 for de specielle og de specielle er disse;
Big Brother
Dark Secret
Elodie
Alle Lotus 4 stk.
Nightrider
Orange Planet
Pink planet
Snowboard
Vonq
Zeba
Bestilling foregår direkte til Peter.
Kontaktoplysninger Peter.
Mail: Lan-terrorchids@post.tele.dk
Tlf. 51510323

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

