Kære havevenner.

I skal ikke føle jer alene, haveforeningen
tænker på jer.
Sammen må vi finde haveglæden hver for sig.

Ellers håber vi at i alle nyder det gode solskinsvejr i april og er
kommet godt igennem påskedagene.

Husk vi er til at træffe på mail og telefon hvis i ønsker en hygge-have-snak. Det kunne jo være i
har billeder som i kan sende til vores Facebook-side med spændende haveprojekter i har lavet
over de sidste mange uger.
https://www.facebook.com/Haveselskabet-Bjerre-Herred-808123072610859/

Endnu engang er vi ramt at de gældende regler til Corona-krisen og må desværre meddele at alle
vores arrangementer frem til og med 10 maj er blevet aflyst.
Turen til Palsgård forventer vi at kunne genudbyde i 2021 efter nærmere aftale med ejeren. Måske
var nogen forbi på alene gåtur i parken.
De som måske havde forventet at sælge planter eller stå i bod med andet haverelaterede til
Agersbøl plantemarked, kan hvis det bliver en mulighed måske deltage ved Havemarked i
Vorbasse d. 30. august eller på Glud Museum d. 20. september.

Haveselskabet håber, at det bliver muligt at få lov til at opleve havefestival 30. og 31. maj samt
sommerudflugten 28. juni, men det vil I høre om så snart myndighederne kommer med fornyede
informationer.
Efter 10 maj forventer vi at kunne udseende nyhedsmail med en opdatering på årets program. Vi
skal tage hensyn til alle.

Men husk at alle vore annoncører har åben i det omfang som de finder muligt i disse tider og alle
er villig til at hjælpe med små og store haveprojekter. Så tag da endelig kontakt til nedenstående
OCK Anlæg

Henriks
Skovservice

ock@ock-anlaeg.dk
henriksskovservice@gmail.com

Evasminde træ
Vindalgård
Stauder

pc@evasminde.dk

Sandmanden

info@sandmanden.com

vindalgaard@outlook.dk

Blomsteriet

blomsteriet@c.dk

Havlykke

havlykkeplanteskole@mail.dk

Damgård tulipaner

numink@pc.dk

Butik Skovgården

Kun på Facebook

Råhaugegård Pil

raahaugegaard@mail.dk

Korshøj

ha@korshoj-gartneri.dk;

Børge Sørensen,
Beskærings og
beplantningsservice borge-sorensen@mail.dk
XL-Byg Hornsyld

til mpe@brejnholt.dk

Klip & Fræs

anlaegklipogfraes@gmail.com

Fru Møllers Mølleri info@frumollersmolleri.dk
KØ Brolægning

kontakt@koe-brolaegning.dk

Hæk & Hegn

mogensfrost@live.dk

Et liv med stauder

etlivmedstauder@gmail.com

Smilla´s

camilla.behnke@hotmail.com

Kommende arrangementer, se nederst i nyhedsmail.

Ved Haveselskabets årlige Havefestival åbner små 300 mennesker havelågen og deler
glædeligt ud af deres haveglæde og gode ideer.
I weekenden den 30. og 31. maj 2020 holder Haveselskabet Havefestival.
Ved den årlige Havefestival åbner cirka 300 private haver i hele landet deres havelåge og lader
haveinteresserede mennesker, som de ikke selv kender, komme indenfor og opleve deres haver.
Og selv om det kan føles lidt grænseoverskridende at gå ind på andre menneskers matrikler, så er
det også en spændende og helt unik oplevelse at komme indenfor og se, hvad der gemmer sig
bag hækken i de normalt så lukkede og private haver.
Se alle festivalhaver her:
Eller hent Haveselskabets app helt gratis til din telefon. Her kan du bl.a. se alle åbne haver. Find
app'en til iPhone i App Store og til Android i Google Play. Søg efter “Haveselskabet”.

Sønderjylland
100 året for genforeningen
Sommerudflugt 28. juni 2020
Dagen starter med morgensamg og en bitter til halsen

Ullas Have, Ulla Nørskov, Møllegade 17, 7080 Børkop. Et rigtig god
bud på have uden græsplæne. Stor, 15 år gammel have, meget
klippearbejde, ingen ”pynt”, skrånende grund med sø og vandfald.
Rolig og terapeutisk. Her spiser vi rundstykker på terrassen, fordi vi ikke kan nå det i bussen.

Raghild og Kurt Beeck, Skovvej 15, 6340 Krusaa. ”Vi kom i ’72 og har været i haven
lige siden.” Denne er ikke en plantesamlerhave, men de har det hele.
1800 m2 stærk skrånende, sydvendt have ned til Krusaaen. Flere vandpartier – lidt
plantesalg.

Bittens Have, Danfoss Universe, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg. Vi starter med madpakker i Den Blå Kube.
Guidet rundtur i parken ved chefgartner Gert Jensen, som har arbejdet for Dr. Ingrid på Gråsten Slot. Se Mads
Clausens barndomshjem.

Augustiana Kunsthal, Palævej 12, 6440 Augustenborg. Kulturhistorisk og
akitektonisk perle. Her nyder vi eftermiddagskaffen i parken.

Birgits Have, Birgit Damm, Nørregade 3, Sundsmark, 6400 Sønderborg. Kreativ
have, mange sjældne planter, formklippede træer, håndstøbte
trug, plantesalg.

Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld. Her spiser vi aftensmad. Til de der ønsker mere er
Genforenings- og Grænsemuseet på den anden side af vejen.

Prisen inkluderer:
Bus, entreer, morgenkaffe m. rundstykker, bitter,
eftermiddagskaffe m. lagkage, aftensmad og
aftenskaffe m. småkager og Dagmartærte samt
tipskupon m. præmie.
Tilmeld:
Senest d. 12. juni 2020 til tlf. 23438759 eller mail til

bjerreherred@haveselskabet.dk
Prisen inkluderer ikke:
Frokost og drikkevarer hertil.
Drikkevarer til aftensmaden.
Drikkevarer kan desuden købes i bussen.

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

Praktiske oplysninger:
Bussen kører kl. 07.30 fra Hornsyld Idrætscenter,
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld. Gratis parkering.
Forventet hjemkomst kl 21.00.
Pris:
Kr. 525,- for medlemmer
Kr. 625,- for ikke medlemmer
Betaling:
Konto nr. oplyses ved tilmelding.

