Kære havevenner.

Først - tak for en dejligt velbesøgt
generalforsamling, det er en fornøjelse at
se den store opbakning vi har til vore
arrangementer.
Og en tak til Claus Dalby, som jo leverede en kavalkade af
dejlige billeder med små haver og små og store anekdoter.

I disse tider må vi i Havekredsen også følge de gældende regler i forhold til Corona-krisen og
derfor er alle arrangementer i april desværre blevet aflyst.
Vi vil arbejde på at tilbyde svejsekurset senere på året, men herom senere, og så vi håber
selvfølgelig at vi igen kan ses til en masse dejlige haveglæder i maj.
Men I skal dog ikke undlade at høre fra os og siden sidst har bestyrelsen konstitueret sig og vi vil
starte med at sige endnu engang tak til Kirsten Mortensen, som efter mange år og sit utrætteligt
engagement har gjort et stort stykke arbejde for at promovere haveselskabet, sendt nyhedsmail,
opdatere Facebook, holdt styr på tilmeldinger og på alle måder forsøgt at holde jer opdateret med
sidste nyt i haveselskabet, har valgt at træde ud af bestyrelsen. Det bliver en stor plads, som nu
fremover varetages af Vibeke B Hansen. Se den samlede liste for bestyrelsen nederst i
Nyhedsbrevet.

Hvad skal vi dog lave i denne tid?
Vi bliver hjemme og holder afstand til alle, begrænser
sammenkomst med naboer og venner til en snak sker over
hækken. Går ture i naturen og nyder anemonerne som står i
flotteste flor. Samler ramsløg, de er snart på vej.
April er en af haveejerens travleste måneder og vejret
indbyder til klipning af græsset, gødskning når den sidste
nattefrost er væk. Nedklipning af roser og meget andet.
Alt dette kan man læse mere om på Haveselskabets hjemmeside

https://haveselskabet.dk/mere-tid-dette-kan-du-goere-i-haven-netop-nu

Til sidst vil vi minde jer om de kommende arrangementer:
Forårsaften på Palsgaard Slotspark 5. maj
Plantemarked på Agersbøl Gods og havefestival 30. og 31. maj
Samt vores sommerudflugt 28. juni 2020 til Sønderjylland.

Se meget mere nedenfor!

En Fortryllende forårsaften
Palsgaard Slotspark,
tirsdag d. 5. maj kl. 19.00, Palsgaardvej 26,
7130 Juelsminde.
(parkering ved p-pladsen ovenfor parken)

Endelig er det lykkedes at få en guidet rundtur ved tidligere adm. direktør hos Palsgaard A/S
Birger Brix. Han er en fabelagtig god fortæller, og denne forårsaften fortæller han i en god times
tid om parken, skulpturerne i parken og stedets historie. Parken er med sine 38 tønderland en af
landets største. Hør bl.a. om det nyeste tiltag Woodland Walk med Rododendron og den specielle
Herolds bøg.
Havekredsen giver kaffe og kage. Gæsterne tager selv en kop og et tæppe med. Kaffen bliver for
en gang skyld under åben himmel siddende på tæpper. Vi håber dog på at få lukket en port op i
tilfælde af regnvejr. I godt vejr skal vi prøve at sidde i det ”lilla engkarse hav”.

Værd at køre efter – værd at gå tur i – værd at smide sig i – hvis man nænner det.

Arrangementet er uden tilmelding. Pris 50 kr. (for ikke-medlemmer 75 kr.)

Plantemarked på Agersbøl Gods
Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle
afholdes på gårdspladsen
Lørdag d. 9. maj kl. 10.00 – 13.00

For tolvte gang afholdes der Plantemarked på Agersbøl Gods. Der er i år kommet ny bestyrer på
Agersbøl, som velvilligt har givet tilladelse til, at vi kan fortsætte med markedet.
Planter, løg, knolde og frø samt alle andre haverelaterede ting kan omsættes ved køb, salg eller
bytte.
Inden åbningen kl. 10.00 skal standene være opstillet.
Græsset må ikke beskadiges, så derfor ingen parkering i alléen op til gården. Der kan være meget
blød bund.
Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the.
Standpladser anvises ved ankomst og koster en gave til tombolaen.
Der vil være folk til at lede trafikken og anvise P-plads for at udnytte pladsen optimalt.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål ang. Plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419
mail: emoerk@stofanet.dk
Arr. Haveselskabet Sydøstjylland

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”.
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Haveselskabet Bjerre Herred
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