Kære havevenner.

I løbet af oktober sker der en farveforvandling i haven, når
bladene på buske og træer begynder at få deres gyldne og
røde efterårsfarver. Endnu er vi kun i starten af måneden, og
vi har været heldige med vejret - og det meste står stadig
grønt spættet med pletter af de første gule blade. I blomsterbede og krukker blomstrer
efterårsstauder, sommerblomster og ikke mindst dahlia fortsat og lyser op på grå efterårsdage.
Så er det tid til at lægge forårsløg, efterårsluge, høste valnødder, lægge hvidløg og meget andet –
ja se her for flere tips https://haveselskabet.dk/oktober-i-haven
Nåede du ikke til Havens Dag eller har du lyst til at gense lidt fra Havlykke så kig med lige her:
https://www.youtube.com/watch?v=f94-p_dFcjA

På vores kursus i julepileflet på lørdag den 10. oktober er der en
enkelt ledig plads, så hvis du har lyst til en hyggelig og kreativ dag,
så kontakt Marianna på Tlf. 2343 8759 eller
bjerreherred@haveselskabet.dk (først til mølle )

Og så det triste: Da ”fru Corona” stadig huserer og vi alle skal hjælpe
til at mindske smitten så Æv-æv-æv – grundet det stigende smittetryk med Covid19, har vi valgt at udvise rettidig omhu og
aflyse arrangementet med Laila Sølager den 22. oktober, - vi håber og arbejder på at kunne
tilbyde foredraget i 2021.

Vedr. vores traditionsrige juledemonstration/julehygge den 17. november håber vi stadig på at
kunne gennemføre og tager derfor mod tilmeldinger på mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller
telefon: 2343 8759 – Det er nødvendigt at tilmelde sig for at kunne deltage!!!! – hvis det bliver
nødvendigt at aflyse får alle tilmeldte selvfølgelig besked om dette. – mere om dette arrangement
senere.
– følg også med på vores hjemmeside https://haveselskabet.dk/bjerreherred og/eller på facebook
https://www.facebook.com/Haveselskabet-Bjerre-Herred-808123072610859

Lige nu arbejder vi på næste års arrangementer/program, så har du en god ide/ønske sidder vi
altid klar til at høre fra dig – send evt. en mail til bjerreherred@haveselskabet.dk.

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

