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Forord ved Inge Leen
Et nyt haveår begynder og det er tid for et nyt program med det kommende
års arrangementer.
Kendte arrangementer, som kendetegner netop vores havekreds og et par
nye tiltag.
Følg med på kredsens hjemmeside:www.faaborg-midtfyn.haven.dk. Her
finder du årets program, evt. ændringer, bestyrelsen, billedgalleri fra
tidligere arrangementer … og forhåbentligt indlæg fra medlemmerne mm.
Send gerne forslag, kommentarer, beskrivelser o.lign. til
haven@bangleen.dk.
Stor deltagelse i kredsens aktiviteter er vigtigt for fortsat virkelyst og
igangsætning af nye tiltag. Støt foreningens aktiviteter!
Velkommen til inspiration i det nye haveår - 2011.

Januar:
Fra Byhave til Landhave, Foredrag med have- & landskabsarkitekt og
kunstneren Kjeld Slot
Kjeld Slot er kendt fra DR2 og Radioens P4. Han viser billeder fra tilblivelsen af
den knap 600 m2 store have ved murermestervillaen ”Østertoft” som er
beskrevet i hans første bogudgivelse, "Havespor" fra 2006.
Dernæst ser vi resultaterne af arbejdet med udvidelsen af en landhave til de
godt 7000 m2 store ”Ellipsehaverne på Djursland”.
I foredraget fortæller Kjeld Slot om inspirationskilden til haven, arbejdet med
den og i de ca. to timer foredraget varer, kan han heller ikke lade være med,
både at provokere og inspirere havefolk til at gå hjem og tænde ”det lange
lys” på egne haver, - store som små.
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Tidspunkt: Torsdag d. 20. januar kl 19.00
Entre: 50/70 kr.
Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson: Janne Fuglsang
Tlf. 28 44 02 32
Februar:
Generalforsamling & foredrag ved Bjarne Dinesen
”Magnolier”
Ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter kaffepausen kommer Bjarne Dinesen fra Asperupgård og øser af sin
viden om magnolier.
I sin store park på Asperupgård findes omkring 125 forskellige slags, her
iblandt mange vildarter.
Mødested: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Tidspunkt: Torsdag d. 17. februar kl. 19.00
Kredsen giver kaffe og brød
Kontaktperson: Inge Leen
Tlf. 65 99 29 29
Marts:
Podekursus
Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor vi skal lære at pode.
Medbring podekviste til lige netop det æbletræ, du ønsker dig.
Grundstammer og podekviste skal du selv skaffe, hvis du vil pode andre træer
end æbletræer. Kontakt Mads Tange vedr. egnede podekviste.
Medbring en skarp kniv med kort blad.
Materialeudgifter til grundstammer og podemateriale må påregnes.
Mødested: Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg
Tidspunkt: Torsdag d. 24. marts kl. 19.00
Tilmelding nødvendigt af hensyn til indkøb af grundstammer.
Entre: 50/70 kr.
Kage og kaffe kan købes
Kontaktperson: Mads Tange
Tlf. 65 99 17 11

Maj:
Drivhus Marked
Udstilling med drivhuse – Pavillon Danmark
Udstilling af havemøbler – Trend Bazaar
Planter & krukker til drivhuset - Planteskolen Ellebæk
Belægning i drivhuset og demo af fugesand - Lithos Natursten
Anlægsgartner - Design & Anlæg
Brugskunst til haven – Havegalleriet
Haveplaner - Janne Fuglsang
Økologiske drivhustips fra haveelsker og forfatter - Birgitte Hasholt
Der sælges pølser, som serveres af de lokale basketball helte fra Skt. Klemens
Haveselskabets cafe med kaffe, brød og div. drikkevarer, havelotteri og
blomsterbinderi.
Mødested: Pavillon Danmark. Kratholmvej 63, 5260 Odense S
Tidspunkt: Søndag d. 1. maj kl. 10.00 – 15.00.
Entre: Gratis
Kontaktperson: Dorte Bäcklund Isaksen
Tlf. 64 73 35 69
Maj:
Plantemarked Holstenshuus
I samarbejde med godset Holstenshuus afholdes der plantemarked i parken.
Kom og mød andre planteelskere og gør et godt køb af planter eller ting og
sager til eller fra haven.
Markedet afholdes uanset vejret.
Ved rigtigt dårligt vejr flyttes
markedet ind i avlsbygningen.
Renoveringen af parken er
afsluttet og det vil være muligt at
komme rundt i parken og høre
om projektet. Rundvisning vil
foregå kl. 13.00.
Som noget nyt vil der i år tillige
være forskellige aktiviteter for
børn, - aktiviteter der foregår i
sammenhæng med
plantemarkedet.
Mødested: Holstenshuus,
Slotsalleen 8, 5600 Fåborg
Parkering ved avlsbygningerne
Tidspunkt: Søndag d. 15. maj kl. 10.00–15.00
Entre til plantemarkedet: 20 kr
Kage og kaffe kan købes
(Tilmelding til stadepladser senest d. 8. maj)
Kontaktperson: Inge Leen

Tlf. 65 99 29 29

Juni:
Åbne haver i Faaborg
Vi skal besøge tre meget forskellige haver.
Først besøger vi Erna og Niels Ejvind Henriksen i deres nyanlagte have nær
Dyreborg. De er flyttet fra en stor veletableret landbohave og har anlagt en
helt ny have fra bar mark. Stedet ligger højt og der er en fantastisk udsigt
over Faaborg. Haven er en ”senior-have”. Den skal være nem at vedligeholde,
men stadig indeholde spændende rum og planter.
I Svanninge har Hildur og Per Bak anlagt en lille plantesamler-have omkring
deres træhus. Planteglæde, grønt og frodigt er nøgleordene.
Derefter besøger vi Carsten Henriksen nær Millinge. Carsten er plantesamler
og har opbygget sin spændende have – man fristes til at sige: oase - omkring
den idylliske bindingsværksejendom kranset af plankeværk og høje hække.
Så her er ingen udsigt, men til gengæld en fantastisk fortættet stemning.
Carstens have har været portrætteret i bladet ”Haven” november 2010.
I haven kan købes kaffe og kage.
Mødested: Hos Erna og Niels Ejvind Henriksen, Dyreborgvej 3A, 5600 Faaborg.
eller hos Hildur og Per Bak, Brahesvænget 1, Svanninge, 5642 Millinge
Afslutning hos Carsten Henriksen, Assensvej 385, 5642 Millinge
Tidspunkt: Onsdag d. 8. juni kl. 19.00
Entre: 25/40 kr.
Kontaktperson: Janne Fuglsang
Tlf. 28 44 02 32
Juni:
Bustur rundt på Fyn søndag d.26 juni
Se detaljer på Havens hjemmeside – Det sker
Arrangeres af Langelandskredsen.
Kontaktperson: Erling
Tlf. 62 51 32 04

August:
Åbne haver på Midtfyn
Ulla og Mads Tange, Dybdalgårdvej 65, 5750
Ringe
Ulla og Mads har en 500 m2 stor alsidig
plantesamlerhave i et forholdsvis nybygget kvarter.
Her er plantesalg.
Hanne Pedersen og Lars Enggaard, Rudmevej 21, Herringe, 5750 Ringe.
Hanne og Lars´ have er på ca. 3000 m2 i landlige omgivelser m. stor
græsplæne, staudebede og sjældne træer. En solgrotte, hvor kaffen kan
nydes, medens vandet løber i flere niveauer. Voliere med fugle, køkkenhave
og lille produktionshave. Det årlige ”kyllingehold” samt ænder og gæs ved den
store sø vil kunne beses.
(fortsættes næste side)

Vibeke Albjerg og Lars Kristiansen, Bjertevej 7, Herringe, 5750 Ringe
Vibeke og Lars´ store landbohave er en brugshave, som Vibeke skal kunne
klippe af til blomsterforretningen i Ringe. Gårdspladsen er udnyttet med
formklippede planter og stauder.Den 17 år gamle have bagved huset tager sig
også godt ud. Tidspunkt: Torsdag den 4. august kl. 18.30-21.30
Entre: 25/40 kr for alle 3 haver
Medbring selv kaffe og kage, som kan drikkes i Vibekes værksted.
Kontaktperson: Pia Langelund
Tlf. 62 27 12 74
August:
Bustur til Rosenposten ved Knud Pedersen og 3 haver ved Silkeborg
Søndag d.14 august. Se detailjer på http://svendborg.haven.dk/
Arrangeres af Svendborgkredsen
Kontaktperson:Svendborgkredsen
Tlf. 62 22 56 63.
September:
Havens gulv
Besøg på ”Havrebjerggård” hos havearkitekt Janne Fuglsang og anlægsgartner
Ole Folmer, hvor temaet er ”Havens gulv”.
Se eksempler på forskellige typer af belægninger: betonsten, granit, sandsten,
travertin, skifer, tegl, stenmel m.m.
Se også hvordan du etablerer et grønt bunddække i haven og dermed gør din
have grønnere og mere frodig samtidig med, at den bliver nemmere at
vedligeholde.
Janne Fuglsang holder et kort oplæg om emnet kl. 10.30 og 13.30
Mødested: Havrebjerggård, Lillemarksvej 1, 5600 Faaborg
Tidspunkt: Lørdag d. 3. september kl. 10.00-15.00
Entre: Gratis
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Janne Fuglsang
Tlf. 28 44 02 32
September:
Svampetur
Naturvejleder Leif Sørensen fortæller os om svampe.
Vi skal også ud og samle svampe, som Leif derefter
kigger på og vurderer. Hvor og hvornår finder vi
dem? Kan vi spise dem?
Mødested: P-pladsen ved den tidligere ”Kom tit” kiosk
på hjørnet af Odensevej og Ny Strenderupvej
(Odensevej197, 5600 Faaborg)
Tidspunkt: Lørdag d. 10. september kl. 13.00
Entre: 30 kr
Medbring selv kaffekurven
Kontaktperson: Janne Fuglsang Tlf. 28 44 02 32

Oktober:
Besøg på Glorup
Gods
Vi skal ind og se
hovedbygningen og
høre lidt om godsets
historie.
Derefter går vi en tur
rundt i den store
landskabelige park
sammen med
gartneren.
Glorup Gods er udvalgt af Kulturministeriets kulturkanon for arkitektur.
Mødested: ved hovedbygningen, Glorupvej 34, 5853 Ørbæk.
Tidspunkt: Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00
Entre: 125 kr
Tilmelding senest fredag d. 23. september
Kontaktperson: Janne Fuglsang
Tlf. 28 44 02 32
November:
Julebinderi
I år kommer Lone Thuesen, som underviser blomsterdekoratørelever på Kold
College i Odense. Lone er også en kendt underviser i mange aftenskoler og
havekredse.
Få inspiration til traditionelt julebinderi samt nye trends. Naturens materialer
er i fokus og hun krydrer med sjove og anderledes detaljer. Kunsten er at få
alt ud af ingenting. Amerikansk lotteri på dekorationerne.
Mødested: Ringe bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Tidspunkt: Torsdag d. 17. november kl. 19.00
Entre: 50/70 kr
Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson: Inge Leen
Tlf. 65 99 29 29
November:
Skovtur med havekredsen
Vi tager i skoven ved Holstenshuus og samler materialer til juledekorationer
og kranse.
Bagefter samles vi i laden ved Holstenshuus og binder dørkranse eller laver
juledekorationer af de materialer vi fandt i skoven. Havekredsen har
supplerende naturmaterialer. Der skal selv medbringes værktøj samt lys og
evt. en skål.
Mødested: Holstenshuus, Slotsalleen 8, 5600 Faaborg – ved avlsbygningen
Tidspunkt: Lørdag d. 26. november kl. 11.00–15.00
Entre: 50/70 kr – der må påregnes udgifter til materialer
Der kan købes glögg og æbleskiver
Kontaktperson: Inge Leen
Tlf. 65 99 29 29

Afsender:
Inge Leen
Kildegårdsvej 36
5792 Årslev

