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Forord
Sidste års store højdepunkt har helt klart været afholdelse af
plantemarked på Holstenshuus.
Vi har god grund til at være tilfredse med deltagelsen både fra
stadeholdere og besøgende. For første gang stod overskuddet mål
med den store indsats, som ligger bag afholdelsen af så stort et
arrangement.
Overskuddet bliver i det kommende år omsat til en bustur til Sofiero
for medlemmer, hvor kredsen går ind og dækker et betragteligt del
af omkostningerne. Dette gør det forhåbentligt muligt at afholde en
bustur for kredsens medlemmer.
Bestyrelsen er af den opfattelse at der hele tiden bør ske forandring,
så der er noget for enhver smag. Har du en mening om det der
foregår - gerne nye ideer – eller emner som vi overser – så hører vi
meget gerne fra dig. Vi har brug for flere aktive – så meld dig som
deltager i aktiviteterne og gerne som hjælper ved afholdelse af
aktiviteterne. Kun derved kan der ske stadig fornyelse.
Vel mødt til et nyt og forhåbentligt mere solrigt haveår.

18. januar kl. 19.00
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne.
Efter kaffepausen er der have-bankospil.
Der udleveres en gratis spilleplade ved indgangen.
Hovedgevinsten er én billet til kredsens bustur til
Sverige.
Mødested: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Tidspunkt: Onsdag d. 18. januar kl. 19.00
Kredsen giver kaffe og brød
Kontaktperson: Inge Leen
tlf. 65 99 29 29
16. februar kl. 19.00
En aften med planteformering

Hvordan opbevarer man frø?

Hvornår og hvordan sår man?

Hvor varmt skal de stå?

Hvordan holder man liv i småplanterne?

Hvordan formerer man stauder, buske og træer?

Hvordan stiklingeformerer man?
Der er rigtig megen viden forbundet med formering af planter. Denne viden
ligger Mads Tange inde med og vil gerne videregive til alle interesserede ved
foredrag og demonstration.
Mødested: Det gamle bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Fåborg
Tidspunkt: Torsdag d. 16. februar kl. 19.00
Entre: 50/75 kr.
Kage og kaffe kan købes
Kontaktperson: Mads Tange
tlf. 65 99 17 11
7. marts kl. 19.00
Foredrag om kamelia – ude og inde
Hans Trautner har i mere end 30 år beskæftiget
sig med kamelia og har en enorm viden om disse
planter. Han har afprøvet mange planter i
drivhus og have og har fundet frem til planter,
som kan trives i danske haver.
I foredraget vil han vise billeder af sine mange
flotte planter og fortælle om pasning af kamelia
og hvilke planter, man skal vælge at dyrke ude
eller inde.
Han vil medbringe planter til demonstration og
evt. salg.
Mødested: Ringe bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Tidspunkt: Onsdag d. 7. marts kl. 19.00
Entre: 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Birgit Andersen
tlf. 62 66 16 58

12. april kl. 19.00
Foredrag om det økologiske drivhus ved Birgitte Hasholt
Drivhuset forlænger sæsonen forår og efterår. Det
er her der forspires i marts og april og dyrkes
tomater, agurker, basilikum, auberginer og chili
hen over sommeren til et godt stykke ind i oktober.
Der findes et hav af sorter – nogle helt specielle,
andre meget gamle og alle fristende at prøve.
Størst er glæden, når afgrødernes velsmag, udbytte
og udseende går op i en højere enhed, og man står
tilbage med fornemmelsen af at have lagt drivhus
til en overflod. Kom og hør om det økologiske
drivhus og få tips og idéer. Foredraget ledsages af
inspirerende fotos og er både for begyndere og
entusiaster.
Mødested: Ringe bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Tidspunkt: torsdag d. 12. april kl. 19.00
Entre: 50/75 kr. Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson: Pia Langelund
tlf. 62 27 12 74
20. maj kl. 10.00 – 16.00
Plantemarked
I år er det 5. gang Haveselskabet,
Faaborg Midtfyn kreds afholder
plantemarked på Holstenshuus.
Her mødes plantefolk fra nær og fjern
for at udveksle planter, og måske få
en sjældenhed med hjem til samlingen
eller til haven. Måske skal haven først
tegnes – måske mangler der pynt til
en krog – der er meget at finde på
markedet i de skønne omgivelser.
Her udveksler man erfaringer og får en
god ”havesnak” med andre, der har samme lyst og interesse for planter.
Interessen for plantemarkeder er stigende. Flere og flere planteproducenter er
med – både amatører og professionelle.
Havekredsen har cafe med kaffe og kage og div. drikkevarer.
Mødested: Holstenshuus Slotsalleen 8, 5600 Faaborg
Tidspunkt: Søndag d. 20. maj kl. 10.00 – 16.00
Entre til plantemarkedet: 20 kr.
(Tilmelding til stadepladser senest d. 10. maj)
Kontaktperson: Inge Leen tlf. 65 99 29 29
25. maj til 3. juni
Haverejse til Skotland
Kontakt Ejler Lafrenz på e-mail: ejlerlafrenz@privat.dk eller tlf. 59 32 43 50

2. juni kl. 7.30 – ca 21.00
Bustur til Sofiero Slotspark, Helsingborg
Lørdag, 2. juni kl. 7.30 – 21
Bustur til Sofiero, tidligere sommerbolig for den svenske kongefamilie, som
her anlagde en fantastisk have i et varieret terræn.
I en skovklædt kløft ned til stranden er der plantet 10.000 rhododendron, og i
selve slotshaven er der store staudebede, flere tusinde løgplanter, gamle
frugttræer, rosenhave, dufthave, køkkenhave og fine gamle drivhuse.
Der er mulighed for at købe planter. Slottet har vekslende udstillinger.
Frokost kan købes eller egen madkurv kan medbringes og nydes i parken.
Aftensmad på kro i Snekkersten – 2 retter incl. øl / vand eller vin.
Pris: 475 / 550 kr. (transport, entre til haven, aftensmad)
Tilmelding og betaling senest 10. maj.
Info og tilmelding: Birgit Andersen, 62 66 16 58 aften / birgandersen@mail.dk
Betaling: Nordea konto 2028 – 0124466814
Afrejse fra OK-tanken ved motorvejs-af / tilkørsel Ringe C kl. 7.30
Evt. opsamling ved Storebæltsbroen (Nyborg) efter aftale.
14. juni kl. 19.00 – 21.30
Havevandring i Årslev området
Vi besøger tre velplejede haver i Sdr. Nærå og Sdr. Højrup
Kom og lad jer overraske!
Betty og Jørgen W. Andersen
Faunavænget 16
Sdr. Nærå
Finn og Kirsten Olsen
Overvejen 94.a
Sdr. Nærå
Bodil og Erling Jørgensen
Møllebakken 11
Sdr. Højrup
Den medbragte kaffe kan nydes hos Bodil og Erling i Sdr. Højrup
Tidspunkt: Torsdag d. 14. juni kl. 19.00 - 21.30
Entre: 25/40 kr.
Kontaktperson: Margit Rasmussen
tlf. 65 99 18 81
17. juni kl. 09.00
Bustur til åbne haver i Jylland
Nærmere oplysninger på Nyborg kredsens
hjemmeside: www.nyborgkreds.mono.net

4. august kl. 08.00 – 19.00
Bustur til åbne haver i Vestsjælland lørdag d. 4. august 2012
Svendborgafdelingen har arrangeret en fælles bustur for de 5 kredse gående
til Vestsjælland.
Vi skal se 3 vidt forskellige haver:
Keramikeren Anne Rolsteds løvhave. Anne går mere op i former og farver på
løvet på stauder, buske og træer end på blomsterne – hvilket præger havens
udtryk.
Anne brænder sine meget særprægede krukker i haven og vi vil prøve om det
er muligt at overvære en rakubrænding.
AnneMarie og Steen Harrsen´s 10.000m2 store have. Her er der mange haver
i haven! Stenbelagte stier, gamle træer, vinhave, formklippede taks,
stenhaver, gårdhave, rosenhave og areal med søer og vandløb.
Finn Bruuns Præriehave. Haven består af bølgende græs så langt øjet rækker,
farveklatter af lette, spinkle blomster og græssende bisoner. Haven er 3-4000
m2 stor, med en sti, der bugter sig som en slange op ad bakken.
Medbring egen frokost. Vi får eftermiddagskaffe undervejs og aftensmad på
Bromølle kro.
Busturen er kun for Svendborgafdelingens medlemmer.
Pris inkl. aftensmad: 200 kr. pr/pers. Der er begrænset deltagerantal ift. 2
busser
Opsamling i Svendborg kl. 8.00 ved SG-Hallen, i Ringe kl. 8.20 ved P-plads
v/OK tanken ved motorvejsafkørslen og i Nyborg kl. 8.50 ved Rasteplads
Knudshoved.
Tilmelding senest 1/4 2012 pr mail eller brev til afdelingens kasserer
knudsen.flemming@gmail.com. Flemming Knudsen, Trappebæksvej 42A, 5700
Svendborg.
Husk at angive medlemsnummer på indbetalingen og ønsket opsamlingssted.
Betaling for bindende tilmelding:
Svendborg Sparekasse: Reg.nr. 0862 Kontonr. 0001026801
1. september kl. 14.00 – 17.00
Sensommer blomster
Nyborg og Faaborg Midtfyns kreds arrangerer i samarbejde en dekorationsdag.
Vi har været i haven og ude i naturen og plukket et par spande blomster,
blade, grene og frugter mm. Vi har indbudt Mette Jacobsen fra Botique
Horthensia til at lave nogle dekorationer og buketter af materialerne.
Samtidig vil Annie Jacoby fra Blomsterkomponisten i Nr. Lyndelse vise,
hvordan vi kan style vores krukker til efterårssæsonen. Hertil har vi samlet
sten, grene, frugter og frøstande fra naturen.
Kom og få gode ideer, som du kan bruge hjemme hos dig selv.
Nogle af dekorationerne og krukkerne udloddes ved amerikansk lotteri.
Mødested: Fyns Plantecenter, Kildegårdsvej 43, 5792 Årslev
Tidspunkt: Lørdag d. 1. september 2012 kl. 14.00 – 17.00
Entre: 50/75 kr.
Kage og kaffe kan købes
Kontaktperson:
Ketty Thoustrup
tlf. 21 63 13 77
eller
Inge Leen
tlf. 65 99 29 29

6. oktober kl. 9.00 – 16.00
Aktivitetsdag
Vi har fået flere forespørgsler på en
aktivitetsdag – så nu holder vi endnu
en!
Mangler du et nyt fuglehus eller et
plantestativ til haven, så meld dig til
aktivitetsdagen. Der vil være mulighed
for at svejse plantestativer i jern, flette
små ting til haven, binde
efterårskranse, hugge et fuglebad
(medbring eget værktøj) eller sømme
kugler sammen af smågrene.
Der vil være flere hjælpere til stede med råd og vejledning.
Nogle materialer kan købes, andre skal selv medtages – hør nærmere ved
tilmelding.
Kredsen sørger for brød og kaffe og laver varm suppe til middag.
Medbring varmt egnet arbejdstøj (bomuldstøj til svejsearbejde) og gode ideer
Mødested: Kildegårdsvej 36, 5792 Årslev
Tidspunkt: Lørdag d. 6. oktober kl. 9.00 – 16.00
Deltagelse: 150 kr. inkl. kaffe/formiddagsbrød kage og suppe til middag
Tilmelding til Inge Leen inden d. 28 september
tlf. 65 99 29 29
20. november kl. 19.00 – 21.30
Julebinderi - en stemning af jul ved
Charlotte Franke.
En aften i julens tegn i duft og udformning.
Juledekorationer med og uden lys. Sjove
plantedesign med juleeffekter, som kan stå
friskt gennem hele juletiden. Anderledes
adventsdekorationer og dekorationer til
udenfor, i form af pynt på døren og som
plantedesign ved døren. Naturens dejlige
materialer vil blive brugt i stor stil – krydret
med de sjove og farverige effekter.

Mødested: Det gamle bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Fåborg
Tidspunkt: Tirsdag d. 20. november kl. 19.00
Entre: 50/75 kr.
Kage og kaffe kan købes
Kontaktperson: Dorte Bäcklund
tlf. 64 73 35 69

Afsender:
Inge Leen
Kildegårdsvej 36
5792 Årslev

