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Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk
Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com
Forord
Havekredsen er stedet hvor plantefolk
fra fjern og nær mødes. Hvor
haveglæden kan trives og hvor vi får
en god havesnak. Her udveksler vi
erfaringer og gode ideer.
I Faaborg Midtfyns kredsen bestræber
vi os på at lave et alsidigt program
som bør kunne dække bredden af
haveinteresser. Kom og deltag i vores aktiviteter, del ud af din viden, sug til
dig fra de vise og mærk glæden ved at dele en fælles interesse: Havelivet.
I kan søge viden om foreningen på faaborg-midtfyn.haven.dk – hvor I også er
meget velkomne til selv at få et indlæg lagt ind.
Her kan I finde bestyrelsen, hele programmet som kan downloades, billeder
fra tidligere arrangementer mm.
Husk også at se tilbuddene fra de øvrige kredse i Svendborgafdelingen, som I
også har mulighed for at deltage i:
www.svendborg.haven.dk
www.nyborgkreds.mono.net
www.aeroe.haven.dk
Langelandskredsens formand: Erling Larsen
tlf: 62 51 32 04
Vi ser frem til at møde jer i løbet af 2013 til vores arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Inge Leen
Formand

16. januar kl. 19.00
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling og have-bankospil.
Efter kaffepausen er der have-bankospil.
Der udleveres én gratis spilleplade ved indgangen.
Hovedgevinsten er én billet til årets bustur.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Mødested: Brobyværk Kro
Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Tidspunkt: Onsdag d. 16. januar kl. 19.00
Kredsen giver kaffe og brød.
Kontaktperson: Inge Leen
tlf. 65 99 29 29
25. februar kl. 19.30
Lysår
I samarbejde med Ringe Bio vises:
Svensk have/naturfilm af Mikael Kristersson (se plakat på bagsiden).
Døgnets og årstidernes skiften i haven, en fortryllende billedpoesi.
Igennem 11 år har han filmet livet i sin store nyttehave med planter og dyr.
Lyset skifter med døgnet og årstiderne.
Planter skyder og synker sammen.
Det er en ordløs undersøgelse af årstidernes skiftende liv.
Filmen blev indstillet til Nordisk Råds filmpris for et par år siden.
Mødested: Ringe Biograf, Østergade 5, 5750 Ringe
Tidspunkt: Mandag d. 25. februar kl. 19.30
Entre: Almindelig biograf billet pris.
Kontaktperson: Pia Langelund tlf. 62 27 12 74 / Ringe Bio tlf. 62 62 12 18
19. marts kl. 19.00
Gør haven grøn og nem med stauder
Foredrag af Laila Sølager (se forside billede)
Brug en aften på at lære noget om hvordan man bruger stauder på andre
måder end i det klassiske og - for nogen - besværlige staudebed.
I aftenens løb ser du og lærer, hvordan man får smukke oplevelser i haven
hele året ved at bruge stauder på 5 forskellige måder (bunddække,
blomsterbede, mellem buske og roser, i forhaven og i woodland).
Der bliver også vist mange ideer til hvordan haven
kan indrettes, så der blive rum i haven med
oplevelser fordelt hen over hele året.
Desuden lærer du hvordan man passer stauderne
og hvordan man nemt formerer dem, så det er
billigt at anlægge større områder med stauder.
Flotte lysbilleder ledsager foredraget. Der vil være
salg af Laila’s bøger
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
(indgang fra Centrumpladsen)
Tidspunkt: Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00
Entre: 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Pia Langelund
tlf. 62 27 12 74

11. april kl. 19.00
Økologi i haven og drivhuset
Foredrag af Lars Lund
Man behøver ikke at være frelst for at dyrke økologisk hverken i have eller
drivhus.
Lars Lund er kendt havejournalist, og har tidligere arbejdet som økologisk
anlægsgartner. I dag skriver han for blandt andre Fyens Stiftstidende og Fyns
Amtsavis, Det er i øvrigt Lars Lund der i sin tid lancerede ordet ”dræbersnegl”.
I sit oplæg kommer han ind på, hvordan du får det bedste ud af din
køkkenhave ved hjælp af urgamle metoder kombineret med den nyeste
forskning. Drivhuset er også med. Der er gode tips til indretning, der skaber
hygge, og der er lidt om, hvad du kan bruge dit drivhus til, for det behøver jo
ikke alt at gå op i tomater eller agurker. Endelig vil han fortælle om de typiske
sygdomme i planter i køkkenhaven, prydhaven og i drivhuset, og hvordan du
ved hjælp af plantemedicin, kan kurere det meste uden
at skulle betale en krone til dyr medicin. Du får nok
også lige et par små tips til den gode jord og til gødning.
Mødested: Det gl. Bibliotek, Grønnegade 44
5600 Faaborg
Tidspunkt: Torsdag d. 11. april kl. 19.00
Entre: 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Thomas Greve Jensen tlf. 62 69 11 75

22. maj kl. 19.00
Åbne haver
Havevandring på Volstrupvej i Ringe syd området.
Vi besøger 3 velplejede haver på Volstrupvej, 5750 Ringe.
Pia og Jørgen Larsen, Volstrupvej 8
En landbohave med mange stauder.
Hanne og Anton Carlsen, Volstrupvej 9
En landbohave der er sket store
forandringer med, den er udvidet med
ca. 2 tdl., der er anlagt en fin sø og
plantet en del sjældne træer.
Irma og Knud Hansen, Volstrupvej 12
En ældre have med mange sjældne
træer og buske, kendt af mange.
Tidspunkt: Onsdag d 22. maj 19.00 – 21.30
Entre: 25/40 kr. for alle haver.
Den medbragte kaffe drikkes hos Knud og Irma.
Kontaktperson: Mads Tange

tlf. 65 99 17 11

2. juni kl. 10.00 – 17.00
Plantemarked
I år er det 6. gang Haveselskabet, Faaborg Midtfyn kreds afholder
plantemarked på Holstenshuus. Igen i år i forbindelse med familiedagen på
Holstenshuus – Plantemarkedet er at finde på den store gårdsplads ved
avlsbygningerne.
Her mødes plantefolk fra nær og fjern for at udveksle planter og får måske en
sjældenhed med hjem til samlingen. Her udveksler man erfaringer og får en
god ”havesnak” med andre, der har samme lyst og interesse for planter.
Der er noget for enhver: havepynt, honning, haveplaner og masser af specielle
planter og meget meget mere.
Udover plantemarkedet giver billetten også adgang til udstillingerne i parken.
Mødested: Holstenshuus, Slotsalleen 8, 5600 Faaborg
Tidspunkt: Søndag d. 2. juni kl. 10.00 – 17.00
Entre til plantemarkedet: 25/50 kr. (husk medlemskort)
(Tilmelding til stadepladser senest d. 26. maj)
Kontaktperson for stadepladser: Inge Leen tlf. 65 99 29 29

15. juni kl. 7.30 – 20.00
Bustur til København og omegn
Årets bustur går til Københavnsområdet. Vi besøger Arboretet i Hørsholm,
hvor der er guidet rundvisning. Arboretet har en unik samling af ca. 2000 arter
af træer og buske.
Herefter kører vi til Botanisk Have, som er blevet renoveret og udvidet
gennem de sidste 3 – 4 år.
Her kan man på egen hånd gå på opdagelse i haven eller i de mange drivhuse.
Til sidst besøger vi Haveselskabets Have på Frederiksberg, inden vi afslutter
med aftensmad i nærheden.
Medbragt frokost kan nydes i Botanisk Have eller købes i caféen.
Aftensmad indtages i Restaurant ”Hansens Gamle Familiehave”.
Mødested: Afrejse fra OK-tanken ved motorvejs-af / tilkørsel Ringe C kl. 7.30
Tidspunkt: Lørdag, d.15.juni kl. 7.30 – 20.00
Pris: 475 / 550 kr (transport, entre, guide i Arboretet, aftensmad )
Tilmelding og betaling senest 8. maj.
Betaling: Nordea konto 2028 – 0124466814
Info og tilmelding: Birgit Andersen, tlf. 62661658 / Email:
birgandersen@mail.dk

8. august kl. 19.00 – 21.30
Åbne Haver i Gislev
Lisbeth og Henning Nielsen, "Grønbankegård", Ravndrupvej 28, 5854 Gislev
Stor landbohave op til skov med nyanlagt sø med "gejser".
Elsa og Kurt Larsen, Bogfinkevænget 9, 5854 Gislev
Ægteparret er flyttet ind for 3 år siden og har renoveret græsplæne,
hække, bede og drivhus. Kom og se det fine resultat. Havde sidste år
billede af haven i Midtfynsposten i en læserkonkurrence.

Karin og Sven Erik Møller Christensen, Blåmejsevænget 8, 5854 Gislev
Der er tale om en have fra -76, som blev anlagt på en bar mark.
Haven består af mange stedsegrønne træer/buske, hvoraf en del er
klippet. Hortensia er vi begyndt at samle på, så der er også en del
forskellige.
Græsplænen snor sig, så man får en fornemmelse af en større have end
den egentlig er. To terrasser så solen kan nydes fra solopgang til
solnedgang.
Børneskoven bag ved Gislev forsamlingshus, 5854 Gislev.
Børneskoven består af 52 ovaler på hver 100 m2. I hvert enkelt af disse
er der oprindeligt plantet 100 træer af en træart. Altså er der plantet 52
forskellige træer. I de åbne felter mellem ovalerne er der grønne områder,
hvor der kan leges, spises madpakker etc. Alle må benytte skoven.
Kl. 21.00 vil Jette Holm fortælle om, hvordan den blev etableret i 1995.
Den medbragte kaffe kurv kan nydes her, husk stol eller tæppe.
Tidspunkt: Torsdag d. 8. august kl. 19.00 – 21.30
Entre: 25/40 kr. for alle haver.
Kontaktperson: Pia Langelund
tlf. 62 27 12 74
11. august – 20. august
Haverejse til Sydengland
http://faaborg.mono.net/upl/9497/ProgramSydengland2013.pdf

31. august kl. 10.00
Kom og se og duft
Frans Bruuns Rosenplanteskole.
Vi besøger Frans Bruuns rosenmarker og
oplever rosernes 2. blomstring.
Frans Bruun fortæller om rosernes egenskaber
og fortrinligheder, og der bliver mulighed for
køb af roser til senere levering.
Se flere billeder på www.rosertilhaven.dk
Mødested: Skovmøllevej 18, 5881 Skaarup
Tidspunkt: Lørdag 31. august kl. 10.00
Entre: 25/40 kr.
Den medbragte kaffe/mad kan nydes på planteskolen.
Kontaktperson: Inge Leen
tlf. 65 99 29 29
21. september kl. 11.00 – 15.00
Havekokkeskole
- med en 3 retters frokost.
Gourmetkok Patrick Lieffroy fra Restaurant
Lieffroy i Nyborg vil vise os, hvordan man
bruger krydderurter, rodfrugter og andet
grønt fra haven på nye og spændende
måder.
Tidspunkt: Lørdag d. 21. september kl. 11.00
– 15.00.
Pris pr. person ca. 500 kr. max. 20
personer.
Se endelig pris og program for dagen på
Haven Faaborg - Midtfyn’s hjemmeside.
Tilmelding og betaling til Restaurant
Lieffroy senest 25. august.
Mødested: Hesselhuset, Skræddergyden
34, 5800 Nyborg
Restaurant Lieffroy tlf. 65 31 24 48, mail@lieffroy.dk
Havens kontaktperson Dorte Bäcklund
tlf. 64 73 35 69
20. november kl. 19.00
Juleinspiration med Dorte Schwartz.
En aften hvor vi skal have inspiration til julen inde som ude.
Juledekorationer med naturens materialer og et touch af den blanke og
skinnende jul.
Plantedesign med julens planter og blomster til boligen og til udendørs.
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe (indgang fra
Centrumpladsen)
Tidspunkt: Onsdag 20. november kl. 19.00.
Entre 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Thomas Greve Jensen
tlf. 62 69 11 75

Afsender:
Inge Leen
Kildegårdsvej 36
5792 Årslev

