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Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk
Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com
Forord
Velkommen til et nyt haveår og dermed også et nyt program i Haveselskabets
Faaborg Midtfyns kreds.
Vi håber programmet vil give vores nuværende og nye medlemmer lyst til deltagelse
i de forskellige aktiviteter som er planlagt til det kommende år.
Vi skal bl.a. se nye haver, høre foredrag, holde plantemarked, være aktive og støbe i
beton og som noget nyt har vi arrangeret en sejltur i det Sydfynske øhav, hvor vi
skal besøge byhaver i Marstal.
Kom og vær med, få ny inspiration og del haveglæden med andre havefolk – dermed
har du også mulighed for at præge fremtidige arrangementer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Faaborg-Midtfyns kreds.
Nyhedsbrev.
Vores nyhedsbrev bliver brugt til at sende remindere ud om kommende
arrangementer.
Aflysninger vil også kunne viderebringes på denne måde.
Derfor vil vi opfordre alle til at melde sig til vores nyhedsbrev. Send din e-mailadresse til os på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com, så vil vi sende en besked om
nyheder og arrangementerne i god tid.

22. januar kl. 19.00
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling og Have-bankospil
Mød op og vær med til at støtte op om og fastholde aktiviteterne i din kreds.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter kaffepausen holder vi bankospil med en masse flotte planter og haveting.
Kredsen giver kaffe og brød
Der udleveres en gratis spilleplade ved indgangen.
Mødested: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Tidspunkt: Onsdag d. 22. januar kl. 19.00
Kontaktperson: Inge Leen og Dorte Bäcklund tlf 65 99 29 29 /30 54 01 50
27. februar kl. 19.00
Den klippede have.
Foredrag ved Jørn Møller Jensen, Silkeborg.
Foredraget indledes med en tur gennem fredfyldte grønne haverum, hvor der
tages udgangspunkt i foredragsholderens egen have, og videre til andre haver
i ind- og udland. Det skal handle om den klippede have og er tænkt som
inspiration til kreative havemennesker, der kan opleve den afslappende leg,
det er, at formklippe visse af havens træer og buske.
I den mindre have kan processen med klipning og formgivning - ud over det
skønhedsmæssige - også have det rent praktiske formål, at væksten holdes i
ave, så der også ud i fremtiden er plads til planterne. Også i større haver kan
der i arbejdet med formklipning af visse stedsegrønne og løvfældende træer
og buske skabes spændende kontraster mellem det klippede og frit voksende,
ligesom det formklippede kan bibringe haven nogle spændende strukturer.
Form hænger uløseligt sammen med havens arkitektur - haven er et af de
steder, hvor den enkelte kan være sin egen designer gennem arbejdet med
flader, linjer, geometriske former, farver, strukturer, og alle de andre
materialer som sten, trærødder og andet man tilfører haven. Glæden ved at
være skabende og kreativ - at skabe noget smukt med sine hænder og opleve
resultatet af sine anstrengelser, er vel den egentlige mening med en have.
Mødested: Ringe bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
(indgang fra Centrumspladsen)
Tidspunkt: Torsdag d. 27. februar kl.19.00
Entre 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes
Kontakt person: Margit Rasmussen tlf. 65 99 18 81

20. marts kl. 19.00
Græssernes diskrete charme
(se forside billede)
Om græsser og stauder i haven foredrag ved Jens Thaisen.
Med græsserne kan haven få nye spændende dimensioner. Både den tørre del
af haven og den skyggefulde skovhave kan få nye muligheder med græsserne.
Stauder opleves anderledes mellem og gennem græsser.
Den kantede have kan blødes op, og haven med rod i farvesammensætningen
kan dæmpes.
Græsserne kan få en have til at hænge sammen og kan danne rum i haven.
De kan både skabe bevægelse og ro.
Mødested: Ringe Bibliotek Algade 40, 5750 Ringe
(indgang fra Centrumpladsen).
Tidspunkt: Onsdag d. 20 marts kl. 19.00
Entre 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson Ulla Johansen tlf. 62 62 14 24
26. april kl. 10.00 – 13.00
Forårsbeskæring af havens træer.
Tidligere plantageejer Mads Tange viser og instruerer i beskæring af
æbletræer, nye og gamle.
Vi går en tur i haven og klipper og beskærer, hvor der er behov.
Mødested: Østergade 14, 5672 Broby.
Tidspunkt: Lørdag d.26. april kl. 10 – 13.
Entre: 20/40 kr.
Kontaktperson:
Thomas tlf. 62 69 11 75

17. maj kl. 10.00 – 15.00
Plantemarked på Holstenshuus
For 7. gang holdes der plantemarked på Holstenshuus. I år som et
selvstændigt marked med mange udstillere med et stort udvalg af træer,
buske, stauder og ting til haven.
Markedet indbyder til en god handel af mange specialiteter og priserne er
attraktive. Så kom og gør en god handel og få en god snak med andre
havefolk.
Mødested: Holstenshuus, Gårdspladsen ved avlsbygningerne, Slotsalléen 8,
5600 Fåborg
Tidspunkt: Lørdag d. 17. maj kl. 10.00 – 15.00
Entre til plantemarkedet: 20 kr.
Kage og kaffe kan købes
Tilmelding til stadepladser senest 5. maj til havenfaaborgmidtfyn@gmail.com
Kontaktperson: Inge Leen tlf. 65 99 29 29

4. juni kl. 19.00 – 21.30
Åbne haver ved Radby
Vi besøger 3 landbohaver på samme vej ved Radby:
Lisbeth og Bjørn Larsen, Radbyvej 23, 5792 Årslev:
Den legende have hvor børn og høns går frit, med forkærlighed for sten og
træer. Det første træ plantet i 1927 og det sidste i 2013. Haven er på
10.000m2 og strækker sig op i skov og ned i eng.
Lisbeth og Knud Carstensen, Søbyvej 22, 5672 Broby (vej i forlængelse af
Radbyvej):
3000m2 have med dejlig udsigt over marker. Mange rhododendron og
store sten, naturlig branddam, stor plæne med lysthus og en japansk
inspireret afdeling.
Kirsten og Jørgen Hansen, Radbyvej 24, 5792 Årslev:
Husmandssted på 8 ha. hvoraf de 5 ha. er tilplantet med skov. Resten er
græs, vandhul og have med drivhus, brænde-tempel, staudehave, roser,
træer og buske. Desuden har vi æsler og dyrker pil til egen produktion af
pileflet.
Tidspunkt: Onsdag d. 4. juni kl. 19.00 – 21.30
Entre: 25/40 kr. for alle 3 haver
Parkering hos Kirsten og Jørgen Hansen – hvorfra der er gåafstand til de 2
andre haver
Den medbragte kaffe kan drikkes hos Kirsten og Jørgen Hansen
Kontaktperson: Inge Leen
Tlf. 65 99 29 29
9. august 11.00 – 19.00
Sejltur til Ærø/Marstal
Årets udflugt går til Ærø
med det berømte skib
”Fulton”. Vi sejler mellem
øerne i det sydfynske øhav
fra Fåborg til Marstal, hvor
vi har mulighed for at se
3-4 spændende haver.
Medbring egen frokost,
som kan indtages på turen
til Ærø
Der bliver serveret
middag, kaffe og kage
ombord på hjemturen..
Mødested: Faaborg Havn
ved ”Fulton”
Tidspunkt: Lørdag, d. 9. August kl. 10.45
Pris: 495 / 575 kr. (sejltur, middag, kaffe og kage )
Tilmelding og betaling senest 1. juni.
Betaling: Nordea konto 2028 – 0124466814
Info og tilmelding:
Birgit Andersen - Email: birgandersen@mail.dk – tlf.62 66 16 58

13. september kl. 10-14
Støb i Beton.
Tove Karlsen fra Svendborg kreds vil undervise i hvordan man blander cement
til beton og støber fuglebad af hosta blade, rabarberblade eller lign.
Andet kan også støbes: kugler, kageforme etc. til pynt i haven.
Medbring: Madpakke, drikkelse, gummihandsker, 10 liter spand, murske, store
hosta blade, evt. gamle glaskupler til at støbe i og derefter smadre,
kageforme, kun fantasien sætter grænser.
Kaffe er inkluderet i prisen.
Afhentning af fremstillede ting aftales på dagen.
Mødested: Kildegårdsvej 36, 5792 Årslev.
Tidspunkt: Lørdag d. 13. september kl. 10-14
Entre: 75 kr., og der er selvfølgelig egenbetaling på grus og cement.
Kontaktperson og tilmelding:
Pia Langelund inden 1. september på: pia@plata1226.dk
-der er begrænset deltagerantal.

13. november
2014
Juleinspiration med Inge Magaard Stenstrup
En aften hvor der gives inspiration til adventskrans samt
juledekorationer – hovedsalig med naturens materialer.
Mødested: Faaborg gl. Bibliotek, Grønnegade 44, 5600
Faaborg
Tidspunkt: Torsdag d.13. november kl. 19:00
Entre: 50/75 kr
Kaffe og kage kan købes.
Kontakt person:
Ulla Johansen tlf. 62 62 14 24

Afsender:
Inge Leen
Kildegårdsvej 36
5792 Årslev

