Faaborg Midtfyn Kreds
Program 2017

Velkommen til et nyt år med det dejlige
blad Haven, og til de aktiviteter, som vi,
i Faaborg Midtfyn Kreds, indbyder til.
Vi ved, at I har glædet jer til dette program. Vi har forsøgt at lave det så indbydende som muligt, som der blev ytret
ønske om på generalforsamlingen.
Vi har lagt et stort arbejde i, at kunne tilbyde arrangementer, der skulle kunne
tiltrække mange deltagere. Så fat naboer og gode venner, og del glæden
ved et godt arrangement. Vel mødt.
Dette års program, der dækker 2017,
har naturligvis de traditionelle temaer
som Åbne haver, Fortællinger og foredrag på Ringe Bibliotek, (liljer, blomsterbinder), ligesom der også i år er
arrangeret Bustur til Sjælland med
spændende besøg, bl.a. på Gisselfeld og i Sigurd Swanes hjem.
Havemarkedet, der i sæsonen 2017
fortsat afholdes på Bramstrup Gods,
syd for Odense, må endelig ikke glemmes. Westergaards planteskole (med
vægt på nødder) i efteråret (mulighed
for plantekøb) samt en oplevelse med
blomsterkunstneren Mogens Grønbech
runder året af.

I programmet finder I også tilbud om
en fælles tur til CPH Garden samt en
invitation til delegeretmøde (med foredrag om vintergækker), der afholdes i
Svendborg.
Til sidst skal blot nævnes, at der også
i 2017 afholdes aktivitetsdag med mulighed for fordybelse, fællesskab, og
almindelig hygge i selskab med andre
”havenørder”
Vi håber at mange vil tage del i de
planlagte arrangementer, og glæder
os til at udveksle erfaringer og skabe
netværk om glæden ved havelivet.
Hjemmeside
www.faaborg-midtfyn.haven.dk
Tilmelding til arrangementer på
havenfaaborgmidtfyn@gmail.com
Husk at I kan deltage i alle arrangementer i Haveselskabet også hos de
andre kredse.
www.svendborg.haven.dk
www.aeroehaven.mono.net
www.nyborgkreds.mono.net
www.odense.mono.net
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Onsdag den 18. januar kl. 19.00
Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling og bagefter
have/plante-bankospil. Mød op og få
indflydelse på valget af ny bestyrelse
og aktiviteterne i jeres kreds. Medvirk
til at styrke sammenholdet og haveglæden. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter kaffepausen holder vi bankospil
med planter, bøger m.m. som gevinster.
Planteskoleejer Arne Vagn Jakobsen vil fortælle om planterne. Kredsen giver
kaffe og kage. Der udleveres én gratis spilleplade ved indgangen – støt foreningen og køb ekstra!
Kontaktperson: Troels Sundstrup 65 99 10 81

Onsdag den 15. februar kl. 19.00
Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Foredrag om liljer
Peter Møller, som har stor passion for liljer, kommer og deler sin viden med os. Han
vil komme ind på flere liljetyper - orientalske og asiatiske. Han vil give os gode tip
om deres placering, hvordan de gror bedst, samt komme ind på gødning og sygdomsbekæmpelse. Der vil være mulighed for at købe liljer denne aften.
Entre: 50/75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson:
Birthe Larsen 29 45 14 90

Tirsdag den 28. februar kl. 18.30
Danhostel, Vestergade 15, 5700 Svendborg
Delegeretmøde med foredrag om vintergækker
Hør om årets gang i Sydøstfyn Afdeling og visioner for det kommende år. Afdelingens økonomi fremlægges. Bente Lustü, formand for hovedbestyrelsen i
Haveselskabet, vil fortælle om vintergækker, et foredrag, som blev aflyst i 2016.
Der serveres kaffe og kage. Kun for medlemmer.
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest 18. februar til Troels Sundstrup,
tlf. 65 99 10 81, mail: havenfaaborgmidtfyn@gmail.com

Onsdag den 8. marts kl. 19.00
Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Brug regnvandet som ressource i haven
Mange steder i landet har man fra tid til anden
store problemer med regnvand, og det skaber
visse udfordringer, når der falder store mængder på kort tid. I vores private haver mærker vi
sjældent problemerne i samme omfang. Men
i stedet for at lede regnvand et sted hen, hvor
det skaber problemer, kan vi lige så godt bruge vandet kreativt i haven og samtidig bidrage til at løse problemerne med vand andre
steder. Nu har du muligheden for at høre meget mere om, hvad det vil sige at have
en regnhave, og se en masse smukke og inspirerende eksempler på, hvordan
man på en simpel og kreativ måde kan lede vandet fra husets tag og ud i haven.
Landskabsarkitekt Louise Møller fra Haveselskabet kommer og fortæller om regnhaver med afsæt i syv regnhaver, som Haveselskabet var med til at anlægge i 2013
på en villavej i Middelfart. Udgangspunktet er, at der findes en regnhave til alle typer
havemennesker, og det viser de færdige haver med al tydelighed.
Entre: 50 / 75 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Thomas Jensen 62 69 11 75

Lørdag den 1. april kl. 14.00 -16.00
Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe
Forårs- og påskebinderi ved blomsterkunstner Else-Marie Andersen
Else-Marie Andersen er en af landets allerbedste blomsterkunstnere. Hun har
haft egen butik i Randers i en årrække og har afholdt mange kurser i blomsterbinding. Else-Marie har været assistent hos Tage Andersen, en blomsterkunstner,
som er kendt af de fleste. Hun bruger naturens materialer i sine fantasifulde og
utraditionelle kreationer. Else-Marie drager gerne rundt og fortæller om sit spændende liv med blomster og naturmaterialer.
”Haven, skoven, planter, træer og buske. Frø, kogler, rødder. Alt sammen gaver fra
naturen, som jeg har taget imod gennem mit blomsterliv. Jeg har lyst til at fortælle
igen! Gennem mit blomsterliv er jeg blevet inspireret og beriget. Når jeg er tilpas
fyldt op, er jeg nødt til at give det videre.” (Citat fra bogen ”Et blomsterliv” med tilladelse fra Else-Marie Andersen.) Der vil blive bortlodning af Else-Maries dekorationer ved amerikansk lotteri. Ligeledes vil der blive mulighed for køb af hendes
bøger til en fordelagtig pris.
Entre: 75/100 kr.
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Jytte Jørgensen 29 72 85 17

Lørdag den 13. maj kl. 10.00 -15.00
Bramstrup 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Havemarked på Bramstrup Gods
Plantemarkedet vil fremover hedde havemarkedet og afholdes på Bramstrup.
Der vil som tidligere være både private og professionelle udstillere, og udvalget
vil være af høj kvalitet med en mangfoldighed af stauder, buske og træer samt
udstyr og forskellig pynt til haven. Kom og find en specialitet til en fornuftig pris
samtidig med at du kan møde glade havefolk. Entre til markedet 20 kr. Kage og
kaffe kan købes.
Tilmelding til stadepladserne senest den. 22. april
til havenfaaborgmidtfyn@gmail.com
Kontaktperson: Inge Leen 65 99 29 29

Lørdag den 10. juni kl. 7.30 - 20.00
OK-tanken i Ringe ved motorvejsafkørsel Ringe C
Bustur til Sjælland
Turen går til det vestlige Sjælland, hvor vi besøger Gisselfeld Kloster. Der er rundvisning i
slotsparken og det store orangeri – Paradehuset - bygget i 1876. Herefter kører vi til Rosenplanteskolen i Løve, som drives af Torben
Thim – forfatter til bogen ”Historiske Roser”.
Planteskolen har et meget stort antal roser
og mange andre planter. Til sidst besøger
vi “Malergården” – kunstnerfamilien Swanes
hjem, som nu er museum. Der er rundvisning i huset og den tilhørende fine have.
På udturen serveres kaffe og rundstykker, og turen afsluttes med middag.
Pris: 595/695 kr. (transport, entré, rundvisninger, morgenkaffe og middag).
Betaling: Nordea konto 2028 – 0124466814.
Tilmelding: Birgit Andersen, mail: b.asen30@yahoo.com, evt. tlf. 62 66 16 58.

Torsdag den 22. juni kl. 19.00 - 21.30
5792 Årslev. Åbne haver - Nr. Søby
Birgit og Jørgen Sørensen, Kirkeløkken 10
Jytte Jørgensen, Lindelyvej 3
Ella og Henning Hansen, Gammelgårdsvej 15
Haverne ligger i “gå-afstand” fra hinanden. Vi
starter på Kirkeløkken 10, hvor der er gode parkeringsmuligheder. Haven er anlagt for ca. 10
år siden. Den er 1500 m2 og rummer drivhus,
køkkenhave, frugttræer m.m. Lindelyvej 3 er
parcelhushaven “forfra”, idet haven er omlagt
indenfor de seneste 4-6 år. Her er bedene de vigtigste, og græsplænen minimeres
gradvist. Endelig er der haven på Gammelgårdsvej 15. En aldrende parcelhushave,
som er ændret løbende. Der er store træer, stedsegrønt og mange blomster, som
ejeren selv fremavler. Medbragt kaffe kan nydes. Tag evt. et tæppe med at sidde på.
Entre: 25/40 kr. Betales ved haven på Kirkeløkken 10.
Kontaktperson: Jytte Jørgensen 29 72 85 17

Lørdag den 24. juni kl. 7.15 - 21.45
Valbyparken, Hammelstrupvej 98, 2450 København SV
CPH – Garden
Haveselskabet afholder stort arrangement 21.-25. juni i Valbyparken. Der vil
være showhaver og et omfattende event- og showprogram. Sydøstfyn Afdeling
arrangerer bustur dertil om lørdagen. Kun for medlemmer. Afgang fra Svendborg Midtbyhallen kl. 7.15, Ringe OK-tank ved motorvejen kl. 7.35 og Knudshoved
Rasteplads kl. 8.10. Begrænset antal pladser.
Pris: 350 kr. (transport, morgenkaffe og entré)
Info og tilmelding: Margit Okholm (mo@haveselskabet.dk) senest 1. juni.
Betaling til konto 0862 - 0001026801

Onsdag den 16. august kl. 19.00 -21.30
5600 Faaborg, Åbne haver Faaborg
Vi besøger denne aften 3 spændende parcelhushaver i Faaborg. Godt naboskab kendetegner dette område, og man vil opleve at kunne gå fra have til have
via hul i hækken. Parkering foregår ved Enghaveskolen, Prices havevej 13, 5600
Faaborg. Vi starter ved Lars og Anne Maries have (Prices Havevej 11a), derefter
går vi videre til Erling og Birthes have (Prices Havevej 7), og til sidst slutter vi af i
Poul og Sonjas have (Prices Havevej 5).
Her er der igen hul i hækken til en andelsbolighave, som man kan gå igennem for
at ende på parkeringspladsen foran Enghaveskolen. Fælles for haverne er, at de
ligger på skrånende grund med mange flotte træer, formklippede buske, stenbede, espalier, hortensia mm. Aftenen kan afsluttes 2 km fra disse dejlige haver i
Pipstorn Skov, hvor der vil kunne nydes medbragt kaffe samtidig med, at man ser
solnedgang over det sydfynske øhav, hvis vejret tillader det.
Entre: 25/40 kr.
Kontaktperson: Thomas Jensen 62 69 11 75

Lørdag den 23. september kl.10.00 -12.30
Westergaards Planteskole, Rynkeby Hestehave 42, 5300 Kerteminde
Når maden hænger på træerne.
Lars Westergaard viser os rundt og fortæller. Produktionen har rod i Lars
Westergaards årelange interesse for at forædle og formere sorter til det ”spise
lige landskab”. Planteskolen tilbyder et bredt sortiment af økologiske frugttræer
og bærbuske bl.a. valnød, hassel, hjertenød, spisekastanje, fersken, mandel, abrikos, morbær og figen. Sorterne er nøje udvalgt efter krav om sundhed, hårdførhed, vækstkraft, frugtudbytte og selvfølgelig kvalitet. Westergaards Planteskole
ligger i smukke omgivelser i udkanten af landsbyen Rynkeby ved K
 erteminde. De
har 2,7 ha land til rådighed med skov, planteskole, plantage og dyrehold. Der vil
være mulighed for at smage nødder og frugt. Mulighed for plantekøb. Medbragt
kaffe og kage kan nydes.
Kontaktperson: Thomas Greve Jensen 62 69 11 75.

Lørdag den 7. oktober kl. 9.00 -16.00
Kildegårdsvej 36, 5792 Årslev
Aktivitetsdag
Har du lyst til at være kreativ, så kan du deltage i aktivitetsdagen, hvor vi igen
samles flere og pusler med forskellige aktiviteter. Der vil være vejledning i:
n	Svejsning af f.eks. plantestativer
n	Stenhugning

(medbring eget værktøj samt beskyttelsesbriller og åndedrætsværn)
n	Støbning af fuglebade og andre ting i beton til haven
n Kransebinderi eller andet i værkstedet
n	Sømning af kugler/kranse til haven af grene
(medbring grene. Mindst én stor kassefuld til en kugle)
n	Pileflet
n	Fremstilling af fuglekasser
n	Kredsen sørger for brød og kaffe
og laver varm suppe til middag.
Pris: 200/300 kr. inklusiv forplejning,
men eksklusiv materialer.
Tilmelding: inden den 23. september
til Inge Leen 65 99 29 29.

Lørdag den 18. november kl. 14.00 -17.00
Atelieet i Holstenshuus Park, Slotsallee, Diernæs, 5600 Faaborg
En eftermiddag med blomsterkunstner Mogens Grønbech
Mogens Grønbech startede sin karriere med blomster i forældrenes gartneri i
Bellinge. Siden har han været vidt omkring. Han har i mange år haft sit virke i København, hvor han blandt andet sammen med en kollega og et team af 15 blomsterdekoratører stod bag Københavns City Center og Wonderful Copenhagens
gave til Kronprinsebrylluppet - udsmykning af byens torve og centrale gader,
med op til 8 meter høje kreationer.
Mogens Grønbech er vendt tilbage til Fyn, hvor han udenfor Faaborg, på Knold,
har skabt sit eget univers med udgangspunkt i naturen omkring sig – han er ”naturens scenograf”. Denne eftermiddag vil Mogens Grønbech demonstrere sit
talent for med materialer fra naturen at lave alting ud af ingenting. Der kan medbringes materialer fra haven eller naturen - men i begrænset omfang. Mogens
Grønbech vil så tage udfordringen op og anvende materialerne i nogle af sine
binderier. Kreationerne vil efterfølgende blive bortloddet ved amerikansk lotteri.
Entre: 75/100 kr. (begrænset antal pladser, tilmelding nødvendig)
Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Karen Ørbech 62 61 79 63 (aften), mail: kmorb@assens.dk
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