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Velkommen til et nyt år i Haveselskabet
og til Faaborg-Midtfyn Kredsens
program 2019
Vi har igen i år forsøgt at sammensætte et varieret program, hvor der
forhåbentlig er noget for alle. Der er fornyelser, men også traditioner,
som vi nødigt vil ændre på. Startskuddet bliver årets generalforsamling, som altid trækker folk af huse. Det er dejligt, at så mange har
deltaget de seneste år. Vi håber på lige så stor tilslutning i år.
I årets løb får vi besøg fra Foreningen Japanske Haver, som vil fortælle om principperne og filosofien bag den japanske havekunst.
Ernst Jensen, som desværre måtte melde afbud i 2017 p.g.a.
sygdom, synes vi ikke, I skal snydes for. Derfor har vi inviteret ham
igen og håber, helbredet holder, så vi kan få del i hans store viden
om roser.
Vi skal også ud i landskabet, f.eks. på svampetur under kyndig
vejledning af en lokal naturvejleder, på besøg på tomatgartneri
og selvfølgelig på den årlige bustur, som i år vil føre os til Jylland.
De åbne haver, som i det forgangne år har været særdeles
velbesøgte, holder vi også fast i. Vi er taknemmelige for, at der er
haveentusiaster derude, der vil lukke os ind i deres små paradis.
Årets havemarked på Bramstrup vil blive nummer fire, så det kan vi
godt tillade os at kalde en tradition. Det løber igen i år af stablen –
traditionen tro – den anden lørdag i maj. Det er en hektisk dag med
mange gøremål, men vi glæder os!
Programmet for 2019 vil slutte med en anden tradition – besøg af en
nytænkende og anderledes blomsterkunstner, som vil demonstrere
binderi og give os inspiration til selv at gå i gang derhjemme.
Vi i bestyrelsen ser frem til at tage fat på et nyt haveår og håber,
I vil være med.

Onsdag 16. januar kl. 19.00
Generalforsamling
Mødested: Brobyværk Kro. Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Ordinær generalforsamling for Faaborg-Midtfyn Kreds. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mød op og få indflydelse! Forslag og ideer modtages gerne.
Efter generalforsamlingen er kredsen vært ved kaffe og lagkage, og der vil - traditionen tro - være bankospil med plante- og havegevinster. Planteskoleejer Arne
Vagn Jakobsen vil fortælle om de enkelte planter. Der udleveres én gratis spilleplade, men køb gerne ekstra plader - så støtter du foreningen!
Kontaktperson:
Karen Ørbech
tlf. 62 61 79 63

Tirsdag 19. februar kl. 19.00
Delegeretmøde med foredrag
Mødested: Ryslinge Forsamlingshus, Gråbjergvej 16, 5856 Ryslinge
Årets generalforsamling i Sydøstfyn Afdeling med efterfølgende foredrag om
hosta ved Irma Poulsen fra Enemærkets Hostahave.
Afdelingen byder på kaffe og kage. Kun for medlemmer.
Deltagelse kræver tilmelding senest 16. februar.
Kontaktperson/tilmelding:
Karen Ørbech
mail: kmorb@assens.dk
tlf. 62 61 79 63

Torsdag 28. februar kl. 19.00
Foredrag om japanske haver
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe (indgang fra Centrumspladsen)
Den japanske have tager udgangspunkt i den japanske natur, som japanerne
værdsætter højt. Anlæg af japanske haver bygger på en lang tradition, hvor æstetik
og kultur er nogle af de grundlæggende begreber. Litteraturen og billedruller vidner om, at der foran de japanske kejserpaladser fra 800-tallet blev anlagt livlige
og farvestrålende haver, hvor blåregn, japanske kirsebærtræer, hængepil og letløvet japansk ahorn hang ud over søbredden. Søer fyldt med hvide lotusblomster,
der inden for buddhismen er tegn på renhed, var det dominerende element i haven.
Der fandtes ingen gangstier, men adelen sejlede rundt i søen for at nyde haven.
Per Andersen fra ”Foreningen Japanske Haver” fortæller om, hvad en japansk have
er, hvilke elementer og planter, der anvendes i havekunsten og giver eksempler på
japanske haver i Danmark. Der gives også anvisninger på, hvordan elementer fra
den japanske have kan anvendes i alle havetyper.
Entré: 60 / 85 kr. Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Karen Ørbech, tlf. 62 61 79 63

Onsdag 13. marts kl. 19.00
”Hvordan lykkes jeg med roser”
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe (indgang fra Centrumspladsen)
Birthe og Ernst Jensen har viet en stor del af deres liv og kærlighed til roser. Roser
skal passes og plejes for at trives. I foredraget vil de komme ind på pasning af roserne, jordforbedring, bekæmpelse af skadedyr og svampesygdomme, for det
kan ikke helt undgås, når du dyrker roser.
Hør også om RhizoBio – ”Hjælp til naturen, så den kan hjælpe sig selv”. Desuden
fortælles om inspirationen ved at rejse og se rosenparker i både Danmark og
i udlandet. Ernst Jensen har udgivet bogen “Et liv med roser”, som kan købes til
favørpris denne aften.
Entre: 60 / 85 kr.
Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson: Thomas G. Jensen, tlf. 62 69 11 75

Onsdag 10. april kl. 19.00
Havens vægge og rumoplevelser i mindre haver
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe (indgang fra Centrumspladsen)
Hemmelighederne bag opbygningen af en have er mange, men én af dem er
at opdele haven i forskellige haverum. Høje og tætte vægge i haven giver markante haverum, hvorimod lette og gennemsigtige vægge kun antyder rummene i
haven. Vi gennemgår eksempler på rumdelere i haven i varierede materialer og
højder og ser de muligheder, der er ved at skabe læ, adskille aktiviteter, styre kig
og give varierede oplevelser mv. Et godt skelet giver også en fleksibel have med
rige muligheder for at udskifte indhold i de enkelte haverum, når interesser og
behov skifter gennem livet.
Haver med mange haverum får haverne til at virke større, der bliver mulighed for
at lege med mange farver, flere stilarter, dyrke egne grøntsager, bygge huler mv.
Vi går på opdagelse i mange forskellige villa- og parcelhushaver og ser, hvordan
der er skabt indholdsrige opholdsrum og plads til alle i familien.
Foredrag ved havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen, som er uddannet landskabsarkitekt. Hun har gennem mange år tegnet haver i store dele af Jylland og på Fyn.
Entré: 60 / 85 kr. Kaffe og kage kan købes.
Kontaktperson: Dorte Isaksen, tlf. 30 54 01 50

Lørdag 11. maj kl. 10.00 - 15.00
Havemarked på Bramstrup
Mødested: Bramstrup 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
For fjerde gang afholdes havemarkedet på Bramstrup. Både private og professionelle udstillere vil præsentere et stort udvalg af høj kvalitet inden for stauder,
buske, træer, sommerblomster m.m. samt spiselige produkter. Der vil også være
pynt og andet udstyr til haven. Find specialiteter til en god pris og få en snak med
andre havefolk. Mulighed for rundvisning i den private have på Bramstrup.
Tilmelding til stadepladser senest 12. april til b.asen30@yahoo.com
Entré til havemarkedet: 20 kr.
Kaffe, kage og sandwich kan købes
Kontaktperson: Birgit Andersen, tlf. 62 66 16 58

Torsdag 6. juni kl. 19.00 – 21.30
Åbne haver i Ryslinge
Dorrit og Axel Madsen, Tjørnevænget 2, 5856 Ryslinge
Jette og Leif Hammer, Bellisvænget 14, 5856 Ryslinge
Margit og Poul Christensen, Rødamsvej 40, 5856 Ryslinge
Alle 3 haver ligger i Ryslinge by. I Jette og Leif Hammers have er det interessen for
havebassinet med koi-karperne, der er det dominerende. Der bliver gået meget
op i, at vandet er klart. Desuden har Leif bygget sit eget røgeri i haven, hvor han
ryger kød. Margit og Pouls alsidige have er på godt 1100m2, hvoraf det bagerste
stykke er blevet lagt til i 2012. Haven er delt op i flere rum, hvoraf nogle er under
glas. Haven rummer mange forskellige elementer og planter. Værtsparret byder
på kaffe og kage, som kan nydes på siddepladserne.
Dorrit og Axels parcelhushave er en japansk inspireret have med både store og
små sten samt skærver, der gør det ud for vand. Der er formklippede planter og
bambushegn samt sjove finurligheder. Haven er bl.a. blevet til ved at klippe træer
og buske i den parcelhushave, der var anlagt, da de flyttede ind.
Entre: 25/40 kr. (betaling ved Bellisvænget 14)
Kontaktperson Margit Sejr Christensen, tlf. 30 29 07 36

Lørdag 15. juni kl. 7.30-20.30
Bustur til Jylland
Mødested: OK tanken i Ringe (ved motorvejsafkørsel Ringe C)
Årets bustur går først til Ullas Have i Børkop. Haven er en 5.500 m2 japansk inspireret have på skrånende grund ned til åen. Derefter fortsætter vi til Lønbæk
Planteskole og Erik Kristensens mindelund, hvor det er de sjældne træer og buske,
det handler om. Anne Marie vil vise rundt og fortælle om de mange sjældne træer
og buske, der er i den 3 ha. store have. På vejen hjemad besøger vi Grethe Kjems
Sørensens 30.000 m2 have ved Ejstrupholm. Haven er en parklignende landbo
have med søer og rododendron, hvor bedene i haven løber ud i et med naturen.
Pris: 475 / 575 kr. (transport, entré, rundvisning, formiddagskaffe og aftensmad)
Betaling: Nordea konto 2028 – 0124466814
Tilmelding: Margit Sejr Christensen, mail: margit.sejr62@gmail.com, tlf. 30 29 07 36

Torsdag 15. August kl. 19.00 – 21.00
Besøg på gartneri
Mødested: Assensvej 217, 5250 Odense SV
Vi besøger Gartneriet Alfred Pedersen & Søn, som blev grundlagt i 1948. Det
startede med snitblomster, men det har gennem årene udviklet sig til Danmarks
ubetinget største tomatgartneri.
Mød op og få en spændende rundvisning i et moderne gartneri, hvor humlebier
bestøver planterne, og miljø er i højsædet.
Entré: 25 / 40 kr. (Tilmelding nødvendig, begrænset antal pladser)
Kontaktperson / tilmelding: Thomas Jensen, tlf. 62 69 11 75

Lørdag 21. september kl. 13.00 – 15.00
Besøg på midtfynsk vingård
Mødested: Klitgaard Vin, Hestehavevej 12, Sdr. Nærå, 5792 Årslev
Klitgaard Vin startede i 2005 som et hobbyprojekt. Forskellige vinsorter er blevet testet i marken og adskillige forsøgsvine er blevet udviklet, men vinene skulle
leve op til forventningerne, før de skulle sælges. I 2017 kom de første vine til salg
efter 10 års arbejde med forsøgsvine med test af forskellige druesorter. Der er
nu plantet 3 velegnede vinsorter, som danner grundlag for vinene. Produktionen
er under omlægning til økologisk drift. Alt i marken foregår manuelt – lugning af
ukrudt, beskæring af planter og høst af druerne.
Jacob Klitgård har udgivet 2 bøger om dansk vin: ”Danske vingårde” fra 2009 og
”Dansk Vin” fra 2015. Den sidste bog vandt den prestigefyldte titel ”Verdens bedste bogudgivelse om europæisk vin” ved Gourmand Cook Book Award i 2016.
Kom på besøg i vinens verden og hør mere om druer og vinproduktion.
Entré: 25 / 40 kr.
Kontaktperson:
Troels Sundstrup, tlf. 40 32 40 81

Lørdag 5. oktober kl. 13.00 – 16.00
Svampetur
Mødested: Naturlegepladsen Svanninge Bjerge
Tag familien med på svampejagt i skoven sammen med naturvejleder Leif
Sørensen. Han fortæller om svampe, og vi plukker, hvad vi kan finde. Leif vil
vurdere de indsamlede svampe - hvad kan spises og hvad kan ikke. Vi slutter
af med at lave svampestuvning, og så indtager vi vores egen medbragte kaffe
og kage.
Medbring noget at samle svampe i, kniv og blød pensel.
Begrænset antal pladser!!
Pris: 70 / 100 kr. for voksne. Børn gratis.
Kontaktperson/tilmelding:
Margit Sejr Christensen
mail: margit.sejr62@gmail.com
tlf. 30 29 07 36

Tirsdag 19. november kl. 19.00
Julebinderi med symfoni af blomster
Mødested: Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe (indgang fra Centrumspladsen)
Nichlas Vilsmark stammer fra Ebberup og har efter at have boet 15 år i London
åbnet blomsterforretningen ”Blomstersymfonien” i Assens. I forretningen er
binderiet anderledes end det ses de fleste steder – enkelt, æstetisk og inspirerende. Nichlas Vilsmark er uddannet blomsterdekoratør på Fyn, men har i 12 år
haft sit eget blomsterværksted i London-bydelene Kensington og Hackney. Han
rejste oprindeligt til London for at arbejde som kok, men begyndte efterhånden at beskæftige sig mere og mere med blomster i den restaurant, hvor han
var ansat. Han var med som blomsterdekoratør ved kronprinsparrets bryllup i
2004, og han har også arbejdet en del sammen med den kendte københavnske
blomsterdekoratør Erik Buch.
Der vil blive demonstreret julebinderi med et tvist. Dekorationer vil blive bortloddet
ved amerikansk lotteri.
Entré: 70 /100 kr.
Kaffe og kage kan købes
Kontaktperson: Karen Ørbech, tlf. 62 61 79 63
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Birgit Andersen
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