Storkenæb og floks
Temaaften ved Birgitte Husted Bendtsen, om
europæiske flokshaver og nye sorter.
Efter indlægget er der generalforsamling

Onsdag den 5. maj kl. 19.00

Haveselskabet
Holstebro Kreds

Sted: Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
Entré: Medlemmer gratis – ikke medlemmer 75 kr.

37. årgang

_
_______________________________

Haveselskabets Havefestival
Lørdag og søndag 26. – 27. juni
Se, hvilke haver der er åbne på www.haveselskabet.dk eller i tillægget til HAVEN juni udgaven om
åbne haver
_________________________________

3 åbne haver i Holstebro

Årsprogram for 2021

Allegade 22, Helle Bredvig
Valmuevej 27, Karen Fisker Nielsen
Viborgvej 33, Anita Svenningsen
_________________________________

Tirsdag den 10. august kl. 18.00 - 21.00
Entre pr have 10.00 kr. til Haveselskabet

5 åbne haver i Sørvad

______________________________

Jasminvej 20, Sonja og Finn Carlsen

Plantemarked i Holstebro
Lørdag den 4. september kl. 9.00 - 13.00

Grønningen 40, Malene Budde og Lars Pedersen
Borupsvej 2, Kirsten og Helge Lyskjær
Langgade 57, Ellen og Flemming Vang

Ændringer kan forekomme
Hold dig orienteret på

haveselskabet.dk/holstebro

Horslundvej 3, Ina og Steffen Sørensen

Tirsdag den 1. juni kl. 18.00 – 21.00
Entre pr have 10.00 kr. til Haveselskabet

Sted: UCH, Døesvej 76, Holstebro
Hold øje med www.haveselskabet.dk/holstebro
_________________________________

Temaaften - Græsser
Græsser er havens balletdansere. Vi skal
også høre om hvilke stauder og planter, der
trives sammen med græsser.
Poul Petersen fra Overdam Planteskole deler
ud af sin viden og sine erfaringer.
Har græsser med til salg.

Tirsdag den 2. november kl. 19.00
Sted: Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
Entré: 75 kr. for medlemmer og 120 kr. for øvrige
incl. kaffe og brød.

”tilmeld dig vores nyhedsbrev på
hjemmesiden og få en påmindelse om
vore arrangementer en uges tid før
arrangementet afholdes”
Vi håber at kunne gennemføre alle arrangementer og forhåbentlig flere –
men hold øje med hjemmesiden for
eventuelle Corona ændringer.

Hverv et nyt medlem og få en gave
Se www.haveselskabet.dk/bliv-medlem/hverv-medlem
Haveselskabet er en landsdækkende, selvstændig, almennyttig forening med 28.000 medlemmer bredt fordelt over hele landet.

Ved medlemskab fås
magasinet HAVEN 10 gange årligt

Formand:

Karen Fisker Nielsen,
E-mail fisker.nielsen@gmail.com

Tlf.nr. 3063 0847
_________________________________

Workshop - Pynt til jul med naturens
materialer
Torsdag den 25. november kl. 19.0022.00. Tilmelding nødvendig.
Sted: Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro
Entré: 60 kr. for medlemmer og 100 kr. for øvrige
incl. kaffe og brød.

For alle arrangementer er der flere oplysninger på vores hjemmeside.

Næstformand:

Tage Vestergaard,
E-mail ktvestergaard@yahoo.dk

Gå på opdagelse på Haveselskabets hjemmeside
www.haveselskabet.dk
Husk, at du skal være logget ind på siden som
medlem, for at have adgang til Haveselskabets
tilbud.

Tlf.nr. 5055 9741
Kasserer:

Kig også ind på vores hjemmeside

Karen Ramsgaard,

www.haveselskabet.dk/holstebro

E-mail ramsgaardk@gmail.com
Web administrator:

Karen Margrethe Hartvigsen,
E-mail k.hartvigsen@mail.dk
Sekretær:

Frederikke Bakken,
E-mail frederikke@tvedbakken.dk
Øvrige opgaver:

Lars Odgaard,
E-mail sport@hotmail.dk:
Presse:

Jens Peter Jensen,
E-mail jens.peter.jensen@privat.dk
________________________________

Find os på
under gruppen
Haveselskabet Holstebro
Her finder du blandt andet information om vores
arrangementer og åbne haver. Der vil være tips
og nyttig information. Vi vil minde om tidsfrister,
så du ikke går glip af noget.
Man behøver ikke at være medlem af Haveselskabet Holstebro, for at være medlem af facebookgruppen. Alle er velkomne til at følge med
og invitere sine haveinteresserede venner.

