Kære havevenner!

Ja det er ikke nemt at vænne sig til regn og blæst efter den
sommer vi har haft
– men jeg skal da lige love for der er kommet gang i
græsset, så er det jo dejligt med hjælp!
- og på dage med solskin er det dejligt at ligge på knæ derude
og plante nye bedkombinationer. Skal staudebedet lægges om,
så er det nu, da efteråret kan komme meget pludseligt. Alle
planter i potter kan plantes nu, mens de barrodede træer og
buske ikke skal plantes førend omkring 1. november, når
bladene begynder at falde.
Mangler du løg, græsser, frø, stauder eller ideer til haven i det
hele taget så kom til Planternes Dag på Glud Museum på
søndag.
Planternes Dag.
Glud Museum, Museumsvej 44, 7130 Juelsminde
Søndag d. 23. september kl. 10.00 – 15.00
Planternes Dag på Glud Museum hører til årets skønneste
plantemarkeder. Blandt de gamle bindingsværksgårde kan man gå på
opdagelse i markedsboder med planter, frø og haveudstyr. På museet er
frodige haver med historiske grøntsagssorter, smukke blomster og
spændende historier, som man kan gå en tur i, når man kar købt alt det,
man mangler til sin have.
Til markedet vil det være muligt at handle i boder, hvor stauder, træer og
andet til haven kan købes til rigtig gode priser. Mangler du f.eks.: træer,
buske, pileflet, hosta, liljer, krydderurter, roser, stauder, honning og
hjemmelavet marmelade? Så er det på Planternes dag, at du kan finde et
stort udvalg af dem. Mød også Dansk Fuschia Selskab, Dansk Pæon
Selskab, Dansk Pelargonie Selskab, biavlere, træmænd og mange andre,
der står parat med gode råd og fine produkter.
Igen i år har haveselskabet en tombola, hvor man kan prøve lykken og
vinde gode præmier.
Rundt omkring i de historiske bygninger vil der være arbejdende
værksteder, mød f.eks. smeden, der laver metalarbejde i den gamle
smedje, trædrejeren, væveren og de mange smukke håndarbejder, såsom orkis, knipling og
broderi. Der er mulighed for at købe kaffe i museets hyggelige kaffestue, eller et stykke brød i det
opstillede telt.
Kombiner en dag på museum med en god plantehandel, hvor der er rig mulighed for at få gode
planter, og du har årets hyggeligste plantemarked – Vi har opstillet ”kartoffelkanonen” – så kom og
prøv om du kan ramme.
_________________________________________________

Næste arrangement:

DEN EKSTREME ALPINE HAVE - FOREDRAG
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00
Hornsyld Skole i Gymnastiksalen
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej, 8783 Hornsyld)
Kirsten Andersen fra Herskind, har gennem de sidste 25
år gradvist ændret haven til den nuværende have med
mange stenbede og intet græs. Hør hvordan.
Næsten hele haven er helliget alpine planter, som har
optimale betingelser. Selv arter der anses for at være
særdeles svære at dyrke i hvor klima, finder sig til rette i
haven. Talrige rejser i bjergområder har givet indsigt i
hvilke krav alpine planter stiller.
Haven er på 900 m2, som rummer over 3000 forskellige
planter. Der er i haven flere forskellige sten/spaltebede og mange trug med sjældne alpine planter,
i haven er der desuden bede med små skovbundpanter og en del løg og knolde. I Kirstens
plantesamling er der lagt stor vægt på bl.a. følgende arter: små stenbræk, daphne, kobjælder,
hundetand, surkløver og alpevioler.
Kirsten er topprofessionel inden for den alpine disciplin, både som fortæller og udøver. Se mere
www.alpines.dk
Kirsten vil fortælle om opbygning af forskellige typer stenbede og planter dertil. Der vil blive vist
billeder fra hendes egen have og fra bjergområder.
Plantesalg
Entre incl. kaffe og forskellige æblekager kr. 50.- (ikke medlemmer kr. 70.-)

Vi glæder os til at se jer alle

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

