Kære havevenner.

Lige en lille reminder om vort næste
arrangement – nemlig tirsdag den 9. juli – hvor Haveselskabet – Bjerre
Herred har fået lov til at invitere på havevandring i 3 dejlige haver, hvor
alle er velkomne. Se mere nedenfor.
Midsommer er overstået, og dagene er igen begyndt at blive kortere. Det er ikke noget, der er til at
se med det blotte øje, for det er stadig lyst fra tidlig morgen til sen
aften, og det er heldigvis sommer længe endnu.
Nåede du til CPH-Garden – den store haveudstilling i Ballerup? –
Hvis ikke kan du nyde nogen billeder herfra på et lille diasshow:
https://youtu.be/8E07israwKA som også kan findes her
https://haveselskabet.dk/bjerre-herred/videoer på vores hjemmeside
sammen med andre fra forskellige arrangementer
Haverne er sommersmukke, og blomsterne står frodige og
farverige. Det kan de blive ved med i lang tid, særligt hvis man har
sørget for at plante stauder, der kan trives i en varm højsommer. Ja og grøntsagerne strutter i
køkkenhaven. Det hele vokser i forrygende fart, og der skal luges, udtyndes, høstes frø og jages
skadedyr i sommerhaven.
Alt dette og meget mere fik vi at se på Midsommerudflugten den 29.juni – en rigtig dejlig dag til
Fyn med besøg i 5 skønne, forskellige, kreative haver. Tak til alle jer der var med til at gøre denne
dag så skøn – både deltagere, vores buschauffør John samt ikke mindst værterne i haverne!
(Billeder derfra kommer snarest på hjemmesiden.)
Vil du se min smukke have!!!!!!
Mangler du inspiration og gode ideer eller har du bare lyst til, at gå en tur i en dejlig have - Så er
der igen åbne haver, denne gang i Oens, Gedved og Sondrup. Tre dejlige havemennesker har
været så venlige at sige ja til at, vise deres haver frem, så der er mulighed for en hyggelig aftentur.
Haverne er virkelig en oplevelse at se, med stor kreativitet og opfindsomhed har de hver især lavet
deres fine haver. Så planlæg selv din rute – alle er hjertelig velkomne.
Tirsdag den 9. juli, fra kl. 17.00 - 21.00.
Lotte Bjarke, Sondrupvej 42, 8350 Hundslund
Haven ligger midt i naturen på kanten af de skønne, fredede Sondrup bakker. Det meste af det
5.000 m2 store areal er naturgrund, men staudehave, køkkenhave, skovhave og andre hyggelige
haver er gennem de seneste ti år kommet til at putte sig i lommer rundt omkring på grunden og
ligger nu som hyggelige rum forbundet af græsstier omgivet af naturhave.
Grunden skråner markant, så der er have i flere niveauer og desuden en skøn udsigt over Horsens
Fjord fra den sydvendte terrasse, der er indrettet som en grøn oase med spejlbassin og masser af
grønne planter i krukker.
Krukker er i det hele taget en passion, der giver sig udslag i store krukkegrupper med skiftende
farvetemaer mange steder i haven, designet til at bløde flisebelagte partier op og byde velkommen
til en blomstrende verden.

Der er indrettet masser af siddepladser rundt om i haven,
hvor de enkelte haverum kan nydes i ro og mag.
Køkkenhaven ligger i et rum for sig godt gemt af vejen fra
omverdenen. Der er drivhus viet til grønsagsproduktion,
mens staudehavens nye hjemmebyggede trædrivhus er
planteværksted og frodig udestue.
Der er en stor mangfoldighed af planter - især stauder og
sommerblomster - for her er det planteglæden, der driver
værket. Stemningen er afslappet, der er plads til naturen og
lidt mos i plænen og skvalderkål i krogene kan ikke
ødelægge humøret. Haven er en legeplads, hvor der altid
er et hav af projekter i gang. Den bliver aldrig perfekt, og
heldigvis for det. Det perfekte kan nemt blive lidt kedeligt.
Følg årets gang i haven på bloggen på www.helthenihaven.dk.

Bente Winther og Klaus D. Johansen, Oens Gl.
Præstegård, Dallerupvej 77, 8700 Horsens.
Kom og se en gammel Præstegårdshave hos Bente
og Klaus Johansen i Oens fra 1926. Haven er ca. 8000
m2 og rummer urtehave, rosenbed, staudebed,
bærhave og mange frugttræer. Haven ligger i smukke,
naturskønne omgivelser med en sø i forbindelse med
have området. Ved kanten af søen står der er fin
Shelter, som familien overnatter i fra foråret og til hen
på efteråret.
Haven nydes som et stort frirum og der er desuden
også hønsehold med racehøns.

Karen Grøn, Kildeager 21, 8751 Gedved.
Den dejlige have er anlagt i den romantiske stil med roser,
storkenæb, georginer, pæoner og hortensiaer. Der er flere fine
opstillinger.
Ved gavlen af huset er der en fin køkkenhave anlagt i højbede.
Herren i huset har sit eget kæmpe drivhus, som er så stort, at
den fungerer som udestue.
Karen er en flittig gæst hos fru Pedersen i Vemb, hvor hun henter
meget inspiration.
Der er kaffe på kanden og hjemmebag til.

Du bestemmer selv rækkefølgen – alle tre haver er åbne fra 17 – 21 – Fri entré.
Kender du en dejlig have som fortjener at blive set af flere mennesker, så giv os endelig besked.

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

