Kære havevenner.
Så er sommerferien ved at være slut – for de fleste.
August er den frodige måned i haven, hvor blomster i
alle mulige farver lyser op i bede og krukker, og
frugt- og grøntkurven dagligt kan fyldes til kanten med gode sager fra
køkkenhaven. Vi er jo da sluppet for den fæle tørke vi havde sidste sommer –
men helt sluppet for en tur med vandkanden er du jo nok ikke!
Hvis du har klippet din løvfældende hæk tidligt i juni, så trænger den måske til
at blive klippet igen. Nogle klipper jo altid hækken to gange. Andre gør det
efter behov. Det er vigtigt at klippe anden gang så tidligt, at de nye skud når
at afmodne inden vinter.
Skal du have klippet din buksbom så husk: Buksbom ser så robust ud, når den står grøn og med stor
nyvækst og venter på at blive klippet. Men faktisk er den lidt sart, netop når den bliver klippet. Den kan
blive solskoldet, så bladene bliver helt svedne i kanterne. Det er derfor en god ide at klippe buskbom, når
vejret er overskyet, og jorden er godt fugtig, da der er mange sårede blade, der skal heles. (men ikke
senere end august)
Men husk nu: Nyd sommeren og haven sammen. Enten i liggestolen eller ved at dyrke aktivt – der er stadig
mange gøremål i sensommerhaven ud over at høste og sylte.
– Måske du lige mangler et betontrug eller et fuglebad i beton, så er der ledige pladser på vores
betonkursus den 7. sept. (se mere https://haveselskabet.dk/arrangement/betonkursus )
Vort næste arrangement i havekredsen, hvor alle er velkomne, er:
GRILL- AFTEN og havehygge.
Fredag den 16. august fra kl. 16.30 hos
Ellen Margrethe Jacobsen, Frederikslystvej 51, Eriknauer, 8723 Løsning
I år har Ellen Margrethe og Kaj været så venlige, at tilbyde, vi kan holde vores grill-aften, i deres (nok mest
Ellen Margrethes) pragtfulde landbohave.
De bor på den gamle Frederikslyst Kro - som tidligere har været
ramme om alt fra kongelig elskov (deraf navnet) til Speedway - inde i
en lille skov.
Ellen Margrethe bruger stort set alt sin tid i haven, bortset fra på
børnebørnene, som har et rent slaraffenland hos hende, de har
en ”bilpark” med alt muligt, dejlig legeplads og hver især et træ, der
er blevet plantet, da de blev født.
Haven er kæmpe stor, og delt op i flere afdelinger, der er georginer,
roser, stauder, en sø, rhododendron og et stort stykke hvor Ellen
Margrethe har opstammet træer og ryddet skovbunden. Det er en
have, hvor der er rigtig meget at se, så kom i god tid, gerne kl. 17.
Bestyrelsen har grillen klar ca. 17.30 og sørger for kaffe og kage
dertil.
Medbring selv det du vil grille + tilbehør samt drikkevarer. Entré denne aften er som sædvanlig en plante
eller andet haverelateret til vores Amrk.lotteri.
Vi glæder os til at være sammen med jer.

Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds

