Kære havevenner.
Jubii – så kom regnen – det var
tiltrængt
Med træer og buske i udspring er haverne utroligt smukke. –
lysegrønt overalt - Der er masser af skud og spirer,
blomstrende frugttræer og små bær på vej. Vi nyder det,
mens vi venter på lunere vejr og laver de havegøremål, der
ikke kræver høje temperaturer. – se evt. her https://haveselskabet.dk/tjekliste-maj hvad du kan
gøre i maj.
Men - Sneglejagten er gået ind!
Når man går ude i haven, er det let at se, at ikke bare planterne er vågnet, men sneglene er også i
fuld aktivitet. I rigtig mange haver, ligger der nu under planter, potter og andre gemmesteder små
dræbersnegle. – og de store futter såmænd også rundt.
Starten af maj er et godt tidspunkt at indlede jagten på dem, da der ikke er så mange store planter
i haven og dermed steder, hvor de kan gemme sig.
Samtidig kan man udnytte, at de sultne snegle tiltrækkes af spirende planter i de tidligt såede
rækker i køkkenhaven. Læg gamle bræddestykker ud tæt på de nysåede områder. Her vil
sneglene gemme sig om dagen, og det er let at løfte brædderne og samle sneglene sammen.
Men der sker jo også meget andet i denne tid – se evt. her
https://haveselskabet.dk/lokale/340/arrangementer/
Flere plantemarkeder og åbne haver – også i den kommende weekend.
Jeg vil bare nævne Afdelingens plantemarked på Agersbøl Gods – nedenfor
Nedenfor er også listen med vore medlemmers åbne haver.- eller tjek selv her
https://haveselskabet.dk/lokale/340/alle-aabne-haver-liste/
Sæt også X i kalenderen - vores næste arrangement – (mere herom senere): Den 23. maj - Få et
boost til din haveglæde v/Lotte Bjarke. Du kan følge hende på hendes blog
https://helthenihaven.dk/
Der er stadig pladser på vores udflugt den 29. juni – pladserne bliver fordelt efter ”først til mølle”
princippet.
Husk du kan følge os på facebook: https://www.facebook.com/Haveselskabet-Bjerre-Herred808123072610859/ - giv os gerne et like så bliver vi så glade!
Jeg når ikke mere i dag – kan i så have en dejlig weekend!

Med venlig hilsen
Kirsten
Haveselskabet - Bjerre Herred

Arr. Haveselskabet Sydøstjylland

Plantemarked på Agersbøl Gods
Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle
(afholdes på gårdspladsen)

Lørdag d. 11. maj kl. 10.00 – 13.00
Planter, løg, knolde og frø samt alle
andre haverelaterede ting kan omsættes ved køb, salg eller bytte.
Parkering på græsset i alléen op til gården er ikke tilladt. Der kan være meget blød
bund og græsset må ikke beskadiges.
Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the.
For at udnytte P-arealet optimalt vil der være folk til at lede trafikken og anvise Pplads.
Det er tilladt at gå en tur i parken.
Stande skal være opstillet og klar til åbningen kl. 10.00.
Standpladser anvises ved ankomst og koster en gave til tombolaen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål ang. plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419
mail: emoerk@stofanet.dk

Vore medlemmers åbne haver:
Toruphushaven v/Edith Jensen, Bækketoften 42,
8722 Hedensted.
Åben 11. maj kl. 13 - 18 + 12. maj kl. 10 - 18.
Havefestival d. 24. og 25. august kl. 10 - 18.
eller efter aftale: 61518565,
mail: jensen.edith@gmail.com
Plantesalg. Entre 10,-

Have-idyllen v/Hanne & Leon Brauner,
Stevnsvej1B, Vrigsted, 7140 Stouby.
www.have-idyllen.dk
Haven åben efter aftale fra 1.maj – 31.august:
27577761 eller 20687729,
mail: stevnsvej1b@gmail.com Entre: 35,- (30,ved grupper over 10)

Fuchsiahaven
v/Anna
Marie &
Erling
Andreasen, Engholmvej 5, Eriknauer, 8700
Horsens.
Lørdag d. 3. august kl. 10 – 16.
Der er kaffe/te på kanden, Gratis adgang
Tlf. 25327219, mail: annaogerling@c.dk

Tag på ”skovtur” i haven v/Birthe & John
Hansen, Skovbjergvej 7, Ølsted, 8723 Løsning.
www.havegalleri.mono.net
Haven åben i sommerhalvåret eller efter aftale:
23289660 eller 51330340, mail: bjvh@os.dk.

Ullas Have v/Ulla Nørskov, Møllegade 17,
7080 Børkop. www.ullas-have.dk
Havefestival d. 24. og 25. august kl. 10 – 16.
Haven åben hver anden weekend fra 4. maj til
8. september. For grupper efter aftale:
20789378, mail: noerskov@mail.dk Entre: 50,-

Romantisk landsbyhave v/Anne Marie & Bjarne
Rasmussen, Kirkestien 4, Søvind, 8700 Horsens.
Havefestival d. 24. og 25. august fra kl. 10 - 17.
Åbent i følgende weekends: 25. & 26. maj samt
22. & 23. juni. Alle dage 10 - 17 eller efter aftale:
29312214, mail: rasmussenbf@gmail.com
Plantesalg. Entre: 20,-

”Rodkjær” landbo- og skovhave v/ Ove og Sine
Frost-Jensen, Munkhøjvej 15, Hansted, 8700
Horsens. www.rodkjar.dk
Åbent i følgende weekends: 6. & 7. april (salg af
jule-roser), 25. & 26. maj og 1. & 2. juni.
Alle dage kl. 10 – 16, eller efter aftale: 75656536
eller 21817193 mail: frost-jensen@paradis.dk

