Kære havevenner!

I alle haver er der ting, som skal gøres inden
vinteren. Her i starten af november er det gråt og
vådt, men ind imellem de mere eller mindre sure
efterårspligter i haven, er der også mange dejlige
oplevelser at hente, hvis man har øje for dem. Måske er der stadig en rose der blomstrer
eller du kan være heldig at finde et modent efterårshindbær – så kom ud og kig!
Snart begynder jo også en dejlig tid med friske grønne dekorationer og masser af lys i
vinduer og stuer. Det er måske en god ide at få hentet
pyntegrønt i hus, inden der kommer for megen sne (hvis der
altså kommer noget). Især hvis man skal i skoven og samle
gran- og fyrrekogler eller mos og lav. – For de dejligste
dekorationer skaber du selv!
Ja julemåneden banker på. Derfor vil jeg minde om vort
næste arrangement torsdag den 21. november, som jo
netop omhandler denne årstid.
Vi glæder os allerede, til at møde en masse mennesker, så
vi kan komme i før-julestemning. – alle er velkomne, men
husk tilmelding. – Begrænset deltagerantal så ”først til
mølle”. (der er allerede mange tilmeldt)
Vil du lære nye tricks, til at designe super flotte
juledekorationer eller bare have en hyggelig aften? Så skal
du komme til juleinspiration på Hornsyld Skole med Line fra
Blomsterhuset Ramdal. (se mere nedenfor)

Julehygge og inspiration til årets juledekorationer.
Torsdag d. 21. november kl. 18.30 – 21.30.
Hornsyld skole i gymnastiksalen
Nørregade 4, 8783 Hornsyld.
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager kirkevej)
I år får vi besøg af Line Minea Ramdal, som
tidligere har lavet påske/forårs inspiration for
os. Line har blomsterhuset Ramdal i Tørring,
som hun nu har haft i 6 år, men har arbejdet
inden for branchen igennem 19 år. Yderlig er
Line en rigtig dygtig konkurrence binder,
og har flere medaljer i bagagen bl.a. fra
DM. Hun elsker at gøre brug af naturen og de
lidt mere "skæve" ting i sine binderier.

Line vil komme og give os en masse ideer og inspiration til
julens dekorationer.
Vi bortlodder de færdige dekorationer, og der vil være gode
chancer for at vinde. Som øvrige år vil der serveres ny kogte
klejner, rød- og hvid gløgg, æbleskiver, kaffe/te,
hjemmebagte brunkager og mandariner. Vi synger julesange
og hygger os.
Tilmelding er nødvendig da der max. er plads til 90 deltagere.
Entre: 100 kr. (Ikke medlemmer 125 kr.)
Tilmelding:
Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon: 23689658

Så vil jeg lige minde om vore kurser i foråret 2020:
Zarzokurve/Pileflet den 18. januar + 8. februar + 7. marts
Podekursus den 27. januar.
Du kan se mere om kurserne her https://haveselskabet.dk/lokale/325/arrangementer/
Lige nu er vi ved at tilrettelægge resten af 2020 så har du en god ide, et sted vi skal se, et
foredrag du kunne tænke dig så giv os endelig besked.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Haveselskabet – Bjerre Herred.

