Kære havevenner.
Først - tak for et spændende 2019! Det har
jo også i 2019 været en fornøjelse at have
så mange engagerede både medlemmer og
ikke medlemmer som deltager i vores
arrangementer, og vi glæder os – som altid – til at fortsætte med
at mødes med jer i 2020.
Lige nu arbejder vi på højtryk med at få de sidste brikker til at falde
på plads vedrørende vores arrangementer i 2020, så programmet kan udkomme til
generalforsamlingen/foredraget med Claus Dalby den 6. februar. (NB Vi har været nødsaget til at
flytte arrangementet og af hensyn til traktement denne aften vil vi bede jer om at give os besked
om jeres deltagelse)
Kalenderen siger, at vi er i midten af vinteren, og både DMI og
snusfornuften siger, at der er lang tid til foråret, og der sandsynligvis
(forhåbentlig 😊) vil komme både frost og sne inden da. Men når man
vover sig ud i det våde januarvejr og går en tur i haven, så kan man ikke
undgå at få lidt forårsstemning af de mange spirer, knopper og blomstrende
buske og nyde synet af forårsløg, der pibler op alle vegne.
Så vil jeg minde jer om de kommende arrangementer:
Pileflettekurserne d. 18. januar (der er ledige pladser!), d. 8. februar (enkelte ledige pladser!) og
den 7. marts (en enkelt plads)
Podekursus d. 27. januar – der er plads til flere!
Se meget mere nedenfor!
ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.
Lørdag den 18. januar og/eller
8. februar samt 7. marts 2020, kl. 9 – 16
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk
Så arrangerer vi igen pileflet kursus hos Ulla Misser i Raahaugegaard`s
hyggelige og inspirerende lokaler hele 3 lørdage. Kurset henvender sig til både nybegyndere og let
øvede, med max. 8 på hvert hold. Man er velkommen til at flette hvad man vil, med kun 8 på holdet,
kan der tages hensyn til alle.
Der lægges op til, at vi lærer at flette en Zarzo kurv, som er en rigtig god ”begynderkurv”. Ulla har
aldrig oplevet, nogen der ikke kunne finde ud af den. Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer
dvs. en lørdag.
På kurset i marts vil det også være muligt at arbejde med levende pil. Det betyder, at du får et træ
med hjem som du kan have stående i en krukke eller plante ud i bedet.
Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller
telefon 23689658.
Pris: kr. 350,- (ikke medlemmer kr. 400,-) for 1 lørdag. 2 lørdage
= kr. 650,- (ikke medlemmer 700,-) excl. materialer. (Der skal
påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 150,00).

PODEKURSUS.
Mandag den 27. januar 2020 kl. 18.00
Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby
(parkering og indgang foran skolen ud mod Vejlevej)
Vi har fået den dygtige podemester Boi Jensen, til at lære os at
pode. Boi har podet siden 1986, og fra 2003 har podningen været
fuldtidsbeskæftigelse i en lille planteskole på en tønde land øst for
Holstebro. Han producerer mest gamle frugtsorter fra vores
bedsteforældres tid, der kan klare sig uden sprøjtning. Boi har alt med, der er nødvendigt til
podning, men du er også velkommen til at tage egen beskærersaks og podekniv med.
Alle hjælpe materialer til podning: knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape kan købes
på kurset, og det er muligt at købe ekstra materiale, hvis du kan nå, at lave flere træer, eller har
lyst til at lave nogen derhjemme.
Større mængder kan bestilles hos podemesteren@de-gamle-sorter.dk.
Pris: 150,- kr (175,- for ikke medlemmer)
for det får man materiale til 2 træer, kaffe og brød
Tilmelding senest den 17.01.2020: mail bjerreherred@haveselskabet.dk
eller tlf 2368 9658

Foredrag v/Claus Dalby & Generalforsamling
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 18.30
Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
I forbindelse med vores generalforsamling i 2020 har forfatteren, forlæggeren,
TV-kendissen og ikke mindst haveejeren Claus Dalby lovet at vise/fortælle om
sig selv samt foredraget ”Små haver. Store Drømme”.
Det er en kendt sag, at nutidens haver er mindre end før i tiden, men det
betyder ikke, at der ikke er mulighed for at indrette sig med planter og lave
hyggelige grønne oaser. Tvært imod er det nemmere at skabe stemning i et
intimt rum. Claus Dalby præsenterer en række små haver, der alle har det til fælles, at de er under
400 kvadratmeter; og i mange tilfælde noget mindre. Der er eksempler fra rækkehushaver, byhaver,
parcelhushaver og kolonihaver, og Claus Dalby viser, hvordan haveejerne har indrettet sig. Således
er der mange gode råd og tips til dem, som kun har en begrænset grund til rådighed. Men for folk
med større haver, vil der bestemt også være noget hente.
’Små haver. Store Drømme’ kan købes signeret til kr. 200,- (normalpris: kr. 300,-).
I pausen er der generalforsamling i henhold til vedtægterne, vanen tro med noget godt til kaffen.
Entré, incl. forplejning kr. 100,- (ikke medlemmer 125,-)
…………………………………………………………………………………………

NB – Da vi har været nødsaget til at flytte arrangementet i forhold til tidligere
annonceret – vil vi bede jer om at give os besked om deltagelse – af hensyn til
traktementet!!!!!!
Så tilmeld dig på mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon: 2368 9658.

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

