Kære havevenner.
Juhuu – solen skinner i dag!
Novemberhaven er ellers våd og grå og de lyse
timer er få. Men det er alligevel dejligt at få lov at nyde havens sidste intense
efterårsfarver, mens vi gør den klar til vinteren ved at grave georginer op, gøre drivhuset
klar eller vinterbeskytte havens sarte planter. Husk De nedfaldne blade er guld værd i
haven, som jorddække m.m.
Snart begynder en dejlig tid med friske grønne dekorationer
og masser af lys i vinduer og stuer. Det er måske en god ide
at få hentet pynte-grønt i hus, inden der kommer for megen
sne. Især hvis man skal i skoven og samle gran- og
fyrrekogler eller mos og lav.
Ja julemåneden banker på. Derfor vil jeg minde om vort
næste arrangement torsdag den 22. 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”.
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 Lene fra
Kronhoy Design. - https://www.facebook.com/KronhoyDesign/

Julehygge og inspiration til årets juledekorationer.
Torsdag 22. november kl. 18.30
Hornsyld skole i Gymnastiksalen.
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej, 8783
Hornsyld)

Dette år får vi besøg af Lene Rasmussen, som ejer
og driver Kronhoy Design v. Tjele.

Lene er autodidakt dekoratør og startede ud med at gå på markeder i Viborg
og sælge ud af sine kreationer.
I november 2013 startede hun op med en lille gårdbutik i laden, hvorfra
Kronhoy Design opstod. Her åbnede hun for første gang dørene til sit
juleværksted.
De gennemgående materialer Lene bruger er bl.a.
hentet i naturen, og sommetider med et tvist af
kugler eller tilsat lidt mink eller kanin. Lene nyder
at stå i sit værksted og lade tankerne flyde og finde
på nye og måske lidt anderledes materialevalg til
sine dekorationer. Hun glæder sig til at vise jer sin
stil og tanker for julen 2018.
Der vil blive mulighed for at købe lidt hjem til årets produktion, da Kronhoy
Design har lovet at sørge for at medtage lidt materialer til salg.
Vi bortlodder de færdige dekorationer og der vil være gode chancer for at
vinde.
Som øvrige år vil der serveres nykogte klejner, rød- og hvid
gløgg, æbleskiver, kaffe/te, hjemmebagte brunkager og
mandariner.
Vi synger julesange og hygger os.
I år vil vi af hensyn til arrangementets afvikling bede om

tilmelding:
På telefon 23689658 eller mail
bjerreherred@haveselskabet.dk
Entre: 100,- kr. (ikke medlemmer 125,-)

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Haveselskabet – Bjerre Herred.

