Kære havevenner.

Ja så skal vi til at vænne os til regn og blæst – men
sensommeren byder stadig på mange gode dage i haven, og
der er en masse afgrøder, der kan høstes i køkkenhaven. Det
er samtidig tid til at forberede haven på vinteren, så du er klar, til frosten sætter ind. - og på dage
med solskin er det dejligt at ligge på knæ derude og plante nye bedkombinationer. Skal staudebedet
lægges om, så er det nu, da efteråret kan komme meget pludseligt. Alle planter i potter kan plantes
nu, mens de barrodede træer og buske ikke skal plantes førend omkring 1. november, når bladene
begynder at falde.
Mangler du løg, græsser, frø, stauder eller ideer til haven i det hele taget så kom til Planternes Dag
på Glud Museum på søndag.

Planternes Dag.
Glud Museum, Museumsvej 44, 7130 Juelsminde
Søndag d. 22. september kl. 10.00 – 15.00
Plantemarked i skønne, historiske omgivelser.
Blandt gamle bindingsværksbygninger og frodige museumshaver,
finder du et af årets skønneste plantemarkeder. Gå på opdagelse i de mange markedsboder, hvor
du finder et stort udvalg af planter, frø og pynt til haven og få samtidig en hyggelig og stemningsfuld
tur på museum.
Igen i år har Haveselskabet en bod – med tombola, kartoffelkanon m.m.
I de mange boder finder du inspiration til haven og kan få gode råd af de mange fremmødte
haveentusiaster. I boderne finder du f.eks. tulipanløg, buske, hosta, liljer, krydderurter, roser,
spændende stauder, smukke buketter, havekunst, honning og hjemmelavet marmelade. Mød bl.a.
Dansk Pelargonie Selskab, Vindalgaard Stauder, private haveentusiaster, biavlere, træmænd og
mange andre, der står klar med flotte planter og fine produkter til fordelagtige priser.
Rundt omkring i de historiske bygninger vil der være arbejdende værksteder, hvor du kan se de
mange smukke håndarbejder såsom orkis, knipling og broderi. I den gamle herregårdssmedje laver
smeden metalarbejde, og på gården Badensminde kan du komme ind i værkstedet til trædrejeren
og væveren. I Historiens køkken serveres smagsprøver på retter fra de gamle kogebøger med grønt
fra de historiske haver. Der er mulighed for at købe kaffe i museets hyggelige kaffestue eller et
stykke brød i cafételtet.
Gratis adgang for børn under 18 år.
Du kan se mere på https://www.facebook.com/Gludmuseum/ eller
https://www.facebook.com/events/618081505315728/

Men når det er ved at være efterår, så er der jo heller ikke længe til jul,
derfor vil jeg lige minde jer om vores julepilekursus den 12. oktober – der er enkelte ledige pladser

JULE-PILEFLET
Lørdag den 12. oktober kl. 9 - 16
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk
Så er det tid til jule-pileflet. Her er der mulighed for at lave
julehjerter og stjerner i pilebark. Dørkranse, adventskranse,
stjerner, hjerter, små juletræer…. i pilegrene.
Du kan låne værktøj på dagen. Der er mulighed for at købe
værktøj og tilbehør i butikken.
Medbring selv mad og drikkevarer til
hele dagen. Ulla giver et rundstykke
inden vi starter og hun har the/kaffe på
kanden resten af dagen.
Pris: kr. 350,- (ikke medlemmer kr.400,-) excl. materialer.
(Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 150,00).
Tilmelding: Tlf. 2368 9658 eller bjerreherred@haveselskabet.dk
(begrænset deltagerantal)

Ja i oktober sker der meget! I næste nyhedsbrev får i lidt mere om arrangementet den 24. oktober,
hvor vi får besøg af Tivolis Chefgartner Tom Knudsen.

Vi glæder os til at se jer alle – og husk at arrangementerne er åbne for alle – så tag din nabo
under armen!

Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

