Kære haveven.
(Kan du mærke duften?J)

Fik du ikke set ”Festivalhaver” eller har du fået ”mere blod på
tanden” så er muligheden der på onsdag – se mere nedenfor:
Har du fået tilmeldt dig sommerudflugten den 5. august? – se
mere på
https://haveselskabet.dk/arrangement/sensommerudflugt-0
Vi har den værste tørke i mange år – så selv den lille smule regn vi
fik i weekenden er hjertelig velkommen.
Har du mulighed for at vande så hellere lave en grundvanding med
30 mm vand pr kvadratmeter i stedet for at sjatvande hver dag. Det
er ikke nødvendigt – at vande hele haven. De mest udsatte planter,
er de nyetablerede planter og planter med et overfladisk rodsystem
som salat og jordbær. Kartoflerne skal også vandes, og har man
investeret i en ny hæk, et flot rosenbed eller sjældne træer, buske
og stauder, der ikke nemt kan erstattes, er vanding af dem også
nødvendigt – og så selvfølgelig krukkeplanterne. For at holde på
fugten i jorden, kan man efter vandingen eventuelt jorddække – brug hækafklippet (hvis du har
klippet hæk) – eller kultivere det øverste jordlag.

3 ÅBNE HAVER
Onsdag den 20. juni, fra kl. 17.
Så skal vi på ”havetur” - Først Keilkær, Gl. Viborgvej 17, Grejs
Ø, 7100 Vejle,
så Kildeparken 5, Bredballe, 7120 Vejle Ø og Møllegade 17,
7080 Børkop.
Else Marie Madsen, Gl. Viborgvej 17, Grejs Ø, 7100 Vejle. Keilkær
ligger åbent i et bakket, naturskønt terræn. Målet har været at lave en
plantesamler have i samspil med naturen haven rummer Rhododendron,
Hydrangea, Trillium, Pæoner, Pieris, Arisaema, Podophyllum, Helleborus
og Cypripedium. Havevandring med Else Marie som guide. Helst ikke
senere end kl. 20. Haven er først påbegyndt i 2002, da manden syntes, at
der skulle plantes Rhododendron i slugten ved gården. Entre 20,- kr
Henrik Overgaard, Kildeparken 5, Bredballe, 7120 Vejle Ø.
Kom på opdagelse i Henriks ”lille” paracelhus have. Her er lagt
vægt på æstetik. Huset ligger midt på grunden, så man kan gå
rundt på opdagelse i små rum. Ægteparret har boet her siden
1978, men det er i løbet af de sidste 10 år, haveinteressen for
alvor er spiret frem - med vægt på det æstetiske. Selv i en lille
have, er der plads til hyggekroge / lidt rislende vand,
som er med til at give en dejlig stemning og liv i haven. Salg af
planter

Ulla Nørskov, Møllegade 17, 7080 Børkop. Ulla`s have er
et samspil af stedsegrønne træer og buske, rindende vand,
fuglekvidder og sten, med japansk tilsnit. En oase, hvor roen
sænker sig over en. Tidligere var her planteskole, Ulla og Ole
kom hertil i 1997 og startede med at renovere stuehuset, som
var en ruin. Senere blev det haven på 5500 m2 `s tur i 2
omgange. Entre 50,- kr.
Medbring selv aftenkaffen. Vælg selv rækkefølgen mellem
Kildeparken 5 og Møllegade 17.

Har du husket at sætte X i kalenderen den 29.juni? – Grillhygge i Boller Slotspark:

Grill-aften i Boller Slotspark.

Fredag den 29. juni fra kl. 16.30 i
Boller Slotspark
Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Vi har i år fået lov, til at holde vores grillaften i Boller Slotspark, som på fornemmeste vis bliver
passet og plejet af frivillige fra Horsens Havebotaniske Forening.
Når du går igennem den smukke, gamle smedejernslåge, mødes du af et væld af spændende
planter fordelt i temahaver, som Horsens Havebotaniske forening har anlagt igennem mere end 25
år.
I den indhegnede blomsterhave finder du bl.a. fuchsia, roser, klosterplanter, primula og
pelargonier, ligesom du også finder en flot japansk have anlagt med rislende vand og sjældne
planter.
Grillene bliver tændt, så de er klar kl.17.30, tag selv med, hvad der skal grilles/spises. Bestyrelsen
sælger billige drikkevarer og har vanen tro, tallerkner og bestik (der er borde og bænke på stedet),
kaffe/the og kage til kaffen med.
Kom i god tid, så der er tid til at gå en tur inden maden.
Entré er en plante eller andet haverelateret til vores
lotteri.
Vi har lovet at slutte ca. kl. 21, da porten skal låses.

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

