Kære havevenner
Ja så er det i kommende weekend der er
Havefestival!
Hvad er Havefestivalen?
Ved Haveselskabets årlige Havefestival (som i år er niende år) åbner små
300 mennesker havelågen og deler glædeligt ud af deres haveglæde og
gode ideer.
Havefestivalen flytter hvert år til en ny weekend, og det er der en særlig
grund til, da en have kan jo opleves helt forskelligt afhængigt af, om du
besøger den en frisk forårsdag, hvor tulipaner og kirsebærtræer står i fuldt flor, i juni med masser
af skønne blomstrende stauder og buske, eller som i år, hvor Havefestivalen ligger i august, og vi
kan glæde os til at besøge haver med skønne sensommerstauder, georginer og prydgræsser.
I weekenden den 24.-25. august holder medlemmerne af Haveselskabet Havefestival, hvilket
betyder, at rigtig mange haveejere åbner havelågen for besøg på samme tid, så interesserede kan
kigge forbi til en omgang haveinspiration – og sikkert også en hyggelige havesnak.
Er du ramt af haveglædens pil og elsker at dyrke din havejord, tænker du sikkert på at indrette,
sammensætte og planlægge. Tager du på havefestival og besøger andre haver, er du landet de
rette steder for at samle ideer, da vi hver især gør det på forskellige måder. Én ting er sikkert,
ligegyldigt hvordan en anden haveejer har gjort det, er der altid mindst en, to eller flere idéer at
tage med hjem fra besøget.
Når så mange holder åbent på samme tid, bliver det anledning til en fælles fejring af haveglæden.
Som besøgende kan du planlægge en hel dag, hvor du drager ud for at se haver. Vælg dig et
område og tjek op på www.haveselskabet.dk/festivalhaver
Her finder du alle de haver, som er åbne den 24.-25. august, og de findes ud over hele landet.
Tag en ægtefælle, kæreste, nabo eller ven under armen og drag afsted. Det bliver endnu en
weekend i haveglædens tegn.
Der er også nogen af vore medlemmer som åbner havelågen:
Toruphushaven v/Edith Jensen, Bækketoften 42, 8722 Hedensted.
Havefestival d. 24. og 25. august kl. 10 - 18.
eller efter aftale: 61518565,
mail: jensen.edith@gmail.com
Plantesalg. Entre 10,-

Ullas Have v/Ulla Nørskov,
Møllegade 17, 7080 Børkop. www.ullas-have.dk
Havefestival d. 24. og 25. august kl. 10 – 16.
Haven åben hver anden weekend fra 4. maj til 8. september.
For grupper efter aftale: 20789378, mail: noerskov@mail.dk
Entre: 50,-

Romantisk landsbyhave v/Anne Marie & Bjarne Rasmussen,
Kirkestien 4, Søvind, 8700 Horsens.
Havefestival d. 24. og 25. august fra kl. 10 - 17.
Åbent i følgende weekends: 25. & 26. maj samt
22. & 23. juni. Alle dage 10 - 17 eller efter aftale: 29312214, mail:
rasmussenbf@gmail.com Plantesalg. Entre: 20,-

Det er også i denne weekend der er
Vorbasse Havemarked
Søndag d. 25. august kl. 10 – 14
Markedspladsen, Hovborgvej 7,
6623 Vorbasse.
Det er i år fjerde gang der holdes
Plante- og Haveloppemarked på
markedspladsen i Vorbasse.
Mød op med en stand eller kom som køber og få nogle hyggelige timer i selskab med andre
haveinteresserede. Der kan købes ting til haven - terrassen - drivhuset og udestuen, stauder, løg,
buske og træer samt overskud af frugt og grønt. Kreative ting samt danske og franske loppefund.
Der kan købes kaffe/the med eller uden brød samt drikkevarer.Gratis entre og gratis parkering på
pladsen.Stadeplads: Tilmelding til Margit – pris 50 - kr. som betales ved ankomst.
Info: Margit Pedersen tlf. 75333730 mail: parkvej8@hotmail.com
Der er stadig ledige pladser på vores betonkursus den 7. september – så kom frisk
Betonkursus.
Lørdag den 7. september kl. 09.30-17.00
Klejs Skovvej 16, Klejs, 7130 Juelsminde
"Har i lyst til en beton-hygge dag?" - Så tilbyder vi igen i år betonkursus det
må blive 6. gang. Vi har en masse spændende ideer klar og der vil på dagen
være muligheder for både den øvede betonmager men også for
nybegynderen.
Medbring selv: godt humør, madpakke, praktisk tøj og arbejdshandsker. evt.
forme, nylonstrømper, er meget anvendelige til nisser, græskar og meget
andet, kun fantasien sætter grænserne.
Vi har et lager i kan låne af: køkkenskåle, krus, spande, kirkegårdsvaser, form til havebænk, forme
til havetrug, støvler samt mange andre forme.
Vi sørger desuden for pensler, olie, sand og beton.
Sæt søndag formiddag af, til at tage ud af formene, hvis du har lavet større ting.
Hyggelig og produktiv dag, hvor man virkelig kan få sjove og flotte ting
med hjem til haven.
Hele herligheden koster 500 kr. (ikke medlemmer 550 kr.) Prisen
dækker den mængde beton du kan nå at lave, undervisning, kaffe/te,
rundstykker og kage.
Tilmelding: mail bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon
23689658. Senest den 26. august!
Info.: Ellen K. 51803948 (Se mere på
https://haveselskabet.dk/bjerreherred )
Rigtig god fornøjelse derude!

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

