Kære havevenner.
Mon ikke vi har fået nok regn for en tid, ja
efterårsferien/uge 42 blev dejlig lun men også
”noget” våd. Men det handler jo om at bruge de
gode stunder til at nyde efterårshaven og få lavet en masse havearbejde –
det er årets bedste plantetid her i oktober, der kan høstes frø,
forårsblomstrende stauder kan deles nu, tulipanløgene skal i jorden og
meget mere. Cykle- eller gåture i efterårsskoven eller ved stranden er også en mulighed, hvis det er for
vådt at arbejde i haven. Træer og buske har endnu de fleste blade i behold, så der er dejligt læ, og mange
af bladene er så småt ved at komme i efterårsfarver.
Som lovet i sidste nyhedsbrev lidt mere om vores næste arrangement – på torsdag!

Tivoli bag facaden -- Tivoli bag alle de smukke blomster.
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.00-21.30
Hornsyld Skole (gymnastiksal), Nørregade 4, 8783 Hornsyld
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej)
"Fik du ikke hørt eller set Tivoli i juni til CPH, så får du nu muligheden for at
opleve et foredrag næsten i egen 'baghave', da Tivolis chefgartner Tom
Knudsen kommer og underholder os alle en hel aften om den skønne have."
Tom vil fortælle om de mange forberedelser og det store arbejde, der ligger i at
vedligeholde og udvikle Danmarks 175 år gamle have.
En have, ikke kun til forlystelser og sjov, men også til ophold
og hygge. En have hvor æstetik, blomsterglæde og udsmykning går op i en
højere enhed, men også en stor respekt for havens oprindelige anlæg, gamle
træer, spejl-bassiner og bygninger.
Vi vil blive guidet rundt i Tivolis mange haveanlæg og årets planlægning af
Tivolis fire sæsoner; Vinter, Sommer, Halloween
og Jul.
Aftenen ledsages af billeder og masser af gode historier.
Så kom og nyd en hyggelig aften i Tivoli på Hornsyld skole.
Chefgartner Tom Knudsen har desuden deltaget som dommer i flere af TV2
Fri’s haveprogrammer, eksempelvis i ’Kamp til hækken´ fra 2018.
Entre incl. kaffe og forskellige æblekager kr. 75.- (ikke medlemmer kr. 100.-)

I næste nyhedsbrev får i lidt mere om vores julearrangement den 21. november, hvor vi får besøg af Line
fra Blomsterhuset Ramdal – se mere her https://haveselskabet.dk/arrangement/julehygge-og-inspiration. –
Husk der er tilmelding!

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

