Kære havevenner

Vil du holde Åben Have i 2019?
For medlemmer: Har du lyst til at holde Åben Have eller deltage i
Havefestival 2019? Fristen er 28. januar, hvis din have skal med i det trykte katalog.
Har du lyst til at vise din have frem og få besøg af andre haveinteresserede? Som medlem af Haveselskabet,
har du mulighed for at tilmelde din have til Åbne Haver og årets Havefestival. Det er en hyggelig måde at
dele haveglæden og få en dejlig dag i selskab med andre, der holder af haver.
Vi udgiver hvert år et trykt katalog med alle de åbne haver. For at få din åbne have med i kataloget skal du
senest 28. januar 2019 have oprettet din have på hjemmesiden. Læs her, hvordan du gør
https://haveselskabet.dk/vil-du-holde-aben-have-i-2019.
Du kan også tilmelde dig senere, så kommer haven blot ikke med i kataloget.

Alle haver er velkomne
Hold dig ikke tilbage. Du behøver ikke at have en have, der er perfekt
eller "pletfri". Alle typer af haver er velkomne. Når blot din have kan
være til inspiration for andre haveglade, så skal lidt ukrudt eller andre
skønhedspletter ikke afholde dig fra at melde din have til.

Havefestival 2019
Hvert år fastsætter vi en weekend, hvor vi holder Haveselskabets
Havefestival. Næste gang er det den 24. og 25. august 2019.
I denne weekend håber vi, at rigtigt mange har lyst til at holde deres have
åbent for besøgende, så det bliver muligt at besøge mange hundrede
åbne haver over hele landet - en festdag for haveglæden!
Sådan siger andre Åben have-deltagere:
”Det er så dejligt, når vi kan se, at folk virkelig hygger sig og falder i snak med hinanden og bruger vores
have. De slår sig ned på bænkene og snakker sammen, og et år har en mor og hendes lille datter også
benyttet vores krolfbane, der er integreret i haven, og det er dejligt at se haven blive brugt.”
Lisbeth Lindgreen Petersen, Dragør. Har holdt Åben Have siden 2010.
“Det bedste ved at åbne haven for første gang under Havefestivalen har været at opleve de besøgendes
begejstring – og overraskelse over, hvor mange oplevelser vi har fået skabt i vores lille have. Vi håber, at
åben have hos os har givet andre travle børnefamilier mod på at realisere deres havedrømme.”
Kim og Katinka Raabymagle, Birkerød. De åbnede for første gang deres have til Havefestivalen i 2017.
Vi hjælper dig gerne
Du kan kontakte Karina, kb@haveselskabet.dk eller Martin Nielsen, mbn@haveselskabet.dk, hvis du har problemer
med at få vist din åbne have. De hjælper gerne. Eller ring på 45 93 60 00 – tast 3.
Alle åbne haver vises her på hjemmesiden - der bliver løbende lagt flere åbne haver på listen (også efter at fristen til
kataloget er udløbet).
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