Kære havevenner.
Først og fremmest tak til alle jer der var med til at gøre vores
juleinspiration/ hygge til en dejlig aften, som jo for første gang var med
tilmelding.
Det er jo fantastisk, at der er så mange glade mennesker (vi var 104 i
alt), som dukker op til duften af gløgg og friskbagte klejner. Har du lyst
til at se billeder derfra så kig her https://youtu.be/xCYSE_RVwSA
På vores hjemmeside kan du finde flere billedserier/dias fra vores andre arrangementer:
https://haveselskabet.dk/bjerre-herred/videoer

Vedr. vores pileflettekurser i foråret 2019, så har vi stadig ledige
pladser på alle tre hold: den 19. januar, den 9. februar og den 9. marts
(først til mølle!)
(se mere https://haveselskabet.dk/arrangement/zarzo-kurve-pileflet )

Husker du vores julemøde i 2014 med Blomstermanden – Johnny Haugaard – der var drøn på
den aften! Nu har han lavet en – har jeg hørt – fantastisk udstilling i Snejbjerg – se mere nedenfor
Jeg vil også lige nævne vore to nærmeste havekredses julemøder:
Vejle:

Årets juleinspirations aften, tirsdag den 27. november 2018
Blomsterdekoratør Aase Hviid fra Bjerringbro Planteskole, kommer og viser os julens trend.
Aase er meget brugt i hele landet, hvor hun underviser og viser hvordan man kan bruge havens materialer i
buketter og dekorationer. Hun gæster havecentre og viser hvordan hun anvender pileflet i krukker til
terrasse- eller havebrug, samt i dekorationer med friske eller tørrede blomster. Pileflet er et af Aases
specialer, og det er primært det hun arbejder med når hun står i havecentre. Hun har mange års erfaring
fra både egne og andres blomsterbutikker, idet hun har kendskab til, hvordan man indretter sin butik
spændende og inspirerende for kunderne.Ved CPH Garden 2017 lavede Aase flotte og kreative
dekorationer til udsmykningen.
Kom og oplev en inspirerende aften, hvor der vil være bortlodning af fremstillede dekorationer.
Det foregår i Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13, i Vejle. Kl. 19.30
Pris: 50/70 kr. for indgang, kaffe og kage.
Horsens:

Juledekorationer - 5. december 2018 kl. 19:00 til 21:00
Vi har fået Kenneth Thorsø fra Binderiet i Træden til at demonstrere forskellige teknikker. Kenneth har fra
barn arbejdet på garteneri og lært håndværket at kende. Kenneth er egentlig uddannet bager. Så spørg
bare om tips. Han har arbejdet på kongeskibet og er nu kirkesanger ved siden af sit binderi i Træden. Der
er nok mulighed for en lille julesalme. Kenneth en underholdende fyr, så jeg tror vi får en hyggelig aften.
Der er kaffe og kage. De fremstillede dekorationer bortloddes på indgangsbilletten.
Det foregår i Cerescentret, Nørretorv 1, 8700 Horsens

Pris: 80/100 kr. for indgang, kaffe og kage.

https://www.facebook.com/events/547808545665480/

A dream come true - en drøm bliver til virkelighed - er en juleudstilling skabt fra hjertet, der vil fortrylle og
inspirere dig. Juleudstillingen foregår i en gammel fabrikshal i Snejbjerg ved Herning.
De 2100 m2 hvor det hele bliver præsenteret er en rejse gennem en kreativ verden. Du vil se store kreative
sammensætninger af naturens materialer omdannet til kunstværker og i hver hal vil der være små rum med
inspiration til, hvordan du selv kan fremstille juledekorationer. I de sidste par måneder har der været adskillige
frivillige hjælpere på opgaven og i samlet flok er drømmen blevet til virkelighed. Hvis du ønsker en tur med
familien, vennerne eller kollegaerne vil det være et oplagt rejsemål til en helt eventyrlig og magisk dag.
Ved besøget er der mulighed for at hygge Jer i cafeen, hvor der kan købes kaffe, gløgg og frokost m.m.
Desuden er der mulighed for at købe tilbehør til dine egne juledekorationer i butikken. Vi vil gøre vores ypperste
for at DU KOMMER i JULESTEMNING.
Ved større selskaber er det praktisk I booker plads i cafeen.
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Med venlig hilsen
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