Kære haveven.

Hold da op det kribler i fingrene nu! Jeg håber du har nydt/nyder det
dejlige vejr vi har ind imellem byger og frost.
Foråret banker på, med længere dage og det smukkeste solskin og
vejret den kommende uge ser godt ud, og generelt lover DMI ikke nattefrost.
Marts har været våd, men med det lunere vejr, kan man godt fristes til at gå i gang med at
bearbejde jorden. Den skal dog være bekvem, før det er en god idé. Er den ikke det endnu, kan
man i stedet forkultivere, plante eller ordne blomsterbedet.
Hvis man bearbejder jorden, inden den er klar til det, får man ødelagt jordstrukturen, og det giver
dårligere vækstforhold for planterne. Derfor skal man ikke hovedløst gå i gang med at fræse,
grave og kultivere jorden i køkkenhaven, fordi solen skinner, og det er dejligt vejr.
Har du lyst til gode ideer/inspiration til forårs/påskedekorationer så mød op til vores næste
arrangement på torsdag den 4. april. – se nedenfor.
Til jer der ikke deltog i vores generalforsamling får i også nedenfor et lille referat.
Som kompensation for det manglende foredrag om Orkideer er der arrangeret et nyt den 30.
april med gratis entre. – også nedenfor!
Der er enkelte ledige pladser på vores svejse – og kobberkursus den 27. april (se mere
https://haveselskabet.dk/arrangement/svejse-og-kobberkursus )

Forårs - og Påskeinspiration
v/Havlykke Planteskole
Torsdag den 4. april kl. 19.00
På Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde
Mangler du ikke lidt nye ideer til at se friskere på det spæde forår?
Mie og Maybritt som begge arbejder på Havlykke Planteskole laver dobbelt
demonstration i deres ”egne” omgivelser, på planteskolen.
Vi kan derfor være ekstra sikre på både påskepynt og
forårspynt, til både ude og inde, da alle materialerne er rundt omkring os i lokalet.
Især de tunge krukker bliver ”lettere” at håndtere og kigge på i aften, da de ikke
skal flyttes og fragtes med. Krukkerne skal vi lære at tilplante og friske op. – vi
skal se Påske buketter/dekorationer og sammenplantninger m.m. Skulle du
mangle noget, kan der handles i pausen, hvor havekredsen serverer kager og
planteskolen giver kaffen. Du kan vinde på din indgangsbillet.
Pris.: kr. 70,- (ikke medlemmer kr. 90,-)
Alle er velkomne – der er masser at kigge på!

Tirsdag den 30. april kl. 19.00
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby
(parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej)

Formanden for Dansk Orkide Klub, Jan H. Larsen, vil komme og fortælle
om sit store kendskab til orkideer, samt dele alle sine fif og fortælle om
hvordan man bedst passer dem. Han medbringer, så der er en mulighed
for at købe, forhåbentlig nogle sjældne og flotte eksemplarer.
I pausen er der, vanen tro lidt godt til kaffen.
Entré: Gratis!
Alle er velkomne!

Referat fra Generalforsamling 2019:
Haveselskabet – Bjerre Herred afholdt generalforsamling 19 februar 2019 og der var 48
fremmødte have-entusiaster.
For første gang i over 25 år svigtede vores foredragsholder os, og netop en aften hvor der igen var
mødt talrigt op, og alle havde glædet sig til at høre om orkideer. Især var der fremmødt flere
mænd, end vi plejer at se, hvilket var rigtig dejligt.
Det lykkedes bestyrelsen at få fat i Jan Larsen i starten af aftenen, men da han ikke kunne nå at
komme og holde foredrag, blev der aftalt at bestyrelsen finder en erstatnings aften, hvor han vil
fremvise orkideer og give masser af gode tips til pasning og pleje. Den aften er nu planlagt til den
30. april.
Elmer B. Sørensen blev valgt som dirigent.
Ellen Kristine aflagde beretning for året og hun lagde særligt vægt på og en stor tak for det store
fremmøde som vores medlemmer har vist til vores arrangementer. Kredsen tæller nu ca. 260
medlemmer.
En stor tak til de 10 åbne haver, som Kredsen må henvise til - både for ejernes store engagement
og deres smukke haver. De var alle mødt op og fik personlig tak.
De 3 udsolgte pilefletkurser og julepileflet, som var så en stor succes at bestyrelsen har arbejdet
på at få booket tid i 2019.
Påske og forårsinspiration v/ Blomsterhuset Ramdal.
Betonkursus måtte desværre aflyses, men bliver tilbudt igen i 2019.
Især Lyng turen i august var lige ved at blive aflyst pga. dette århundredes tørreste sommer, men
de besøgte haver havde brugt en formue til vanding og haverne var så fine. Desværre var lyngen
ikke så nem at få øje på.
Foredraget om den alpine have, var en hyldest til den nemme løsning for den lille haveejer eller i
stor skala. Og så var der stor ros til julearrangementet på Hornsyld skole, hvor gymnastiksalen var
rammen om arrangementet. Vi må konstatere at tilmeldingen var en succes.
Derforuden blev der fortalt om arrangementer fra Sydøstjyllands afdeling;
Inspirationsdagen i marts måned – i 2019 bliver det sidste gang, da arrangementet har for få
tilmeldte.
En tak til bestyrelsen for deres hjælp i hele 2018.
En tak til sponsorer og medlemmer.
Hanne fremlagde regnskabet som viser et lille overskud.
Der var genvalg til samtlige poster i bestyrelsen, som efter konstituering ser sådan ud:
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Dirigenten Elmer B. Sørensen afsluttede generalforsamlingen, hvorefter alle hyggede sig med
ostebord & rødvin/kaffe.

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer i hele 2019.

Med venlig hilsen
Bjerre Herreds
Havekreds

