Kære Havevenner.

Så er vi officielt trådt ind i efteråret, og det kan godt
mærkes. Det er mørkere om morgenen, og det er slut
med de lange aftener, hvor der
arbejdes i haven. Duggen ligger i skyggen tungt på blade og græs langt op på
dagen, og selvom sandaler derfor skal udskiftes med gummistøvler, så er det
dejligt med væde efter den lange, tørre sommer. Nu håber jeg ikke jeres
haver er helt tørret væk her i sommer – muligheden for at få suppleret op på
planterne og samtidig få en hyggelig dag er på søndag den 09. september,
hvor det er næste gang du kan møde os fra bestyrelsen, til en lille havesnak Nemlig til Havens Dag på
Havlykke Planteskole.
Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde kl. 9-16.

Med fokus på planterne fra da mor var barn.
Årets emne i Havens Dags kampagne handler om de gode gamle dage, hvor der ikke var WiFi, og
hvor både voksne og børn opholdt sig længe i haven.
Det var mormors og farmors have i 1950'erne og 1960'erne, hvor
'Peace' rosen duftede og man fik mavepine af at spise kirsebær.
På Havlykke Planteskole vil Ulla, Carl Magnus og deres dygtige
personale gøre en ekstra indsats for at huske alle på, hvor rart
det var at mødes til eftermiddagskaffen i skyggen af æbletræet,
spise ude på terrassen, gå på stylter, lave sættevæddeløb,
plukke blomster til buketter, hoppe i elastik, trække hindbær på
strå og samle blomster til herbariet.
Selvfølgelig kan man forny sin have med nye planter det meste af året, men spørger man en
fagmand, vil han fremhæve netop sensommeren som årets bedste plantetid.
Vi fra havekredsen, er som vanlig at finde i kaffe/kage afdelingen, hvor vi er klar til en havesludder
om de erfaringer, vi har gjort os, det kan jo være vi kan give en idé videre.

Søndag den 23. september er det Planternes dag på Glud
Museum – Har du overskud af planter i haven, stiklinger eller
andet haverelateret, som du ønsker at sælge til andre
haveentusiaster, kan man sende en besked til museumsinspektør
Christina Faurskov på cfp@gludmuseum.dk eller tlf. 75683082, og
høre om muligheden for at få en stand.
I får også lidt mere info om selve dagen i næste nyhedsmail.

Pressemeddelelse:

Kom ud og leg i haven med asters, bambus og
bregner
Havens Dag d. 9. september
2018 slår et slag for at
internetsignalet sættes på pause
og udendørslivet krydres med
aktiviteter, der bringer
generationerne tættere og øger
samværet mellem venner og
familie.
Præget af vores barndomshave
Sanser er eminente til at vække
minder, og mange kan heldigvis
huske barndommens haver med blomsterdufte, smagen af bær og lyden af ærtebælgen, der knækker og
åbner op til de runde velsmagende ærter. Ribs- og solbærbuske bugnede med sødmefyldte modne bær,
som flittigt blev plukket og forarbejdet til saft, gelé og marmelade. Kirsebærtræet blev flittigt besøgt først på
sommeren, mens blommer, æbler og pærer måtte vente til skolen igen var startet. I blomsterbedet havde
svirrefluer og humlebier travlt med at finde næring og flytte pollen, og det var altid muligt at plukke en lille
buket til havebordet.
Planter vækker minder
Havens Dag ønsker at ruske lidt op i os alle sammen. Vi skal huske, hvordan vi en gang mødtes til
eftermiddagskaffen under det store kirsebærtræ hos bedsteforældrene. Vi skal mindes de store
hortensiabuske, bærrene fra haven, blomsterne fra staudebedet, slyngroserne, klematissen og de store
bambus, der havde deres helt specielle lyd i vinden.
Giv minder til næste generation
Vi skylder vores børn og børnebørn et kig ind i datidens haver. Vi skal selv reflektere over de positive
minder med mælkebøttekranse i håret og bellis på snor. Søde jordbær og hindbær med orm. Saftige friske
majskolber og kæmpestore solsikkeblomster. En ordentlig gyngetur med en god ven, en fodboldkamp med
mor og far, stylteræs og hulebygning i et træ. Vi kendte til de andre børn på vejen, og vi mødtes hver
eneste dag for at lege. Meget blev gjort spontant og der var altid plads og tid til at have vennerne på besøg.
Kom til Havens Dag og få inspiration og vær med i konkurrencer
Også i år byder en række af de danske havecentre op til leg og god stemning, når det er havens dag. Du
kan opleve forskellige arrangementer, udfylde konkurrencesedler og få chancen for at vinde flotte præmier
til haven.
Sådan deltager du
Mød op til Havens Dag i et af de deltagende havecentre, udfyld og aflevér konkurrencesedlen, så samles

alle deltagere og de heldige vindere udtrækkes og offentliggøres d. 10. oktober. Alle vindere vil blive
kontaktet direkte.
Havens Dag er en rigtig hyggelig dag, hvor dit lokale havecenter byder på mange gode oplevelser for hele
familien, så sæt kryds i kalenderen d. 9. september.
Find det nærmeste havecenter, der deltager i kampagnen på www.havensdag.dk.
Du er også velkommen til at følge Havens Dag på Facebook. (blot søg på Havensdag)
Vel mødt!
Yderligere oplysninger fås hos Per Boisen Andersen, Danske Havecentre på telefon: 66 17 44 89 eller email: pb@danskehavecentre.dk Se også: www.danskehavecentre.dk
Havens Dag samvær og nærvær.jpg: Søg nærværet og samværet i haven, hvor generationerne kan lære
en masse af hinanden. Til årets udgave af Havens Dag d. 9. september ønsker vi at sætte fokus på havens
rigdom på tid, ro og nærvær.

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

