Kære haveven

Del din haveglæde
Haven gør godt for både krop og sjæl. Det kan de fleste haveejere skrive under på. Og der er
noget om snakken, når haveejerne bekræfter hinanden i glæderne ved havelivet. For da professor
og overlæge Bente Klarlund Pedersen tidligere på året gik i de videnskabelige arkiver for
Haveselskabet, var hendes konklusion klar.
– Havearbejde bidrager til følelsen af fællesskab, giver livskvalitet og livsglæde, sagde hun og
kom af samme grund med opfordringen:
– Adgang til haver er ikke alle forundt. Så luk haven op, inviter de haveløse indenfor og del
glæden ved havearbejdet.
Og igen i år gør hundredevis af Haveselskabets medlemmer netop det: Åbner haven og deler
dens glæder med alle, der har lyst til at være med.
I weekenden den 9.-10. juni holder medlemmerne af Haveselskabet Havefestival, hvilket betyder,
at rigtig mange haveejere åbner havelågen for besøg på samme tid, så interesserede kan kigge
forbi til en omgang haveinspiration – og sikkert også en hyggelige havesnak.
I Haveselskabet – Bjerre Herred er der også medlemmer som åbner haven i weekenden – se
mere nedenfor.
Er du ramt af haveglædens pil og elsker at dyrke din havejord, tænker du sikkert på at indrette,
sammensætte og planlægge. Tager du på havefestival og besøger andre haver, er du landet de
rette steder for at samle ideer, da vi hver især gør det på forskellige møder. Én ting er sikkert,

ligegyldigt hvordan en anden haveejer har gjort det, er der altid mindst en, to eller flere idéer at
tage med hjem fra besøget. Jeg ved det af erfaring.
Når så mange holder åbent på samme tid, bliver det anledning til en fælles fejring af haveglæden.
Som besøgende kan du planlægge en hel dag, hvor du drager ud for at se haver. Vælg dig et
område og tjek op på

www.haveselskabet.dk/festivalhaver

Her finder du alle de haver, som er åbne den 9.-10. juni, og de findes ud over hele landet.
Tag en ægtefælle, kæreste, nabo eller ven under armen og drag afsted. Vi ses derud, for jeg skal
bestemt også afsted for at se haver. Det bliver endnu en weekend i haveglædens tegn.
På gensyn
Mange hilsner
Charlotte Garby, direktør

Vore medlemmers Festival/åbne haver:

”Rodkjær” landbo- og skovhave v/ Ove og Sine
Frost-Jensen, Munkhøjvej 15, Hansted, 8700
Horsens. www.rodkjar.dk Plantesalg.
Havefestival d. 9. og 10. juni fra kl. 10 – 16.
eller efter aftale: 75656536 eller 21817193 mail:
frost-jensen@paradis.dk

Romantisk landsbyhave v/Anne Marie & Bjarne
Rasmussen, Kirkestien 4, Søvind, 8700 Horsens.
Havefestival d. 9. og 10. juni fra kl. 10 - 17.
Åbent i weekenden 4 og 5. aug. kl. 10 - 17 eller efter
aftale: 29312214, mail: rasmussenbf@gmail.com
Plantesalg. Entre: 20,-

Ullas Have v/Ulla Nørskov, Møllegade 17,
7080 Børkop. www.ullas-have.dk
Havefestival d. 9. og 10. juni kl. 10 - 16.
Haven åben 1. og 3. weekend i måneden fra 6.
maj til 16. september. For grupper efter aftale:
20789378, mail: noerskov@mail.dk Entre: 50,-

Tag på ”skovtur” i haven v/Birthe & John Hansen,
Skovbjergvej 7, Ølsted, 8723 Løsning.
www.havegalleri.mono.net
Havefestival d. 10. juni fra kl. 11 – 17.
Haven åben: 5. juni + 8. juni kl. 15 – 20 eller efter
aftale 23289660 eller 51330340, mail: bjvh@os.dk

Have-idyllen
v/Hanne
&
Leon
Brauner,
Stevnsvej1B, Vrigsted, 7140 Stouby. www.haveidyllen.dk
Havefestival d. 9. og 10 juni kl. 10 - 17.
Haven åben efter aftale fra 1.maj – 31.august:
27577761 eller 20687729,
mail: stevnsvej1b@gmail.com Entre: 25,-

Toruphushaven v/Edith Jensen, Bækketoften 42,
8722 Hedensted.
Havefestival søndag d. 10. juni kl. 10-18.
Åben hvis hun er hjemme eller efter aftale: 61518565,
mail: jensen.edith@gmail.com
Plantesalg. Entre 10,-

Se mere samt alle de andre haver på www.haveselskabet.dk/festivalhaver
Sæt også X i kalenderen:

3 ÅBNE HAVER
Onsdag den 20. juni, fra kl. 17.

Så skal vi på ”havetur” - Først Keilkær, Gl. Viborgvej 17, Grejs Ø, 7100 Vejle,
så Kildeparken 5, Bredballe, 7120 Vejle Ø og Møllegade 17, 7080 Børkop.

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

