Kære havevenner.

Hold da op det kribler i fingrene nu! Men foråret er
åbenbart ikke lige om hjørnet, ja vi fik da lige et lille blik
af Kong Vinter, og han havde i første
omgang taget sin søster Vind med. Med
vinden blev det en noget kold fornøjelse
at opholde sig ude, især når frøkataloger,
haveblade og farverige hjemmesider
lokker inde i varmen. Men er det ikke også dejligt! - Lyset er vendt, og
dag for dag føjes der nogle lyse minutter til vores dag. Det går den
rigtige vej – mod forår. Og det føles næsten allerede som forår, når
solen skinner på gule erantisknopper og vintergækkerne viser de
hvide knopper frem. Haven er jo smuk med den hvide dyne. Men
vægten fra sneen kan få grenene til at knække især på de
stedsegrønne planter som laurbærkirsebær, rododendron og
buksbom. Fej forsigtigt sneen væk for at lette trykket. Hvis skaden er
sket, og grenene er knækkede, skæres hele grenen af, hvor den hæfter på
nærmeste større gren/stamme. Beskær på ydersiden af grenkraven, som den lille
forhøjning kaldes, hvor grenen vokser ud fra.

Så nu trænger vi til noget forårsinspiration! Vores næste
arrangement den 13. marts kan give en masse ideer.
Vær opmærksom på at det først annoncerede sted er ændret
til

BGI Akademiet – se mere nedenfor.

OBS!!!!! Stedet er ændret OBS!!!
Påske og forårsinspiration
v/Blomsterhuset Ramdal
Tirsdag den 13. marts kl. 18.30

BGI akademiet, Foredragssalen
Gramvej 3, 8783 Hornsyld
Har du lyst til inspiration og gode ideer til påsken/foråret?
Vi har fået Line Minea Ramdal fra
Blomsterhuset Ramdal i Tørring til at give os
nogle ideer til påsken og foråret. Der vil blive
lavet noget både til bordet, til krukker og til
døren.
Line er indehaver af Blomsterhuset Ramdal.
Hun har drevet butikken i Tørring i 4 1/2 år,
men har været i branchen i 17 år. I den tid har
hun dygtiggjort sig og hentet inspiration på
diverse kurser og i konkurrencer - er ivrig
konkurrencebinder og har flere medaljer i
bagagen og har deltaget i DM flere gange. Line elsker naturen, men kan også godt
lide at bruge de lidt mere "skæve" ting i sine binderier.
Der bliver serveret kaffe og kage i pausen, hvor der også er mulighed for at købe lidt
materialer.
Entre inkl. forplejning kr. 70,- (ikke medlemmer kr. 90,-)
De færdige dekorationer udloddes ved amrk. lotteri.
Alle er velkommen!

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

