PROGRAM FOR 2017

Lørdag den 10. juni fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Åbne haver i Grindsted
Ingelise & Ole Søbye, Dalsvinget 10
Her besøger I en spændende have med en del vand. Vandet bliver renset af et anlæg, som Ole selv har
konstrueret. En del af havens planter er tilpasset vandmiliøet.
Erik Pedersen & Hanne Keller, Engvej 29
Hanne Keller har for år tilbage været i have-kredsens bestyrelse. De har
en spændende og flot tilplantet have. De har også en stor interesse for
Bonsai træer.

Mathias Stensgaard, Sjællandsgade 6
Mathias har været ansat som gartner i Legoland. Det ses tydeligt i hans
have, som han elsker at opholde sig i både sommer og vinter. Her er en
del klippede træer og buske. En lille urtehave i ophævede bede
og et hygge drivhus.

Søndag den 11. juni fra kl. 10 til 16
Havedag på Museumsgården ” Karens Minde”
Morsbølvej 102, Grindsted
Dagens program : Stort varieret plantemarked med specialklubber og plantehandlere fra det meste af
landet. Her har du mulighed for at erhverve
sjældne planter, som kan være svære at finde andre steder.

Arbejdende stande, foredrag med havespecialister, hestevognskørsel, aktiviteter i smedjen og stuehuset.
Foredragsholderne er ikke endelig på plads, se derfor på Haveselskabets hjemmeside under vores kreds.
HUSK dit medlemskort til haveselskabet - det giver rabat på entre prisen.

Den 24. til 25. juni

Weekend tur til CPH GARDEN 2017 og øen Hven

Lørdag : kl. 7.00 afgang fra Kolding. Sejllads fra Helsingør til den svenske ø
Hven, hvor havearkitekt Laila Sølager tager imod. Hun viser rundt i en smuk
have inspireret af Provence, men tilpasset nordiske planter. Hun følger os
rundt på øen til haver og skøn natur + Thyco Brahe museet. Der overnattes
på Hotel Hillerød. Her spises aftensmad.
Søndag: Seniorgartner Kim Greiner guider os rundt i Landbohøjskolens
have. Fra kl. 11 er vi i CPH Garden Show i Valby. Du kan opleve 250 forsk.
udstillere fra ind- og udland. Arbejdende værksteder og 8 udstillingshaver.
Se mere på www.sydostjylland.haven.dk.
Tilmelding senest den 23. april til :
Margit tlf. 75 33 37 30 / mail : parkvej8@hotmail.com

Fredag den 11. august kl. 17.30
Grillfest/hygge med foredrag/kursus i fermentering
Sted : Bækkevej 34, Vorbasse
Vi får denne aften besøg af Maria Bastholm, som til daglig driver ” Marias køkken & kursusværksted ”.
www.maria-bastholm.dk
Hun har bl.a. arbejdet hos aarstiderne.
Aftenen starter med at Maria forklarer os om fermentering. Herefter er det vores tur til at forsøge os ud i
kunsten ”at fermentere”.
Maria´s kursus afsluttes kl. ca. 19. Der vil naturligvis både være smagsprøver + opskrifter + de fyldte glas
med det vi selv har fermenteret. Herefter fortsætter aftenen med grill og hygge.
Medbringes til kurset : forklæde, køkkenkniv, skrællekniv, skærebræt og 2 x 1 L glas med patentlåg
(skruelåg kan også bruges). Glassene skal være rengjorte og skoldede hjemmefra.
Medbring selv dit kød til grillen + bestik + drikkevarer og evt. brød. Så serverer vi salat + bagekartoffel.

NB !! Hvis ægtefællen ikke ønsker at deltage i kurset om fermentering, er man imens meget velkommen til
at nyde Ib & Bente’s dejlige have – måske med et glas et eller andet i hånden.
Tilmelding til Margit senest den 25. juli på mail : parkvej8@hotmail.com
eller tlf. 75 33 37 30
Pris : kr. 50/100

Tirsdag den 15. august kl. 19

Havevandring i Vorbasse
Først besøger vi haven hos :
Ingrid & Kurt Christensen, Østergade 37
De har en velholdt have med mange forskellige planter. De har en del orkideer bl.a.
Den Sorte Enke.
Dernæst besøges :
Edith Egsgaard, Nørrebygade 16
En dejlig have tegnet af Kisser Nørlyck for ca. 10 år siden.
Dejlig stråtækt idyl med Hortensiaer, drivhus og georginer.
Foruden et dejligt område med stråtækt pavillon.

Vi slutter og drikker medbragt kaffe hos :

Jane Søe & Ib Hansen, Østervænget 28
De har en alsidig parcelhushave med en del vinterhårdføre
Fuchsiaer langs deres indkørsel. Her er både drivhus og mange hyggekroge.
Mens vi hygger os med vores medbragte kaffe, vil der være amerikansk lotteri
med fine præmier.
Pris for alle 3 haver :
kr. 25/40

Søndag den 27. august kl. 10 til 14
Vorbasse havemarked
Sted : Hovborgvej 7, Vorbasse
Sydøstjyllandsafdeling afholder stort havemarked på Vorbasse
markedsplads.
Der vil ca. være 50 boder med salg af træer – buske – stauder – løg
og loppefund.
Kom og besøg vores stand med salg af dekorationer og kranse.
Der vil kunne købes kaffe, kage og boller.
Afdelingen har en stand med tombola.
Der er gratis parkering på pladsen.

Lørdag den 16. september fra kl. 10 til ca. 15

Støbekursus og stenmaling
Sted : Bækkevej 34, Vorbasse
Du har igen i år mulighed for at deltage i denne kreative dag, som
plejer at være udbytterig.
Vi starter dagen med at byde på kaffe/te + rundstykke, hvorefter vi
deler os i grupper.
Medbring selv mad og drikke til resten af dagen.
Tilmelding senest den 1. sept. til Bente på tlf. 61 33 35 20
Pris : kr. 225/275 incl. materialer –
Dog skal man selv medbringe tuscher til stenmaling.
Lørdag den 4. november fra kl. 8.30 til ca. 14.30

Svejsekursus
Sted : Bliksted Smedie og VVS, Grindstedvej 43, Sdr. Omme
Vi har de tidligere år haft venteliste til vores svejsekursus. Derfor er der igen
mulighed for at svejse noget til din have. Man behøver ingen erfaring for
at deltage. Vi har 2 smede, som vil hjælpe denne dag. Der vil være mulighed for at lave liljepinde – plante- stativer - staudeholdere m.m..
Kun fantasien sætter grænser.
Til at skabe inspiration vil der være diverse modeller.
Vi byder på kaffe/te + rundstykke, som start på dagen. Her vil du få
orientering om dagens forløb, og snakke om de muligheder, vi har
at byde på.
Husk varmt og praktisk tøj/ fodtøj/arbejdshandsker (skind).
Medbring selv din frokost/drikke.
Pris : kr. 250,- / 400,- ekskl. materialer, som afregnes på dagen.
Der er begrænset antal deltagere - så her gælder først til mølle.
Tilmelding til Ulla på tlf. 28 38 99 49 senest den 15. okt.

Onsdag den 15. november kl. 19

Juledemonstration og generalforsamling
Sted : Aulaen, Vorbasse skole, Østergade
Traditionen tro får vi også i år besøg af en fantastisk
blomsterdekoratør. I år er det Annette Tobiasen, som har
Blomsterværkstedet i Ågård. Hendes hjemmeside er
www.blomsterværkstedet-ågård.dk
Vi vil efterfølgende afholde vores generalforsamling. Evt. forslag
bedes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Vi serverer gløgg og æbleskiver, og der er amerikansk lotteri med
fine præmier.
Pris : kr. 0/70

