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

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

Åbne haver i Grindsted

Støbekursus og stenmaling

Ingelise & Ole Søbye, Dalsvinget 10

Sted : Bækkevej 34, Vorbasse

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.

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.

Erik Pedersen & Hanne Keller, Engvej 29
Hanne Keller har for år tilbage været i havekredsens bestyrelse. De har en spændende
og flot tilplantet have. De har også en stor
interesse for Bonsai træer.

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
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.

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 – plantestativer - staudeholdere m.m..
Kun fantasien sætter grænser.
Til at skabe inspiration vil der være
diverse modeller.
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