Velkommen til en ny havesæson.

Sydøstjyllands arrangementer for 2018

Dagene bliver langsomt lysere og længere og ude i haven begynder små spirer at
titte frem. Der er svært at vente, der er så meget at glæde sig over i haven.
Som noget nyt arrangerer vi en aften i samarbejde med Kommunens Naturvejledere.
De kommer og fortæller om insekterne i vores haver. De vil også fortælle hvad vi kan
gøre for at lokke de insekter til vi gerne vil have i vore haver. Se nærmere herom
inde i programmet.
Tag med på udflugt. Vi besøger dejlige haver både på Fyn og i omegnen af Skive og
Sunds. En super god måde at finde inspiration og lyst til ens eget havearbejde. Det er
altid hyggeligt at være sammen med andre, som også brænder for have interessen.
Husk at tilmelding er nødvendigt.
I bestyrelsen håber vi, at I vil finde arrangementerne spændende. Vi glæder os til at
dele haveglæden sammen jer.
HUSK at Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted havekreds har en hjemmeside på Haven.dk,
og vi er på Facebook, hvor I kan følge os. Der er brugervejledning inde i programmet.

Bestyrelsen består af :
Formand :

Margit Pedersen, Parkvej 8, Vorbasse
parkvej8@hotmail.com

75 33 37 30
29 90 41 43

Næstform. :

Bente Svendsen, Bækkevej 34, Vorbasse
stensbjerglund@hotmail.com

61 33 35 20

Kasserer/PR :

Marianne Jespersen, Dalsvinget 11, Grindsted
dalsving@gmail.com

40 99 38 68

Sekretær :

Else Marie Petersen,Dalbo 9, Grindsted
elsemp@live.dk

28 60 09 10

Best.medl. :

Susanne Ernst, Gl. Dalagervej 10A, Vorbasse
susernst@hotmail.com

20 74 98 21

Best. medl. :

Ulla Holmgaard, Solbakken 16, Sdr. Omme
holmgaardolsen@dlgtele.dk

28 38 99 49

Best. medl. :

Ina Sørensen, Refshøjvej 26, Grindsted
inasoerensen63@gmail.com

21 53 29 71

Mangler du kørelejlighed, kan du kontakte en fra bestyrelsen.

Plantemarked i Fredericia den 10. maj kl. 10-13,
Oldenborggade (Kanalbyen)
Man kan til denne dag købe en stand for kr. 50.
Foredrag om skadedyr og skønne planter,
Søndag den 18. marts kl. 9.15 – 15.15
Sted : Mølkjær Kro, Ribevej 105, Ødsted
Plantemarked på
Agersbøl Gods, 12. maj
kl. 10-13
Standplads denne dag
koster en gave til tombolaen.

Vorbasse Havemarked, 26. august kl. 10-14
Markedspladsen, Hovborgvej 7, 6623 Vorbasse
Stadeplads kr. 50

Se meget mere om Sydøstjyllands afdelings
arrangementer på Haveselskabets hjemmeside.

