Søndag den 13. maj kl. 8.45 til ?
Samkørsels tur til Asperupgaard på Nordfyn
Bjarne Dinesen vil byde os
velkommen på Asperupgaard.
Haven er 23.000 m2. I hans have
er der ca. 400 Rhododendron
250 forskellige magnolier mere
end 500 forskellige træer buske
og roser samt alpine planter. Vi
får også mulighed for at besøge hans galleri.
Tilmelding senest den 1. maj til Ulla på holmgaardolsen@dlgtele.dk
eller på tlf. 28 38 99 49.
Medbring selv mad og drikke til denne dag.
Pris : Dele benzinudgiften sammen med dem man kører i bil med.
Bilejeren – gratis.
Tirsdag den 15. maj kl. 18.30 til ?

Havevandring med focus på havens insekter og biodiversitet
Sted : Ina Sørensen, Refshøjvej 26, Stenderup, Grindsted
Havekredsen har i samarbejde med Billund’s
Naturvejledere arrangeret denne aften.
Naturvejlederne vil på en rundtur i Inas have
bl.a. fortælle noget om, hvordan vi skaber
gode forhold for vilde dyr og planter i haven,
samt hvad vi kan gøre for at lokke de insekter, vi ønsker til vores haver.
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Lørdag den 3. november kl. 8.30

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 – plantestativer 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. 300,- / 475,- 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

tidligst den 1. februar.

