Videbæk og Omegns Havekreds
byder velkommen til sæson 2015
Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk
Generalforsamling
Foredrag ved
Fru Pedersen, Fru Pedersens have – kendt fra tv-Midtvest
v/ Anette Krogh Pedersen
Skalstrupvej 36
7570 Vemb

http://www.frupedersenshave.dk
Alle er velkommne. Medlemmer: Gratis. Ikke medlemmer: 60 kr.

Lørdag d. 21. marts kl. 10.00 – 14.00 - Fællesarrangement med
Rækker Mølle Havekreds
Kursus i flet med levende pil
Agnethe Marie Nielsen fra Outrup kommer hos
Krista Meldgård,
Væggerskildevej 8
6971 Spjald
og underviser i, hvordan man kan flette stativer og andre ting til
haven
Max. deltagerantal 12
Pris: 250 kr. incl. materialer
Medbring saks, evt. krukker samt frokost.
Tilmelding senest den 10.marts til tlf. 2986 7137
Mandag den 18. maj – Bustur til
Nr. Snede Stenhuggeri, Malervej 1 , 8766 Nr. Snede og
Solhøj Planteskole, Velgårdsvej 24, 8766 Nr. Snede
Afgang fra Superbrugsen, Videbæk kl 17.45
Nørre Snede Stenhuggeri:
Her bliver der lavet mange forskellige ting. F. eks. gravsten,
marmorbordplader,trædesten, fuglebade, vandkunst, og
meget i granit. De har mange flotte stenarter, fra mange forskellige
lande.
Solhøj Planteskole:
Det er en planteskole for sjældne og specielle træer. De producerer
selv mange af planterne. Der er god mulighed for at få inspiration i
deres egen have, som ligger lige ved planteskolen.
Bestyrelsen sørger for kaffe og brød
Tilmelding senest den 10. maj til
Kirsten Kaasgård tlf 97171674/ 61272099
Pris: 100 kr

Tirsdag den 2. juni kl 19.00 – Tre spændende byhaver i
Kibæk
Vi starter hos Karen Elisabeth Nielsen, Møllegården 39 og
herefter besøger vi Lissy Olesen, Møllegårdsvej 30.
Den sidste have er hos Inga Antonsen, Bækgårdsvej 7.
Fælles for alle tre byhaver er, at kvinderne er gode haveveninder
og går meget op i spændende og sjældne planter.
Bestyrelsen serverer kaffen
Entre: 40 kr. /60 kr.

Fredag den 26. juni kl 15.00-19.00 og lørdag den 27. juni kl.
9.00 -12.00
Fællesarrangement med Rækker Mølle Havekreds
Støbning af plantekummer og blade mm. hos
Krista Meldgaard, Væggerskildevej 8, 6971Spjald
Vi støber forskellige f.eks. rabarber- og hostablade. Medbring
selv blade.
Til plantekummerne er der færdige skabeloner, som
efterfølgende kan købes.
Der er tre instruktører
Arne Astrup, tlf. 24238388
Inga Nielsen , tlf. 29867137
Stinne Skytte, tlf. 27810308
Deltagerantal max. 15
Pris: 250 kr. incl materialer
Tilmelding senest fredag den 20. juni til Stinne Skytte
97381264/27810308
stinneskytte@gmail.com

Lørdag den 15. august – Heldags bustur til Fyn
Afgang P-pladsen ved rutebilstationen kl 7.00
Først et besøg i privat have, Kongsdal. Dernæst til blomsterfestival i
Odense.
Sidst et besøg på Humlemagasinet.
Pris 450 kr. Prisen dækker: Bus, entreer, rundstykker, frokost
(sandwich), drikkevarer i bussen, middag på Vissenbjerg Storkro
med to retter mad (ekskl. drikkevarer).
Forventet hjemkomst ca. kl 22
Se særskilt program

Lørdag den 19. september kl. 14. – Svampetur ved Kulsøen –
ca. 1 km nord for Troldhede
Fællesarrangement med Rækker Mølle Havekreds
Max 20 deltagere
Jonna og Bo Trelborg, Tarm tager os med ud og samler spiselige
svampe. Efterfølgende smager vi på de tilberedte svampe.
Medbring kurv og urtekniv.
Pris: 40 kr/60 kr
Tilmelding senest den 15. september til Inga Nielsen tlf. 2986 7137

Lørdag d. 28. september kl. 10.00 – 13.00
Fællesarrangement med Vestjylland afdeling
Plantemarked i Tambours Have , Bredmosevej 21, 6800 Varde
ved Karlsgårde Sø
På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter
til haven, samt andre haverelaterede ting. Kom og gør en god
handel.
Madkurven kan medbringes. Der er mulighed for at købe
drikkevarer i kiosken.
Fri entre til plantemarked og haveanlæg

Vestjysk Smedelaug
Gælder det havelåger, gelændere,
jernskulpturer til haven eller smedede juletræer
og lysestager - så kontakt Smedelauget
Henning Kyndesen tlf. 24935621
Oluf Poulsen tlf. 20992866

Torsdag den 12. november kl 19. Westergårds Hotel, Videbæk
Juledemonstration ved
Diana Dalgaard, Freelance blomsterdekoratør
Diana Dalgaard blev udlært 1981. Efter 10 år som selvstændig,
hvor hun drev Bugges Blomster i Videbæk, startede hun som
freelance blomsterdekoratør med job i forskellige byer.
Hun fortæller: Det er spændende at være kreativ, og der er mange
måder at få ideer på. Det kan være at gå en tur, arbejde i haven, en
spændende gren, der ligger og beder om at blive anvendt, en
strøgtur.
Jeg holder meget af naturen, bruger den og samler alle vegne. Tre
års ophold i Grønland lærte mig, hvor meget man kan få ud af
ingenting.

Entre: 40 kr. /60 kr.
Kaffe kan købes.

Medlemmer - tag naboer og venner med til vore arrangementer
og oplys ikke-medlemmer om Haveselskabet.
Som medlem af Haveselskabet får du:
 10 numre af magasinet Haven. Det giver de nyeste trends,
de bedste ideer og stor viden om, hvordan du får endnu
mere ud af din have.
 Du kan deltage i vores årlige landsdækkende havefestival
 Du kan deltage i vores mere end 1000 spændende
havearrangementer i hele landet
 Du kan få gratis rådgivning af haveeksperter.
 Du kan deltage i haverejser til udlandet
 Du støtter vores mærkesag om at gøre regnvand til en
ressource.
 Et årsabonnement koster 595 kr.
Læs mere på www.haven.dk
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