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Haveglæden deler vi  
– og i år gør vi noget ekstra ud af at dele

Kære medlemmer af Odense Afdeling
Haveselskabet er en unik forening, hvor vi deler vores 
glæde ved haven, ved planternes forunderlige verden, 
ved de hjemmebudne buketter og ved at servere 
hjemmedyrkede grøntsager for vores gæster. Og vi 
deler glæden med hinanden – hver gang vi mødes.

I dette års program har du igen mulighed for at møde 
ligesindede til de mange arrangementer, men jeg vil 
gøre dig særligt opmærksom på muligheden for at 
deltage i en temadag om Havegrupper. I en havegrup-
pe mødes man jævnligt med de samme mennesker, 

så der også opstår et socialt fællesskab at dyrke og dele sin haveglæde i. Du er som 
medlem inviteret med – så sæt et stort X i kalenderen 14. marts til en temaaften på 
Tarup Bibliotek, hvis du også vil have endnu mere ud af dit medlemskab.

  Bemærk, at vores faste havedage fra maj til juli også i år er lagt på onsdage. 

Rigtig god fornøjelse i haven og i Haveselskabet
Marie-Louise Veber Paustian, formand

Mandag d. 15. januar kl. 19.00-21.00
Foredrag af havedesigner Dorthe Kvist 

Sådan skaber du rum i din have
Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV

Der findes ingen endegyldig opskrift på den perfekte 
have, men ved at inddele den i rum, kan den blive 
smukkere og mere brugbar. Dorthe Kvist udgav i 2017 
en bog fuld af ideer og anvisninger til, hvordan vi kan 
gribe netop dét arbejde med vores haver an, så der  
er garanti for anvendelig og kreativ haveinspiration  
ledsaget af lækre billeder denne vinteraften i Odense. 

Medbring selv kaffekurven.
Pris: 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort),  
100 kr. for ikke-medlemmer.
Yderligere oplysninger: Marie-Louise Veber Paustian,  
tlf. 3121 1001.

Onsdag d. 21. februar kl. 18.30-21.30

Generalforsamling og Vårens første blomst
Kun for medlemmer af Haveselskabet, Odense Afd.

Vær med til at gøre vores forening endnu bedre: Mød op og fortæl, hvad du synes 
godt om – og kom med konstruktive forslag til forbedringer og nye veje at gå. Har du 
lyst til at tage aktivt del i arbejdet med aktiviteter og udvikling hen over året, så er det 
også denne aften, du skal være på pletten, for vi skal naturligvis have valgt bestyrel-
sen for det kommende år. Den endelige dagsorden vil du kunne læse fra  
begyndelsen af februar på hjemmesiden haveselskabet.dk/odense

Efter kaffen får vi besøg af Thomas Uhre fra Dansk Primula Klub, 
som vil åbne vores øjne for planteslægtens mangfoldighed – og 
naturligvis vil der være mulighed for at erhverve sig nogle af de 
skønne forårsbebudere efter foredraget.
Odense Afdeling byder på en øl/vand og en kop  
kaffe/te med kage.
Mød op på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
Gratis adgang for medlemmer (husk gyldigt medlemskort).
Få yderligere oplysninger hos Marie-Louise Veber Paustian,  
tlf. 3121 1001.

Dette års program er plalagt af Bestyrelsen for Haveselskabet, Odense Afdeling 2017
Formand: Marie-Louise Veber Paustian • Tlf.: 3121 1001 • mp@haveselskabet.dk
Næstformand: Jacqueline Sørensen • Tlf.: 4017 7544 • jacquelinesoerensen63@gmail.com 
Kasserer: Anne-Grethe Barslund • Tlf.: 4242 2909 • regnskab.odense@haveselskabet.dk 
Referent: Jette Krarup • Tlf.: 3063 6743 • jette@krarup.nu 
Referent: Ingemarie Frimuth • Tlf.: 2674 9802 • inf@hotmail.dk  
Dorthe Møller • Tlf.: 2366 5700 • dorthelind.moeller@yahoo.dk 
Lynge Roed • Tlf.: 4092 2700 • lyngeroed@hotmail.com
Birgit Espersen • Tlf.: 4038 3562 • birpo@privat.tele.dk
Suppleant: Jørgen Garbøl • Tlf.: 2015 1560 • kjgarboel@gmail.com
Suppleant: Inger Heldbjerg Busk • Tlf.: 2261 1151 • ibusk@mail.dk
Suppleant: Marianne Weigel • Tlf.: 3029 4894 • m.weigel@hotmail.com
Suppleant: Ronny Wootton Lund • Tlf.: 2793 9487 • wootton@outlook.dk
Suppleant: Dorte Lind-Hansen • Tlf.: 6114 1098 • d.p.lindhansen@mail.dk
Suppleant: Poul Andersen • Tlf.: 2585 0003 • poul44@webspeed.dk

Læs længere beskrivelser og se evt. ændringer på www.haveselskabet.dk/odense
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seOnsdag d. 14. marts 2018 kl. 18.30 – 21.30

Temaaften om havegrupper
Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV   

Det er dejligt at dele sin haveglæde med andre! Er det mon ikke også noget for dig?

Har du lyst til at mødes med andre i dit område, der har samme interesse som dig 
omkring haven, eller er du bare nysgerrig efter at høre, hvad en havegruppe er? Så 
deltag i denne temaaften. 

Direktøren for Haveselskabet, Charlotte Garby, indleder aftenen. Hun fortæller bl.a. 
om intentionerne bag havegrupper.

3 fynske havegrupper fortæller om deres erfaringer, hvorledes de har grebet det an, 
og hvilket udbytte de har af det. Efter disse indlæg sætter vi os sammen i mindre 
grupper og udveksler ideer til kommende havegrupper. Aftenen afsluttes med opsam-
ling fra gruppernes konstruktive ideer, der kan give inspiration til nye havegrupper.  

Havegrupper skal ikke forveksles med de lokale bestyrelser, som afholder arrangementer. 
Havegrupper er alene sociale fællesskaber, hvor medlemmer kan mødes i mindre grupper 
hos hinanden til en hyggelig havesnak, en tur rundt i haven, hvor gode råd og ideer deles, 
og der helt sikkert også deles en fælles haveinteresse. Måske værten giver en kop kaffe?  

Alle kan være med i en havegruppe, både mænd, kvinder, unge, ældre, dem med 
store landbohaver og dem med helt almindelige parcelhushaver, begyndere såvel som 
erfarne havefolk.

Mød op denne aften og hør om havegrupper. Måske findes der allerede en gruppe 
lige præcis for dig! Ellers må vi lave den …

Medbring selv kaffekurven.
Arrangementet er kun for  
medlemmer. Gratis adgang.
Få yderligere oplysninger  
hos Ingemarie Frimuth  
Tlf: 2674 9802
Mail: inf@hotmail.dk
Inger Busk 
Tlf: 2261 1151 
Mail: ibusk@mail.dk

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00-21.30
Foredrag af gartner Lars Skytte, Dømmestrup

Økologisk jordbrug i store gartnerier  
kontra i små haver

Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV   

I mere end 30 år har Skyttes Gartneri i Dømmestrup beskæftiget sig med økologisk 
jordbrug. Lars Skytte vil i sit foredrag fortælle nærmere om disse dyrkningsmetoder 
samtidig med at han redegør for, hvilke grøntsager, de har gode og lange erfaringer 
med at dyrke i gartneriet. Der er f.eks. tale om rabarber, asparges, porrer og forskelli-
ge typer salat.

Samtidig vil Lars Skytte fortælle om fordele og ulemper ved stordrift i gartnerier  
kontra fordele og ulemper i små haver. Her tænkes blandt andet på brugen af arbejds-
kraft, maskiner, sædskifte – eller mangel på samme. Arbejdet med brugen af kompost 
og omsætning af denne; bekæmpelse af skadedyr eller fremme af nyttedyr – for blot 
at nævne nogle af de forskelle, der findes mellem stordrift i gartnerier og smådrift i 
haver. 
Sidste del af foredraget vil blive brugt til at redegøre nærmere for, hvordan vi kan 
afhjælpe ulemperne.
 
Medbring selv kaffekurven.  
Pris: 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort) og 100 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Inger Busk, tlf. 2261 1151. Mail: ibusk@mail.dk  
Marianne Weigel tlf. 3029 4894. Mail: m.weigel@hotmail.com 
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seOnsdag d. 16. maj 2018 kl. 18.30-20.00 

Paustians have i al sin forårspragt
Barløsevej 40, Barløse, 5610 Assens 

For et par år siden besøgte vi Paustians have i Barløse om sommeren, 
netop som roserne var på deres højeste. Denne gang skal vi se haven i sin 
skønneste forårspragt, hvor alt er frisk og nyudsprunget. Overalt er der 
blomster, men havens mange skønne træer og buske spiller også en vigtig 
rolle for det overordnede design med lange kig, bugtende stier og forskelli-
ge haverum. En stor have, der inspirerer de allerfleste – uanset om du har 
en kolonihave eller en park.

Medbring selv kaffekurven.
Haven finder du på Barløsevej 40, Barløse, 5610 Assens. Parkér ved kirken.
Gratis adgang for medlemmer (husk medlemskort), 30 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Marie-Louise Veber Paustian, tlf. 3121 1001.

Onsdag d. 23. maj 2018 kl 18.30 – 20.30 

 Den magiske have i Allerup
Stakdelen 47, 5220  Odense SØ  

Omgivet af grønne marker gemmer der sig en stor og eventyrlig have. Foruden smuk-
ke og flotte blomster, et lille skovareal, køkkenhave, drivhus, rindende vandløb og en 
havedam med åkander er haven fyldt med alfer og feer. Alferne og feerne bor i små 
huse overalt i haven.
Haven tilhører Berit Fog og Jens Staal, og de har selv anlagt haven, der er på i alt 4000 m2. 
Ved siden af køkkenhaven går hønsene og pikker i jorden. De spiser alt haveaffaldet, 
og i bytte for det producerer de gødning til haven. Det er jo et smart kredsløb!
Der er mange rum i haven, hvor man kan slå sig ned, så tag kaffekurven med denne 
aften og nyd den på en af de mange bænke i denne eventyrlige have. 

Medbring selv kaffekurven.
Få yderligere oplysninger hos  
Ingemarie Frimuth. Tlf. 2674 9802.  
Mail: inf@hotmail.dk
Birgit Espersen. tlf. 4038 3562.  
Mail: birpo@privat.tele.dk
Gratis adgang for medlemmenr (husk 
medlemskort), 30 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 30. maj 2018 kl 18.30 - 20-30

Havebesøg i Voldtofte og Flemløse
Voldtoftevej 34, 40 og 43, 5620 Glamsbjerg

Langgade 15, 5620 Glamsbjerg   

Denne aften skal vi på besøg i 4 haver på det vestlige Fyn. 3 haver i Voldtofte og én i 
Flemløse. 

Haverne i Voldtofte
Den første have i Voldtofte er på ca 1.100 m2. Haven er fuld af 
mange rhododendron og azala i flotte og spændende farver. På 
terrassen er der krukker fyldt med hortensia og canna. 

Den næste have er en stor have på ca 3.970 m2. Haven er opdelt 
i 4 områder med en forhave, urtehave, skovhave og blomster- 
have. Desuden er der en frugthave. I blomsterhaven er der  
bl.a. dahlia og hortensia. Skovhaven indeholder bl.a. hønsefod 
og redwood. Derudover er der meget fine græsplæner.

I den sidste have i Voldtofte ligger haven gemt bag den  
firelængede bondegård, Villumgård. Haven indeholder  
gamle frugttræer, bøgetræer, buksbom og lavendelhække 
og flere andre planter der passer til en ældre bondegård. 
Ikke alt er dog gammelt. Der er også højbede, et højbeds- 
fiskebassin, drivhuse og robotplæneklipper. 

Haven i Flemløse
Haven i Flemløse er opdelt med mange højbede. Haven 
indeholder også skrå hylder til planter, og hylderne har de 
selv bygget. På hylderne står små potter med planter og 
pynter. Derudover indeholder haven et flot rektangulært  
spejlbassin, hvori de omkringstående træer og buske 
spejler sig.

Medbring selv kaffekurven og nyd den i Villumgårds have.
Gratis adgang for medlemmer (husk medlemskort),  
30 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Lynge Roed.  
Tlf: 4092 2700. Mail: lyngeroed@hotmail.com
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seOnsdag d. 6. juni 2018 kl. 19.00-21.00 

Besøg på Torup Bakkegård
Torup Bakkegård, Middelfartvej 105, Torup, 5610 Assens

Torup Bakkegård og Orelund er en familieejet virksomhed, der producerer mange 
forskellige slags kvalitetsgrøntsager.

Således dyrkes der nu i alt over 1500 ha. Halvdelen af arealerne dyrkes med frugt og 
grøntsager, mens der dyrkes korn og frøgræs på resten.
Der produceres  asparges, jordbær, kartofler, kål, løg, salater, ærter og sukkermajs.
Besøget indebærer rundvisning på virksomheden med mulighed for smagsprøver 
samt køb i gårdbutikken.

Virksomheden er en af Danmarks største producenter af ovennævnte grøntsager.

Max antal deltagere: 40
Mødetid kl. 19.00 på Torup Bakkegård, Middelfartvej 105, Torup, 5610 Assens.
Prisen er 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort), 100 kr. for ikke-medlemmer. 
Husk tilmelding til Jørgen Garbøl på tlf. 2015 1560 eller mail kjgarboel@gmail.com 
senest 30. maj. 

Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 18.30-20.30

Havebesøg i Ejlstrup og Korup
Søbakkevej 57,  Korup, 5210 Odense NV 

Birkelunden 23, 54 og 56, Ejlstrup, 5200 Odense V 
  

Denne aften skal vi på besøg i fire haver i det vestlige  
Odense. Tre haver i Ejlstrup og én i Korup. 

Haverne i Ejlstrup
I Ejlstrup skal vi besøge tre charmerende haver i en 
række- 
husbebyggelse.  Til husene hører en mindre forhave 
og tilsvarende baghave. I forhaverne er der forskelli-
ge bede med hortensia, buske og krukker. I nogle af 
haverne er der fine  
figurer, som pynter i haven. Flere af buskene er form-
klippede. Man kan se, der bliver puslet om haverne, 
så selvom haverne er små, trives den store haveglæde

Haven i Korup
I Korup besøger vi en stor parcelhushave. Til parcel-
huset er der en mindre forhave med bunddække. Fra 
indkørslen går vi via carporten om til baghaven, hvor 
der er en stor terrasse. Der er et stort fliseområde 
med bede, indeholdende forskellige planter. Bagha-
ven ligger bagtil på en skrånende grund med bl.a. 
store rhododendronbuske. Nederst i haven er der 
planter, som er meget vandkrævende, og da haven 
ender i en å, vil planterne aldrig mangle vand. Der er 
også en del skygge i forbindelse med forskellige træer 
i haven.

Medbring selv kaffekurven.
Gratis adgang for medlemmer (husk medlemskort),  
30 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Birgit Espersen,   
tlf. 4038 3562, mail: birpo@privat.tele.dk.
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seOnsdag d. 20. juni kl. 18.30-20.30

Vestfynske haver på landet
Lange Gyde nr. 7, 8 og 10, Dreslette 5683 Haarby

Hos Lene og Villy i nr. 7 “Haven til Petersines hus“
Her i haven pusles meget med blomster- og stenbe-
de og små finurlige stier. Den er delt op i en sol- og 
skyggehave med mange bede. Der er forskellige 
klippede buske og andre kreative figurer at få øje på 
undervejs. Her er mange siddepladser, så tag gerne 
madpakken og kaffen med.

Hos Jacqueline og Steen i nr. 8. “Vrangagergaard”
Med åbent landskab og masser af dyrevildt er  
1600 m2 have rammet lidt ind og hele tiden i 
forvandling. I haven nydes de mange hygge- og 
siddepladser, som er fordelt i havens rum. Plante- 
valget er roser, bunddække og stauder blandet ind 
imellem hinanden, lidt rhododendron og græsser, 
et stort valnøddetræ og duftende buske.  En kæm-
pe rødbøg fungerer som hele havens parasol.  
Et 6 m2 stort spejlbassin og et vandmiljø med 
guldfisk, og nøkkeroser trækker insekter og fugle 
til. Haven rummer også et smukt, hjemmebygget drivhus, hvor tomater, agurker, chili 
og vin dyrkes, og alt oser af hygge.
Haveejerne er vært med kaffe og kage, som kan tages med rundt i haven denne aften.

Hos Regine og Jacob i nr. 10
Her på matriklen finder I en arkitekttegnet have på  
ca. 1000 m2. Haven er anlagt i 2008 med små flise-  
og stenbelagte stier. Bede med buske, træer og bund-
dække er anlagt på en sådan måde, at daglig vedlige- 
holdelse er yderst overkommelig.
Efterfølgende har haven fået et strejf af funktionalitet til 
dagligdags køkken- og børnebrug.

Gratis adgang for medlemmer (husk medlemskort), 30 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Jacqueline Sørensen, tlf. 4017 7544  
Mail: jacquelinesoerensen63@gmail.com
Parkér på Lange Gyde i rabatten og gå de 200-300 meter, der er mellem haverne.

Onsdag d. 27. juni 2018 kl. 18.30-20.30

Bogenses dejligste haver
Kæret 5, Skåstrup, Havebuerne 2, Odensevej 54 og ved Skovvej 10, alle 5400 Bogense   

De fire haver, som vi skal besøge, er blevet kåret som meget fine have i forbindelse med 
afholdelse af Rosenfestivalen i Bogense i sommeren 2017 og 
har vundet priser inden for kategorierne landbohave, koloniha-
ve, byhave og gårdhave. 
Poul Bork-Johansens store, smukke landbohave i Skåstrup er 
på 2 tdr. land og ligger 6 km uden for Bogense. I haven er der 
36 arter rododendron, mange roser, hjemmeavlede hortensia, 
georginer, asters og fløjlsblomster. Der er mange smukke træer 

som fx tre slags magnolia, drivhus med vin, et bassin med guldfisk, et lille springvand og 
en mindre frugtplantage. 

Hanne Bie Hauges kolonihave i Havebuerne er utro-
lig hyggelig. Haven, som er anlagt for 10 år siden, er 
på 400 m2. Det er let at forstå, at dommerkomiteen 
faldt for denne have. Den er vældig godt udnyttet, 
men også meget harmonisk med en fin kombination 
af en smuk prydhave og en meget frodig nyttehave. 
Om sommeren fyldes haven med roser, rododen-
dron, hortensia, hosta, mange sommerplanter og 
såede tagetes, ligesom der er mange bærbuske samt et par frugttræer. Alt i haven er 
lavet med stor haveglæde og stor sans for at sætte det hele sammen. 

Lise Justs byhave på Odensevej er lavet med megen kreativitet og 
er blevet til et meget hyggeligt og intimt haverum. Haven har to 
drivhuse med bl.a. vin, men også mange forskellige vækster, nogle 
ret sjældne, og nogle købt i udlandet. Der er et lysthus, der er 
planter i højbede, krukker, åkander i balje samt en køkkenhave.

Birgit Foldens gårdhave ligger på Østergade midt i 
Bogense, men adgangen sker via indgangen på Skovvej. 
Haven ligger i meget charmerende omgivelser og er 
meget frodig, fyldt med roser af mange forskellige sor-
ter, stauder, georginer og to fine æbletræer. Her virker 
fredeligt, selvom vi er midt i byen.  

Medbring selv kaffekurven. Der er plads til at drikke kaffen i alle haverne.
Medlemmer deltager gratis (husk medlemskort), ikke-medlemmer må betale 30 kr.
Yderligere oplysninger fås hos Dorthe Møller tlf.6616 6080 og Jette Krarup tlf.6615 8254. 
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seOnsdag d. 4. juli 2018 kl. 18.30-20.30

Havebesøg i Ørritslev og Gerskov
Skovgyden 37, Ørritslev Skov, 5450 Otterup • Gerskov Bygade 14, 5450 Otterup

Haven i Ørritslev
I Ørritslev skal vi se en stor have på ca. 1 hektar. I haven er der 
et lille skovområde foruden mange staudebede og køkkenhave, 
med mange krydderurter.  I haven er der også et drivhus med 
bl.a. vindruer og bagved er der en vingård. Værtsparret byder 
på en smagsprøve af deres hjemmelavede vin.

Haven i Gerskov
I Gerskov skal vi se en nyfortolkning af det 
klassiske hvide trædrivhus. Huset er på ca 30 m2 og står på en muret 
sokkel. Gulvet er ca 70 cm under jord niveau. Drivhuset er p.t. under 
opførelse, men husets indretning og tankerne bag kan fornemmes. 
Drivhuset opføres i en stor have med bl.a. en lille sø. 

Tag kaffekurven med og nyd den i en af de dejlige haver.
Få yderligere oplysninger hos Birgit Espersen, tlf: 4038 3562, mail: birpo@privat.tele.dk
Ingemarie Frimuth tlf: 2674 9802, mail: inf@hotmail.dk
Gratis adgang for medlemmer (husk medlemskort), 30 kr. for ikke-medlemmer.

Søndag d. 9. september 2018 kl. 10-15

Plantebytte- og familiedag på Hollufgaard 
P-pladsen og det nærliggende areal ved atelieret på  

Hollufgård, Hollufgårds Allé 26, 5220 Odense SØ

Kom til familiesøndag med bl.a. plante-bytning af stauder og løgplanter. 
Tag gerne dit overskud af planter med til bytte.

For at kunne gøre det til en rigtig god dag med udeliv for hele fami-
lien har vi inviteret forskellige foreninger, som vil hjælpe os med at 
gøre opmærksom på at der også er andet end planter at interessere 
sig for i livet ude i haven: 

Dansk Ornitologisk Forening vil hjælpe børn-forældre-bedsteforældre med at bygge 
redekasser, fortælle om årstidens fugle i området og hjælpe med at kigge efter fugle-
ne i skovhaven. 

Andre vil hjælpe med at bygge insekthoteller og fortælle om, hvordan 
og hvorfor vi skal indrette særlige boliger til insekterne. 

Desuden bliver der lejlighed til en snak om blomster og bier, 
idet en biavler vil stille et par bistader op og fortælle om sit 
arbejde med bierne, hvoraf honningen kun er et ”biprodukt“. 

En hønseavler kommer med høns og fortæller, hvorfor det giver 
god mening at holde høns i parcelhushaver.

Hvis du vil, kan du begynde i foråret – omkring marts/april – at 
så dine egne græskar, så du kan deltage i konkurrence om det 
størst groede græskar. Deltag også i fotokonkurrencen ”Liv i 
haven“.

Haveselskabet, Odense Afdeling er initiativtager til denne dag, med god hjælp fra 
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Biavlerfor-
ening, en hønseavler samt dommerpanelet i de to konkurrencer.

Læs mere om konkurrencerne på hjemmesiden. Tag en kurvfuld 
planter med. evt. et lille bord, hvis du vil bytte.

Gratis adgang. Der skal betales et lille beløb for materialer,  
hvis du vil lave en redekasse.
Yderligere oplysninger fås hos Inger Busk, tlf. 2261 1151.
Mail: ibusk@mail.dk.

Onsdag d. 22. august 2018 kl 19.00-23.00

Besøg på gartneriet Alfred Pedersen & Søn Aps.
Assensvej 217 - 5250 Odense SV

I år har vi den fornøjelse at kunne tilbyde en rundvisning på gartneriet 
Alfred Pedersen & Søn i Bellinge. Vi bliver vist rundt af John Eriksen. Rund-
visningen starter med  velkomst i kantinen, hvorefter der bliver vist en film 
om selve gartneriet og årets gang i væksthusene. Efter filmforevisning er 
der rundvisning i væksthusene. Her ser vi både konventionel og økologisk 
produktion samt gartneriets forskellige miljøtiltag. Rundvisningen omfatter endvidere 
besøg på deres kraftvarmeværk, hvor der produceres el, CO2 og varme til hele gartneriets 
produktion.  Efter endt rundvisning er der naturligvis mulighed for at købe produkter fra  
Alfred Pedersen & Søn. Max. 40 deltagere.

Medbring selv kaffekurven. 
Prisen er 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort) og  50 kr. for  
ikke-medlemmer. Tilmelding til Ingemarie Frimuth tlf: 2674 9802. 
Mail: inf@hotmail.dk. Husk tilmelding senest d. 8. august 2018.
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seOnsdag d. 10. oktober 2018 kl. 18.30-20.30
Foredrag af havearkitekt Sjouke Segers

Kreative haveløsninger 
Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV

Hollandske Sjouke Segers, der taler udmærket dansk, er uddannet havearkitekt og 
anlægsgartner. Hun er indehaver af SMJ Havedesign og er i øvrigt Haveselskabets 
havearkitekt for Vestjylland. 

Ved aftenens foredrag vil Sjouke Segers vis os billeder fra sine projekter og inspirati-
onsture. Med mere end 20 års erfaring har hun meget spændende at fortælle.
Om du er erfaren haveejer eller nybegynder vil du kunne hente tips, ideer og kreative 
haveløsninger denne aften.

Medbring selv kaffekurven.
Prisen er 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort), 100 kr. for ikke-medlemmer.
Få yderligere oplysninger hos Marianne Weigel tlf: 3029 4894. 
Mail: m.weigel@hotmail.com.
Inger Busk tlf:  2261 1151. Mail: ibusk@mail.dk.

Onsdag d. 24. oktober 2018, kl. 19.00-21.30
Foredrag ved slotsgartner Peter Bonde Poulsen  

Årets gang på Egeskov  
–  og roserne vil ikke blive glemt!

Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV

Traditionen tro har vi et arrangement fælles med Rosenselskabet og i år 
handler det om årets gang på Egeskov. Slotsgartneren er altid underholden-
de, når han øser af sin viden og utallige erfaringer som slotsgartner.

Yderligere oplysninger: Jens Staun, Det 
Danske Rosenselskab - Fyn på  
tlf. 2288 9063 eller Inger Busk, Havesel-
skabet, Odense Afd. tlf. 2261 1151 eller 
mail til ibusk@mail.dk

Medbring selv kaffekurven.  
For medlemmer af Rosenselskabet eller  
Haveselskabet betales 50 kr.  (husk medlemskor-
tet), ikke-medlemmer betaler 100 kr.

Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19.00-21.30
Foredrag af cand. mag. og rejseleder Ole Fournais  

Europæiske Havestilarter
Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV

Ole Fournais vil i ord, tegninger og billeder give os en beskrivelse af de fire 
dominerende klassiske havestilarter:

Den mauriske  
– som vi møder den i Andalusien,
Den italienske renæssance,
Den franske barokhave samt
Den landskabelige, romantiske i England.

Desuden gives stikord om de aktuelle 
havetendenser fra nær og fjern.
Medbring selv kaffekurven.
Prisen er 50 kr. for medlemmer (husk medlemskort), 100 kr. for ikke-medlemmer-
Få yderligere oplysninger hos Inger Busk, tlf. 2261 1151. Mail: ibusk@mail.dk.
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15. januar  . . . . Sådan skaber du rum i din have
21. februar . . . . Generalforsamling og Vårens første blomst 
14. marts . . . . . Temaaften om havegrupper
4. april . . . . . . . Økologisk jordbrug i store gartnerier 
 kontra i små haver
16. maj . . . . . . . Paustians have i al sin forårspragt
23. maj  . . . . . . Den magiske have i Allerup
30. maj  . . . . . . Havebesøg i Voldtofte og Flemløse
6. juni  . . . . . . . Besøg på Torup Bakkegård
13. juni  . . . . . . Havebesøg i Ejlstrup og Korup
20. juni  . . . . . . Vestfynske haver på landet
27. juni  . . . . . . Bogenses dejligste haver
4. juli  . . . . . . . . Havebesøg i Ørritslev og Gerskov
22. august  . . . . Besøg på gartneriet Alfred Pedersen & Søn Aps.
9. september  . . Plantebytte- og familiedag på Hollufgaard
10. oktober  . . . Kreative haveløsninger med havearkitekt Sjouke Segers
24. oktober  . . . Årets gang på Egeskov –  og roserne vil ikke blive glemt!
7. november  . . . Europæiske Havestilarter
1. december  . . . Pileflet til jul 
2. december  . . . Pileflet til jul

Lørdag d. 1. december 2018 kl 9.00-15.00 og søndag 2. december 2018 kl. 9.00-15.00

Pileflet til jul – vælg mellem to dage

Havrekær 37, 5474 Veflinge

Kan du lide at arbejde med hænderne? Er du vild med natur- 
materialer? Så er et kursus i pileflet lige noget for dig.

Bente Olsen vil undervise os i fremstilling af pileflet. Du kan lave pile-
flet til jul, så som kræmmerhuse, juletræer og stjerner mm., men hvis 
du har andre ønsker, er Bente åben for det.

Vi mødes hos Bente Olsen, som vil inspirere og undervise i fremstilling 
af forskellige ting af pil. Bente giver et rundstykke og en kop kaffe/the 
om morgenen, hvor vi taler om ønskerne til dagen. 

Medbring din egen frokost.
Prisen er 225 kr. pr. dag. Materialer samt kaffe og the hele dagen er inkl. i 
prisen. Skynd dig at melde dig til, enten lørdag eller søndag. Der kan max 
være 12 deltagere pr. dag. Arrangementet er kun for medlemmer.
Husk tilmelding til Ingemarie Frimuth tlf: 2674 9802. Mail: inf@hotmail.dk.  
Seneste tilmelding og betaling d. 12. november 2018.
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Vil du med  
på mail-listen?  

Vi sender løbende 
mailpåmindelser 
 om kommende  

arrangementer, om evt.  
ændringer og  

ekstra-arrangementer. 
 Tilmeld dig mail-listen,  

når vi ses næste gang.


