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Haveglæde

I foreningen Haveselskabet deles vi om haveglæden. 
Glæden ved at dyrke, plante, se ting gro og trives i haven, 
den har vi alle i os. Når vi mødes til vores arrangementer, 
deler vi alle ud af vores erfaringer og glæder ved vores 
haver, ikke mindst dem der er medlem af en havegruppe.
At høre om andres erfaringer og få ny inspiration er altid 
dejligt, hvorfor vi har arrangeret tre ture i år. Læs om dem i 
årsprogrammet. I 2018 havde vi en Plantebytte- og Familie-
dag på Hollufgaard. Det blev en succes, og vi gentager 
det i år. Så tag dit overskud af planter og/eller frø med på 
Hollufgaard d. 7. september, og byt/sælg dit overskud og 
måske køb én fra de andre boder. 
På gensyn til vores mange arrangementer som jeg håber,  
I får rigtig meget glæde af. Læs mere om vores arrange-
menter i årsprogrammet.  
Bemærk: Den pris i faktaboksen, der står før skråstregen, 
er for medlemmer, og den pris, der står efter skråstregen, 
er for øvrige. Vores havebesøg i maj-juni måned er primært på mandage.

Ingemarie Frimuth, formand

Årets program er planlagt af bestyrelsen for Haveselskabet Odense Afdeling 2018:
Formand: Ingemarie Frimuth, tlf: 2674 9802, mail: odense@haveselskabet.dk
Næstformand: Jacqueline Sørensen, tlf: 4017 7544,  
mail: jacquelinesoerensen63@gmail.com
Kasserer: Anne-Grethe Barslund, tlf: 4242 2909,  
mail: Regnskab.odense@haveselskabet.dk
Referent: Jette Krarup, tlf: 3063 6743, mail: jette@krarup.nu
Lynge Roed, tlf: 4092 2700, mail: lyngeroed@hotmail.com
Tina Pedersen, tlf: 3064 7334, mail: havestil@gmail.com
Birgit Espersen, tlf: 4038 3562, mail: birpo@privat.tele.dk
Dorte Lind-Hansen, tlf: 6114 1098, mail: d.p.lindhansen@mail.dk
Suppleant og referent: Inger Heldbjerg Busk, tlf: 2261 1151, mail: ibusk@mail.dk
Suppleant: Marianne Weigel, tlf: 3029 4894, mail: m.weigel@hotmail.com    
Suppleant: Kia Nielsen, tlf: 5331 5808, mail: klimkilde@gmail.com
Suppleant: Jørgen Garbøl, tlf: 2015 1560, mail: kjgarboel@gmail.com
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Kursus i beskæring af frugttræer

Frugtavler Mads Mortensen vil vise 
eksempler på beskæring af æble-, 
pære- og stenfrugttræer. Hvordan 
man får et stort udbytte i forhold 
til træstørrelsen. Hvordan man skal 
beskære træet i en lille have og i en 
have med meget plads.
Det meste foregår udendørs, så husk 
varmt tøj. Deltagerne får mulighed 
for selv at beskære, så medbring 
gerne sav og saks.

  Hvornår: 26.1.2019 kl. 10.00-13.00 
Hvor: Gerskov Bygade 15,  5450 Otterup 

 Tilmelding: Lynge Roed, mail: lyngeroed@hotmail.com, tlf: 4092 2700  
 Tilmelding senest: 19.1.  
 Max antal deltagere: 30  
 Pris: 50 kr/100 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.

Generalforsamling med ”Liv i Haven”

Kom til årets generalforsamling og gør din indflydelse gældende. Vi 
starter med ordinær generalforsamling. Dagsordenen offentliggøres 
senest januar 2019 på vores hjemmeside haveselskabet.dk/odense. 
Efter generalforsamlingen fortæller Rie Birk Lauridsen fra Havesel-
skabets rådgivning om, hvordan vi får mere ”Liv i Haven”. Medierne 
er fyldt med omtale af, hvor dårlige forhold insekterne har. Men 
hvad kan vi gøre? Kom og hør Ries bud på, hvordan vi hjælper de 
insekter og bier, der er et led i vores fødekæde og biodiversitet og 
dermed uundværlige for livet. 
Vi byder på kaffe/te og kage denne aften. 

  Hvornår: 19.2.2019 kl 18.30 – 21.30   
Hvor: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S   
Info: Ingemarie Frimuth, mail: odense@haveselskabet.dk,  
tlf: 2674 9802  
Pris: Gratis, kun for medlemmer. Husk medlemskort.
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Temaaften om Havegrupper

Haveselskabet vil gerne invitere alle havegrupper og andre 
interesserede medlemmer til en hyggeaften fyldt med 
havesnak.
Vi vil gerne høre grupperne, hvordan det er at være med i 
en havegruppe. 
- Hvad har det betydet for jer i gruppen at se hinandens 
haver hen over året? Får I delt jeres erfaringer og viden med 
hinanden? 
- Er der kommet noget vildt spændende ud af at være med 
i havegruppen? Måske har I allerede fået en masse nye 
indsigter gennem jeres medlemskab?
- Har gruppen udviklet sig siden sidst? Er den eksempelvis 
blevet større? Eller har den har fået sit helt eget navn?
Samtidig vil vi gerne høre, hvad vi som afdeling i  
Haveselskabet kan gøre for havegrupperne. 
Mød op, hvis I eventuelt er interesserede i at deltage i en 
havegruppe.

 Hvornår: 20.3.2019 kl.19.00 -21.30 Hvor: Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV  
 Info: Jacqueline Sørensen, mail: jacquelinesoerensen63@gmail.com, tlf: 4017 7544 
 Pris: Gratis, kun for medlemmer. Husk medlemskort og kaffekurv.

Fantasilater

Et foredrag om havens spiselige blomster, bær 
og blade, hvor Aiah Noah fra Naturplantesko-
len inspirerer til at kunne lave en fantasilat af 
planter fra egen have. Dette er noget, man må-
ske bør tænke lidt mere på i fremtidens have.
Aiah Noah fortæller om et væld af dejlige, spi-
selige blomster og urter, deres smag og sæson, 
brug i køkkenet samt om dyrkningen.  
Hun har fokus på teknikken og designet for en ægte fantasilat. 
Der vil blive mulighed for at købe en signeret bog:  
Fantasilater samt div. frøposer fra Naturplanteskolen.

 Hvornår: 3.4.2019 kl. 19.00 - 21.30 Hvor: Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV  
 Info: Tina Pedersen, mail: havestil@gmail.com, tlf: 3064 7334  
 Pris: 50 Kr/100 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.
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Fire havebesøg i Odense V

Stegsted 
Haven i Stegsted er ca. 1400 m2 og ligger i land-
lige omgivelser. Ved husets indgang er der små 
mørke sten og spredt beplantning med et rødt 
ahorntræ i midten. En flisebelagt sti omkranser 
et bed med to æbletræer og stauder. Der er 
blommetræer, flere roser, buske og et rododen-
dronbed, urter og georginer. 
I haven er der hønsegård, shelter og insekthotel. 

Kancellivej 30         
Haven er 400 m2 og indeholder en overdækket 
gårdhave med krukker og en lille køkkenhave.
Fra terrassen er der udsigt til resten af haven 
med rododendron, forårsblomster og klema-
tis. Haven er indrettet i områder med stauder, 
træer og rosenespalier. Bagerst i haven er der et 
lysthus. 

Havekolonien Vibelund nr. 2 og 102
Have nr. 102 er ca. 480 m2. Der er et dejligt hus med 
en delvis lukket udestue. Nyanlagt terrasse med 
fliser, separat urte-/køkkenhave i højbede. Rund 
græsplæne omgærdet af floks og iris, dronninge-
busk, opstammet syren, sneboldtræ og drivhus med 
tomater og agurker. 

Nr. 2 er en dejlig have med nyt, selvbygget havehus 
og redskabshus, lille overdækket terrasse og et driv-
hus med tomater og agurker.
Desuden et område med grøntsager i den ene side 
af haven, æbletræer og stauder i den anden side. 

 Hvornår: 20.5.2019 kl. 18.30-20.30  
 Hvor: Stegstedvej 82, Kancellivej 30, Havekolonien Vibelund nr. 2 og 102 5200  
 Odense V  
 Kørselsvejledning til kolonihaverne: Ned af Højemarksvej til mindre vej Vibelundvej,  
 derefter til højre til nr. 102 og til venstre til nr. 2.  
 Info: Birgit Espersen, mail: birpo@privat.tele.dk, tlf: 4038 3562  
 Pris: Gratis/30 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.
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To forskellige havestilarter på en aften

Først besøger vi en ca. 2200 m2 
spændende arkitekttegnet villa-
have. En rigtig plantesamlerhave 
med stor passion for rododendron 
og alpine planter.
Haven er anlagt med flere snoede 
stier, let kuperet terræn med gra-
nit og natursten. Mange sjældne 
træer, buske, stauder og masser af 
misteltene.

Det sidste besøg gælder en præ-
stegård, der i 2016 fik en flot 2. 
plads som Danmarks Smukkeste 
Præstegård.
Til præstegården knytter sig en 
mægtig have, helt indrammet af 
dels bygningerne, dels et stendige. 
Blandt havens store gamle træer 
finder vi Kinesisk Tempeltræ og en 
stor gammel Platan. Desuden er 
der nøddegangen, udsigtspladsen, 
det lille intime lysthus med udsigt 
over Kertinge Nor, staudebedet 
samt en køkkenhave.

  Hvornår: 27.5.2019  
Første have kl. 18.30-19.30  
Sidste have kl. 19.30-20.30.  
Kaffen kan nydes her  
Hvor: Kølstrup Bygade 69, 5300 
Kerteminde. Kølstrup Præstegård, 
Kølstrup Bygade 25A,  
5300 Kerteminde  
Info: Tina Pedersen,  
mail: havestil@gmail.com,  
tlf. 3064 7334  
Pris: Gratis/30 Kr. Husk medlems-
kort og kaffekurv.
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Tre skønne haver i Odense, Hunderupkvarteret

Den ene have gemmer sig bag høje hække. Kom med ind bagved hækken og oplev 
en skøn have, der er anlagt med øje for mange sigtelinjer. Haven indeholder mange 
smukke træer fx et stort hjertetræ, et ginkgo, foruden cirka 60 skønne rododendron. 
Den anden af haverne er inddelt i rum med terrassen og en lille dam. I næste rum er 
der en mindre høj bevokset med storkenæb og frugttræer. Bagerst i haven er der en 
dejlig frugthave med en fin pavillon, der også bruges om vinteren.
I den tredje af haverne bliver du budt velkommen af bl.a. roser. Haven synes måske 
ikke ret stor, men det er bedrag, idet en høj bøgehæk er med til at inddele den i 
forskellige rum med bl.a. flere roser. Hækken giver ly foran drivhuset, hvor man kan 
sidde uden indkig fra naboer.

 Hvornår: 3.6.2019 kl 18.30 – 20.30  
 Hvor: Hannerupgårdsvej 3, Hunderupvej 55 og Kaalundsvej 54, alle 5230 Odense M   
 Info: Ingemarie Frimuth,  mail: odense@haveselskabet.dk, tlf: 2674 9802  
 Pris: Gratis/30 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.
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Besøg på Gartneriet Hjortebjerg ved Hårslev

Gartneriet Hjortebjerg er et stort moderne gartneri 
med et drivhusareal på ca. 50.000 m2  fordelt på tre gart-
nerier. Det avancerede opvarmningsanlæg vil også blive 
fremvist. I højsæsonen er der ca. 50 ansatte.
Man dyrker flere forskellige kulturer bl.a.: Euphorbia 
milii (Kristi Tornekrone), Saintpaulia (mini), Pelargoni-
um, Asters, Cyclamen, Bregner, Gultop, Pilea, Chlorap-
hytum (luftrenser), Spanske Margeritter, Tagetes og 
Salvia.
Ikke alle sorter kan vises, men mange kan, og der 
bliver mulighed for at købe planter. 
Jørgen Thomsen og Inger vil vise rundt.
Til sidst er der mulighed for at drikke medbragt kaffe i 
kantinen og stille spørgsmål.

 Hvornår: 12.6.2019 kl. 19.00-21.00  
 Hvor: Gartneriet Hjortebjerg, Hjortebjergvej 18, Hårslev, 5471 Søndersø.  
 Tilmelding: Jørgen Garbøl, mail: kjgarboel@gmail.com, tlf: 2015 1560  
 Tilmelding senest: 8.6. Max deltagere: 40  
 Pris: Gratis/30 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.

Småt er godt 

I skal besøge to rækkehushaver og en arkitekt-
tegnet parcelhushave.

Nonnetittevænget: En flot troldhassel byder 
velkommen. Haven indeholder et skønt bed 
med hortensia, højbede med urter og grønt-
sager, et stort bed med rododendron foruden 
roser, syriske roser, paradisæbletræ m.m. samt 
flere siddepladser. 

Rullekrovej: Her er der bl.a. piletræer, der dan-
ner en lille hule. Grøntsager dyrkes i højbede, 
og der er to drivhuse, et til dyrkning og et til 
at „drive“ i. Der er en meget flot bålplads, som 
ejeren selv har lavet. Flotte blomsterbede der 
danner farvekontrast til hinanden.  

Salvia 11 cm

Danpot 50694

Landgard 4729

Flora Holland 574245

MPS 804516

Hjortebjerg A/S                                                                                              

Tel. +45 6483 1362  

salg@hjortebjerg.dk

www.hjortebjerg.dk

Salvia Blue Sapphire 11 cm 

NEW
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Salvia 11 cm

Danpot 50694

Landgard 4729

Flora Holland 574245

MPS 804516

Hjortebjerg A/S                                                                                              

Tel. +45 6483 1362  

salg@hjortebjerg.dk

www.hjortebjerg.dk

Salvia Blue Sapphire 11 cm 

NEW

Munkemaen: Det er en arkitekttegnet parcelhushave tilbage fra 1996 opbygget med 
rum. Den indeholder bl.a. en nedsænket hortensiahave, en grillplads nede ved sur-
bundshaven samt en skyggeplads med pergola. Med tiden er plantevalget ændret, da 
planter er levende og ikke altid vil det, man selv vil. 

 Hvornår: 17.6.2019 kl 18.30 – 20.30  
 Hvor: Nonnetittevænget 28, Rullekrovej 21, Munkemaen 33, alle 5270 Odense N   
 Info: Ingemarie Frimuth, mail: odense@haveselskabet.dk, tlf: 2674 9802  
 Pris: Gratis/30 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.
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Udflugt til CPH Garden i Ballerup ved København 

Hop på bussen, læn dig tilbage og nyd turen. Tag med til den helt store haveoplevel-
se, når Haveselskabet for anden gang indbyder til Danmarks største havemesse. Have-
messen/gardenshowet ligger på et højt internationalt niveau, som vi kan opleve det 
i fx England. Showet løber over fire dage fra den 20. til den 23. juni, og der forventes 
både danske og internationale gæster. 

Som besøgende på CPH Garden vil vi kunne opleve flot havearkitektur, foredrag og 
aktiviteter af international karakter, showhaver, mange udstillere og arbejdende 
værksteder. Der vil også være eksperter til stede med råd og vejledning.

I år vil Marbæk Pladsen i Ballerup danne rammen om CPH Garden. Haveselskabet har 
i år besluttet at flytte udstillingen fra Valbyparken til Ballerup af flere grunde, som let-
tere tilkørsel for besøgende fra motorvejen, bedre parkeringsforhold, og det vil blive 
lettere for anlægsgartnerne at grave i jorden ved etablering af showhaverne.

Programmet for dagen vil være:
Vi kører til CPH Garden fra Pendlerpladsen ved Ring 3/Ørbækvej, hvor der kan par-
keres. Vi stopper på udvejen og får kaffe/te og et smurt rundstykke. Vi kører direkte 
hjem fra udstillingen. Frokosten kan medbringes eller købes på udstillingen. 

 Hvornår: 22.6.2019 kl. 9.00-19.00  
 Mødested: Pendlerpladsen ved Ring 3/Ørbækvej, 5220 Odense SØ  
  Tilmelding: Jette Krarup, mail: jette@krarup.nu, tlf. 3063 6743 Tilmelding og  

betaling senest 14. juni  
Pris incl. entre til CPH Garden: 495 kr/595 kr. Husk medlemskort og madkurv.  
Netbank: Reg. nr: 5870 Kontonr: 0724320686. Skriv i meddelelsesfeltet: CPH  
Mobilepay: Nr: 28685  (Haveselskabet-Odense afdeling). Skriv i kommentarfeltet: CPH.
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Besøg parken og skoven på Lundsgård Gods

Denne aften har vi fået mulighed for at 
møde godsejer Rudolf Juel og høre ham 
fortælle om og vise rundt i parken og noget 
af skovene omkring Godset Lundsgård. 
Efter turen rundt i parken er der mulighed 
for at nyde den medbragte aftenkaffe i 
Anexet. Alternativt kan der købes kaffe/
kage i cafeen til en pris af 75,00 kr.

 Hvornår: 25.6.2019 kl. 18.30-20.30  
 Hvor: Anexet, Lundsgård  Gods, Lundsgårdsvej 15, 5300 Kerteminde  
 Tilmelding: Dorte Lind-Hansen, mail: d.p.lindhansen@mail.dk, tlf: 6114 1098  
 Tilmelding senest: 18.6. Max deltagere: 50  
 Pris: 50 kr/100 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.

Kør-selv-tur til Tåsinge og Langeland  

Fyld bilen med dine haveglade venner og tag med på en 
dejlig søndagstur til to fantastiske haver. 

Den første have tilhører havearkitekt Helle Troelsen, inde-
haver af firmaet Troensehaven. Haven er på 3200 m2. Her 
har Helle skabt en fantastisk cottage-have.

Anden have er Medicinhaverne, som er Nordeuropas 
største anlæg på 3,2 ha. Medicinhaverne er anlagt på en 
skråning syd for Tranekær Slot på Langeland og udgør en 
botanisk forevisningshave med 550 forskellige plantesorter 
fordelt på fire temahaver. Vi har allieret os med en guide, 
der fortæller om planters medicinske brug gennem tiden. 
Flere steder er borde og stole, så det smukke sted rigtig kan 
nydes. Den forventede køretid mellem haverne er 30 min. 

 Hvornår: 11.8.2019 kl. 10.00 – 16.00  
 Hvor: Troensehaven, Grønnegade37, Troense 5700 Svendborg  
 Kl. 14.00 Medicinhaverne, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær 
 Tilmelding: Jacqueline Sørensen, mail: jacquelinesoerensen63@gmail.com,  
 tlf: 4017 7544  
 Tilmelding senest: 28.07.2019  
 Pris: Troensehaven 50 kr., Medicinhaverne 30 kr. Husk medlemskort og madkurv.
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Sjællandstur

Denne lørdag skal vi med bus til 
Nordsjælland, hvor vi skal besøge 
en græsplanteskole samt to haver 
med hver deres personlighed. Første 
besøg vil være Overdam Planteskole, 
se www.overdam.dk, en meget spe-
ciel planteskole med mange spæn-
dende græsser kombineret med 
stauder. Her kan man få en idé om, 
hvordan græsser kan bruges alene 
og sammen med andre stauder og 
buske. Efter en grundig rundvisning 
af Poul Petersen på planteskolen vil 
der være mulighed for køb af div. 
græsser. Her vil vi spise vores med-
bragte madpakke.

Efter frokost besøger vi som noget 
særligt Peter Wibroes fantastiske have 
(se www.havekunstogtanketidsler.dk og 
Haven dec. 2014). Her vil der være 
rundvisning, afsluttende med en lille 
forfriskning. 

Sidste havebesøg er hos havearkitekt Bodil Schmidt, Gammel Holtevej 111, 2840 
Holte. Bøgehække og buede frugtespalier inddeler haven i flere rum. En have med 
mange finurligheder, frodige plantesammensætninger og kighul i hækken. Belægnin-
gen er af forskellige sandsten og pigsten.

Prisen inkluderer bustransport, rundvisning på Overdam Planteskole, entré til Peter 
Wibroes have (150,-), besøg i havearkitekt Bodil Schmidts have, samt rundstykke og 
en kop kaffe.

 Hvornår: 31.8.2019 kl. 7.45 - ca. 19.00  
 Mødested: Ørbækvej 100, 5220 Odense (overfor IKEA)  
 Tilmelding til: Tina Pedersen, mail: havestil@gmail.com, tlf: 3064 7334  
 Tilmelding og betaling senest: 1.8. Max antal deltagere: 50  
 Pris: 475 kr/555 kr.  
 Netbank: Reg. nr: 5870 Kontonr: 0724320686. Skriv i meddelelsesfeltet: Overdam  
 Mobilepay: Nr: 28685 (Haveselskabet, Odense afdeling). Skriv i kommentarfeltet:  
 Overdam
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Plantebytte- og familiedag på Hollufgaard

Kom til Plantebytte- og familiedag på Hollufgaard. Tag dit overskud af planter med til 
at bytte eller sælge.  

For at kunne gøre det til en rigtig god dag med udeliv for hele familien, inviterer vi 
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, og som er en nødvendig-
hed for at planterne trives.

Vi garanterer, at det bliver foreninger, der guider os til mere liv i haven og fortælle om 
livet i naturen. Biavleren viser livet i bistaden. Hønseavleren fortæller om det at holde 
høns i en villahave, og der kommer helt sikkert masser af andre spændende ting, for 
både små og store.

Tag en kurvfuld planter med og evt. et lille bord, hvis du vil bytte/sælge.
Der er gratis adgang, gratis stadeplads og ingen tilmelding. 
Følg med på vores hjemmeside og vores nyhedsmail, der informerer om hvilke for-
eninger og enkeltpersoner, vi får aftaler med. 

 Hvornår: 7.9.2019 kl 11.00 – 16.00  
 Hvor: Hollufgaard, Hollufgårds Alle 26, 5220 Odense SØ  
 Info: Ingemarie Frimuth, mail: odense@haveselskabet.dk, tlf: 2674 9802
 Pris: Gratis adgang og gratis stadeplads.
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Mange roser i den lille have – hvordan gør jeg bedst?

Denne aften kommer Knud Pedersen, 
landskendt for sin planteskole ved 
Taastrup Søvej, 8462 Harlev, mellem 
Aarhus og Silkeborg. 
Knud Pedersen vil i aftenens foredrag 
komme med sit bud på, hvilke hensyn 
du bør tage for at få mest muligt ud 
af din have med roser: Mange eller få 
roser i haven? Brug af espalier, buer eller 
potter? God rosenjord gør det vel ikke 
alene? 
Hør mere om betydningen af verdens-
hjørner og vejrforhold for rosernes evne 
til at trives?
Knud Pedersen medbringer roser til salg.

 Hvornår: 9.10.2019 kl. 19.00-21.30  
 Hvor: Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV  
 Info: Inger Busk, mail: ibusk@mail.dk, tlf: 2261 1151  
  Pris: 50 kr/100 kr. Husk medlemskort og kaffekurv. Arrangementet sker i et sam- 

arbejde mellem  Rosenkreds Fyn, Det danske Rosenselskab og Haveselskabet  
Odense Afdeling.

Danmarks Grønneste Storby

Bo Seidelin Hune, landskabsarkitekt i Odense Kommune tager udgangs-
punkt i den handleplan, som skal sikre, at Odense Kommune bevæger 
sig i retning af at blive ”Danmarks Grønneste Storby”.
Odense gennemgår i disse år ifølge handleplanen en omfattende trans-
formation fra stor dansk by til dansk storby. Der sker en fysisk foran-
dring, hvor byen fortættes, og en mere levende og oplevelsesrig storby vokser frem. 
Når vi i fremtiden skal bo tættere, bliver det endnu mere vigtigt at prioritere det grøn-
ne. Det kan være plantning af træer og blomstrende veje, grønne facader på kommuna-
le bygninger, taghaver eller borgerskabte grønne gader.
En fantastisk spændende aften om et ambitiøst mål. 
 
 Hvornår: 23.10.2019 kl. 19.00-21.30   
 Hvor: Tarup Bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV  
 Info: Jacqueline Sørensen, mail: jacquelinesoerensen63@gmail.com, tlf: 4017 7544  
 Pris: 50 kr/100 kr. Husk medlemskort og kaffekurv.
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Fynsk æblehistorie - kulturhistorisk foredrag med billeder 

De fynske æbler er et eventyr, fortæller 
Margit Egdal. Vidt forskellige i smag og 
udseende er de. Mange æblesorter er 
opstået i landsbyhaverne. Hver gang et 
æbletræ skød op fra en kerne, blev der 
en ny sort. Faldt æblet i god smag, blev 
det podet til andre haver i landsbyen og 
kunne således blive ganske udbredt på en 
egn. Æblerne fik navne som Væveræble, 
Bødkeræble, Brændekilde, Niels Hansens 
Æble osv. alt efter æblets afstamning. En 
herregård med respekt for sig selv måtte 
også have sit eget æble. Arreskov f.eks. 

 Hvornår: 6.11.2019 kl. 19.00-21.30  
 Hvor: Tarup Bibliotek, Rugvang 40,  5210 Odense NV  
 Info: Marianne Weigel,  mail: m.weigel@hotmail.com,  tlf: 3029 4894
 Pris: 50 kr/100 kr.  Husk medlemskort og kaffekurv.

Juleinspiration 

Lad dig inspirere til dekorationer til jul og advent 
i naturens tegn. Den kreative blomsterdekoratør, 
faglærer og forfatter Dorthe Vembye vil denne 
aften vise, hvordan du bruger ting fra haven. Hun 
demonstrerer juledekorationer, kalenderdeko-
rationer, adventskranse, julebuketter, juletræer, 
kirkegårdsting og plantedesigns til udendørsrum 
i vintermånederne m.v. Materialerne er primært 
fra haven og naturen dog med et supplement af 
købte genstande som lys, bånd m.m.
Vi sælger lotteri, så du kan vinde nogle af Dor-
thes flotte kreationer og købe kaffe/te og kage til 
25 kr.   

 Hvornår: 21.11.2019 kl 18.30 – 21.30  
 Hvor: Tarup bibliotek, Rugvang 40, 5210 Odense NV  
 Info: Ingemarie Frimuth, tlf: 2674 9802, mail: odense@haveselskabet.dk 
 Pris: 90 kr/150 kr. Husk medlemskort.
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Årsoversigt 2019

26. januar . . . . . . Kursus i beskæring af frugttræer 
19. februar . . . . . Generalforsamling med ”Liv i Haven”
20. marts . . . . . . Temaaften om havegrupper
03. april . . . . . . . Fantasilater
20. maj . . . . . . . . Fire havebesøg i Odense V
27. maj . . . . . . . . To vidt forskellige havestilarter på en aften
03. juni . . . . . . . . Tre skønne haver i Odense, Hunderupkvarteret
12. juni . . . . . . . . Besøg på Gartneriet Hjortebjerg ved Hårslev
17. juni . . . . . . . . Småt er godt
22. juni . . . . . . . . Udflugt til CPH Garden i Ballerup ved København
25. juni . . . . . . . . Besøg parken og skoven på Lundsgård Gods
11. august . . . . . Kør-selv-tur til Tåsinge og Langeland
31. august . . . . . Sjællandstur
07. september . . Plantebytte- og familiedag på Hollufgaard 
09. oktober . . . . Mange roser i den lille have – hvordan gør jeg bedst?
23. oktober . . . . Danmarks Grønneste Storby
06. november . . Fynsk æblehistorie – Kulturhistorisk foredrag med billeder 
21. november . . Juleinspiration
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Mød Haveselskabet, Odense Afd. 

På Facebook: Ved at søge på Haveselskabet Odense Afd.
I nyhedsmails: Ved tilmelding på odense@haveselskabet.dk

Her kan du:
•  Møde andre haveglade medlemmer
•  Få informationer om kommende  

arrangementer
•  Se billeder fra tidligere  

arrangementer

Vi glæder os til at dele vores haveglæde  
med dig!


