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Program 2020.

Spændende bustur til 3 haver i 2020.

I 2019 fik vi for første gang kåret
"Årets Have"
i Haveselskabet Frederikshavn Kreds.

Generalforsamling 2020 samt Foredrag om rundrejse på Island.
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00.
Sted: Maskinhallen Skolegade 8, 9900 Frederikshavn.
Generalforsamling: Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Se vedtægterne på: www.haveselskabet.dk/frederikshavn
Foredrag og billeder om rundrejse på Island. Inger Marie Andersen og Ejnar Josefsen fortæller og viser billeder fra deres tur til Island, som var i juli 2018. Turen rundt på øen var en fantastisk oplevelse, af en helt anderledes natur end vi er vant til. Det gik fra blomster og frodigt
terræn til de mest golde ørkenområder. Områder med lavaformationer, og der var masser af
forskellige vandfald, gejsere, hvalsafari og en hel særlig tur på 120 meter ned i magmakammeret på en vulkan. Besøg i botanisk have i Akureyri.
Arrangementet er gratis. Kun medlemmer af havekredsen har stemmeret.

Bekæmpelse af skadedyr og sygdomme i træer og buske.
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00.
Sted: Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn.
Villy Mougaard fra Pometet på Blomstergården ved Viborg fortæller om sine erfaringer med
bekæmpelse af skadedyr og sygdomme gennem mere end 20 år. Han vil komme ind på biodiversiteten og mikroorganismerne i jorden. Dyrkning af haven i samarbejde med naturen giver færre skadedyr og sygdomme i dine planter. Som daglig leder af Pometet på Blomstergården, har han store erfaringer med dyrkning af frugt og bær uden sprøjtning.
Få svaret på nogen af de udfordringer som alle haveejere tumler med til hverdag.
I pausen serveres der kaffe, te og kage. Amerikansk lotteri med flotte præmier.
Pris inkl. kaffe, te og kage: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer.

Foto: Villy Mougaard

The Gardens of Piet Oudolf
Haveselskabet Nordjylland afd. arrangerer en tur i Biffen i selskab med film af
Piet Oudolf & haveblogger Jeannett Fruergaard.
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30.
Sted: Biffen, Nordkraft, Teglgårds pl. 1, 9000 Aalborg.

Foto:Piet Oudolf
Filmen om den hollandske landskabsdesigner Piet Oudolf. Han er kendt for sine revolutionerende beplantninger i store projekter som f.eks. The High Line i New York. Oudolf har skabt
en ny stil, som forener det vilde med det tæmmede, og hans haver er selvstændige kunstværker, der vender op og ned på traditionelle opfattelser af skønhed og forfald. I denne anmelderroste og prisvindende dokumentar kommer vi helt tæt på Piet Oudolfs haver og hans
kreative proces.
Arrangementet er arrangeret af Haveselskabet Nordjyllands afdeling.
Pris og tilmelding: https://haveselskabet.dk/arrangement/gardens-piet-oudolf-0

Påske arrangement.

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18.15 til 21.30.
Sted: Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn.
Inspiration til påske og forårs dekorationer.
Aften kursus i fremstilling af dekorationer og dørpynt til påske.
Vi viser hvordan du selv fremstiller pynt til påske. Der anvendes materialer fra naturen og haven. Inden arrangementet modtager du en liste over materialer du kan købe af os, og materialer du selv skal medbringe.
Kurset er for medlemmer af Haveselskabet og koster 75.00 kr.
Max 20 deltagere.
Ikke medlemmer kan tilmelde sig venteliste. Pris 100 kr.
Der serveres kaffe og kage.
Undervisere er Susanne Nielsen og Birgit Olsen, samt Anna Clemmensen
Tilmelding til: Birgit Olsen, kystvej5@gmail.com, på mail Senest d. 13.03.2020

Afdelings arrangement.
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.00. i Den runde pavillon, Nørregade 45, 9700 Brønderslev
Foredragsholder Lars Lund som har skrevet bogen ”Kom videre med dit drivhus” holder foredrag og viser flotte inspirationsbilleder og giver tips til indretning, byggeri, andre måder at dyrke på, og tips til stormsikring af dit drivhus.
Arrangementet er arrangeret af Haveselskabet Nordjyllands afdeling.

Åbne haver.
Lørdag den 9. maj 2020 kl. 11.00 til kl. 16.00.
Rimmensalle’ 44, 9900 Frederikshavn.
2 naboer og nye plantesamlere, der nyder fællesskabet ved haven.
Arrangementet er gratis.
Haven i 44A er omlagt for 5 år siden med espalier ved indgangen. Gitte eksperimenterer med
at få de forskellige træer, buske og planter til at spille sammen.
Mange af planterne er fundet på plantemarkeder.
Haven indeholder bl.a. Juleroser, påskeklokker, cyklamen, forårsløg, roser, forskellige stauder, træer og buske.
Endvidere er der et lille stenbed med forskellige husløg og oxalis.

Haven i 44B er en lille skæv byhave med flisegange og bede. Der er en lille firkantet sø og et
glashus.
Bedene er fyldt med stativer, hvor der vokser clematis og roser for at give højde.
Om foråret indeholder haven mange forskellige konvaller, anemoner, diverse løgplanter- heraf mange botaniske.

Foto Anna Clemmensen

Åben have.
Torsdag den 21. maj 2020 kl. 11.00 til kl. 16.00.
1) Karen Margrethe & Jørgen Elbæk Andersen, Brorsonsvej 3, Elling 9900 Frederikshavn.
Haven er i sig selv en stor oplevelse at besøge. Haveejerne er plantesamlere af mange
sjældne planter, som man normalt ikke ser andre steder. Haven, der er ca. 1000 km² stor, er
en alsidig have påbegyndt i 1968, med store sten og gamle brostensbelagte stier, som snor
sig rundt forbi de forskellige bede, som hver giver en ny oplevelse. I haven er der ca. 170 forskellige rhododendron, vildarter, hybrider og selskabsplanter. Moseeg i bede, stenbede, frugttræsespalier m.m. Deres interesse er også stiklingeformering af sjældne planter. I haven er
der lidt plantesalg af egenproducerede planter. Arrangementet er gratis.

Foto: Jørgen Elbæk Andersen. Haven i Elling.

Åben have.
Torsdag den 21. maj 2020 kl. 11.00 til kl. 16.00.
2) Else & Herluf Johansen, Østervænget 12, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.
En 936 km² stor have, påbegyndt i 1976 med mange spændende indslag, belægninger og
stier. Haven er med stenpartier, primula og rhododendron, støbte trug med beplantninger,
små stedsegrønne planter og orkidéer, vandløb med bassiner og havens nyhed, et meget flot
spaltebed med dertil hørende planter, et dejligt drivhus og meget mere.
Arrangementet er gratis.

Foto: Herluf Johansen. Haven i Haldbjerg.

Afdelings Plantemarked 2020.
Den 23. maj 2020 kl. 09.00 til kl. 12.00.
Rhododendronparken Nørregade 41 9700 Brønderslev
Kontaktperson Allan Vest 61593806 vest@email.dk
Afdeling Nordjylland inviterer til det traditionsrige forårsplantemarked i den smukke Rhododendronpark -i år 2023 har markedet 25 års jubilæum.
Markedet finder sted, hvor Lions Club også har sit årlige markede i Den runde Pavillon - her
kan købes lopper, kaffe og kage.
Plantemarkedet er gratis for publikum og er åbent fra kl. fra kl. 9 - 12.
Stadeholderne kan stille deres stader op fra kl. 6.30. Prisen er 100 kr. pr. stadeholder. Afdeling Nordjylland serverer kaffe og rundstykker til stadeholderne.

Havefestival i Haveselskabet.
Lørdag den 30. maj og Søndag den 31. maj 2020 Holdes der åbne haver overalt i Danmark
Hold øje med havebladet og hjemmesiden for at se hvor det er.

Blomsterfestival 2020.
Den 6. juni og 7. juni 2020 kl. 10.00 til kl. 17.00.
Sted: Bangsbo Botaniske Have, Dronning Margrethes Vej 3, 9900 Frederikshavn.
Havekredsen er til stede med en stand.
Den 25 udgave af Blomsterfetivalen, mon ikke det bliver noget specielt?

To åbne haver.
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00. til 21.00.
Mødested: Skansegade 3, 9900 Frederikshavn.
Lotte og Carsten Skipper. Haven er en lille byhave på 280 kvadratmeter inklusiv hus og er
inddelt i mange rum, som får haven til at virke større.
Da haveejerne overtog Skansegade 3 i 1997 var haven anlagt med græs og et par buske og
træer. De næste år blev der etableret et børnehjørne og lidt bede. I 2004 blev terrassen udvidet. I 2011 blev legehuset udskiftet med et selvbygget drivhus. I forbindelse med den videre
planlægning af haven, blev der søgt hjælp hos havearkitekt Hanne Lynge Jacobsen.
Stilen blev en cottagehave, men med deres egen personlige præg. Der er flere siddepladser i
haven, så man kan nyde de forskellige årstider fra forskellige vinkler. En have som absolut
bør opleves.
Mødested: Emilievej 25, Frederikshavn:
Tove & Jørn Reinert Jensen. En lille og dejlig fin byhave med sø og drivhus. Der er flere specielle planter, som der samlet gennem årene. De har haft nogle med hjem fra deres rejser.
Der er stenbede og mange krukker.
Arrangementer er gratis.

Foto lotte Skipper og Kaj Eisenhardt.

Bustur til Struer og omegn.
Søndag den 14. juni 2020 kl. 0700 og hjemkomst ca. kl. 1900.
Afgang fra parkeringspladsen ved Fasanvej vest for Frederikshavn Rådhus kl. 0700.
Opsamling i Sæby ved Circle K, Aalborgvej 60 kl. 0715.
1)Haven i Hullet ved Roslev(Aase og Ejvind Jensen). Landbohave på 7000 m2 indpasset i
meget naturskønt, kuperet område med kildevæld, søer med sumpplanter, sorte svaner, gæs,
ænder og fisk. Ellers en alsidig have med staudebede, surbunds planter og mange forskellige
træer og buske, hvoraf nogle er formklippede. Der er ellers et drivhus og højbede med grøntsager.
2) Den Japanske have i Struer(Egon Bedsted). En 15 år gammel japansk inspireret have på
1000 m2. I haven er brugt 350 tons sten. Haven er et sanse – bombardement med duft af blåregn, vindharper, rislende vand i små søer med vandløb, kuppelformede buksbom, utal af
formklippede buske og træer, meditationshus med musik. Der er endvidere en udstilling med
gamle dukker og klovne.
3)Gartnerhaven ved Ryde(Majbritt Baltasar Møgelbjerg). Landbohave på 15000 m2. Haven er
inddelt i mange rum, bl.a. en stor staude afdeling med farveinddeling stauder, græsafdeling,
troldevækster, rhododendron, hængende træer, romantisk afsnit med stort lysthus, frugttræer,
drivhus, have bassiner og mange frøsåede og spændende graner. Der er lidt plantesalg i haven.
Pris for hele arrangementet er 350 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke medlemmer. Med i
prisen er frokost i Den Glade Pingvin i Struer, eksklusiv drikkevarer, formiddagskaffe/te med
hjemmebagte boller, eftermiddagskaffe/te og kage, japansk te i den japanske have og buskørsel samt entreer til haverne.
Tilmelding senest lørdag den 6. juni. 2020 til Jørgen Andersen på tlf. 40342340 eller

30486969

Afdeling Nordjylland 7 dages tur til England
Tirsdag den 07. til den 14. juli 2020.
Der vil blive besøg i haver samt besøg i Hampton Court Palace Garden, i smukke Cotswold,
Hidcote Garden, Kiftsgate Garden, Grat Dixter, Sissinghurst og mange flere.
Yderlig information og tilmelding: Allan Vest tlf. 61 59 38 06 eller mail: vest@email.dk

Foto Ejnar Josefsen fra Cotswold og Hidcote Garden

