Tirsdag FORÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
22. marts Berit Nybirk fra TV2/Bornholm. "På haverejse hos mig selv".
kl. 19
Alle haver er for det meste under udvikling, også min. Med den
omkringliggende natur som inspiration samt inspiration fra andre haver
og snigende (muligvis galopperende) plantefeber tager min have
efterhånden form dog ikke mere end der stadig er masser af plads til at
lege med udtryk og stemninger. Husk kaffen. Entré 30 kr. ikke-medl.
Tirsdag
17. maj
kl. 19

PLANTEBYTNING PÅ BALKA
Vi mødes hos Britta & Erik Averhoff, Sdr. Landevej 53 A, 3730 Nexø.
Der bytter vi stiklinger og overskudsplanter – gerne forsynet med
navneskilte. Haven ligger omgivet af skov. En lille klippesø har en
imponerende stor gunnera på kanten. Om vejret er til det, tag da gerne
kaffekurven med.

Lørdag HAVEMARKED I ØSTERMARIE
4. juni
På det grønne areal ved ”STRABO”, Savmøllevej 11, 3751 Østermarie.
kl. 10-15 Har du/I spændende planter eller andet haverelateret / gode tilbud eller
nye ideer til haven, så kom og vær med til en hyggelig og inspirerende
dag. A L L E er velkommen (erhvervsdrivende og private). Entré 10 kr.
Pris pr. stand 100 kr.
Nærmere info og tilmeld. s. d. 1. maj til.
Gurli Engell Kongshjelm på tlf. 22530951 E-mail: gem.have@live.dk
Onsdag
8. juni
kl. 19

STØBNING AF FUGLEBAD
Lær at støbe dit eget fuglebad over et rabarberblad - det er nemmere,
end du tror! Lotte Kofoed-Dam hjælper os med det praktiske.
Sted: St. Munkegaard, Søndre Landevej 160, 3720 Aakirkeby.
Nærmere oplysninger og tilmelding s. d. 3. juni til
Gurli Engell Kongshjelm på tlf. 22530951 E-mail: gem.have@live.dk
Husk kaffekurv.
Entré 40/65 kr.

Onsdag ÅBNE HAVER I RØNNE OG PEDERSKER
15. juni Hos Inge & Jan Gulstad, Sveasvej 28, 3700 Rønne kan opleves en
kl. 17-21 interessant have, hvor mange virkemidler tages i brug, f.eks. stene i
mange afskygninger, en lille rislende vandkunst, dam med åkander, stor
planterigdom, drivhus m.m. og så bor på 25. år den samme skildpadde i
haven! Lotte & Robert Kure, Malmøvej 23, 3700 Rønne har kun haft
haven i syv år, derfor er ikke alle drømme opfyldt endnu. Stort drivhus,
pergola med blåregn, mange hvide blomster som står flot til det blå hus.
I Pedersker tager Karen & Vagn Paulsen, Bagerstræde 3,
3720 Aakirkeby imod. En rar have med rododendron, azalier, bunddække med miniplanter samt klippede buske.

Lørdag
9. juli
kl. 14

HAVEVANDRING I OLSKER OG SANDKÅS, 3770 ALLINGE
Vi mødes hos Alice & Hans Jørn Nielsen, Blåholtvej 22, Olsker.
Hyggelig, gammel landbohave med store træer, rosenpergola, kæmpe
hostabed og åen, der løber gennem haven. 5 min.´s gang derfra nyder vi
den meget kopierede naturhave hos Merethe & Einar Falt, Blåholtvej
20, hvor klipperne er gravet fri og med en lille sø i klippepartiet.
Hos Gitte & Lars Goldschmidt, Tejnvej 36, Sandkås, skal vi både se en
gammel og en ny haveafd. Stor skrånende have med skøn havudsigt,
klipper, søer, å-løb, eng. roser mm. Den medbragte kaffe nydes med
udsigt til havet og Gudhjem.
Lotteri

Søndag ÅBNE HAVER I BODILSKER OG AAKER
24. juli
Inge Riis, Slamrebjergvej 22, Bodilsker, 3751 Østermarie.
kl. 11-16 Vi skal på landet, på grænsen mellem Bodilsker og Østermarie plantager.
En meget stor grund med en staudehave, omkranset af en høj bøgehæk,
midt i haven. Der er et bed med azalier, der er rhododendron, nyplantet
paradisæbler, en stor sø, midt i en skøn natur.
Hos Vinni & Jørn Andersen, Rundløkkevejen 11, Aaker, 3720 Aak.
besøger vi en stor alsidig landbohave, med lidt af alt. Her findes mange af
Grethe Pedersen´s fuschia. Desuden er fugle også Jørn´s store hobby.
Lørdag
6. aug.
kl. 14

HAVEVANDRING I PEDERSKER, 3720 AAKIRKEBY
Vi mødes hos Gitte og Keld Jensen, Pederskervejen 71, Pedersker.
En fin naturhave med skovgange, stenbede i runde former, pileflet og en
del klippede buksbom. Derefter nyder vi kaffen hos Gitte og Andreas
Ipsen, Strandvejen 5, Pedersker, hvor vi oplever en fin landbohave med
staudebede, havedam, pergola, mange roser og hortensia. Datteren har
også sit eget lille staudebed. Der sker hvert år nye tiltag i haven. Lotteri

Lørdag
3. sept.

ÉN-DAGS HAVEREJSE TIL SVERIGE
Vi tager til Sydsverige og nyder nogle spændende haver. Program følger
senere. Prisen dækker, færge, morgenmad, eftermiddagskaffe, entré mm.
Tilmelding til Gurli på tlf. 22530951 senest 1. aug. Pris 590 kr.

Lørdag ÅBNE HAVER I RØNNE, 3700
10. sept. Hos Hanne Holm og Thomas Frederiksen, Åkirkebyvej 108, besøger
kl. 11-16 vi en hyggelig, stor byhave med fliser omkring svømmebassin og lysthus.
Endvidere findes vandløb, perikon, hebe, roser, rhododendron.
Hos Hanne og Bent Jacobsen, Store Torvegade 58, findes en stor
byhave med en afslappet atmosfære, hvor farverne er holdt i hvidt og blåt,
bortset fra de smukke gamle roser. Mange formklippede buksbom.
Vi besøger også Anette og Poul Olsen´s have, Smedegårdsvej 40. Her
er en stor alsidig have med havedam, drivhus, køkkenhave, staudebed og
buske, som tiltrækker fuglene.

Lørdag PLANTEBYTNING I BODILSKER, 3730 NEXØ
24. sept. Hos Ella og John Westh, Østre Kirkebogaard, Bodilsker, bytter
kl. 14
vi sunde overskudsplanter i potter med navneskilte. Derefter kan vi
nyde den medbragte kaffe i den sirligt anlagte have, med en
forsænket terrasse midt i græsplænen, der giver læ for blæsten fra
det åbne landskab.
Tirsdag
25. okt.
kl.19

EFTERÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Frank Kirkegaard Hansen kommer og øser ud af sin viden og viser
billeder. Udførligt program følger senere. Entré 30 kr. ikke-medl.

Torsdag ”LAV SELV DEKORATIONER” PÅ RØNNE BIBLIOTEK
24. nov. Kom og hyg dig med fremstilling af dekorationer med professionel hjælp,
kl. 19
og udveksling af andet julepynt. Medbring gerne materialer.
Husk kaffekurven.
Lotteri
Entré 30 kr. Ikke-medl.
Tirsdag
6. marts
kl. 19

GENERALFORSAMLING 2012 I RØNNE
Den holdes på Biblioteket, og bagefter viser vor fotograf,
Henning Madsen, billeder fra årets besøgshaver i 2011
Foreningen er vært ved kaffen.
Entré for ikke-medlemmer 30 kr. ved havevandring og plantebytning,
hvis ikke andet er angivet.
Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsesmedlemmer:
Gurli Engell Kongshjelm, fmd. Nexø. Tlf.
Steffen Drejer, næstfmd. Vestermarie. ”
Lone I. Ingemasson, kass. Nyker.
”
Hanne-Jytte Vejdiksen, sekr. Rønne. ”
Henning Madsen, best. Rønne.
”
Thomas Frederiksen, best. Rønne.
”
Benthe Mortensen, best. Vestermarie. ”

5649 3706 mobil 2253 0951
5697 1797
” 3051 9725
5696 3206
” 2120 8206
5695 3377
” 3013 4864
5695 5341
5695 9582
” 2020 5292
5699 9372
” 2173 1672

Havebrugskonsulenter:
Anne Marie Lind. Træffes tlf. 6443 2243
E-mail lind@havensarkitekter.dk
Mindre haveskitser, kontakt
Frank Kirkegaard Hansen, Gl. Rønnevej 17 A, 3730 Nexø.
tlf. 5648 9191
E-mail mail@hortus.dk
Hjemmeside: www.bornholm.haven.dk
Layout: Henning Madsen, Rønne.

Farveprinter sponsoreret af Tuborg fonden

Aktivitetskalender 2011
Marts 2011 - Marts 2012

