Entré for ikke-medlemmer 30 kr. ved havevandring og plantebytning,

hvis ikke andet er angivet.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsesmedlemmer:
Gurli Engell Kongshjelm, Nexø. Tlf. 5649 3706 mobil 2253 0951
Formand.
Mail: gem.have@live.dk
Steffen Drejer, Vestermarie.
Næstformand.

”

5697 1797
” 3051 9725
Mail: steffendrejer@mail.dk

Lone I. Ingemasson. Nyker.
Kasserer.

”

5696 3206
” 2120 8206
Mail: ingemasson@post.tele.dk
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Sekretær.

”

5695 3377
” 3013 4864
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Henning Madsen, Rønne.
Bestyrelsesmedlem.

”

5695 5341
Mail: hamadsen@mail.dk

Thomas Frederiksen, Rønne.
Bestyrelsesmedlem.

”

5695 9582
” 2020 5292
Mail: hanne.holm@privat.dk

Benthe Mortensen, Vestermarie. ”
Bestyrelsesmedlem.

5699 9372
” 2173 1672
Mail: ejner.mortensen@mail.dk

Havebrugskonsulenter:
Se her hvilke havearkitekter der muligvis kan hjælpe
www.havens-arkitekter.dk/
Mindre haveskitser, kontakt
Frank Kirkegaard Hansen, Gl. Rønnevej 17 A, 3730 Nexø.
tlf. 22 72 95 91
E-mail: mail@hortus.dk
Hjemmeside: www.haven.dk
Lokal hjemmeside: www.bornholm.haven.dk
Layout: Henning Madsen, Rønne.

Farveprinter sponsoreret af Tuborg fonden

Aktivitetskalender 2012
Marts 2012 - Marts 2013

Tirsdag
17. april
kl. 19

FORÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
”Intelligent brug af regnvand”.
Haveselskabets Direktør Ole Münster, kommer til Bornholm og holder
foredrag om regnvand i haven, som lige nu er et stort problem, på grund af de
store mængder nedbør, der er faldet de senere år. Kom og hør hvordan vi kan
bruge regnvandet til at gøre vores haver endnu grønnere, i stedet for at gøre det
til et forureningsproblem.
Husk kaffekurven. Entré 30 kr. ikke-medl.

Tirsdag
15. maj
kl. 19

PLANTEBYTNING VED ”FUGLESANG”, SVANEKE
Vi mødes hos Else Marie og Svend Erik Knudsen,
”Fuglesang Haveparadis”, Korshøje 5, 3740 Svaneke. Her bytter vi sunde
overskudsplanter, gerne med navneskilt.
Bagefter kan vi nyde haven og gå på opdagelse i plantecenteret.
Husk kaffekurven. Entré 30 kr. ikke-medl.

Onsdag
23. maj
kl. 19

LEVENDE FORTIDSMINDER I NEXØ
Kom og hør Naturvejleder Tino Hjorth Bjerregaard, fortælle og vise
os alt om Levende Fortidsminder i Nexø.
Vi mødes hos Helle Clemens Ipsen, Brogade 19, 3730 Nexø.( Lokalt kaldes
det for ”Ligkiste Møller´s hus”)(have). Tino glæder sig til at fortælle
havefolket, bla. om hvordan vi skal passe på de gamle spændende planter.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
3. juni
kl. 10-15

HAVEMARKED VED ”STRABO”,
SAVMØLLEVEJ 11, 3751 ØSTERMARIE
Vi gentager succesen med Havemarked, hvor du kan finde spændende
haverelaterede idéer lige fra planter – pileflet – stativer – antik – redskaber – og
meget mere. Kom og vær med til en hyggelig dag i hyggelige omgivelser med
mange gode tilbud. Lodtrækning på indgangsnummer. ALLE er velkommen
Entré 10/25 kr. Børn gratis.
Har du noget haverelateret til salg, kontakt da Gurli på tlf. 22530951 for
nærmere oplysning og tilmelding, senest d.1. maj
Pris pr. stand 100 kr. Mail: gem.have@live.dk

Onsdag
6. juni
kl. 17-21

ÅBNE HAVER I ØSTERMARIE
Hos Niels Messerschmidt, Randkløvevej 6, 3751 Østermarie
Parkering v.” Søgård”, Randkløvevej 4, Østermarie. Vi besøger en spændende
naturlig have, som fortsætter ind i skoven. Her gror mange store azalier og
rhododendron langs de klippede stier.
Hos Hanne og Søren Christensen, Almindingensvej 24, 3751 Østermarie,
skal vi opleve en spændende, men afslappet have. Her er i foråret mange
akelejer, allium, fingerbøl, storkenæb, iris, pæoner, skovvalmuer, magnolie
mm.
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SOLBAKKENS LANDBOHAVE
3.500 kvm. stor landbohave med fin udsigt over markerne og havet.
Mange forskellige bede, bla. 60-70 forsk. hostaer - rosenbed - og pergola –
rhododendron - havedam - hyggelig beplantet gårdsplads med mange krukker.
Desuden findes flere spændende træer som tibitansk kirsebær, papirbarkløn,
tarmvrid røn, stedsegrøn eg og flere andre.
Medbragt kaffe kan nydes i haven eller i pavillonen.
Åbent: 23. - 24. - 29. - 30. juni og 1. juli kl. 14.00-17.00,
derudover efter tlf. aftale hele sommeren.
Adresse: Gurli og Mogens Kongshjelm, Rønnevej 26, 3730 Nexø
Entre: 10 kr.
Mere info tlf. 22530951 E-Mail: gem.have@live.dk
AGNETE OG POUL ERIK ANDERSEN
Haven er anlagt på en lidt usædvanlig måde med masser af natursten. Havens
kendemærke er de mange forskellige stedsegrønne buske og bær, der bliver
klippet 3 - 6 gange årligt i kugleformet og faconer.
Tillige er der mange stensætninger og hængepilslignende frugttræer, vandløb til
små havedamme med fisk og frøer, snor sig igennem haven med bro over til en
hyggekrog. I haven er der bl.a. et paradistræ med en stor mistelteen samt andre
sydtropiske træer, som palmer, oliven, morbær, figen, ferskner, nektarin, mandel,
kumoi, vindruer, kiwi og laurbær.
Åbent: 23. og 24. og 30. juni og 1. juli, kl. 14-18 de dage.
Adresse Agnete og Poul Erik Andersen, Askene 4, Vestermarie, 3700 Rønne.
Entre: 10 kr.
Mere info 56999176, eller 56496114
BYHAVE
Kompakt staude-og krukkehave. Rum-opdelt efter temaer som højbede,
opholdsrum og lille pergola. Ca. 200 m2.
Haven er designet af havearkitekt Frank Kirkegaard Hansen, som ud fra vore
ønsker også har sammensat plantelisten. Efter en inspirerende haverejse til
England med Afd. Nordjylland måtte der dog komme visse tilføjelser som Korea
Kornel og Newzelandsk Iris. En Kugle-acasie er også smuttet med. Højbedene
står i rustent jern (Land Højbede) og en del store krukker har formede buksbom
eller store hortensia. Haven sluttes af med en lille vin-pergola omgivet af små
lavendel "marker" og lidt rhododendron.
Åben Dagligt i festivalperioden kl. 14 -17
Adresse: Store Torvegade 58, 3700 Rønne.
Entre: Fri.
Mere info 22243594 / bent_jacobsen@hotmail.com

6

kl. 13.00

Køkkenhaven ved Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.
6000 kvm. Herregårdshave og Park.
Frokost.
I køkkenhaven blandes
blomster og køkkenurter. Meget interessant og storslået. Der er kunstudstilling i
Hovedbygningen, som koster entré 50 kr. – gruppe 40 kr. (For egen regning.)

kl. 15.00

Thyme Planteskole, Gl. Hastrupvej 1, 4600 Køge.
En spændende planteskole, se mere på hjemmesiden: www.thymes.dk

kl. 16.30
kl. 18.00
kl. 19.45

Turen går hjemover gennem Sverige.
Aftensmad i Ystad.
Til færgen, hvor vi går ombord - afgang kl. 20.30
Ret til ændringer forbeholdes

Lørdag
Søndag
16. og 17.
juni

Fra lørdag d. 23. juni - til og med søndag d. 1. juli: HAVEFESTIVAL –
se andet sted i folderen
Lørdag
14. juli
kl. 14

HAVEVANDRING I PEDERSKER OG POULSKER
Vi mødes hos Birgit og Leif Bohn, Strandvejen 9, 3720 Aakirkeby,
hvor vi kan opleve en spændende landhave. Her er flisegange i organiske
former, lille japansk afd. med hvide sten, staudebede, en ny pergola med
beplantning, 2 drivhuse mm. Derefter drikker vi den medbragte kaffe hos
Vivi og Birger Nielsen, Ll. Pilegård, Dueoddevej 13, 3730 Nexø, hvor vi kan
nyde en stor landbohave med pæoner, roser, hortensia mm. samt en stor
urtehave. Det hele passer godt ind i den flotte gule bindingsværksejendom og
med skoven der støder op til haven.
Husk Kaffen.
Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
29. juli
kl.10-16

ÅBNE HAVER I HASLE
Vi tager på opdagelse i Hasle og besøger fire vidt forskellige haver.
Hos Tove og Verner Nielsen, Toftebakken 17, 3790 Hasle, har vi en hyggelig
have med lidt af det hele, både nyttehave og prydhave. Her findes bla. mange
forskellige georginer og roser.
Hos Maren og Ivar Kofoed, Toftebakken 18, 3790 Hasle, oplever vi en
stilfuld have med en perfekt klippet ligusterhæk rundt om grunden, opstammede
træer, klippede buske, og en stor Ginkgo biloba.
Vi besøger Ingrid og Ove Boesen, Tofteløkken 2, 3790 Hasle. Her er anlagt
en ny have, inden for de sidste 5-6 år, der er ved at vokse til. Mange af
stauderne er aflæggere fra ”Tækkeregård”.
I udkanten af Hasle, bliver vi budt indenfor i haven hos Aase og Jakob Houler,
Svalhøjvej 25, 3790 Hasle. En ny have er anlagt ved siden af den gamle have
og huset. Mange marksten er samlet for at lave høje volde, som giver læ og
indkig fra vejen. Indenfor er der plantet en masse spændende planter, som giver
et naturligt udseende.

Lørdag
11. aug.
kl. 14

HAVEVANDRING I AAKIRKEBY
Vi mødes hos Inge og René Kraft, Svinget 4, 3720 Aakirkeby,
hvor vi skal besøge en stor byhave med mange buske, træer, staudebede og flere
siddepladser. Vores medbragte kaffe nyder vi hos Maja og Jørn Holm-Jensen,
Almindingsvej 27, 3720 Aakirkeby, hvor en stor have i flere niveauer, opdelt i
forskellige rum, fortsætter i et lille skovområde. En idyllisk have med stenbede,
åen, damme, broer, mange planter, flere siddepladser.
Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.
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Med venlig hilsen og på gensyn til en oplevelsesrig weekend.
Haveselskabet afd. Bornholm
Gurli Engell Kongshjelm
HAVEFESTIVAL 2012

ÅBNINGSDAGE, HAVEFESTIVAL: 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7

ENGHØJ STAUDEHAVE
Enghøj Staudehave er på ca.2000 kvm. haven er inspireret af den engelske
cottage stil. Haven har et meget frodigt og vildt udtryk.
I 2004 skulle Michael og Anne-Mette rykke nogle stauder og herefter startede
have interessen for alvor. Det har udviklet sig til en staudehave inspireret af den
engelske cottage stil med masser af klematisser, roser, buksbom, taks, græsser
og sommerblomster i krukker i gården og på de mange terrasser. Og også et
mindre plante salg af stauder. Haven byder på forskellige haveafsnit opdelt af
buske, hegn til klatreplanter, en pergola og grusgange mellem bedene.
Haven har et meget frodigt og vildt udtryk.
Ved havefestival åbent: Lørdag og søndag fra kl. 11.00-17.00
og på hverdage åbent fra 13.00 – 20.30.
Derudover åben efter aftale. tlf. 42403541 eller 42401153
Adresse: Pedersker, Søndre Landevej 218, 3720 Åkirkeby
Entre: 20 kr.
Mere info tlf. 42403541 mail: munk@openmail.cc
http://www.enghoj-have.blogspot.com
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HAVEREJSE - 2 DAGE TIL SJÆLLAND
Vi tager på weekendtur til Sjælland, hvor vi besøger nogle meget spændende
og utraditionelle haver, lige fra terapihave til herregårdshave og have lige ned til
Susåen. Også besøg på en planteskole. I turen er indberegnet færge –
morgenmad – bus – besøg i haver – aftensmad – overnatning på hotel –
morgenkaffe – madpakke – aftensmad – eftermiddagskaffe begge dage.
Pris: 1750 kr.
Se yderligere program andet sted i folderen.

Tirsdag
21. aug.
kl. 19

STØBNING AF FUGLEBAD
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor du kan få hjælp til at støbe dit
eget fuglebad eller lign. Lotte Kofoed-Dam instruerer.
Medbring spand - spartel - stor plastiksæk - rabarberblad eller andet.
Sted: St. Munkegaard, Søndre Landevej 160, 3720 Aakirkeby.
Nærmere info og tilmelding s. d. 11. aug. til Benthe Mortensen, tlf.56999372
eller 21731672
Husk kaffekurven. Entré 40/70 kr. medl./ikke-medl.

Søndag
26. aug.
kl. 10 -16

ÅBNE HAVER I RØNNE OG MULEBY
I Muleby, hos Lilly og John Hansen, Skajlamark 4, 3700 Rønne,
besøger vi en spændende have med varieret struktur, havedam, klippede buske,
grotte med bålplads, gårdhave, sjove pynteting og køkkenhave.
I Rønne tager Erna og Pauli Grønbech, Louisenhøj 51, 3700 Rønne, imod
gæster. Her findes mange fine stauder, bambus, klippede buxbum og taks,
finurlige loppefund er arrangeret ind imellem, som giver en hyggelig atmosfære.
Hos Sonja Thiesen, Styrmandsstræde 19, 3700 Rønne(3 min. gang fra Super
brugsen, Rønne Syd, hvor vi kan parkere), oplever vi en lille intim have med
mange planter. En blåregn og clematis giver skygge ved terrassen. Et 15 år
gammelt ægte tulipantræ gror midt i haven, et lille bassin omkranset med sten.

Lørdag
22. sep.
kl. 14

PLANTEBYTNING I AAKIRKEBY
Hos Lise og Torben Ipsen, ”Bjørns Planter”, Limensgaden 30, Aaker,
3720 Aakirkeby, bytter vi sunde overskudsplanter i potter og meget gerne med
navneskilte. Efterfølgende er vi velkommen i planteskolen, og se efterårets
nyheder. Den medbragte kaffe kan evt. nydes i drivhuset.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Tirsdag
23. okt.
kl. 19 -22

EFTERÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Kom og hør fhv. direktør i Zoologisk Have, Bent Jørgensen, fortælle om
"Mit liv med dyr". Derefter drikker vi vores medbragte kaffe.
Entré 20/40 kr. medl./ikke-medl.

Torsdag
22. nov.
kl. 19-22

JULEDEMONSTRATION PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Blomsterdekoratør Ellis Jensen, viser nyhederne til julens dekorationer,
medens Merethe Fält viser, hvordan vi selv kan gå hjem og lave de flotteste
mosbamser. Kom og se hvad de to dygtige piger kan fremstille på en aften.
Husk kaffekurven.
Lotteri
Entré 30/60 kr. medl./ikke-medl.

Tirsdag
26. feb.
kl. 19

GENERALFORSAMLING 2013 I RØNNE
Og gensyn med året der gik. Afholdes på Rønne Bibliotek, hvor foreningen er
vært ved kaffen. Henning Madsen viser billeder fra besøgshaverne.
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PROGRAM FOR HAVEREJSEN 16. og 17. juni 2012
På vores 2- dages haverejse, tager vi til Midtsjælland, og oplever nogle spændende haver,
som virkelig er et besøg værd, og en planteskole ved Køge.
Prisen for færge, morgenmad ombord, bus, entréer, aftensmad, overnatning i dobbeltvær. på
hotel, morgenmad, madpakke (søndag) og 2 gange eftermiddagskaffe med hjemmebagt
kage, er 1750.-kr pr. næse. Enkeltvær. + 300,-kr.
Vi mødes i færgeterminalen senest kl. 06.15, hvor vi sammen går ombord. Der er reserveret
bord til os. I Ystad venter en bus fra Slagelse Turistfart på os. Tilmelding og info til Gurli
Engell Kongshjelm på tlf. 56493706 el. 22530951, hurtigst muligt og senest d. 15. maj 2012
Lørdag d 16.juni
kl. 06.15

Rønne Færgeterminal.

kl. 9.30
.

Vibeke’s drømmehave, Præstefælledvej 110, 2770 Kastrup.
Ca. 1000 kvm. Forårshave med mange akelejer – pæoner - græsser mm.
Indgang fra Ingstrup Allé.
(festivalhave)

kl. 11.45

Fru Hansens Have (Anette), ”Hyldagergård”, Møllebjergvej 10,
Valsømagle, 4100 Ringsted. Hyggelig og anderledes have – ikke traditionel
landbohave. Sjove indlæg og mange forsk. rum.
Vores medbragte madpakke kan nydes i trofæstuen eller i haven. Kaffe
(festivalhave)

kl. 13.45

Anne og Jørgen Smith, Havrebjergvej 10, Skellerød, 4100 Ringsted.
Landbohave hvor der er styr på det hele. Ca. 250 roser, pæoner, urtehave, sø
med karper mm. Total renoveret indenfor de seneste år.

kl. 16.00

Terapihaven ved Halkevad, v. Eva Biehe, Halkevadvej 2, 4200 Slagelse.
En fredfyldt oase med skyggefulde lunde. Staudebede følger åens slyngende
forløb.
(festivalhave)

kl. ca. 18.00 Aftensmad og overnatning på Hotel i Slagelse.
Søndag d 17. juni
kl. 09.00
kl. 09.30

Afgang fra Hotel.
Birgit og Jørgen Jensen, Sorøvej 437, Ganges Bro, 4700 Næstved,
2 tdr. land. Haven går ned til Susåen. Rhododendron – forskel. buxbum – roser
og clematis på buer mm. Lidt plantesalg + kaffe.
(festivalhave)

kl. 11.30

Samlerhaven v. Helene Clemensen og Bent Jensen, Wesselsvej 59,
4700 Næstved. Alpine planter – heksekoste – haveorkidéer - rhododendron –
hosta – bregner mm. Lidt plantesalg.
(festivalhave)
Fortsætter næste side
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