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

hvis ikke andet er angivet.

Ret til ændringer forbeholdes.

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

”

” 3051 9725
Mail: steffendrejer@mail.dk
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Kasserer.

”

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

Hanne-Jytte Vejdiksen, Rønne.
Sekretær.

”

5695 3377
” 3013 4864
Mail: vejdiksen@privat.dk

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
” 51262764
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.haveselskabet.dk
Lokal hjemmeside: www.bornholm.haven.dk
Layout: Henning Madsen, Rønne.

Farveprinter sponsoreret af Tuborgfondet

Aktivitetskalender 2013
Marts 2013 - Marts 2014

Tirsdag
16. april
kl. 19

FORÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
” Hvordan behandler vi liljen og dens fjender”? Peter Møller kommer og
fortæller os om liljen dens placering i haven, hvilke typer man skal vælge,
gødning, sygdomme og virus, og hvordan vi slipper af med liljebillen. Et
interessant emne om den skønne lilje.
Husk kaffekurven.
Entré 20/50 kr. medl./ikke-medl.

Tirsdag
14. maj
kl. 19

PLANTEBYTNING HOS ”LILLIENDAL PLANTECENTER”, RØNNE
Sagavej 1, 3700 Rønne. Vi bytter sunde overskudsplanter i potter og meget
gerne med navneskilte. Bagefter er vi meget velkomne i plantecenteret og se
forårets mange nyheder, og nyde den medbragte kaffe.
Husk kaffekurven.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Tirsdag
ÅBNE HAVER i RØNNE
28. maj
Hos Bitten Bendix og Benny Andersen, Thorkildsvej 92, 3700 Rønne,
kl. 17 - 21 skal vi opleve en interessant byhave med det hele. Allerede i forhaven kan man
se at her bor nogen, som kan lide at gå i haven. Inde i haven har Bitten helt sit
eget haverum, hvor græsplænen er som en golfbane, omkranset af stauder og
fine buske. I Bennys afd. er der lavet højbede til alle køkkenurter, sirligt anlagt
med flisebelagte stier. Rigtig mange frugttræer, som bliver beskåret for at holde
den rigtige facon. Ud til cykelstien vokser flere fyrretræer, som både er
opstammet og klippet, det giver en fantastik flot kig ud af haven.
Hos Kristine Holbek og Henrik Liep, Sveasvej 31, 3700 Rønne, træder vi
ind i en mindre have med store stedsgrønne træer og mindre klippede grønne
planter. En rigtig japansk inspireret have med en helt særlig atmosfære, som vi
kun sjældent oplever. I haven findes også Henriks store interesse, nemlig
bonsai, sirligt klippet i forskellige faconer.
Endnu en lille spændende have, anlagt i japansk stil, skal vi opleve hos Dorte
og Pouli Holm, Svanekevej 20, 3700 Rønne. Her blomstrer små azalier og
rhododendron i fuldt flor. Flere stedsegrønne planter klippet i mange
variationer. Vandløb og mange sten præger dette spændende haveanlæg.
Træterrassen er bygget ud over havedammen, som giver en hyggelig
atmosfære.
Søndag
2. juni
kl. 10-16
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HAVEMARKED VED ”STRABO”,
SAVMØLLEVEJ 11, 3751 ØSTERMARIE
Vi gentager succesen med Havemarked, hvor du kan finde et væld af
spændende haverelaterede idéer lige fra planter – pileflet – jernstativer – antik
– redskaber – møbler og meget mere. Kom og vær med til en hyggelig dag i
hyggelige omgivelser med gode tilbud. Salg af softice og pølser til rimelige
priser. 4H sælger kaffe og hjemmebagt fra deres bod. Lodtrækning på
indgangsnummer. ALLE er velkommen. Entré 10/25 kr. Børn gratis.
Har du noget haverelateret til salg, kontakt da Gurli på tlf. 22530951 eller
mail: gem.have@live.dk for nærmere oplysning og tilmelding,
senest d. 10. maj
Pris pr. stand 100 kr.

Mange gode grunde til at blive medlem af Haveselskabet
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode plantetilbud på hjemmesiden til medlemmer
Få Danmarks bedste haveblad 10 gange om året
Haveselskabets hjemmeside med tips og idéer
Gratis rådgivning fra haveeksperter
Del haveglæden med ligesindede havefolk
Besøg af mange skønne haver
Over 1000 arrangementer landet over
For medlemmer af Haveselskabet gives 10 % rabat
ved køb af haveplanter hos følgende:
Bjørns Planter
Lilliendal Plantecenter
”Fuglesang” Plantecenter
”Strabo”
Bo og Grønt
Poda - Hegn – ved køb af havehegn

Tilmelding på www.haveselskabet.dk eller til bestyrelsen
Entré for ikke-medlemmer 30 kr. ved havevandring og plantebytning,
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Tirsdag
22, okt.
kl. 19

EFTERÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Naturvejleder Tino Hjorth Bjerregaard vil fortælle og vise billeder om
fortidsminder, havedyrkning og kulturhistorie på Bornholm. Et utroligt
spændende emne om gamle vækster, som gror mange steder på Bornholm.
Husk kaffekurven
entré 30 kr. ikke-medl.

Torsdag
21. nov.
kl. 19

JULEDEMONSTRATION PÅ RØNNNE BIBLIOTEK
Dekoratør Ulla Kofoed Jensen fra” Blomster-cafeen”, Åkirkeby, viser os
nyhederne til julens dekorationer, medens Merethe Fält viser os,
hvordan mosbamser fremstilles fra bunden.
Husk kaffekurven. Lotteri
Entré 30/60 kr. medl./ikke-medl

Lørdag
15. juni
kl. 14

HAVEVANDRING PÅ ØSTBORNHOLM
Vi mødes hos Annelise og Stig Fjording, Bølshavn 26, Bølshavn, 3740
Svaneke, hvor vi kan opleve en have anlagt helt fra bunden. For 3 år siden blev
haveplanen tegnet, dernæst en gennemgribende jordforbedring. Haven er bedst
betegnet som en præriehave, hvor et bed ad gangen er tilplantet, og derefter
navngivet som ”solskinsbedet”, ”måneskinsbedet”, ”havbedet” mm. Et stort
projekt, som er halvvejs færdig, men spændende at se en have ”blive til”.
Herefter drikker vi vores medbragte kaffe hos Harriet og Gert Nielsen,
Aarsdalevej 38, 3740 Svaneke, på den store græsplæne, der grænser ned til
den offentlige strandsti og med den skønneste udsigt til havet og en nyetableret
bålplads nederst i haven. Oppe ved huset findes en dejlig flisebelagt terrasse
med tilplantede bede i forskellige former, med bla. roser, stauder, græsser mm.
Foran huset er et hjerteformet bed tilplantet med 58 roser i afstemte farver.
Langs nedkørslen gror guldbladet spiræa på den ene side og laurbærkirsebær
langs huset.
Husk kaffekurven.
Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
30. juni
kl.10-16

ÅBNE HAVER I NEXØ
Hos Birthe og Sven Norreen, Nørregade 42, 3730 Nexø, bliver vi budt
velkommen i en lille hyggelig byhave, hvor en masse forskellige fine stauder
og buske gror. Cornus kousa, både ”milck way” og ”china girl” blomstrer lige
nu med de flotteste hvide blomster, en virkelig oplevelse, og med en
underbeplantning af hosta, storkenæb, liljer, edderkoppeurt mm. En sø med et
lille vandløb, er med til at give stemning i haven.
Også hos Nancy og Bent Nordkvist, Smallegade 9, 3730 Nexø, skal vi nyde
en stor dejlig ”gårdhave”, en lille græsplæne, clematis, klatreroser, hosta,
pileflet mm. Farveskalaen er holdt i afstemte farver. Haven bærer præg af at
Nancy er keramiker, som er en del af udsmykningen i haven mellem
blomsterne. Drivhus og pavillon er også hyggeligt dekoreret.
Lis og Hardy Ipsen, Slåenvej 6, 3730 Nexø, åbner havelågen til en nyanlagt
afdeling af haven, hvor der er lagt rigtig mange store og små sten i bedet og
tilplantet med småplanter og stedsegrønt. I et andet bed gror rhododendron i
forskellige farver. Liljer og georginer giver farve til haven og vasen senere på
sommeren. På den store terrasse står mange krukker med sommerblomster og
engletrompeter. Forhaven er anlagt med skærver, nogle store sten og klippede
buske.

Lørdag
13. juli
kl. 14

HAVEVANDRING VED GUDHJEM
Vi mødes hos Majbritt Jønsson og Pete Hunner, Melstedvej 56,
3760 Gudhjem, hvor vi skal opleve ”inspirationshaven” til ”Baltic Sea Glas”.
Her er plantet spændende buske, planter og køkkenurter, som alle bliver brugt
til udsmykning og nye idéer til glaspusteriet. Her er plantet rigtig meget
bunddække, som efterhånden dækker mere og mere, så haven også er nem at
passe.
Fortsætter næste side
2

2014
Tirsdag
25. feb.
kl. 19

GENERALFORSAMLING 2014 I RØNNE
og gensyn med året der gik. Afholdes på Rønne Bibliotek, hvor
foreningen er vært ved kaffen.
Henning Madsen viser billeder fra besøgshaverne i 2013.

Tag på kursus på Bornholms Højskole 23.-29. maj 2013.
”Se de skønne haver på Bornholm”
Dette er en enestående mulighed, også for Bornholmere, for at se
Bornholm og øens specielle haver med klipper og eksotiske planter
og træer. Et ugekursus på Bornholms Højskole, hvor I kommer på
havebesøg hver eftermiddag. Samtidig får I set en stor del af øen,
også de skønne byer. I får en masse at vide af vore guider på
busturene. Der bliver bl.a. foredrag med havekonsulent Frank
Kirkegaard Hansen, mm.
Kurset koster 3700,-kr. i delt dobbeltværelse.
400,- kr. i tillæg for enkeltværelse.
800,- kr. i fradrag hvis overnatning ikke ønskes.
I får god mad, - også de bornholmske egnsretter, højskolesang,
morgensamlinger og hyggestunder over rødvinen.
Mød også haveentusiaster fra Nordvestjylland.
Yderligere info og tilmelding til Bornholms Højskole på
tlf. 56974077 mellem 10.00 og 14.00
Mail: kontor@bhhs.dk
www.bornholmshojskole.dk
Arrangører:
Bornholms Højskole
Haveselskabet Nordvestjylland afd.
Haveselskabet Bornholm afd.
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Derefter kører vi til Inge og Jens Anker, ”Tornegaard”, Gudhjemvej 53,
3760 Gudhjem, hvor vi drikker den medbragte kaffe og nyder den
fantastiske udsigt over havet. Haven fik i 2011 ”pris” fra Dansk Landbrug
og fødevarer, som årets smukkeste landbohave. Haven er anlagt med
mange roser, hortensia, bunddækkeplanter, havedam, køkkenhave og
drivhus mm. En hyggelig gårdsplads med toppede brosten og beplantning.
Husk kaffekurven. Lotteri
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
ÅBNE HAVER I VESTERMARIE
28, juli
Benthe og Ejner Mortensen, Anhøjvej 1, Vestermarie, 3700 Rønne, byder
kl. 10 – 16 os velkommen i en hyggelig prydhave med mange forskellige stauder og
bundække. Køkkenhave med plantekasser, påmonteret låg af hønsenet, for at
rådyrene ikke skal forsyne sig med det hele. Forhaven er lavet med forskellige
bede og en lille dam. I hønsegården går hønsene og hygger sig.
Hos Agnete og Poul Erik Andersen, Askene 4, Vestermarie, 3700 Rønne,
kan vi opleve en anderledes have med masser af natursten, mange forskellige
stedsegrønne, formklippede buske, sydtropiske træer, som palmer, oliven,
morbær, fersken, nektarin, kiwi, kumoi, mm. Smalle stier fører gennem haven,
ligesom et vandløb snor sig til små havedamme.
Yvonne og Jørgen Nielsen, Glasvejen 9, Vestermarie, 3720 Aakirkeby,
byder os velkommen til en have med udsigt over markerne, hvor
7 islænderheste går og græsser. Her er startet helt fra bunden med bålplads, 2
drivhuse, siddepladser, køkkenhave, bede med stauder og roser. En hyggelig
gårdhave med forskellig bevoksning.

Lørdag
10. aug.
kl. 14
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HAVEVANDRING PÅ NORDBORNHOLM
Vi mødes hos Else og John Eriksen, Slotslyngvej 1, 3770 Allinge,
hvor haven er hyggeligt beliggende op til skoven og den gamle dyrepark
Her er lavet mange bede med rhododendron, roser, stauder, buksbom, fyr,
forskellige hosta, der passer godt til en skyggefuld plads. Drivhus og et par
terrasser, hvorfra haven kan nydes.
En kæmpestor mammutplante er der også plads til i den store have.
Vi drikker kaffen hos Susan og Jesper Bülow, Havnegade 47, 3770 Allinge,
hvor vi skal opleve en helt speciel have i 4 planer, og med naturlige klipper.
Her findes duftpæoner, rhododendron, stauder, som blomstrer på forskellige
tidspunkter hen over sommeren. 10 nye roser har fundet sin plads i den
hyggelige have. En havedam er omkranset af de naturlige klipper.
Husk kaffekurven. Lotteri
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
ÅBNE HAVER I ØSTERMARIE OG ØSTERLARS
25. aug.
Hos Lis og Keld Olsen, Torvegade 21, 3751 Østermarie, skal vi besøge en
kl. 10 – 16 have med gamle stauder, som giver blomster til vaserne sommeren igennem.
Deriblandt dyrkes ”portulak”, som er en smuk, duftende, toårig plante. Flere
forskellige buske, geoginer, gul sommerfuglebusk, en kraftig duftende hvid
vildrose mm., vokser langs med fortovet og med underbeplantning af
bunddække. I køkkenhaven dyrkes et stort sortiment af grønsager.
Ingrid og Gert Vevest, Nordvej 2, 3751 Østermarie, byder os indenfor i en
have, som er anlagt indenfor de sidste 5-6 år. Her findes flere forskellige
clematis, skønne roser, som ”Westerland” og ”Brilliant” og flere andre roser.
Buske og stauder varierer flot langs med grunden, med bla. floks,
efterårsasters, palmeliljer, hortensia, med flere. Lidt køkkenhave er der også
blevet plads til.
Bitten Poss og Benny Jørgensen, Studebyvej 10, Østerlars, 3760 Gudhjem,
har Almindingsgærdet som nærmeste nabo. Her er en stor landbohave med
plads til legehus- og have, fodboldbane mm. Bålpladsen er omkranset af
cypresser, der giver læ. I den gamle have vokser der krogede æbletræer og i
den nye have, er etableret forskellige bede med stauder, feks. et bed med
græsser og akelejer. I urtehaven er Benny i gang med at lave plantekasser til
køkkenurterne.
Søndag
1. sep.

ÉNDAGS HAVEREJSE TIL SVERIGE
Vi tager på en éndagsrejse til Sydsverige, hvor vi skal opleve 4 spændende
haver og en planteskole. Vi skal bla. besøge Lise-Lotte og Mike Pierce
spændende have i Skurup. ”Gardeninger” i Smedstorp, med stor køkken- og
prydhave med bla. 160 roser.
I prisen er iberegnet bus fra Rønne, færge, morgenmad ombord, entréer,
eftermiddagskaffe m. hjemmebag og aftensmad i Ystad. Udførligt program
følger senere. Pris pr. person 650,-kr.
Tilmelding senest d. 1. august til Gurli tlf. 22530951 eller
mail: gem.have@live.dk

Søndag
22. sep.
kl. 10

PLANTEBYTNING I GUDHJEM
På Landbrugsmuseet Melstedgaard, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem,
er vi budt indenfor, hvor vi bytter sunde overskudsplanter, gerne med
navneskilt. Derefter kan vi gå rundt og opleve Melstedgaard både inde og ude.
Æbletræerne bugner af Bornholmske æblesorter, og indendørs er der
”Suppedag” på skemaet, som vi kan få en smagsprøve af.
Den medbragte kaffe kan vi også nyde på museet. Entré 30 kr. ikke-medl.
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