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Aktivitetskalender 2014
Marts 2014 - Marts 2015

Torsdag
6. marts
kl. 19

FORÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Marianne Rostén fra Gartneriet Spiren, Skælskør, kommer og fortæller
os om sit liv med forårsløg, juleroser og påskeklokker - Helleborus, som er en
utrolig spændende beplantning, der blomstrer om vinteren og tidlig forår,
medens alt andet ligger i dvale. Det er ren trylleri ved vintertide. Marianne vil
dele ud af sine erfaringer og fortælle om planterne fra frø til blomstring.
Husk kaffekurven.
Entré 30/60 kr. medl./ikke-medl.

Torsdag
22. maj
kl. 19

PLANTEBYTNING OG HAVEVANDRING I BODILSKER
Vi bytter planter og går derefter på havevandring i den smukke forårshave hos
Berit og Hasse Boss, Ll. Krusegaard, Slamrebjergvej 13, Bodilsker, 3730
Nexø. Vi bytter sunde overskudsplanter, i potter og gerne med navneskilte på.
Derefter går vi på havevandring i den smukke have, som grænser op til skoven.
Meget store rhododendron blomstrer frodigt, sammen med forårsløgene. En
Mammutblad er ved at folde sig ud fra vinterdækket.
En bro er bygget over åen, som løber i udkanten af haven.
Husk kaffekurven. Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.
Havekursus på Bornholms Højskole d. 22. – 28. maj, med temaet ”Jeg ved
hvor der findes en have så skøn.” Se info på www.bornholmshøjskole.dk eller
tilmeld. på kontor@bhhs.dk tlf. 56974077

Søndag
25.maj
kl. 10-16

Søndag
1. juni
kl. 10-16

ÅBNE HAVER I SNOGEBÆK OG PEDERSKER
Vi bliver budt velkommen hos Susanne og Hans Henrik Rasmussen,
Havnevej 29, Snogebæk, 3730 Nexø. Her kan vi allerede fra gaden opleve
forhaven, som er smukt anlagt med store natursten, der er specielt udvalgt til
stedet, og med planter der gror imellem. En sti fører os ind i selve haven, hvor
der venter os en oplevelse med havedam, stier, der snor sig, sten, stedsegrønne
planter, tulipaner, stauder, rhododendron, azalier, og ikke mindst en flot
dekoreret ”sommerhytte”, der bliver brugt rigtig meget.
Anne-Mette og Michael Hansen, Sdr. Landevej 218, Pedersker, 3720
Aakirkeby, byder os indenfor i deres smukke have, med rigtig mange
forårsløg. Haven er delt op i mange rum med hække, hegn med klatreplanter og
grusgange. Haven er meget frodig og lidt vild med bl.a. stauder, roser, clematis,
buske, sommerblomster mm. I foråret findes rigtig mange allium, valmuer og
tulipaner i alverdens farver. Mange siddepladser og hyggekroge.

HAVEMARKED VED STRABO,
SAVMØLLEVEJ 11, 3751 ØSTERMARIE
Vi gentager succesen med Havemarked, hvor du kan finde rigtig mange
spændende, haverelaterede idéer til haven, lige fra stauder – sommerblomster –
pileflet – jernstativer – antik – krukker – redskaber - møbler og meget andet.
Salg af kaffe - kage - pølser - drikkevarer. Lodtrækning på indgangsnumre.
Kom og vær med til en rigtig hyggelig dag i hyggelige omgivelser.
ALLE ER VELKOMMEN. Entré 10/25 kr. Børn gratis.
Kunne du tænke dig en stand, da kontakt Gurli på tlf. 22530951 eller mail
gem.have@live.dk for nærmere oplysning og tilmelding senest 10. maj.
haverelateret til salg, kontakt da Gurli på tlf. 22530951 eller mail: gem.have@live.dk for
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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 - Limensgaden 30, 3720 Aakirkeby
Lilliendal Plantecenter - Sagavej 1, 3700 Rønne
Fuglesang Plantecenter – Korshøje 5, 3740 Svaneke
Strabo - Savmøllevej 11 3751 Østermarie
Bo og Grønt - Industrivej 3, 3730 Nexø
Nethandel - www.Blomsterverden.dk
Poda - Hegn - ved køb af havehegn Limg. 30, 3720 Aak.

Tilmelding på www.haveselskabet.dk eller til bestyrelsen.
Entré for ikke-medlemmer 30 kr. ved havevandring og plantebytning,
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Søndag
21. sep.
kl. 10

PLANTEBYTNING I AARSBALLE
Vi mødes hos Lone og Alf Jørgensen, Søndre Lyngvej 42, Aarsballe, 3700
Rønne, hvor vi bytter vores sunde overskudsplanter, gerne med navneskilte på.
Derefter går vi en tur i haven og nyder sensommerens blomster og mange
forskellige stedsegrønne træer og buske. Omkring det meste af grunden er der
plantet stedsegrønne hække, som buxbum, taks og liguster. Inde i haven foran
huset, findes ”Aarsballe motorvej”, som bliver benyttet af børnene. En
tobakspibeplante kravler op ad stakittet ved terrassen. En flot hængebirk,
kejsertræ, kirsebærkornel, dronningebusk, troldhassel, samt røde og hvide
spiraeabuske har også fået plads i haven.
Tag gerne kaffekurven med.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Torsdag
23. okt.
kl. 19

EFTERÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Naturvejleder Jens Kofoed fra Naturbornholm, og kendt fra
morgenudsendelser i radioen, vil fortælle og vise billeder om planteverdenen i
fortiden, nutiden og i fremtiden. Om forskellige vækster og hvad sker der i
fremtiden, en gradvis forandring og udvikling i naturen.
Husk kaffekurven.
Entré 30/60 kr. medl./ikke-medl.

Søndag
15. juni
kl. 10-16

2-dages Haverejse til Sverige 21. og 22. juni 2014

2015
Tirsdag
24. feb.
kl. 19

GENERALFORSAMLING 2015 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 2014.

ÅBNE HAVER I BODILSKER OG NEXØ
Vi skal besøge en lille have på landet med skøn udsigt over markerne. Kirsten
Kofod-Hansen, Gadegårdsvejen 4, Bodilsker, 3730 Nexø, går og hygger sig
med have og lidt loppefund, som hygger på terrassen og de andre siddepladser
rundt om huset. Her gror en del græsser ved den lille havedam med broen, som
passer fint ind i den landlige idyl. Rhododendron, bonderoser, lidt stauder og
buxbum.
Vi bliver budt indenfor i haven hos Majbrit og Jan Stender, Martins Vej 10,
3730 Nexø. Her er bygget havestue til huset, så det meste af haven kan nydes
derfra. Rhododendron, pergola, hængepil, klippede stedsegrønne buske og en
bøg klippet i etager, pryder den hyggelige have sammen med masser af sten og
højbed med småplanter. Havedammen er forbundet med et åløb, med en smuk
hvid træbro over. I et par æbletræer gror nogle store mistelten.
Tina og Erik Olesen, Paradisvej 57, 3730 Nexø, er i gang med at gøre haven,
der er på ca. 2000 m2, til et hyggeligt sted at opholde sig i. Der er mange
buske, nyplantet hæk, gamle æbletræer, rhododendron, hosta, havedam med
karper, masser af ærteblomster m. m. Et orangeri er ved at blive opført i
gammel stil. Nederst i haven findes et skovareal med bark og mange bregner.

Vi skal opleve 2 hyggelige dage med havebesøg i omegnen af Kristianstad.
Lørdag
og søndag
21. og 22.
juni

Bustransport, færge, morgenmad, entré, overnatning på hotel, aftensmad,
morgenmad, madpakke til frokost, aftensmad i Ystad, inden hjemrejsen. Kaffe
med hjemmebag, begge dage. Medbring madpakke til den første dag.
Pris pr. person 1.875,-kr
Tillæg ved bestilling af enkeltværelse + 200 kr.
Vi stiger på bussen i Rønne kl. 05.45, eller på Birgersvej i Aakirkeby kl. 05.25.
Vi kører om bord på færgen, hvor der er reserveret morgenmad.
Fra Ystad går turen nordpå til omegnen af Kristianstad, hvor vi skal besøge 4
haver lørdag og 3 haver søndag. Et par steder er der også plantesalg. Er der tid
tilovers besøger vi en planteskole.
Tilmelding ved først til mølle princippet til Gurli på 22530951 eller
mail: gem.have@live.dk
senest d. 18. maj.
Udførligt program kan hentes på vores hjemmeside, eller henvendelse til Gurli.

Lørdag
Landsdækkende Havefestival.
og søndag også på Bornholm, se adresserne på www.haven.dk
28. og 29.
juni
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Søndag
13. juli
kl. 10-16

Lørdag
26. juli
kl. 14

Søndag
10. aug.
kl. 10-16
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ÅBNE HAVER I RØNNE
Vi bliver budt velkommen i 3 kolonihaver i Rønne, hvor vi kan opleve en flot
kombination af prydhave og køkkenhave.
Vi besøger Inger og Kim Hoffskov, Viadukten Kolonihaver, Snorrebakken.
Have nr. 16. En skøn have med hus og overdækket terrasse, gange,
staudebede, højbede, havedam, rosenpergola, køkkenhave med diverse
grøntsager. De forskellige rum er opdelt med hække af lærk og stedsegrønne,
klippede buske.
Hos Anette Dam, Solvang Kolonihaveforening, Smallesund. Have nr.93,
kan vi opleve espalierede æble-pære- og blommetræer, som deler kolonihaven
op i rum, sammen med en buegang med klatreplanter, langs stien der fører op
til huset. Her er masser af sten langs stierne og bedene, som bugner af stauder,
sommerblomster, georginer. Køkkenhave og mistbænke er der også plads til.
Nina Pedersen og Johnny Ipsen, Solvang Kolonihaveforening, Smallesund.
Have nr. 6. På ca. 3-400 m2, er der plads til kolonihavehus med terrasse,
prydhave med masser af sommerblomster, gladiolus og liljer. Pære- og
æbletræer, ribs, blåbær m.m. Køkkenhaven byder på mange forskellige
grøntsager og urter.
HAVEVANDRING I PEDERSKER
Vi mødes kl. 14 hos Gunver og Mogens Holm, Skrædderegaard,
Kællingebyvej 2, Pedersker, 3720 Aakirkeby, hvor vi skal opleve en
spændende ny anlagt landbohave med, blåregn, hortensia, roser, staudebede,
rhododendron, ligusterhække plantet i bløde buer, stenbed og drivhus. Her er
mange spændende idéer, som stadig skal udforskes.
Den medbragte kaffe nyder vi i haven hos Birgit og Leif Bohn, Strandvejen
9, Pedersker, 3720 Aakirkeby. En skøn landhave, hvor der er det hele, lige fra
sirligt klippede hække til snoede flisegange og bede til både azalier, roser,
stauder, blåbærbuske, og masser af køkkenhave. Også en japansk afd. med
hvide sten, pergola med klatreplanter, 2 drivhuse og en ny anlagt bålplads.
Husk kaffekurven. Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.
ÅBNE HAVER I LOBBÆK OG BLEMMELYNG
Maibrit og Jørgen Schou, Rønnevej 99, Lobbæk, 3720 Aakirkeby, inviterer
os indenfor i deres nyanlagte have, hvor den gamle Myremølle engang lå. Det
gamle fundament herfra bliver nu brugt som en smuk bålplads. En stor
havedam med 35.000 l. vand og forskellige karper i, hvortil der er forbundet et
åløb, pryder haven blandt lidt klippede buske og granitsten, så det fremstår lidt
japansk inspireret. Et ægte tulipantræ, espalier med clematis, blåregn m.m.
Elinor og Otto Justesen, Blemmelyngvejen 6, Blemmelyng, 3700 Rønne,
byder os velkommen. Haven ligger dejligt op til skov og mark, meget af
grunden er omkranset af bøgehække. Fra havestuen kan man nyde den smukke,
naturlige havedam med åkander og frøer. Forskellige stauder, roser,
bunddække og krydderurtebed m.m. gror frodigt. Haven er Elinors domæne,
medens Otto kreerer i levende pileflet og forskellige finurligheder, som giver
haven en spændende oplevelse.
Fortsætter næste side.

Vi bliver budt velkommen i haven hos Irene og Niels Poulsen, Varpeløkken
13, Arnager, 3700 Rønne. Når man står på P. pladsen ved Arnager havn og
kigger sig tilbage, ligger der et smukt hvidt hus oppe på bakken, med den
fantastiske udsigt over havnebroen og havet. Her skal vi besøge en spændende
have i flere niveauer med både prydhave, frugtbuske og køkkenhave.
Stedsegrønne planter, hortensia, remonterende roser, bunddækkeplanter som
f.eks. hosta, blåpude og rød læbeløs.
Parkér på havnen og benyt indgangen gennem den hvide havelåge.
Lørdag
23. aug.
kl. 14

HAVEVANDRING VED AAKIRKEBY
Vi mødes hos Hanne og Jan Henriksen, Grammegårdsvej 7, 3720
Aakirkeby, hvor vi kan opleve en stor køkkenhave, flere forskellige bærbuske,
bl.a. honningbær og hindbær, prydhave med roser og stauder. I et område med
grusbelægning findes havedammen med fisk. Fra den store træterrasse foran
huset kan man nyde det meste af haven.
Den medbragte kaffe nyder vi hos Ady og Anders Madsen, Tyskegaard,
Grammegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby. Samtidig trækker vi lod om smukke
gevinster. Derefter går vi rundt i den hyggelige landbohave og nyder de mange
forskellige stauder. En gammel stenhøj med stenbedsplanter, krogede
æbletræer og køkkenhave. Omkring haven findes et gammelt stengærde og en
masse grantræer som giver læ til haven.
Husk kaffekurven. Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
ÅBNE HAVER I GUDHJEM
7. sep.
Vi bliver budt velkommen hos Doris Hjorth Hansen, Melsted By 10, 3760
kl. 10 – 16 Gudhjem, til en have hvor tjørnehækken omkranser grunden. Forskellige bede
med bl.a. roser, stauder, hortensia, er ikke planlagt efter en skitse, men plantet
efter egen fantasi. Det skal også helst være en nem have at holde. Doris har
selv sået mistelten på både æbletræer og birketræ og de gror fantastisk. Også en
norsk mistelten har en plads i haven.
Lene og Philip Toghill, Grevens Dal 16, 3760 Gudhjem, åbner havelågen for
os. Her kan vi nyde den fantastisk smukke udsigt over havet og helt til
Svaneke. I haven findes mange, hortensia, mange remonterede roser,
rhododendron, og ikke mindst en masse jernstativer i alle mulige former, med
forskellige klatreplanter. Haveejerne og et vennepar, fremstiller selv
jernstativerne, så vi glæder os til at se, hvad de kan bruges til.
Vi bliver budt velkommen i den meget gamle have ved Oluf Høst Museets,
Løkkegade 35, 3760 Gudhjem. Det bliver en fantastisk og spændende
oplevelse, at se museets have med de flotte klippepartier, den skønne udsigt og
forskellige gamle beplantninger. Jens Henrik Sandberg vil meget gerne guide
os rundt og fortælle om den ca. 100 år gamle have. En spændende oplevelse vi
ikke må gå glip af.
Entré til museet denne dag, er gratis for Haveselskabets medlemmer.
(Husk medlemskortet) 75 kr. for ikke-medl. som er normal entré til museet.
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