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

hvis ikke andet er angivet.

Ret til ændringer forbeholdes.

Har du lyst til at vise din have frem i 2017 eller senere,
kontakt gerne bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer:
Gurli Engell Kongshjelm, Rønne. Tlf. 5649 3706 mobil 2253 0951
Formand.
Mail: gek@haveselskabet.dk
Steffen Drejer, Vestermarie.
Næstformand.

”

” 3051 9725
Mail: steffendrejer@mail.dk

Thomas Frederiksen, Rønne.
Kasserer.

”

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

Hanne L. Christensen Østermarie. ”
Sekretær.

5647 0620
” 2984 7361
Mail: hannelilleskov@ofir.dk

Henning Madsen, Rønne.
Bestyrelsesmedlem.

5695 5341
Mail: hamadsen@mail.dk

”

Benthe Mortensen, Vestermarie. ”
Bestyrelsesmedlem.

5699 9372
” 5126 2764
Mail: ejner.mortensen@mail.dk

Annika Voss, Aakirkeby.
Bestyrelsesmedlem.

” 26829182
Mail: voss.kristensen1a@gmail.com

”

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 2016
Marts 2016 - Marts 2017

Tirsdag
12. april
kl. 19

FORÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
En have bliver til. Indtrykket fra strandengen bliver trukket op i haven, der
ligger tæt på strandkanten. Annelise og Stig Fjording vil fortælle og vise
billeder om deres haveplan og hvorfor de har plantet de planter, der i dag
vokser på deres kuperede grund i Bølshavn.
Husk kaffekurven.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Onsdag
18. maj
kl. 19

PLANTEBYTNING I ØSTERLARS
Hos Jytte og Michael Jensen, Kobbevej 4, Østerlars, 3760 Gudhjem, bytter
vi sunde overskudsplanter og gerne med navneskilte. Har du ikke noget at bytte
med, er du velkommen alligevel, ofte er der planter i overskud. Efter bytteriet
er vi velkomne til en tur i haven og se nærmere på de udstillede jernstativer,
som bliver produceret på gården.
Tag gerne kaffekurven med.
Lotteri
Entré 30 kr. ikke-medl.

Lørdag og
Søndag
28. 29. maj
kl. 05.45

TO-DAGES HAVEREJSE TIL SYDSJÆLLAND/MØN
Denne gang går turen til Sydsjælland og Møn. Vi overnatter på Hotel i
Vordingborg. Pris i alt 1.945 kr. pr person + ekstra 200 kr. for enkeltværelse.
Vi skal besøge en planteskole og 7 private haver, bla. Danmarks smukkeste
have, som blev udnævnt på TV Fri på Møn, sidste år.
Tilmelding til Gurli på tlf. 22530951 eller mail: gek@haveselskabet.dk
Senest d. 25. april. Depositum 500 kr. ved tilmelding. Se yderligere program.

på www.bornholm.haven.dk
Søndag
5. juni
kl. 10-16

HAVEMARKED VED STRABO,
SAVMØLLEVEJ 11, 3751 ØSTERMARIE
Vi gentager succesen med afholdelse af Havemarked, hvor du kan finde rigtig
mange sjove, spændende og haverelaterede idéer. Der er salg af kaffe – kage –
pølser og drikkevarer. Mange borde er sat op til hyggesnak og afslapning.
Gode parkeringsmuligheder.
Kom og vær med til en rigtig hyggelig dag, i hyggelige omgivelser med en
helt speciel atmosfære.
ALLE ER VELKOMNE. Entré 10/25 kr. Børn gratis.
Kunne du tænke dig en stand, kontakt Gurli på tlf. 22 53 09 51 eller mail:
gek@haveselskabet.dk for nærmere oplysning og tilmelding senest d. 15. maj.

Torsdag ÅBNE HAVER I NEXØ
9. juni
Vi bliver budt velkommen hos Grethe og Flemming Iversen,
kl. 17 – 21 Kannikegårdsvej 5A, Bodilsker, 3730 Nexø. En stor, spændende have på
landet, der hele tiden er under udvikling med nye interessante og sjældne
planter, både træer, stauder og køkkenurter. Grethe er god til at finde sjældne
planter.
Lise-Lotte og Poul Hansen, Vestre Strandvej 11, Balka, 3730 Nexø, har en
hyggelig lille have med rhododendron, stedsegrønne planter, stauder m.m., som
snor sig langs med den flot klippede hæk. Ind imellem er der hygget med
pynteting. Dejlig terrasse og hyggekrog.
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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.
Se yderligere tilbud på www.haveselskabet.dk

Indmelding på www.haveselskabet.dk eller til bestyrelsen.
Haveglæde – Omtanke med naturen – Faglighed – og Fællesskab
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2017
Tirsdag
21. feb.
kl. 19

GENERALFORSAMLING 2017 I RØNNE
Og gensyn med året der gik. Afholdes på Rønne Bibliotek, hvor
Haveselskabet er vært ved kaffen.
Henning Madsen viser billeder fra besøgshaverne i 2016.
LOKALGRUPPER
I hele Danmark bliver der oprettet lokalgrupper, som oftest er på 8-10
personer, og formålet er at udveksle erfaringer, gode idéer, og evt. kaffe.
En gruppe skal fungere uden økonomi og forpligtigelser. Deltagerne
hygger sig med deres interesse og det sociale samvær og mødes efter
ønske. Det kunne f.eks. være kompost, duftperlargonier, klippede planter
eller andet. Kontakt en af os i bestyrelsen for at høre nærmere og for at
komme i gang. Se også hjemmesiden.www.bornholm.haven.dk

Søndag
19. juni
kl.14

HAVEVANDRING VED HASLE OG RUTSKER
Vi mødes kl. 14.00 hos Birthe Marker og Hans-Jørgen Madsen,
Skovkanten 25, Muleby, 3790 Hasle. En spændende og charmerende
naturhave, som ligger bag ved alle sommerhusene ved Rubinsøen. Her er lavet
indhegnede rum, på grund af rådyrene, med flotte indgangspartier, til både
staudebede og køkkenhave. Der er ryddet meget op på grunden og plantet
frugt- og prydtræer. Bjælkehus-anneks ligger hyggeligt med stor terrasse
omkring, så det meste af naturhaven kan nydes. Den medbragte kaffe drikker
vi hos Dina og Michael Laurfeldt, Krogholmsvej 9, Rutsker, 3790 Hasle.
En stor landbohave med mange stier og ruminddelinger. Økologisk
køkkenhave, mange spændende staudebede. Klatreplanter vokser frodigt op ad
stolper. Mange roser, træer, buske og en æblelund.
Husk kaffekurven.
Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
3. juli
kl. 10-16

ÅBNE HAVER I ALLINGE
Pernille Finne, Theaterstræde 4, 3770 Allinge. P. plads bag ved
træningscenteret ved Lindeplads. Pernille har en idyllisk lille have med
klippepartier, stendiger, fuglebad og granitblokke. Imellem klippesprækkerne
vokser der småplanter, som bl.a. husløg, stenurt, og timian. Sommerfuglebusk,
hyld, snebusk, hortensia, liljer, georginer, lavendler og et par klematis, der
gror op ad et par espalier. Nogle hyggekroge og et hyggeligt drivhus.
Irene og Mogens Kristoffersen, Kampeløkken 4, 3770 Allinge, har to
terrasser med krukker. Staudebed foran og bag huset med stensætning.
Kamelia, roser og flere espalierede æble-, pære- og blommetræer. Drivhus
med blomster – tomat – agurk og peber.
Lina Jakobsen og Jesper Nybo Hansen, Kampeløkken 17, 3770 Allinge, er
i fuld gang med at anlægge have til deres store parcelhus og bygget en terrasse
på 70m2. Haven er i tre niveauer og bygget op med granitsten og trapper.
Træer og buske er plantet ned mod åen, nederst i haven. Desuden er der
stenbedsplanter, buksbomkugler, hvide roser m.m.

Lørdag
16. juli
kl. 14

HAVEVANDRING I SVANEKE
Vi mødes kl. 14.00 hos Birgitte og Knud Henrik Koefoed, Kirkepladsen 4,
3740 Svaneke, som går meget op i permakultur (som vi gjorde for 100 år
siden). Der må gerne være en samhørighed mellem det plantede og naturen,
som ejeren går op i at udforske. Vandløb, niveauer og stier skaber liv i haven.
Ukrudt er en naturlig plante her. Derefter drikker vi vores medbragte kaffe hos
Lise og Olav Elvang, Indenmarken 2, Aarsdale, 3740 Svaneke. En dejlig
klippehave i flere niveauer med skøn udsigt. Havehus, drivhus, krukker,
stauder, krydderurter, køkkenhave, frugttræer og meget andet. Mange
siddepladser rundt omkring i haven, hvorfra den dejlige udsigt kan nydes.
Husk kaffekurven.
Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Danmarks bedste Havemagasin
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Lørdag
30. juli
kl. 10-16

Tirsdag
9. aug.
kl. 17-21

Lørdag
13. aug
og
Søndag
14. aug
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ÅBNE HAVER I RØNNE
Vi bliver budt velkommen til besøg på Erichsens Gård, Laksegade 7, 3700
Rønne. Rønnes gamle købstadshus har en meget idyllisk have.
Blandt andre havde Holger Drachmann sin gang i huset. I den gamle idylliske
have gror mange gamle spændende stauder og træer. Kaffe og pandekager,
bagt på brændekomfuret, kan købes. Medlemmer har gratis adgang denne dag
mod fremvisning af medlemskort. For ikke-medlemmer normal entré.
Birgitte Gottlieb, Søndre Allé 75, 3700 Rønne, har en alsidig og frodig have.
Flere forskellige citrusplanter, som alle giver frugter. Stauder, lave buske,
hortensia, mange frugttræer, bla. nektarin, abrikos, hassel, valnød m. flere.
Birgitte frøformerer selv geoginer og får mange spændende resultater ud af
det. Køkkenhave i højbed.
Christiane og Peter Schachtebeck, Rømersgade 14, 3700 Rønne har en
spændende lille byhave med flere hyggekroge. Buede bede snor sig gennem
haven med skønne stauder i forskellige farver. Et lille bassin med fisk og en
lille dam, giver god stemning til haven. Drivhus og terrasse med mange
krukker.
ÅBNE HAVER I NYKER
Maj Brit og Georg Jensen, Jespersvej 18, Nyker, 3700 Rønne.
Her er plantet rigtig mange spændende planter gennem en årrække.
Faconklippede buksbom og ildtorn er altid gode planter sammen med
spændende roser, stauder, forskellige græsser og bunddække. Nogle havtorn
giver lækre bær. Havedam med masser af sten, åkander og bregner giver en fin
stemning.
Robert Zaar Frederiksen, Jespersvej 6, Nyker, 3700 Rønne, ryddede alt i
den gamle have, lavede selv en haveplan og begyndte fra bunden af med
havedam, vandplanter, sten, fisk, lille vandløb, stauder, sommerblomster,
stedsegrønne planter, frugttræer og – buske. Ved den åbne pavillon vokser der
en blåregn, som er på vej op for at give lidt skygge.
Lene og Hans Erik Hansen, Rønnevej 95, Lobbæk, 3700 Rønne, hygger sig
med sjove sten og figurer, som bliver anbragt rundt i haven, sammen med
hortensia, parykbusk, fasanbusk, rosenrobinia, fersken, med flere. Havedam
med fisk, drivhus, der giver en god høst af tomater og agurker. Mange
forskellige dagliljer m.m.

LANDSDÆKKENDE HAVEFESTIVAL

Også på Bornholm

Se adresserne på Haveselskabets hjemmeside: www.haveselskabet.dk
under festivalhaver, eller se link på www.bornholm.haven.dk

Lørdag
27. aug.
kl. 14

HAVEVANDRING I HASLE
Vi mødes kl. 14.00 hos Lise og Knud Hjort, Sorthatvej 10, Muleby, 3700
Rønne, som er startet for 2 år siden fra bunden af, med at anlægge have og en
dejlig terrasse. Der er lavet flisebelagte stier, så det er nemt at komme rundt til
bedene med stauder, havedam og drivhus. En hel del træer er også nyplantet.
Haven skal være et rart sted at være, men nem at passe.
Den medbragte kaffe drikker vi hos Jytte og Ole Kofod, Brobækkegaard,
Strandvejen 10, 3790 Hasle. Også i denne have er meget af det, nyt tilplantet.
Landbohaven ligger på en skråning ned langs et åløb og med udsigt til Strandvejen og havet. Tæt på stuehuset finder vi en lækrog og med en skøn udsigt.
Husk kaffekurven. Lotteri.
Entré 30 kr. ikke-medl.

Søndag
18. sept.
kl. 10

PLANTEBYTNING I IBSKER
Hos Camilla og Mads Meisner, Ibskervej 34, 3730 Nexø, som ejere af
”Høstet”, bytter vi sunde og spændende overskudsplanter, gerne med
navneskilte ved. Har du ikke noget at bytte med, er du alligevel meget
velkommen for at se og høre lidt om den økologiske dyrkning af havtorn,
som giver en fantastisk delikat, sund og velsmagende marmelade. Mads vil
meget gerne fortælle os om deres produktion.
Medbring gerne kaffekurven
Lotteri
Entré 30 kr. ikke-medl.

Lørdag
1. okt.
kl. 14

KREATIV STØBNING
Hos Sigrid og Lars Jakob Larsen, Søndre Landevej 160, Aaker, 3720
Aakirkeby, støber vi i beton, f.eks. græskar og juletræer eller lign. Vi får
hjælp af Annika og Trine. Tilmelding til Annika senest d. 15. sept. på tlf.
26829182 eller mail: voss.kristensen1a@gmail.com
Husk kaffekurven. Pris 50/80 kr. medl./ ikke-medl. inkl. materialer.
Dem som har lyst til at gå en tur i den store, flotte have, er velkommen kl. 13.

Torsdag
6. okt.
kl. 19

EFTERÅRSMØDE PÅ RØNNE BIBLIOTEK
Foredragsholder Jørn Møller Jensen fra Silkeborg, kommer og fortæller
og viser billeder fra hans kreative have, formklipning, opstamning og
sammensætning. Gode råd om havens arkitektur, som er et interessant emne at
høre mere om.
Husk kaffekurven.
Entré 30/60 kr. medl./ikke-medl.

Søndag
4. dec.
kl. 15-18

JULEPYNTEDE HAVER I NEXØ
Lis og Hardy Ipsen, Slåenvej 6, 3730 Nexø, har pyntet flot op inden jul,
med masser af lyskæder, levende lys, nisser m.m. De mange stedsegrønne,
formklippede buksbom kommer rigtig til sin ret her i vinterhalvåret, hvor alt
andet har tabt bladene. Rundt i den spændende have er der julehygge.
Veny og Jens Petersen, Kirkestræde 10, 3730 Nexø, byder os indenfor i en
helt speciel julepyntet lille have, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Her
er fantasien brugt til både pynteting, opsætning, belysning med både kæder og
levende lys. Den overdækkede del af gårdhaven er hyggelig indrettet med sofa
og bord med masser af julestemning.
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