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     Hejnsvig-Vorbasse- Grindsted Havekreds 
 

 

        

 

 

Velkommen til 2023  

Bestyrelsen består af: 

Formand Bente Svendsen, Bækkevej 34, Vorbasse 61333520         

                          Stensbjerglund@hotmail.com 

Næstformand Ina Sørensen, Refshøjvej 26, Grindsted 21532971 

 Inasoerensen63@gmail.com 

Sekretær Ib Hansen, Østervænget 28, Vorbasse  23925588 

                          iblhansen@gmail.com 

Kasserer Marianne Jespersen, Dalsvinget 11, Grindsted 

 dalsving@gmail.com  30111720 

 

Best.medlem Helle B. Nielsen, Nørremarksvej 23,  

 Krogager MK, Grindsted  30249304 

 staldbramming@gmail.com 

Der er priser ved alle arrangementer. 

 

Vi ser frem til en forhåbentlig dejlig sommer, med mange  

dejlige haveoplevelser. Vi skal i år en tur på Randbølhede  

med naturvejleder Peer Høgsbjerg. Vi håber, at kunne finde  

en opret Vår-Kobjælde, som blomster i april. 

Da vi næste år bliver lagt sammen med Billund, starter vi  

allerede nu vort samarbejde med at holde åbne haver  

i Billund. 

mailto:dalsving@gmail.com
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Torsdag den 30. marts kl. 19 

Mødestedet, Nygade 31, 7200 Grindsted 

 
Køkkenhavekursus for travle kvinder og 

mænd. 

                                                                    

Drømmer du om en frodig økologisk 

køkkenhave med sprøde gulerødder og 

søde jordbær, men har du (for)travlt med 

familie og arbejde? Så tag med til foredrag  

med Signe Schrøder og få alle hendes 

bedste genveje til en hurtig køkkenhave uden dikkedarer. Foredraget er for 

dig, der ikke har den store erfaring eller tid til at dyrke køkkenhave. 

 

- Opbygning af køkkenhaven 

- Sædskifte og planteplaner 

- Vejledning i at forspire, så, prikle og udplante 

- de økologiske principper bag jord og humus, jorddække, vanding, 

kompostering og frø 

- alle Signes genveje, tips og tricks til en nem og simpel køkkenhave. 

 

Signe Schrøder fik sin første køkkenhave som 19-årig og har nu mere end 

20 års erfaring med økologisk køkken-havedyrkning, som hun praktiserer i 

sin 450 kvm store selvforsyningskøkkenhave på Bjerregaarden. 

 

Pris: kr. 80/130 

 

 

 

 

                     

Onsdag den 12. april kl. 18.30 

 

Vi mødes på Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 

Randbøl 
Vi får besøg af Peer Høgsbjerg, som vil 

fortælle os Vårkobjælden (Anemone vernalis), også 

skrevet Vår-Kobjælde.  

Den en 5-15 cm høj urt, der i Danmark vokser 

sjældent på heder og på sandet bund. Planten ligner 

nikkende og opret kobjælde, men bladene er kun 

enkelt fjersnitdelte med 3-5 afsnit .  

Den er giftig på grund af dens indhold af anemonol.  

Billedet er venligst udlånt af John G. Dinesen 

Pris: kr. 30/40                                               

 

Lørdag den 29. april kl. 9.30 til 12.30 

Plantemarked på busholde pladsen i Vorbasse         
Du kan på plantemarkedet finde mange   planter til din have/drivhus  

til rimelige priser. Der vil også være 

haverelaterede ting.     

 

Stadepladsen er gratis. 

Alle er meget velkomne denne 

dag. 

 

Ønsker du en stand, bedes du 

ringe  

til Bente på tlf. 61 33 35 20. 

 

Havekredsen serverer gratis Kaffe/te og kage 



 Den 24. maj kl. 18.30 

Havevandring i Billund 
Christian Sørensen, Plougslundvej 139, 7190 Billund 

Haven er på ca. 800 m2. Her er  

mange rigtig fine bede + en dam  

med guldfisk. 
 

 

 

 

 

Jørgen Heick, Østerbyvej 4, 7190 Billund 
 
Jørgen og Mette bor på Jørgens fødegård.  
Jørgen er glad for sin have og arbejder hen imod en større bio-
diversitet. I år bliver der mere græs som ikke skal slås, samt flere 
blomster. I køkkenhaven er der mange grønsager og georginer.   
Den gamle have er med store opstammede træer og klippede bus- 
ke, så der er kig ud over marken. I efteråret 2022 er Jørgen og  
Mette startet på at lave hele gårdspladsen om til gårdhave.  
Der er lavet terrasser med både morgen- og aftensol, og med 
belægning af fliser og piksten. Der er plantet rhododendron,  
hortensia, sommerfuglebusk, acer, græsser, 
fyr, heuchera og forskelligt andet som 
bunddække. En spændende have at  
opleve. 
 

Pris: kr. 25/50 

Vi slutter med 

medbragt drikke 

kaffe/te. Vi bager kage.  

Her er tIlmelding 

Åbne haver i Vorbasse den 3. sept. Fra kl. 10 til 15 

 Jane Søe og Ib Hansen, Østervænget 28, 6623 Vorbasse 

En parcelhushave med flere usædvanlige 

træer, et stenbed og en lille sø. Desuden 

mange fuchsiaer, hvoraf en del er 

opstammede. Begge sider af indkørslen er 

flankeret at vinterhårdføre fuchsier.   
 

Ketty og Kurt Damgaard, Hovborgvej 12, 

6623 Vorbasse 

En have med klippede buksbom, 

staudebede, buske, flot 

terrassemiljø med krukker og 

gårdhave med lille drivhus. Mod 

vest giver store træer læ for 

vinden.   

 
Tove og Jan Espersen, Dalgasvej 10, 6623 Vorbasse 

De har en rigtig fantastisk have, som helt bestemt skal ses. De har drivhus – 

staudebede og køkkenhave. 

 

 

 

 

 

Pris: Alle haverne kr. 25/50 

 



 

Tirsdag den 26. september kl. 19 
Mødestedet, Nygade 31, 7200 Grindsted 

 

Helge Andersen kommer og fortæller os om LYNG 
Billedforedrag om lyng. 

 

Hedelyng er Vestjyllands nationalplante – så længe det varer, hvis vi  

passer på. Men begrebet ”lyng” er ikke bare Calluna vulgaris, som vi  

kender fra den jyske hede. I dag findes der mange hundrede arter i  

forskellige blomster- og blad-farver. 

 

Lyng er også Erica, der kan pryde haven med blomster alle årets  

dage – også dage med frost og sne. 

Hvilke krav stiller lyng til jordbund, fugtighed, temperatur  

og lys? 

Den fuldendte have eksisterer ikke, men med lyng i mange  

arter og sorter kommer vi tæt på målet! 

 

Pris: kr. 50/75 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                           Den 4. og 5. november              

                                Her afholdes der julemesse i Magion i Grindsted. 

                          Vi har denne weekend atter fået lov til at have en stand, 

                                      sammen med Pilefletterne fra Vorbasse. 

 

 

           

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lørdag den 28. oktober fra kl. 8.30 til ca.15.30 
  

  Sted : Kirkebyvej 126, 7260 Sdr. Omme 

 

Svejsekursus 

Vi starter med kaffe/te og et rund- 

stykke, som vi giver.  

Her vil du få orientering om dagens 

forløb og har I særlige ønsker, er  

det her I skal komme med dem.  

 

Hele dagen er der 2 smede og 2 

hjælpere. 

 

Husk ! varmt og praktisk tøj ( ikke 

syntetisk) - varmt  

fodtøj/arbejdshandsker skind. 

   

Forplejning til resten af dagen,  

skal du selv sørge for.             

  

Pris : kr. 300/475  ekskl. 

materialer, som også afregnes på 

dagen.    

Tilmelding : dalsving@gmail.com eller tlf. 30111720 

senest den 10. oktober.    
 

 

Mandag den 20.11.23 kl. 19 

Mødestedet, Nygade 31, 7200 Grindsted 

Juledemonstration 

Vi får her besøg af Henriette, som er en meget dygtig blomsterbinder. 

Hun tager også hendes veninde med, som hedder Irene Bayer. 

Irene er dansk mester og har også deltaget og undervist på seminar i  

bl.a. Japan, Rusland, og Sydafrika. 

Så de er et stærkt team, der ikke har mistet forbindelse og kærlighed  

til naturens skatkammer, hvad angår inspiration og materialer. 

De glæder sig til at give os 100% blomster og blomsterglæde. 

 

Der vil herefter være amerikansk lotteri om ca.  

10 præmier. 

 

Vi serverer denne aften gratis kaffe/te og kage. 

 

Pris: kr. 75/125 
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Plantemarked på Haughus Gods 

Vejlevej 50, 7300 Jelling 

 

Lørdag den 13. maj kl. 10 – 16 

 

Plantemarkedet er i 2023 flyttet til Haughus Gods. 

Her kan planter, løg, knolde og frø, samt alle andre haverelaterede  

ting omsættes ved køb – salg – eller bytte. 

Der er adgang til pladsen fra kl. 7. 

Stande skal være opstillet inden åbningen kl. 10. 

En stadeplads koster kr. 100, som betales ved ankomst. 

Cafeen er åben hele dagen. 

Der er gratis afgang til godsets haller, hvor du bl.a. kan finde: Vintage/ 

Retro, antik, franske ting, nye varer, keramik og hobbyting. 

Alt kan ikke nævnes her, men kom selv og se. 

 

Gratis parkering og tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Yderligere oplysninger  - kontakt da Erik på tlf. 75 73 24 19  

eller på mail: emoerk@stofanet.dk 

 

Arrangør: Haveselskabet Sydøstjylland afd. 

 

Vorbasse Havemarked 

Søndag den 27. august fra kl. 10-14 

Markedspladsen, Hovborgvej 7, 6623 Vorbasse 

 

Det bliver sjette gang, der afholdes Plantemarked og haveloppemarked på 

markedspladsen i Vorbasse. 

Her kan købes ting til haven – terrassen – drivhuset og 

udestuen. Kreative ting samt danske og franske loppefund. 

 

Der kan købes kaffe/te med eller uden brød samt  

drikkevarer. 

 

Gratis entre og parkering på pladsen. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Stadeplads koster 50 kr., som betales ved ankomst. 

 

Info: Erik M. Hansen.  

Tlf. 73752419 eller 

Mail: emork@stofanet.dk 

 

Arrangør: Haveselskabet 

Sydøstjylland afd. 
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