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FORMANDEN HAR ORDET
Vi er nu kommet godt i gang med 2020 og et nyt årti. Godt
nytår til alle.
Nullerne startede med vores 25-års jubilæum og mange
medlemmer, slut nullerne begyndte medlemstallet at dale,
hvilket tog fart i løbet af tierne, hvor vi også nåede at markere selskabets 40-års jubilæum.
Efter at have afsluttet regnskabet for 2019 og fastlagt /
gennemgået budgettet for 2020, må jeg desværre indrømme, at mine forårsdrømme pludselig skiftede karakter. Efter at have længtes efter at komme ud
og få jord under neglene, ændres dette pludselig til ” Hvad stiller vi op med
fremtiden i Dansk Fuchsia Selskab !!!!”
Som det fremgår af regnskabet inde i bladet kom vi ud af 2019 med et underskud på kr. 22.585 og forventer et underskud i 2020 på kr. 26.355, dette er IKKE holdbart. Medlemsantallet er ca. 300 medlemmer…
For at vi kan videreføre selskabet på en forsvarlig måde, kræves der en større
medlemsfremgang og et stabilt medlemsantal, dette anser vi i bestyrelsen
ikke som sandsynligt. Idet vi gennem de seneste mange år har efterlyst tiltag
og hjælp fra Lokalklubberne. Og da dette ikke har afstedkommet et acceptabelt resultat, ser vi ikke anden udvej end at sætte et nyt og alvorligt punkt på
dagsordenen til generalforsamlingen.



Eventuel nedlukning af Dansk Fuchsia Selskab.

Vi har naturligvis i bestyrelsen diskuteret forskellige løsninger, men når alt
kommer til alt, er det et spørgsmål om økonomi. Når vi ser ned over driftsregnskabet 2019 er der 3 alt overskyggende udgifter: Bladet, Medlemsmøder
og Bestyrelsesmøder. Vi ser kun en økonomisk forsvarlig udvikling nemlig:
Fortsætter på side 25

Husk at medbringe dette blad til generalforsamlingen.
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GENERALFORSAMLING 2020
Hermed indkaldes til årets generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab
Lørdag den 18. april 2020
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Tlf. 64 88 16 60
Dagens program:
kl. 11.00 Plantebytte
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Generalforsamling
kl. 13.30 Kinesisk auktion
kl. 14.00 Foredrag om vinterhårdføre fuchsiaer ved. Jan B. Larsen
Af hensyn til bestilling af frokost, er det nødvendigt med bindende tilmelding og
betaling senest lørdag den 11. april 2020
Prisen for frokostbuffet incl. 1 øl/vand er kr. 200,-.
Tilmelding via hjemmesiden,
eller direkte til Finn G. Pedersen, tlf. 6594 2600 mobil 2329 7541

Dagsorden for generalforsamlingen vil være:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab pr. 31. dec. 2019 til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2020.
5. Eventuelt lukning af selskabet.
6. Fastlæggelse af kontingent for 2021.
7. Behandling af indkomne forslag, jvf. vedtægternes § 10
8. Valg af formand i henhold til vedtægternes § 12.
På valg er: Lars Mygh
(modtager genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12.
På valg er: John Ryberg
(modtager genvalg)
På valg er: Elly Duus Bloch
(modtager genvalg)
På valg er: Hanne Lauridsen
(modtager genvalg)
10. Valg af 3 suppleanter i henhold til § 12.
På valg er: Peter D. Poulsen, Brædstrup
(modtager genvalg)
På valg er: Erik Hansen, Odense
(modtager genvalg)
På valg er: Stig Andersen
(modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Larsen, Stege som nyvalg.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er: Revisor Birgit Nielsen, Ringsted
(modtager genvalg)
Revisorsupp. Gert Lund, Gilleleje (modtager genvalg)
12. Eventuelt.
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Dansk Fuchsia Selskab

VEDTÆGTER
§ 1 Hjemsted og navn
Foreningen Dansk Fuchsia Selskab, der er
hjemmehørende i formandens hjemkommune, er stiftet den 13. august 1977.

liste. Optagelse på ny kan ske mod betaling
af kontingent.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Skønnes det, at et medlem handler i strid
§ 2 Formål
med foreningens interesser, forelægges saForeningens formål er at fremme kendskabet gen skriftligt for bestyrelsen, der træffer
til og interessen for dyrkning af Fuchsia.
afgørelse om, hvorvidt vedkommende midForeningens formål søges fremmet ved:
lertidigt skal udelukkes af foreningen. Besty1. Udgivelse af et blad mindst 4 gange
relsen fremlægger sagen på først kommende
årligt
generalforsamling, hvor afgørelsen om eks2. Bibliotek med udlån af bøger og tidsklusion træffes ved simpelt flertal.
skrifter
3. Lysbilledsamling og videofilm til udlån § 9 Stemmeret
Alle foreningens medlemmer, der ikke er i
§ 3 Medlemskab
kontingentrestance, har ret til at deltage i
Som aktivt medlem kan optages enhver, der drøftelser og beslutninger om foreningens
er fyldt 18 år.
anliggender, gennem deltagelse i foreningens generalforsamling. Et medlemskab har
§ 4 Indmeldelse
én stemme.
Indmeldelse skal ske skriftligt, evt. ved eHvert medlem, der deltager personligt i
mail eller via hjemmesiden til foreningens
generalforsamlingen, kan foruden sin egen
kasserer. Indmeldelsen er personlig og binstemme medbringe og stemme med 1 fulddende. Ved indmeldelse modtages et eksem- magt.
plar af foreningens vedtægter.
§ 10 Generalforsamling
§ 5 Udmeldelse
Generalforsamlingen er foreningens højeste
Udmeldelse skal ske skriftligt eller evt. ved
myndighed i alle anliggender. Generalfore-mail til kassereren med mindst en måneds samlingen vælger sin dirigent, der ikke må
varsel til udgangen af et kalenderår.
være medlem af bestyrelsen. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger.
§ 6 Kontingent
Referatet skal godkendes og underskrives af
Kontingentet, der omfatter husstanden, fast- dirigenten.
sættes på den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes
Kontingentet for det kommende foreningsår hvert år i marts eller april måned.
forfalder til betaling hvert år den 1. decemIndkaldelse sker ved annoncering i bladet
ber.
Fuchsia senest 3 uger før generalBetaling sker via Betalings Service eller ved forsamlingens afholdelse med angivelse af
indbetalingskort, der udsendes til medlemdagsorden og det reviderede regnskab.
merne i november måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til
§ 7 Restance
bestyrelsen senest 14 dage før generalforHvis kontingentet ikke er betalt ved forfald
samlingens afholdelse.
slettes medlemmet af foreningens medlems- Forslag til ændring af vedtægterne skal dog
være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder
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før generalforsamlingen med henblik på
orientering af medlemmerne.
En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot 1 medlem forlanger det.
Beslutninger om ændringer af vedtægter skal
vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne
år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand i henhold til § 12
8. Valg af kasserer i henhold til § 12
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 12
10. Valg af revisor og revisorsuppleant i
henhold til § 15
11. Eventuelt.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det og SKAL indkaldes, når
mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønske om det med
særskilt begrundelse for afholdelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.
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Der gælder de samme bestemmelser for den
ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.
§ 12 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og
repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg
til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter foreningen i henhold
til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 5 - 7 personer – en formand, en kasserer, en sekretær og op til 4
medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af
den ordinære generalforsamling.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter skal der tilstræbes en ligelig
repræsentation mellem Jylland, Fyn og
Sjælland. Det tilstræbes, at en lokalklub kun
er repræsenteret med et enkelt medlem.
Formanden og op til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren og op
til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige
år.
Der vælges hvert år 3 suppleanter til
bestyrelsen.
Kun personer, der er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har givet tilsagn, kan vælges.
Hvis to kandidater opnår samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

Dansk Fuchsia Selskab
§ 13 Tegningsforhold og hæftelse
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt
formanden eller næstformanden er til stede.
Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal medio januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.
31. december til revision.
Driftsregnskab og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves,
at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås dette flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor
mange af de stemmeberettigede medlemmer,
der er til stede.
Ved opløsning af foreningen overgår eventuelle midler til Det Danske Haveselskab eller
til en anden forening, der opfylder Dansk
Fuchsia Selskabs formålsparagraf.
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende
generalforsamling den 13. august 1977.
Vedtægterne er desuden ændret således:

På generalforsamlingen den 11. aug.1984
På generalforsamlingen den 13. aug.1988
På generalforsamlingen den 15. aug.1992
På generalforsamlingen den 13. aug.1994
På generalforsamlingen den 10. aug.1996
På generalforsamlingen den 22. febr. 1997
På generalforsamlingen den 14. marts 1998
På generalforsamlingen den 10. marts 2001
På generalforsamlingen den 13. marts 2004
På generalforsamlingen den 11. marts 2006

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges
for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisor skal hvert år inden 1. februar genVedtægterne er vedtaget den 8. marts 2008.
nemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med
en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
§ 16 Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning kræves det, at der er indkaldt
til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
kun dette punkt er på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er
kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af
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Status pr. 31. december 2019
2018
Note AKTIVER
120.218
Danske Bank
1.427
Bogformidler - kontantbeholdning
47
Bogformidler - frimærkebeholdning
121.692
Likvide beholdninger i alt
8.146
1
0
0
129.839

73.253
-10.124
63.129

Varelager
Plakater Fuchsiaens historie
Tilgodehavende annoncesalg
Tilgodehavende bogsalg
AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Overført fra sidste år
Årets resultat
EGENKAPITAL ULTIMO ÅRET

2019
91.335
2.170
48
93.552
7.863
1
0
0
101.415

63.129
-22.585
40.544

KORTFRISTET GÆLD
66.500
80
130
66.710
129.839

Forudbetalte kontingenter
Skyldige provisioner
Skyldig moms
KORTFRISTET GÆLD I ALT

60.850
0
21
60.871
101.415

PASSIVER I ALT

Den 4. januar 2020
Lars Mygh

John Ryberg

Henning Andersen

Gunnar Hagedorn

Hanne Lauridsen

Elly Duus Bloch

Finn Pedersen

Den 5. januar 2020
Revisionspåtegning:
Nærværende regnskab er gennemgået ved stikprøvevis kontrol og fundet i sin orden.
Aktiver og passiver er gennemgået og afstemt og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.
Birgit Nielsen
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Driftsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019
Regnskab

Budget

Note

2018
76.162
864

2019
67.000
200

2.250
735
80.011

2.250
0
69.450

18.514
17.602
3.715
39.831

14.200
16.400
4.320
34.920

280
0

0
0

10.042
3.724
13.766

7.000
7.000
14.000

0
0
0
0

0
0
500
500

1.000
379
1.379

1.000
400
1.400

11.232
10.286
21.518

5.600
6.800
12.400

13.871

12.695

0
90.645

0
75.915

-10.634

-6465

510
-10.124

0
-6.465

1)

INDTÆGTER

Annoncesalg
Ekstraordinære indtægter
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Medlemsblad
Trykning af blad og Åbne haver
Udsendelse af blade
Moms
BLADUDGIFTER I ALT
Klubaktiviteter
Drift af bibliotek og videotek
MEDLEMSMØDER
Generalforsamling
Årsmøde
MEDLEMSMØDER I ALT
PR-AKTIVITETER
PR-artikler
Deltagelse i udstillinger
Hjemmesiden
PR-AKTIVITETER I ALT

2)

3)

2019
69.250
741

Kontingenter (306 medlemmer pr. 31/12 2019)
Varesalg

2.750
0
72.741

18.953
21.324
5.123
45.400
0
0

9.280
8.838
18.118

0
0
677
677

EUR0-FUCHSIA
Årsmøde-deltagelse
Kontingent
EUROFUCHSIA I ALT

1.000
373

MØDEUDGIFTER
Mødeudgifter/bestyrelse
Kørselsudgifter/bestyrelse
MØDEUDGIFTER I ALT

9.645
8.118

1.373

17.763

Administrationsomkostninger

12.101

Ekstraordinære udgifter
UDGIFTER I ALT

0
95.431

RESULTAT FØR FINANS. POSTER

-22.690

Finansielle poster

105
-22.585

ÅRETS RESULTAT
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Noter til Dansk Fuchsia Selskabs regnskab 2019
2018

Budget

Note
1)

2019
Salgsaktiviteter

2.722

400

Salgsindtægter

1.774

200

Vareforbrug

83

Porto varesalg

1.034
283
10

1.857
865

200
200

3.500

3.500

Telefon

3.500

4.280

4.400

Forsikringer

4.336

0

0

1.152

900

Porto

320

300

Kontorartikler

195

61

200

Bankgebyrer

135

1.101

1.095

Softwareabonnement

2.092

2.000

Betalingsservice
Diverse udgifter

Vareforbrug og salgsomkostninger i alt
SALGSINDTÆGT
2)

293
741

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Mindre anskaffelser

0
1.110

686
2.030

0

0

1.365

400

13.871

12.795

129

0

Renteindtægter

105

381
0
510

0
0
0

Kursregulering

0

Gaver og repræsentation
ADMINISTRATION I ALT
3)

0
110
12.101

FINANSIELLE POSTER

Afskrivninger
FINANSIELLE POSTER I ALT

0
105

ANNONCE
Kære fuchsia-folk så er der gang i den igen, og alle glæder sig til
foråret og sommeren med smukke haver og fuchsiaer.
Vi holder åbent drivhus den 25.-26. april kl. 10-16 med salg af stiklinger.
Hvis du vil være sikker på at vi har dem du ønsker, så send lige en mail med
bestilling. Hvis I ikke kan den weekend, så skriv eller ring for aftale.
Med venlig hilsen
Annie og Bent Houborg
Nørregaard fuchsiari, Hannerupvej 5, 6900 Skjern Tlf. 2022 5374
www.norregaard-fuchsiari.dk
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Budget 2020
INDTÆGTER
Kontingenter
Varesalg
Annoncesalg
Ekstraordinære indtægter
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
SALGSOMKOSTNINGER
MEDLEMSBLAD
KLUBAKTIVITETER
Tilskud til lokalklubber
Indmeldelsesprovision
Forsendelse af plakater
Klubkontaktmøde
KLUBAKTIVITETER I ALT

Budget
2020
62.000
400
250
0
62.650
150
39.360

0
0
0
0
0

DRIFT AF BIBLIOTEK OG VIDEOTEK
MEDLEMSMØDER
Generalforsamling
Årsmøde
MEDLEMSMØDER I ALT
PR-AKTIVITETER
EUR0-FUCHSIA

9.000
9.000
18.000
500
1.000

BESTYRELSESMØDER

17.200

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

12.795

UDGIFTER I ALT

89.005

RESULTAT FØR FINANS. POSTER
Finansielle poster
ÅRETS RESULTAT

-26.355
0
-26.355
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BOTANISKE FUCHSIAER - 16. DEL
Sektion Fuchsia - Boliviana gruppen
Henk Hoefakker
Indtil nu har vi beskæftiget os med 11 af de i alt 12 sektioner, som de botaniske fuchsiaer er opdelt i. I de følgende artikler skal vi stifte bekendtskab med
den sidste og største sektion: Sektion Fuchsia, som er er opdelt i 14 grupper
omfattende i alt ca. 60 botaniske fuchsiaer - også kaldet vildarter. Disse grupper har hver især fået navn efter en af de arter, som tilhører den pågældende
gruppe. Hver enkelt gruppe vil blive beskrevet i kommende artikler.
Men først lidt om alle disse arters fællestræk og deres krav til voksested. Alle
arterne i denne sektion er enten opretvoksende - kan undertiden endda danne
små træer - eller klatrende ranker, som søger mod lyset støttende sig til andre
planter, da de hverken har klatretråde eller andre klatreredskaber.
Som regel forekommer arterne i naturområder bestående af kølige fugtige
skovområder, langs stier eller veje, langs bække, ved vandfald eller i lysninger
mellem væltede træstammer, hvor lysforholdene er ideelle og hvor en konstant høj luft- og jordbundsfugtighed er til stede. Derfor finder man også de
fleste arter i de såkaldte tågeskove i områder, hvor lyset filtreres tilstrækkeligt
gennem træernes løv. Om vinteren indtræder som regel en lidt mere tør periode, men temperaturen er nogenlunde konstant året igennem.
Jordbunden er dækket af mos og nedfaldne blade, som træerne fælder jævnt
hen over hele året. På grund af den høje fugtighed opstår der et tykt blødt humuslag på en ofte stenet undergrund. Derfor har de fleste fuchsiaer i denne
sektion et ret overfladisk og svagt rodnet.
Blomsterne er tvekønnede og som oftest orange eller orangerøde. De bliver
bestøvet af kolibrier, som tiltrækkes af de kraftige farver, men blomsterne dufter ikke. Til gengæld producerer de meget nektar, som er en særdeles attraktiv fødekilde for kolibrierne.
Af ovennævnte grunde kan man konkludere, at planterne i denne sektion har
brug for en luftig og humusrig jord. Vækstvilkår vi må forsøge at opfylde, når
vi selv vil dyrke disse planter. Den mest kritiske periode for en plante i kultur
er perioden fra stikling til udvokset plante. Den største risiko vil være overvanding især for stiklinger, hvis hårfine rødder kan rådne ved at stå i konstant
vandfyldt jord. Høj luftfugtighed må tilstræbes.
12
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Vi kan opleve, at planterne stortrives i eftersommeren på grund af køligere og
mere fugtige nætter. Blomstringens højdepunkt falder da også som oftest sidst
på sommeren og i det begyndende efterår. I væksthus fortsætter blomstringen i
længere tid.
Den første gruppe i sektion fuchsia omfatter F. boliviana, F. corymbiflora, F. mathewsii og F. wurdackii.
F. boliviana er sikkert den bedst kendte gruppe. Planterne
vokser som store
buske eller træer
men forgrener sig
sparsomt. De har
store lysgrønne blade, og for enden af
grenene dannes
hængende klaser af
røde blomster. Klaserne kan blive op til
½ meter lange, og
medens bærrene foroven modner, fortsætter blomstringen længere og længere ned i klasen. Navnet boliviana taler
for sig selv, arten forekommer i Bolivia og vokser i 1000 til 3000 meters højde.
Men udbredelsen er meget større, fordi planten har været dyrket af indianerne
og derved er blevet spredt. Nogle af
bærrene blev tørret brugt som forråd på
rejserne.
F. boliviana bliver ofte forvekslet med F.
corymbiflora, som dog forekommer meget sjældnere.
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F. corymbiflora har hjemsted i
det centrale Peru. Lige som F.
boliviana blomstrer den i lange
klaseformede blomsterstande.
(corymbos betyder blomsterstand og flora betyder blomst).
Selv om den ligner F. boliviana
er der dog visse afvigelser. F.
corymbiflora har ikke tilbagevendte bægerblade, dens frugter er mere runde og skinnende,
og andre mindre forskelle forekommer også.
Den første beskrivelse stammer fra 1802, medens F. boliviana først blev beskrevet i 1876.
F. mathewsii kommer fra det nordlige Peru og vokser der i højder på mellem
2250 og 2850 meter. De vokser som slappe buske, som kræver opbinding ved
dyrkning. Næsten hele planten er dækket af en fin hvid behåring. De lange
sidegrene er firkantede og rødfarvede. Bladene er store, mat glinsende og
mørkegrønne. I skudspidserne dannes der klaseformede blomsterstande, som
er rosarøde - lavendelfarvede; kronbladene er mørkerøde.
Desværre findes denne art ikke mere i hollandske samlinger. Hans Andrew
Mathews (jvf. artsnavnet) var gartner ved Horicultural Society i London. Han
fandt denne art i perioden 1835-1841 i det nordlige Peru, men den blev først
beskrevet i 1940 af James Francis Macbride.

F. wurdackii blev opkaldt
efter dens finder den amerikanske botaniker John N.
Wurdack, som fandt denne
art i det nordlige Peru i 1962.
Philip Munz beskrev den i
1964 og ærede amerikaneren
ved at opkalde arten efter
ham.
Planterne danner buske i
godt og vel en meters højde.
De unge skud er let behårede.
De store skinnende grønne
14
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blade er oval- eller ellipseformede med afrundet basis. Bladnerverne er tydeligt fremtrædende. De stærkt skinnende blomster sidder i mere eller mindre
opadvendte klaser i grenspidserne. De iøjnefaldende bær er først orangerøde
og efter en lang periode bliver de violette
Kilde: Fuchsiana 6/2013. Tekst og foto Henk Hoefakker
Oversat til tysk af Hans Eggenberger
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg

MERE END 30 ÅR MED FUCHSIAER
Tekst: Erik Hansen
I 1988 var Dansk Fuchsia Selskab inviteret til at lave en udstilling i Nordfynshallen i anledning af Bogenses 700-års købstadsjubilæum. Man takkede ja til
invitationen, da der samtidig var planlagt et årsmøde på Fyn.
Jeg havde på det tidspunkt tre forskellige fuchsiaer, som jeg havde til at overvintre. Da jeg læste i avisen om dette store arrangement med over tre hundrede fuchsiaer repræsenteret, så valgte vi at lade søndagsturen gå forbi Nordfynshallen. Dette besøg blev starten til mere end 30 år med fuchsiaer.
Vi meldte os ind i Dansk Fuchsia Selskab og første medlemsblad var nr.
3/1988. Året efter begyndte vi at bestille fuchsiaer hjem efter en duplikeret
sortsliste fra Blomstergården ved Viborg. Valget af planter skete udelukkende
fra beskrivelser. Der var ingen billeder.
Vi begyndte også at bestille planter hjem fra Hans Larsen, Helsinge, fra Svend
Aage og Helga i Års og Hørning Fuchsiari.
Overvintring skete i en kule i haven. Men som samlingen voksede, var det
uholdbart. Også fordi, at planterne ikke kunne tages frem før der var frostfrit.
Så i 1991 besluttede vi at købe et drivhus. Det var vores sølvbryllupsgave til
hinanden. Og nu var mulighederne en anden. Der blev købt planter til den
store guldmedalje. Vi købte især hos Bent i Skrillinge ved Middelfart.
I medlemsbladet var der annoncer fra diverse fuchsiagartnerier. Et par af dem hav- Fuchsiahaven v/ Svend Aage og
Helga Rasmussen i Aars, havde i
de demonstrationshaver ved siden af. Så
1993 ca. 7000 besøgende.
det begyndte vi at køre efter. Det blev til
mange årlige ture til Fuchsiahaven i Sabro
og på hjemvejen lagde vi vejen forbi Bendt Højer i Hørning. Så det gik hurtigt
15
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med at få nye planter til samlingen.
Den opmærksomme læser har nok bemærket, at det var nemt at forny sin
fuchsiasamling fra danske fuchsiagartnerier. Og der kom flere til. Lad mig
nævne Printz, Nyhave Fuchsiagartneri nær Nyborg og Gartneriet Jensen.
Det lille 9 m² drivhus blev hurtigt for lille til vinteropbevaring selvom jeg også
havde kælder under. Så der blev indkøbt et tunneldrivhus på 32m². Det skulle
nu klare vinteropbevaring.
Samlingen var nu blevet så stor. Omkring 350 forskellige planter. Vi havde
stor glæde af at besøge de forskellige fuchsiagartnerier og andre, der havde
åben have. Så vi besluttede, at vi gerne ville åbne vores have for interesserede.
Haven fik samtidigt et navn - Eriks Oase. Se mere på www.eriksoase.dk.

Pergola med 45 hængende fuchsiaer.
Første år var det kun i Dansk Fuchsia Selskabs medlemsblad, vi havde annonceret. Der kom kun få. Andet år annoncerede vi i Dansk Haveselskabs medlemsblad. Nu kom der flere. Tredje år vi havde åbent annoncerede vi i de to
nævnte medlemsblade og vi udsendte for første gang en pressemeddelelse. Så
kom der mange. Højeste antal vi har været oppe på, er ca. 250 besøgende på
16
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en søndag. Det er i år 22 år siden at haven åbnede for første gang og det bliver
også sidste gang med mange fuchsiaer. Vi sælger de fleste af vores planter til
af-hentning efter 15. september 2020.
Men det er ikke slut med Eriks Oase som en besøgshave. Der er efterhånden
dukket så mange spændende planter op som også er sjove at have og da opbevaringspladsen er begrænset til de 32 m², så har vi valgt at slutte med fuchsiaer i et større omfang. Men vi siger samtidig velkommen til en lidt anderledes have i 2021. Vi vil stadig bestræbe os på at kunne være et godt bud på en
besøgshave.
Se åbningstider i Eriks Oase på www.eriksoase.dk.

FUCHSIAENS DAG 2020
HUSK !!!
Fuchsiaens Dag er i 2020 d. 26. juli.
Du kan finde pressemeddelelse til brug ved kontakt til lokalpressen,
under medlemssider > downloads på vores hjemmeside:

www.fuchsia.dk
Bestyrelsen håber at så mange som muligt vil støtter op
om dette nye initiativ.
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER
Djursland Fuchsiavenner
Kontaktpersoner:
Hans Jensen 8632 5543
e-mail: egeberg@grenaas.net
Tilmelding til arrangementer på tlf.
2261 1194 el. 8632 5543
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.

Esbjerg og Omegns
Fuchsiavenner
Kontaktpersoner:
John Lindeman 7512 9950
e-mail: golfvej39@me.com
Finn Christiansen 2174 3991
e-mail: rabek@mail.rele.dk

Tirsdag 10. marts 2020 kl. 19.00
Gjesing Fritidscenter
Ordinær generalforsamling iflg. Vedtægterne.
Finn Christiansen er på valg og villig til
genvalg.
Vi slutter af med banko, hvor I som sædvanlig opfordres til at hjælpe klubben med
præmier.
Kaffe og brød medbringes.
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.
Torsdag 28. maj 2020 kl. 19.00
Vi besøger Leo og Marianne Dollerup,
Frejas Allé 10, 6705 Esbjerg Ø, hvor vi bytter stiklinger, som skal være rodfæstede
og navngivne. Kaffe og brød medbringes.
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Fredag 26. juni 2020 kl. 18.30
Vi holder igen grillfest i Tambours Have.
Prisen er uændret kr. 100,- pr. person for
mad og drikkevarer.
Husk bestik, tallerkner og glas.
Tilmelding til bestyrelsen senest 16. juni
2020

Tirsdag 7. juli 2020 kl. 19.00
Vi besøger Jytte og Niels Kirketofte,
Glipstrupvej 26,
Lyhne, 6880 Tarm.
Kaffe og brød medbringes
Søndag 26. juli 2020 Fuchsiaens Dag
Vi holder åben have fra kl. 10.00 - 17.00
Entré kr. 20,00 hos følgende medlemmer:
John Lindemann, Golfvej 39, 6715 Esbjerg
N.
Knud Sørensen, J.L. Heibergs Allé 19, 6700
Esbjerg
Leo Dollerup, Frejas Allé 10, 6705 Esbjerg
Ø.
Finn Christiansen, Østparken 27, Oksbøl
Niels Kirketofte, Glipstrupvej 26, Lyhne,
6880 Tarm
Søndag 9. august 2020 Sommerudflugt
Vi starter fra Grøntorvet kl. 9.30 med forventet hjemkomst kl. 18.00. Vi kører med
Darum Busser og prisen bliver uændret
kr. 150,- pr. person.
Husk mad og drikkevarer og godt humør.
Tilmelding til bestyrelsen senest 30. juli
2020
Mandag 23. november 2020 kl. 19. Juleafslutning
Vi mødes i Gjesing Fritidscenter på 1. sal,
hvor Susan Hansen igen vil fremtrylle
flotte juledekorationer.
Bagefter får vi gløgg og æbleskiver. Evt.
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kaffe skal I selv medbringe. Til slut spiller
vi julebanko, hvor de fremstillede juledekorationer udloddes som præmier.
I bedes selv medbringe en gave til ca. kr.
30.00.
Tilmelding til bestyrelsen senest 13. november 2020.

Fuchsia Klub Vendsyssel
Kontaktpersoner:
Bente Abildgaard 9846 6401
e-mail: hansabild1@gmail.com
Hans Abildgaard 2343 1953
www.fuchsiaevendsyssel.dk
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.

Fuchsia Venner Kolding
Kontaktpersoner:
Jørn Stungdal 7536 4690 / 2296 0569
Doris Nielsen 7551 8715 / 2940 4986
Tirsdag 18. februar 2020 kl. 19.00
Generalforsamling i Kvarterhuset,
Junghansvej 121, 6000 Kolding
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.

Himmerlands Fuchsia Venner
Kontaktpersoner:
Erik Bøjlund Andersen 9835 5495
e-mail: erik.anna@hotmail.dk
Gunhild Ørsnes Christensen 9862 3879

Mandag 9. marts 2020 kl. 14.00
Generalforsamling i Sønderholm Sognegård.

Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.
Mandag 25. maj 2020
Havebesøg eftermiddag.
Søndag 28. juni 2020
Den årlige grill- og hyggedag.
Lørdag 8. august 2020
På tur med madkurv.
Der er ikke fastlagt nogen tur endnu.
Mandag i oktober 2020
Klubmøde i Sønderholm sognegård.
Der er ingen dato og program fastlagt.
Mandag 23. november 2020 kl. 12.30
Julehygge i Sønderholm sognegård.

Midt- Vest Fuchsiavenner
Kontaktpersoner:
Ove Thygesen 2467 9933
e-mail: ov@thygesen.mail.dk
Svend Jørgensen 9756 4455
sjlykkebro@mail.dk

Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS

Trekantens Fuchsiaklub
Kontaktpersoner:
Erling Andreasen 2532 7219
e-mail: annaogerling@c.dk
Erik Lassen 2297 2367
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS
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Fyns Fuchsia Venner
Kontaktpersoner:
Finn Pedersen 6594 2600
e-mail: he.fi@korup-al.dk
Ole Rasmussen 6594 2908
Søndag 1. marts 2020 kl. 13.30
Gartneriet Landstedet, Bogensevej 485,
Odense N. Rundvisning og et kik over de
10.000 m2 store blomsterrige gartneri, hvor
der produceres mere end 200 farver, sorter
og typer af Viola/Stedmoder. Samtidig
produceres omkring 115 farver, sorter og
typer af Haveprimula. Plantesalg. Medbring selv kaffe/te som kan nydes i opvarmet lokale.
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS
Mandag 20. april 2020 kl. 19.00
Odense Kultur og Idrætscenter, Stadionsvej 50,5200 Odense V. Indgang K. Køb af
konkurrence stikling denne aften og evt.
plantebytte. Holger Nielsen har været på
en tur på toppen af Kilimanjaro sammen
med sine to sønner. Dette er der kommet
et foredrag ud af, og en film, som Holger
vil fortælle om, og vise os denne aften.
Medbring selv kaffe/te.
Søndag 24. maj 2020 kl. 13.30
Gartneriet Landstedet, Bogensevej 485,
5270 Odense N. Denne gang er gartneriet
helt anderledes med 100 forskellige udplantningsplanter. Medbring selv kaffe/te.

Lørdag 8. august 2020 kl. 15.00
Ndr. Skovpark 8, 5370 Mesinge. Årets
grillaften er hos Anna og Niels Rasmussen, hvor vi efter den medbragte kaffe/te,
kan gå en tur rundt i området ned til
stranden. Mens grillen tændes, bedømmes
konkurrenceplanterne. HUSK kun en i
hver potte. Medbring kaffe/te, noget til
grillen og halsen og konkurrence planten.
Mandag 5. oktober 2020 kl. 19.00
Odense Kultur og Idrætscenter, Stadionsvej 50,5200 Odense V. Indgang K. Erik
Andersen vil holde et foredrag fra en tur
til Singapore – Australien – Tasmanien.
Medbring selv kaffe/te.
Mandag 7. december 2020 kl. 18.00
Odense Kultur og Idrætscenter, Stadionsvej 50,5200 Odense V. Indgang K. Juleafslutning. Medbring mad og drikke, og en
lille pakke til ca. 25 kr.

Fuchsia Klubben Cascade
Kontaktpersoner:
Carsten Klitgaard 2246 1034
e-mail: kontakt@fuchsia-frv-dk.dk
Susan W Asmusssen 5180 2681
http://www.fuchsia-frv-dk.dk
Adresse for klubmøder: Krudtværksalleen
15 B, 3300 Frederiksværk
Alle klubmøder begynder kl. 14, bortset
fra årsafslutningen der begynder kl. 13
Gæstepris ved foredrag: 50 kr. pr. deltager
inkl. kaffe / kage

Lørdag 18. april 2020
Lørdag 27. juni 2020 kl. 8.00
Generalforsamling DFS
Pendlerplads ved motorvejsafkørsel 54.
Udflugt i henhold til program. Tilmelding
senest mandag 1. april 2020.
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Vestsjællands Fuchsia- og Have Folk
Kontaktpersoner:
Lars Hansen 4127 6200
Susanne Brouer 3040 0080
e-mail: baslys@outlook.dk
Alle vores mødeaftener afholdes såfremt
andet ikke er nævnt i Jyderup Byrådssal,
(biblioteket)Jyderup kl. 19.00
Alle med interesse for have og fuchsiaer
er meget velkommen til at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig – kun til de
arrangementer, hvor det er påkrævet.
Skulle du / I ønske at være med i klubben,
så mød op til et af vores arrangementer.
Alle er velkomne. Husstandskontingent:
100 kr. årligt Kontonr. til klubben:
Reg. nr. 0537 Kontonr. 0000481904
Mobile Pay: 15176
Mandag 17. februar 2020 kl. 19.00
Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling iflg.
vedtægterne, afholdes i Jyderup Byrådssal.
Forslag til behandling senest 14 dage før
til bestyrelsen.
Valg:
Næstformand Ingolf – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Britta - modtager genvalg
Suppleanter:
Jesper Truelsen – modtager genvalg
Britta Westrin – modtager genvalg
Bilagskontrollant:
Pernille Olsbro – modtager genvalg for 1
år
Bilagskontrollant suppleant:
Egon Christensen – modtager genvalg for
1 år

Mandag 16. marts 2020 kl. 19.00
Peter Møller (Liljemanden) vil gerne komme igen. Han medbringer sine fine liljer,
så kom og gør et godt køb. Vi har desuden
fået digitaiseret nogle af de gamle film,
der er optaget i foreningen. Dem vil vi vise
nogle af denne aften.
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS.
Tirsdag 28. april 2020
Besøg hos Ebberup planteskole. Man kan
melde sig ind i klubben og får dermed 4%
rabat. Yderligere procenter gives ikke,
men til gengæld vil de donere gaver til
havemarkedet.
Lørdag 27. april 2020 – Fjelsted Skov Kro
Dansk Fuchsia Selskab generalforsamling
med plantebytte inden.
Kristi Himmelfart – Udlandstur
Turen går i år til Tyskland. Vi har denne
gang indgået samarbejde med Egon’s busser. Se særskilt program vedr. denne tur.
Søndag 17. maj 2020 - Havemarked
Havemarkedet afholdes fra kl. 10 – 13.30
på Ellebjergvej (det grønne område mellem svømmehallen og indkørslen til boldklubben). Igen i år tilbyder vi gratis stadeplads. Eneste krav er at man donerer en
gave til vores tombola.Har du noget du vil
sælge, kan stand tilmeldes til Susanne
Brouer.
Tirsdag 11. juni 2020 kl. 18.30
Åben have hos Morten Clement, Stokkebjergvej 8, 4450 Jyderup. Morten åbner sin
have og træværksted, så kom og vær med
til en hyggelig aften.
Lørdag 20. juni 2020
Grill-Hygge-Aften. Igen i år holder vi
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grillhyggeaften. Anna og Børge har meldt
sig til at holde årets hyggeaften. Vi starter
kl. 16 med kaffe og mulighed for at kigge
rundt i haven. Vi dækker op og hjælper
hinanden med forberedelserne til maden.
Grillen tændes, så vi kan grille ca. kl.
18.30. Hver husstand medbringer en pakke til vores auktion, værdi mindst 50 kr.
Igen i år tager vi selv kød med og bestyrelsen sørger for salat, øl, vand, vin samt
kaffe. Tilmelding til Susanne Brouer senest 10. juni

en øl/vand samt kaffe og småkager. Pris
80 kr. pr. person. Ønsker du kun at spille
banko, kommer du bare kl. 19.00 hvor vi
starter spillet. Pris pr. plade 10 kr.
Tilmelding til Susanne Brouer senest 25.
november.

Nordsjællands Fuchsiavenner
Kontaktpersoner:
Lisbeth Larsen 4717 1202
www.nfv-fuchsia.dk

Søndag 19. juli 2020 kl. 10.00 – 17.00
Søndag 15. marts kl. 14.00 – 17.00
Havemarked hos Grethe og Arne FuchsiaGedevasevang , Hestetangsvej 30, Farum.
gården. Gratis stadeplads. Tilmelding af
Generalforsamling Nordsjællands
salgs-bod senest 10. juli.
Fuchsiavenner. Lotteri.
Lørdag 8. august 2020 kl. 18.30
Åben have. Vi skal besøge Makeupartistens Have, Diegårdsvej 2, 4262 Sandved.
Denne have er på 5000 m2. og indeholder
både blomster og spændende træer.
Der vil være plantesalg. Se evt. på:
https://makeupartistens-have.com/
Mandag 24. august 2020 kl. 18.30
Åben have hos Heidi og Lars, Åsevangsvej 25, 4550 Asnæs. Heidi og Lars har en
meget stor have med masser af fuchsia
også vinterhårdføre, så tag traveskoene på
og hyg jer sammen med andre plantetosser. Der vil være salg af planter.

Lørdag 18. april
Generalforsamling DFS
Søndag 21. juni kl. 14.00 – 17.00
Gedevasevang, Hestetangsvej 30, Farum
Havemarked med køb, salg og byttedag.
Husk alle planter skal være rodfæstede
og navngivne. Lotteri

Lørdag 27. juni
Botanisk Have. Mødested: Kl. 10.45 Gothersgade 128 1128 København K.
Vi får en guidet tur i haven. NFV betaler
entré og guide. Max 30 deltagere.
Efterfølgende er der reserveret bord og
frokostbuffet i Det Græske Spisehus,
Mandag 7. september 2020 kl. 18.30
Fiolstræde 21, 1171 København K.
Åben have hos Bente og Egon, Kastanievej
Prisen for frokostbuffet udgør 68 kr., der
5, Korsør hvor der er masser af flotte fucher for egen regning ligesom drikkevarer.
siaer.
Bindende tilmelding til John senest lørdag
den 13. juni 2020 på tlf. 2992 5415 eller
Mandag 7. december 2020 kl. 18.00 Julebanko. Traditionen tro medbringes én SMS.
pakke pr. husstand til en værdi af mindst
Søndag 26. juli 2020 kl. 10.00 – 17.00
50.00 kr. Derudover er der julehygge med
Åben have hos:
2 stykker smørrebrød og risalamande,
Gunnar Hagedorn,
Ekkodalen 17, 3450 Allerød
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og hos John Ryberg,
Nygårdsvej 1A, 3500 Slangerup
Søndag 2. august
Kør selv tur
Mødested: Esrum Kloster kl. 10.15
Vi får en guidet tur i klostret og haven.
NFV betaler entré og guide. Max antal
deltagere 30.
Bindende tilmelding til John senest søndag den 19. juli på tlf. 2992 5415 eller evt.
SMS.
Efter rundvisningen kører vi til Vinkelvej,
3250 Gilleleje med ankomst ca. kl. 13.00,
hvor vi besøger Heidi og Kristian Jensen.
Mellem kl. 13.00 – 14.00 nyder vi vores
medbragte madkurv i Heidi og Kristians
have. Tag gerne lidt kaffe og kage med.
Hvis der er plads i bilen, må du også gerne tage en klapstol med. Efter spisning er
der rundvisning i haven.
Lørdag 8. august kl. 10.00 – 15.00
Country Fayre, Præstegårdshaven, Birkerød. Vi udstiller fuchsiaer og sælger, hvis
der er planter fra medlemmerne.

Søndag 15. november 2020 14.00 – 17.00
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej
30, Farum.
Julehygge med gløgg og æbleskiver.
Julebanko med mange flotte gevinster.
Fremlæggelse af årsprogram for 2021.

Øst- og Sydsjællands Fuchsiaklub
Kontaktpersoner:
Ida Mikkelsen 5658 8886 / 2929 7223
e-mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk
Hanne Lauridsen 2179 2078
www.fuchsiaklubben.dk
Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien
Søndag 9. februar 2020 kl 14.00
Generalforsamling ifølge dagsorden.
Efter generalforsamlingen Tennas video
fra busturen til Bornholm. Herefter kaffe
og lagkage. Husk gevinster til lotteri.

Søndag 15. marts 2020 kl. 14.00
Forårsmøde med foredrag af Poul-Erik
Tirsdag 1. september
Budde der kommer og fortæller om fuchHusk at bestille de materialer du skal bru- siaer og andre af de mange planter han
ge i efteråret. Bestilling til Gunnar Hageogså dyrker. Kaffe og kage, lotteri. Husk
dorn på e-mail: mghagedorn@tdcadsl.dk gevinster til lotteri.
eller tlf. 4045 4353 senest søndag den 6.
september.
Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS
Lørdag 5. september
Årsmøde DFS
Søndag 7. juni 2020 kl. 10.00 – 14.00
Se nærmere i bladet FUCHSIA
Plantemarked i Vordingborghallen, Skolegade 1, Vordingborg. For stadeplads
Søndag 20. september kl. 14.00 – 17.00
kontakt Hanne Lauridsen tlf. 2179 2078
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej
30, Farum.
Dato for kør selv tur meddeles senere.
Havemarked: Bytte og salg. Har du en
fuchsia for meget, eller har du delt en
Dato for l dags tur til Fyn meddeles senestaude, så kom med alt, der er haverelate- re.
ret.
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Søndag 26. juli 2020
Mere herom senere.

Fuchsiaens Dag

Lørdag 5. september 2020
Årsmøde DFS
Søndag 4. oktober 2020 kl. 14.00
Efterårsmøde, mere herom senere.
Kaffe og kage, lotteri.
Husk gevinster til lotteri.
Søndag 22. november 2020 kl. 13.00
Julemøde med tilmelding.
Husk gevinster til lotteri.

Lolland-Falster Fuchsiavenner
Kontaktpersoner:
Inge Lise Hansen 5129 7547
e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com
www.lf-fuchsiavenner.dk

Lørdag 18. april 2020
Generalforsamling DFS

Nye kontaktpersoner i lokalklubberne.
Giv venligst besked til: Hanne Lauridsen
redaktionssekretaer@fuchsia.dk
hvis der skal ske ændringer eller tilføjelser. Ved hver klub kan anføres
2 kontaktpersoner, 1 e-mail adresse og 1 web-adresse.
Kontaktpersonens medlemsnummer bedes oplyst,
hvis der skal ændres i de nuværende navne.
Husk også! At alt lokalklubstof også skal sendes til ovenstående.
Frist for indsendelse af stof til næste blad er 15. marts.

Swingtime

Foto: Niels Kruse Andersen
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Fortsat fra side 3



Bladet bliver lagt elektronisk op på vores hjemmeside, med alle muligheder for at bladre, forstørre og udskrive. (Du vil kunne finde et eksempel
på vores hjemmeside under Medlemssider, Seneste blad)



Samt antallet af bestyrelses-møder reduceres til 2 årlige møder. Dette vil
gøre, at vi vil være i stand til at opretholde selskabet med den tendens vi
desværre oplever med stadig færre medlemmer.

Hvis generalforsamlingen 2020 beslutter ovenstående ændringer, vil de få
virkning fra 2021.
Vi anser det for af afgørende betydning, at vi fastholder de 2 årlige medlemsmøder; Generalforsamling og Årsmøde.
Vi håber du vil være indstillet på at stemme for disse forslag på generalforsamlingen. Alternativet er nedlukning af selskabet.
På den kommende generalforsamling har Jan Larsen sagt ja til at holde et indlæg om vinterhårdføre fuchsiaer.
Med hensyn til ”Fuchsiaens dag”, som blev foreslået på sidste års generalforsamling, og som nu er fastlagt til sidste søndag i juli, kan vi allerede nu se flere lokalklubber planlægge med åbne haver. Der vil blive lavet en pressemeddelelse som ligger på hjemmesiden under ”Downloads”. Det er planen at lokalklubberne kan bruge denne når lokalvisernes redaktioner skal kontaktes.
Samtidig ved vi nu, at årets medlemsmøde d. 5. september bliver afholdt af
Midt Vest Fuchsiavenner.
Jeg vil håbe, vi snart igen kan begynde at se fremad og nyde de snart spirende
stiklinger og solen, der langsomt varmer jorden og luften op. Da begynder
året rigtig for havefolkene.
Jeg ønsker alle et godt forår
Lars Mygh
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SALGSARTIKLER

EMBLEM
30 kr.
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POSTKORT
med kuverter
5 stk. 35 kr.

TASKE MED
FUCHSIA MOTIV
85 kr.

SMÅ DOBBELTE KORT.
10 stk. 9 kr.

GÆSTEHÅNDKLÆDE
Model A - hvid 110 kr.
40 cm. x 60 cm.

GÆSTEHÅNDKLÆDE
Model B - beige 110 kr.
40 cm. x 60 cm.

Håndklæde
175 kr.
50 cm. x 100 cm.

Badehåndklæde
235 kr.
70 cm. x 140 cm.


Dansk Fuchsia Selskab

BESTILLINGSLISTE

Dansk Fuchsia Selskabs Salgsartikler
v/Henning Andersen, Kløvervænget 9, 5591 Gelsted ,
tlf. 2176 8735 e-mail: bogformidling@fuchsia.dk
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

stk. . Fuchsias: A Colour Guide
Eng. 800 billeder
stk. . Fuchsias: The New Cultivars Eng. 500 billeder
stk. . Dyrkningsvejledning af Villy Mougaard. Dansk
stk. . Wildformen der Fuchsia
stk. . DFS Emblem, fås med sikkerhedsnål eller reversnål
ark. . Brevmærker DFS, 24 stk. pr. ark
stk. . Taske med fuchsiamotiv
pk. .. Karate, 10 g til 10 l insektmiddel (inkl. porto)
stk. . Gavekort på et årskontingent
pk. .. Postkort, 5 stk. dobbelte, fuchsiamotiv, inkl. kuverter
pk. .. Små dobbelte kort, fuchsiamotiv, 10 stk.
stk... CD 1 år med fuchsia (inkl. porto)
stk. Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model A - hvid
stk. Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model B - beige
stk. Håndklæde med fuchsiamotiv - hvid
stk. Badehåndklæde med fuchsiamotiv - hvid

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

315,00
315,00
35,00
185,00
30,00
24,00
85,00
25,00
200,00
35,00
9,00
29,00
110,00
110,00
175,00
235,00

NB Porto ved forsendelse tillægges.

Navn:..........................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................
Postnr.: .................................... By:
Tlf.:........................................... Medlemsnr.:………………………………………
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BUSTUR TIL TYSKLAND 2019
Nordsjællands Fuchsia Venner´s Tysklandstur i Kristi Himmelfartsferien.
Det var med store forventninger, at vi startede ud fra Farum torsdag d. 30/5,
både fordi det lykkedes os at få tilmeldinger nok til at gennemføre, og fordi vi
var på ukendt territorium med hensyn til de gartnerier, vi havde fundet.
I Celle ankom vi til frokost, og
det er en rigtig hyggelig by, som
man sagtens kan aflægge et besøg en anden gang. Efter at have
tanket op, kørte vi videre til
Braunschweig, hvor vi skulle
overnatte en enkelt nat på Mercure Hotel Atrium. Godt mellemklassehotel, ok middag og
fin morgenmad.

Efter morgenmaden fredag kørte vi en kort strækning til Wolfsburg, hvor vi
besøgte Gärtnerei Bechtel og vi blev modtaget hjerteligt, da vi ankom.
Jan Bechtel fortalte
lidt om sit smukke
gartneri og butik,
hvor man kunne få
opfyldt sine ønsker til
både planter og
brugskunst. Så blev vi
sluppet løs i fuchsiadrivhusene, hvor der
var rigtig mange flotte planter – 3 stk. i
hver potte. Skønt Jan
mente, at der ikke var
ret mange tilbage,
synes vi, at der var et
stort udvalg og der blev købt godt ind.
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Derfra kørte vi videre til Potsdam, hvor vi besøgte den dejlige slotspark ved
Schoss Sanssouci, hvor der er kønne historiske bygninger, og en dejlig udsigt
til springvand, samt for os haveelskere de spøjse drivhuse nedenfor trapperne
fra en svunden tid, og det store Orangeri og den kinesiske tepavillon. Omkring kl. 17 var vi ved hotel Amber Econtel Berlin-Charlottenburg, med god
tid til at hvile sig lidt før, vi skulle finde et sted spise, da Berlin er et sted, der
byder på alskens kulinariske oplevelser, så vi havde kun morgenmad med på
hotellet.
Lørdag stod i Berlins tegn, og vi lagde ud med en 3-timers guidet rundtur
med en dansk kvinde, der har boet der i ca. 40 år. Hun viste os både nogle af
de kendte steder, men også nogle for de fleste ukendte steder og bygninger,
der fik nogle sjove anekdoter med på vejen. Anette ved, hvad der er at vide
om byen, deres politikere og kælenavne. Fin start på dagen, der fortsatte i Botanische Garten Berlin med godt vejr. De smukke drivhuse trak ikke vildt meget, men flotte at se på udefra også og vi søgte skyggen under træer, hvor vi
kunne finde den.
Eftermiddagen blev tilbragt enten på hotellet, eller en tur ud at ose lidt i en
gågade med indlagt cafépause, som nogle af os valgte. Hyggeligt samvær hele
vejen rundt.
Søndag var hjemrejsedag, men først
skulle vi lige omkring Gärtnerei Schlestein, der har en lang tradition for at
dyrke fuchsiaer.

Tekst og foto: Lette Hansen

De havde også meget fine planter, så bussen
blev fyldt godt op, før vi vendte næsen mod
Rostock. Vi landede i Farum omkring kl. 18.00
glade, trætte og mætte af oplevelserne. Man
behøver ikke, at køre så langt, for at få en god
oplevelse med fuchsiaer, og vi prioriterer efterhånden kortere dagsdistancer, så vi ikke skal
sidde så længe i bussen.
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MEDLEMMERNES GRATISANNONCER
Der tilbydes hvert medlem 1 (èn) gratis annonce pr. år
Annoncen må max fylde 1/8 side
Annoncen skal være relateret til haveartikler, planter eller plantetilbehør.
Ønskes yderligere annoncer er priserne som anført herunder.
Evt. hjælp til opsætning af annoncen er vederlagsfri.
Ovennævnte gratis tilbud om annoncering gælder ikke firmaer.
Ønske om optagelse af gratis annonce sendes til Finn G. Pedersen
Andre annoncer, størrelser og priser (der tillægges moms )
Sort/hvid: 1/1 side .........................................kr. 1.000
3/4 side .........................................kr. 750
1/2 side .........................................kr. 500
1/4 side .........................................kr. 250
1/8 side .........................................kr. 125
Streamers — højde 18 mm ..........kr. 125
Ønske om optagelse af andre annoncer sendes til Finn G. Pedersen

Her kunne din annonce være.

FORSIDE 2020
Der er indkommet 8 forslag til forsidebillede for 2020. Blandt de indkomne forslag har
bestyrelsen valgt ’Remenbering Claire’.
Billedet er indsendt af Finn G. Pedersen.
Finn G. Pedersen vil ved først givne lejlighed få overrakt 2 flasker rødvin.
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NYTTIGE DATOER 2020
15. marts

Sidste tilmelding til Åbne haver 2020

18. april

Generalforsamling Fjelsted Skov Kro med plantebytte.

7. juni

Plantemarked i Vordingborghallen 10.00 - 14.00

26. juli

Fuchsiaens Dag

8. august

Country Fayre, Præstegårdshaven, Birkerød 10.00 - 15.00

5. september

Årsmøde i Jylland. Midt- Vest Fuchsiavenner

ÅBNE HAVER 2020
Så er det tid til at tilmelde sig Åben Have 2020.
Hvis du er en af dem, der kan lide at komme rundt og se andres haver og få
en god havesnak, skulle du måske også overveje at åbne din egen have for
interesserede. Er I flere i samme område, er det en god idé at holde Åben Have samme dato, så de, der kommer langvejs fra, kan besøge flere haver samme
dag.
Tilmelding til Åbne Haver skal sendes til:
Hanne Lauridsen, Hyldevænget 9, 4652 Hårlev
eller på mail: redaktionssekretaer@fuchsia.dk
Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse, medlemsnummer og en kort beskrivelse af haven (max 60 ord), angivelse af, hvornår man ønsker at holde
Åben Have, samt evt. entré. Ønsker man et billede i bladet, skal dette medsendes som jpg-fil.
Bestyrelsen håber på, at rigtig mange vil åbne deres have for andre haveinteresserede i 2020, så man med bladet i hånden kan planlægge en havetur.
De medlemmer, der havde Åben Have i 2019, vil blive kontaktet direkte.
Sidste frist for tilmelding er 15. marts 2020
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Du kan læse mange artikler om dyrkningen af
fuchsia i bladet og på hjemmesiden.
Du kan låne fuchsiabøger og DVD’er/CD’er i
Dansk Fuchsia Selskabs Bibliotek.
Du kan købe fuchsiabøger, fuchsiasmykker og
- meget meget mere til medlemspriser.
Du får orentering om møder/arrangementer i
alle landets lokalklubber.
Du kan få kontakt til fuchsiafaddere, der kan
hjælpe med at løse problemer med dine
fuchsia.
Du kan hvert år deltage i generalforsamlinger og
årsmøder.
Du får mulighed for at følge med i, hvad der
sker internationalt gennem Euro-Fuchsia.
Du kan være med til at gøre
Dansk Fuchsia Selskab endnu bedre.

Slut op om Dansk Fuchsia Selskab

PRinfoTrekroner AS - www.pt.nu

Du får adgang til alle selskabets medlemssider
på www.fuchsia.dk

Fuchsia Selskab - Gunnar Hagedorn, Ekkodalen 17, 3450 Allerød

Du modtager hvert år 4 numre af medlemsbladet FUCHSIA.

Afsender: Dansk

Medlemsfordele
i Dansk Fuchsia Selskab

