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Så blev det endelig sommer, i hvert fald ifølge kalenderen. 
Om vi får en sommer som sidste år, må tiden vise. 
 
På nuværende tidspunkt har der været enkelte kommen-
tarer på mit seneste indlæg i februar-udgaven af 
”Fuchsia”. Hvilket udmøntede sig i et konkret forslag til 
generalforsamlingen. I skrivende stund kendes resultatet 
af generalforsamlingen ikke, idet vi lige har afholdt vores 
generalforsamling der vil blive nærmere beskrevet i næste 
udgave af ”Fuchsia” . 

 
At vi her i landet ikke er de eneste, der har udfordringer med hensyn til at 
fastholde medlemmer, ses også tydeligt i dagsordenen til Eurofuchsia mødet 
til august. Mere herom senere. 
 
Årsmødet bliver som bekendt i år på Fyn, detaljeret program kommer i næste 
nummer.  

 
Lars Mygh 

FORMANDEN HAR ORDET 

En mur af ’Leverkusen’ 
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ÅBNE HAVER I JYLLAND 2019 

Finn Christiansen 
Østparken 27 
6840 Oksbøl   
E-mail: rabek@mail.tele.dk 
Tlf. 7527 1891, 2174 3991 
  

Ca. 1000 m2 samlerhave med 
950 forskellige stauder og sten-
bedsplanter, 225 forskellige 
fuchsiaer, sukkulenter, 30 forsk. 
pelargonier, vandparti, 2 driv-
huse og urtehave. 
Åben efter aftale. 

 
Annie og Bent Houborg  
Hannerupvej 5 6900 Skjern  
Tlf. 2022 5374 
www.norregaard-fuchsiari.dk 
 
Hej alle have- og fuchsiaelske-
re. Igen i år holder vi åben have 
for at vise hvad vi har lavet om 

i haven. Vi har lavet det, så vi 
får lokket gæsterne hele vejen 
rundt i haven og håber at de 
har lyst til at se det, vi har lavet. 
Vi har også gjort sådan at haven 
er nemmere at holde, da vi jo 
ikke bliver yngre. 

Vi holder åbent følgende sønda-
ge: 
16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8, 
25/8, 1/9 
kl. 10.00 -16.00   
Entre’ 20 kr. 
Kaffe og mad kan nydes i ha-
ven.  
 

Else og Niels Ejner Carlsen 
Thorsvej 7, 8500 Grenaa     
Tlf. 4159 2157 
e– mail: thors7@stofanet.dk 
 
Haven er på 1000 m2 med en 
mangfoldighed af planter. Imel-

mailto:thors7@stofanet.dk
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lem de ca. 100 rhododendron er 
her vinterhårdføre fuchsiaer og 
kaktus, dværgvækster, udplan-
tede duftpelargonier samt  
vildarter. Her er 3 læhuse / 1 
”drivhus” med 500 forskellige 
(skal vi sige ”anderledes”) pe-
largonier. Rundturen slutter af 
ved vores fuchsiaer – og en kop 
kaffe.                     
Lidt plante- / stiklingesalg. 
Skal eller vil du/I have dagen 
”fyldt ud” (udflugt), kan vi fo-
reslå yderligere 2 anderledes 
haver, som ligger inden for en 
afstand af bare 10 km.. (et besøg 
værd). 
Åben have efter aftale på mail. 
 
Erling Andreasen 
Engholmvej 5, Eriknauer 
8700 Horsens 
Tlf. 2532 7219 
mail.: annaogerling@c.dk  

En 800m² have med stauder og 

2 havedamme med vandløb, 
urtehave med højbede og 2 
drivhuse, samt ca. 500 fuchsia-
planter fordelt på ca. 150 slags. 
Der købes kun små planter, og 
alt laves ud fra dem. Også alle 
opstammede. Det ene drivhus 
bruges kun til opformering. 
Kom og få en havesnak, der er 
kaffe og te.  
Åbent den 3. august fra 10 til 
16. 
Gratis adgang. 
 
Inger og Peter Deichmann 
Ehlersvej 6, 8740 Brædstrup 
Tlf. 2917 1883 
 

Vi holder "åben have" den 20. 
og 21. juli fra klokken 10.00 
til 16.00. Vi har ca. 1000 m2 
have med 250 forskellige 
fuchsiaer. Jeg har stiklinger af 
dem alle. Derudover sælger 
jeg også nogle af de gamle 
planter. Vi var en tur i Holland 
i 2018, for af få nye spænden-
de planter med hjem. Udover 
fuchsiaer er der en del pelar-
goniaer og lidt georginer. 

 
 
 

https://maps.google.com/?q=Engholmvej+5%0D+Eriknauer+%0D+8700+Horsens&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Engholmvej+5%0D+Eriknauer+%0D+8700+Horsens&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Engholmvej+5%0D+Eriknauer+%0D+8700+Horsens&entry=gmail&source=g
mailto:annaogerling@c.dk
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Eriks Oase,  
v/Vivi Larsen og Erik Hansen 
Blangstedgårdsvej 85 
5220 Odense SØ   

6615 9977 – 6077 8534 
 
Haven, som er et oplagt ud-
flugtsmål, har en botanisk 
mangfoldighed af planter for-
delt på 1800 m².  
Opbygning af haven er sket 
med inspiration fra utallige ha-
vebesøg. 
Der er dagliljer, liljer, engle-
trompeter, staudebede og me-
get mere. I drivhuset på 32 m² 
er der mange spændende plan-
ter, bl.a. en større pelargonie-
samling og mormorplanter.  
Hyggelig romantisk opbygning 
af haven med flere haverum. 
Kørestolsvenlig med brede 

ÅBNE HAVER PÅ FYN 2019 

jævne gange. Flere hyggekroge, 
både i det fri og overdækket, 
hvor medbragt mad/kaffe kan 
nydes. Der er 34 m² havestue 
som også kan benyttes. 
Se i øvrigt mere information / 
ændringer på: 
www.eriksoase.dk 
Har du/I brug for hjælp til at 
finde andre besøgshaver hjæl-
per vi gerne. 
 
Åbningstider: 
Lør/søn 06./07. juli kl. 10 – 17 
Lør/søn 13./14. juli kl. 10 – 17  
Lør/søn 20./21. juli kl. 10 – 17 
Øvrige dage og selskaber kun 
efter aftale på: 
eriksoase@live.dk  
Eller tlf. 6615 9977 eller mobil: 
6077 8534 
 
Plantesalg. 
 
Kontakt: eriksoase@live.dk 
Hjemmeside: 
www.eriksoase.dk 
 
Entré: Voksne 20 kr.  
Børn gratis. 
 
Hunde ingen adgang. 

mailto:eriksoase@live.dk
http://www.eriksoase.dk
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Fuchsiahave i Aarup 
v/Erik Andersen & Inge Al-
brekt 
Æblehaven 37, Ormehøj 
5560 Aarup, Tlf: 2380 7266 

Der er ingen græsplæne, men 
fliser lagt som havegange.  

Derfor er haven meget handi-
capvenlig. Hævede bede med 
en meget varieret beplantning, 
hvori man finder lidt fuchsiaer. 
Vandparti på 5000 l. regnvands-
depot. Måske en idé til andre. 
Haven fremstår med en meget 
høj vedligeholdelsesgrad. 
Medbragt mad og kaffe kan ny-
des i udestue eller lysthus. 
Lørdag/søndag den 06. og 07. 
juli kl. 10.00 – 17.00. 
Lørdag/søndag den 13. og 
14.juli kl. 10.00 – 17.00. 
Øvrige dage og større selskaber 
efter aftale. 
Entre’: 20 kr. 

Gunnar Hagedorn 
Ekkodalen 17 
3450 Allerød 
 
Parcelhushave på 832 m2 anlagt 
med rhododendronbed, staude-
bed med naturstenssti gennem, 
samt et lille stenbed. Vi har 2 
terrasser heraf er en rund med 
pergola. Af fuchsiaer har vi ca. 
140 forskellige arter. 
 
Åben: Søndag 21. juli kl. 10.00 - 
17.00. 

 
 

 
 

ÅBNE HAVER PÅ SJÆLLAND / LOLLAND-FALSTER 2019 
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John Ryberg & Lette Hansen 
Nygårdsvej 1A 3550  Slangerup 
Tlf. 2992 5415 

Parcelhushave på ca. 800 m2 
med ca. 150 forskellige fuchsia-
er. 
Heraf hænger der ca. 35 i en 
stor magnolie fra 1925. 
Derudover mange forskellige 
stauder. 
Åben: 
Søndag 21. juli kl. 10.00 - 17.00 
med salg af stiklinger. 
Eller efter aftale. 
 
FUCHSIAGAARDEN   
v/ Arne Knudsen – 5825 0445 
og  Grethe Møller – 5196 7960 
Storkevej 6,  Hallebyore,  
4450 Jyderup  
 
Have på 18000 m2 med flere 
bord/bænkesæt. 

Der er ca. 1000 fuchsiaer. For-
skellige slags hortensiaer, eng-
letrompeter, rhododendron, 
azaleaer, div. træer og buske. 
Havebassin, samt stort område 
med stier, hvor man kan gå 
rundt og nyde naturen. 
Medbragt mad/drikke må ny-
des i haven. Gode parkerings-
forhold. 
Entré efter behag. 
Hunde ingen adgang. 
Stiklinge/plantesalg. 

Åben 10.00 – 17.00. 
22.-23./6, 6.-7./7, 20.-21./7, 3.-
4./8, 17.-18./8, 31./8-1./9 samt 
efter aftale. 
 
Havefestival og Åben Have   
24. – 25. aug. 2019 10.00-17.00 
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Havemarked og Åben Have  
14. juli 2019 10.00-17.00 
Gratis stadeplads (Tilmelding 
af boder senest 6/7-2019). 
 
 Kaj Jakobsen 
”Kajs-fuchsia” 
Fælledvej 20, Rønnebæk 
4700 Næstved 
tlf. 5573 0233, mobil: 2230 6456 
www.kajs-fuchsia.dk 

 
Vores grund på 1200 m2  er for 
det meste overfyldt med fuchsi-
aer, ca. 500 forskellige, men der 
er også andre planter imellem. 
Der er et havebassin, staudebe-
de, træer og buske. Det er ikke 
en ”friseret” have, men en ha-
ve, som kan tåle at blive brugt, 
også af vores hund. 
 
 

Vi har åben have på følgende 
dage: 
Skærtorsdag og Langfredag 18. 
og 19. april 
St. Bededag 17. - 18. og 19. maj 
Lørdag 25. maj 
Lørdag 15. og Søndag 16. juni  
Lørdag 20. juli og Søndag 21. 
juli  
Lørdag 17. august   
Havefestival Lørdag 24. august 
og Søndag 25. august  
Lørdag 21. september og Søn-
dag 22. september. 
Alle dage kl. 10.00 - 15.00 An-
dre dage efter aftale: 2230 6456 
Salg af stiklinger kr. 15,-  
1 1/2 l. potter kr. 25,- Større 
planter til div. priser. 
Åben for salg alle dage fra kl. 
9.00 - 20.00 ( med forbehold ) 
Aftal tid på 2230 6456 eller  
5573 0233 mail: 
22kajj@gmail.com 
 
Aase og Poul Erik Larsen 
A. P. Hansensvej 15 
4780 Stege  Tlf. 5581 5106  
  
Parcelhushave på ca. 780 m2  

med mange forskellige planter. 
Haven er forsøgt anlagt, så der 
er noget der blomstrer fra det 

http://www.kajs-fuchsia.dk/
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tidlige forår til sent  efterår. Af 
planter kan nævnes rhododen-
dron, azaleaer, roser, fuchsiaer, 
sommerblomster og syriske ro-
ser. Af fuchsiaer er der ca. 250 
fordelt på alle typer.  
Åben efter aftale, samt  
søndag 28. juli kl. 9.00 - 16.00. 
 
Else og Bent Carlsson 
Hagesvej 24, 4900 Nakskov  
Tlf.4150 3171 
E-mail: 
bent.carlsson@youmail.dk  
www.carlssons-fuchsia.dk 

Alle interesserede inviteres til 
åben have arrangement. I haven 
er der mulighed for at se fuchsi-
aer og pelargonier i rigtig man-
ge farver og varianter, desuden 
er der også et vandparti, sten-
bed med alpine planter og suk-
kulenter, surbundsbed med 

 rhododendron, azaleaer, hor-
tensiaer og hostaer. 
Et mindre plantesalg. 
Åben efter aftale samt lør./søn. 
6.-7. juli kl. 10.00 - 15.00 
 
Paradishaven 
v/ Karin og Jørgen Høj 
Gallevej 64, Utterslev 
4913 Hornslunde Tlf. 5493 4050 
www.paradishaven-lolland.dk 
E-mail: karin.hoej@paradis.dk 
 
Kom og se vores paradis med 
stauder, ca. 800 fuchsiaer, 1000 
dahliaer, 500 rhododendron, 
500 roser, hosta, iris, liljer, dag-
liljer, alpine bede, primulaer, 
løgvækster, vindruer, madur-
ter, vandbassin. Espalier med 
slyngplanter, træer, buske m.m. 
Der er borde og stole i haven, 
hvor I kan nyde jeres kaffe. 
Haven er åben fra 1. maj – 30. 
september fra 10.00 – 17.00.  
Mandage lukket. 

http://www.paradishaven-lolland.dk
mailto:karin.hoej@paradis.dk
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ANNONCER 

Åbne Haver 2020 

Skulle du, efter at have været på havebesøg, få lyst til  at åbne din have for andre haveinteressere-
de næste år, kan du tilmelde dig til nedenstående. Tilmeldingen skal indeholde en kort beskrivel-

se af haven, max 60 ord samt angivelse af åbningstidspunkter og evt. entré. 
Tilmelding sendes senest 15. marts 2020 til: 

Hanne Lauridsen 

Hyldevænget 9, 4652 Hårlev 

Tlf.: 2179 2078 

redaktionssekretaer@fuchsia.dk  
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VINTERHÅRDFØRE 

Nyt fra de hårdføre – 2018 
 

Tørke-tørke-tørke! 
 
Hvordan klarede de hårdføre fuchsias sig sådan en sommer? 
For de veletablerede planter var tørken ikke en decideret katastrofe, om end 
det selvfølgelig kunne mærkes.  
 
Der var enkelte planter der gik ud, eks. Procumbens Argenta. Planterne var 
længe om at komme i gang og havde det svært, der var dog ingen magellani-
casorter, der havde problemer med at overleve. Gamle planter med stort rod-
net, som Celia Smedley, Lena, Peter Pan, Rose of Denmark, Walz Polka og 
mange flere klarede sig helt fint igennem den tørre periode. 
 
Hvor vi faktisk undtagelsesvist følte vi måtte vande, var ved planter, der først 
var sat året før (2017), som f.eks. Fuksie Foetsie, Prince of Orange, Rosea, Tha-
mar, Walz Jubelteen og White King. De nåede ikke blive så store, men nåede 
dog at blomstre henne i september, 
da der kom en smule regn og tempe-
raturen faldt. 
 
Vi havde også sat to mag. Arauco i 
2017, som, ikke overraskende, klare-
de året rigtig fint, og sikken fornøjel-
se!  
 
Her midt i marts, har vi stadig ikke 
haft ret meget frost, så vi er optimisti-
ske med overlevelseskvotienten for 
alle de planter, der står i jorden. 
 
Det skal naturligvis også bemærkes, at vi ikke plantede nogle nye hårdføre 
fuchsiaer sidste år, for det bør ske senest midt i august og der var jo som be-
kendt alt for tørt. 
 
Dermed ikke sagt, at haven har stået stille. Vi har anlagt et nyt bed med andre 
buske og har masser af andre planer for haven, så den altid er et besøg værd. 
 

F.M. ARAUCO 
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Plantemarked 
 
Vi holder traditionen tro have-/plantemarked den 2. lørdag i juli, 13. juli 2019. 
Markedet bliver også annonceret i Haveselskabet, så der plejer at komme sta-
deholdere, med et bredt spekter af planter. Markedet er gratis for både besø-
gende og stadeholdere.  
Læs mere på vores hjemmeside www.lerbjerggaard.website Evt. tilmelding 
på: lerbjerggaard@hotmail.com 
 
Havevandring 
 
Vi holder havevandring lørdag den 21. september kl. 13.30. Turen forventes at 
tage ca. 2 timer og vi serverer kaffe og kage bagefter. Entre’: 10 kr. for med-
lemmer af Fuchsiaselskabet og Haveselskabet, 30 kr. for ikke-medlemmer. 
Mulighed for køb af planter. 
 
Hvis I ikke kan komme til havemarkedet eller havevandringen, er I velkomne 
til at kontakte os for besøg på et andet tidspunkt; lerbjerggaard@hotmail.com. 
Vi tager altid gerne en havesnak. 
 
Andres erfaringer 
 
En bøn: vi vil meget gerne høre fra andre med hårdføre fuchsiaer, om jeres 
erfaringer vedr. graden af hårdførhed, især i sammenhæng med vintertempe-
raturer og jordbund, osv. Vi prøver at samle en database med oplysninger, så 
vi også kan guide folk til en større succes. 
Vi har forsøgt at skabe interesse om Fuchsia galmiden via Haveselskabet, 
selvfølgelig med henvisning til Fuchsiaselskabet. Det er rystende så mange, 
der enten er uvidende eller ligeglade, så en større udbredelse af kendskabet 
hertil er nødvendig. 
 
Vi har set og forstået formandens indlæg i det sidste blad, så derfor har vi lagt 
links ind på vor egen hjemmeside til Fuchsiaselskabet med forside og tilmel-
ding. www.lerbjerggaard.website 
Både på vort marked og i vore reklamer for markedet, er der fokus på Fuch-
siaselskabet. 
 
Kia & Jan 
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Status pr. 31. december 2018 

Botaniske Fuchsia - 13. del 
Henk Hoefakker 

 

Her kommer så beskrivelsen af de sidste 6 arter i Sektion Hemsleyella: 
 

Fuchsia mezae blev første gang fundet i 1965 i 
Peru i en højde af 2350 m af en samler ved 
navn Meza (deraf artsnavnet). Den er endnu 
ukendt for de fleste, og det handler da også 
om en plante på kun en halv meters højde. De 
stift oprette stængler er som oftest nøgne med 
modsatstillede bladanlæg. Nye blade og 
blomster viser sig på korte sideskud, De rosa 
blomster er 5 cm lange med grønne spidser 
på bægerbladene. Jeg har af Gerard Rosema 
fået en stikling af en ukendt art F. inconnu ’de 
Laco’ (F. mezae?), som han har hjembragt fra 
Frankrig. Jeg har en stærk formodning om, at 
det drejer sig om F. mezae. Gerards plante har 
lige blomstret, og derfor har jeg kunnet foto-
grafere den. 
 

Fuchsia nana er en art fra de bolivianske An-
desbjerge, hvor den vokser nær trægrænsen i 
3000 - 3700 m højde. Den er opret voksende, 
men den forekommer også i buskform. Findes 
som regel i klippespalter. Ofte forekommer  
den også epiphytisk i træer. Den har kobberfarvede knolde med talrige udlø-
bere. Bladene er tynde og grønne med et rødligt skær og sidder spredt. De 
små blade er indtil 35 mm lange og 2 mm brede, bladranden er let tandet. De 
ca. 4,5 cm lange blomster er lys røde med en purpur ring ved overgangen til 
bægeret. Arten blev fundet allerede i 1950, men blev først beskrevet i 1985 af 
Paul Berry. Betegnelsen ”nana” betyder dværgagtig. Navnet skyldes vækst-
formen. 
 

Fuchsia pilaloensis er den næste art. Den vokser i højder mellem 2400 m og 3150 
m i de fugtige og kolde skove i et lille område i det vestlige Ecuador oven over 
den lille by Pilaló i provinsen Cotopaxi. Som det sikkert vil være bemærket 
skyldes navnet på denne art navnet på den lille by i hvis nærhed den vokser.  

F. inconnu ’de Laco’ 
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Den blev navngivet og beskrevet af Paul 
Berry i 1985.  Den findes som små krafti-
ge planter 0,5 - 1 m høje eller som lian-
agtige vækster med lange, rankende 
stængler. Den vokser til dels også 
epiphytisk i træerne med lange, hæn-
gende grene på op til 8 m længde. Den 
har mange små lysfarvede knolde. De 
store smalt ovale blade sidder oftest 
spredt, men kan også af og til forekom-
me med modsat bladstilling. F. pilaloen-
sis blomstrer i det tidlige forår i store 
duske i spidsen på de nøgne stængler. 
De prægtige 7,5 cm lange blomster er lys 
rosa med grønne spidser på bægerbla-
dene. 
 

 
 
 

Fuchsia salicifolia var den fjerde kroneløse fuchsia, som i året 1875 blev beskre-
vet af Hemsley. Den vokser i de fugtige skove fra det sydlige Peru 
(Departement Cuzco og Puno) til Bolivia (Departement La Paz). Den vokser 
som busk, epiphytisk på træstubbe eller ofte mellem klipperne. Grenene vok-
ser ofte meterlangt under mosset langs træstubbene. Arten har smukke runde 
knolde på 2-3 cm i tværsnit. Bladene er smalle og lancetagtige og indtil 16 cm 
lange - næsten som græsblade. Og da græs bærer det latinske navn salix, for-
nemmer man også, hvorfra navnet på denne art stammer. Salicifolia betyder 
græsbladagtig. De smukke blomster er rosarøde, medens bægeret er noget 
lysere. I overgangen til bægeret ser man undertiden en purpur ring. Bæger-
bladene er som hos F. insignis noget tilbagebøjede. 
 

Fuchsia tillettiana er en meget smuk art fra den venezuelanske side af Andes-
bjergene og blev i 1972 beskrevet af Philip Munz. Han navngav den efter den 
amerikanske botaniker Stephen S. Tiller, som fandt planten og overbeviste 
Munz om, at denne art endnu ikke var beskrevet. Den vokser som en 0,5-2,5 
m høj busk, som klatreplante mellem fjeldene - eller med op til 10 m lange 
stængler epiphytisk i træer. Den har fortykkede rødder og ældre planter har 
som regel også små knolde. De lianagtigt højtvoksende stængler forgrener sig 
også ofte med buskagtige nedhængende grene, som kan opleves nedefra. Bla-

F. pilaloensis 
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dene sidder modsat eller er kransstil-
lede. Bladformen er smal oval og 10 
cm lang. Blomsterne er kirsebærrøde 
til rosa med rødpurpur farvede stilke. 
De talrige blomster sidder enkeltvis 
eller i løse klynger. Bægerbladene er 
også på denne art tilbagebøjede. 
 

Fuchsia tunariensis er en sjælden art, 
som vokser i de tågefyldte skove fra 
det sydlige Peru (Departement Aya-
cucho) til Bolivia (Departement 
Cochabambana). Her vokser den i 
fjeldene i højder fra 2400 m til 3400 m 
som opret busk, men også ofte 
epiphytisk på træer. Den har store 
elipselignende knolde. Bladene sidder 
i mange tilfælde spredt, men oftest er 
bladstilling modsat. Bladene er på 
bagsiden langs alle bladnerver tæt 
behåret. Bladene er store og kan blive 
op til 115 mm lange og 65 mm brede. 
De er tilspidsede både ved basis og  
ved afslutning. Randene er let tande-

de. Blomsterne er stærkt rosarøde til lysorange og ca. 7,5 cm lange. Arten blev 
beskrevet af Otto Kuntze i 1898. Han navngav den efter Tunari bjergkæden i 
det zentrale Bolivia, hvor denne art blev fundet første gang. 
 

Af alle disse skønne arter har vi i Holland kun F. pilaloensis og F. tillettiana og 
måske F. mezea, men dette sidste er endnu ikke bekræftet. 
 

Kilde: Fuchsiana 3/2013 oversat til tysk af Hans Eggenberger 
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 

 

F. tilletiana Foto: Tiny van der Sande 

’Bergstadt Ehrenfriedersdorf 
Foto: Ronny Klibor 

’Koralle’ 
Foto: Ronny Klibor 

’Cap d’Amour’ 
Foto: Ronny Klibor 
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

Djursland Fuchsiavenner 

Tilmelding til arrangementer på tlf. 
   2261 1194  el. 8632 5543 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 

Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 

 
Mandag 27. maj 2019 kl. 19.00 
Vi besøger Sonja og Finn Christiansen, 
Østparken 27, Oksbøl, hvor vi bytter stik-
linger, som skal være rodfæstede og navn-
givne. Kaffe og brød medbringes.  
 
Fredag 28. juni 2019 kl. 18.30 
Vi holder igen grillfest i Tambours Have. 
Prisen er uændret kr. 100,00. pr. person for 
mad og drikkevarer. Husk bestik, tallerke-
ner og glas. Tilmelding til bestyrelsen se-
nest 18. juni 2019 
 
Onsdag 17. juli 2019 kl. 19.00 
Havevandring hos Tove og Knud Søren-
sen, J.L. Heibergs Allé 17, 6700 Esbjerg 
Kaffe og brød medbringes. 
 
Søndag 11. august 2019  
Sommerudflugt. 
Vi starter fra Grøntorvet kl. 9.30 med for-
ventet hjemkomst kl. 18.00. 

Vi kører igen med Darum Busser og pri-
sen bliver uændret kr. 150,00 pr. person. 
Husk mad og drikkevarer og godt humør. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 1. august 
2019. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Mandag 25. november 2019 kl. 19.00   
Juleafslutning 
Vi mødes i Gjesing Fritidscenter på 1. sal, 
hvor Susan Hansen igen vil fremtrylle 
flotte juledekorationer. 
Bagefter får vi gløgg og æbleskiver. Evt. 
kaffe skal I selv medbringe. 
Til slut spiller vi julebanko, hvor de frem-
stillede juledekorationer udloddes som 
præmier. I bedes selv medbringe en gave 
til ca. kr. 30,00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 15. no-
vember 2019. 

   Kontaktpersoner: 
   Hans Jensen 8632 5543 
   e-mail: egeberg@grenaas.net 

   Kontaktpersoner: 
   John Lindeman 7512 9950 
   e-mail: golfvej39@me.com 
   Finn Christiansen 2174 3991 

’Saxa Home’ 
(Elfe x Karola ) x Piper 
2018 
Karl Strümper 
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Fuchsia Venner Kolding 

 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 

Himmerlands Fuchsia Venner 

 
Lørdag 25. maj 2019 
Der er ikke fastlagt noget endnu. 
 
Søndag 30. juni 2019 
Grill i Hals ved Anna og Bent 
 
Lørdag 3. august 2019 
På tur med madkurv.  
Der er ikke fastlagt nogen tur endnu. 
      
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Mandag i oktober 2019 
Klubmøde i Sønderholm sognegård. 
Der er ingen dato og program fastlagt. 
 
Mandag 25. november 2019 
Julehygge i Sønderholm sognegård. 
 

 
 
 

Fuchsia Klub Vendsyssel 

Onsdag 15. maj 2019  kl. 19.00 
Medlemsmøde, udlevering af stiklinger og 
film i Sognehuset – Hørby. 
   
Onsdag 12. juni 2019  kl. 19.00 
Plantebytte hos Kirsten og Poul Erik 
Fyrtøjsvej 9, 9700 Brønderslev 
 
Onsdag 10. juli 2019  kl. 19.00 
Åben have hos ??? 
     
Torsdag 25. juli 2019  kl. 19.00 
Åben have hos Preben Nielsen 
Mimersvej 13, 9870 Sindal 
 
Søndag 18. august 2019  kl. 14.00 
Sommerfest  -  Grillaften ( åbne haver i 
Lørslev ) Bente og Erik Dybro 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Torsdag 19. september 2019  kl. 19.00 
Årets blomst og foredrag v/??? 
Skævevej 144, 9352 Dybvad 
 
 
Mandag 21. oktober 2019  kl. 19.00 
Hyggeaften med foredrag / film  ??? 
Skævevej 144, 9352 Dybvad 
 
Onsdag 27. november 2019  kl. 19.00 
Juleafslutning / banko og gløgg 
Sognehuset -  Hørby   

   Kontaktpersoner: 
   Bente Abildgaard 9846 6401 
    e-mail: hansabild1@gmail.com 
    Hans Abildgaard 2343 1953 
    www.fuchsiaevendsyssel.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Jørn Stungdal 7536 4690 / 2296 0569 
   Doris Nielsen 7551 8715 / 2940 4986 

   Kontaktpersoner: 
   Erik Bøjlund Andersen 9835 5495 
   e-mail: erik.anna@hotmail.dk 
   Gunhild Ørsnes Christensen 9862 3879 
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Horsens og Omegns Fuchsia-
venner 

 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 

Midt-Vest Fuchsiavenner 

Lørdag 4. maj 2019 
Gimsinghoved Plantemarked i Struer 
 
Tirsdag 7. maj 2019 
Udlevering af konkurrenceplanten i 
Birkelunden i Nykøbing 
 
Lørdag 29. juni 2019 
Grillfest i Agoraen i Flade 
 
Søndag 4. august 2019 
Åben have hos Svend Jørgensen 
Rolighedsvej 9, Balling 
 
Lørdag 17. august 2019 
Sansernes Dag i Struer 
 
Søndag den 25. august 2019 
Åben have hos Ove og Jytte Thygesen 
Kirkebyvej 36, Nors 
 
Lørdag den 31. august 2019 
Vilsund Plantemarked 
 
Lørdag 7. september 2019 

Årsmøde DFS 
 
Tirsdag 19. eller 26. november 2019 
Jule – Præmie arrangement i 
Støberigården, Nykøbing 
 

Trekantens Fuchsiaklub 

Lørdag 11. maj 2019 
Plantesalg ved Fredericia Museum 
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 
kl. 10.00 – 13.00 Gratis adgang 
 
Lørdag 11. maj 2019 
Plantesalg ved Agersbøl Gods, 
Agersbølvej 25, Lindved, 71 Vejle 
kl. 10.00 – 13.00 Gratis adgang 
 
Søndag 26. maj 2019 
Havedag på Museumsgården Karens- 
Minde, Morsbøkvej 102, 7200 Grindsted 
Plantesalg af alle mulige haveplanter. 
Entré. 
 
Lørdag 1. juni 2019 - kl. 13.30 
Havebesøg hos Annelise Christensen, 
Nebbe Møllevej 104, 080 Børkop. 
Bagefter kører vi til Alice og Erik Larsen 
Ågade 41, Bredstrup, 7000 Fredericia. 
Hvor vi drikker vores medbragte kaffe. 
 
Lørdag 29. juni 2019 – kl. 14.00 
Havebesøg i Have-Idyllen v/Hanne og 
Leon Brauner, Stevnsvej 1 B, Vringsted 
7140 Stouby. Her drikker vi vores 
medbragte kaffe. 
 
Lørdag 3. august kl. 10.00 – 16.00 
Åben have hos Anna Marie og Erling 

   Kontaktpersoner: 
   Villy Hansen 7564 3896 

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

   Kontaktpersoner: 
   Erling Andreasen 2532 7219 
   e-mail: annaogerling@c.dk 
   Peter D. Poulsen 4825 0605 
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Andreasen, Engholmvej 5, Eriknauer, 
8700 Horsens. Der er kaffe og te, 
og alle er velkommen. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 

Fyns Fuchsia Venner 
 

Mandag 13. maj 2019  (foreløbig dato) 
Beyers Plantesalg, Bjergvejen 71, Radby, 
5672 Broby 
Rundvisning i gartneriet med sommer-
blomster produceret i eget gartneri. 
Derefter mulighed for køb af årets som-
merblomster. 
Medbring kaffe / te. 
 
Lørdag 29. juni 2019  kl. 08.00 
Årets udflugt går til Sjælland. Program 
følger 
 
Mandag den 15. juli 2019  kl. 19.00 
Egeskov, Egeskov Gade 18,  
5772 Kværndrup. 
Aftenbesøg i parken ved Egeskov Slot.  
Slotsgartner Peter Bonde Poulsen viser 
rundt denne aften. 
Mulighed for plantekøb i gartneriet. Mu-
seet er lukket. 
Entre: 100,00 kr. 
Tilmelding senest 7. juli 2019 til Finn Pe-
dersen tlf. 6594 2600  
 
Lørdag 10. august 2019  kl. 15.00 
Aase og Hans Ove Drejer, Trunderup, 
Dongsvej 3, 5772 Kværddrup. 
Årets grillaften vil denne gang blive holdt 
hos Aase og Hans Ove. 

Årets Fuchsia vil blive kåret denne dag. 
Husk kun én plante i hver potte. 
Medbring selv kaffe / te, noget til grillen 
og halsen.  
Så sørger vi for en varm grill. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Mandag 2. december 2019  kl. 18.00 
Odense Kultur og Idrætshus,  
Stadionvej 50, 52  Odense V., indgang K. 
Juleafslutning. 
Medbring mad og drikke og en pakke til 
ca. 25 kr., som vi spiller om. 
 

   Kontaktpersoner: 
   Finn Pedersen 6594 2600 
   e-mail: he.fi@korup-al.dk 
   Ole Rasmussen 6594 2908 

’Salztal-paradies’ - 2018 Karl Strümper 

’Gersche Fettgusche’ - 2007 Wolfram Götz 
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Søndag 27. oktober 2019 
Klubmøde, foredrag. 
  
Søndag 24. november 2019 
Årsafslutning. Tilmeldingsfrist 13. novem-
ber 2019. 
 

Jyderup Fuchsia Venner 

Alle JYDERUP FUCHSIA VENNER’s mø-
deaftener 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 til-
melding 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. Husstandskontigent: 
100 kr. årligt. Kontonr. Til klubben: 
Reg.nr.0537 Kontonr. 0000481904 Mobile 
Pay: 15176 
  
Mandag 20. maj 2019  kl. 18.30   
Åben Have. Adresse: Stenvangsvej 5, 4572 
Nr. Asmindrup. 
Vi skal besøge Eva og Henning Andersen, 
der har en kæmpe Rhododendronhave. 
 
Søndag den 26. maj 2019   
Havemarked. Markedet afholdes fra kl.  
10.00 - 13.30 på Ellebjergvej. (det grønne 
område mellem Svømmehallen og ind-
kørslen til boldklubben). Igen i år tilbyder 
vi gratis stadeplads. 
Eneste krav er, at man donerer en gave til 
JFV´s tombola. Har du noget du vil sælge, 
kan stand tilmeldes til Susanne Brouer. 

Fuchsia Klubben Cascade 

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. 
 
Fredag 10. maj 2019 
Teltopsætning og opsætning af tombola. 
 
Lørdag 11. maj 2019 
Festival – tombola – telt ned. 
 
Søndag 22. maj 2019  
Klubmøde og evaluering af festival. 
 
Søndag 16. juni 2019 
Klubmøde. 
 
Torsdag 27. juni 2019 
Sommergrill. 
 
Juli måned 2019  -  Åben Have 
Uge 28+29+30  ( 2 dage pr. uge ) 
 
Søndag 25. august 2019 
Klubmøde og stiklingekonkurrence afslut-
tes. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Fra onsdag 11 - fredag 13. september 2019 
Bustur til Tyskland. 
 
Søndag 22. september 2019 
Klubmøde. 

   Kontaktpersoner: 
   Carsten Klitgaard 2246 1034 
   e-mail: kontakt@fuchsia-frv-dk.dk 
   Susan W Asmusssen 5180 2681 
   http://www.fuchsia-frv-dk.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Lars Hansen 4127 6200 
   Susanne Brouer 3040 0080 
   e-mail: baslys@outlook.dk 

mailto:kontakt@fuchsia-frv-dk.dk
http://www.fuchsia-frv-dk.dk/
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Lørdag 14. september 2019  kl. 13.00 
Kør selv tur til Hillis Planteskole, Hårlev-
vejen 9, 4652 Hårlev. Hillis Planteskole 
sælger normalt kun til virksomheder, men 
vi har fået lov til at komme på besøg og 
købe direkte fra dem – og til gode priser. 
Se evt. udbud på www.hillis.dk  
 
Lørdag 12. oktober 2019  kl. 19.00 
Vi vil styrke fællesskabet ved at mødes til 
en hyggelig aften med fællesspisning. 
Tag selv mad og drikke med. Foreningen 
sørger for tallerkener og glas (plastic) 
Tilmelding senest den 9. oktober. 
 
Tirsdag 3. december 2019  kl. 18.00   
Julebanko. Traditionen tro medbringes én 
pakke pr. husstand til en værdi af mindst 
50,00 kr. Derudover er der julehygge med 
2 stk. smørrebrød og risalamande, 1 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 

 
Torsdag 30. maj – søndag 2. juni  
Fuchsiaindkøbstur til Tyskland.  
  
Søndag 16. juni kl. 14.00 - 17.00 
Mødested: Gedevasevang. 
Køb, salg og byttedag. Husk alle planter 
skal være rodfæstede og navngivne. 
Lotteri  
 
 
 

Vi prøver i år at lave en JFV loppebod. 
Har du noget i overskud, som du vil done-
re til boden (ikke tøj og møbler ) så hen-
vend dig venligst til bestyrelsen. Vi sælger 
tingene og overskuddet går til klubben. 
De ting som ikke bliver solgt, bliver done-
ret til Røde Kors. 
 
Tirsdag den 11. juni 2019     
Åben Have. Adresse: Flinterupvej 115, St. 
Fuglede Kirkeby 
Vi skal besøge Finn og Britta’s have, der er 
lidt alternativ. 
 
Lørdag 22. juni 2019   
Grill – Hygge – Aften. Igen i år holder vi 
grill-hygge-aften. Det bliver igen hos Jette 
og Kim Larsen, Munkebjergbyvej 57, Sten-
lille.  Vi starter kl. 16.00. Mere senere. 
 
Søndag 14. juli 2019 
Havemarked hos Grethe og Arne ( Fuch-
siagården). Gratis stadeplads. 
 
Lørdag 17. august 2019   
Årets udflugt. Vi er i gang med at arrange-
re turen – nærmere info kommer – 
Men vi kan afsløre at turen går til Hille-
rød, Holte og Allerød i 2019 
 
Mandag 19. august 2019   kl. 18.30   
Åben have. Adresse: Kulbyvej 11, 4270 
Høng. Vi skal besøge Pernille og Tom,  
der er flyttet til et nyt hus med en stor 
have, hvor der bl.a. er en stor sø. 
 
Lørdag 31. august 2019  kl. 10.00   
Plantebytteformiddag i Jyderup Byråds-
sal. Find alle dine overskudsplanter og tag 
dem med til Jyderup. 
Her vil der så være mulighed for at bytte 
dine planter til noget nyt og spændende. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 

   Kontaktpersoner: 
   Stig Andersen 4277 0684 
   e-mail: stig.r@andersen.mail.dk 
   Lisbeth Larsen 4717 1202 
   www.nfv-fuchsia.dk 
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Søndag 30. juni 2019 
Kør-selv-tur. Mødested: Kl.11.00 Svan-
holm Gods, Svanholm Gods 4A,  Skibby. 
Guidet rundtur på godset. Minimum 10 
tilmeldte. Pris 100 kr. pr. deltager.  
Kl.13.00 Frokost på Orø Kro for egen reg-
ning. Færgen er også for egen regning. 
Pris: Bil t/r 50,- kr. (uden fører) samt pr. 
person t/r 25,- kr. Kl. 15.30 Rosenhaven, 
Gerlev Parken, Lyngerupvej 23, Gerlev, 
3630 Jægerspris Tilmelding: I perioden 10. 
– 16. juni til Stig Andersen på tlf. 4277 
0684  
 
Søndag 21. juli 2019 kl. 10.00 - 17 .00 
Åben have hos:  Gunnar Hagedorn, Ekko-
dalen 17, Allerød. Lisbeth og Jørn Larsen, 
Fyrrevej 13, Stenløse. Lette Hansen og 
John Ryberg, Nygårdsvej 1 A, Slangerup. 
 
Søndag 4. august 2019 
Kør-selv-tur. Mødested:  Kl.13.00 Alice 
Rudkjær Jensen og Arne Jensen, Turistvej 
58, Birkerød. Fuchsiahave. Kl. 15.00 Hen-
rik Andersen, Arnevangen 56, Holte. 
Fuchsiahave. Tilmelding: I perioden 15.- 
21. juli til John Ryberg på tlf. 2992 5415.  
 
Lørdag 10. august 2019 kl. 10.00 – 15.00  
Country Fayre, Præstegårdshaven, Birke-
rød. Vi udstiller fuchsiaer og sælger, hvis 
der er planter fra medlemmerne.  
 
Søndag 1. september 2019  
HUSK at bestille de materialer, du skal 
bruge i efteråret.  
Bestilling til Gunnar Hagedorn på e-mail: 
mghagedorn@tdcadsl.dk eller tlf. 4045 
4353 senest søndag den 8. september.  
 
Lørdag 7. september 2019  
Årsmøde DFS.  
 
Søndag 15. september 2019 kl. 14.00-17.00  
Mødested: Gedevasevang. Havemarked: 
Bytte og salg. Har du en fuchsia for meget, 

eller har du delt en staude, så kom med 
alt, der er haverelateret.  
 
Søndag 17. november 2019 kl. 14.00-17.00  
Mødested: Gedevasevang,  Julehygge 
med gløgg og æbleskiver. Julebanko med 
mange flotte gevinster. Fremlægning af 
årsprogram 2020.  
 

Øst- og Sydsjællands Fuchsia-
klub 

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s 
store mødesal, indgang fra Rådhusstien. 
 
Søndag 26. maj 2019  kl. 10.00 – 14.00 
Plantemarked i Vordingborghallen, Skole-
gade 1, Vordingborg. 
Hvis du ønsker at deltage med en stade- 
plads eller har spørgsmål, bedes du kon- 
takte Hanne Lauridsen Tlf. 2179 2078 eller 
mail: h.k.lauridsen@gmail.com 
 
Torsdag 27. juni 2019 
”Kør selv tur 1” Vi mødes ved afkørsel 41. 
Stensved pendlerplads kl. 14.00. 
Turen går først til Liselund på Møn, hvor 
vi går rundt i parken. Herefter kører vi 
rundt og ser noget mere. 
Medbring selv kaffe. 
Ingen tilmelding, man møder bare op. 
 
Fredag 12. juli 2019 
”Kør selv tur 2” Vi mødes kl. 14.00 på 
Damstrupvej 15, 4420 Regnstrup hos 
Hanne og Poul Erik og ser have. Derefter 
går turen til Karin og Niels, Sløjfen 8, 
Tingerup, 4330 Hvalsø. Vi slutter hos 
Vivi og Poul, Holbæk Landevej 32, 4330 
Uggerløse.  
 

   Kontaktpersoner: 
   Ida Mikkelsen 5658 8886 / 2929 7223 
   e-mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk 
   Hanne Lauridsen 2179 2078 
   www.fuchsiaklubben.dk 
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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. 

Efter havevandring grill og hyggeligt 
samvær. Medbring selv forplejning. 
Tilmelding nødvendig senest 8. juli på tlf. 
2929 7223 eller mail: 
ida.mikkelsen@hotmail.dk 
 
Dagene 27. – 28. – 29. august 2019 
Bustur til Bornholm. 
Yderligere oplysninger og tilmelding til: 
Ida på tlf. 2929 7223  eller 
ida.mikkelsen@hotmail.dk 
Der er venteliste.  
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Søndag 6. oktober 2019  kl. 14.00 
Efterårsmøde. Foredrag om orkideer i 
haven v/ Bo Thøger Christensen. Kaffe og 
kage 30 kr. 
Husk gevinster til lotteri. 
 
Søndag 17. november 2019  kl. 13.00 
Julemøde med tilmelding senest 10. no-
vember til Ida. Tlf. 2929 7223 eller mail: 
Ida.mikkelsen@hotmail.dk 
Pris 40 kr. Husk gevinster til lotteri. 
 

 

Lolland-Falster Fuchsiavenner 

 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 

   Kontaktpersoner: 
   Inge Lise Hansen 51 29 75 47 
   e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com  
   www.lf-fuchsiavenner.dk 

’Sappho Phaoon’ 
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EMBLEM 
30 kr. 

 

POSTKORT 
med kuverter 
5 stk. 35  kr. 

 


 

SALGSARTIKLER 

 

TASKE MED 
FUCHSIA MOTIV 

85 kr. 

 

SMÅ DOB-
BELTE 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. 
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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 kr. 315,00 
___ stk. . Fuchsias: The New Cultivars Eng. 500 billeder kr. 315,00 
___ stk. . Dyrkningsvejledning af Villy Mougaard. Dansk kr. 35,00 
___ stk. . Wildformen der Fuchsia kr. 185,00 
___ stk. . DFS Emblem, fås med sikkerhedsnål eller reversnål kr. 30,00 
___ ark. . Brevmærker DFS, 24 stk. pr. ark kr. 24,00 
___ stk. . Taske med fuchsiamotiv kr.  85,00 
___ pk. .. Karate, 10 g til 10 l insektmiddel (inkl. porto) kr. 25,00 
___ stk. . Gavekort på et årskontingent kr. 200,00 

___ pk. .. Postkort, 5 stk. dobbelte, fuchsiamotiv, inkl. kuverter kr. 35,00 
___  pk. .. Små dobbelte kort, fuchsiamotiv, 10 stk. kr. 9,00 
___  stk... CD 1 år med fuchsia (inkl. porto) kr. 29,00 
___ stk.   Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model A - hvid kr.  110,00 
___ stk.   Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model B - beige kr. 110,00 
___  stk.   Håndklæde med fuchsiamotiv - hvid kr. 175,00 
___  stk.   Badehåndklæde med fuchsiamotiv - hvid kr. 235,00 
 
 
 
NB  Porto ved forsendelse tillægges. 

Navn: ..........................................................................................................................  

Adresse: .....................................................................................................................  

Postnr.: .................................... By:  

Tlf.:........................................... Medlemsnr.:……………………………………… 

BESTILLINGSLISTE  
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Dansk Fuchsia Selskabs Videoudlån 
 

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

 

 

 

 

 dvd nr.  29 Korup-have, Anna Grethe og John Kragh, Odense   
 dvd nr.  31 En have i Harlev, Ivan Nielsen ..............   
 dvd nr.  32 Fuchsiashow 2006, Karl Ejnar Christensen  30 min. 
 dvd nr.  33 Haveprogram 2006, Karl Ejnar Christensen  30 min. 
 dvd nr.  34 Fuchsiahaven - Et besøg hos Gunnar Hagedorn .ca.  30 min. 
 dvd nr.  35 De 4 årstider i Korup-have .....................   ca. 28 min. 
 cd   nr.  36 Flora of the Andes  NB. skal åbnes med PowerPoint   
 cd   nr.  37 Carlsson’s Fuchsiahave ..........................  
 cd   nr.  38 Åben have i Korup 2011 .........................  

  

Det eneste det koster at låne en cd / dvd er returportoen. 
Navn: .............................................................................................................................  
 
Adresse: ........................................................................................................................  
 
Postnr.: .......................................... By:  .......................................................................  
 
Tlf.:................................  Medlemsnr.:  .............................  


 

BESTILLINGSLISTE 

 
VHS film kan ikke længere lånes. 

 
Der henvises i stedet til  

 
www.fuchsia.dk 

 

 
Her kan du se de fleste af de gamle videobånd. 

 

Bestyrelsen 
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Dansk Fuchsia Selskabs Bibliotek 
 

v/Henning Andersen, Kløvervænget 9, 5591 Gelsted Tlf. 2176 8735 
e-mail: bogformidling@fuchsia.dk 

 1000 Fuchsia’s te Kijk (holl.) 

 500 Fuchsia’s te Kijk (holl.) 

 AFS-registrering 1995 (eng.) 

 AFS-registrering 1997 (eng.) 

 AFS-registrering 1999 (eng.) 

 AFS-registr. 1948-1996  (flamsk) 

 Blomster, Camilla Plum  

 Blomstrende Fuchsia (norsk) 

 Botanische Fuchsia’s (holl.) 

 Cultivar – Invetaris (flamsk) 

 Fabulous Fuchsias (eng.) 

 Fuchsia Culture (eng.) 

 Fuchsia- havens ballerina. Ruth Søborg 

 Fuchsia Hebben en houden (holl.) 

 Fuchsia Lexikon, Ron Ewart (eng.) 

 Fuchsia, Herman J. de Graaff (eng.) 

 Fuchsien, Manfried Kleinau(tysk.) NY 

 Fuchsia’s in Huis en Tuin (holl.) 

 Fuchsias for House and Garden  

 Fuchsias, A Colour Guide (eng.) 

 Fuchsias in Colour (m/dansk overs) 

 Fuchsias, The New Cultivars (eng.) 

 Fuchsias, Agneta Westin (svensk) 

 Fuchsias, George Wells (eng.) 

 Fuchsias, The Complete Guide  

 Fuchsias. David Clark (dansk tekst) 

 Fuchsias. Van stek tot stam (holl.) 

 Fuchsiasorter Belgien 1989-1996 

 Growing Fuchsias (m/dansk overs.) 

 Håndbog for biologisk bekæmpelse  

 How to Grow Fuchsias (eng.) 

 RHS Colour Chart (farveskala) 

 Skadedyr og nyttedyr (dansk) 

 The Checklist of Fuchsias (eng.) 

 Vinterharde Fuchsia (holl.) 

 Wagtails bind 1-2-3-4-5 (eng.) 

 Wildformen der Fuchsia (tysk) 

 Winterharte Fuchsien A bis Z  (tysk) 

 
Navn: .............................................................................................................................  
 
Adresse: .........................................................................................................................  
 
Postnr.: .......................... By: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Tlf.: ................................ Medlemsnr.: ……………………………… 

BESTILLINGSLISTE  

Udlån fra biblioteket er gratis for medlemmer af DFS.  

Det eneste det koster at låne bøger er returportoen. 
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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 

MEDLEMMERNES GRATISANNONCER 

 
 
 
 

Her kunne din annonce være 

 

 

Nørregaard-fuchsiari 
Salg af rodfæstede stiklinger . Se sortsliste på hjemmesiden: 

Norregaard-fuchsiari.dk 
OBS OBS nyt tlf. nr. 2022 5374 

Med venlig hilsen 
Annie og Bent Houborg 

Hannerupvej 5, 6900 Skjern 
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NYTTIGE DATOER 2019 

 
26. maj kl. 10.00-14.00         Plantemarked i Vordingborghallen. 
 
10. august kl. 10.00-15.00   Country Fayre, Præstegårdshaven, Birkerød. 
 
17. august                             Sansernes Dag i Struer 
 

 31. august                             Vilsund Plantemarked 
       
7. september                        Årsmøde 2019 på Sydfyn 

ØST OG SYDSJÆLLANDS FUCHSIAKLUB 

Sæson 2019 er godt i gang.  

Efter ordinær generalforsamling har vi haft et godt besøgt forårsmøde, hvor 
Karin Nielsen ( pæoneksperten ) holdt et fint foredrag om pæoner. En plante 
som mange medlemmer også har i haven. Dejlige foto og bl.a. spændende at 
høre om krydsning af en træpæon med en staudepæon der resulterede i de 
meget flotte itoh pæoner vi kan købe i dag. 

Da vi synes vi har for få aktiviteter i selve havesæsonen, har vi i år valgt at 
prøve med lidt flere ”Kør selv ture” og havebesøg. 

Skulle der være enkelte medlemmer i de andre lokalklubber der har lyst til at 
deltage, så er I velkomne til at kontakte os. 

Ida Mikkelsen 

’F. cestroides 
Foto: Henk Hoefakker 

’Kleine Briese’ 
Foto: Hans-Jürgen Schnau 

’Fuzzi’ 
Foto: Hans-Jürgen Schnau 




