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Vi er nu kommet godt i gang med 2019 og ser frem mod 
vores årsmøde på Fyn 
 
På vores generalforsamling fremkom der nogle forslag 
som bestyrelsen efterfølgende har behandlet. 
 
Et af forslagene var at vi i lighed med havens dag skulle 
afholde en Fuchsiaens dag. Bestyrelsen vil gerne foreslå 
sidste søndag i juli måned. Og derfor også opfordre lokal-
klubberne til at afholde nogle arrangementer på denne 

dag. Evt. Åbne haver, plantemarked mm. 
 
Der blev også efterlyst et lokalklub-
møde. Det blev aftalt, at dagsorden og 
datoen for denne, vil blive aftalt med 
de fremmødte lokalklubber på vores 
årsmøde. 
 
Bestyrelsen blev også foreslået at op-
rette en Google group, idet vi har fun-
det at en sådan skal varetages af besty-
relsen, har John indvilliget i at oprette 
en sådan og forsøgsvis varetage denne. 
 
Jeg ser frem til at se så mange af jer 
som muligt på vores årsmøde, og som 
sædvanlig have en rigtig hyggelig dag.
  
 

Lars Mygh 

FORMANDEN HAR ORDET 

Foto: Heike Brix-Söhl 
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2019 

 
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab 

afholdt på Fjelsted Skov Kro lørdag d. 27. april 2019 
 

 
Lars Mygh, bød velkommen til de 44 fremmødte, repræsenterende 28 stem-
meberettigede medlemmer.  
 
Inden valg af dirigent sang forsamlingen – Det er i dag et vejr. 
  
l. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carsten Andersen, som blev enstemmigt valgt, og han 
konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden 
Bestyrelsen har i 2018 afholdt 5 bestyrelsesmøder, derudover er vi i løbende 
kontakt via e-mail. 
 
Årets gang startede på Fjelsted Skov Kro, hvor selskabet afholdt sin general-
forsamling.  
 
Med udgangen af 2018 har 
DFS 336 medlemmer. I for-
hold til 2017 er der tale om 
en nettonedgang på 22 
medlemmer. Der har i løbet 
af 2018 været en tilgang på 
11 nye medlemmer.  
 
Et stort punkt er stadig det 
vigende medlemstal. Dette 
er ikke kun noget vi ser i 
DFS, men desværre inden for alle former for foreningsarbejde. Hvordan kan 
vi vende denne udvikling til gavn for os alle. Et faldende medlemsantal giver 
os jo begrænsede muligheder i alt, hvad vi ønsker at foretage os.  
Vores økonomi er sund, men desværre med faldende indtægter og deraf be-
grænsninger i udgifter og tilskud. 
Gunnar vil præcisere tallene i forbindelse med fremlægningen af regnskabet 
under dagsordenens punkt 4.  

Plantemarked 2019 
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Igen blev plantemarkedet en stor succes, hvor alle nød det pragtfulde vejr. 
 
Som noget nyt forsøgte vi os med kinesisk lotteri, over nogle af  bibliotekets 
bøger. Nogle fik gjort gode køb, men jeg tror alle hyggede sig. 
 
Karin Meyer Nielsen og Peter Borum Lunding fra Pæoneksperten,  holdt her-
efter et foredrag om Pæoner. 
 
Det blev også året 
hvor Lis Overgaard 
trak sig fra bestyrelsen 
og hvor Hanne Lau-
ridsen lod sig vælge. 
Endnu engang skal 
der lyde en stor tak til 
Lis for hendes store 
arbejde i bestyrelsen. 
 
På det første møde 
efter generalforsam-
lingen konstituerede 
bestyrelsen sig således:  
Lars Mygh som formand 
John Ryberg som næstformand og redaktør 
Gunnar Hagedorn som kasserer 
Elly Duus Bloch som sekretær 
Henning Andersen, bibliotek og bogformidling 
Finn G Pedersen, annoncer og tilmeldinger/kontaktperson på hjemmesiden  
Hanne Lauridsen som redaktionssekretær 
Bladudvalg – Stig Andersen, Hanne Lauridsen og Finn G. Pedersen 
 
Euro Fuchsia mødet i 2018 blev afholdt i Konstanz med udflugt til Isle of  
Mainau. 
Englænderne havde oplyst at galmiden breder sig i England, og der kommer 
planter fra Kenya,  som kan være inficeret.  
Der sælges fuchsiaer, som via Holland kommer til Danmark som små planter, 
dyrket i Kenya.  
Finn har sat en advarsel på hjemmesiden om, at fuchsiastiklinger importeret  
 

Plantemarked 2019 
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fra Kenya, kan være inficeret med galmiden.  
DERFOR vær opmærksom, når du køber nye planter… 
 
Det er dejligt, når medlemmerne åbner havelågen for andre haveinteresserede 
og dermed er med til at udbrede kendskabet til fuchsiaer rundt om i landet. Vi 
håber, at endnu flere vil åbne deres havelåge. Bestyrelsen kan ikke nå ud at 
besøge alle Åbne Haver, men vil her gerne sige tak for jeres indsats. 
 
Årsmødet blev afholdt i 
området omkring Nakskov, 
med sammenfald af 25 års 
jubilæum af Nakskov lyst-
bådefest. Så dagen blev af-
sluttet med sang, festfyr-
værkeri og udsatte lysbåde. 
Endnu engang stor tak til 
lollikerne for et rigtig flot 
arrangement, hvor det var 
rigtig flotte haver, der blev 
fremvist.    
 
Herefter var beretningen til debat og spørgsmål, men der var ingen spørgsmål 
og bemærkninger, hvorpå beretningen blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 2018 til godkendelse 
Gunnar Hagedorn gennemgik regnskabet som trykt i bladet. 
 
Kontingentindtægter: 76.162 kr., desuden vare- og annoncesalg, så totalt 
80.011 kr. 
Af udgifterne udgør bladet  39.831 kr., generalforsamling og årsmøde 13.766 
kr. Mødeudgifter og kørselsudgifter/bestyrelse 21.518 kr. Desuden nogle min-
dre udgifter til PR aktiviteter og Eurofuchsia. 
Total udgift 90.645 kr.  
Årets resultat blev et underskud på 10.124 kr. 
 
Aktiver: 
120.218 kr. er anbragt i Danske Bank, bøger, varelager, kontantbeholdning -  
i alt 129.839 kr.  
 
 

Generalforsamling 2019 
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Gunnar tilføjede at man havde valgt at trække de ca. 28.000 kr. i Norge tilbage 
til Danmark, idet der kun var et medlem tilbage i Norge. 
 
Regnskabet  godkendt uden spørgsmål og kommentarer. 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2019 
Sat ifht. 2018, så - forventede indtægter 69.650 kr., forventede udgifter 76.115 
kr. – dvs. underskud på 6.465 kr. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent for 2019 
Foreslog uændret – 200 kr., hvilket blev godkendt. 
  
6. Behandling af indkomne 
forslag jvf. vedtægtens § 10 
Til Kaj Jacobsens forslag (var 
ikke til stede på generalfor-
samlingen) om at droppe 
bladet, var bestyrelsens 
holdning - at fortsætte med 
udgivelse af bladet, da det 
gav et bredt info til klubber-
ne i DK, hvilket de tilstede-
værende var enige i. 
Kaj J. havde i forbindelse 
med forslaget om nedlæggelse af bladet, foreslået oprettelse af Facebook-
gruppe, til udveksling af info, hvor bestyrelsen mente - at hjemmesiden kunne 
bruges til udveksling af diverse omkring fuchsiaer.  
Ida Mikkelsen havde foreslået, at medlemskartoteket kom på hjemmesiden, og 
at medlemmerne skulle have mulighed for at ændre i egne data, men iflg. Per-
sondataloven er det ikke lovligt at lægge medlemsoversigten på hjemmesiden. 
Bestyrelsen foreslog, at der lægges et link på hjemmesiden, hvor medlemmer-
ne kan bede kasseren foretage diverse ændringer. 
Dette forslag var der opbakning til. 
Jan Bundgaard Larsen foreslog en Google Group – men at det kræver en web-
master. 
Efterfølgende indvilgede Jan i at påtage sig webmaster jobbet i en sådan 
Google Group, hvor medlemmerne kunne tilmelde sig, og der kommunikere 
med hinanden. 
Efterlyste yngre medlemmer, og vinterhårdføre fuchsiaer kunne være en mu-
lighed for at tiltrække yngre aldersgrupper. 

Generalforsamling 2019 
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”Fuchsianørden” blev nævnt som it-sted for udveksling. 
Erik Hansen nævnte, at lokale fuchsiafolk vil deltage i Sanderumgårds Mar-
ked, med en stand også med indkøbte fuchsiaer. Ved indmeldelse får man 6 
stiklinger som gave. 
Det blev nævnt, at de små gartnerier er gået ned, og kun store gartnerier eksi-
sterer. 
Peter Deichmann foreslog en landsdækkende Fuchsia Dag – for de lokale for-
eninger, overordnet styret af DFS’s bestyrelse. Alle medlemmer skulle/kunne 
komme med 10 stiklinger, som skulle gives til nyindmeldte medlemmer. 
Lars lovede, at bestyrelsen tager dette forslag op – og Jan laver et oplæg til bestyrelsen 
omkring oprettelse af en Google Group. 
Gunnar påpegede, at mange af lokalklubberne allerede nu står for forskellige 
arrangementer. 
Det blev oplyst at i Trekanten giver de en plante i gave ved indmeldelser, men 
de fleste tager kun det pågældende år som medlem.  
Kia Nielsen efterlyste mere samarbejde lokalklubberne imellem. 
Lars pointerede – at hvis vi ikke styrker DFS, mister vi den info som videregi-
ves til lokalklubberne, også fra Eurofuchsia. 
Er tilhænger af den lokale forankring. 
Enighed om at lokalklubberne opfordres til at bede deres medlemmer indmelde sig i 
DFS. 
Bestyrelsen opfordres til at indkalde til lokalklubmøde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2019 
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7. Valg af kasserer i henhold til vedtægternes § 12 
På valg Gunnar Hagedorn, som enstemmigt blev genvalgt. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 
Henning Andersen, villig til genvalg, - enstemmigt genvalgt. 
Finn G. Pedersen, villig til genvalg – enstemmigt genvalgt. 
 
9. Valg af 3 suppleanter i henhold til § 12 
Stig Andersen, Hillerød,  villig til genvalg – enstemmigt genvalgt. 
Peter D Poulsen, Brædstrup, villig til genvalg – enstemmigt genvalgt 
John Larsen, Broby, ikke villig til genvalg, i stedet blev  
Erik Hansen, Odense SØ  foreslået – og enstemmigt valgt. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Birgit Nielsen, Ringsted, villig til genvalg – enstemmigt genvalgt som revisor. 
Gert Lund, Gilleleje, villig til genvalg – enstemmigt genvalgt som revisorsup-
pleant. 
 
11. Eventuelt 
John Ryberg nævnte, at foreninger omkring flere slags blomster, kunne lave 
blad sammen. 
Lars nævnte, at Blomsterparaplyen omhandlende flere forskellige blomster – 
tidligere var interesseret i et samarbejde. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet, hvorefter Lars takkede dirigenten for god gennemført generalfor-
samling.  
 
Efter generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret Karl Åge Møller, tidli-
gere indehaver af Fuchsiahaven i Skjoldelev til at fortælle om sit liv med fuch-
siaer.  
                                                                                                    
______________________ 
 
 
Lars Mygh  Elly Duus Bloch  Carsten  Andersen 
formand                referent   dirigent 
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Karl Åge Møllers foredrag – Mit liv med fuchsiaer. 
 DFS generalforsamling 27. april  2019 

 
Det var en  tilfældighed at ’Fuchsiahaven’ blev oprettet. Karl Åge og hans ko-
ne havde mange fuchsiaer i deres have, og der kom mange for at beundre ha-
ven, men der var intet salg af planter. 
 
Karl Åges forældre købte ejendommen i 1945, et almindeligt landbrug med 
lidt køer og grise. 
 
Han kom i gartnerlære i 1958, i et almindeligt handelsgartneri med blomster 
og grøntsager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter soldatertiden igen i gartneri indtil 1988. Startede hjemme med et plastik-
drivhus med fuchsia, og efterfølgende kom der flere drivhuse til. 
 
De to første fuchsiaer Karl Åge fik i 1970 var Beacon efterfulgt af Checker-
board, og derefter kom flere til, men de første fuchsiaer har stadig hans hjerte. 
 
I 1977 blev Fuchsiaklubben / DFS blev stiftet med 50 medlemmer, og Karl 
Åge fik stiklinger fra et ægtepar i Vemb, der tog til Holland og købte. 
Hentede selv stiklinger hos Gommer i Holland. 

FOREDRAG AF KARL ÅGE MØLLER 

Karl Åge Møller 
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Det var let at besøge fuchsiafolk, man var altid velkommen. 
 
Kunderne kom ikke kun fra Danmark, men også i busser fra Sverige og Nor-
ge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arealet var på 13 tønder land, hvor der var juletræer på halvdelen. 
Holdt gennem årene julemarked og 2 weekender i november var der 
”inspirationsweekend”, hvor der også blev serveret æbleskiver. 
Fik solgt juletræer ud af Danmark, men ikke det store salg.  
 
Lavede også kranse til jul. Havde hjælp af venner og familie, kun en enkelt 
gang en ansat.  
 
Oplevede, at det var sværere at stoppe end han havde forventet.  
Bor nu ved Frijsenborg Skovene, og der er stadig fuchsiaer i haven, som er på 
ca. 900 m2.  
Der er et godt fællesskab, og hovedsagelig pensionister. 
 
Under foredraget omdelte Karl Åge mange fotos fra tiden i Fuchsiagartneriet. 
 
Tekst: Elly D. Bloch 
Foto: Finn G. Pedersen 
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ÅRSMØDE 2019 

Dansk Fuchsia Selskab indbyder til Årsmøde 
lørdag d. 7. september på Sydfyn 

 
Kl. 10.00  Morgenkaffe og havebesøg hos Helle Aagaard Hansen, 
   Svelmøparken 35, Vester Aaby, 5600 Faaborg  
 
Kl. 11,20 Havebesøg hos Tina og Rudi Krag,  
  Krovej 15, 5762 Vester Skerninge  
  
Kl. 12.30  Frokost og årsmøde på Vester Skerninge Kro, 
   Krovej 9, 5762 Vester Skerninge  
  I forbindelse med årsmødet afholdes Lokalklubmøde. 
 
Kl. 14.30  Havebesøg hos Birgit Hedegård Pedersen, 
  Efterskolevej 6, Rantzausminde, 5600 Svendborg 
  
Kl. 16.30 Havebesøg hos Susanne Jensen, 
  Teglværksvej 58, 5484 Gudme  
 
Kl. 18.00 Middag på Majorgården, Landevejen 155, 5883 Oure  
  
Prisen for at deltage i dette arrangement er 425 kr. pr. person eks. drikkevarer 

til middagen. 
 

Vælger du ikke at deltage i den afsluttende middag, er prisen 250 kr. 
 

Tilmelding foregår via hjemmesiden  
www.fuchsia.dk under fanen medlemssider > årsmøde,  

eller til Gunnar Hagedorn på mobiltelefon 4045 4353 
 

Af hensyn til bestilling af morgenkaffe, frokost, kaffe og middag er det nød-
vendigt med bindende tilmelding og forudbetaling 

senest søndag d. 25. august. 
 

Betaling til DFS’s konto i Danske Bank: Reg. Nr. 4820, kontonr. 4820176332. 
 

Husk at anføre medlemsnr. ved betaling. 
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Helle Aagaard Hansen 
 
 
 
 
Romantisk Cottage-
inspireret have  
med stauder, sø og  
vandløb.  
Yderst charmerende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tina og Rudi Krag 
 
 
 
Parkering ved Vester 
Skerninge Kro. 
1800 m² have med bl.a. 
en rund køkkenhave 
omkranset af et sten-
gærde med bl.a. roser. 
Inspirationen er hentet i 
Den Fynske Landsby.  
 
 
 
 
Vester Skerninge Kro  
 
Kroen kan dateres tilbage til 1772. I dag holder 
biler på pladsen foran kroen, hvor hestene før 
blev spændt fra vogn og fik vand. Den gamle 
stald er forvandlet til en smuk krosal.  
Her samles vi til frokost. 
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Birgit Hedegård Pedersen 
 
 
 
 
 
 
Kør forbi adressen og parker på  
efterskolens parkeringsplads. 
Staudehave.  
Hjemmelavet drivhus i forhaven, og i  
baghaven et større orangeri til  
udendørs hygge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Jensen 

 

 

”Solbakken”.              

Landbohave tegnet af 

Keld Slot med havemur, 

mange haverum, vand-

spejl, højbede og eng.     

Et stort orangeri står må-

ske færdig til besøget.  

 

 

Tekst & foto Erik Hansen 
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FORSØG MED SPAGNUM 

 
Ved forsøget er brugt to forskellige slags spagnum. 
Det er fyldt i en potte. Det halve i hver side. Den ene side (højre) er 
 Urnjord Fagerhults Torv AB medium. Der er kalk og gødning i. 
Den anden side er Home Garden Rhododendron spagnum grov.  

Der kommer lidt kalk og N.P.K. gødning i den sidste.  
Så blev der plantet en stikling i potten. Efter ca. 2  måneder så det sådan ud. 
Håber I kan bruge det. 
 
Hilsen 
Erling Andreasen 
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BOTANISKE FUCHSIA - 14. DEL 

Henk Hoefakker 
 

Skinnera er en noget speciel sektion. Sammen med Fuchsia procumbens, som 
også tidligere hørte til denne sektion, indeholder den de arter, som ikke findes 
i Syd- og Mellemamerika. F. procumbens fra sektion Procumbens har vi allere-
de tidligere beskrevet. Denne gang tager vi altså kun fat på arter fra sektion 
Skinnera. Denne sektion går tilbage til Johan Reinhold og hans søn George. 
Disse forstfolk var naturforskere på kaptajn Cooks 2. rejse til New Zealand 
(1772-1775). De mente til en begyndelse, at disse nyfundne arter måtte henfø-
res til Skinnera sektionen, som var navngivet for at hædre den britiske botani-
ker Richard Skinner.  Ved senere undersøgelser viste det sig imidlertid, at ar-
terne tilhørte Fuchsiaslægten. Det oprindelige slægtsnavn blev så overført som 
sektionsnavn. 
 

Fuchsia excorticata blev beskrevet første gang i 1776 af de ovennævnte forstfolk. 
Arten blev imidlertid allerede opdaget af Joseph Banks (engelsk botaniker) og 
Daniel Solander (schweizisk botaniker), som begge sandsynligvis var med 
ombord i Endeavour på kaptajn Cooks første rejse (1768-1771 iflg. he). Ordet 
excorticata betyder afbladet bark, som henviser til den karakteristiske bark, 
som i tynde lag falder fra stammen og tager løvet med sig. Denne art bliver 
også kaldt for træfuchsia. Den kan blive 13 m høj og er dermed den største 
fuchsiaart. Den vokser i New Zealands skove og er dér et af de hyppigst fore-
kommende oprindelige træer, som taber bladene. Stammen kan blive 1 meter i 
diameter. Træets snitflade/årringe afslører en smuk tegning, som udnyttes 
ved fremstilling af møbler og træskærerarbejde. På maoriernes sprog hedder 
træet Kotukutuku, og bærrene kaldes Konini. Den karakteristiske spids på de 
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løvfældende blade kan blive op til 10 cm lang; bladoversiden er mat grøn og 
noget ru, undersiden er sølvagtig gråhvid, en usædvanlige farve, som skyldes 
manglen på klorofyl på undersiden. Blomsten er slank, bliver ca. 4 cm lang og 
er enten tvekønnet eller af hunkøn. Den blå pollen er et karakteristisk kende-
tegn for denne sektion. Blomsten har en ikke særligt iøjnefaldende grønlig 
farve, som skifter til purpur. Blomsterne fremkommer i bladhjørnerne eller 
også direkte på grene eller stamme. Bærrene modner til mørkviolet, og bliver 
gerne spist af fuglene. 

Fuchsia perscandens er blevet beskrevet af Leo-
nard Cockayne og Harry H. Allan i året 1927. 
Man mener dog, at den er opdaget noget tidli-
gere, sandsynligvis af botanikeren Joseph D. 
Hooker. Navnet betyder på tysk ”Irgendwo 
durchkletternd”, forslag til dansk oversættelse 
kunne være: ”en anderledes måde at klatre på”. 
Dens lianagtige vækstform medfører ingen 

klatring i træerne, stænglerne ligger ofte på jorden, hvor de slår rødder og 
danner nye planter. Arten vokser i skovbrynene af lavlandsskovene og fore-
kommer derfor ikke på den nordlige del af nordøen. Plantens hovedstamme 
kan blive 5 cm tyk og danner enkelte sidegrene. Barken er lys brun og afbla-
det. De sparsomt forekommende blade hænger i slanke stilke. På oversiden er 
de bleggrønne og på undersiden hvidligt grønne. Blomsterne vokser også på 
denne art direkte på stammen eller på grenene, enkeltvis eller i grupper på 2 
eller 3. Arten har som også F. procumbens tvekønnede, hanlige eller hunlige 
blomster. De er grønne og farven skifter til rødbrun. Bærrene er mørkviolette, 
når de er fuldmodne. 
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F. x colensoi blev beskrevet i 1887 af Joseph Dalton og opkaldt efter William 
Colonso, en af New Zealands første pionerer og missionær, men som også var 
en lidenskabelig amatørbotaniker. Colonso indsamlede denne fuchsia på en af 
sine botaniske opdagelsesrejser på nordøen. Det er en meget udbredt opfattel-
se, at den er en hybrid mellem F. excorticata og F. perscandens. Men der er dog 
også stemmer, som betragter den som en selvstændig art, fordi den også fore-
kommer i områder, hvor F. perscandens ikke vokser. Blomsten ligner F. ex-
corticatas blomst. Men F. x colensoi er en sparsom blomstrer, og farven er ikke 
så intensiv. Planten er noget mindre end F. excorticata og den vokser som opret 
busk. De lange ”vilde” grene har blade, som er mindre, mere runde og mindre 
spidse end ”storebroderens”. Arten er ikke særlig udbredt, og dens naturlige 
voksested er i lavlandets skovbryn, dog i op til 400 m højde. 

 
Fuchsia cyrtandroides er 
den sidste art i denne sek-
tion. Den blev først be-
skrevet i 1940 af John W. 
Moore, men den blev op-
daget på Tahiti allerede i 
1927. Den eneste kendte 
art, vokser netop dér på 
den højeste vulkanske 
top. Tahiti ligger 4830 km 
nordøst for New Zealand 
i retning mod Sydameri-

ka. Navnet henviser til ligheden med slægten Cyrtandra, en af de mest fanta-
stiske slægter i Gesneria familien (som også Samt Pauli tilhører). F. cyrtandro-
ides findes udbredt på Hawaii, Tahiti og flere andre af de pacifitiske øer. Cyr-
tandra betyder ”med krumme støvtråde”. I virkeligheden er Cyrtandra sand-
synligvis et tahitiansk navn. 
 
Man kan godt sammenligne F. cyrnabdroides med F. excorticata. Begge arter har 
modsatte blade, som på undersiden er svagt hvidlige på grund af den mang-
lende klorofyl. Bladene på F. cyrtandroides er noget lysere og mere ovale, er 
stivere, tykkere og fastere, men ellers har den stort set samme habitus som F. 
excorticata, Den bliver dog ikke så høj, men kan godt blive op til 5 m. Dens 
brune bark er blød, men bliver ikke så afbladet som de newzealandske arter. 
Også på F. cyrtandroides springer blomsterne ud direkte på grenene. Den kug-
leformede udposning ved basis af tubus, som man ser det på de new-
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zealandske arter, mangler typisk. Så vidt man ved har den kun tvekønnede 
blomster. Også bærrene ligner F. excorticatas med en lille afvigelse i formen. 
Sammenlignet med andre sektioner i slægten Fuchsia er denne sektion mere 
interessant end smuk, og så alligevel - ved nærmere undersøgelse er den 
trods alt meget fascinerende. 
 
Alle arter i Skinnera sektionen er vinterblomstrende. De blomstrer på det nøg-
ne træ før bladene viser sig. Det er tale om små blomster, farvemæssigt næ-
sten anonyme i grønne og purpurfarvede nuancer. De har alle de samme blå 
støvknapper som F. procumbens. 
 
 I Holland stiller de sommeren igennem ingen særlige krav som almindelige 
grønne buske. Om vinteren står de i væksthus, hvor der som regel er over-
fyldt, så der kommer de ikke rigtig til deres ret. Men de er og bliver specielle 
planter og derfor nok ulejligheden værd at have med at gøre. 
 
Kilde: Fuchsiana 4/2013 oversat til tysk af Hans Eggenberger 
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 
Fotos: 4 x H.Hoeffaker og 1 x H. Eggenberger 
 

 

Hannerupvej 5, 6900 Skjern 
Salg af Fuchsiastiklinger og større planter. 

Åben drivhus efter aftale. 
Udsalg af stiklinger fra den 1. september 2019. 

Åben have 25/8, 1/9 eller efter aftale. 
Se sortsliste og billeder på hjemmesiden: 

https://norregaard-fuchsiari.dk/ 
Annie og Bent Houborg 

20220375 

https://norregaard-fuchsiari.dk/
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 LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

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

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

   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 

 

Djursland Fuchsiavenner 

 
 
 
 
 
Tilmelding til arrangementer på tlf. 
22 61 11 94  el. 86 32 55 43 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
 

Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 
 
 
 
 
 
 
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 den 25. november 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. 
 
 

Fuchsia Klub Vendsyssel 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Hygge aften med foredrag / film  ??? 
Skævevej 144, 9352 Dybvad 
 
Onsdag  27. november 2019  kl. 19.00 
Juleafslutning / banko og gløgg 
Sognehuset -  Hørby   
 

Fuchsia Venner Kolding 
 
 
 
 
  
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
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Himmerlands Fuchsia Venner 

 
Lørdag  3. august 2019 
På tur med madkurv.  
Sommerturen den 3. august 2019 går til  
Viborg. Vi besøger to haver.  
Lindegårdens have, Jegstrupvej Vest 146 
Ravnstrup 8800 Viborg. Det er en landbo- 
have på ca. 12.000 m2. 
Desuden en parcelhushave på 1.000 m2. 
Mosevænget 25, 8800 Viborg. Alsidig have 
med spaltebede, alpine planter og hosta. 
 
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 
 

Midt- Vest Fuchsiavenner 

 
Søndag  4. august 2019 
Åben have hos Svend Jørgensen 
Rolighedsvej 9, Balling 
 
Lørdag  17. august 2019 
Sansernes Dag i Struer 

 
Søndag  25. august 2019 
Åben have hos Ove og Jytte Thygesen 
Kirkebyvej 36, Nors 
 
Lørdag  31. august 2019 
Vilsund Plantemarked 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Tirsdag 19. november 2019 
Jule – Præmie arrangement i 
Støberigården, Nykøbing 
 

Trekantens Fuchsiaklub 

 
Lørdag 3. august  kl. 10.00 – 16.00 
Åben have hos Anna Marie og Erling 
Andreasen, Engholmvej 5, Eriknauer, 
8700 Horsens.  Tlf. 2532 7219 
Der er kaffe og te og alle er velkommen. 
Gratis 
 
Søndag 11. august 2019 kl. 13.30 
Havebesøg i Låsby hos Leif Nielsen,  
Skovbrynet  19, 8670 Låsby 
 
Fredag 30. august 2019   kl. 18.00 
Grillaften hos Irene og Kurt Hansen 
Nybovej 100, 7182 Bredsten. 
Foreningen sørger for grill, grillkødet, 
salat og flüte. Medbring selv tallerkner, 
bestik og drikkevarer. Mød op til en  
hyggelig grillaften med lotteri. 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS  

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

   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 
   Erik Lassen 2297 2367 
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   Kontaktpersoner: 
   Finn Pedersen 6594 2600 
   e-mail: he.fi@korup-al.dk 
   Ole Rasmussen 6594 2908 

   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 

          

Fyns Fuchsia Venner 
 
 
 
 
 
 
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  9. december 2019  kl. 18.00 
Odense Kultur og Idrætshus,  
Stadionvej 50, 5200  Odense V., indgang K. 
Juleafslutning. 
Medbring mad og drikke og en pakke til  
ca. 25 kr. som vi spiller om. 
 

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 
 

Søndag  25. august 2019 
Klubmøde og stiklingekonkurrence afslut-
tes 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
 
Fra onsdag  11 – fredag den 13. september 
2019 
Bustur til Tyskland 
 
Søndag  22. september 2019 
Klubmøde 
 
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- 
deafteer 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 
 

mailto:kontakt@fuchsia-frv-dk.dk
http://www.fuchsia-frv-dk.dk/
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   Kontaktpersoner: 
   Stig Andersen 4277 0684 
   e-mail: stig.r@andersen.mail.dk 
   Lisbeth Larsen 4717 1202 
   www.nfv-fuchsia.dk 

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   
Plantebytte formiddag 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 
 
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 tallerkner 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 
 
    
 
 
 
 
 
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 til. 2992 5415 
 
Lørdag den 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@tcdcadsl.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 me- 
get, 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  
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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. 

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

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

mange flotte gevinster. Fremlægning af 
Årsprogram 2020. 
   

Øst- og Sydsjællands Fuchsia- 
klub 
 
 
 
 
 
 
 
Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s  
store mødesal, indgang fra Rådhusstien 
 
Dagene 27. – 28.– 29. august 2019 
Bustur til Bornholm. 
Info 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: idamikkelsen@hotmail.dk   
Pris 40 kr. Husk gevinster til lotteri. 
 

Lolland-Falster Fuchsiavenner 
 
 
    
 
 
 
 
Lørdag 7. september 2019 
Årsmøde DFS 
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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 

     
 

 Grundet dødsfald 
     sælges ud af Fuchsiasamling. 

 
     Birthe Nielsen 

     Vissenbjerg 
     Tlf. 6447 1840 - 6091 9237 

 

 
 
 
 

Her kunne din annonce være 
 annonce være 

 
 

Jeg har ca. 10 stk.  
opstammede fuchsia, der er til salg.  

 
Henvendelse pr . telefon: 2082 9072 

Werner.   
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NYTTIGE DATOER 2019 

 
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 

F. Triphylla 

F. triphylla er den første beskrevne fuchsie. Charles Plumier fandt 
den i slutningen af det 17. århundrede i Hispaniola, og beskrev 
den i 1703 som «Fuchsia triphylla, flore coccineo» 

Foto: Henk Hoefakker 




