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Ja vi kommer jo nok heller ikke udenom. 
 
Vi er som resten af landet meget opmærksomme på de 
udmeldinger der kommer fra regeringen og sundhedsmi-
nisteriet, hvorfor vi allerede nu har besluttet at udskyde 
vores generalforsamling ( evt. til vores årsmøde). Det gør 
vi i bevidstheden om, at vores medlemmer tilhører en sær-
lig udsat gruppe af befolkningen med øget helbredsmæs-
sig risiko.  

Vi vil forsøge at efterleve de retningslinjer, der bliver udstedt og opdatere dis-
se på vores hjemmeside. 
 
Som tidligere nævnt vil du også kunne finde bladet på vores hjemmeside i en 
elektronisk version. 
 
Idet vores budget ikke kan blive godkendt før tidligst til efteråret, bliver vi 
nødt til at udvise økonomisk forsvarlighed og reducerer vores aktiviteter til et 
minimum. 
 
Jeg vil gerne, at vi også rundt om i vores lokalklubber, samt de enkelte med-
lemmer følger situationen omkring Covid-19. Jeg tænker også her på, hvor-
vidt der skal afholdes åbne haver eller aktiviteter i forbindelse med 
”Fuchsiaens dag”.  
 
 I øjeblikket er flere af de store plantemarkeder rundt omkring i landet aflyst, 
som en selvfølge vil jeg opfordre alle til at efterkomme de retningslinjer der er 
gældende på ethvert gældende tidspunkt. 
 
Eurofuchsia mødet i Paris, der vil blive det sidste møde i Eurofuchsia regi, er 
blevet udskudt til 2021.  
 
Vi har flere gange forgæves forsøgt at få opdateret vores medlemskartotek 
med medlemmernes mailadresser og telefonnumre. I denne situation har vi 
forsøgt at sende meddelser ud til flere af vores medlemmer, men desværre er 
mange ikke gået igennem, da vi ikke har modtaget meddelelse omkring æn-
dret mailadresse. 
 
Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at sørge for, at vi har en op-

FORMANDEN HAR ORDET 
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ÅBNE HAVER I JYLLAND 2020 
 

dateret fortegnelse over mailadresser og evt. mobilnumre. Det kan evt. gøres 
ved at sende en mail til Gunnar Hagedorn på: 

kasserer@fuchsia.dk 
 
Med ønske om at vi alle kommer bedst muligt igennem denne krise, håber jeg 
vi ses til mødet i efteråret. 
 
Trods alt – god sommer til alle. 
 
Lars Mygh 
 

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

Ca. 1000 m2 samlerhave med 1025 for-
skellige stauder og stenbedsplanter, 
175 forskellige fuchsiaer, sukkulenter, 
30 forsk. pelargonier, 2 drivhuse og 
urtehave. 
Åben efter aftale. 

Annie og Bent Houborg  
Hannerupvej 5 6900 Skjern  
Tlf. 2022 5374  

www.norregaard-fuchsiari.dk 
Nørregaard-fuchsiari holder igen i år 
åben have. Vi laver stadig om i haven, 
så den bliver som vi ønsker den. Hyg-
gehjørnerne bliver lagt lidt om og me-
re hyggelige. 
Haven er med mange fuchsiaer og 
pelargonier, mange dagliljer og løglil-
jer, og en masse andre blomster. 
Vi vil som altid glæde os til mange 
besøgende. 
Entre’ i haven 20 kr.  
Kaffe og mad kan nydes i haven. 

about:blank
about:blank


Dansk Fuchsia Selskab 

5 

Åben: 13.+14. juni, 4.+5. juli, 25.+26. 
juli, 15.+16. august og 29.+30. august 
kl. 10.00-16.00 
 
Else og Niels Ejner Carlsen 
Thorsvej 7, 8500 Grenaa     
Tlf. 4159 2157 
e– mail: thors7@stofanet.dk 
 
Haven er på 1000 m2 med en mangfol-
dighed af planter. Imellem de ca. 100 
rhododendroner er her vinterhårdføre 
fuchsiaer og kaktus, dværgvækster, 
udplantede duftpelargonier samt  
vildarter. Her er 3 læhuse /  
1 ”drivhus” med 500 forskellige (skal 
vi sige ”anderledes”) pelargonier. 
Rundturen slutter af ved vores fuchsi-
aer – og en kop kaffe.                     
Lidt plante- / stiklingesalg. 
Skal eller vil du/I have dagen ”fyldt 
ud” (udflugt), kan vi foreslå yderlige-
re 2 anderledes haver, som ligger in-
den 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  
 
Haven er 800 m² med stauder og 2 
havedamme med vandløb. Urtehave 
med højbede og 2 drivhuse samt ca. 
500 fuchsiaplanter fordelt på ca. 150 
slags.  
Der købes kun små planter, alt laves 
ud fra dem, også alle de opstammede. 

Det ene drivhus bruges kun til opfor-
mering. Kom og få en havesnak, der 
er kaffe og te. 
Haven er åben den 26. juli 2020  kl. 
10.00 – 16.00.  Gratis adgang. 
 
Inger og Peter Deichmann 
Ehlersvej 6, 8740 Brædstrup 
Tlf. 2917 1883 
 
Vi har udover de gamle fuchsiaer, 
indkøbt mange nye planter fra Hol-
land, som vi glæder os til at fremvise 
på åben have den 25. og 26. juli 2020. 
Vi har stiklinger af alle 250 fuchsiaer. 
Lidt nyheder af pelargonier, også her 
har vi stiklinger. 
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ÅBNE HAVER PÅ FYN 2020 

Eriks Oase,  
v/Vivi Larsen og Erik Hansen 
Blangstedgårdsvej 85 
5220 Odense SØ   
6615 9977 – 6077 8534 

Haven, som er et oplagt udflugtsmål, 
har en botanisk mangfoldighed af 
planter fordelt på 1800 m².  
Opbygning af haven er sket med in-
spiration fra utallige havebesøg. 
Der er dagliljer, liljer, engletrompeter, 
staudebede og meget mere. I drivhu-
set på 32 m² er der mange spændende 
planter.  
Hyggelig romantisk opbygning af 
haven med flere haverum. Kørestols-
venlig med brede jævne gange. Flere 
hyggekroge, hvor medbragt mad/
kaffe kan nydes. 34 m² havestue. 
Se i øvrigt mere information på hjem-
mesiden som opdateres løbende. 
Der er mindre plantesalg af stauder 
og pelargonier. 
Lenes Liljer deltager med et væld af 
liljer begge weekender. 
Har du / I brug for hjælp til at finde 
andre besøgshaver hjælper vi gerne. 
Åbningstider: 
 

Lør./søn.  04./05. juli kl. 10.00 – 17.00 
Lør./søn.  11./12. juli kl. 10.00 – 17.00 
Øvrige dage og selskaber kun efter 
aftale 
Plantesalg. 
Kontakt: eriksoase@live.dk 
Hjemmeside: www.eriksoase.dk 
Entré: Voksne 20 kr. Børn gratis. 
Hunde ingen adgang. 
 
Fuchsiahave i Aarup 
v/Erik Andersen & Inge Albrekt 
Æblehaven 37, Ormehøj 
5560 Aarup, Tlf: 2380.7266 

Der er ingen græsplæne, men fliser 
lagt som havegange. Derfor er haven 
meget handicapvenlig. Hævede bede 
med en meget varieret beplantning, 
hvori man finder lidt fuchsia. 
Vandparti på 5000 l. regnvandsdepot. 
Måske en idé til andre. Haven frem-
står med en meget høj vedligeholdel-
sesgrad. 
Medbragt mad og kaffe kan nydes i 
udestue eller lysthus. 
Lørdag/søndag den 04. og 05. juli kl. 
10.00 – 17.00 
Øvrige dage og større selskaber efter 
aftale. Entre: 20 kr. 
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ÅBNE HAVER PÅ SJÆLLAND / LOLLAND-FALSTER 2020 

Gunnar Hagedorn 
Ekkodalen 17 
3450 Allerød 

Parcelhushave på 832 m2 anlagt med 
rhododendronbed, staudebed med 
naturstenssti gennem, samt et lille 
stenbed. Vi har 2 terrasser heraf en 
rund med pergola. Af fuchsia har vi 
ca. 140 forskellige arter. 
Åben: Søndag 26. juli kl. 10.00 - 17.00 
 
John Ryberg og Lette Hansen 
Nygårdsvej 1A 3550  Slangerup  
Tlf. 2992 5415 

Parcelhushave på ca. 840 m2 med ca. 
150 forskellige fuchsiaer. 
Heraf hænger der ca. 35 i en stor mag-
nolie fra 1925. 
Derudover mange forskellige stauder. 
Åben: 
Søndag 26. juli kl. 10.00 - 17.00 med 
salg af stiklinger. 
Eller efter aftale 
 
Lisbeth og Jørn Mulvad Jensen 
Fyrrevej 13 
3660 Stenløse 
Tlf. 4717 1202 
 
Have på 825 m2 med 300 fuchsiaer, 
der er anbragt i flere pergolaer og 
stenbede, sammen med andre planter 
som rhododendron, hostaer, primula-
er og roser. Opstammede og klippede 
buske. Et lille vandløb og guldfiske-
dam. Åben søndag 26. juli 2020 kl. 
10.00– 17.00 
 
Tenna og Preben Hansen 
Elmevej 39 
4171 Glumsø 
Tlf. 2554 1649 
 
Villahave på 1000 m2 som indeholder 
lidt frugttræer, bærbuske og drivhuse. 
Stor terrasse med forskellige tilplante-
de krukker. Rhododendronbed, nyere 
bed med lidt stauder plantet i baljer 
og spande tildækket med skærver. 
Georginebed, sommerblomster, høj-
bed med lidt grøntsager og krydder-
urter. Højstammede fuchsiaer, samt 
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hængeampler med forskellige blom-
ster. Roser, hibiscus og buske langs 
muren. 
Åben Fuchsiaens dag søndag 26. juli 
2020 kl. 10.00 – 14.00 
 
Vivi og Poul Frederiksen 
Holbæk Landevej 32 
4350 Uggerløse 
Tlf. 2328 4259 
 
Haven er ikke så stor, men der kan 
være mange ting på en lille grund. Vi 
har en lille staudehave med lidt for-
skellige buske og træer. 
Så har vi en urtehave med forskellige 
grøntsager. Vi har 60 forskellige dahli-
aer, som står og blomster så smukt 
hele sommeren. Det sidste vi har er 
vores gårdhave, hvor vi har fuchsiaer, 
engletrompeter, pelargonier, klokke-
træer, begonier, kameliaer, kallaer, 
sukkulenter, cannaer og klematis. Vi 
har tre drivhuse, hvor vi har forskelli-
ge planter, som vi selv har fremavlet. I 
alt tror vi, at vi har omkring 300 kruk-
ker der er plantet til. Og ikke mindst, 
så har vi også en del sommerblomster. 
Vi glæder os til at se jer til Fuchsiaens 
dag søndag 26. juli 2020  kl. 11.00 – 
15.00 
 
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. Forskellige 
slags hortensiaer, engletrompeter, rho-
dodendron, azaleaer, div. træer og 
buske. Havebassin, samt stort område 
med stier, hvor man kan gå rundt og 
nyde naturen. 
Medbragt mad/drikke må nydes i 
haven. Gode parkeringsforhold. 
Entré efter behag. 
Hunde ingen adgang. 
Stiklinge/plantesalg. 
 
Åben 10.00 – 17.00. 
30.-31./05, 27.-28./06, 11.-12./07, 19./07, 

25.-26./07, 08.-09./08, 22.-23./08 samt 
efter aftale. 
 
Havemarked og Åben Have  
19. juli 2020 10.00-17.00 
Gratis stadeplads (Tilmelding af boder 
senest 12/7-2020). 
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Ida Mikkelsen 
Bjergagervej 9 
4652 Hårlev 
Tlf. 2929 7223 
 
En villahave på ca. 800 m2, anlagt først 
i tresserne. Huset har haft flere ejere, 
så der er ændret en del fra den oprin-
delige plan hvor der var mange sirbu-
ske, syrener og flere nåletræer. Haven 
er en blomsterhave med bl.a. stauder, 
roser, træpæoner, rhododendroner og 
et stort gammelt Fillipa æbletræ, og et 
imponerende nøddetræ. Lidt køkken-
have med højbede. Fuchsiaer, heraf 
flere hårdføre fuchsiaer. Haven er en 
naturlig have, med mange insekter og 
lidt vilde planter hist og her. 
Haven er åben på Fuchsiaens dag søn-
dag 26. juli 2020  kl. 11.00 – 15.00 
 
Hanne og Kjeld Lauridsen 
Hyldevænget 9 
4652 Hårlev 
Tlf. 2179 2078 

Vores parcelhushave er fra midt i 
halvfjerdserne og er på knap 1100 m2. 
Det er udelukkende en staudehave 

med bl.a. rhododendron, roser, hor-
tensia, græsser, hosta og sommer-
blomster. Vi har to drivhuse hvor det 
ene er lavet om til vinteropbevaring. 
Alle vores 200 forskellige fuchsiaer er i 
krukker og ampler. Dette er også vo-
res nerier, pelargonier, engletrompe-
ter, sukkulenter m.m. Ved terrassen er 
der et havebassin med vandfald, fisk 
og planter. Vi har de senere år omlagt 
haven så den er mere seniorvenlig. 
Ingen entre. Lidt plantesalg. 
Haven er åben på Fuchsiaens dag søn-
dag 26. juli 2020  kl. 10.00 – 16.00 
 
Birthe Jensen 
Rørdalen 14 
4690 Haslev 
Tlf. 2049 5777 
 
Haven har flere bede med mange 
planter, buske og høje træer, så der 
altid er en skyggeplads. Forhaven er 
med skærver så den er nemmere for 
mig at holde. Havens sommerblom-
ster og fuchsiaer er i krukker. I min 
udestuer er der pelargonier og mange 
andre planter. Fri entre’. 
Åben på Fuchsiaens dag søndag 26. 
juli 2020  kl. 10.00 – 17.00 
 
Kaj Jakobsen 
”Kajs-fuchsia” 
Fælledvej 20, Rønnebæk 
4700 Næstved 
Tlf. 2230 6456 
www.kajs-fuchsia.dk  
 
Vores grund på 1200 m2 er for det me-
ste overfyldt med fuchsiaer,  
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ca. 500 forskellige. Men der er også 
andre planter imellem. Der er et have-
bassin, staudebede, træer og buske. 
Det er ikke en friseret have, men en 
have som kan tåle at blive brugt, også 
af vores hund.  
Vi har åbent efter aftale på  
tlf. 2230 6456 
 
Gurli og Steffen Marcussen 
Vibevej 6 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5096 6635 
 
Parcelhushave som er etableret over 
mange år, og undergår til stadighed 
forandringer. Veletablerede træer og 
stedsegrønne vækster danner helårlig 
basis. Mange bede med sommerblom-
ster og andre frostfølsomme vækster, 
som efter overvintring i drivhuse 
sætter liv og farver på haven i som-
merhalvåret. Bl.a. datura, abutilon, 
nerier, agapantus og mange fuchsiaer. 
Åben på Fuchsiaens dag søndag 26. 
juli 2020  kl. 12.00 - 18.00 
 

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 tidlige forår til sent 
efterår. Af planter kan nævnes rhodo-
dendron, azaleaer, roser, fuchsiaer, 
sommerblomster og syriske roser. Af 
fuchsiaer er der ca. 150 fordelt på alle 
typer.  
Åben efter aftale samt på Fuchsiaens 
dag søndag 26. juli 2020  kl. 9.00 - 
16.00 
 
Jan & Kia Larsen 
Lerbjergvej 2 
4500 Nykøbing S. 
Kontakt: lerbjerggaard@hotmail.com 
Se: www.lerbjerggaard.website 

Havevandring / åben have med plan-
tesalg. Der afsluttes med kaffe og ka-
ge pris kr. 15. Salg af planter bl.a. di-
verse hårdføre fuchsiaer. 
Søndag 20. september kl. 13.00. 
 
Havevandring / åben have. 
Fuchsiaens dag søndag d. 26. juli kl. 
10.00 - 16.00.  
Plantesalg af vinterhårføre fuchsiaer. 
Og der er mange. 



Dansk Fuchsia Selskab 

11 

MARTIN BEIJE 1923 - 2008  

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 mu-
lighed for at se fuchsiaer og pelargo-
nier i rigtig mange farver og varian-
ter, desuden er der også et vandparti, 
stenbed med alpine planter og sukku-
lenter, surbundsbed med rhododen-
dron, azalea, hortensiaer og hostaer. 
Et mindre plantesalg. 
Åben efter aftale samt 
Lør./søn. 11.-12. juli kl. 10.00 - 15.00  

Martin Beije   1923  - 2008. 

( H .J. de Graaff.  2008) 

 

 

Den, der har kendt ham, vil huske ham 

som en venlig charmerende mand, en 

ægte gammeldags herre, 

som du gerne vil have en samtale med. 

 

Martin Beije har boet og arbejdet hele 

sit liv i Nunspeet, Holland.  

Oprindeligt arbejdede han hos et ma-

lerfirma, senere blev han knyttet til et 

hjem for handicappede i 

"Philadelphia" -stiftelsen.  

Alligevel er det ikke tilfældigt, at han 

er blevet så intensivt involveret i 

fuchsier. 

Han sagde engang, at han faktisk al-

tid havde et antal fuchsiaer i sin have. 
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Efter et besøg i fuchsia-planteskolen Cees Spek blev han medlem af NKvF i 

1970'erne. Han havde købt et antal fuchsiaer fra den førnævnte planteskole, 

herunder nogle botaniske, såsom F. fulgens, F. pilaloensis og F. cinerea.  

 

På det tidspunkt var der ikke megen viden om avlsfuchsiaer. Han startede i 

firserne og bragte sine første planter til bedømmelse i Aalsmeer (1989). Denne 

bedømmelse var meget succesrig for ham, fordi ikke mindre end syv fuchsiaer 

blev godkendt: 'Piet G. Vergeer', 'Robert Lutters', 'Regina van Zoeren', 'Irene van 

Zoeren', 'Didi', 'Nuwenspete' og 'Lonneke' , kultivarer, som vi stadig kan finde i 

mange samlinger og på udstillinger. 

 

Alle i fuchsiaverdenen i Holland vidste, som 

tiden gik, hvem Martin Beije var, og planterne, 

der startede med navnet  'Martins', blev auto-

matisk tilskrevet Martin Beije. 

Det gik endda så langt, at alle planter der star-

tede med navnet 'Martin', også blev tilskrevet 

ham, men disse planter kunne være fra den 

amerikanske opdrætter G. Martin.  

Og alligevel var der noget galt. Martin Beije, 

brugte et synonym til hans fuchsia-arbejde. 

Hans fornavn var Marien. men fordi dette 

navn ikke var godt i forhold til de engelske 

venner og kolleger, som han havde kontakt 

med, brugte han navnet Martin, og det blev             

simpelthen accepteret af alle i fuchsia-

verdenen. 

 

Hans oprindelige mål med at dyrke nye produkter, var at tilføre noget i farve 

og form, som endnu ikke var der. Senere fokuserede han på fuchsiaer med en 

tallerkenformet krone. Fine eksempler herpå er 'Edens Delight', 'Martins Brigit-

te' og 'Gerrie Spek Hofmeijer'. Han var oprindeligt medlem af avlsgruppen i 

NKvF. Ved at udveksle tekniske data kan man nå et bestemt mål tidligere. 

Fordi der ifølge ham skete for lidt trods løfter, forlod han gruppen. 

Men han brugte de erfaringer, han havde fået. Han begyndte at bruge botani-

ske fuchsiaer mere og mere, når han krydsede. Han lavede en række primære 

krydsninger såsom 'Obcilin' en krydsning mellem F. obconica og F. cilindracea. 

Jaap Brummel 
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Med hensyn til navngivning valgte han derfor en 

sammensætning af de første dele af de videnska-

belige navne. Andre eksempler er kultivarer: 

'Cinandrei', 'Cinpetio', 'Cinvenu' og 'Cinevulca'. 

Han krydsede henholdsvis F. cinerea med hen-

holdsvis F. andrei, F. petiolaris, F. venusta og F. vul-

canica. 

Et af højdepunkterne i hans avlsarbejde, som han 

kaldte det, var et gennembrud på vej til den gule 

fuchsia. Det var planterne: 'Martin's Yellow Surpri-

se' i 1994 efterfulgt af 'Martin's Choice Improved' i 

2004, en krydsning mellem 'Martin's Choice' og F. 

pilaloensis. Selv kaldte han det ikke gule fuchsiaer, 

men mente, at det var et stort skridt i den rigtige 

retning, som han håbede, ville blive videreført af medopdrættere. 

 

Et besøg hos Martin i sommermånederne var altid en oplevelse i sig selv, hvis 

du reserverede nok tid til det. Naturligvis blev de mange nye fuchsiaer, der 

endnu ikke var i omløb, bragt frem. Derudover renheden i hans have og driv-

hus og den værdi, han tillægger et godt udvalg af sine planter, før han satte 

dem i omløb. Fordi hans syn blev dårligere, brugte han sine mange fuchsia-

venner, inklusive Cees Spek og Edwin Goulding, til udvælgelsesarbejdet. 

Da han ikke længere var i stand til at dyrke den krævede mængde planter til 

VKC-inspektionen, bragte han sine planter efter en streng udvælgelse til 

kendte producenter for distribution af sine erhvervelser. Og han foretog et 

strengt valg, fordi han var af den opfattelse, at en ny kultivar ikke kun skulle 

have en ny farve eller form af blomster, men også som en plante skulle opfyl-

de alle de aspekter og ønsker, som fuchsia-entusiaster havde fremsat med 

hensyn til vækst og blomstrende rigdom. 

 

Under et af mine besøg hos Martin i Nunspeet, indså jeg efter en times lang 

samtale om avlsfuchsaier, at manden faktisk havde megen viden. Derefter 

rådede jeg ham til at skrive disse oplevelser og viden ned på papir, så de blev 

bevaret for eftertiden. 

Ved en VCK-inspektion i Aalsmeer året efter, fortalte han mig, at han havde 

startet på det, den foregående vinter og havde optaget alt i sin sorte bog, som 

han kaldte det. Den kendsgerning, at han ikke bare krydsede tilfældigt, frem-

går af det faktum, at han ofte brugte nyheder, som han havde dyrket, for at 

fortsætte en bestemt linje. 

Martin’s Double Delicate 
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Nogle eksempler er: "Edens Delight", "Martin's Tiny", "Martins Brigitte" og 

"Rianne Foks". 

 

 

 

I de senere år var han næsten 

blind, og på trods af hjælp, blev 

han nødt til at opgive sin store 

hobby med at avle fuchsiaer. 

Efter et arbejdsliv har han for-

mået at skabe 143 smukke fuch-

sia-kultivarer, hvoraf mange 

stadig findes hos entusiasterne 

og har en permanent plads hos 

dem. 

Med hensyn til den sorte bog, 

lavede han en aftale med det 

eneste familiemedlem, han sta-

dig havde kontakt med, sin fæt-

ter Hans Beije, som støttede og 

vejledte ham i sine sidste år. 

Men desværre dagen efter Mar-

tins død var den sorte bog for-

svundet fra hans hjem. 

 

 

 

 

 

Ved som opdrætter, hvad du begynder at gøre, hold fast, vær kritisk og sørg for ikke at 

gå ved siden af dine sko, når du har fået noget nyt. (Martin Beije,  2006.) 

 

 

Oversat af: Google, redigeret af Finn Pedersen. 

 

copy rights: Fuchsia’s of the World / Sigrid van Schaik  
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Fuchsiaer lavet af Martin Beije: 

 

~1986~ 

Martin’s Delight  

 

~1989~ 

Didi  

Irene van Zoeren  

Lonneke  

Nuwenspeete 

Piet G. Vergeer  

Regina van Zoeren 

Robert Lutters  

 

~1990~ 

Bas Weeda 

Cinandrei 

Cinvenu 

Driesje van den Berg 

Geke Spek  

Gelre  

Jenny Croonenbergh  

Scadens  

 

~1991~ 

Anpanica 

Bertha Timmer  

Cinpetio 

Elisabeth Haverkamp  

Fasna 1100  

Gasparone 

Gert Jan Bekamp 

Hans van Beek  

Hendrik den Besten 

Leendert Beije 

Leodien 

Rieksken Boland  

~1992~ 

Cinevulca 

Jaap Brummel  

Janneke Brinkman- Saletijn 

Japmar Hofmeijer 

Lubbertje Hop  

Martin´s Carola  

Martin´s Catharina 

Truus Gottmer 

 

~1993~ 

Cor Spek  

Erica Veldkamp  

Martin´s Katinka  

Martin´s Leencor 

Siempie Dekker 

 

~1994~ 

Eden´s Delight  

Martin´s Viona  

Martin´s Yellow Surprise  

~1995~ 

Macrovar 

Martin´s Melisa  

Mrs. Janice Morrison 

 

 

~1996~ 

Aalt Groothuis  

Bernma Hofmeijer  

 

 

1997~ 

Fulpila  

Marjolein Prins  

Martin’s Choice Improved  

Martin’s Cinderella 
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Obcylin  

Priscilla Spek  

Trypi 

 

~1998 ~ 

Jan S. Kamphuis  

Joukje Eikelboom 

Martin’s Chirly 

Martin’s Choise 

Martin’s Diana 

Martin’s Double Delicate  

Matthew Morrison  

Pieternella Francisca 

 

~1999~ 

Atahualpa  

Karin van de Sande  

Martin’s Tatjana 

Martin’s Tiny  

Rianne Foks 

 

~2000~ 

Dymph Werker -van Groenland  

Martin’s Ilona  

Martin’s Inspiration 

Martin’s Trudy  

Martin’s Umbrella  

Ton Goedman  

 

~2001~ 

Rie Dekker 

 

~2002~ 

Martha Bronkhorst 

Martin’s Delight 2002 

Piet van de Sande  

 

~2003~ 

Aalt Hillie van de Veen  

Ger W. Hoosbeek 

Ingrid van de Sande 

Johan Beije 

Martin’s Conchita  

Martin’s Desiree  

Martin’s Fatima 

Martin’s Heidi 

Martin’s Jolande 

Martin’s Joukje  

Martin’s Joyce  

Martin’s Trompet  

 

~2004~ 

Arjan Spek  

Corrie Palm  

Gerrit van Lagen 

Martin’s Anitha 

Martin’s Bidett  

Martin’s Brigitte  

Martin’s Chantal 

Martin’s Charlene  

Martin’s Little Beauty 

Odilia van Dongen  

Patricia van Mossel  

Susanna Dijkman  

 

~2005~ 

Jan Poel 

Kees Spek 

Gerrie Spek- Hofmeijer  

Martin’s Adriana 

Martin’s Alice  

Martin’s Angeline  

Martin’s Belle Maria  

Martin’s Bianca 
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ANNONCE 

Martin’s Corrine  

Martin’s Criation  

Martin’s Denise 

Martin’s Fenna 

Martin’s Franciska 

Martin’s Jennifer  

Martin’s Jessica  

Martin’s Manuela 

Martin's Marjolein  

Martin’s Marquerite 

Martin’s Mirella 

Martin’s Mirjam  

Martin’s Monika  

Martin’s Nicorine 

Martin’s Silvia 

Martin’s Ursilla  

~2006~ 

Martin’s Anouska 

Martin’s Belinda 

Martin’s Bernadette  

Martin’s Johanna Helena  

Martin’s Marisca 

Martin’s Mirabella  

Martin’s Monique 

Martin’s Nathalie 

Martin’s Nicolette  

Martin’s Samantha  

Martin’s Sarina  

Martin’s Sharon 

Petronella Franciska Beije 

 

Nørregaard-fuchsiari har rigtig mange stiklinger til salg, 
og holder åben efter aftale for salg af stiklinger, 

 og ellers er der salg til åben have dage. 
 

Billeder af stiklinger vil blive lagt på Facebook under Nørregaard-fuchsiari 
 

Med venlig hilsen 
Annie og Bent Houborg 

Hannerupvej 5, 6900 Skjern 
www.norregaard-fuchsiari.dk 

2022 5374 

Ny dato for generalforsamling 2020  
vil forhåbentlig kunne meddeles i august bladet. 

 
I augustbladet kan du også læse mere om årsmødet 2020. 

AUGUSTBLADET 2020 
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

 

Djursland Fuchsiavenner 

Tilmelding til arrangementer på tlf. 
2261 1194  el. 8632 5543 

  
Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 

 
Torsdag 28. maj 2020  kl. 19.00 
Vi besøger Leo og Marianne Dollerup,  
Frejas Allé 10, 6705 Esbjerg Ø, hvor vi byt-
ter stiklinger, som skal være rodfæstede 
og navngivne. Kaffe og brød medbringes. 
 
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 for-
ventet 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.   Jule-
afslutning 
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 fremstillede julede-
korationer udloddes som præmier. 
I bedes selv medbringe en gave til ca. kr. 
30.00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 13. no-
vember 2020.  
 

Fuchsia Klub Vendsyssel 

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

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

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

mailto:golfvej39@me.com
mailto:rabek@mail.rele.dk
mailto:hansabild1@gmail.com
http://www.fuchsiaevendsyssel.dk/
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Trekantens Fuchsiaklub 

Lørdag 9. maj 2020  kl. 10.00 - 13.00 
Plantesalg ved Fredericia Museum 
Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 
 
Lørdag 9. maj 2020  kl. 10.00 - 13.00 
Plantesalg ved Agersbøl Gods 
Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle 
 
Lørdag 13. juni 2020  kl. 13.30 
Havebesøg i Den Japanske Villahave 
v/ J. Kristensen, Aagærdet 48, 
6000 Kolding. Derefter kører vi til Nr. 
Bjertvej 75, 6000 Kolding. 
Præstegårdshaven i Kolding.  
Her drikker vi vores medbragte kaffe. 
 
Søndag 14. Juni 2020. 
Vi deltager i havedag på Museums- 
Gården Karensminde, Morsbølvej 102, 
7200 Grindsted. 
 
Søndag 26. juli 2020  kl. 10.00 – 16.00 
Åben have hos Anna Marie og Erling An-
dreasen, Engholmvej 5, Eriknaur,  
8700 Horsens 
 
Lørdag 8. august 2020  kl. 13.30 
Besøg i Lille Malund, Malundvej 18,  
8765 Klovborg. 

       

 

Fuchsia Venner Kolding 

Himmerlands Fuchsia Venner 

 

 
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 
Lørdag 18. april 2020 
Generalforsamling DFS 

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 

Kontaktpersoner: 
Erling Andreasen 2532 7219 
e-mail: annaogerling@c.dk 
Erik Lassen 2297 2367 

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

mailto:erik.anna@hotmail.dk
mailto:annaogerling@c.dk
mailto:ov@thygesen.mail.dk
mailto:sjlykkebro@mail.dk
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Fyns Fuchsia Venner 

Søndag 24. maj 2020  kl. 13.30 
Gartneriet Landstedet, Bogensevej 485, 
5270 Odense N. Denne gang er gartneriet 
helt anderledes med 100 forskellige ud-
plantningsplanter. Medbring selv kaffe/te. 

 
Lørdag 27. juni 2020  kl. 8.00 
Pendlerplads ved motorvejsafkørsel 54. 
Udflugt i henhold til program.  
 
 
Lørdag 8. august 2020  kl. 15.00 
Ndr. Skovpark 8, 5370 Mesinge. Årets 
grillaften er hos Anna og Niels Rasmus-
sen, 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 konkurrenceplanten. 

 
Mandag 5. oktober 2020  kl. 19.00 
Odense Kultur og Idrætscenter, Stadions-
vej 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, Stadions-
vej 50,5200 Odense V. Indgang K. Juleaf-
slutning. Medbring mad og drikke, og en 
lille pakke til ca. 25 kr. 

 

Fuchsia Klubben Cascade 

Adresse for klubmøder: Krudtværksalleen  
15 B, 3300 Frederiksværk 
Alle klubmøder begynder kl. 14.00, bortset 
fra årsafslutningen der begynder kl. 13.00 
Gæstepris ved foredrag: 50 kr. pr. deltager 
inkl. kaffe / kage 
 

    

Vestsjællands Fuchsia- og Ha-
ve Folk 

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 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. Husstandskontingent:  
100 kr. årligt Kontonr. til klubben:  
Reg. nr. 0537 Kontonr. 0000481904  
Mobile Pay: 15176 
 
Kristi Himmelfart – Udlandstur 
Turen går i år til Tyskland. Vi har denne 
gang indgået samarbejde med Egon’s bus-
ser. Se særskilt program vedr. denne tur. 

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

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

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/
mailto:he.fi@korup-al.dk
mailto:baslys@outlook.dk
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Søndag 17. maj 2020  - Havemarked 
Havemarkedet afholdes fra kl. 10.00–13.30  
på Ellebjergvej (det grønne område mel-
lem svømmehallen og indkørslen til bold-
klubben). Igen i år tilbyder vi gratis stade-
plads. 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, Stokke-
bjergvej 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 
grillhyggeaften. Anna og Børge har meldt 
sig til at holde årets hyggeaften. Vi starter 
kl. 16.00 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 be-
styrelsen sørger for salat, øl, vand, vin 
samt kaffe. Tilmelding til Susanne Brouer 
senest 10. juni 
 
Søndag 19. juli 2020 kl. 10.00 – 17.00 
Havemarked hos Grethe og Arne Fuchsia- 
gården. Gratis stadeplads. Tilmelding af 
salgs-bod senest 10. juli. 
 
Lørdag 8. august 2020 kl. 18.30   
Åben have. Vi skal besøge Makeuparti-
stens 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 me-
get stor have med masser af fuchsiaer også 
vinterhårdføre, så tag traveskoene på og 
hyg jer sammen med andre plantetosser. 
Der vil være salg af planter. 
     
Mandag 7. september 2020 kl. 18.30 
Åben have hos Bente og Egon, Kastanievej 
5, Korsør hvor der er masser af flotte fuch-
siaer. 
 
Mandag 7. december 2020  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 stykker smørrebrød og risalamande, 
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 

 
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 kl. 11 
Besøg i Frederiksborg Slotshave -
Barokhave . Mødested: Aftales senere. 
Vi får en guidet tur i haven. Hvis der er 
tid, får vi også lidt information om slottet. 

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

https://makeupartistens-have.com/
http://www.nfv-fuchsia.dk/
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Efterfølgende finder vi et spisested hvor 
vi spiser en frokost for egen regning. 
Bindende tilmelding til John senest lørdag 
den 13. juni 2020 på tlf. 2992 5415 eller evt. 
SMS. 
 
Søndag 26. juli 2020  kl. 10.00 – 17.00 
Åben have hos: 
Gunnar Hagedorn,  
Ekkodalen 17, 3450 Allerød 
hos John Ryberg, 
Nygårdsvej 1A, 3500 Slangerup 
og hos Lisbeth Larsen,  
Fyrrevej 13, 3660 Stenløse 
 
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 søn-
dag 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 ger-
ne tage en klapstol med. Efter spisning er 
der rundvisning i haven. 
 
Lørdag 8. august kl. 10.00 – 15.00 
Country Fayre, Præstegårdshaven, Birke-
rød. Vi udstiller fuchsiaer og sælger, hvis 
der er planter fra medlemmerne. 
 
Tirsdag 1. september  
Husk at bestille de materialer du skal bru-
ge i efteråret. Bestilling til Gunnar Hage-
dorn på e-mail: mghagedorn@tdcadsl.dk 

eller tlf. 4045 4353 senest søndag den 6. 
september. 
 
Lørdag 5. september  
Årsmøde DFS 
 
Søndag 20. september kl. 14.00 – 17.00 
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej 
30, Farum. 
Havemarked: Bytte og salg. Har du en 
fuchsia for meget, eller har du delt en 
staude, så kom med alt, der er haverelate-
ret. 
 
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 Fuchsia- 

klub 

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s  
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien 
 
Søndag 7. juni 2020  kl. 10.00 – 14.00 
Plantemarked i Vordingborghallen, Skole-
gade 1, Vordingborg. For stadeplads 
kontakt Hanne Lauridsen  tlf. 2179 2078 
eller mail: h.k.lauridsen@mail.com 
 
Fredag 3. juni 2020  
”Kør selv tur” 
I Næstved området. Vi slutter med grill 
i den sidste besøgshave. 
Kontaktperson: Ida Mikkelsen 
mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk 

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

mailto:mghagedorn@tdcadsl.dk
http://www.fuchsiaklubben.dk/
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Søndag 26. juli 2020    Fuchsiaens Dag 
7 af lokalklubbens medlemmer åbner de-
res have. 
Se mere under Åbne Haver. 
 
Fredag 14. august 2020   
Bustur til Fyn 
Yderligere oplysninger og tilmelding 
til Ida på tlf. 2929 7223  eller 
mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk   
 
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 spisning og julehygge. 
Klubben byder på smørrebrød, gløgg og  
æbleskiver / kaffe til en pris af 40 kr. pr. 
person. Tilmelding nødvendig. 
Husk gevinster til lotteri. 

 
Lolland-Falster Fuchsiavenner 

Søndag 21. juni 2020 kl. 10.00 – 14.00 
Plante-bytte-dag. 
Afholdes som sædvanlig hos Henning 
Petersen, Bygaden 91, 4983 Dannemare. 
Gratis gaver/planter fra medlemmerne og 
sælgerne modtages til brug i tombolaen.   
Der kan købes kaffe, kage, sandwich, øl  
og vand til rimelige priser. Stadepladser 
koster kr. 50,- samt minimum 1 plante til  

tombola. Tilmelding skal ske til Inge Lise  
Hansen tlf. 5129 7547 senest en uge før. 
 
Fredag 24. juli 2020  kl. 17.00 
Grill-arrangement 
Afholdes hos Leon og Julia Mikkelsen, 
Stubbegårdsparken 204, 4900 Nakskov. 
Maden har man selv med. Husk! – Støt 
foreningen ved at købe vin, øl, vand, 
samt kaffe. Tilmelding til Leon 3091 3218 
 
Lørdag 22. august 2020 
‚Kør selv tur til Falster‘. 
Mødested Krøyers Gård kl. 8.00, for at 
arrangere samkørsel. Medlemmer fra  
bl.a.Falster, mødes vi med ved lystbåde- 
havnen, Kalkbrænderivej i Sakskøbing, 
hvor foreningen giver en kop formiddags- 
kaffe med franskbrød og senere lidt fro-
kost. 
Husk service. Øl og vand kan købes. 
Tilmelding til Inge Lise Hansen  
tlf. 5129 7547. 
 
Lørdag 5. september 2020 
Årsmøde DFS 
 
 
Fredag 20. november 2020  kl. 19.00 
Sæsonafslutning med julehygge. 
På Søllested skole, Birkevej 1B 4920 Søl-
lested. 
Husk en pakke til en værdi af 20 – 25 kr. 
Husk støt foreningen ved at købe øl, vand,  
kaffe og gløgg. Tilmelding senest 13. no-
vember til Inge Lise tlf. 5129 7547, af hen-
syn til indkøb. 
 
 

 

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

mailto:inge.lise.hansen47@gmail.com
http://www.lf-fuchsiavenner.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. juni. 

OBS ! 
Grundet corona-epidemien 

er alle arrangementer incl. ’Åbne haver’  
med forbehold. 

Følg myndighedernes vejledninger. 

Sektion Fuchsia - Decussata gruppen 
Henk Hoefakker 

 
Den anden gruppe i sektion Fuchsia er Decussata gruppen. Den består af 
disse 4 arter: 
F. decussata, F. ferreyrae, F. fontinalis og F. sancta-rosea. 
 
F. decussata er en småbladet og små-
blomstrende art fra det centrale Peru. 
Den blev opdaget mellem 1778 og 1788 
af de to herrer Hipòlito Ruiz Lòpez og 
Josè Pavòn Jimènez. Den blev i 1802 
publiceret i ”Flora peruviana et chilen-
ses, Volume III”. Decussata betyder 
korslignende og beskriver hvorledes to 
på hinanden følgende bladpar ovenfra 

BOTANISKE FUCHSIAER - 17. DEL 
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set danner et kors, fordi bladstillingen er modsat og hvert andet bladpar er 
placeret med en forskydning på 90o i forhold til det foregående par. Planten 
danner en busk med en noget forpjusket vækst, sidegrenene er slappe og sø-
ger rundt i lav højde, derfor hører den til i underskoven, hvor den kan få støt-
te af andre planter til at komme op i lyset. Den har smukt mørkegrønne blade 
og små blomster (2,5 cm) med rød tubus, røde bægerblade og en orangefarvet 
krone.  
Dens voksested befinder sig i højder mellem 2900 og 3400 m. 

 
F. ferreyrae blev beskrevet i 1982 af 
Paul Berry. I respekt for den tidlige-
re direktør for det Naturhistoriske 
Museum i Lima, Dr. Ramon 
Ferreyra, brugte han hans navn ved 
navngivningen. Dr. Ramon Ferreyra 
var en betydende botaniker og plan-
tesamler, som opdagede mange 
fuchsiaer i forskellige områder i Peru 
og omegn. Planten er en næsten klat-
rende busk med hængende sidegre-
ne. Den har elliptisk-ovalt formede 
mørkegrønne blade (20-28 mm lange 
og 10-30 mm brede) med småtande-
de bladrande. Blomsten er ca. 4,5 cm 

lang. Tubus er mørkerød/mørkviolet, 
tragtformet med en svagt opsvulmet 
basis. I en bog af Dave Green findes et 
billede af en lysere variant, og også den 
findes i hollandske fuchsiasamlinger. 
Den stammer fra det centrale Peru, hvor 
den vokser i lysninger i fugtige skove i 
2600 - 3150 meters højde. Den kan minde 
lidt om F. decussata. 
 
F. fontinalis blev beskrevet i 1940. Nav-
net betyder ”vokser ved eller i en kilde”. 
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Botaniker James Francis Macbride, som beskrev arten, oplyser, at dette kende-
tegn også kan være beskrivende for mange andre fuchsiaer, men han kunne 
ikke finde andre kendetegn til beskrivelse af denne nye opdagede art. F. fonti-
nalis danner opret voksende buske med spredende sidegrene. Bladene sidder 
ofte i kranse. De er elliptisk-lancetformede med tandet bladrand og bliver ca. 
11 cm lange og 3,5 cm brede. De underste blade er større end de øverste. Arten 
blomstrer med tætte klynger i det sidste bladhjørne eller i en endestillet dusk. 
Tubus er rød eller rosa er næsten cylindrisk eller svagt tragtformet. Bægerbla-
dene er skinnende røde eller rosa (13 mm lang og 3 mm bred). De røde lancet-
formede kronblade er (8 mm lange, 3 mm brede). Arten findes i det nordlige 
Peru, hvor den vokser i tæt underskov eller langs flodbredder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. sancta-rosea blev beskrevet i 1898 af botaniker Otto Kuntze. Han gav den 
navn efter findestedet, byen Santa Rosea i bjergene i Bolivia. Den forekommer 
dog også i det sydlige Peru. Den danner opretvoksende buske med mørke-
grønne blade, som er lysere på undersiden. De er lancet-smalt elliptisk forme-
de og bliver 14 cm lange og 4 cm brede. Bladet har en tydeligt tilspidset afslut-
ning, bladranden er let tandet. Planten er rigtblomstrende i det øverste bladfæ-
ste, kraftigt orangerød, og ca. 4 cm lang. Denne art er ret enkel at dyrke og nok 
den bedst kendte fra denne gruppe. Den vokser i fugtige tågeskove og på ste-
nede bjergsider i 1400 - 3000 meters højde. 
 
Kilde: Fuchsiana 1/2014. Tekst og foto Henk Hoefakker. 
Oversat til tysk af Hans Eggenberger 
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 
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 Akvarel af A van Wijk 
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SALGSARTIKLER 

EMBLEM 
30 kr. 

 

POSTKORT 
med kuverter 
5 stk. 35  kr. 

 

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. 

 

Håndklæde 
175 kr. 

50 cm. x 100 cm. 

 

GÆSTEHÅNDKLÆDE 
Model B - beige  110 kr.  

40 cm. x 60 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.:……………………………………… 
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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 (se side 2 ) 

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 (se side 2 ) 

MEDLEMMERNES GRATISANNONCER 

 
Ca. 10 opstammede fuchsiaer  

sælges for 200.- kr. stk. 
Bor på Amager. 

Kan evt. leveres på Sjælland mod et 
mindre gebyr til trailerleje. 

Tlf. 2082 9072 
Werner W. 

 

 

 

Plantemarked 
Lørdag d. 11.juli-2020 kl. 10.00-14.00. Alle er velkomne der er 
gratis entré. Stadeholdere kan køre helt ind. 

Fuchsiaens dag! 
Vi holder åbent, d. 26. juli 2020 fra 10.00 til 16.00.Kia og Jan 
holder åben have i den anledning. MEN her er det med vinter-
hårdføre Fuchsiaer, og der er mange forskellige. 

Havevandring med plantesalg. 
Søndag 20. september 2020 kl. 13.00 holder Kia og Jan: Have-
vandring, der afsluttes med kaffe og kage og salg af planter, 
bl.a. diverse hårdføre fuchsia. Entre 15.00 kr. 

HVOR! 
Lerbjergvej 2, 4500 Nykøbing Sjælland.  
Kontakt: lerbjerggaard@hotmail.com  
Se: www.lerbjerggaard.website 

 
 

Stativ af hesterive med plads til  
8 ampler sælges for 300 kr. 

 
Henning Andersen 

2176 8735 
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NYTTIGE DATOER 2020 

 
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 

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. 



Medlemsfordele  
i Dansk Fuchsia Selskab

Du modtager hvert år 4 numre af medlemsblad- 
 et FUCHSIA. 

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

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
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