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Vi ligger som resten af landet næsten stille og afventer 
situationen. 
 
Vores generalforsamling er allerede udskudt til efteråret, 
til vores årsmøde.  
 
Som udmeldingerne er i øjeblikket kan vi nu gennemføre 
vores kombinerede generalforsamling og årsmøde. Du vil 
finde tilmeldinger på vores hjemmeside. 
 

Det er stadig nødvendigt at holde sig orienteret via hjemmesiden, som vi vil 
holde opdateret med situationen. 
 
Intet er i øjeblikket normalt og vi bliver derfor nødsaget til at bevæge os in-
denfor fastsatte rammer, også rent økonomisk. Her er alle aktiviteter holdt på 
et absolut minimum. Vi har henover foråret og sommeren kommunikeret pr. 
mail og telefon. Dette dels på grund af covid 19, men også for at udvise øko-
nomisk ansvarlighed.  
 
Der foreligger stadig en risiko for, at vi i 2020 ikke får afholdt generalforsam-
ling og årsmøde. 
 
Jeg vil gerne gentage vores appel om at få opdateret medlemskartoteket med 
mailadresser og telefonnumre. 
 
Med ønske om, at vi alle kommer bedst mulig igennem denne krise, håber jeg 
vi ses til mødet i efteråret. 
 
Trods alt – god sommer til alle. 
 
Lars Mygh 
 

FORMANDEN HAR ORDET 

 

Husk at medbringe blad 1 2020 til generalforsamlingen. 
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GENERALFORSAMLING / ÅRSMØDE 2020 

Dansk Fuchsia Selskab indbyder til Årsmøde 
– lørdag d. 5. september i Thy og på Mors.  

 
Kl. 10.00  Morgenkaffe – Norsparken, Norsvej 92, Nors, 7700 Thisted  
 
Kl. 11.00 Havebesøg i Jytte og Ove’s fuchsiahave, Kirkebyvej 36, Nors,  

  7700 Thisted   
 
Kl. 12.30  Frokost - Øst Vildsund Kro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev – 

  Stjerneskud  
 
Kl. 14.00 Havebesøg i Gunnar Kusk’s have,  Rebslagervej 28, 7950 Erslev  

  

Kl. 15.30 Generalforsamling 2020 - Den blå Lagune, Ejerslev Havn,  
  Utkærvej 10, 7900 Nykøbing Mors. Der serveres kaffe. 
   
 
Kl. 18.00 Middag på Gullerup Strand Kro, Grydhøjvej 25, 7950 Erslev  
  

Prisen for at deltage i dette arrangement er 345 kr. pr. person ekskl.  
drikkevarer til middagen. 

 
Vælger du ikke at deltage i den afsluttende middag, er prisen 200 kr. 

 

Tilmelding foregår via hjemmesiden  
www.fuchsia.dk under fanen medlemssider > årsmøde,  
eller til Finn G. Pedersen tlf. 6594 2600 mobil 2329 7541 

 
Af hensyn til bestilling af morgenkaffe, frokost, kaffe og middag er det nød-

vendigt med bindende tilmelding og forudbetaling 

senest søndag d. 23. august. 
 

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

Husk at anføre medlemsnr. ved betaling. 
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GENERALFORSAMLING 2020 

Hermed indkaldes til årets generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab 
 

Lørdag den 5.  september 2020 kl.15.30 
Den blå Lagune, Ejerslev Havn, Utkærvej 10, 7900 Nykøbing  

 

 Dagens program: se side 4. 
 

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

Bestyrelsen 
 

Med hensyn til regnskabstal 
henvises til blad 1 februar-2020 
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ÅRSMØDE 2020 

Norsparken i Nors, Norsvej 92, 7700 Thisted 
 
I forbindelse med anlægget af omfartsvejen 
udenom Nors, stillede Thisted kommune et 
område til rådighed for beboerne i Nors. 
Dette område er på 15.000-20.000 m2 og bor-
gerforeningen sammen med andre frivillige 
er dem der passer området, og 3 frivillige slår 
græsset. 
De byggede i første omgang et mindre seks-
kantet hus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I foråret 2020 blev et hus på 112 m2 færdigbygget af frivillige, så her er der for-
middagskaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På området er der fodboldgolf, krolf, legeplads og bålplads som byens borge-
re bruger. 
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Jytte og Ove’s have, Kirkebyvej 36, Nors, 7700 Thisted 
 
Haven  på 1300 m2  er 
spækket med mange  
forskellige planter -   
stauder, roser, pelargoni-
er og ca. 250 fuchsiaer 
samt 2 drivhuse.  
 
En hønsegård er der også 
blevet plads til.  
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Øst Vilsund Kro, Sundbyvej 238, Sundby, 7950 Erslev 
 

Ligger ud til Limfjorden ved Vilsundbroen, hvor frokosten er bestilt. 

 
 
Tove og Gunnar Kusk’s have, Rebsla-
gervej 28, Solbjerg, 7950 Erslev 

 

En have på ca. 1000 m2 med 3 drivhuse. 
Masser af blomster.  
Der er stauder, roser, agaver, samt omkring 
50 fuchsiaer. 
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Ejerslev Havn med den blå lagune, Utkærvej 10, Ejerslev, 7900 Nykøbing M. 
 
Efter der i mange år er gravet moler på dette sted, er der opstået et fantastisk 
bjergformet område, hvor der er opstået en lagune man kan gå rundt om. Ru-
ten er på ca. 2 km, MEN - man kan godt nyde udsigten fra havneområdet. 
Havnen er bygget i 1911 til udskibning af det udgravede moler, men er i dag 
udelukkende lystbådehavn. 
Her er en Cafe’ og restaurant, hvor der er bestilt eftermiddagskaffe, og hvor gene-
ralforsamlingen 2020 afholdes. 
Til dem, der ikke deltager i generalforsamlingen, anbefales en tur rundt i la-
gunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gullerup Strand Kro, Grydhøjvej 25, Gullerup 7950 Erslev  
 
Ligger kun få meter 
fra Limfjorden med 
udsigt til den 60 m 
høje molerklint -  Han-
klit. Den indeholder 
skiftende lag af vul-
kansk aske, der ses 
som mørke striber i det 
lysere moler. 
Her er middagen be-
stilt for de som gerne 
vil opleve lidt mere af 
området, inden de ven-
der næsen hjemad. 



10 

Dansk Fuchsia Selskab 

BOTANISKE FUCHSIAER - 18. DEL 

Sektion Fuchsia - Denticulata gruppen 
Henk Hoefakker 

 
Denne tredje gruppe i Sektion Fuchsia er Denticulata gruppen, som indehol-

der 6 arter. Allerførst den art, som har givet navn til gruppen: F. denticulata. 
De øvrige er:  F. austromontana, F. cochabambana, F. harlingii, F. macrostigma og 
F. magdalenae. 
 

F. denticulata 
blev allerede 
beskrevet i 
1802 af Hipóli-
to Ruiz og José 
Pavón. Den 
har hjemsted i 
Peru og Bolivia 
i højder på 
2800-3500 m. 
Betegnelsen 
”denticulata” 
betyder 
”fintandet”. 
Jvf. betegnel-
sen Dentist for 
en tandlæge.  
 
Når betegnelsen er brugt i navnet for den aktuelle vildart, skyldes det, at bla-
dene har en fint tandet bladrand. Bladene er op til 17 cm lange og kransstille-
de i grupper på 3 eller 4, dog finder man undertiden 2 modsatstillede blade. 
Arten er opretvoksende og kan nå en højde på 4,5 meter. De lange ca. 7 cm 
blomster er karakteristiske med lyst rødt-rosa blomsterrør ligesom bægerbla-
dene samt orange krone. I Holland har vi desuden både en type med rødt 
kronrør og en med et næsten hvidt kronrør. Begge typer har orange krone. 
Blomsterknopperne står lodret og bliver mere eller mindre hængende efter-
hånden som blomsten åbner sig. Bærrene er ellipseformede, op til 2,5 cm lan-
ge, først grønne og ved modning skinnende mørkrød-purpur. 
 

F. austromontana kommer fra det sydlige Peru. Navnet betyder ”sydlige bjer-
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ge”. Den blev navngivet i 1939 af Ivan Johnston. Arten bliver 4 m høj. De op 
til 8 cm lange blade er kransstillede med op til 3-5 ad gangen, bladranden er 
hel eller svagt tandet. Blomsten er rød-mørkerød og kan blive næsten 7 cm 
lang. De næsten 2 cm lange bær er ellipseformede og mørkerøde, ved mod-

ning bliver frugten kantet. Men den F. austromontana, som forekommer hos os 
i Holland ligner i udseende mest en F. denticulata. 
 

F. cochabambana er en fuchsia, som vi ikke kender i Holland. Den danner 
buske på 0,5-1,5 meters højde. Bladene har næsten ingen stilk, er ellipseforme-
de og op til 12 cm lange. Den blomstrer i klynger fra grenspidserne og med 
enkeltblomster fra bladhjørnerne. Blomsterne har en mørkerød krone og er 8 
cm lang. Man finder den i Bolivias fugtige skove i højder på 2500-3100 m i 
departementet Cochabambana, som da også har lagt navn til arten. 
 

F. harlingii er for nylig kommet til Holland. Det drejer som om en opretvok-
sende busk, 1-3 m høj. De elliptiske blade kan blive 7 cm lange og er oftest 
modsat stillede, af og til også kransstillede med tre i hver gruppe. Den spar-
somme blomstring sker fra bladhjørnerne. Blomsterrøret er blegrosa-orange, 
kronbladene er røde. Denne fuchsia forekommer sjældent og findes kun i fug-
tige skove i det sydlige Ecuador i højder på 2600-3330 meter. Philip Munz 
navngav arten i 1972 til minde om den svenske botaniker Gunnar Harling, 
som allerede havde fundet den i 1959 i det sydlige Ecuador. Dyrkning af den 
synes at være enkel. 

 

F. macrostigma er 
en sjælden plante 
fra Colombia og 
Ecuador. Den vok-
ser i 1000-2500 me-
ters højde på vest-
lige bjergskrånin-
ger ud mod Stille-
havet. Buskene 
bliver 0,5-1,5 m 
høje og danner 
tætte krat. Den 
fremtræder mørke-
grøn/ purpurgrøn. 
De store elliptiske 
blade er op til 27 
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cm lange og har af og til et enkelt tandet område. Den har en sparsom blom-
string fra bladhjør-
nerne, og da blad-
stillingen er mere 
kompakt ved gren-
spidserne, ser det 
ud som om blom-
sterne sidder ved 
siden af hinanden. 
Blomsterrøret er 
blegt rødt til mør-
kerødt og ofte let 
hvælvet, bægerbla-
dene er røde med 
grøn spids.  
Kronbladene er 
røde og kortere 
end bægerbladene. 
De elliptiske bær er godt og vel 2 cm lange, ved modenhed skifter overfladen 
karakter. Arten fik sit navn på grund af den 4-delte griffel. Er vanskelig at 
dyrke. 
 

F. magdalenae vokser 
op til 2-5 m høje buske 
med elliptiske op til 
8,5 cm lange blade 
med hel bladrand. 
Bladene er kransstille-
de med 3 eller 4 blade 
i hver krans. Den 
blomstrer fra det øver-
ste bladfæste. De kraf-
tige blomster er næ-
sten helt orange. Bær-
rene bliver 2,5 cm lan-
ge og skifter farve til 
mørkt purpur. Bærrets 
form er vanskelig at 
beskrive, den er helt 
sin egen. Dens naturli-
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ge voksested er regn-
skovene i Sierre Neva-
da i det nordøstlige 
Columbia i højder på 
3000-3350 m i departe-
menter Magdalena, 
som også navnet anty-
der. Her blev arten 
fundet første gang. 
Heller ikke denne art 
en nem at dyrke. 
 
 
 
 
Næste artikel vil handle om Dependens gruppen. 
 
Kilde: Fuchsiana 2/2014 Tekst og foto Henk Hoefakker 
Oversat til tysk af Hans Eggenberger - Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 

ANNONCE 

 
 

Vi har stadig ca. 5000 fuchsia stiklinger til salg, og de er rigtig store. 
 

Så det kan nås endnu og kan tages med til Sjælland ved lejlighed. 
 

Med venlig hilsen 
 

Annie og Bent Houborg 

 

www.norregaard-fuchsiari.dk 

 
Nørregaard-Fuchsiari, Hannerupvej 5, 6900 Skjern 

 
Tlf. 2022 5374  
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DRYPVANDINGSANLÆG 

 
Hos undertegnede er der om sommeren, blandt andre interesser, 2 der trænger 
sig på: Fuchsiaer og camping. 
 
Denne kombination er ikke uden konflikter, bl.a. vanding. Derfor er der gen-
nem tiden blevet udviklet et system til at klare vandingen. I starten var  
systemet en højt  placeret vandbeholderen, med tynde slanger ud til planterne. 
Men jeg fandt hurtigt ud af, at de tynde slanger stoppede til, hvorved vandin-
gen af planterne stoppede. 
 
Efter flere forsøg med mange typer slange, fandt jeg et system med en slange 
på 4-5 mm ud til drypstedet, hvor der i enden sidder en lille kugle, der ved 
kraftigt tryk fra vandet, bremser for vandmængden, og ved svagt tryk fra van-
det, bremser mindre, så det er underordnet hvilket vandtryk der er til stede, 
vandmængden er den samme, om det er tæt ved vandbeholderen, eller om det 
er 20 meter væk. 
 
Systemet hedder Gardena Micro Drip. 
 
 
Gardena’s system kan købes færdigt, men er så en bekostelig affære. Systemet 
kan også laves af stumper købt som løsdele (Bauhaus – frishop.dk m.fl.), og 
kan så udbygges, efterhånden som man bliver fortrolig med det. 
 
Systemet består hovedsagelig af 2 typer slange, en Ø13 mm  slange, der leder 
vandet fra en pumpe og ud til et samlingspunkt, og en mindre slange, Ø4-5 
mm , fra samlingspunkt og ud til planterne. 
 
Der findes mange forskellige fordelingsstykker. 
 

 

 
 
 
Den Ø13 mm slange kan også være en almindelig ½’’ haveslange, der behøver 
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ikke være nogen form for armering på slangen, da der ikke kommer særligt 
stort vandtryk på. 
 
Til den Ø4-5 mm slange, er nok bedst at 
bruge den originale, fordi drypdyserne 
skal klemme ind i slangen, så de sidder 
fast. 
 

 

Dette var lidt om baggrunden for det anlæg, jeg nu vil beskrive. 
 
Hos mig samles regnvand i en tønde, hvorefter det ledes over i en blandetøn-
de, kan evt. styres med en lukkemekanisme fra et toilet, så der hele tiden er 
vand i blandetønden. 
 
I tilfælde af, at der ingen regnvand kommer, kan vandtønden også tilkobles 
vandværksvand, med samme type lukkemekanisme, dog med lavere vand-
stand. 
 
Dykpumperne som jeg bruger, er samme type 
som bruges til campingvogne.  
De kan skaffes fra diverse forretninger der sæl-
ger campingudstyr, eller som jeg har gjort det, 
fra THansen, der har flere typer, med forskel-
ligt vandtryk.  
Ved lange afstande fra pumpe til der, hvor 
planterne er placeret, kan det være en fordel 
med kraftigt tryk.  
 
Til at strømforsyne pumpen, kan der bruges en 
omformer beregnet til køleboks,.  
Den viste type er fra Harald Nyborg til ca. 150 kr.  
Husk blot, at pumpen bruger meget strøm, mellem 2 
og 5 ampere (24 – 60 W). 
 
Til at styre, hvornår pumpen skal køre, kan bruges 
et elektronisk kontaktur, der kan indstilles ned til 1 minut. 
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Til at styre gødningstilførslen bruges en anden pumpe, der står i en beholder 
(evt. 5 liter plastdunk) med passende kraftig gødningsblanding, som så dryp-
per ned i blandingsbeholderen, via drypdyser eller en tynd slange. 
 

 

 
 
Årsagen til at jeg skriver ”kan bruge” er, at jeg er kommet et skridt videre, da 
jeg har haft med elektronik at gøre igennem mange år, og derved kom i kon-
takt med en brugt PLC styring. Jeg har så fået tilføjet styring af tiden der van-
des , ud fra hvor varmt det er. Denne løsning kræver lidt teknisk viden, da der 
er noget programmering af PLC styringen. 
Jeg er efterhånden nået op på 5 pumper der kører på skift, på grund af strøm-
forbruget, og en gødningspumpe, som klarer vanding af ca. 250 Fuchsiaer, og 
andre planter i krukker, både på jorden og hængere i 2 meters højde.  
I længere ferier er der dog en venlig sjæl, der lige kontrollere, om planterne 
har fået vand. 
 

PLC styring. 
 

 

 

 

 

      
 

Med venlig hilsen  

Finn Pedersen. 
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MINDEORD 

 

Hans Peter Jensen, Erritsø, døde 10. maj efter nogen tids sygdom, 81 år gam-
mel.  

Hans Peters store interesse for fuchsiaer startede i 1988, hvor han købte sin 
første fuchsia, Berliner Kind. Siden greb det om sig, og en overgang var der 
over 225 fuchsiaplanter i haven på Gl. Landevej i Erritsø.  

Hans Peter delte ud af sin store viden om fuchsiadyrkning, og mange hen-
vendte sig til ham for at få råd og vejledning.  

I mange år havde Bodil og Hans Peter Åben Have, hvor der kom mange men-
nesker, også grupper fra andre dele af landet. Hans Peter var kontaktperson i 
kaffeklubben Trekantens Fuchsiaklub fra 2001 og i 2005 var han med til at 
stifte foreningen Trekantens Fuchsiaklub, som han var formand for frem til 
2009.  

Fra 2006 til 2015 var han i bestyrelsen for Dansk Fuchsia Selskab, hvor hans 
ansvarsområde var annoncer og tilmeldinger. 

Æret være Hans Peter Jensens minde. 
 
Tekst: 
Lis Overgaard 

’Cymon’  
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

 

Djursland Fuchsiavenner 

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

  
Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 

 
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. 19.00   
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 fremstillede jule-
dekorationer 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 

 

Fuchsia Venner Kolding 

Himmerlands Fuchsia Venner 

 
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. 

 

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 

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 

mailto:golfvej39@me.com
mailto:rabek@mail.rele.dk
mailto:hansabild1@gmail.com
http://www.fuchsiaevendsyssel.dk/
mailto:erik.anna@hotmail.dk
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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 Have 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 

Midt- Vest Fuchsiavenner 

Trekantens Fuchsiaklub 

Lørdag 8. august 2020  kl. 13.30 
Besøg i Lille Malund, Malundvej 18,  
8765 Klovborg. 

       
Fyns Fuchsia Venner 

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. 

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: 
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  

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:annaogerling@c.dk
mailto:ov@thygesen.mail.dk
mailto:sjlykkebro@mail.dk
mailto:baslys@outlook.dk


20 

Dansk Fuchsia Selskab 

 
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 
fuchsiaer. 
 
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 

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 
 
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. 

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

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

https://makeupartistens-have.com/
mailto:mghagedorn@tdcadsl.dk
http://www.fuchsiaklubben.dk/
http://www.nfv-fuchsia.dk/
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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 

 
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 at støtte foreningen ved at købe øl, 
vand, kaffe og gløgg. Tilmelding senest 13. 
november til Inge Lise tlf. 5129 7547, af 
hensyn til indkøb. 

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

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-mailadresse 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. september. 

OBS ! 
Grundet corona-epidemien 

er alle arrangementer med forbehold. 
Følg myndighedernes vejledninger. 

mailto:inge.lise.hansen47@gmail.com
http://www.lf-fuchsiavenner.dk/
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NORSKE FUCHSIAHAVER 

Vores 5-dages tur til Norge 
startede med færgen fra 
Hirtshals til Kristianssand. 

Højt over Kristianssand lig-
ger der et Naturmuseum og 
en lille såkaldt botanisk have 
ved Gimlegård.  
 
Der står der nogle meget 
store og meget, meget gamle 
fuchsiaer, heriblandt Check-
erboard. Det var ikke noget, 
vi havde forventet, så det 
var en dejlig overraskelse. 
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Landskabet langs med Telemarkskanalen, var helt utroligt smukt, der var 
vand på en meget lang uafbrudt strækning, og vand er der i øvrigt overalt 
med den ene sø efter den anden. 

Så havde vi en lille afstik-
ker til Heddal Stavkirke, 
den største i Norge - den 
var helt fantastisk,. så 
vendte vi næsen imod 
vores mål i Stavanger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De smalle og af og til snørklede veje med hårnålesving, tog sin tid, så en 
overnatning næsten på midten af Norge var 
nødvendig.  
 
Sne så vi også på toppen af fjeldvejene, der var 
faktisk faldet ny sne omkring Bergen ugen før. 
 
 
 

 
Efter en færgetur 
over Lysefjord, ven-
tede der os en tur 
igennem verdens 
længste under- 
vandstunnel til Stav-
anger, i alt 24,4 km, 
hvis jeg husker ret.  
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Og nu kommer så grunden til artiklen her i Fuchsia-bladet – nemlig vores 
besøg i 2 haver i Stavanger-området, hvor der var fuchsiaer at kigge på. 

Den første have var inde i selve 
Stavanger, hvor vi besøgte Kjell og 
Karin Karlsen i deres fine have. 
Oprindeligt var det vist Kjell, der 
havde interessen, men Karin var 
også blevet smittet med fuchsiani-
tis og var nu den, der tog sig mest 
af planterne. 
De er med i en Fuchsiaklub i det 
vestlige Norge omkring Stavanger, 
og de er cirka 90 medlemmer, 
hvoraf der møder omkring 50 op 
til deres arrangementer. De laver 
også plantebyttedage og præmie-
ring af de flotteste planter, ligesom 
mange klubber jo gør her i Dan-
mark. Planterne er meget sunde og 
fine at se på, de har ikke de store 
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problemer med sygdom og skadedyr, måske pga. deres klima. Deres udfor-
dringer ligger i, at der er få forhandlere af fuchsiaer i Norge og ingen officiel 
forening, så det at få nye planter kan være lidt vanskeligt. Derfor har de også 
haft udflugter til Danmark, for at supplere op, ligesom vi andre gør ved at 
tage til Tyskland, Holland eller Belgien.  
 
Efter en rundvisning i deres have, blev vi budt på 
friskfanget laks, som Kjell selv havde fanget, samt 
nykogte rejer fra havnen i Stavanger, mums. 
 
Inden vi kørte videre, var vi også ude og se deres 
kolonihave, det var rigtigt hyggeligt at besøge dem 
begge steder. Og at se, at interessen for fuchsiaer er 

udbredt så mange steder 
og på så mange forskellige 
måder.  
 
 

 
 
Vi fik et vægstativ med 
hjem til inspiration til, 
hvordan man også kan 
hænge fuchsiaer op i ste-
det for i ampler. Så lidt for 
den fingernemme en mørk 
vinteraften. 
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Dagen efter gik turen til Pollestad, 
lidt syd for Stavanger og på vejen 
kom vi forbi monumentet Sverd i 
Fjell, som jo giver associationer til 
vores fælles vikingeaner, meget 
fine. Selv i regnvejr…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Pollestad besøgte vi Jan Ove Eggebø, der 
har fået interessen for fuchsiaer fra sin far, 
og som i det daglige arbejder som gartner.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Ove er medlem af den samme klub 
som Kjell, og de responderede begge på 
vores henvendelse på Facebook, da vi 
spurgte om der var nogle fuchsiahaver i 
Stavanger-området, og deraf fik vi  en 
aftale om at besøge deres vores haver. 
Igen nogle robuste og flotte planter, der 
trives godt med deres kystklima.  
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Jan Ove gav os et par fine planter med hjem, 
som vi vil glæde os til at se i fuldt flor, man-
ge tak for det. En rigtig god lejlighed til at 
møde andre, der har den samme interesse, 
og lære nye mennesker at kende.  
 
Efter at være velforsynet med kaffe og kage, 
drog vi videre sydpå til vores sidste overnat-
ning på Lista Flypark. Nato har haft en spyd-
spids på denne tidligere luftbase, hvor der 
nu er mange forskellige aktiviteter, bl.a. Bed 
and Breakfast. Og så fint som det nu kunne 
være, fik vi indkvartering i den tidligere offi-

cersmesse med 60 værelser – vi var kun 2 familier. Sjovt at snuse lidt rundt i 
denne kæmpe bygning. Lidt tarveligt, men de havde tømt baren. 
 
Norges sydligste punkt og ældste fyrtårn i Linde-
snes fik et kort besøg med på vejen. 
 
Kristianssand – Hirtshals og vi havde fødderne på 
fast dansk grund igen, en masse oplevelser, hygge-
lige mennesker, og dejlige haveoplevelser rigere. 
Meget fin tur og vi håber, at kunne gengælde Kjell 
og Jan Ove’s gæstfrihed og byde dem velkomne i 
Danmark, når turen går denne vej. 
 
Tekst og foto: 
Lette Hansen 
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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 

 
 
 

Her kunne din annonce være. 

 

 

’WALZ Vuurtoren’  
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NYTTIGE DATOER 2020 

 

5. september  Årsmøde og generalforsamling 2020 i Jylland.  
  Midt- Vest Fuchsiavenner 

REDNING AF EN KNÆKKET GREN 

Når blæsten har været forbi ligger 
der ofte stumper efter vindens 
hærgen. 
Disse kan ofte bruges til nye stik-
linger, selv efter længere tids op-
hold på jorden. 

Læg dem i vand i 2-3 timer. 

Herefter er stumperne blevet 
sprøde, og de de kan nu bruge 
som materiale til nye stiklinger. 




