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Så er endnu et år ved at rinde ud. Et år der startede i Co-
vid 19’s tegn, men trods nye varianter er hverdagen ende-
lig ved at indtage vores dagligdag igen. 
 
Efter nogle skønne dage på Sjælland, hvor vi fik afholdt 
vores generalforsamling og et aldeles dejligt årsmøde, 
med nogle rigtig dejlige haver, og skønt samvær. For før-
ste gang var vi alle samlet til aftensmaden og social hygge. 
 
 

Tak til arrangørerne og alle deltagerne, for at vi igen fik gennemført et dejligt 
arrangement. 
 
Trods udsigten til en mild vinter er alle forholdsregler blevet foretaget, tildæk-
ning af sarte planter i haven og fuchsiaer er taget indenfor i frostfrie rum. 
 
Som tidligere nævnt blev det besluttet at anvende Eurofuchsia’s midler til 
Fuchsia-relaterede projekter.  
 
Gerard Rosema's og Sierd Zijlstra's bog (2 meget dygtige hollandske forædle-
re) om fuchsiaer, er allerede blevet leveret I tre sprogvarianter og vil være til-
gængelig i butikker og på nettet: 
 
Veredeling van Fuchsia's, ISBN 978-3-7531-5803-7, € 27,00 
Créer votre Fuchsia, ISBN 978-3-7541-0478-1, € 27,00 
How do I grow my fuchsia? ISBN 978-3-7531-7818-9, € 27,00 (til gængelig de-
cember) 
 
Den engelske udgave er desværre blevet  forsinket, men forventes at være 
tilgængelig ved udgangen af november. 
 
Jeg ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår og håber vi snarest igen kan 
mødes til endnu et arrangement. 
 
Lars Mygh 

FORMANDEN HAR ORDET 
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2021 

 
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab 

afholdt på Slangerup Gjæstgivergård lørdag d. 4. september 2021 
 

Lars Mygh, bød velkommen til de 44 fremmødte, repræsenterende 25 stem-
meberettigede medlemmer.  
 
 l. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog  Peter Deichmann, som blev enstemmigt valgt, og konsta-
terede derefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden 
 
Bestyrelsen har i 2020 afholdt 3 bestyrelsesmøder, (inkl. generalforsamling/ 
årsmøde), derudover var vi i løbende kontakt via e-mail. 
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På grund af Covid 19 udbrud blev alle foreningens aktiviteter lagt ned. Årets 
generalforsamling blev først forsøgt rykket, derefter valgte bestyrelsen at ene-
ste mulighed var at lægge årsmøde og generalforsamlingen sammen.  
 
Årsmødet var lagt i området omkring Nors i Thy og Ejerslev havn på Mors 
hvor selve generalforsamlingen foregik. Tak til Midt- Vest fuchsia venner for 
et flot og dejlig arrangement. 

 
Under hensyntagen til selskabets overlevelse blev det besluttet at vores med-
lemsblad ”FUCHSIA”, fremover kun udkommer i en elektronisk udgave, som 
uploades på nettet. Hvorfor medlemskontingentet nedsættes til 150,- kr. 
 
Hvilken effekt dette har haft, sammenholdt med Covid 19, på vores økonomi 
vil Gunnar gennemgå senere. 
 
Med udgangen af 2020 havde DFS 276 medlemmer. I forhold til 2019 er der 
tale om en netto nedgang på 30 medlemmer. Der har i løbet af 2020 været en 
tilgang på 10 nye medlemmer.  
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På det første møde efter generalforsamlingen 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 
 
Euro Fuchsia mødet i 2020 blev aflyst som en konsekvens af COVID 19. Sene-
ste beslutning er at nedlægge Eurofuchsia på mødet i Paris 2020. (Blevet ud-
skudt til 2022 pga. Covid 19) 
 
Igen i år har vores aktiviteter været hårdt ramt af Covid 19. Det lykkedes dog 
at få afholdt et bestyrelsesmøde 29. maj og jeg ved også at der har været af-
holdt flere åbne haver rundt om i landet, i forbindelse med Fuchsiaen’s dag. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen – og beretningen 
blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 2020 til godkendelse 
 
Gunnar Hagedorn gennemgik regnskabet som trykt i februarbladet. 
 
Kontingentindtægter på 63.370 kr., desuden vare- og annoncesalg  - så totalt 
62.662 kr. 
Varesalg gav minus, grundet nedskrivning af varebeholdning. 
 
Udgift til bladtrykning 19.810 kr., udsendelse 15.744 kr., i alt inkl. moms 
42.334 kr. 
Generalforsamling og årsmøde 3.651 kr.. Mødeudgifter 9.853 kr., hvor møder-
ne nu foregår på Aarup Kro, som er betydelig billigere - og kørselsudgifter/
bestyrelse 8.302 kr. i alt 18.155 kr.  
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Desuden administrationsudgifter som telefongodtgørelse, forsikringer, PBS 
gebyrer m.m. i alt 12.226 kr.. 
Total udgift 76.745 kr.  
Årets resultat blev et underskud på 14.004 kr. 
 
Aktiver 
63.339 kr. er anbragt i Danske Bank, endvidere bøger, varelager, kontantbe-
holdning – i alt 67.833 kr.  
 
Regnskabet  godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

 
4  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2021 
 
Indtægter: 
Kontingenter –                      42.000 kr. 
Dertil vare- og annoncesalg            650 kr. 
I alt                                        42.650 kr. 
Udgifter:  
Generalforsamling                    6.500 kr. 
Årsmøde                                   6.500 kr. 
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Bestyrelsesmøder                  11.800 kr. 
Administrationsomk.             12.795 kr. 
Eurofuchsia                              1.000 kr. 
I alt                                         38.745 kr. 

Årets resultat              plus         3.905 kr. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022 
 
Bestyrelsen fastholder 150 kr./årlig, som forfalder i december.         
 
6. Behandling af indkomne forslag jvf. Vedtægtens §10 
 
Intet modtaget. 
 
7. Valg af kasserer i henhold til vedtægternes § 12 
 
På valg Gunnar Hagedorn, villig til genvalg og enstemmigt genvalgt. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 
 
Henning  Andersen og Finn G. Pedersen, villig til genvalg – og enstemmigt 
genvalgt. 
 
9. Valg af 3 suppleanter i henhold til § 12 
 
Peter Deichmann Poulsen, Brædstrup, villig til genvalg –  genvalgt 
Erik Hansen, Odense SØ , villig til genvalg - genvalgt. 
Poul Erik Larsen, Stege, villig til genvalg - genvalgt. 
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Birgit Nielsen, Ringsted, villig til genvalg – genvalgt som revisor. 
Gert Lund, Gilleleje, villig til genvalg –  genvalgt som revisorsuppleant. 
 
11. Eventuelt 
 
Der var en snak om at foreningen nu sender en mail når bladet ligger på  
hjemmesiden. 
Endvidere blev problemet med rust på planterne vendt, men ingen umiddel-
bare løsningsforslag. 
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ÅRSMØDE 2021 

 
Gunnar oplyste, at man nu ikke mere kan købe Karate og Confidor. 
Et medlem mindede om at brun sæbe i opløsning klistrer insekterne fast. 
Et andet medlem oplyste, at 5 g Natron i 1 liter vand virker på rust. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet, hvorefter Lars takkede dirigenten for god gennemført generalfor-
samling.  
 
 
Lars Mygh  Elly Duus Bloch  Peter Deichmann 
formand                referent    dirigent 
 

 
Årsmødet 4. September 2021 i Nordsjælland 

 
Folkene fra Nordsjælland havde indbudt til årsmøde – og det var spændende 
at se hvad de havde planlagt, og -  de havde oven i købet bestilt det flotteste 
septembervejr, man kan ønske sig, altså strålende solskin og stort set ingen 
vind. 

 
 
 
Vi blev bespist 
på Slangerup 
Gjæstgivergård, 
både til formid-
dagskaffe, fro-
kost og aftens-
mad, og det var 
så let at finde 
tilbage fra vore 
ture ud derfra.  
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En GPS er absolut ikke at kimse af, når turene gik fra Slangerup til Stenløse, 
Allerød og Nr. Herlev, 
 
Første havebesøg efter formiddagskaffen gik til Lette og Johns have på 
Nygårdsvej i Slangerup, og rigtig mange af medlemmerne tog udfordringen 
med at lade bilen stå og gik de ca. 10 minutter fra Gjæstgivergården i Kon-
gensgade gennem villakvarterer til Nygårdsvej.  

Som der stod i Fuchsiabladet, 
skulle der være 150 forskellige 
fuchsiaer, de blev ikke talt, men 
der var mange - store og flotte - og 
spændende at se hvordan et stort 
Magnolietræ kan fungere som op-
hæng for de mange ampler med 
fuchsiaer. Fuchsiaer var naturlig-
vis ikke den eneste slags plante -  
haven var fyldt med mange stau-
der og en Syrisk rose til tagrenden.  
John og Lette havde også et par drivhuse, og i og ved det ene, var der fuchsia-
er til salg. Det var vi flere, der var ”nødt” til at benytte os af, og så var det på 
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gåben retur til Gjæstgivergården med de købte planter i hænderne (her havde 
bilen alligevel været til nytte)  
 
Efter en udmærket frokost blev GPS’en sat til og gennem skoven ved Buresø 
kom vi til Lisbeth og Jørn i det yderste hjørne af Stenløse. En velspækket have 
med et lille vandløb med bro over. 

Her skulle være 300 fuchsi-
aer, og det var der sikkert 
også, og  jeg tror ikke der 
var 1 cm2 der ikke var ud-
nyttet, også med andre 
planter. En kop kaffe med 
småkager i udestue og hyg-
gekrog blev der lige tid til, 
for her kunne der også kø-
bes planter, og det gjorde 
flere af medlemmerne. Lis-
beth og Jørns datter og bar-
nebarn en ung pige, passe-
de Lisbeths salg af fuchsiaer, så værtsparret kunne ”passe” os gæster.  
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 Derefter blev GPS’en en nødvendighed for strækningen til Allerød var ikke ad 
store veje, men gennem et smukt kuperet terræn med snoede veje, og også 
forbi et smukt velholdt  bindingsværkshus – ligesom – ”der er så dejligt ude 
på landet” 

Nu kom vi til Gunnars 
have i Ekkodalen. En ha-
ve også spækket med 
flotte fuchsiaer efter si-
gende 140 af slagsen. Flot 
indrettet og med græs-
plæne, hvor staudebede-
ne i bølgende form slyn-
gede sig langs græsplæ-
nen. Her var der også tid 
til at sidde og nyde plan-
terne og få en plantesnak. 
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Sidste have var hos Lis og Niels i Nr. Herlev, en lille landsby mellem Hillerød 
og Slangerup. 

 
Også en velforsynet fuch-
siahave, med hyggekroge 
hvor vi igen fik kaffe og – 
wienerbrød. 
Lis og Niels syntes åben-
bart ikke småkager var 
nok til os, og vi smæskede 
os i wienerbrød, selvom vi 
i løbet af dagen absolut 
ikke havde manglet noget. 
Også her kunne vi købe 
planter. 
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Efter at have sagt farvel til Lis og Niels, gik turen tilbage til Slangerup Gjæst-
givergård og aftensmad, som heller ikke manglede noget. 
Gjæstgivergårdens vært holdt en lille tale, hvor han meddelte at vi til kaffen 
på hans regning ville få likør til kaffen, hvilket løftede stemningen. 
 

 
Ud på aftenen, efter hyggeligt samvær og snak, tog deltagerne til deres re-
spektive sovesteder ovenpå en særdeles oplevelsesrig dag. 
Tak til haveejerne for at stille deres flotte og velholdte haver til rådighed for os 
medlemmer, og – tak til arrangørerne i Nordsjælland for en særdeles god dag. 
 
Tekst: Elly Bloch     
Foto: Finn Pedersen 
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BOTANISKE FUCHSIAER - 23. DEL 

Sektion Fuchsia - Petiolaris gruppen 
Henk Hoefakker 

 
Den ottende gruppe i Sektion Fuchsia er Petiolaris gruppen, som omfatter 5 
arter: F. ampliata, F. ayavacensis, F. caucana, F. corrolata, F. petiolaris og F. vulcani-
ca F. 
 
F. ampliata fik sit navn på grund af udvidelsen af den øvre halvdel af kronrø-
ret (implificatio=forstørrelse). Den berømte britiske botaniker George 
Bentham beskrev arten i 1845, idet han støttede sig til plantesamler Karl Theo-
dor Hartwegs fund i Ecuador på skråningerne af vulkanen Pinchinca lige 
udenfor Quito. Karakteristisk for denne art er også, at bægerbladene på kron-
røret er fuldstændig tilbageslåede, så de afrundede kronbladene kommer til at 
stikke lige ud af røret. De oprette buske med overhængende grene kan blive 1-
3 m høje. Bladene sidder i kranse med 3 eller 4 blade. Bladene er smalt ellip-
tisk-lancetformede, bladoversiden er matgrøn, og undersiden er lysere. De få 
blomster viser sig i bladhjørnerne og kan blive 7 cm lange; de er klart skarla-
gen-orangerøde. Knopperne er ret spidse. De røde bær er trekantede og vorte-
lignende, ca. 16 mm lange og 8 mm tykke. Artens naturlige voksesteder findes 
i højderne 3000-3500 m på tørre skråninger i nærheden af vandløb. 
 

F. ayavacensis blev fundet 
i 1802 af Alexander von 
Humboldt og Aimé Bonp-
land under deres histori-
ske rejse gennem Syd- og 
Centralamerika. Sammen 
med Karl Kunth beskrev 
de denne nye art i 1823 og 
opkaldte den efter byen 
Ayavaca i det nordlige 
Peru. Denne art danner 
oprette-klatrende buske 1-
4 m høje. De aflange ellip-
tiske blade er ca. 15 cm 
lange og 5 cm brede. 

Bladranden er som regel hel, men ganske ofte let tandet. Bladoversiden er 
matgrøn og let behåret, undersiden lysere og stærkt behåret. De ældre grene 
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taber efterhånden bladene. De orangerøde blomster viser sig i bladhjørnerne 
samt i skudspidserne og er op til 7,5 cm lange. Bærrene er elliptiske og røde. 
Arten vokser i det sydlige Ecuador og i det nordlige Peru i højder på 1900-
3200 m i buskzoner i de fugtige skove og på nøgne skråninger. 
 
F. caucana blev beskrevet af Paul Berry i 1982. Han navngav den efter depar-
tementet Cauca i det  sydlige Colombia, hvor arten findes. Der vokser den 
som lave buske 0.5-2 m høje. De tynde blade sidder for det meste i kranse 
med 3, men kan også forekomme som modsat stillede eller 4-talligt kransstil-
lede. De er smalle, elliptisk-ovale (7x3 cm) spidse og med tandet rand. Blad-
stilken er purpurrød, bladpladen er mørkegrøn på oversiden, lysere på un-
dersiden med et svagt purpur skær. Arten blomstrer sparsomt fra de øverste 
bladhjørner. De lyst kirsebærrøde blomster bliver ca. 6 cm lange, kronbladene 
er noget mørkere. Bærrene er skinnende purpurrøde. Arten vokser i det syd-
lige Colombia på østvendte skråninger i højder på 2700-3600 m mellem lave 
træer ved trægrænsen. 
 
F. corrolata blev navngivet af George Bentham. Navnet skyldes de usædvan-
ligt store og meget iøjnefaldende kronblade, som er karakteristiske for denne 
art (corolla=krone). Også denne art er fundet af Karl Theodor Hartweg i det 
sydlige Colombia. Den danner oprette, klatrende buske 0,5-5 m høje. Bladene 
sidder næsten altid i 3-tallige kranse. De er ret stive, elliptisk- eller lancetfor-
mede ca. 7x3 cm store, spidse og tydeligt tandede. Oversiden skinnende mør-
kegrøn, undersiden blegere. De blomstrer med højst 6 blomster på hver gren 
nedhængende fra bladhjørnerne. Hos den 7 cm lange blomst er blomsterrør 
og bæger skinnende røde, kronen er skarlagenrød. Bærrene bliver purpurfar-
vede og ca. 1 cm i tværsnit. Arten forekommer i det sydlige Colombia og i det 
nordlige Ecuador i fugtige skove i 2800-3800 meters højde. 

 
F. petiolaris blev fundet første gang 
i Colombia af Alexander von Hum-
boldt og Aimé Bonpland og beskre-
vet i 1823. Navnet skyldes de lange 
bladstilke, som de syntes var karak-
teristiske for arten. Men sammenlig-
net med senere beskrevne fuchsia-
arter, så er stilken faktisk ret kort. 
Arten danner små buske 0,5 - 2 m 
høje, men de kan også blive 5 m hø-
je, hvis de kan komme til at klatre 
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ved at støtte sig til træerne. Bladene er 3-talligt kransstillede, men 6 blade kan 
også forekomme. De solide blade er smalle lancet-/ovalt formede og afsluttet 
med en lang spids. Oversiden mat grøn og glat, undersiden lysere og behåret, 
bladkanten tandet. Blomsterne hænger fra bladhjørnerne på en 4 cm lang stilk 
og er næsten 8 cm lange. Blomsterrør og bæger er gusten rød/rosa, bægerbla-
dene har grønne spidser. Kronbladene er lyserøde. På grund af det store ud-
bredelsesområde optræder der enkelte varianter. Bærrene er elliptiske og op 
til 18 mm lange og bliver mørkerøde. Arten forekommer i Colombia og Vene-
zuela i højder på 2900-3900 m, hvor den vokser i fugtige skove i vildnis eller 
som lianer. 
 

F. vulcanica blev opkaldt efter en mægtig vulkan, 
Azufral, i det sydlige Colombia. På dens skråninger 
blev arten fundet i 1876 af den franske plantesam-
ler Edouard André. Han beskrev selv arten i 1888. 
Den vokser som oprette-klatrende buske 0,4-3,5 m 
høje. Den vokser ofte som epifyt på mosbevoksede 
træstammer. De solide blade er 3-5 kransstillede og 
har en smal eller bred elliptisk form, som afsluttes 
med en spids i begge ender, måler 5x2 cm og har 
tandet rand. De få blomster viser sig i bladhjørner-

ne. Blomsterrøret og bægerbladene er skin-
nende skarlagenrøde med grønne spidser på 
bægerbladene, kronbladene er røde. Blomsten 
kan blive 7,5 cm lang, bærrene er firkantede; 
når de er modne, bliver de rød-purpur farve-
de og runde ca. 15 mm i tværsnit. F. vulcanica 
vokser i den sydlige del af Colombia og i 
Ecuador i skovene nær trægrænsen i 3400-
4000 meters højde. 
 
Af de ovennævnte arter er F. caucana og F. 
corrolata ikke i handlen i Holland. 
 
Næste artikel: Gruppen Putumayensis. 
 
Kilde: Fuchsiana 1/2015 oversat til tysk af Hans Eggenberger 
Foto: Henk Hoefakker og Hans Eggenberger 
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

 

Djursland Fuchsiavenner 

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

  
Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 

 
Tirsdag 23. november 2021  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 julede-
korationer udloddes som præmier. 
I bedes selv medbringe en gave til ca. kr. 
30,00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 12. no-
vember 2021. 
 

Fuchsia Klub Vendsyssel 

 

Fuchsia Venner Kolding 

 

Himmerlands Fuchsia Venner 
 
Foreningen er ophørt pr. 11. oktober 2021. 

 
 
Midt- Vest Fuchsiavenner 
 

Trekantens Fuchsiaklub 
 

 
Fyns Fuchsia Venner 
 

 

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.rele.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: 
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 
svendlykkebo@gmail.com  

mailto:golfvej39@me.com
mailto:rabek@mail.rele.dk
mailto:hansabild1@gmail.com
http://www.fuchsiaevendsyssel.dk/
mailto:he.fi@korup-al.dk
mailto:annaogerling@c.dk
mailto:ov@thygesen.mail.dk
mailto:svendlykkebo@gmail.com


Dansk Fuchsia Selskab 

19 

Mandag 6. december 2021 kl. 18.00 – Jule-
banko 
Julebanko. Traditionen tro medbringes en 
pakke pr. husstand til en værdi af mindst 

50,00 kr. 
Derudover er der julehygge med 2 stykker 
smørrebrød og risalamande, 1 øl/vand til 
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 Sten Høxbroe senest 25. 
november. 
    

Nordsjællands Fuchsiavenner 

Søndag 21. november 14.00 – 17.00 
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej 
30, Farum. 
Julehygge med gløgg og æbleskiver. 
Julebanko med mange flotte gevinster. 
Fremlæggelse af årsprogram for 2022. 
 

Øst- og Sydsjællands Fuchsia- 

Klub 

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s  
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien 
  
 
Søndag 21. november 2021  kl. 13.00 
Julemøde med spisning og hygge. 
Vi byder på sild, smørrebrød, gløgg og 

Mandag 6. december 2021  kl. 18.00 
Juleafslutning, Odense Kultur og Idræts-
hus, Stadionvej 50, 5200 Odense V, lokale 
K. 
Vi samles denne aften med vores med-
bragte mad og drikke til en hyggelig aften, 
hvor vi også vil holde et lille lotteri over 
de præmier vi hver især har med.  
Præmier til ca. 25 – 30 kr. 
En video med årets udflugt vil der også 
blive mulighed for at se. 
 

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 

    

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. 

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

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 

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/
http://www.fuchsiaklubben.dk/
http://www.nfv-fuchsia.dk/
mailto:baslys@outlook.dk
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æbleskiver samt kaffe til en pris af  
40 kr.pr. person.  
Medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding nødvendig til Ida senest  
den 10. november på  tlf. 2929 7223  
eller mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk   
Husk gevinster til lotteri. 
 
Søndag 6. februar 2022 kl. 14.00 
Ordinær generalforsamling ifølge  
vedtægter. Herefter kaffe, kage og lotteri. 
Husk gevinster til lotteri 
 

 

Lolland-Falster Fuchsiavenner 

 

 

    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-mail adresse og 1 web-adresse. 

Kontaktpersonens medlemsnummer bedes oplyst,  
hvis der skal ændres i de nuværende navne.  

Husk også! At alt lokalklubstof  skal sendes til ovenstående. 
Frist for indsendelse af stof til næste blad er 15. december. 

mailto:inge.lise.hansen47@gmail.com
http://www.lf-fuchsiavenner.dk/
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TYSKLANDSTUR 2021 

 
Øst- og Sydsjællands Fuchsiaklub’s Tysklandstur. 

 
Tirsdag den 17. august startede 43 forventningsfulde personer meget tidligt 
på dagen i bus på vej til Tyskland på den planlagte 3-dages havetur. Turen gik 
via Rødby til det naturskønne område ved Pløn og derfra videre til "De små 
haver" i Gut Stockseehof. Dette anlæg omfatter et antal mindre inspirationsha-
ver.  

I det store anlæg uden for haverne blev de medbragte madpakker indtaget, og 
derefter forsatte vi til Bad Fallingbostel, hvor vi besøgte Marita og Hans-
Joachim Eichler's samler-have med mange formklippede stedsegrønne træer, 
samt et stort antal andre spændende planter.  
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Marita er kunstner med et 
specielt valg af udsmykning 
i haven og farvevalg på hu-
set.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Derfra videre til Walsrode til hotel Forellenhof, hvor storkeredens 2 næsten 
flyvefærdige unger holdt nøje opsyn med de forbipasserende gæster. 
 
Dag 2 startede med besøg hos Gärtnerei Bechtel i Wolfsburg, og her blev der 
handlet til den store guldmedalje - alle mulige plantearter, hvoraf fuchsiafor-
mering udgør en stor del af programmet. En af de ældste stamplanter – en 
Celia Smedley - var over 50 år, men bar dog også ”præg af alderdommen”. 
Virksomheden bar tydeligt præg at tysk grundighed og orden. 

Efter læsning af ind-
købte planter og ind-
tagning af 
”formiddags-bus-
kaffe” gik turen vide-
re til Celle, byen med 
de mange smukke 
bindingsværkshuse 
og det store slot, hvor 
Caroline Mathilde 
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tilbragte sine sidste 4 år af 
hendes unge liv i fangen-
skab efter hendes kærlig-
hedsaffære med Struensee. 
Vi brugte et par timer her 
til bl.a. at indtage en fro-
kost og til en meget kort 
rundgang i bymidten. Vi 
måtte konstatere, at Celle 
er en smuk by med en in-
tens trafik, som ikke lige-
frem er egnet for en stor 
bus at komme rundt i.   
 
Herfra kørte vi til Essel, hvor vi besøgte Helga og Wolfgang's 2500 m2 store og 
meget velplejede have med stort bassin og en masse klippede buske og træer.  
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Det store hus og det store smukke anlæg havde de selv etableret og skabt i 
løbet af 40 år fra bar mark til en smuk oase i byen. Efter dette besøg gik turen 
"hjem" til hotel Forellenhof, hvor kokkene var i gang med at tilberede en dej-
lig grillmiddag, som strakte sig til langt ud på aftenen i socialt og hyggeligt 
samvær.  

 
Dag 3: Efter en stor flot 
morgenbuffet - udcheck-
ning, og kørsel til Mun-
ster, hvor vi fandt frem til 
Andrea og Volker Rein-
sch's 2500 m2 store og 
meget velanlagte have 
med vandløb og små søer 
omkranset af meget deko-
rative beplantninger.  
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En super flot have/park med et væld af spændende og særprægede vækster – 
anlagt og passet på smukkeste vis. Ved nærmere samtale viste det sig, at Vol-
ker var uddannet gartner, hvilket hele haven også bar præg af. Meget flot an-
læg. Denne have lå tæt omgivet af skov, og på spørgsmålet om rådyrene ikke 
kunne være en plage i haven, var svaret: Nej, dem holder ulvene på afstand! 
Andrea fortalte, at det ikke var usædvanligt at møde ulve der på egnen. Men 
de havde aldrig givet anledning til problemer – (hvilket måske kan give an-
ledning til lidt eftertanke om den danske ophedede ”ulvedebat”).  

Også her blev der handlet planter fra Volkers store udvalg, mens andre nød 
Andreas kolde drikke og småkager i den smukke have. - Sidste besøg var hos 
"Alte Gutsgärtnerei Sierhagen", hvor bussens sidste ledige rum blev fyldt op 
med indkøb i gartneriet, inden turen gik hjem igen via Rødby efter en på alle 
måder dejlig og udbytterig tur, hvor ikke mindst samværet blandt deltagerne 
bidrog til turens succes. 
 
Tekst & Foto: Steffen Marcussen 
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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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BESTILLINGSLISTE  

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  

Udlån fra biblioteket er gratis for medlemmer af DFS.  

Det eneste det koster at låne bøger er returportoen. 

 
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 

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 

 
 

Det er nu muligt at annoncere direkte på forsiden af vores hjemmeside. 
 

Prisen for en annonce er kr. 50,- pr. måned ex. moms. 
 

fuchsia.dk 

 

 
 
 

Her kunne din gratisannonce have 
været. 
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NYTTIGE DATOER 2022 

 
3. september 2022 Årsmøde  

MAIL INFORMATION 

VIGTIGT ! 
 

Hver gang der kommer et nyt blad, vil der blive sendt 
en besked til din mail-adresse. 

 

Hvis du ikke modtager en mail kan det være  
fordi foreningen ikke har din mail-adresse. 

 

For at få din mail-adresse registreret hos  
foreningen skal du kontakte  

Gunnar Hagedorn på mail-adressen: 
 

mghagedorn@tdcadsl.dk 

FOTOKONKURRENCE 

Skal dit billede pryde forsiden af Fuchsia i 2022? 
 

Indsend et eller flere billeder til redaktionen og deltag i konkurrencen  
om det bedste forsidebillede 2022. 

 
Vinderen modtager 2 flasker rødvin. 

 
Billedet skal være i højformat  og JPG-fil i høj opløsning. 

 
Indsendes senest 1. december 2021 til redaktion@fuchsia.dk 

 
Vinderbilledet udvælges af bestyrelsen,  

og vinderen vil ved først givne lejlighed få overrakt de 2 flasker rødvin. 
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Medlemsfordele i Dansk Fuchsia Selskab 

Du får hvert år elektronisk adgang til 4 numre af            
medlemsbladet FUCHSIA. 

 
Du får afgang til alle selskabets medlemssider på 

www.fuchsia.dk. 
 
Du kan læse mange artikler om dyrkning af  
       fuchsiaer på hjemmesiden. 
 
Du kan låne fuchsiabøger og DVD’er/CD’er i  
       Dansk Fuchsia Selskabs bibliotek . 
 
Du får adgang til varer i selskabets butik. 
 
Du får orientering om møder/arrangementer i alle 

landets lokalklubber. 
 
Du kan få kontakt til fuchsiafaddere, der kan hjælpe 

med at løse problemer med dine fuchsiaer. 
 
Du kan hvert år deltage i generalforsamlinger og 

årsmøder. 
 

Du kan være med til at gøre  
Dansk Fuchsia Selskab endnu bedre. 

 
Slut op om Dansk Fuchsia Selskab 


