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Vi er nu kommet godt i gang med 2022 og et nyt år.
Et år som allerede er tiltaget med flere lyse timer, hvilket får det
til at krible i fingrene efter at kunne komme ud i haven. Få sat
gang i nogle af de projekter som både vinter og covid har sat
begrænsninger for.
I disse dage har det blæst voldsomt fra vest, flere steder op til
hård storm. Hvilket har fået flere til at holde sig indenfor i var-
men, mens vi her mod vest blot har taget en tykkere trøje på.
Men ikke bare vejret er i forandring, regeringen har netop ophæ-
vet næsten alle restriktioner og covid-19 er ikke længere katego-
riseret som en samfundskritisk sygdom, men er kommet på linie

med f.eks. influenza.
Mens dette skrives er jeg selv blevet ramt af corona trods alle forsigtighedsregler og 3
vaccinationer. Jeg synes bestemt ikke det er en sjov oplevelse, føler jeg er ramt af hals-
betændelse, lungebetændelse og influenza på en gang, så tør ikke tænke på hvordan
det ville have været uden vaccinationer og en anden version end Omikron.
Så en kraftig opfordring herfra – selvom samfundet åbner op og restriktionerne for-
svinder – så lad os være enige om stadig at vise hensyn og holde afstand fra de særlig
udsatte og de med mere kritiske risici.
Vi startede vores år med et bestyrelsesmøde, hvor de sidste detaljer omkring general-
forsamlingen blev klaret.
Generalforsamlingen bliver afholdt den 23. april på Fjelsted Skov, her starter vi med
plantemarked. Efter at have været i lockdown efterhånden et par år, kunne jeg sagtens
forestille mig, at der er flere som ’hungrer’ efter at få suppleret med nye planter og
stiklinger. Så hvis du ligger inde med nogle planter, tag demmed og se om ikke det
skulle lykkes at komme af med dem eller få dem byttet til nogle andre.
Håber på godt vejr og nogle hyggelige timer – nærmere program inde i bladet.
Husk Fuchsiaens dag i år søndag 31. juli. Brug de annoncer, der findes på hjemmesi-
den til at få så meget lokal omtale som muligt. At de virker, har vi kunnet se ud fra de
tilbagemeldinger vi har fået. Jo mere omtale, jo flere besøgende. – Godt vejr hjælper
selvfølgelig også.
Vores årsmøde vil i år blive afholdt i det mellemste Jylland den 3. september. Nærmere
program i august-udgaven af ’Fuchsia’.
Som du nok også vil lægge mærke til er vores økonomi i bedring, selv om det kræver
en tilvænning at få bladet elektronisk. Vi kan nu konstatere, at det har hjulpet os igen-
nem den værste krise, så tak til medlemmerne for at bakke op omkring denne beslut-
ning. Det gør det lettere at udvise rettidig omhu.
Jeg vil håbe, vi snart igen kan begynde at nyde de spirende stiklinger og solen, der
langsomt varmer jorden og luften op. Da begynder året rigtig for havefolkene.
Jeg ønsker alle et godt forår.

Lars Mygh

FORMANDEN HAR ORDET

Husk at printe regnskab m.m. til generalforsamlingen.
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GENERALFORSAMLING 2022
Hermed indkaldes til årets generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab

Lørdag den 23. april 2022
Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Tlf. 6488 1660

Dagens program:

kl. 11.00 Plantebytte
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Generalforsamling
kl. 14.00 Foredrag. Ib Nielsen, Ringsted, fortæller om »Haver i flere etager«.

Efter foredraget serveres kaffe og kage.

Af hensyn til bestilling af frokost, er det nødvendigt med bindende tilmelding og
betaling senest lørdag den 16. april 2022

Prisen for frokostbuffet incl. 1 øl/vand er kr. 200,-.

Tilmelding via hjemmesiden,
eller direkte til Finn G. Pedersen, tlf. 2329 7541

og betaling til konto: 1551 4820176332

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. 2021 til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2022.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2023.
6. Behandling af indkomne forslag, jvf. vedtægternes § 10

Bestyrelsens foreslår ændring af vedtægternes § 2 og 6. Se side 7.
7. Valg af formand i henhold til vedtægternes § 12.

På valg er: Lars Mygh (modtager genvalg)
8. 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)

9. 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: Poul Erik Larsen, Stege (modtager genvalg)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er: Revisor Birgit Nielsen, Ringsted (modtager genvalg)

Revisorsupp. Gert Lund, Gilleleje (modtager genvalg)

11. Eventuelt.
Bestyrelsen
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VEDTÆGTER

§ 1 Hjemsted og navn
Foreningen Dansk Fuchsia Selskab, der er
hjemmehørende i formandens hjem-
kommune, er stiftet den 13. august 1977.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme kendskabet
til og interessen for dyrkning af fuchsia.
Foreningens formål søges fremmet ved:
1. Udgivelse af et blad mindst 4 gange

årligt
2. Bibliotek med udlån af bøger og tids-

skrifter
3. Lysbilledsamling og videofilm til udlån

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der
er fyldt 18 år.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt, evt. ved e-
mail eller via hjemmesiden til foreningens
kasserer. Indmeldelsen er personlig og bin-
dende. Ved indmeldelse modtages et eksem-
plar af foreningens vedtægter.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt eller evt. ved
e-mail til kassereren med mindst en måneds
varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6 Kontingent
Kontingentet, der omfatter husstanden, fast-
sættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet for det kommende foreningsår
forfalder til betaling hvert år den 1. decem-
ber.
Betaling sker via Betalings Service eller ved
indbetalingskort, der udsendes til medlem-
merne i november måned.

§ 7 Restance
Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald,
slettes medlemmet af foreningens medlems-

liste. Optagelse på ny kan ske mod betaling
af kontingent.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Skønnes det, at et medlem handler i strid
med foreningens interesser, forelægges sa-
gen skriftligt for bestyrelsen, der træffer
afgørelse om, hvorvidt vedkommende mid-
lertidigt skal udelukkes af foreningen. Besty-
relsen fremlægger sagen på førstkommende
generalforsamling, hvor afgørelsen om eks-
klusion træffes ved simpelt flertal.

§ 9 Stemmeret
Alle foreningens medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance, har ret til at deltage i
drøftelser og beslutninger om foreningens
anliggender, gennem deltagelse i forenin-
gens generalforsamling. Et medlemskab har
én stemme.
Hvert medlem, der deltager personligt i
generalforsamlingen, kan foruden sin egen
stemme medbringe og stemme med 1 fuld-
magt.

§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed i alle anliggender. Generalfor-
samlingen vælger sin dirigent, der ikke må
være medlem af bestyrelsen. Der tages refe-
rat af generalforsamlingens beslutninger.
Referatet skal godkendes og underskrives af
dirigenten.
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i marts eller april måned.
Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside
under medlemssider – generalforsamling
senest 3 uger før generalforsamlingens af-
holdelse med angivelse af dagsorden og det
reviderede regnskab.
Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalfor-
samlingens afholdelse.
Forslag til ændring af vedtægterne skal dog
være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder
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før generalforsamlingen med henblik på
orientering af medlemmerne.
En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af frem-
mødte.
Beslutninger træffes ved almindeligt stem-
meflertal ved håndsoprækning. Ved stemme-
lighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstem-
ning skal finde sted, hvis blot 1 medlem for-
langer det.
Beslutninger om ændringer af vedtægter skal
vedtages med mindst ¾ af de afgivne stem-
mer.
Dagsorden for den ordinære generalforsam-
ling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år
3. Fremlæggelse af det reviderede regn-

skab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetfor-

slag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent for næstføl-

gende foreningsår
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand i henhold til § 12
8. Valg af kasserer i henhold til § 12
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter i henhold til § 12
10. Valg af revisor og revisorsuppleant i

henhold til § 15
11. Eventuelt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes, når et flertal af be-
styrelsen ønsker det og SKAL indkaldes, når
mindst 10 % af foreningens stemme-
berettigede medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønske om det med
særskilt begrundelse for afholdelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsam-
lingen afholdes senest 5 uger efter begærin-
gens modtagelse.

Der gælder de samme bestemmelser for den
ekstraordinære generalforsamlings afholdel-
se som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og
repræsenterer foreningen i alle forhold. Be-
styrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg
til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter foreningen i henhold
til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 5 - 7 personer – en for-
mand, en kasserer, en sekretær og op til 4
medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af
den ordinære generalforsamling.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter skal der tilstræbes en ligelig
repræsentation mellem Jylland, Fyn og
Sjælland. Det tilstræbes, at en lokalklub kun
er repræsenteret med et enkelt medlem.
Formanden og op til 2 bestyrelsesmedlem-
mer er på valg i lige år, og kassereren og op
til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige
år.
Der vælges hvert år 3 suppleanter til
bestyrelsen.
Kun personer, der er til stede på generalfor-
samlingen eller som skriftligt har givet til-
sagn, kan vælges.
Hvis to kandidater opnår samme antal stem-
mer, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 13 Tegningsforhold og hæftelse
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-
orden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt
formanden eller næstformanden er til stede.
Der tages referat af bestyrelsens forhandlin-
ger.
Foreningen tegnes af formanden eller næst-
formanden i forening med et bestyrelses-
medlem.
Foreningen hæfter med sin formue. Der på-
hviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
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§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal medio januar afgive drifts-
regnskab for det foregående år og status pr.
31. december til revision.
Driftsregnskab og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisors påteg-
ning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til for-
eningens medlemmer sammen med indkal-
delse til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges
for et år ad gangen en revisor og en revisor-
suppleant.
Revisor skal hvert år inden 1. februar gen-
nemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revisi-
on, og driftsregnskab og status forsynes med
en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.

§ 16 Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om forenin-
gens opløsning kræves det, at der er indkaldt
til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
kun dette punkt er på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er
kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af forenin-
gens stemmeberettigede medlemmer er til
stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forsla-
get.
Opnås dette flertal på en ekstraordinær gene-
ralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny ekstraordinær generalfor-
samling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor
mange af de stemmeberettigede medlemmer,
der er til stede.
Ved opløsning af foreningen overgår eventu-
elle midler til Det Danske Haveselskab eller
til en anden forening, der opfylder Dansk
Fuchsia Selskabs formålsparagraf.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende
generalforsamling den 13. august 1977.

Vedtægterne er desuden ændret således:

På generalforsamlingen den 11. aug.1984
På generalforsamlingen den 13. aug.1988
På generalforsamlingen den 15. aug.1992
På generalforsamlingen den 13. aug.1994
På generalforsamlingen den 10. aug.1996
På generalforsamlingen den 22. febr. 1997
På generalforsamlingen den 14. marts 1998
På generalforsamlingen den 10. marts 2001
På generalforsamlingen den 13. marts 2004
På generalforsamlingen den 11. marts 2006
På generalforsamlingen den 8. marts 2008
På generalforsamlingen den 5. sept. 2020

Forslag til vedtægtsændring på generalfor-
samlingen d. 23 april 2022:

I § 2 slettes:

Foreningens formål søges fremmet ved:
1. Udgivelse af et blad mindst 4 gange

årligt
2. Bibliotek med udlån af bøger og tids-

skrifter
3. Lysbilledsamling og videofilm til ud-

lån

I § 6 ændres:

Kontingentet for det kommende forenings-
år forfalder til betaling hvert år den 1. de-
cember.
Betaling sker via Betalings Service eller
ved indbetalingskort, der udsendes til med-
lemmerne i november måned.

til:

Kontingentet forfalder til betaling hvert år
den 1. februar, første gang den 1. februar
2023.
Betaling sker via BetalingsService eller ved
indbetalingskort, der udsendes til medlem-
merne i januar måned.
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Den 22. januar 2022

Lars Mygh John Ryberg Gunnar Hagedorn Elly Duus Bloch

Henning Andersen Hanne Lauridsen Finn Pedersen

Revisionspåtegning:
Nærværende regnskab er gennemgået ved stikprøvevis kontrol og fundet i sin orden.
Aktiver og passiver er gennemgået og afstemt og beholdningernes tilstedeværelse kon-
stateret.

Birgit Nielsen

2020 Note AKTIVER 2021
63.339 Danske Bank 71.228
1.473 Bogformidler - kontantbeholdning 2.199

68 Bogformidler - frimærkebeholdning 68
64.880 Likvide beholdninger i alt 73.494

2.952 Varelager 2.574
1 Plakater Fuchsiaens historie 1
0 Tilgodehavende annoncesalg 0
0 Tilgodehavende bogsalg 0

67.833 AKTIVER I ALT 76.069
PASSIVER
EGENKAPITAL

40.545 Overført fra sidste år 26.541
-14.004 Årets resultat 12.182
26.541 EGENKAPITAL ULTIMO ÅRET 38.723

KORTFRISTET GÆLD
41.132 Forudbetalte kontingenter 37.060

0 Skyldige provisioner 0
160 Skyldig moms 286

41.292 KORTFRISTET GÆLD I ALT 37.346

67.833 PASSIVER I ALT 76.069

Status pr. 31. december 2021
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Regnskab Budget Note INDTÆGTER

2020 2021 2021
63.370 42.000 Kontingenter (306 medlemmer pr. 31/12 2019) 42.232
-1.458 250 1) Varesalg 403

750 250 Annoncesalg 900
0 0 Ekstraordinære indtægter 50

62.662 42.500 INDTÆGTER I ALT 43.585
UDGIFTER
Medlemsblad

19.810 0 Trykning af blad og Åbne haver 0
15.744 0 Udsendelse af blade 0
6.780 0 Moms 0
42.334 0 BLADUDGIFTER I ALT 0

0 0 2) Klubaktiviteter 0
40 0 3) Drift af bibliotek og videotek 0

MEDLEMSMØDER
0 6.500 Generalforsamling 0

3.651 6.500 Årsmøde 8.350

3.651 13.000 MEDLEMSMØDER I ALT 8.350

PR-AKTIVITETER
0 0 PR-artikler 0
0 0 Deltagelse i udstillinger 0

340 0 Hjemmesiden 374
340 0 PR-AKTIVITETER I ALT 374

EUR0-FUCHSIA
0 0 Årsmøde-deltagelse 0
0 0 Kontingent 0

0 0 EUROFUCHSIA I ALT 0

MØDEUDGIFTER
9.853 5.005 Mødeudgifter/bestyrelse 3.425
8.302 7.600 Kørselsudgifter/bestyrelse 5.743
18.155 12.605 MØDEUDGIFTER I ALT 9.168

12.226 12.795 4) Administrationsomkostninger 13.566

0 0 Ekstraordinære udgifter 0
76.746 38.400 UDGIFTER I ALT 31.458

-14.084 4100 RESULTAT FØR FINANS. POSTER 12.127

79 0 5) Finansielle poster 55
-14.005 4.100 ÅRETS RESULTAT 12.182

Driftsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021
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Noter til Dansk Fuchsia Selskabs regnskab 2021
2020 Budget Note 2021

1) Salgsaktiviteter
3.613 400 Salgsindtægter 877
4.910 150 Vareforbrug 379

1 0 Betalingsgebyrer 0
160 0 Porto varesalg 95

5.071 150 Vareforbrug og salgsomkostninger i alt 474
-1.458 250 SALGSINDTÆGT 403

2) Klubaktiviteter
Medlemsprovision 0
Indmeldelsesprovision 0
Rabatter ved klub varekøb 0
Forsendelser af plakater 0
Godtgørelse for annoncesalg 0
Ikke opkrævet porto ved varekøb 0
TILSKUD TIL LOKALKLUBBER I ALT 0
Klubkontaktmøder 0

0 0 KLUBAKTIVITETER I ALT 0

3) BIBLIOTEK OG VIDEOTEK
Indkøb til bibliotek 0

40 Drift af bibliotek 0
Indkøb til videotek 0
Drift af videoatek 0

40 0 BIBLIOTEK OG VIDEOTEK I ALT 0

4) ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
3.500 3.500 Telefon 3.500
4.395 4.400 Forsikringer 4.695

0 0 Inventar 0
670 900 Porto 319
360 300 Kontorartikler 700
109 200 Bankgebyrer 55
869 1.095 Softwareabonnement 1.924

1.839 2.000 Betalingsservice 1.674
0 0 Diverse udgifter 0

484 400 Gaver og repræsentation 700
12.226 12.795 ADMINISTRATION I ALT 13.566

5) FINANSIELLE POSTER
79 0 Renteindtægter 55
0 0 Kursregulering 0
0 0 Afskrivninger 0

510 0 FINANSIELLE POSTER I ALT 55
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Budget 2022

INDTÆGTER Budget
2022

Kontingenter 37.200
Varesalg 400
Annoncesalg 480
Ekstraordinære indtægter 0
INDTÆGTER I ALT 38.080

UDGIFTER
SALGSOMKOSTNINGER 200

KLUBAKTIVITETER
Tilskud til lokalklubber 0
Indmeldelsesprovision 0
Forsendelse af plakater 0
Klubkontaktmøde 0
KLUBAKTIVITETER I ALT 0

DRIFT AF BIBLIOTEK OG VIDEOTEK 0

MEDLEMSMØDER
Generalforsamling 7.000
Årsmøde 7.000
MEDLEMSMØDER I ALT 14.000

PR-AKTIVITETER 0

EUR0-FUCHSIA 2.000

BESTYRELSESMØDER 12.800

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 12.490

UDGIFTER I ALT 41.490

RESULTAT FØR FINANS. POSTER -3.410

Finansielle poster 0

ÅRETS RESULTAT (Overskud) -3.410
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BOTANISKE FUCHSIAER - 24. DEL

Sektion Fuchsia - Putumayensis gruppen
Henk Hoefakker

Den niende gruppe i sektionen er Putumayensis gruppen, som består af føl-
gende fem arter: F. abrupta, F. andrei, F. cuatrecasassi, F. lehmannii og F.
purumayensis.

F. abrupta fik sit navn på grund af størrelsen på de blade, som sidder på de
blomster-bærende grene. De er nemlig noget mindre end de øvrige blade på
planten. Beskrivelsen af denne art blev foretaget i 1925 af Ivan Johnston base-
ret på plantemateriale indsamlet i det centrale Peru. Den opretvoksende busk
med overhængende grene bliver 1,3 m høj. Bladene sidder modsat eller i kran-
se med 3, formen er smal elliptisk og med hel bladrand; de kan blive 14 cm
lange og 6 cm brede. Oversiden er skinnende grøn, undersiden noget blegere.
Størstedelen af blomsterne vokser i klaser i skudspidserne og kun ganske få i
bladhjørnerne. Blomsten kan blive 7 cm lang og er skinnende lys orangerød.
Bærrene er purpurfarvede, cylindriske ca. 22 mm lange og 6 mm tykke. Arten
vokser som solitærplanter i højder på 1500-2700 m i de fugtige skove på øst-
vendte skråninger i Andesbjergene.

F. Andrei blev også
beskrevet af Ivan
Johnston i 1925. Han
gav den navn efter
Edouard André, en
fransk botaniker og
plantejæger, som i peri-
oden 1870 og 1890 op-
dagede og beskrev for-
skellige fuchsiaarter fra
Sydamerika. Denne art
blev fundet i 1876 af
André eller af en af
hans medarbejdere i
den aller sydligste del
af Ecuador. Arten dan-

ner næsten helt oprette på op til 4 m høje buske. De elliptiske blade bliver ca.
17x11 cm store og de er modsat stillede eller ordnet i kranse på 3. Bladranden
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er oftest hel, men også let tandede blade kan forekomme. Oversiden er skin-
nende grøn, undersiden noget blegere. Denne art blomstrer på enden af skud-
spidserne på de lave buske. Blomsten er orange/koralrød og kan blive 5,5 cm
lang. De aflange bær bliver røde. Arten findes i det sydlige Ecuador og det
nordlige Peru i fugtige skove i højderne 1800-3000 m. Arten forekommer i fle-
re varianter afhængigt af de forskellige voksesteder.

F . cuatrecasasii blev beskrevet af Philip Munz i 1943. Han gav den navn efter
en katalansk botaniker, José Cuatrecasas, som i længere tid studerede den ka-
talanske flora og fandt denne art undervejs. Arten vokser som 0,5-1,5 m høje
buske i de fugtige regnskove på de østvendte bjergskråninger i 1400-2200 me-
ters højde i Andesbjergene i Colombia. De solide blade er modsat stillede og
elliptiske med spids afslutning. Bladstilken har et purpur skær, bladoversiden
er glat og skinnende, undersiden fint behåret især langs bladnerverne. Den
blomstrer moderat i skudspidserne i kompakte klaser. Blomsterne er skinnen-
de røde - orangerøde og ca. 7 cm lange. De elliptiske bær er skinnende pur-
purrøde, ca. 2 cm lange og 1,5 cm brede.

F. lehmannii blev
navngivet efter den
tyske plantesamler
Friedrich Carl Leh-
mann, som i slutnin-
gen af det 19. år-
hundrede var aktiv i
Central- og Sydame-
rika, hvor han opda-
gede denne art i det
sydlige Ecuador.
Den blev senere - i
1943 - beskrevet af
Philip Munz. Den
vokser i 1-3 m høje
oprette/klatrende

buske med mange korte sidegrene. Bladene er ordnet i 3- eller 4-tallige kranse.
De er læderagtige, smalt lancetformede 11x3,5 cm store og spidse. Oversiden
er svagt skinnende, mørkegrøn og glat, undersiden blegere og behåret langs
bladnerverne. Arten blomstrer rigt fra skudspidserne. Blomsterrør og bæger
er skinnende orange/koralrød, kronen sart orangerød, blomsten kan blive 5
cm lang. De aflange bær bliver mørkt purpurfarvede og er ca. 15 mm lange og
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8 mm tykke. Dens naturlige voksested befinder sig i det sydlige Ecuador, hvor
den vokser i 1600-2250 meters højde på de østvendte skråninger i Andesbjer-
genes langs vandløbene i de fugtige buskzoner.

F. putumayensis blev
også beskrevet af Phillip
Munz i 1945. Den er op-
kaldt efter provinsen
Cormisaria del Putu-
mayo i det sydlige Co-
lombia, hvor den blev
fundet i 1935 af den co-
lombianske botaniker
Carsia Barriga. Den dan-
ner 1-3 m høje buske. De
unge sidegrene er let
behårede. De nye side-
grene er grønne med et
mat purpur skær. Blade-
ne er modsat stillede,
læderagtige, elliptiske
og spidse med en glat og
mat grøn overside og en
blegere og behåret un-
derside. Bladranden er
hel. Blomsterne sidder i
kompakte duske i skud-
spidserne - også på side-
grenene. Blomsterrøret
er lysende orange, bæ-
geret lyst orange/
koralrødt, kronen er

orangerød. De aflange bær kan blive 12 mm lange og 9 mm tykke og farves
skinnende rødpurpur. Artens voksesteder finder man i Colombia og Ecuador
i højder på 1400-2100 meter dybt inde i regnskovene på østvendte skråninger i
Kordillerne.

Kilde: Fuchsiana 2/2015. Foto: Henk Hoefakker.
Oversat til tysk af Hans Eggenberger. Dansk oversættelse ved Else Højbjerg
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FYENS FUCHSIA VENNERS UDFLUGT 2021

I år havde vi planlagt en haveudflugt til Sønderjylland i juni måned, men det
var med en vis spænding, om Danmark ville lukke op, efter at have været del-
vis lukket på grund af Corona.
Men heldigvis kom åbningen tidsnok til, at vi kunne gennemføre vores plan-
lagte tur lørdag den 25. juni. Der var 60 tilmeldte og 5 på venteliste.

Vi startede fra Odense og så havde vi en opsamling ved Spedsbjerg og Frede-
ricia. Første stop var i Toftlund, hvor vi skulle se tre haver. Alle var de naboer.
Hos Lis og Børge Christensen blev vi budt velkommen af alle tre haveejere og
så var der rundstykker og kaffe. Herefter fordelte vi os i de tre haver.

Lad mig starte
med kort at
beskrive ha-
verne, der på
hver sin måde
er meget se-
værdig. Vi
starter hos Lis
og Børge Chri-
stensen. Her er
der ikke me-
gen græsplæne
tilbage. Den
forsvinder

gradvist i forbindelse med
nye plantekøb. Siddeplad-
ser er der heller ikke meget
af. Her skal være plads til
planter og der er mange af
dem. Som i de øvrige to ha-
ver er der mange planter,
man ikke lige finder i den
nærmeste planteskole.

I haven hos Lis og Børge Christensen er der ikke nogen græsplæne. Til
gengæld er her mange lidt sjældne planter arrangeret flot og hyggeligt.
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På den modsatte
side af vejen bor
Emmy Kristensen.
Her er haven ind-
rettet lidt anderle-
des end hos de
andre to. Her er
flere siddepladser
rundt i den 1000
m² store have. Em-
mys have er heller
ikke nær så gam-
mel som de andre

to, der har mere end
40 år bag sig. Igen er
her mange specielle
planter og meget at
få inspiration af.

Hos Marie og Henning
Mikkelsen er det også plan-
teglæden, der springer den
besøgende i øjnene. En flot
have. Alle tre haver bytter
planter, så der vil være flere
planter der går igen i ha-
verne. Blot arrangeret på en
anden måde.

Af de tre Toftlundhaver er haven hos Marie & Henning Mikkelsen nok den
mest tilgroede have, men på en yderst charmerende måde.

Hos Emmy Gram Kristensen er der også blevet plads til lidt
græsplæne. Men haven mangler ikke planter. Den er blot lidt
større end de to andre Toftlundhaver.
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På vej til næste have blev der i bussen snakket meget om de tre flotte haver,
man netop havde set. Det var virkelig en oplevelse, som man vil huske længe.

Næsten i gåafstand
finder vi den næste
have. Her havde vi
været før, men ha-
ven tåler et gensyn.
Vi er hos Betty Jen-
sen i Spandet.
Første gang at Betty
og hendes mand
havde åben have var
i 1989. Efter at Bettys
mand døde, har Bet-
ty passet den enor-
me store have alene.

Og at haven er en passion for hende, ses tydeligt.
Det er virkelig en fornøjelse at gå rundt og se de
forskellige partier i haven med stauder, buske og
blomstrende Clematis.

Vi nyder vores med-
bragte mad i haven og
herefter var der plante-
køb i Bettys lille plante-
skole, der er åbent hver
weekend i hele som-
merhalvåret.

Betty Jensens have er meget stor, opdelt i mange rum, og med mange spændende
planter. Og så har hun egen planteskole der er offentlig åben hver weekend.
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Sidste stop er en 5000 m² stor rosenhave i Skønager nær Ribe. Rosernes pas-
ningsniveau ses sjældent flottere. Der er navneskilte på alle havens 200 roser.
Der er tre muromkransede gårdhaver. De er lavet som beskyttelse af de mest
sarte roser over for den salte vestenvind. Her er roser, agapanthus og oliven-
træer. Uden for muren er der også roser, lidt stauder og bagerst i haven er der
blevet plads til en køkkenhave. Haven indeholder desuden et orangeri og et
drivhus. Midt i denne oase kunne vi sidde og nyde eftermiddagskaffen med
kage til.

Vi var virkelig godt havemættet, da vi alle igen sad i bussen på vej hjemad.
Men, det er en tur man vil snakke om længe.
Alle haver var virkelig et besøg værd.

Du kan finde oplysninger om alle fem haver på internettet.

Foto og tekst: Erik Hansen
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PLANTEPORTRÆT

Herps Bosschage
Henk Waldenmaier frembragte denne plante i
2011, og den er testet i Herpen, Holland i 3 år.
Herps Bosschage har fået AFS nummer 8030.
Jeg fik mit eksemplar af Henk Waldenmaier under
et besøg i 2013, hvor vi på en rundtur i Europa
havde aftalt at vi måtte komme forbi Wilma og
Henk’s have for at se deres fuchsiaer.
Desværre var det en meget varm sommer i Euro-
pa, så efter kl.10 begyndte de fleste planter at
hænge mere og mere, så min plan om at lave en
video eller en serie foto, gik sig en tur.

Det er en plante der er meget villig
til at forgrene sig, og sætter mange
blomster gennem hele vækstsæso-
nen, og har ikke noget imod sol-
skin. Planten på billedet er der ikke
klippet i, siden den kom ud fra
overvintring. Ved almindelig over-
vintring, ca. 5 grader, hvor planten
blev klippet ned før overvintrin-
gen, bryder planten fint efter vinte-
ren.
Om planten er vinterhårdfør er
ikke afprøvet endnu.
Blomsten er ca. 5 cm. inkl. støvvej
og støvfang, planten på billede er
ca. 70 cm. høj.
Henk Waldenmaier har krydset sig
til ca. 85 WALZ typer, og ca. 210

Herps typer af fuchsiaer, hvor navnet begynder med enten WALZ eller
Herps.

Tekst og foto: Finn Pedersen.
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BENNESHEDE

En lille tur i drivhuset på Benneshede først i januar.
De botaniske klipper jeg kun halvt ned hvert år så jeg kan nyde blomster hele
vinteren.

Tekst & foto: Ivan Nielsen
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NEKROLOG

Nordsjællands Fuchsiavenner har mistet vores gartner Ejgil Skiffard den 6. januar
2022.
Han fik corona i december 2020 og var meget hårdt angrebet, han kom aldrig rigtig op
at stå igen.
Ejgil har været i vores klub i mere end 40 år, og har været i bestyrelsen lige så længe.
Vi vidste altid hvor vi kunne få et godt råd om beskæring, sygdom og insektangreb,
hvilket mange har haft stor gavn af.
Det var Ejgil der skaffede os varme hylder i et drivhus via sit arbejde, så vi kunne lave
stiklinger til salg for klubben på markedet i Birkerød, og på Lynge planteskole
i pinsen, hvor vi har deltaget i mange år. Og det er også Ejgils fortjeneste, at vi i dag
har vores klubmøder i dejlige lokaler på Gedevasevang.
Det er et stort tab for vores klub. Han var et godt og meget dejligt menneske.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen Nordsjællands Fuchsiavenner.
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER

Djursland Fuchsiavenner

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

Esbjerg og Omegns
Fuchsiavenner

Torsdag 10. marts 2022 kl.19.00
hos Hanne og John Lindeman,
Golfvej 39, 6715 Esbjerg N.
Ordinær generalforsamling iflg.
vedtægterne. Finn Christiansen er
på valg og villig til genvalg.
Vi slutter med banko, hvor vi som
sædvanligt opfordrer til at hjælpe
klubben med præmier.
Brød og kaffe medbringes.

Mandag 30. maj 2022 kl. 19.00
Vi besøger Hanne og John Lindeman,
Golfvej 39, 6715 Esbjerg N, hvor vi
bytter stiklinger, som skal være
rodfæstede og navngivne.
Kaffe og brød medbringes.

Fredag 24. juni 2022 kl. 18.30
Vi holder igen grillfest – denne gang
hos Sonja og Finn Christensen,
Østparken 27, 6840 Oksbøl.

Prisen er uændret 100 kr. pr. person
for mad og drikkevarer.
Husk bestik, tallerkner og glas.
Tilmelding til bestyrelsen
senest 14. juni 2022

Tirsdag 5. juli 2022 kl. 19.00
Vi besøger Laila og Johnny Simonsen,
Askelunden 23, 6705 Esbjerg.
Kaffe og brød medbringes.

Søndag 14. august 2022
Sommerudflugt.
Vi starter fra Grøntorvet kl. 9.30
Med forventet hjemkomst kl. 18.00
Vi kører igen med Darum busser og
prisen bliver uændret 150 kr. pr. person.
Husk mad, drikkevarer og godt humør.
Tilmelding til bestyrelsen senest
1. august.

Juleafslutning
Tid og sted er ikke fastlagt på grund af
problemer med lokaler.

Fuchsia Klub Vendsyssel

Midt- Vest Fuchsiavenner

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:
Ove Thygesen 2467 9933
e-mail: ov@thygesen.mail.dk
Svend Jørgensen 9756 4455
svendlykkebo@gmail.com
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kaffe.

Søndag 26. juni kl. 13.30
Her har vi mulighed for at besøge Laila og
John Christensen, Lærkevej 20,
7000 Fredericia.
De har en rigtig hyggelig og spændende
byhave, som bl.a. rummer et dejligt driv-
hus. Ud over haven på Lærkevej, har de
også en kolonihave, som vi skal besøge. Vi
kører samlet til kolonihaven ’Nørrelyst’,
Kobbelvænget. Ud over Lailas og Johns
have, er der mulighed for at se et par ha-
ver mere. Vi drikker vores medbragte kaf-
fe i ’Nørrelyst’. I tilfælde af dårligt vejr,
kan vi komme indendørs i deres forsam-
lingshus.

Lørdag 13. august kl. 13.30
Her kan vi besøge 2 forskellige haver.
Vi mødes ved Peder Søndergaard, Dør-
kenvej 7, 7323 Give. En have med liljer og
fuchsiaer, og kører videre til Lones land-
have, Hærvejen 145A, Harresø, 7323 Give.
Her kan vi drikke vores medbragte kaffe.

Fredag 26. august kl. 17.30
Grillaften. Vi starter med at se et drivhus
lavet på et høloft. Vi skal besøge Alex
Henriksen, Bredstenvej 50, 7182 Bredsten.
Derefter kører vi til Irene og Kurt Hansen,
Nybovej 100, 7182 Bredsten, hvor vi tæn-
der op i grillen. Foreningen sørger for
grill, grillkødet, salat og flutes. Medbring
selv tallerken, bestik og drikkevarer. Mød
op til en hyggelig grillaften, med lotteri.

Lørdag 26. november kl.14.00
Vi laver en hyggetur til Plantorama i Vejle
og ser deres store juleudstilling.

Torsdag 3. marts kl. 19.00
Generalforsamling i:
Frivilligcenter Mors
Støberivej 7
7900 Nykøbing M.

Trekantens Fuchsiaklub

Mandag 14. marts kl. 18.30
Generalforsamling.
Spejderhuset, Bundsgaard 11, Børkop.
Der serveres 2 stk. smørrebrød og en oste-
mad og en øl eller vand.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der banko-
spil. Klubben er vært ved kaffebord.

Onsdag 20. april kl. 19.00
Traditionen tro er vort første møde hos
Hugo Andersen, Korshøj Gartneri,
Korshøjvej 5, Daugård.
Denne aften får vi mulighed for at supple-
re vore fuchsiasamlinger, ved indkøb af
nye stiklinger og andre planter. Tag ven-
ner og bekendte med. Husk stol og kaffe-
kurv.

Lørdag 21. maj kl. 13.00
Vi skal se 3 haver i Harndrup. Vi mødes i
den første og kører samlet videre.
Poula og Jens Jørgen Jensen, Harndrup
Holme 14, 5463 Harndrup.
Githa og Kurt Dinesen, Harndrup Skov 22,
5463 Harndrup.
Gerda Boman, Vindebjergvej 14, 5463
Harndrup.
Det er 3 spændende haver, hvor der også
er mulighed for at drikke vores medbragte

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

Fyns Fuchsia Venner program 2022
såfremt orona restriktionerne tillader det.

Mandag 21. marts 2022 kl. 19.00
Odense Kultur og Idrætshus,
Stationsvej 50, 5200 Odense V. Opgang K.
Denne aften kan konkurrenceplanten er-
hverves, og Jens Christian Christiansen vil
komme og fortælle om hans vej fra dæks-
dreng til kaptajn indenfor rederiet Mærsk.
Medbring selv kaffe/te og kage.

Lørdag 7. maj 2022 kl. 14.00
Gartneriet Korshøj, Korshøjvej 5,
8721 Daugård.
Kør selv indkøbs/kikketur til gartneriet
med mange planter og sommerblomster.
Medbring selv kaffe/te og kage.

Søndag 19. juni 2022 kl. 13.00
Ved Rolfsted Mølle, Skindegyde 2, Rolf-
sted, 5863 Ferritslev, er der mølledag, hvor
vi er lovet en rundvisning i den gamle
vandmølle, hvor mølleriet står endnu.
Mølledagen starter kl. 10.00 og slutter kl.
16.00. Hvor længe man har lyst til at delta-
ge er op til den enkelte, men vi foreslår at
man mødes kl. 13.00 og ser sig omkring.
Medbragt mad kan nydes ved møllen, og
der er også mulighed for at købe kaffe og
kage.

Lørdag 25. juni 2022
Årets udflugt med bus.
Nærmere information følger.

Lørdag 13. august 2022 kl. 13.30
Årets grillfest går denne gang til Ole Ras-
mussen, Pederstrupvej 80, 5210 Odense
NV. Vi kan mødes hos Helle og Finn Pe-
dersen Bynkevænget 9, 5210 Odense NV.
kl. 13.30, og gå en runde i deres have,
hvorefter vi kører til Anni og Ole Rasmus-
sen, hvor vi drikker vores medbragte kaf-
fe. Her skal vi have kåret årets konkurren-
ceplante, hvor der vil være præmie til
1.2. og 3. pladsen. Mens planterne bliver
bedømt, tænder vi op i grillen, så vores
medbragte mad kan blive grillet.
Medbring selv drikkelse til maden og
kaffe/te og kage.

Mandag 5. december 2022 kl.18.
Odense Kultur og Idrætshus, Stadionvej
50, 5200 Odense V. opgang K.
Juleafslutning med mad og lotteri.
Medbring selv noget at drikke og kaffe/te,
og en lille pakke til ca. 30 kr.

Fuchsia Klubben Cascade
Ifølge klubbens hjemmeside bliver klub-

ben nedlagt på generalforsamlingen d.
13. februar 2022.

Vestsjællands Fuchsia- og Have Folk

Alle vores mødeaftener afholdes såfrem

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
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andet ikke er nævnt i Jyderup Byrådssal,
(biblioteket) Jyderup kl. 19.00
Alle med interesse for have og fuchsiaer
er meget velkomne til at deltage, og til-
melding er ikke nødvendig – kun til de
arrangementer, hvor det er påkrævet.

Mandag 7. februar 2022 kl. 19.00
Generalforsamling og filmaften.
Den ordinære generalforsamling iflg. ved-
tægterne afholdes i Jyderup Byrådssal.
Forslag til behandling senest 14 dage før
til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand Ingolf Pedersen – modtager
genvalg
Bestyrelsesmedlem Britte Freyberg –
modtager genvalg
Suppleanter:
Susanne Brouer – modtager genvalg
Valg af ny suppleant.
Bilagskontrollant:
Pernille Olsbro – modtager genvalg for 1
år.
Bilagskontrollant suppleant.
Egon Christensen – modtager ikke gen-
valg.
Bestyrelsen foreslår Ditto Mohr.
Vi har fået indspillet nogle af de gamle
film på DVD og viser dem i salen efter
generalforsamlingen.

Mandag 9. maj 2022 kl. 18.30 –
Planteskole
Besøg hos Ebberup planteskole. Man kan
melde sig ind i planteskolens klub og får
dermed 4 % rabat Yderligere procenter
gives ikke, men til gengæld vil de donere
gaver til havemarkedet.

Lørdag 21. maj 2022 - Udflugt
Vi har forsøgt at lave en tur til Sverige,
men det bliver desværre for dyrt. Så nu
kikker vi på alternativer i Danmark.

Mere info kommer senere på mail.

Mandag 30. maj 2022 kl. 18.30 - Foredrag.
Vi har lokket hostamanden Jan til at kom-
me og holde foredrag om hostaer. Der vil
desuden være salg af hostaer.

Søndag 12. juni 2022 kl. 10.00 - 13.00
Havemarked.
Så er det havemarked-tid.
Markedet afholdes på Ellebjergvej (det
grønne område mellem svømmehallen og
indkørslen til boldklubben.
Igen i år tilbyder vi gratis stadeplads. Ene-
ste krav er, at du donerer en gave til vores
tombola. Har du noget som du vil sælge,
kan stand tilmeldes til Jette Larsen.

Lørdag 18. juni 2022 Grill-Hygge-Aften
Igen i år holder vi grill-hygge-aften. Jette
og Kim har meldt sig til at holde årets
hyggeaften.
Vi starter kl. 16 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 hver en pakke
til vores auktion, værdi mindst 50 kr.
Igen i år tager vi selv kød med og bestyrel-
sen sørger for salat, øl, vand, vin samt
kaffe.
Tilmelding til Jette Larsen senest 13. juni.

Mandag 11. juli 2022 kl. 19.00 – Åben
have
Vi skal igen besøge Gitte og Ingolf, der
ikke var helt færdig med ombygningen af
deres have da vi besøgte dem sidst. Så nu
kan vi komme og se det færdige resultat.

Søndag 24. juli 2022
Havemarked på Fuchsiagården
Arne og Grethe holder igen havemarked.
Gratis stadeplads – kontakt Grethe.
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Mandag 1. august 2022 kl.18.30 Åben
have
Vi skal besøge Kim Christensen, Mosevej
10, 4470 Kalundborg. Kim har tilbudt, at
vi kan komme og se hans have, hvor der
bl.a. er en lille sø.

Mandag 22. august 2022 kl. 18.30 Åben
have
Denne gang skal vi besøge Susanne og
Hans´s have. Haven er blevet renoveret og
udvidet i løbet af 2021, og nu er det tid til
at vi alle kan komme og se hvordan det
ser ud.

Lørdag 3. september 2022 kl. 10.00 – Års-
møde
Dansk Fuchsia Selskab´s Årsmøde i Give
og omegn.

Mandag 12. september 2022 kl. 18.30
Åben have
Vi har fået tilbud om at kunne besøge
Niels Skovgaard Olsen, Udbyvej 11, Tuse
Næs, 4300 Holbæk. Haven er parklignen-
de og rummer lidt af hvert ifølge Niels
Olsen

Mandag 5. december 2022 kl. 18.00 –
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, skal du
også melde dig til. Og så kan du komme
kl. 19.00, hvor vi starter spillet. Pris pr.
plade 10 kr.
Tilmelding til Jette Larsen senest 24. no-
vember.

Nordsjællands Fuchsiavenner

Søndag 20. marts 2022 kl. 14-17
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej
30, Farum
Generalforsamling Nordsjællands Fuch-
siavenner, lotteri og foredrag ved gartner
Henrik Christensen

Lørdag 23. april 2022
Generalforsamling i Dansk Fuchsia Sel-
skab på Fjelsted Skov ( nyt navn ).

Søndag 22. maj 2022 kl. 11
Kør selv tur.
Rundvisning i Barokhaven ved Frederiks-
borg slot. Orientering om mødested og
tilmelding følger.
Guiden betales af klubben.

Søndag 12. juni 2022 kl. 14 – 17
Gedevasevang, Hestetangsvej 30, Farum
Havemarked: Køb, salg og byttedag.
Husk alle planter skal være rodfæstede
og navngivne. Lotteri.

Lørdag / Søndag 25 - 26.juni 2022
Bustur til Jylland

Søndag 24. juli 2022 kl. 10 – 17
Åben have hos:
Gunnar Hagedorn, Ekkodalen 17, 3450
Allerød
Lis Petersen og Niels Monrad Nielsen,
Bygaden 34 A, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
Lette Hansen og John Ryberg,
Nygårdsvej 1 A, 3550 Slangerup.

Kontaktpersoner:
Lisbeth Larsen 4717 1202
www.nfv-fuchsia.dk
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Kontaktpersoner:
Ida Mikkelsen 5658 8886 / 2929 7223
e-mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk
Hanne Lauridsen 2179 2078
www.fuchsiaklubben.dk

Lørdag 6. august 2022 Kør -selv-tur
Vi mødes i Stenmaglehaven (24000 m2

stor) Mejerivej 23, 4296 Nyrup kl. 10.00
Entré kr. 75 betaler du selv.
Kl. 11.30 kører vi til Zen-Garden,
Vedde Byvej 49, 4295 Stenlille.
Her kan vi spise vores medbragte mad.
Entré kr. 100 betales af klubben.
Tilmelding senest 31. juli 2022 til John på
tlf. 2992 5415 eller sms på samme nr.

Evt. Lørdag 13. august 2022 kl. 10 – 15
Country Fayre, Præstegårdshaven, Birke-
rød
Vi udstiller fuchsiaer og sælger, hvis der
er planter fra medlemmerne.

Torsdag 1. september 2022
HUSK at bestille de materialer, du skal
bruge i efteråret. Bestilling til Gunnar
Hagedorn på e-mail:
mghagedorn@tdcadsl.dk eller
tlf. 4045 4353 senest søndag 11. september

Lørdag 3. september 2022
Årsmøde i DFS i Give og omegn

Søndag 18. september 2022
Kør-selv-tur til Peter Wibroes Have.
Vi mødes på adressen:
Søllerødvej 65, 2840 Holte kl. 14
Entré kr. 150,00
Tilmelding senest 11. september 2022 til
John på tlf. 2992 5415 eller sms på samme
nr.

Søndag 20. november 2022 kl. 14 – 17
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej
30, Farum
Julehygge med gløgg og æbleskiver.
Julebanko med mange flotte gevinster.
Fremlægning af årsprogram for 2023.

Øst- og Sydsjællands Fuchsia-
Klub

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien

Søndag 6. februar 2022 kl. 14.00
Ordinær generalforsamling ifølge
vedtægter. Herefter kaffe, kage og lotteri.
Husk gevinster til lotteri

Søndag 20. marts 2022 kl. 14.00
Forårsmøde med foredrag .
Ib Nielsen, Markas Have kommer og
fortæller om ”Haven i etager”
Kaffe / kage og lotteri.
Husk gevinster til lotteri

Søndag 12. juni 2022 kl. 10-14
Plantemarked i Vordingborghallen,
Skolegade 1, 4760 Vordingborg.
For stadeplads kontakt Hanne Lauridsen
På tlf. 2179 2078 eller
mail: h.k.lauridsen@gmail.com

Datoer for ”Kør selv ture” meddeles se-
nere.

Dato for 1-dags bustur til Vestsjælland
meddeles senere.

Søndag 9. oktober 2022 kl. 14.00
Efterårsmøde med foredrag.
Kaffe / kage og lotteri.
Husk gevinster til lotteri

Søndag 20. november 2022 kl. 13.00
Julemøde med spisning. Pris 50 kr.
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Kontaktpersoner:
Inge Lise Hansen 5129 7547
e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com
www.lf-fuchsiavenner.dk

Tilmelding nødvendig.
Husk gevinster til lotteri.

Lolland-Falster Fuchsiavenner

Generalforsamling
tirsdag 12. april kl. 18.00
på Søllested skole, Birkevej 1B,
4920 Søllested
Vi starter med smørrebrød, så husk
service. Tilmelding senest 5. april til
Inge Lise tlf. 5129 7547
Senere er der kaffe og, som vi plejer.

Gril-arrangement
mandag 25. juli kl. 16.30.
Vi mødes hos Leon og Julia Mikkel-
sen, Stubbegårdsparken 204,
4900 Nakskov
Maden har man selv med. Der kan
købes vin, øl ,vand.
Der vil være pindespil. Foreningen
køber gaver.
Tilmelding til Leon tlf. 3091 3218, se-
nest 19. juli.

Bustur til Birkegårdens haver
tirsdag 16 august.
Afgang fra:
Krøyers gård, Nakskov kl. 7.00
Nørreballe kl. 7.20
Afkørsel 43 Gunslev kl. 7.45

Vi besøger en have på vejen til Birke-
gårdens haver
Busturen, samt kaffe ved Farøbroen,
indgang til Birkegårdens haver,
og middag + eftermiddagskaffe giver
foreningen.
Forventet hjemkomst kl. 18.00
Tilmelding senest fredag 15. juli til
Inge Lise tlf. 5129 7547

Sæsonafslutning torsdag 17. novem-
ber kl. 18 med julehygge
på Søllested skole, Birketvej 1B,
4920 Søllested
Foreningen er vært med lidt smørre-
brød. Husk service.
Der er pindespil. Husk pakke.
Husk - Støt foreningen ved køb af øl,
vand, kaffe og kage.
Tilmelding senest mandag 7. novem-
ber til Inge Lise tlf. 5129 7547
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ORIENTERING FRA REDAKTØREN

Nye kontaktpersoner i lokalklubberne.
Giv venligst besked til: Hanne Lauridsen

redaktionssekretaer@fuchsia.dk
hvis der skal ske ændringer eller tilføjelser. Ved hver klub kan anføres

2 kontaktpersoner, 1 e-mail adresse og 1 web-adresse.
Kontaktpersonens medlemsnummer bedes oplyst,

hvis der skal ændres i de nuværende navne.
Husk også! At alt lokalklubstof også skal sendes til ovenstående.

Frist for indsendelse af stof til næste blad er 15. marts.

Da vi er overgået til en elektronisk udgave af bladet,
har vi nu mulighed for flere sider i bladet,

uden at det går ud over prisen for trykning eller portoudgift.

Så hold jer ikke tilbage med informationer om
klubaktiviteter, eller indlæg til bladet.

Vi har nu plads nok til alt og alle.

Så fat pennen, så vi kan få et spændende blad.

Med venlig hilsen

John Ryberg

Redaktør
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EMBLEM
30 kr.

SALGSARTIKLER

SMÅ DOBBELTE
KORT.

10 stk. 9 kr.

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. . Gavekort på et årskontingent kr. 200,00
___ 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 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. (der tillægges moms )

fuchsia.dk

Der er indkommet 4 forslag til forsidebillede for 2022. Blandt de indkomne forslag har
bestyrelsen valgt ’Pavilion Princess ’.

Billedet er indsendt af Finn G. Pedersen.
Finn vil ved først givne lejlighed få overrakt 2 flasker vin.

FORSIDE 2022
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NYTTIGE DATOER 2022

15. marts Sidste tilmelding til Åbne haver 2022

23. april Generalforsamling, Fjelsted Skov (nyt navn).

12. juni Plantemarked kl. 10.00 – 14.00, Skoleparken 1, Vordingborg

31. juli Fuchsiaens dag

3. september Årsmøde i Give og omegn.

ÅBNE HAVER 2022

Så er det tid til at tilmelde sig Åben Have 2022.

Hvis du er en af dem, der kan lide at komme rundt og se andres haver og få
en god havesnak, skulle du måske også overveje at åbne din egen have for
interesserede. Er I flere i samme område, er det en god idé at holde Åben Ha-
ve samme dato, så de, der kommer langvejs fra, kan besøge flere haver samme
dag.

Tilmelding til Åbne Haver skal sendes til:
Hanne Lauridsen, Hyldevænget 9, 4652 Hårlev
eller på mail: redaktionssekretaer@fuchsia.dk

Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse, medlemsnummer og en kort be-
skrivelse af haven (max 60 ord), angivelse af, hvornår man ønsker at holde
Åben Have, samt evt. entré. Ønsker man et billede i bladet, skal dette medsen-
des som jpg-fil.

Bestyrelsen håber på, at rigtig mange vil åbne deres have for andre haveinte-
resserede i 2022, så man med bladet i hånden kan planlægge en havetur.

De medlemmer, der havde Åben Have i 2021, vil blive kontaktet direkte.

Sidste frist for tilmelding er 15. marts 2022



På gensyn til
generalforsamlingen

23. april 2022


