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Nu er vi jo nok alle kommet godt i gang med
årets gøremål.

Foreningen har netop afholdt sin ordinære ge-
neralforsamling på Fjelsted Skov, hvor vi starte-
de med et plantemarked.

Alle der havde lyst kunne medtage planter.

Alle poster blev genvalgt uden modkandidater…

Efter mødet var Ib Nielsen indbudt til at holde et foredrag om
”Haven i Etager”. Personligt blev jeg meget inspireret omkring
flere af de tiltag Ib havde gjort i sin have.

Bogen ”How do I grow my fuchsia?” er nu færdig og kan bestil-
les hjem enten via din boghandler eller på nettet.
Den har ISBN nr. 978-3-7531-7818-9 og koster 27€.

Jeg håber vi alle ses til vores årsmøde i september.

Samtidig ønsker jeg vi får en god sommer, så vi kan være sam-
men med venner og familie, samt komme ud på ture og besøge
nogle af de mange åbne haver og plantemarkeder, og få de dejli-
ge samtaler omkring haver, med andre ligesindede.

Lars Mygh

FORMANDEN HAR ORDET
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ÅBNE HAVER I JYLLAND 2022

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

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

Åben efter aftale.
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Annie og Bent
Houborg
Hannerupvej 5
6900 Skjern
Tlf. 2022 5374
efter kl.16
www.norregaard-fuchsiari.dk

Nørregaard-fuchsiari holder igen i år åben have. Vi laver stadig
om i haven, så den bliver som vi ønsker den. Hyggehjørnerne
bliver lagt lidt om og mere hyggelige.
Haven er med mange fuchsiaer og pelargonier, mange dagliljer
og løgliljer og enmasse andre blomster.
Vi vil som altid glæde os til mange
besøgende.
Entre’ i haven 20 kr.
Kaffe og mad kan nydes i haven.

Åben have:
1. + 22. maj kl. 10.00 - 16.00
19. juni kl. 10.00 – 16.00
3. juli kl. 10.00 – 16.00 også med engletrompeter.
17. juli kl. 10.00 – 16.00 og her også med Lenes liljer.
31. juli kl. 10.00 – 16.00
13. + 14. august kl. 10.00 – 16.00
28. august kl. 10.00 – 16.00
Åben efter aftale.
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Else og Niels Ejner Carlsen
Thorsvej 7, 8500 Grenaa
Tlf. 4159 2157
Mail: thors7@stofanet.dk

Haven er på 1000 kvm. med nogle læ-/drivhuse, hvor du finder
400 – 500 pelargonier samt stiklinger af de fleste af dem, og der
er mange du sjældent eller aldrig ser i handlen.
I haven er der et stisystem med bede der er fyldt med mange for-
skellige vækster. Skal vi nævne nogle er der rhododendron,
fuchsiaer, hostaer, dværgvækster, pæoner o.s.v…o.s.v.
Lidt plante-/stiklingesalg.
Kaffe på kanden og gratis adgang
Åben efter aftale på
mail: thors7@stofanet.dk

Inger og Peter Deichmann
Ehlersvej 6, 8740 Brædstrup
Tlf. 2917 1883

Åben have i Brædstrup

Vi holder åben have lørdag den 30. juli
og søndag den 31. juli fra kl. 10.00 – 15.00
Vi har ca. 350 forskellige fuchsiaplanter, og andre spændende
planter, fiskedam med karper og guldfisk. Vi har stiklinger
af alle vores planter. Vi byder på en kop kaffe og der er
gratis adgang.

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

Haven, som er et oplagt ud-
flugtsmål, har en botanisk
mangfoldighed af planter for-
delt på 1800 m². Opbygning af haven er sket med inspiration fra
utallige havebesøg. Der er dagliljer, liljer, engletrompeter, stau-
debede og meget mere. I drivhuset på 32 m² er der mange spæn-
dende planter.
Hyggelig romantisk opbygning af haven med flere haverum. Kø-
restols-venlig med brede jævne gange. Flere hyggekroge, hvor
medbragt mad/kaffe kan nydes. 34 m² havestue.
Se i øvrigt mere information på hjemmesiden som opdateres lø-
bende.Der er mindre plantesalg af stauder og pelargonier.
I tidsrummet 15. juni til 15. august modtages der gerne grupper
og busser + 15 personer. Ring og lav en aftale.
Har du/I brug for hjælp til at finde andre besøgshaver hjælper vi
gerne.
Åbningstider:
Lørdag/søndag 09./10 juli kl. 10.00 – 17.00
Lørdag/søndag 16./17. juli kl. 10.00 – 17.00
Lene´s liljer deltager 9.+10.+16. juli
Øvrige dage: Selskaber og gæster ved mindst antal 10 + efter af-
tale.
Kontakt: eriksoase@live.dk Hjemmeside: www.eriksoase.dk
Entré: Voksne 25 kr. Børn gratis.
Hunde ingen adgang.

ÅBNE HAVER PÅ FYN 2022
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Fuchsiahave i Aarup
v/Erik Andersen & Inge Albrekt
Æblehaven 37, Ormehøj
5560 Aarup, Tlf: 2380 7266

Der er ingen græsplæne, men fliser lagt som havegange. Derfor
er haven meget handicapvenlig. Hævede bede med en meget va-
rieret beplantning, hvori man finder lidt fuchsiaer.
Vandparti på 5000 l. regnvandsdepot. Måske en idé til andre.
Haven fremstår med en meget høj vedligeholdelsesgrad.
Medbragt mad og kaffe kan nydes i udestue eller lysthus.

Åben have efter aftale.
Entre: 20 kr.
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ÅBNE HAVER PÅ SJÆLLAND / LOLLAND-FALSTER 2022

Gunnar Hagedorn
Ekkodalen 17
3450 Allerød

Parcelhushave på 832 m2 anlagt med
rododendronbed, staudebed med
naturstenssti gennem, samt et lille
stenbed. Vi har 2 terrasser heraf en
rund med pergola. Af fuchsiaer har vi
ca. 140 forskellige arter.

Åben: Søndag 24. juli kl. 10.00 - 17.00
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John Ryberg og Lette Hansen
Nygårdsvej 1A 3550 Slangerup
Tlf. 2992 5415

Parcelhushave på ca. 840 m2 med ca. 150 forskellige fuchsiaer.
Heraf hænger der ca. 35 i en stor magnolie fra 1925.
Derudover mange forskellige stauder og græsser.

Åben søndag 24. juli kl. 10.00 - 17.00
med salg af stiklinger.
Eller efter aftale.
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Lis Petersen &NielsMonrad Nielsen
Bygaden 34, Nr. Herlev,
3400 Hillerød

I Lis og Niels’ have på ca. 800m2 er der så mange fuchsiaer, at de
løbende sælger ud af dem. Der er mange små gemmesteder, og
et af de mest spændende bruges til vinteropbevaring af fuchsia-
erne.

Åben søndag 24. juli kl. 10.00 - 17.00
med salg af stiklinger.
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Vivi og Poul Frederiksen
Holbæk Landevej 32
4350 Uggerløse
Tlf. 2328 4259

Haven er ikke så stor, men der kan være mange ting på en lille
grund. Vi har en lille staudehave med lidt forskellige buske og
træer. Så har vi en urtehave med forskellige grøntsager. Vi har 60
forskellige dahliaer, som står og blomster så smukt hele somme-
ren. Det sidste vi har er vores gårdhave, hvor vi har fuchsiaer,
engletrompeter, pelargonier, klokketræer, begonier, kamelia, kal-
laer, sukkulenter, canna og klematis. Vi har tre drivhuse, hvor vi
har forskellige planter, som vi selv har fremavlet. I alt tror vi, at
vi har omkring 300 krukker der er plantet til. Og ikke mindst,
så har vi også en del sommerblomster.

Åben have efter aftale
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FUCHSIAGAARDEN
v/ Arne Knudsen – 5825 0445
og Grethe Møller - 5196 7960
Storkevej 6, Hallebyore,
4450 Jyderup

Haven er på 18000 m2

med flere bord/
bænkesæt. Mange for-
skellige fuchsiaer, hor-
tensia, engletrompeter,
rhododentron og azalea-
ler, samt træer og buske.
Havebassin hvor man
kan gå rundt og nyde
naturen.

Havemarked og Åben have d. 24. juli 2022 klokken 10.00 – 17.00
Gratis stadeplads
Tilmelding senest d. 3. juli.
Medbragt mad/drikke må nydes i haven.
Gode parkeringsforhold.
Entré efter behag.
Stiklinge-/plantesalg.
Hunde ingen adgang.

Åben 10.00-17.00
25. og 26. juni 2022
9. og 10. juli 2022
6. og 7. august 2022
20. og 21. august 22
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Ida Mikkelsen
Bjergagervej 9
4652 Hårlev
Tlf. 2929 7223

En villahave på ca. 800 m2, anlagt først i tresserne. Huset har haft
flere ejere, så der er ændret en del fra den oprindelige plan hvor
der var mange sirbuske, syrener og flere nåletræer. Haven
er en blomsterhave med bl.a. stauder, roser, træpæoner, rodo-
dendron, et stort gammelt Fillipa æbletræ, og et imponerende
nøddetræ. Lidt køkkenhave med højbede. Haven er ikke specielt
en Fuchsiahave, men her er mellem 30 og 40 fuchsiaer, heraf flere
hårdføre fuchsiaer.
Det er en hyggelig og insektvenlig have.
Haven er kun åben efter aftale tlf. 2929 7223
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Hanne og Kjeld Lauridsen
Hyldevænget 9
4652 Hårlev
Tlf. 2179 2078

Vores parcelhushave er fra midt i halvfjerdserne og er på knap
1100 m2. Det er udelukkende en staudehave med bl.a. rhododen-
dron, roser, hortensiaer, græsser, hostaer og sommerblomster. Vi
har to drivhuse hvor det ene er lavet om til vinteropbevaring.
Alle vores 200 forskellige fuchsiaer er i krukker og ampler. Dette
er også vores nerier, pelargonier, engletrompeter, sukkulenter
m.m. Ved terrassen er der et havebassin med vandfald, fisk og
planter. Vi har de senere år omlagt haven så den er mere senior-
venlig.
Ingen entre. Lidt plantesalg.
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Birthe Jensen
Rørdalen 14
4690 Haslev
Tlf. 2049 5777

Haven har flere bede med mange planter, buske og høje træer, så
der altid er en skyggeplads. Forhaven er med skærver så den er
nemmere for mig at holde. Havens sommerblomster og fuchsiaer
i krukker. I min udestuer er der pelargonier og mange andre
planter.
Fri entre.

Åben have efter aftale
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Kaj Jakobsen
”Kajs-fuchsia”
Fælledvej 20, Rønnebæk
4700 Næstved
Tlf. 5573 0233 mobil 2230 6456
www.kajs-fuchsia.dk

Stor fuglevenlig have med ca. 500 forskellige fuchsiaer. I disse
coronatider holder vi åben have , når der er nogen som har lyst
til at komme, dog max. 5 personer ad gangen.
Ring på forhånd og aftal tid på
tlf. 2230 6456 eller 2236 4275.
Vi har salg af stiklinger.

Med venlig hilsen og på gensyn
Karen og Kaj, Kajs-fuchsia
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Gurli og Steffen Marcussen
Vibevej 6
4760 Vordingborg
Tlf. 5096 6635

Parcelhushave som er etableret over mange år, og undergår til
stadighed forandringer.Veletablerede træer og stedsegrønne
vækster danner helårlig basis. Mange bede med sommerblom-
ster og andre frostfølsomme vækster, som efter overvintring i
drivhuse sætter liv og farver på haven i sommerhalvåret. Bl.a.
datura, abutilon, nerier, agapantus og mange fuchsiaer.

Åben have efter aftale

Aase og Poul Erik Larsen
A. P. Hansensvej 15
4780 Stege
Tlf. 5581 5106

Parcelhushave på ca. 780 m2 med mange forskellige planter.
Haven er forsøgt anlagt, så der er noget der blomstrer fra det tid-
lige forår til sent efterår. Af planter kan nævnes rododendron,
azaleaer, roser, fuchsiaer, sommerblomster og syriske roser. Af
fuchsiaer er der ca. 150 fordelt på alle typer.

Åben efter aftale
samt søndag d. 17. juli 2021 kl. 9.00 - 16.00
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Jan & Kia Larsen
Lerbjergvej 2
4500 Nykøbing F.
Kontakt: lerbjerggaard@hotmail.com
Se: lerbjerggaard.website

Have med mange vinterhårdføre
fuchsiaer.

Åben efter aftale
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Elsa og Bent Carlsson
Hagesvej 24, 4900 Nakskov
Tlf.4150 3171
E-mail: bent.carlsson@youmail.dk
www.carlssons-fuchsia.dk

Alle interesserede inviteres til åben have arrangement. I haven er
der mulighed for at se fuchsiaer og pelargonier i rigtig mange
farver og varianter, desuden er der også et vandparti, stenbed
med alpine planter og sukkulenter, surbundsbed med rododen-
dron, azalea, hortensiaer og hostaer.

Et mindre plantesalg.
Åben fra 15. juni efter aftale
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REFERAT AF FOREDRAG VEDGENERALFORSAMLING 2022

Foredrag af Ib Nielsen.

Haven i etager

Ib Nielsen holdt et spændende
foredrag om, hvordan man kan
udnytte sin have godt. Han viste
nogle flotte billeder fra sin egen
og andres have.
Han delte bedene op i tre højder.
Det der er højest i haven kan være
forskellige trætyper, som vælges
efter bladenes farve og former.
Det kan også være barkens farve.
Træerne kan stammes op, så der
kommer mere lys ned til det som
skal stå nedenunder.

Den mellemste højde kan være mange
forskellige buskemed blomster eller
stedsegrønne f.eks. buksbom. Han
lagde vægt på, at der var noget at se
på i haven hele året.
Han foreslog at man i bunden af ha-
ven først havde forårsløg derefter
sommerblomster, begonier, cyklamen,
hostaer m.m.
I hans have er jorden hele tiden dæk-
ket med blomster.

Tekst: Hanne Lauridsen
Foto: John Ryberg
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER

Djursland Fuchsiavenner

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

Esbjerg og Omegns
Fuchsiavenner

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 igenmed Darum busser og
prisen bliver uændret 150 kr. pr. person.
Huskmad, 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

Tirsdag 3. maj kl. 18.00 – 20.00
Plantemarked i Birkelunden i Nykøbing
M., hvor klubbens konkurrenceplanter
uddeles.

Lørdag 7. maj kl. 9.00 - 13.00
PlantemarkedGimsinghoved i Struer

Tirsdag 17. maj – plantemarked i
”Lillebyen” bag Plantagehuset i Thisted.

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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Her kan vi besøge 2 forskellige haver.
Vi mødes ved Peder Søndergaard, Dør-
kenvej 7, 7323 Give. En havemed 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.

Fyns Fuchsia Venner

Fyns Fuchsia Venner program 2022
såfremt corona-restriktionerne tillader det.

Lørdag 7. maj 2022 kl. 14.00
Gartneriet Korshøj, Korshøjvej 5
8721 Daugård.
Kør selv indkøbs/kikketur til gartneriet
medmange 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.

Fredag 1. juli kl. 18.00
Grillfest hos Jonna og Knud, Astrup Vig
47, 7870 Roslev.
Tilmelding til Ove på 2467 9933 helst
inden mandag 27. juni

Trekantens Fuchsiaklub

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
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

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
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Mølledagen starter kl. 10.00 og slutter kl.
16.00. Hvor længeman har lyst til at delta-
ge er op til den enkelte, men vi foreslår at
manmødes 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.

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 OdenseNV.
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 medmad og lotteri.
Medbring selv noget at drikke og kaffe/te,
og en lille pakke til ca. 30 kr.

Vestsjællands Fuchsia- og Have Folk

Alle voresmødeaftener afholdes såfrem
andet ikke er nævnt i Jyderup Byrådssal,
(biblioteket) Jyderup kl. 19.00

Allemed 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 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

Kontaktpersoner:
Lars Hansen 4127 6200
Susanne Brouer 3040 0080
e-mail: baslys@outlook.dk
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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 færdigmed 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.

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´ 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 besøgeNi-
els 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
ogsåmelde 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 22. maj 2022 kl. 11.00
Kør-selv-tur.
Rundvisning i Barokhaven ved Frederiks-
borg slot. Orientering ommødested og
tilmelding følger.
Guiden betales af klubben.

Søndag 12. juni 2022 kl. 14.00 – 17.00
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. 10.00 – 17.00
Åben have hos:
Gunnar Hagedorn, Ekkodalen 17, 3450

Kontaktpersoner:
Lisbeth Larsen 4717 1202
www.nfv-fuchsia.dk
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Allerød
Lis Petersen ogNiels MonradNielsen,
Bygaden 34 A, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
Lette Hansen og John Ryberg,
Nygårdsvej 1 A, 3550 Slangerup.

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 dematerialer, du skal
bruge i efteråret. Bestilling til Gunnar Ha-
gedorn 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 medmange flotte gevinster.
Fremlægning af årsprogram for 2023.

Øst- og Sydsjællands Fuchsia-
Klub

Allemøder afholdes i Haslev Bibliotek´s
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien.
Interesserede fra andre lokalklubber er
velkomne til at deltage i vores aktivite-
ter.

Fredag 20. maj
Kør-selv-tur til Møn
Vi mødes på pendlerpladsenmotorvejs
afkørsel 41, Stensved kl. 13.00. Vi kører
præcis derfra mod det første sted vi skal
besøge. Det er brolæggeren i Stensved,
en meget stor flot have. Derudover Annet-
te Praastrups have, Aase og Poul-Eriks
have, og endnu en have som ikke er aftalt.
Kontakt Ida tlf. 2929 7223 eller mail:
ida.mikkelsen@hotmail.dk

Søndag 12. juni 2022 kl. 10.00-14.00
Plantemarked i Vordingborghallen,
Skolegade 1, 4760 Vordingborg.
For stadeplads kontaktHanne Lauridsen
På tlf. 2179 2078 eller
mail: h.k.lauridsen@gmail.com

Fredag 15. juli
Kør selv med grill i Faxe – Stevns områ-
det. Vi starter kl. 13.00 med at seMeretes

Kontaktpersoner:
Ida Mikkelsen 5658 8886 / 2929 7223
e-mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk
Hanne Lauridsen 2179 2078
www.fuchsiaklubben.dk
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have, Egedes Vej 43, Faxe. Derfra kører vi
til Havnelev og besøger en dejlig Cottage
have, videre til Elses have i Strøby Egede
og slutter med grill hos Hanne og Kjeld i
Hårlev
Tilmelding nødvendig senest 10. juli til
Ida tlf. 2929 7223 eller mail:
ida.mikkelsen@hotmail.dk

Torsdag 18. august. Bustur
Opsamling Vævergangen 1 Vording-
borg kl. 7.00, derefter Rønnede,
Hårlev st. og Ølby st.
Vi kører mod Nykøbing Sj. Hvor vi skal
besøge haver på ud og hjemturen.
Der er foreløbigt aftalt havebesøg hos
Lars Hansen i Asnæs, Kim Pedersen
Kundby, ”en samlerhave på vej”
Og et par steder mere.
Turen er ikke færdiglagt. Prisen bliver
ca. 400 kr. pr. person incl. frokost.
Tilmelding nødvendig til Ida på tlf.
2929 7223 eller ida.mikkelsen@hotmail.dk

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

Søndag 20. november 2022 kl. 13.00
Julemødemed spisning. Pris 50 kr.
Tilmelding nødvendig.
Husk gevinster til lotteri.

Lolland-Falster Fuchsiavenner

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

Kontaktpersoner:
Inge Lise Hansen 5129 7547
e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com
www.lf-fuchsiavenner.dk
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BOTANISKE FUCHSIAER - 25. DEL

Botaniske fuchsiaer – 25. del
Henk Hoefakker

Nu er vi nået til den 10. gruppe i sektion Fuchsia, Sessilifolia gruppen med
kun 2 arter: F. polyantha og F. sessilifolia.

F. polyantha blev beskre-
vet af Ellsworth Killipp i
1943. Den blev allerede op-
daget i 1935 i det sydlige
Colombia, fundet af Ynes
Mexia. Artsnavnet kommer
fra græsk og betyder
”mangeblomstrende”, en
henvisning til de overhæn-
gende blomsterklaser, som
er karakteristiske for denne
art. F. polyantha danner 1-2
m høje buske. Bladene er
smalle, elliptiske og spidse
og kan blive 12 cm lange og
4 cm brede. De er kransstil-
lede med 4 blade hvert sted.
Oversiden er glat og skin-
nende mørkegrøn, undersi-
den noget lysere og behåret.
Bladranden er næsten hel -
let tandet. De unge skud er
let behårede og har derfor
et sart hvidligt skær. Arten
blomstrer med rigtig mange
kransstillede klaser fra
bladhjørnerne. Den røde
blomst er næsten 6 cm lang,
kronen er lidt mørkere end
resten af blomsten. Bærrene
er aflange. Voksestederne ligger i 2200-3300 meters højde på vestvendte skrå-
ninger i Kordillerne i Ecuador, Colombia og Venezuela.
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F. sessilifolia blev fundet af Karl Theodor Hartweg i 1840 og senere - i 1845 -
beskrevet af George Bentham. Artsnavnet betyder ”siddende blade” som ud-
tryk for den næsten manglende bladstilk. De opretvoksende/klatrende buske
bliver 0,5-3 meter høje og har kun få oprette eller hængende grene. De unge
skud er vinrøde og fint askefarvet behårede. Bladene sidder i 4-tallige kranse.
De er tynde, smalt ellipseformede med spids og ca. 20 x 4 cm store. Oversiden
er mørkegrøn og næsten glat, undersiden er bleggrøn med et purpur skær og
let behåret. Bladranden er tandet og hvælvet. Blomsten er ca. 3 cm lang. Blom-
sterrøret er blegt cremefarvet med rødligt grønne eller lyserøde nuancer. Bæ-
gerbladene er gulgrønne/lys rosa, og kronbladene er skarlagenrøde. De grøn-
ne/purpur farvede skinnende bær er cylindriske og kan blive 19 mm lange og
11 mm tykke. Arten findes i lysninger i regnskovene eller langs flodbredderne
i højderne 2300-3300 m i Ecuador og Colombia.
Af disse to arter er kun F. sessilifolia tilgængelig i Holland.

Næste gang fortsætter vi med Simplicicaulis gruppen.

Kilde: Fuchsiana 3/2015. Foto: Tiny van de Sande.
Oversat fra hollandsk til tysk af Hans Eggenberger.
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg

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

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

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

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

Frist for indsendelse af stof til næste blad er 15. juni.
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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. Gæstehåndklædemed fuchsiamotiv model B - beige kr. 110,00
___ stk. Håndklædemed 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 måmax 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 FinnG. 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

Jeg mangler den fuchsia der hedder

Sharpitor.
Er der en der ligger indemed den/
stiklinger vil jeg gerne kontaktes.

Med fuchsia hilsen Peter Deichmann
2917 1883

Her kunne din annonce være.
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NYTTIGE DATOER 2022

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

31. juli Fuchsiaens dag

3. september Årsmøde i Give og omegn.

Fokko‘s Katrientje’



På gensyn i
en åben fuchsiahave
sommeren 2022


