Retur Home,

Retur menu

Kalender for ØST Danmark 2022 (for vest nedenfor)
Kulturhuset i Smørum, Flodvej 68, 2765 Smørum
Vejledende kalender: Bookingsystemet i Smørum har problemer derfor: (Ændringer)
Så hvis du/I har lyst til at få besøg en eller flere gange i løbet af de kommende måneder, skal du/I
hurtigst muligt tage kontakt til Ida og Tønne Tønnesen enten via mail (itogtt@get2net.dk) eller
telefon 53 80 29 90.
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3550 Slangerup
Bøtø, 4873 V, Væggerløse
Nakskov
4900 Nakskov 2 haver
4040 Jyllinge
Danstrup, 3480 Fredensborg

Kaj Andersen holder åben have fra 26. april – 4 juni. Kun telefonisk
henvendelse.

Kalender for Vestdanmark 2022
Åbne haver --- HUSK--Åbne haver i Vest d. 4/6 fra kl 10 – 16. Der vil i forbindelse med åbne haver i Vest
være et plantemarked hos Lis og Bent.
1. Lis & Bent Nielsen
Parkvej 168
6710 Esbjerg V
Parcelhushave – 700 m2 – hvor græsplænen er fravalgt.
Haven indeholder en del forskellige træer – Rhododendron . Forskellige
stenbede, spaltebede samt tuffbede med alpine planter. Vi har planter i
blomst det meste af året.
2. Jytte Skov-Pedersen
Engdraget 7
6870 Ølgod
Haven er en blanding af rhododendron og hvad deraf følger,
gangstier, hævede bede, mange lidt specielle træer, skygge afdeling med
klynevæg, vandløb, stenbede, drivhuse og lidt plantesalg.

Aktivitetsudvalg Vest:
Der er desværre endnu ikke nogen, der har meldt sig til at være i aktivitetsudvalget i
Vest.
Deadline for at melde sig er lørdag d. 4. juni. Send en mail
til: githarosengren@live.dk
Der er, hvis der ellers er nogen der melder sig på banen, aktivitetsudvalgsmøde hos
Arne Lylover lørdag d. 11. juni fra kl 10 – ca. 15. Hvis ikke bliver mødet aflyst, da vi
ikke vil sidde og planlægge næste års aktiviteter, hvis der alligevel ikke er nogen til at
føre dem ud i livet.
Vi håber, at nogen melder sig, da vi fortsat gerne vil kunne komme til
medlemsmøder i Vest.
Mvh
aktivitetsudvalget i Vest
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er arbejdsdag i Humlemagasinet den 11 juni kl 10->

