Indbydelse til udflugt lørdag den 30. juni 2018
Årets udflugt for frivillige, bestyrelsen og øvrige medlemmer i den udstrækning, der er plads i bussen, byder
som altid på gode haveoplevelser, hyggeligt samvær - og i år mulighed for at få en særlig plante med hjem.
Vi skal besøge to jyske attraktioner for havefolket - den ene en planteskole, der primært er baseret på
sjældne buske og træer, og den anden attraktion er en stor have - eller rettere park - anlagt og plejet af en
familie i flere generationer.
Lønbæk Planteskole
Lønbæk Planteskole er tre ting:
- selve planteskolen,
- ejendommens have med gamle træer og et efterhånden stort areal med udplantede eksemplarer fra
planteskolens sortiment, og
- mindelunden med en samling af mange smukke træer og buske fra afdøde planteskoleejer Erik
Kristensens, Lønå planteskole.
Vi skal naturligvis se haven og mindelunden under kyndig og inspirerende ledelse af planteskolens ejer
Anne Marie Pedersen, som en del sikkert husker for et underholdende foredrag om medbragte planter på
GHV´s generalforsamling i 2015.
I forbindelse med besøget bliver der lejlighed til at købe planter, så det kan anbefales at man inden
udflugten gennemgår sortimentet på planteskolens hjemmeside http://www.loenbaek.dk/ Der kan betales
med dankort eller kontant (ingen MobilePay!)
Lille Malunds Have
I et haveanlæg på ca. 1 hektar, der oprindeligt er anlagt i engelsk landskabsstil, møder vi samlinger af
rhododendron, hosta, dagliljer, primula og blandt meget andet naturligvis en rosenhave. Alt indrettet,
passet og plejet med henblik på at give den besøgende en dejlig og inspirerende oplevelse.
Vi bliver modtaget og får en rundvisning af en af ejerne, men der vil også være mulighed for at gå rundt på
egen hånd.
Se evt. mere om Lille Malunds Have på facebook https://www.facebook.com/Ll-Malunds-have730373917081539/?ref=aymt_homepage_panel

Pris
Turen er gratis for aktive medlemmer af frivilliggruppen og bestyrelsen med ægtefælle/samlever. For øvrige
er prisen 350 kr., der dækker bustransport, øl/vand til din egen medbragte madpakke samt
eftermiddagskaffe.
Betaling er kontant eller Mobile Pay ved turens start eller efter nærmere aftale.
Alle deltagere medbringer selv formiddagskaffe og madpakke til frokost.
GHV medbringer øl/vand til frokosten og er vært ved eftermiddagskaffen på Jelling Kro.
Tilmelding via mail til Lilian Ærenlund Larsen, mail: lilian.larsen@gmail.com eller tlf. 25828557. Ved
tilmelding senest den 31. maj har medlemmer af frivilliggruppen og bestyrelsen fortrinsret til pladserne i
bussen.
Turleder er Hans Jørn Anhøj, mail: hj@naturplus.dk el. tlf. 23458704.

Program for udflugt lørdag den 30. juni 2018

Kl. 08.00

Afgang med bus fra parkeringspladsen ved Geografisk Have.
Stop med formiddagskaffe på rasteplads nær Herning
Lønbæk Planteskole, Morrevej 10, Tvis, 7500 Holstebro.
Rundvisning og mulighed for køb af planter
Frokost
Kørsel til Lille Malunds Have, Malundvej 18, 8765 Klovborg.
Introduktion, rundvisning og oplevelse på egen hånd.
Kaffe på Jelling Kro

Kl. 18.30

(senest) Ankomst til parkeringspladsen ved Geografisk Have

Husk påklædning tilpasset vejrudsigten!

Udsnit af Lønbæk Planteskoles park

