Följ med till Danmark den 3-6 juni 2019
STA Närkekretsen inbjuder till en härlig trädgårds och växtupplevelse i Danmark den 3-6 juni. Vi
kommer under fyra dagar att besöka plantskolor, privata trädgårdar och en stor årlig plantmarknad i
Kolding med inslag av företag och många duktiga amatörodlare från både Danmark och närliggande
länder.
Vi startar vår resa måndagen den 3 juni kl. 06.00 från Scandic hotell, Västhaga i Örebro. Vi hämtar
upp fler trädgårdsentusiaster vid Shell macken i Kumla kl.06.15. Vi stannar till vid Smålandsrasta i
Klevshult där vi äter en förstärkt frukost. Vi fortsätter till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör.
Därefter åker vi till Lene och Ib Nielsens trädgård i Ringsted. De har en samlarträdgård med
Rhododendron, Hosta, Meconopsis, ormbunkar och mycket mer. Här passar vi också på och ta en
eftermiddagsfika (markas have.dk ).

Vi fortsätter till Zleep hotel i Kolding som kommer att vara vår bas under hela resan. Där äter vi en
gemensam middag.
Efter frukost, tisdagen den 4 juni åker vi till Lisa och Jens Jacobsens trädgård. De har inspirerats av
japansk trädgårdsdesign, men de är också växtsamlare av företrädesvis dvärgarter och häxkvastar.
De lägger mycket vikt vid det estetiska.

Nästa besök blir hos Helga och Hans Hansen.
De driver en liten plantskola med bla. Hosta, Pioner och Liljor. De har också en samlarträdgård med
över 1000 olika sorters Hosta, en mängd ovanliga sorter av Ek, Bok och Fläder, barrväxter mm.
(hostadanmark.dk ).

Vi gör ett uppehåll för lunch, sedan går
färden vidare till Jesper Kristensens trädgård. Den är japan/ kinesisk inspirerad med flera dammar
med Koi karpar, vattenfall, stenskulpturer och stora stenar (550 ton!), vissa importerade från Japan.

De är också växtsamlare av bla. häxkvastar, Trädpioner, alpina växter, Japanska lönnar,
Rhododendron, formklippta plantor och en stor samling med bonsai (den japanske villahave.dk)

Innan vi åker till vårt sista trädgårdsbesök för dagen stannar vi till vid plantskolan, Tante´s have för att
botanisera bland allt en plantskola kan erbjuda.
Vi besöker Arne Lylovers trädgård i Asperup. Trädgården är på ca. 1600 kvm och består
huvudsakligen av Rhododendron och andra surjordsväxter som Primula, Ljung, Hostor mm. Där finns
flera dammar och bäckar och dessutom palmer och andra medelhavsväxter i krukor. Därefter åker vi
åter till hotellet för en välbehövlig middag.

Onsdagen den 5 juni åker vi direkt efter frukost till den Geografiske have för att besöka ”Danmarks
största plantmarknad”. Den hålls varje år på Grundlovsdagen den 5 juni. Vi tillbringar hela dagen här
och gör fynd bland säljare från hela Danmark och närliggande länder. Vi åker tillbaka till hotellet för att
packa bussen och äter en sista gemensam middag.
Vi startar vår hemresa torsdagen den 6 juni med bussen full av nyinköpta växter. Innan vi lämnar
Danmark gör vi ett stopp i Ellen Hansen trädgård där vi också fikar. Trädården består huvudsakligen
av Rhododendron och flera ovanliga träd som Ambraträd, Sydbok, Japanska lönnar mm.

Åter i Sverige stannar vi vid Rasta Mölle Tofta för att äta lunch. Eventuellt gör vi en fikapaus vid
Brahehus. Beräknad hemkomst ca. 20.30.
Kostnad för resan är 4450kr/per person med del i dubbelrum, 3 frukost, 3 middag, 1 frukostbuffé, 1 lunchbuffé och inträden till
de privata trädgårdarna. 2 luncher och inträde till Geografisk have ingår ej. Låter det intressant? Gå in på vår hemsida
stanarke.se för att se hur du anmäler dig.

