
Åbningstider:
Mandag til fredag 9.00-17.00
Lørdag, søn- og helligdage 9.00-16.00

Bistrupvej 194 - 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 97 70
www.hesselbaekgaard.dk

- vi har leveret til havefolk i 37 år

VI FEJRER IGEN 

HAVENS DAG
PÅ HESSELBÆKGÅRD 

Mød os også på facebook 
eller Instagram

LØRDAG OG SØNDAG  
8. & 9. sept. kl. 9-16
•   Stort udvalg af dejlige forårsløg  

- gode tilbud denne weekend

•   Planteskolen bugner af flotte  
planter til hus og have

•   Husk at se vores fine udvalg af  
STORE træer med grogaranti

Vi ses til  
HAVENS 

DAG 
8.- 9. sept.

Fra kl. 11 til 15 serverer vi gratis  
frikadeller og lidt til ganen.

Lige nu har vi 
et meget stort 

udvalg af forårsløg 
der venter på at blive 

lagt i din have. 

Find inspiration  
til dit næste  

plante projekt  
hos os

Tid til råd  
og vejledning  

af fagfolk 

Bliv besøgsven
Kontakt  Røde Kors – Søllerød afd.

Tlf.: 45 89 10 75  mail:kim@hedemann.dk

AKTIVITETER LØRDAG OG SØNDAG
• Orienteringsløb for børn og barnlige sjæle 
• Frugtpresning. Lav din egen æblemost. 

Agenda 21 opstiller en frugtpresser. 
Medbring æbler og en ren beholder til saften.

• Frugtsmagning. 
 Kom og smag årstidens danske frugter.
• Vesterhavsmost. Smagsprøver på friskpresset 
 ufi ltreret koldpresset most på sorter.
• Claus G. Larsen, tidligere Pometmester,
 giver gode råd om frugt til haven. KUN LØRDAG

RHODODENDRONSPECIALISTEN 
NIELS SKJØLDBERG
Niels vil være i planteskolen på følgende dage
September: 9. og 30. Oktober: 7., 14., 21. og 28.
Alle dage kl. 10.00-16.00

ARRANGEMENTER EFTERÅRET 2018
26. september kl. 18-20
Hvilke blomsterløg og knolde skal jeg vælge?
Foredrag med Finn T. Sørensen

27. september kl. 18-20
Drivhusforedrag med Lars Lund
Den kendte drivhusekspert og havebogsforfatter fortæller 
om drivhusets muligheder hele året rundt

20. – 21. oktober. Pæonmarked 
Se mere på www.aldershvile-planteskole.dk

LØRDAG D. 8. OG SØNDAG D. 9. SEPTEMBER

HAVENS     DAG
’KOM UD OG LEG’

Havehortensia
Vælg mellem fl ere slags

½ pris

Nu kr. 75,-
Normalpris kr. 149,-

½ PRIS

Austinroser
Vælg mellem fl ere slags

½ pris 

Nu kr. 100,-
Normalpris kr. 199,-

Skimmia Japonica 
’Rubella’

Nu kr. 8995

Normalpris kr. 139,-

Tulipan ’Queen of Night’
Pose med 10 stk.

Nu kr. 2995

Normalpris kr. 39,95

½ PRIS

SPAR 50,-

SPAR 10,-

Se mere på www.aldershvile-planteskole.dkBagsværdvej 194 • 2880 Bagsværd • Tlf. 44 98 67 89

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30
Lørdage 9.00-16.00 • Søn- og helligdage 9.00-16.00Se mere på www.aldershvile-planteskole.dkBagsværdvej 194 • 2880 Bagsværd • Tlf. 44 98 67 89

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30
Lørdage 9.00-16.00 • Søn- og helligdage 9.00-16.00

TILBUD LØRDAG OG SØNDAG

334. SEPTEMBER 2018Rudersdalavis

FRITID Under kulturfestivalen
Golden Days 8. til 23. septem-
ber kan man opleve fl��ere end
30 forskellige arrangementer i
Rudersdal Kommune og om-
egn, der alle kaster et blik på
de ufortalte historier - "histori-
ens B-sider". 

"Historiens B-sider er det, vi
ikke ser ved første øjekast. Fra-
klippene, eksperimenterne og
de blinde vinkler. I samarbejde
med nabokommunerne Lyng-
by-Taarbæk, Gentofte og Glad-
saxe har Rudersdal Kommune
været i historiens pulterkam-
mer og fundet fortællinger,
der trænger til at blive fortalt,"
skriver Rudersdal Kommune i
en pressemeddelelse.

I forbindelse med samar-
bejdet er der udgivet et festi-
valprogram med en bred vifte
af spændende arrangementer
for børn og voksne. I Ruders-
dal kan man for eksempel 9.
september komme helt tæt på
en periode i åndssvagforsor-
gens historie, der i dag skjuler
sig under moderne eksklusive
lejligheder. Ebberødgård er en
fortælling om Daarevæsenets
historie og en påmindelse om
en sort plet i danskernes histo-
rie. Ebberødgård var en af de
største danske institutioner

under det tidligere Åndssva-
geforsorgen.

Havens æstetik
Fælles for de fi��re kommuner
er, at de kaster lys på havens
æstetik under overskriften 'Po-
esi og skvalderkål. I tre forskel-
lige haver vil litteraturformid-
ler Christine Fur Fischer gen-
nem litteraturen hylde havens
B-sider og vise litteraturens
blik på havens æstetik. Derud-
over vendes økologi, koloni-
havetraditionen, uønskede
vækster og skadedyr som en
del af fortællingen.

Øvrige arrangementer i Ru-

dersdal er blandt andet: "Do
Graffiti" 15. september klok-
ken 10 til 16. Unge og erfarne
graffitikunstnere går sammen
om et kunstværk, der sætter
fokus på graffiti som en B-side
til den etablerede kunstform.
Værket skabes live midt i Hol-
te. Alle kan opleve værket blive
til. Værket er resultatet af et 4-
ugers læringsforløb, hvor un-
ge har fået teknikker ind un-
der huden og sparring fra dyg-
tige og anerkendte graffiti-
kunstnere.

Avantgardens glemte kvin-
der kan man komme tættere
på 18. september klokken 17

til 19 til arrangementet 'Rita
Kernn-Larsen på Gl. Holte-
gaard'. Rita Kernn-Larsen
(1904-1998) fi��k stor interna-
tional anerkendelse og succes
med sine surrealistiske maleri-
er i 1930'erne, hvor hun deltog
i nogle af tidens mest skelsæt-
tende internationale udstillin-
ger af surrealistisk kunst.
Kunstkritiker Mai Misfeldt ta-
ler om, hvordan kvindelige
kunstneres vilkår var på
Kernn-Larsens tid og spørger,
hvorfor Kernn-Larsen og man-
ge af hendes kvindelige kolle-
gaer ikke er blevet kanoniseret
på linje med de mandlige sur-
realister/avantgardekunstne-
re.

23. september klokken 15 i
Reprisen kan man opleve ar-
rangementet 'Kusama: Er
kvinder en B-side i kunsthisto-
rien?' Den japanske kunstner
Yayoi Kusama er verdensbe-
rømt for sine prikkede kunst-
værker, som for nyligt var ud-
stillet på Louisiana. Men Kusa-
ma måtte kæmpe for at blive
taget alvorligt i en mandsdo-
mineret branche. I samarbejde
med Grand Teatret sættes der
fokus på kvinders behandling
som en B-side i kunsthistorien
med forpremiere på doku-
mentarfi��lmen 'Kusama: Infi��ni-
ty'. Reprisen omdannes denne
dag til en udstilling med vær-
ker af forskellige relevante
kunstere. Før fi��lmen vil kunst-
kritiker Eva Pohl samtale med

kunstner Birgitte Ejdrup Kri-
stensen om kvinder i kunsthi-
storien.

Hent programmet
Programmet indeholder altså
fl��ere end 30 arrangementer,
der gennem musik, fi��lm, litte-
ratur, kunst, teater, arkitektur

og samfundsstof dykker ned i
de kulturhistoriske fodnoter
og vildskud og skulle gerne
gøre deltagerne klogere på Hi-
storiens B-sider. Det trykte
program kan hentes på blandt
andet Rudersdal Bibliotekerne
eller på goldendays.dk/4K. 

Kapp

Festival: Velkommen til historiens B-sider 
Golden Days fylder
september med
masser af kultur 

Ebberød-
gård er en
fortælling
om Daare-
væsenets
historie og
en påmin-
delse om en
sort plet i
danskernes
historie.
Den historie
kan du få
mere at vi-
de om i
september.
Pressefoto


