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1. februar – 7. februar

BYG ET REDSK ABSSKUR

Mangler du noget at rive i, nu hvor der 

ikke er så meget at lave i haven, kan du 

bruge en weekend på små gør det selv-

projekter. Lav f.eks. et lille redskabsskur 

af et gammelt skab. Det er ganske nemt, 

da det egentlig blot kræver en gang ma-

ling eller lak, som kan beskytte træet mod 

regn og rusk. Se, hvordan vi har lavet det 

viste skur på isabellas.dk/redskabs-

skur. 

TAG PÅ TROLDE JAGT 

Kender du Thomas Dambos 

kæmpetrolde De seks glemte 

kæmper i skovene vest for 

København? Nu kan du gå på 

jagt efter 10 nybyggede trolde 

rundt i Danmark. De blev byg-

get under corona i 2020. Tjek 

thomasdambo.dk.

K A L E N D E R E N

LAD F ISKENE ÅNDE
Har du en havedam, hviler fiskene sig om vinteren. Når der er frost-

grader, skal du dog huske at tjekke dammen efter for åndehuller til 

de svømmende venner. Skal du lave hul i isen, er det vigtigt, du gør 

det forsigtigt. Hæld varmt vand på isen, indtil der er hul igennem. 

Ligger der sne oven på resten af isen, bør du også fjerne det, så lyset 

kan skinne igennem.

TIDLIGE BLOMSTER
Her først i februar kan du godt begynde 

at gøre brug af din opvarmede udestue 

eller dit drivhus. Du kan så første hold 

blomsterfrø enkeltvis i bakker, så du 

kan få tidlige sommerblomster til haven 

senere på året. Sørg endelig for, at de 

spæde planter er placeret frostfrit og 

lyst. Du kan nemlig risikere, at de bli-

ver ranglede, men har du frø nok, er det 

forsøget værd.

HØRER MAN TORDEN I FEBRUAR, 

BLIVER SOMMEREN UNDERBAR. 

HVIS FEBRUAR ER FAGER, 

BLIVER RESTEN AF ÅRET MAGER.

– Ordsprog

TIDENS TAND
Gl. Holtegaard har tradition for at ind-

lede året med en fotoudstilling. Den 

5. februar-5. april slår museet dørene 

op til en stor udstilling om den danske 

fotokunstner Trine Søndergaard. Udstil-

lingen vil præsentere en række værker 

med særlig tilknytning til Gl. Holtegaards 

historiske hus og haveanlæg. Entré 65 kr. 

Gl. Holtegaard. Attemosevej 170. 

2840 Holte. glholtegaard.dk. 
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