FRU PEDERSENS HAVE
I det nordvestjyske åbner Anette Krogh
Pedersen igen lågen til en ny sæson i Fru
Pedersens Have – en landbohave i engelsk
cottagestil på to tønder land med blomster og buske i sarte farver, lysthuse og
romantisk stemning. Fra 6. maj har haven
åbent de leste weekender i maj, juni og
september. Entré 75 kr.
frupedersenshave.dk

SOMMER- ELLER VINTERGULERØDDER?
En af de mest populære afgrøder i de danske køkkenhaver er gulerødder. Der indes både vinter- og
sommergulerødder, og du kan overveje at så begge dele. Vintergulerødder er bedst til lagring, men
vokser langsommere end sommergulerødder. Sommergulerødder har til gengæld en lidt sødere
smag end vintergulerødder. Sommergulerødder kan sås så tidligt som i marts-april, når jorden er
såklar. Ved tidlig såning kan du høste gulerødder fra slutningen af juni. Læg gerne iberdug over for
at fremme spiring og vækst. Vintergulerødder sås fra medio maj til første halvdel af juni. Hvis du sår
gulerødder senere end dette, er det bedst at så sommergulerødder, da de udvikler sig hurtigere.

FANTASIFULDE
FARVER

STENMAGLEHAVEN
I Stenmaglehaven på Sjælland anlægger
Dennis og Louise nyt hvert år – aldrig med
tegning, men altid efter fri fantasi. I år er
kommet 1.000 stauder, 500 blomsterløg
og lere nye træer til. Stenmaglehaven
åbner havelågen fra den 7. maj og de leste
weekender frem til august. Entré: 75 kr.
stenmaglehaven.dk

Malene Landgreen er kendt for
sit sanselige farveunivers, og fra
april kan du opleve nye værker fra
hendes hånd fra på Gl. Holtegaard, når hun skaber værker til
både museets udstillingsrum og
til den historiske barokhave, som
blev anlagt i 1700-tallet og restaureret i starten af 2000-tallet.
Malene Landgreen er kendt for
sine udsmykning af bl.a. Aarhus
Universitet, men også for at skabe
det farverige plateau, der dannede
baggrund for Matisses malerier i
udstillingen Matisse & på Statens
Museum for Kunst i 2005.
Malene Landgreen: Goodness
Gracious! Gl. Holtegaard. glholtegaard.dk. 8. april-3. juli.

LOPPER I LANGE BANER
KONGSDAL ÅBEN HAVE
Roser og rododendron, stauder, formklippede buske og træer breder sig over
20.000 m² i Kongsdal Åben Have på Fyn.
Her er ro til at lytte til fuglesang og rislende
springvand og til at nyde medbragt mad
eller kafe. Åbent ons., lør. og søn fra 13.
maj-11. september. Entre: 50 kr.
kongsdalaabenhave.dk

Der er masser af gode loppefund i sigte de kommende uger.
I Aarhus er der den 16.-17. april Fleas & Trees i Botanisk Have, hvor private loppesælgere
slår boder op i hjertet af byen i den smukke have. (aarhusloppemarked.dk).
Den 23.-24. april er der kunsthåndværk, boliginteriør og mere er på programmet, når
kunsthåndværkere sælger deres produkter til Musicon Designmarked i Musicons Hal
9 i Roskilde. (musicon-designmarked.dk). Samme weekend fylder Habengut Marked
Fængslet i Horsens med retro-, industri- og vintageefekter, keramik, smykker, nips og
inurlige fund. (habengutmarked.dk).

