Meld dig ind

Årsskrift

Vi glæder os til at dele vores haveglæde,
viden og historiske interesser med dig. Som
medlem får du:
• Gratis foredrag (ca. 6-8 om året)
• Bonusarrangementer
• Tilbud om deltagelse i udflugter til favorable priser
• Årsskriftet Fra Kvangård til Humlekule tilsendt
gratis

Medlemskab – årligt
Enkelt				300,00 kr.
Par (samme adresse)		
450,00 kr.
Enkelt udenfor Danmark
350,00 kr.
Studerende
		
150,00 kr.
Virksomhed*			750,00 kr.
*Et virksomhedsmedlemskab giver ret til, at
tre personer fra virksomheden kan deltage i
alle foredrag og udflugter.
Meld dig ind ved at sende en besked med dit
navn, adresse, telefon og e-mail til:
havehistoriskselskab@gmail.com
Overfør beløbet til selskabets konto i Danske
Bank: Reg.nr.: 1551 Konto.nr. 4169476.
Husk navn på indbetaler i referencefeltet.
Medlemskab træder i kraft, når vi har modtaget din indbetaling af kontingent.

Selskabets årsskrift Fra Kvangård til Humlekule refererer til et par af havebrugets ældste
elementer. Årsskriftet distribueres gratis til
medlemmerne. Det indeholder artikler skrevet
af fagfolk og dækker udvalgte emner inden for
havebrugets og havekunstens historie. Sæsonens foredragsrække afspejler sig normalt i
årsskriftet. Mere information findes på vores
hjemmeside, hvor også de tidligere årgange er
tilgængelige.
Kvangård: Kvan var en af første planter, der
blev dyrket i Danmark, og der blev indrettet
særlige kvangårde. Gennem tiden er kvan brugt
til meget forskelligt, men har især haft betydning på grund af dens høje indhold af C-vitamin.
Humlekule: En kule udgravet i jorden, hvor
man i foråret plantede 7-8 rodspirer ud. I løbet
af vækstsæsonen snoede humlerankerne sig
mange meter op ad de lange reb, der typisk var
bundet til et vognhjul monteret på skråtstillede
stænger i godt 4 meters højde.
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Om selskabet

Bonus arrangementer

Havehistorisk Selskab har til formål at fremme
oplysning om og kendskab til historiske haver
og historisk havebrug, herunder at fremme
forskning inden for området. Forskningsresultater og ny viden formidles gennem foredrag og
møder i selskabet, udflugter til historiske lokaliteter i Danmark og i form af artikler i selskabets årsskrift.

I løbet af året tilbyder Selskabet gerne, med
kortere varsel, et par bonusarrangementer. F.eks.
mødes vi og drikker te i Dronning Louises Tehus i Bernstorff Slotshave.

Foredrag
To gange om året udsender selskabet program
med foredrag og aktiviteter. Som medlem
inviteres du til alle foredrag. Her fortæller
fagfolk om et emne inden for havekultur,
planter, havekunst- og arkitektur, restaurering,
m.m. Foredragene finder sted på Københavns
Universitet (den tidligere Landbohøjskole på
Frederiksberg) eller på udvalgte lokaliteter tæt
på haver og parker i København. Hver sæson
har typisk sit eget tema, f.eks. ’Lystanlæg og
byparker’, ’Frugt og bær’ ’På tur i kongernes
fodspor’, ’Havehistorisk inspiration til nutidig
landskabskunst’. Vi kommer vidt omkring,
både i planteriget og i tid/sted - fra tulipanernes
historie over europæiske orangerier til bogskattene på Københavns Universitets Bibliotek på
Frederiksberg, som rummer en helt unik samling af havehistorisk litteratur og tegninger.
Det aktuelle program ligger på:
havehistoriskselskab.dk

Udflugter
I sommerhalvåret inviterer selskabet på kortere
eller længere udflugter. Udflugterne placeres
almindeligvis efter fyraften på hverdage og i
dagtimerne i weekender. Transport foregår i
egne biler eller med kørelejlighed. Rundvisning
og foredrag på de steder, vi besøger, ledes af
fagfolk, f.eks. den ansvarlige gartner, landskabsarkitekten der har stået for restaureringen,
eller historikeren som har et indgående kendskab til lokaliteten. Vi forsøger at komme rundt
i landet på vore udflugter. Mange besøg går til
historiske haver i tilknytning til slotte, godser
og præstegårde, men udflugter kan også have
særlige gartnerier og planteskoler, mere private
og ukendte haveanlæg som mål.

For yderligere info tjek vores hjemmeside:
havehistoriskselskab.dk

