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Formandens side
Alle medlemmer af foreningen Japanske 
Haver, samt alle der gør en eller anden 
form for Indsats til glæde for foreningens 
medlemmer, ønskes et rigtig godt og 
lykkebringende nytår.
En STOR tak for året 2014 til i særdeleshed 
foreningens redaktør, Henning Uhd, og 
foreningens webmaster, de gør et enestå
ende arbejde for foreningen.

Også en STOR tak for året 2014 til forenin
gens aktivitetsgrupper. Foreningen har 
heldigvis nogle fantastisk aktive medlem
mer i aktivitetsgrupperne Øst og Vest.

Aktivitetsgrupperne arbejder, som de altid 
gør, ihærdigt og målrettet på at få en masse 
arrangementer på plads til stor glæde for 
foreningens medlemmer. Redaktør, web
master og aktivitetsgruppernes arbejds
indsats er uden diskussion det, der holder 
foreningen i gang, og det der bidrager til 
foreningens eksistens. Bestyrelsen ønsker i 
den forbindelse igen at øge rådighedsbe
løbet til aktivitetsgrupperne, således at de 
har mulighed for, at gøre ting vi måske ikke 
har set i foreningsregi før. Måske det i år 
lykkes at komme med nogle spændende, 
nye og anderledes tiltag.
Jeg ved, der bliver lagt megen energi og tid 
til at få det hele til at fungere, og i den 
forbindelse skal man altid huske, at alle 
arbejder frivilligt og også har ting ved siden 
af at passe i dagligdagen.

Jeg ser med glæde frem til et godt fore
nings år 2015, hvor der allerede i dette blad 
er lagt op til mange spændende og inte-

ressante arrangementer. Workshop dag, 
foredrag, temaaftener og selvfølgelig åbne 
haver, hvor der er en god mulighed for at 
møde mennesker med den samme inte
resse, udveksle erfaringer og anden viden. 
Redaktøren og redaktionsgruppen takker 
for den positive respons, vi har modtaget for 
sidste blads tema. Temaet I dette blad har 
fokus på trædesten og stier. Du har som 
medlem naturligvis altid mulighed for at 
komme med forslag til et tema eller andet, 
du syntes kunne være interessant for dig og 
foreningens medlemmer.

Foreningens nuværende og tidligere 
kasserer har haft meget store udfordringer 
med det pengeinstitut som foreningen 
bruger i hverdagen samt Nets betalings
service, fordi foreningens vedtægter ikke 
har en paragraf der oplyser, hvem der 
tegningsretten i foreningen. Det harderfor 
medført en masse ekstra papirarbejde. 
Bestyrelsen stiller derfor vedtægtsæn
dringsforsalg til den kommende general
forsamling den 9.maj, således at det bliver 
præciseret, hvem i bestyrelsen, der har 
tegningsretten. Bestyrelsen håber 
selvfølgelig, at vedtægtsændringsforslaget 
bliver vedtaget, så det forhåbentlig ikke 
bliver alt for bøvlet, når foreningen kommer 
i en situation, hvor vi må skifte kasserer 
og/eller pengeinstitut.

Med ønsket om et godt og lykkebringende 
nytår til alle.

Med venlig hilsen 
Gert Priegel
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Trædestier i vores have
Tekst & Foto: Gerda Møller

Regnvejrsdag november 2014

Vi startede for ca. 7 år siden omlægningen af vores have med at lægge gangstier i 
chaussésten rundt om det meste af huset. Vi havde forelsket os i denne belægning, da vi 
synes farverne i naturstenene er flotte, ikke mindst når de er regnvåde. Begejstringen for 
naturstenenes farver og linjer førte vi videre, da vi begyndte at lede efter større sten til at 
placere rundt i haven. Dog besluttede vi hertil kun at lede efter grålige toner. Vi erfarede 
hurtigt, at der er langt flere flotte røde sten end grå - i hvert fald i nærheden af 
København. Vi havde nu krav til både farver, størrelser og da det kom til trædestenene, 
skulle de også have en god trædeflade, så vi kunne træde nogenlunde jævnt rundt i 
haven. Det skulle vise sig at blive både spændende og tidskrævende at finde alle de 
sten. Vi har hentet hos private, på marker efter aftale med bondegårde, men langt de 
fleste er hentet med vores trailer i de omkringliggende grusgrave. Her kan man købe 
stenene for en pris mellem en skilling til kaffekassen og 250 kr. pr. ton.
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Stenløfteren er til stor hjælp. Her til opsætning afen Kasuga-lampe.
Kædetaljen er købt hos Harald Nyborg. Samlet anskaffelsespris 2500 kr ind. "Hund"

Vores «hund» er udstyret med store hjul, 
der alle kan låses så den står fast

Da vi fra starten kunne forudse, at det ville 
blive et længevarende arbejde at skaffe 
sten hjem til både dekoration og gangstier, 
fik vi en smed til at lave en stenløfter og 
en såkaldt "hund" til os. De to ting blev 
vores uundværlige og mest brugte 
haveredskaber det næste år.
Det var en fantastisk oplevelse første 
gang, vi betjente stenløfteren. Det var nu 
pludselig muligt at rykke rundt på stenene 
uden brug af ret mange kræfter samt at 
dreje stenene, når de hang i luften og 
dermed vurdere den bedste placering. De 
største sten vi selv hentede, var 300 - 
max. 400 kg. Stenløfteren er lavet til at 
kunne løfte et ton.
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Trædebregnen, Leptinelle(Cotula) "Minema" omslutter nu helt trædestenene
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Stiforløb i chausse sten bugter sig rundt om huset. Her har vi valgt at bryde 
belægningen med kantsten som er lagt ned i tilfældig rækkefølge.

Vi fik en masse gamle krydsfinerplader i ca. 15 mm, som blev skåret i forskellige egnede 
størrelser. De blev brugt til at lægge i forlængelse af hinanden gennem haven og herpå 
kørte vi stenene på hunden hen til det sted, vi ønskede, så let som ingenting.
Det vigtigste for os har hele tiden været, at vi ikke skulle være færdige til en bestemt tid. 
Det mest hektiske var faktisk at få leveret mange sten på én gang, da de fylder utrolig 
meget.
Især vores mange trædesten har medført utallige læs jord til genbrugspladsen. Vores jord 
er meget dårlig, men ellers vil det være hensigtsmæssigt at bruge det opgravede til at 
danne niveauforskelle i haven.
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Vores erfaring er:

*At man aldrig skal lægge en sten direkte ovenpå jorden, den har altid et punkt, hvortil 
den skal nedgraves.

*At der skal godt med grus i hullet inden der lægges /sættes en sten, så er den lettere 
at mingelere med bagefter.

*At det er godt at have en knopstang/drænspade, lige til det sidste nøk.
*At det kan være en hjælp først at lave papirskabeloner af trædesten og udlægge efter 
ønske.

*At stenene ikke må blokere indkørslen, når de leveres.
*At man skal arbejde med forsigtighed og omtanke, når det gælder tunge sten.
*At man skal have god tålmodighed.

For os har det haft stor betydning undervejs i arbejdet at være medlemmer af foreningen.
Vi har her lånt stakkevis af bøger. Fået meget stor hjælp fra andre medlemmer og er blevet 
en del af et netværk, hvor vi besøger og hjælper hinanden på skift. Vi kan kun opfordre 
andre til at danne sådanne små fællesskaber. Med vores interesse for japanske haver vil 
der altid være noget, man lige skal vende med andre, der har samme interesseområde.

For at bryde det lange forløb er der indimellem lagt lange Bordeursten
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Hvordan vi bruger trædesten og 
stier i vores have

Tekst & Foto: Aliza Stern

Da vores bolig er et enderækkehus med en ikke så stor have, havde vi to ideer om, 
hvordan den kunne synes større.
Forhaven er halvcirkelformet. Denne form har vi fastholdt og anvendte som stibelægning et 
traditionelt japansk trædestensforløb.

Stenene er lagt med almindelige gå-skridt afstand, med mulighed for at stoppe op, se på 
træer og buske. Samlingspunktet er en runddel af brostensbelægning med plads til at 
sidde under en parasol og til placering af en lang bambusstang til Koi karpe banner, når vi 
hvert år fejrer kodomo matsui, børnenes dag.
Den runde form går igen i bamboo-stakittet og beplantningen af Himalayaceder, fyr, sort 
bambus og pagodebuske. Bunddække er små trædebregner i bede knyttet til træ- og 
buske-beplantningen.
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To stenlygter er placeret på vejen ved trædestenene for at vise vej. Det vil sige, at 
lygterne både er dekorative, men også har en reel funktion.

I den større have var det vigtigt for os, at få den til at syne større. Det er gjort ved at lægge 
stenbelægningen samlet som en markør på langs og på tværs i haven, fra havens indgang 
mod havens sidestakit og frem mod havens nederste stakit.
I den nederste del af stisystemet snor en blødt anlagt sti sig forsigtigt i retningen mod det 
afsluttende stakit.

Jeg holder meget af de løsninger, vi har fundet, med at snyde øjet og med en smuk lagt 
brobelægning, der nu har holdt i mange år.
Det er måske ikke et klassisk japansk anlagt stiforløb - men vi holder af det.
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Hvordan bruger du trædesten og stier
i din have

Tekst & Foto: Vagn Andersen & Birgit Franzen

Vi vil gerne lægge vores hoved sti fra carporten og ned til huset om til ”trædesten”, store 
fliser 90 x 30 med enten stenmel eller granitgrus imellem, sådan at den er praktisk for 
barnevogne, gangbesværet og når tunge ting skal transporteres på trillebøren. Men det 
skal være sådan, at man er nødt til at sætte tempoet ned når man er kommet ind i vores 
have.
Og at sætte tempoet ned og opleve nu'et, og at kunne gå på opdagelse uanset om du er 
voksen eller barn, er det som vi bruger stierne og trædestene til i vores have.

Stierne er lavet for at binde havens forskellige punkter samme. Da vi er så heldige at have 
en grund, som har naturlige fald både den ene og anden vej så bruger vi også trædestene 
som trappe. Et sted har vi købt håndhugget runde granit trædesten.
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Det andet sted natursten, og her har det været nødvendigt at finde sten med en stor 
tykkelse, da man her går på langs af ”skråningen” og det stadig skal føles stabilt at gå på.

Den sidste sti vi har lavet indtil nu, er belagt med pig-sten og har forskellige bredder 
forløbet igennem. Det har vist sig at den trods alt er god at gå på, men noget besværlig for 
en barnevogn.

Stierne er lagt på en sådan måde at det gerne må være lidt besværligt at komme igennem, 
Vi vil gerne have at træerne bøjer sig lidt ind over stierne med det formål, at man stopper 
op. Vores have mangler dog lidt i alder til at træerne helt opfylder dette mål.
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Hvordan vi bruger trædesten og 
gangstier i vores have

Tekst & Foto: Bo Larsen & Jeanett Correll

I Japan arbejder man med 3 typer af gangstier.

Den formelle gangsti, der ofte bruges som indgang til haverne - eller hos private, som 
indgang til hoveddøren. Det er ofte som stramme stier, der både kan gå lige ud eller være 
vinklede og de er ofte så brede, at man kan gå 2 eller flere ved siden af hinanden.

Den semiformelle, der kan ligge lige efter den formelle, kommer ofte, når man kommer ind i 
starten af haven.

Til sidst den uformelle, som ændrer karakter fra at være en gangsti til en trædesti, som 
bruges i tehaverne. Her kan man kun gå alene. Stenene er af varierende størrelse og 
stierne kan sno sig og man skal holde øje med, hvor man går.

T3



Dette har vi forsøgt at videreføre i vores egen have og vi arbejder stadig videre på at få så 
optimale gangstier og trædestier, som det er os muligt.

Vi har jo næsten glemt, hvordan vi startede med sten og nobedaner i haven og de er blevet 
flyttet på og lagt om nogle gange i årenes løb, det kan vi begge huske.

I mange år har vi brugt danske 
marksten i den del af haven, der 
ertehave og vandringshave-delen. 
De er for os dem, der giver det 
mest naturlige ”look” og de har 
forskellige størrelser, udtryk og 
farver og er dermed med til at få 
haven til at optræde mere uformelt. 
Vi har valgt at lave nobedaner på 
de steder, hvor de kunne passe. 
Blandt andet ved søen, så man 
kan stå og betragte denne.
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Den mere formelle gangstitype har vi brugt i sandhaven, som det ses på billedet.
Ligeledes er de gangstier, der går langs garagen samt fra indkørsel og ind til hoveddøren 
begge at betegne som formelle. Dette er også mest praktisk, da man jo ofte har sin gang 
de steder.

Der er så mange muligheder for at lave nogle smukke stier og meget inspiration at hente i 
bøger om japanske haver. Det er tungt arbejde, men det har enorm betydning for haven at 
lave nogle gode stier, så brug tiden, det betaler sig.

■
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Granitsti
Tekst & Foto: Jens Lybech

Da jeg for nogle år siden begyndte at interessere mig for japansk inspirerede haver, købte 
jeg chausse- og brosten stort set hver gang, der var nogle til salg i avisen. Jeg skulle jo 
nok kunne bruge dem en gang.

Da der efterhånden var en del på 
lager, besluttede jeg mig for at lave en 
sti igennem en del af haven. Jeg 
glemte desværre at fotografere fra 
starten af. Det blev til en sti på ca. 20 
m med en “afgrening” på ca. 10 m. 
Vandet på billederne er en 
kombination af en regnfuld periode - 
og nok også grundvand.
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Jeg bor nær en fjord og derfor er der meget ler på grunden. Visse steder er der ren ler i 2 
spadestiks dybde. Derfor gravede jeg 40 cm af. Brostenene, som stien blev kantet med, er 
jo 15-20 cm høje/dybe. Der blev fyldt 20-25 cm stabilgrus på, som blev vibreret af flere 
omgange med en lille pladevibrator, som egnede sig fantastisk til stien -  den passede også 
imellem brostenene. For at markere kanten af stien hævede jeg brostenene ca. 2 cm over 
terræn og chaussesten.
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Imellem chaussestenene er der 
brugt div. trædesten i passende 
farver for at variere.
Der var også en hel del sorte 
chaussesten, som skulle bruges. 
De blev brugt til afgrenlngen. Her 
blev der kun gravet 20 cm af, da 
de jo ikke er så høje som bro
stenene. Også her blev grus og 
sand, naturligvis vibreret.
Begge stier blev fuget med 
stenmel og derefter vibreret flere 
gange sammen med efterfyldning 
af stenmel.

Da det er en fugtig grund, valgte jeg at dræne begge stier. Vandet bliver ledt til en brønd, 
som blev lavet til formålet. Heri er placeret en dykpumpe.
Det er nu et par år siden de blev anlagt og der nu er nogle flere planter i haven.
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Sakura 2015
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Tekst & Foto: Birgit Franzen

Den 8. Sakura festival på Langelinje i København,den 25. og 26. april 2015.

Igen i år vil foreningen deltage i dette arrangement og vi håber, du lægger vejen forbi.

Vi planlægger at lave et lille arrangement i lighed med sidste år, hvor man kan få taget foto, 
hvilket var et stort hit sidste år.

i w H t a i inMULJi o h
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Både børn og voksne kan komme forbi og få taget deres billede med eller uden kimono på 
og vi vil have forskellige ting til salg. Derudover vil vi også sætte sandkasserne op, så man 
kan bygge sin egen lille have.

Sakura byder på mange forskellige aktiviteter med alt fra de fantastiske trommer, som vi 
også hørte til vores sidste generalforsamling i Hellerup, Te-cermonl og Ikebana og andre 
aktiviteter, samt mange boder med japansk mad og drikke der kan købes.

Programmet offentliggøres på Sakura's hjemmeside www.sakurafestival.dk
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O shogatsu, nytår
Lidt om nytårs-fejring og madtraditioner i Japan

Tekst & Foto: Aliza Stern

En af glæderne ved at besøge det urbane 
Japan kommer fra opdagelserne af de 
skjulte ting. Resterne af et gammelt slot, der 
samvittighedsfuldt er bevaret, men gemt af 
vejen bag en høj kontorbygning eller en rød 
torii-port, der pludselig dukker op bag en 
jernbanestation eller en vidunderlig have 
skjult bag en parkeringsplads.

Japan virker umiddelbart som et meget 
homogent land, men sæder og skikke, 
dialekter og højtidstraditioner kan være 
meget forskellige.
Evnen til lægge vægt på enkelhed, til at 
bruge og til at se naturen og til at vise en

fleksibel skaberglæde gør, at bland andet 
den japanske madkultur er højt værdsat og 
er kommet på Unesco's liste over en unik 
bevaringsværdig kultur.

At fremstille et måltid mad i Japan er mere 
et ønske om at forbedre end at ændre de 
friske råvarer. Fremstillingen af maden 
bliver snarere en hyldest til naturen med 
dens rige gaver end en pligt til at lave det 
daglige måltid mad.

Japan er omgivet af fiskerige farvande og 
benytter sig af det.
De spiser en lang række tangarter og
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forskellige fisk og skaldyr, som vi danskere 
efterhånden har taget til os i begejstringen 
over sushi.

En Japansk talemåde siger, at et måltid 
altid bør indeholde ”noget fra bjergene og 
noget fra havet”.
Bjergene repræsenteres af årstidernes 
grønsager. Som et eksempel soyabønnen, 
hvoraf der fremstilles den uundværlige soya 
og den gærede soyabønnepasta miso. Den 
uundværlige miso bruges til suppe og 
krydderier.
I havet findes der et utal af tangarter, der for 
de flestes vedkommende kan forarbejdes 
og spises.

Omkring det 7. århundrede var det 
almindeligt at spise kød, men efterhånden

som buddhismen vandt frem, kom der 
restriktioner og i det 8. århundrede blev det 
officielt forbudt at spise kød.
Produkter fra havet, søer og floder blev 
hovedernæringskilden.
Zen buddhismen kom derfor til at fremme 
en sundere og et mere enkelt køkken. 
Muligvis var det her, vi ser begyndelsen til 
vore dages sushi.
Præsentationen af maden var og er utrolig 
vigtig. Der lægges vægt på detaljer som 
farve, form og harmoni.
Et måltid er en opvisning af japansk 
porcelæn, keramik, lak og forskellige typer 
bambuskurve, alt knyttet til den årstid og 
anledning måltidet er skabt til.
Det at have ensartet porcelæn til bespisning 
af 12 personer er et vestligt fænomen. 
Skønheden i brugen afalle de smukke
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tallerkner og skåle der er tilpasset årstiden 
og maden, er en oplevelse, der tilsammen 
gør smags- og synsoplevelse helt unik.

Det japanske køkken har også et ønske om 
og evne til at tilpasse sig påvirkninger 
udefra, så de stemmer overens med 
japanernes egen smag. Det har skabt 
enestående overraskelser, chips med tang
smag, grøn te med is. Eller har du prøvet 
en frossen chokoladefarvet is, der - når du 
sætter tænderne i den - viser sig at være 
lavet af den røde bønne azuka.

Nytårets start
O shogatsu, nytår, fejres med familien. 
Nytårsferlen starter den 28. december og 
varer til omkring den 6. januar.
Tokyo siges at være mennesketom i 
nytårsdagene. Alle er rejst hjem til 
familierne rundt omkring i Japan.
Nytåret er også tiden, hvor den arbejdende 
befolkning modtager sin nytårsbonus og 
børnene får nytårspenge.

Den sidste uge før nytår er fulde af 
traditioner.
O sojl, rengøring, er en del af et gammelt 
nytårsritual, da en frisk start i det nye år er 
vigtig. Traditionelt har O sojl sit oprindelige 
udspring I et religiøst shinto renselsesritual. 
En masse tid i ugen op til det nye år går 
med rengøring af hjemmet, skoler, 
forretninger, kontorer, både inde og ude.
Når først hjemmet er gjort rent, kan 
forberedelserne til det traditionelle 
nytårsmåltid endelig begynde.

Mochi, riskager
Før nytår er der tradition for at lave kager af 
ris, kaldet mochi. Hvordan det udføres,

C www.niwa.dlD

Mochi pounding kagamikai

plejer at blive vist til Sakura festivalen I april 
måned på Langelinie.
Kogt ris lægges i et lavt træfad. Der hældes 
lidt vand på ad gangen, mens en hjælper 
banker risen med en trækølle, indtil risen 
bliver til en klistret hvid bolle, kaldet mochi. 
Udførelsen må kun finde sted den 28. og 
30. dec., så de er klar til den 31. dec., hvor 
de må spises.
Der er meget overtro og traditioner knyttet 
til mochi.

Når japanske børn ser på månen, er den 
formet som en mochi, de ser ikke en mand 
på månen, men en kanin. Hvad laver 
kaninen på månen? Han banker risen til 
kagami-mochi.
Kagaml betyder spejl og er en af de tre 
hellige skatte i shintoreligionen, sammen 
med sværdet og juvelen.
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New Years Ball

Tidligere var kagami-mochi dekorationen 
placeret rundt omkring i hjemmet i nytårs
dagene. I dag placeres den i hjemmets 
tokonoma eller foran hjemmets shintoalter. 
Der er mange forskellige traditioner for 
udførelsen af kagami-mochi og det varierer 
fra landsdel til landsdel.
Inden for de traditionelle kampsportsarter, 
som akido, karate og judo er der blevet 
tradition for at lave kagami-mochi til nytår, 
og spise dem sammen den anden lørdag 
eller søndag i det nye år. Traditionelt finder 
dette sted i Dojoén i Japan og de steder 
hvor kampsport udføres i udlandet.

Klokken 24
Midnat den 31. december ringes der 108 
gange med de buddhistiske tempelklokker 
over hele Japan.
De 108 slag symboliserer menneskets 108 
synder i den buddhistiske tro og at høre de

108 klokke slag kan fratage ens synder i det 
forgangne år.
Efter ringningen starter det nye år med at 
spise soba nudler. De lange soba nudler 
symboliserer ønsket om et langt liv.

Nytårsdag
Nytårsdag serveres der to traditionelle 
japanske retter, kaldet osechi ryorl og 
ozoni.

Osechi ryorl
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Osechi er den mest storslåede ret. Måltidet 
består af forskellige mindre og større retter 
og varierer fra region til region og familie
traditioner over hele Japan.
Nogle steder er den mad, der spises i en 
del af landet, forbundet med dårlig karma 
og forbud, mens de samme retter nydes i 
en anden del af landet.
Mange af retterne er søde, sure og tørrede 
så de kunne opbevares i en tid, hvor der 
ikke fandtes køleskab og på et tidspunkt, 
hvor madforretningerne var lukkede.
Denne særlige kulinariske fremstilling af 
mad har dybe rødder i den japanske mad
kultur.
Der er forskellige traditioner for, hvordan 
maden spises til nytår.
Der bruges f.eks. spisepinde, der er runde i 
begge ender, den ene side af spisepinden

( www.niwa.dk )
er for mennesket og den anden for 
guderne.
Hver ret er et symbol for et eller flere 
ønsker for det nye år.

En bønneret, står for hårdt arbejde og et 
ønske om et godt helbred.
Sød kartoffel sammen med kastanje står for 
rigdomme af guld og sølv og betyder 
økonomiske fremgang i det nye år.
Tørret Kaki-frugt, med sin rynkede hud som 
på et gammelt menneske, får betydningen 
når den er spist, og giver håb om et langt 
liv.

O zoni, nytårs-suppe
En anden tradition er severingen af O zoni. 
Friske riskager lægges i en suppe som de 
er, eller de ristes først.
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Riskagerne forvandles i suppen til en glat 
svampet masse af mochi. Suppen spisen 
sammen med forskellige grønsager. Denne 
ret har også forskellige variationer fra 
familie til familie og fra en landsdel til en 
anden.
De mange lykkebringende forestillinger, 
spisning af mochi i suppen kan have, kan 
også være fatale. Ikke på grund af 
ingrediensen ris, men fordi det er en lækker 
klump af næringsstoffer, der som peanut- 
butter, nægter at opløses i munden.
Massen beholder sin konsistens i munden. 
Tygges der grundigt, beholder massen 
stadig sin egen form. Fristelsen er at 
svælge det helt, med det resultat at det kan 
sidde fast i halsen - med ulykkelige 
konsekvenser.
For at lade den nu overmætte mave hvile 
kan familien på den syvende dag få 
serveret en ris- suppe med syv slags 
krydderurter, der som traditionen byder, bør

indsamles i naturen af familien.

Japansk kogekunst er enestående i sin 
holdning til det at lave mad. Ritualer og 
præsentation af maden insisterer på et 
kreativt brug af keramik og lakarbejder og 
altid af friske råvarer samt en naturlig 
æstetisk præsentation, der hviler på et sæt 
af formodninger om, at madens plads i 
menneskets liv er vigtig.

I den japanske holdning til mad er der en 
klar forståelse for de livsbetingelser, 
naturen giver. Japan er et land, hvor mad er 
repræsenteret i en lige linje med rødder 
langt tilbage i historien. Ris var gudernes 
mad og selv i dag er det japanske måltid 
centreret omkring ris.

Godt nyt år til jer alle.
Shinnen omodeto gozaimasu

Fra redaktør / redaktionsgruppen
Redaktør/redaktionsgruppen vil gerne have oparbejdet en artikel/foto bank. Det kan handle 
om alt - lige fra hegn og låger til søer og 
vandfald. Temaet i NIWA 2015-2 er planlagt til 
at sætte fokus på VAND.
Så fat kamera og blyant og send en 
artikel. Vi er alle interesserede i at få 
et alsidigt og indholdsrigt medlems
blad. Men, det har desværre knebet 
med at vi får tilsendt stof/artikler nok.
Vi vil meget gerne modtage beskrivelser om flere "gør det selv" projekter. Så har du lige 
gennemført et projekt, vil vi gerne have en artikel evt. krydret med nogle foto. Din artikel 
kan f.eks. indeholde materialevalg, priser, hvor det er købt (især hvis det er et mere 
specielt materiale), fremgangsmåde, er der noget du efterfølgende ville have gjort 
anderledes, osv. Hvis det er interessant for dig, kan det jo meget vel også være det for 
andre!
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Nyt fra ØST
Tekst & Foto: Aktivitetsgruppe ØST

Arrangementet for nye medlemmer, mandag den 22. september 2014.

Vores lokale i Farum Kulturhus var fyldt godt op, da formanden for Aktivitetsgruppe Øst, 
Birgit Franzén, kunne byde velkommen til en aften, som mest henvendte sig til nyere 
medlemmer af foreningen.
Heldigvis var der også mødt medlemmer op, som med deres mangeårige viden bidrog til 
en god og lærerig aften.

Birgit indledte med at give alle mulighed for at fortælle om, hvilke udfordringer de stod med 
lige nu i egne haver. Det gav en god debat og udløste spørgsmål som:
Hvordan starter man praktisk med at etablere en Japansk Have?
Er der nogen i foreningen der kan hjælpe, hvis ens have er groet en over hovedet?
Hvor køber man de forskellige elementer til japanske haver?
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I pausen var der stor interesse for lån af bibliotekets bøger

Herefter gennemgik aktivitetsgruppens medlemmer emnerne:
Hvordan planlægger jeg min have.
Planter i haven.
Vand i haven, sø, vandfald og åløb.
Haverum og typer.
Brug af elementer som sten, hegn og porte.

Der blev uddelt noget skriftligt materiale om emnerne, som deltagerne kunne tage med 
hjem til inspiration. Mange spørgsmål dukkede op undervejs og blev diskuteret. Små fif og 
gode råd blev udvekslet.

Håbet er, at deltagerne er gået hjem med ny viden og lysten til at komme i gang eller 
videre i egen have, samt at lære endnu mere om Japanske Haver.

Det er altid en fornøjelse at møde mennesker der har samme interesse som en selv og 
udveksle erfaringer.
Derfor opfordrer vi alle til at møde op til medlemsaftenerne, så vi lærer hinanden bedre at 
kende, og hermed får endnu mere ud af at være medlem af foreningen.
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Åben have, Vanløse den 1 .juni
Tekst & Foto: Per Andersen

Det var en af de mange gode sommerdage, 
hvor der var åben have i Vanløse søndagen 
efter generalforsamlingen. De omkring 15 
besøgende fra selskabet kom ind fra 
Jyllingevej. Hvis man bori København, så 
ved man, at det er en hovedtrafikåre med 
to-sporet trafik i hver retning -  og selv på en 
søndag med pæn trafik og trafikstøj.

Ved besøget gik man kun få skridt fra 
denne travle vej og ind i haven, og 
kontrasten var slående og overraskende. 
Pludselig er man væk fra vejen og inde i en 
grøn have med rislende vand. Haven er en 
frodig vandringshave med flere bassiner, 
små bække med vandfald, stier og

afdelinger. Måske endda for frodig, for 
haven er efterhånden vokset godt op siden 
det første spadestik i 2002. Til gengæld 
giver de efterhånden høje træer et godt tag 
over haven, og vandets rislen er netop højt 
nok til at skabe en god balance med de lyde 
af biler, der trods alt når frem fra vejen på 
den anden side af huset.

Det var i den sidste periode af havens 
blomstringstid. Den er anlagt med en 
løbende forårsblomstring i rene røde og 
hvide farver fra det tidlige forår med japansk 
kvæde, stjernemagnolie og camellia over 
kirsebærtræets blomstring til azaleaer, 
bærmispel, rhodondendron sluttende med
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jasmintræet. De besøgende denne søndag 
nåede lige at få de røde azaleaer med i 
oplevelsen.

Turen igennem haven startede ved 
lavvandsbassinet med japansk blodgræs i 
kanten og miljøet med den sorte bambus, 
bregner, havesandrør, dværgfyr og den 
vingede benved. Herfra er der flere veje. 
Den ene forbi den formklippede enebær, 
azalea og stor pibegræs til bambus- 
gazeboen, der er importeret fra Kina, og 
hvor en japansk ahorn snor sine grene ind 
og ud af vinduerne. Den anden over 
bækken og forbi parasoltræet og

hjertetræet, imellem de to koi-bassiner og til 
baghaven med kasugaen omgivet af 
japanske ahorn, fyrretræ, stjernemagnolie 
og japansk kvæde. Eller den tredje vej forbi 
japansk skovgræs, azalea og en formklippet 
japansk kristtorn og på nobedanen langs 
huset.

Alle stierne leder til en lille lukket del af 
haven for enden af huset, hvor man går ind 
af en port og ind i en lille zen-have med et 
par dværg-ahorn. Her bag huset er den 
mest fredelige og stille del af haven -  langt 
fra øjne, ører og biler. Men stadig med et 
lysflimrende blik ind i den grønne del af 
haven.

Det var dejligt at have foreningens gæster i 
haven denne søndag, der også blev 
belønnet med lidt spiseligt og drikkeligt -  og 
selvfølgelig en god snak om havens historie 
og udfordringer. Der blev diskuteret vand, 
planter, fisk og meget andet -  det er en god 
ide at have planterne noteret i en 
plantebog, så man har styr på navne mv. 
hvis nu nogen skulle spørge! Kom gerne 
igen en anden gang.
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Tehuse i trætoppene
Tekst: Vagn Andersen & Birgit Franzen

Den japanske arkitekt Terunobu Fujimori er et 
spændende bekendtskab, synes vi.
Vi har et stort egetræ på vores grund og i forbindelse 
med, at vi talte om at bygge en form for 
hytte/udsigtsplatform i vores træ, var der netop en 
artikel i Berlingske med den japanske arkitekt.
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Terunobu har bygget flere af disse 
fantastiske te-huse i trætoppene 
forskellige steder bl.a. i Nagano og I 
Tokyo.

Se gerne hans hjemmeside, der er mange 
flere billeder.

Vores store træ er fredet, og vi bor i 
bymæssig bebyggelse, så for os er disse 
huse desværre ikke en mulighed. Men 
fantastiske er de, så hermed er drømmen 
om et anderledes te-hus givet videre.
Men vi går og drømmer om, at vi kan 
bygge denne model, som kan smyge sig 
om vores store træ, uden gene for 
naboerne, men alligevel give os en 
fantastisk solnedgang.
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Referat af bestyrelsesmøde

- 1 Foreningen Japanske Haver lørdag den 20. september 2014 
hos André Bukhave Jensen i fredericia
Tilstede: Gert Priegel, Olé Sjøland-Handest, Henning Uhd og Andre Bukhave Jensen. 
Afbud: Bo Larsen, Vera Friis, Johnny Fevre, Birgit Franzen og Bjarne Kristensen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af sidste referat: Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 
uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.

3. Status og nyt fra formanden: Foreningen har fået 2 nye medlemmer. Trykkeriet 
One2one har ændret navn til Clausens Grafik. Der har været en del henvendelser fra ikke 
medlemmer til formanden vedr. privat salg af sten og planter til foreningens medlemmer. 
Disse henvendelser tages af gode grunde kun seriøst, hvis man er medlem af foreningen.

4. Status og nyt fra kasseren: Ikke nemt med overdragelse af kasserer posten fra Stiig 
Ørndrup til ABJ. Stiig overfører penge til Aktivitetsgruppernes aktiviteter indtil det hele er på 
plads med diverse papirer og underskrifter.

5. Status og nyt fra Aktivitetsgrupperne: Aktivitetsgruppe Øst kører godt internt og med 
månedlige aktiviteter. Aktivitetsgruppe Vest har stadig lidt udfordringer da de er få 
medlemmer i gruppen.

6. Status og nyt fra Redatør/Redaktionsgruppen: Medlemmerne leverer stadig ikke 
artikler nok til bladet, så der er stadig udfordringer for at få alle 48 sider med. Gør det selv 
artikler ønskes stadig. Henning er dog ved godt mod og håber stadig på at medlemmerne 
vil bidrage med artikler.

7. Status og nyt fra Webmaster/Webgruppen: Gert har taget kontakt til Henrik Harsfort 
som gerne, når han får mulighed, vil hjælpe med opdateringen af hjemmesiden som 
trænger til en opgradering. Line Juhl har også tilbudt sin hjælp. OléH kontakter Johnny 
Fevre.
8. Næste møde: Den 31. januar hos Gert Prigel 10.30 i Middelfart.

9. Evt: Der bør selvfølgelig ikke arrangeres åbne haver i Jylland på den samme dag, hvor 
aktivitetsgruppe Vest har arrangeret generalforsamling på Sjælland. Gert følger op på 
inventar listerne fra aktivitetsgrupperne. Opdatering af medlemslisten skal gøres bedre, så 
trykkeriet altid modtager den sidste version.

Referant Olé Sjøland-Handest
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Nyt fra redaktøren
Redaktøren vil gerne sige tak for alle billeder, som jeg modtager.

Dog modtager jeg indimellem enkelte billeder, der er i et knap så brugbart format.

Derfor efterlyser jeg et medlem som kunne skrive en artikel om, hvordan man bedst tager 
et billede. Det kunne være et godt råd om sol, skygge, blitz, skarphed, omgivelser, hvad 
man skal undgå, eller hvordan kameraet skal være indstillet for at gemme i rette format. 
For eksempel er billeder, der fylder 70-80 KB uskarpe og slørede, når de bearbejdes, hvor 
billeder, der fylder mindst 3-4 MB, ikke er.

FORENINGEN JAPANSKE HAVER 
afholder generalforsamling 

lørdag den 9 maj 2015 
hos Anne & Peter 

De Japanske Haver, 
Vøjstrupvej43, 5672 Nr. Broby.

Foreningen har en del blade fra 2001 
og frem til i dag i overskud. Så hvis der er 
nogen, der mangler et blad eller to i 
samlingen eller medlemmer, der er 
indmeldt i foreningen efter 2001 er der 
mulighed for at købe tidligere blade.

Bladene kan bestilles ved redaktøren og 
prisen pr. blad er 10 kr. plus porto.
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Hvad er en Japansk have for dig
Tekst: Vagn Andersen & Birgit Franzen

Inspireret af Sukiya living spørger vi; Hvad er en Japansk have for dig.

For os er en Japansk have, en have som 
er smuk året rundt om det regner, sner, 
solen skinner eller det blæser, så er det en 
fornøjelse enten at være ude i den eller 
betragte haven indefra.

VI kan godt Ilde at den japanske 
tankegang med at der er respekt om 
planterne, og så japanerens holdning til 
finish. Ingen andre steder har vi oplevet 
denne omhyggelighed med detaljer. Når 
der f.eks. lægges tagspån, så lægges der 
mange tynde lag ovenpå hinanden. Og du 
lader dig ikke nøje med et træ fra den 
nærliggende planteskole, hvis der i den 
nærliggende park står ”det træ” med den 
form som du gerne vil have -  man skyr 
ingen midler for at få netop det udtryk frem 
i haven, som der ønskes.

For os er oplevelsen af den Japanske 
have også brugen af hegn, porte og lign. 
som gør at du ikke kan beskue hele haven 
på en gang, men er nødt til at bevæge dig 
rundt. Og så brugen af sten -  gerne sten 
som ser ud som om at de har ligget der, 
siden den sidste istid. Og ro'en, der hvor 
man kan sidde i lang tid, blot at betragte 
sceneriet.

Vi oversatte engang en Artikel fra det 
engelske blad Roth, som frit oversat af os 
definerede en Japansk have til, ”bring det 
smukke fra naturen, ind i din have”. Dette

er nemmere skrevet end gjort, vi har f.eks. 
et uroligt smukt stykke vandløb nede I 
skoven som vi gladelig ville bringe en kopi 
hjem af, men så bakket ville trods alt ikke 
se godt ud i vores have. Men derfor kan vi 
godt lave et å-løb, og så etablere det så 
naturligt som mulig.

Vores have er endnu ikke delt op i rum 
men det kommer, og det bliver fantastisk. 
Vi kan se det for os -  lige pludselig 
kommer de forskellige ting mere til deres 
ret. Et sted I haven har vi et træ, som har 
fantastiske blomster om foråret og 
fantastiske høstfarver, men vi ser det ikke. 
Men når vi får plantet en baggrund, og får 
snævret synes ind med hegn, så bliver 
sceneriet fantastisk fra alle sider.
Vi arbejder også på at etablere roen i 
vores have. Her og nu vil vi gøre det ved, 
at plante en del stedse-grønne vækster på 
mellem en halv til en hel meters højde, 
som sammen med vores store sten samlet 
skal opleves som buer med samme 
grundform men variereret i størrelser. Det 
bliver spændende at se om det får den 
ønskede virkning.

Håber vores forståelse kan bidrage til din 
inspiration.

Birgit og Vagn
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Biblioteks nyt
Efterlysning!

Bibliotekaren i VEST efterlyser en afløser.
Biblioteket har haft hjemsted i Aars de sidste par år, og for at 

medlemmerne kan serviceres bedst mulig er det en fordel, hvis 
biblioteket cirkulerer rundt i området.

Henvendelse til: Jens Bråuner, mail: jensbrauner@qmail.com -
telefon 30 29 96 31

Endnu en efterlysning!
I august 2013 afholdtes der en klippedag hos Gert og Vera i

Høgild v/Herning.
Her medbragte jeg en del af bibliotekets bøger og udlånte bl. a.

følgende 2 bøger:
Bog nr. 126, Koi Crazy

og
Bog nr. 128, Making Japanese Style Lamps and Lanterns

Bibliotekaren har ikke fået noteret navn og medlemsnummer på
låneren.

Lånetiden på 2 måneder, er for længst overskredet, er du låneren
hører jeg gerne fra dig,

det skal bemærkes, at foreningen ikke opkræver strafgebyr fra 
langsommelige lånere, men vi vil meget gerne have oplysning om,

hvor bøgerne befinder sig.

Venlig hilsen
Jens Bråuner, mail: jensbrauner@qmail.com - telefon 30 29 96 31
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Åbne haver Vest: Jylland & Fyn
Søndag den 31. maj 2015 Kl. 11.00 - ??
Bente & Jan Aaldering, Ladehøjvej 19, 8831 Løgstrup

Vores Japansk inspireret have blev 
påbegyndt i begyndelsen af 90erne.
Haven er på ca. 900 m2 
Vi holdt sidst ”åben have” i 2009, men 
haven er siden da lavet om med mange 
flere rododendron, azaleaer, ahorn og 
stenbede, men haven er stadig en 
japansk have med gangstier, vand, og 
med et tehus i pagodestil og en lille 
gårdhave med en Bonsai afdeling.

Der vil være mulighed for at nyde 
medbragt mad - tag eventuel selv stole 
med.
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Det er i år 18 år siden haven blev ”færdig”. Det er en rækkehushave på ca. 200 m2 -  
oprindelig en helt traditionel have med græsplæne og omkringliggende bede med planter 
og træer.

Nogle af træerne er bevaret, men har skiftet udseende undervejs.

Der er en 4500 liter sø og flere partier med et udvalg af formklippede træer og buske og 
10 tons sten -  etableringen fik vi de første år af vores pensionisttilværelse til at gå med.

Medbragt mad og kaffe kan nydes i haven.

Søndag den 31. maj 2015 Kl. 13.00 - ??
Grethe & Jørgen Korsgaard, Teglmarken 115, 8800 Viborg
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Søndag den 8. februar 2015, kl. 13.00 - ca. 15.00 
Jette & Per Frandsen, Lykkeshøjvej 12, 8960 Randers

Besøg en privat dansk japansk have i vinterdragt og se billeder og hør om en privat 
japansk have i Japan.

Aktivitetsgruppen har aftalt med Jette og Per Frandsen i Randers, at de åbner deres 
have i vinter.
Vi skal se haven i vinterdragt, og Per vil fortælle om, hvad der er vigtigt for at sikre, at 
haven, bonsaiplanterne og fiskene overlever vinteren.
Der ud over vil Gert Knudsen vise billeder og video og fortælle om et besøg foråret 2014 
i en meget spændende privat japansk have i Japan.

Jette og Pers have er, som mange ved, kendetegnet ved stilren ro og balance både for 
øjet og øret og en smuk japansk stemning, som bl.a. den store sø er med til at skabe. 
Derfor finder aktivitetsgruppen, det vil være berigende og idéskabende for os andre at se 
den om vinteren, hvor japanske haver også kan være smukke.

Da der kun er 20 pladser, er der tilmelding til Jette og Per på 2060 4912 senest den 3. 
februar 2015.
Bemærk at vi starter på orienteringen om vinterpasning mv. kl. 13!
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Øvrige aktiviteter ØST

Onsdag den 18. februar 2015, kl. 19.00 - 21.00 
Stien (den gamle Bybækskole), 3520 Farum

Da det er en ny adresse, aktivitetsgruppe Øst afholder arrangementer kan man se en 
vejvisning på www.stien.furesoe.dk

Arrangement: Det japanske sprog.
Lektor og underviser i japansk sprog,
Fr. Mari Anne Woll, vil fortælle om det 
japanske sprogs opbygning og give os et 
indblik i det formelle og det uformelle sprog, 
der bruges i Japan.

De almindeligste brugte begreber i den 
japanske have kultur vil blive berørt.

Onsdag den 4. marts 2015, kl. 19.00 - 21.45 
Stien (den gamle Bybækskole), 3520 Farum

Da det er en ny adresse, aktivitetsgruppe Øst afholder arrangementer kan man se en 
vejvisning på www.stien.furesoe.dk

Palle Kjærulf-Schmidt kommer og fortæller os, om hans seneste bog.
LIDT DYBERE IND I JAPAN 
Kyotos forunderlige poesi

Palle Kjærulff-Schmidt har de senere år skrevet en række rejsebeskrivelser, bl.a. om rejser 
til Japan. Sidste år tilbragte Palle en måned i Japans gamle kejserstad, Kyoto. Her søgte 
han - og fandt - ny viden om landets kultur, landskabsformning, litteratur, kunst og de 
klassiske teaterformer, Kabuki- og No-teater.

Dette er blevet til en bog om Japan. Første 
del af bogen rummer en personlig og leven
de beskrivelse af nogle af byens templer, 
spisesteder, befolkningen, naturen, religion 
og tradition. Derudover er der flere haiku- 
digte, der er oversat til dansk.
Anden del af bogen rummer over 100 meget 
smukke fotografier. Her er templer, floder, 
søer, bjerge, optog og botaniske haver.

Vi er nu i fårets år, ifølge japansk tradition
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Så kom og vær med til at høre Palle 
Kjerulff-Schmidt fortælle om sin nye bog.

Måske er det muligt at købe denne nye 
bog denne aften. Ellers må I nøjes med 
Biblioteket, som også vil være til stede.

Foreningen byder på kaffe, te og kage. 
Glæder os til at se dig!
Aktivitetsgruppe ØST

i www.niwa.dk )
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Søndag den 14. juni 2015, kl. 10.30 -14.30
Annelise & Carlo, Skovbakkevej 4, 2920 Charlottenlund

Aktivitetsgruppe ØST holder 
Workshop dag hos Annelise og Carlo.

Vi inviterer allerede nu, så du har mulighed 
for at sætte kryds i kalenderen.

Medbring gerne madpakke og foreningen 
sørger for kaffe og kage.

Annelise og Carlo vil indlede med en 
fotoserie med fokus på billeder af klippede 
ahorn og hegn.
Herefter vil vi gå i haven og afprøve disse 
teknikker på de flotte træer, bl.a. denne 
5-6 meter høje ahorn.

Der vil også blive arbejdet med hegn.

Har du forslag eller idéer, så mail eller ring dem gerne til Birgit Franzén sammen med din 
tilmelding senest mandag den 01.06 -  så vil vi prøve at tage hensyn til dette.

Herudover har Annelise lovet, at hun gerne vil lære os at binde knuder. Så vær forberedt 
på, at man får sorte hænder, da dette arbejde ikke kan udføres med handsker på.

Husk tilmelding: 30 20 03 13 eller birqit9876@amail.com
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Følg med på 
hjemmesiden.

Tilmeld dig nyhedsmail under 
nyheder.

og se hvilke særlige events, 
der er på

programmet i 2015.

Vi arbejder ivrigt på nyheder 
i haven.

Kom selv og se hvad det 
bliver til.

Viholder gerne din næste fest 
Lækker mad og smukke omgivelser, 
dine gæster en helt speciel oplevelse.

Vi glæder os til, at åbne dørene 
fo r en ny sæson 1. maj 2015.

www.dejapanskehavcr.dk
info@dejapanskehaver.dk På gensyn

Rejser til Japan 
i nov. 2015

Mange af pladserne på 
rejserne t il Japan med 

Peter er udsolgt - så vær 
hurtig,

hvis du vil med.
Der kan vælges mellem 10 

eller 15 dage.
Kom med og se Japan 

i efterårsfarver.

Vi var stolte af at være 
nomineret til

"Ærets dejligste have 2014"
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Nye medlemmer
Følgende bydes velkommen:

20% RABAT TIL FORENINGENS MEDLEMMER OG 
ANNONCØRER PÅ ALT LAY-OUT ARBEJDE

Î - - X

SKILTE
FORENINGSBLADE 

PROGRAMMER FLYERS
LOGOER

CONMARC.DK

A.C. & SN

cc
& KM

HH
&GHJ

HJERTING STRANDVEJ 152, 6710 ESBJERG V 
+45 4042 7001 - conmarc@c.dk

Opfordring til medlemmerne
BETALINGSSERVICE
-  det nemmeste i verden

VIDSTE DU: at du kan tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice 

på vores hjemmeside www.nlwa.dk
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Foreningens hjemmeside: www.niwa.dk

Bestyrelsen
Formand Gert Priegel Skovlunden 9, Strib, 5500 Middelfart 

Mail: prlegel@mall.dk 26 30 25 26
Næstformand Bo Larsen GI. Bregnerødvej 13, 3520 Farum 

Mail: b.larsen@adr.dk 22 46 64 67
Kasserer André B. Jensen Smalagervej 14E, 7000 Fredericia 

Mail: a.bukhave@hotmail.com 51 61 33 01
Sekretær Ole S. Handest Bragesvej 2B, 1, 3000 Helsingør 

Mail: spejderole@gmail.com 20 70 46 82
Best.medlem Henning Uhd Hjerting Strandvej 152, 6710 Esbjerg V

Mail: uhd@sport.dk 40 42 70 01
Suppleant Bjarne Kristensen Ved Lindelund 80, 2605 Brøndby 

Mail: Bjarnesk80@gmail.com 28 89 64 02
Suppleant Johnny Fevre Rosendalsvej 3, 2665 Vallensbæk Strand

Mail: info@i-sys.dk 24 84 17 90
Revisor Jørn B. Thuesen Dorphs Allé 2C, 2630 Tåstrup 

Mail: j.b.thuesen@mall.tele.dk 43 71 86 82
Revisor Gert Knudsen Bjørneklovej 44, 7400 Herning 40 72 46 42
Rev. suppleant Carsten Glavind Drongstrup Mark 7, 7280 Sdr. Felding 97 19 98 77
Rev. suppleant Helen Hoick Nordvang 17, 6000 Kolding

Mail: helen.holck@gmall.com 75 52 68 87

Webgruppe Bibliotekarer
Johnny Fevre (webmaster) KL VEST: Jens Bråuner
Mail: info@i-sys.dk Kong Haraids Vej 21, 9600 Aars
Gert Priegel — ^  ^  
Mail: priegel@mail.dk

Mail: jensbrauner@mall.dk 
30 29 96 31 A

Axel Frandsen ØST: Ole Sjøland-Handest
Mail: axelfrandsen@gmail.com Bragesvej 2B, 1,3000 Helsingør
André B. Jensen Mail: spejderole@gmall.com
Mail: a.bukhave@hotmail.com 20 70 46 82
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Foreningens hjemmeside: www.niwa.dk

Aktivitetsgruppe ØST: Sjælland
Formand Birgit Franzén Mail: Birgit9876@gmail.com 30 20 03 13

Jeanett Correll & 
Bo Larsen

GI. Bregnerødvej 13, 3520 Farum 
Mail: b.larsen@adr.dk 22 46 64 67

Ole Sjøland-Handest Bragesvej 2B, 1, 3000 Helsingør 
Mail: spejderole@gmail.com 20 70 46 82

Gerda Møller & 
Bjarne Kristensen

Ved Lindelund 80, 2605 Brøndby 
Mail: Gerdamoller80@gmail.com 28 29 50 02

Vagn Andersen Snekkersten Stationsvej 20, 3070 Snekkersten 
Mail: vagn.andersen@sport.dk 30 20 03 13

Annelise Larsen Skovbakkevej 4, 2920 Charlottenlund 39 63 93 76
Aliza Stern Abrlnken 37, 2830 Virum 

Mail: alizastern@msn.com
45 83 19 20

Vera Friis er aktivitetsformand og bør stå øverst i gruppen med denne tite l.

Aktivitetsgruppe VEST: Jylland & Fyn
Formand Vera Friis Bjørneklovej 44, 7400 Herning 

Mali: vera@frlis.mail.dk 40 72 46 42
Jens Bräuner Kong Haraids Vej 21, 9600 Aars 

Mali: jensbrauner@mail.dk 30 29 96 31
Elmer Lauridsen Overdrevet 10, Vrold, 8660 Skanderborg 

Mail: elmerlauridsen@hotmail.com 86 52 58 58

Redaktionsgruppen
Gert Priegel Birgit Franzén
Mail: priegel@mail.dk Mail: Birgit9876@gmail.com
26 30 25 26 30 20 03 13
Ole Hendriksen Vera Friis
Mail: ole.hendriksen@youmail.dk Mail: vera@friis.mall.dk
23 72 05 30 40 72 46 42
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