Åben have søndag den 13. juni 2021 kl. 10-16
Nyt indslag med stande med loppefund og -kunst.
Desuden masser af boder med plantesalg og andet haverelateret.
Alle madboder vil i år blive samlet på den store parkeringsplads ved
udstillingerne. Café i Dagmarsalen.
Entré til haverne kr. 30,-.
Entré til udstilling og museerne denne dag: Kr. 50,-.
Gratis entré til haver, udstilling og museer for medlemmer.

Onsdag den 23. juni 2021 - Sankt Hans aften
Medbring madkurv og drikkevarer der nydes i Dagmarsalen. Fonden giver kaffen.
Stort bål tændes i haven. Husk tilmelding på telefon 6488 1190.

Humlemagasinet
Program for 2021
Humlemagasinets nye udstilling

”Porcelæn i lange baner”
åbnes lørdag den 10. april 2021 Kl. 11.00.

Juleudstilling
Lørdag den 30. oktober til onsdag den 22. december 2021
Frivillige medarbejdere savnes.
Der er stadig et akut behov for flere frivillige, der kan tage vagter i udstillinger og i
caféen. Al hjælp er velkommen. Kontakt Peder eller Ole.

Tak til vores sponsorer
Takket være mange donationer i 2020 kom vi igennem året med skindet på næsen. Derfor en stor tak til alle for såvel store som små gaver i løbet af 2020.

Sidste udstillingsdag er søndag den 3. oktober 2021
Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup
Telefon: 64 88 11 90
www.humlemagasinet.dk
e-mail: humlemagasinet@mail.dk
Facebook & Instagram: Humlemagasinet

Medlemsnyt forår 2021
Generalforsamlingen er udsat
På grund af Corona har vi i år ikke kunnet afholde den årlige generalforsamling,
som ifølge vedtægterne skal afholdes i første kvartal 2021.
Vi afventer nu regeringens udspil om forsamlingsantal,
og når det igen er muligt at forsamles, vil vi udsende meddelelse om, hvornår vi
afholder generalforsamlingen.
Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen.

Gevinstlisten

Som sædvanligt har vi udloddet en række gevinster til medlemmerne.
Følgende medlemmer har vundet og gevinsterne kan efter ”først-til-mølle”
princippet afhentes i Humlemagasinet:

2 - 8 - 9 - 18 - 27- 38 - 92 -97 -100 -110 -115 -116 -154 -167 -171 188 - 208 -210 -223 - 224 - 226 -248 - 284 - 294 - 305 - 315 - 328 329 - 355 -370 - 386 - 396 - 410 - 434 - 439 - 441 - 450 - 472 - 480
- 498 - 507 - 510 - 518 - 538 - 558 - 560 -569 - 578 - 608 - 617 625 - 626 - 639 - 689 - 706 - 707 - 720 - 739 -742 - 752.
Gevinsterne er udtrukket af Rigmor Hansen, Hanne Nielsen og Peder Pedersen

Kontingent 2021 uændret
Kontingentet på 220,- kr. bedes indbetalt til

Middelfart Sparekasse: 0755 3224648358.
Husk at skrive jeres medlemsnummer og navn.
Alternativt kan betaling ske direkte til Peder i Humlemagasinet.
Efter modtagelse af indbetalingen vil medlemskort blive udleveret
i Humlemagasinet

Kontingent bedes indbetalt senest den 10. april 2021

Aktiviteter - Forår 2021
Årets udstilling’’Porcelæn i lange baner’’
åbner lørdag den 10. april kl. 11.00
Da Peder i mange år har samlet på porcelæn, især på grund af juleudstillingen
med de dækkede borde, har Humlemagasinet ønsket at vise samlingen for sine
gæster. Samlingerne, som hidtil har været opbevaret i kælder og på loft, er nu
pakket ud og registreret , og de sidste måneder har medhjælperne haft travlt
med at lave en stor, smuk og omfangsrig udstilling med de mange
stel. Ud over de mange spise- og
kaffestel vises en masse unika
ting. Ud over danske stel vises
porcelæn fra førende europæiske
porcelænsfabrikker, bl.a. Meissen
og Herend (ses på billedet).
Da udstillingslokalerne ikke er store nok til hele samlingen, vil der
også blive vist porcelæn i Dagmarsalen.

Nyt i haven
I Rosenhaven har Elin nu plantet helt nye roser i alle 16 bede. Roserne er valgt i
samarbejde med med den kendte rosenforædler Rosa Eskelund.
Rosa har også lavet den nye rose Humlerosen specielt til Humlemagasinet, som
fra 2022 vil kunne købes i vores planteskole.
Albanifonden har doneret syv nye rosenbuer til den lange rosengang.
Vi vil gerne bede vores medlemmer om at oplyse deres mailadresse, til
brug for udsendelse af vores nyhedsbreve, da det er blevet meget dyrt at
sende ud med posten og brevene ofte bortkommer.

