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Store forandringer i 2018 fortsætter i 2019
14.400 besøgende i 2018 anses som tilfredsstillende, da udstillingen i 2017 om De dansk-vestindiske Øer tiltrak
ekstra mange besøgende. Årets udstilling ”Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm II” blev vist i anledning af
det tyske monarkis afskaffelse efter afslutningen af 1. verdenskrig i 1918. Udstillingen blev åbnet af Christine
Beelaerts van Emmichoven fra Asperup. Hun er født i Holland, og hendes slægt ejede slottet Amerongen, hvor
Kejser Wilhelm II opholdt sig i en periode under sit eksil i Holland.
Et nyt orangeri på 91 m2 er blevet opført. Efter forgæves forsøg på at skaffe fondsmidler fandt man de
nødvendige midler i Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond, der varetager den daglige drift. Et flot
orangeri på 91 kvadratmeter i engelsk stil danner nu overgang mellem udstillingsområderne og haverne.
Orangeriet nåede at blive klar til Åben have arrangementet den 17. juni. Det gode vejr og underholdning af
folkedansere fra Korup Ubberud gav en perfekt ramme for de over 2.500 deltagere og ca. 70 boder.
Traditionen med at afholde koncerter blev genoptaget i 2018. OperetteKompagniet med Thomas Peter Koppel
og Carol Conrad underholdt over to dage med festlige operetter og flotte operaer. Succesen fortsætter i 2019
med tre koncerter i uge 41.
Juleudstillingen er netop lukket med et besøgstal, der overgik sidste år. Elin Johannsen, tidligere gartner på
Gråsten Slot, stod for de flotte borddekorationer bistået af Peder og Ole. De mange udsmykkede juletræer og de
smukt pyntede spise- og kaffeborde med dekorationer er blevet beundret, kommenteret og fotograferet af de
besøgende. Et specielt bord ”Prins Henriks julebord” var pyntet som et minde om Prins Henrik, der døde i 2018.
Caféen i de private stuer har været godt besøgt. Frivillige medarbejdere har fremtryllet 825 Prinsesse Marie
lagkager svarende til 6.600 stykker, der sammen med et ukendt antal boller og kringler er blevet serveret for de
mange gæster.
Forberedelserne til 2019 er allerede i gang, og åbningen foretages lørdag den 6. april med den historiske
udstilling ”Frederik den 7. og Grevinde Danner”. I Kong Frederik den 7. regeringsperiode blev Danmarks
Grundlov underskrevet i 1849.
På havesiden sker der også nyt i 2019. En stor samling på ca. 100 sjældne rhododendron tilhørende
Rhododendronforeningens afdeling Vest er netop flyttet fra Geografisk Have i Kolding til en nyanlagt temahave
”Rhododendronsamlingen”. Nu venter alle spændt på at opleve blomsterfloret til foråret.
Åben have arrangementet vil i 2019 finde sted søndag den 16. juni fra kl. 10 - 16.
Humlemagasinet er en af Middelfart Kommunes største kulturelle attraktioner, hvilket skyldes de mange gæster
fra ind- og udland, Støtteforeningens næsten 700 medlemmer og de omkring 100 frivillige, der gør det muligt at
drive stedet. En stor tak skal lyde til alle.
På gensyn i 2019.
Med venlig hilsen
Humlemagasinet

Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup - Tlf. 64 88 11 90
E-mail: humlemagasinet@mail.dk - www.humlemagasinet.dk – Facebook: Humlemagasinet

Prins Henriks julebord. Foto: Ebbe Skov

Orangeriet. Foto: Ebbe Skov

