Fremover tilbyder JERNIHAVEN
ikke kurser i blomsterbinding
Jernihaven har de seneste år været så heldige at have ansat
blomsterbinder Britta Jeppesen, som blandt andet har forestået
de mange kurser indenfor blomsterbinding vi har afholdt. Det
har været en stor succes – der har været skub på i værkstedet
– hvor der er blevet fremstillet utallige lækkerier indenfor
diverse kreationer (og meget snak og grin
)
Britta har i den periode både haft job hos os og Akacie
blomster – og lige meget hvad, så kan det bare være hårdt at
have 2 jobs. Da Britta fik muligheden for at få flere timer
hos Akacie blomster, var det et naturlig valg at “snuppe den
chance” og få lidt mere ro på privat livet.
Vi har været HELT VILD GLADE for at have Britta hos Jernihaven
– men forstår til fulde Brittas prioritering.
MEN – det betyder jo så også, at JERNIHAVEN ikke fremadrettet
tilbyder kurser indenfor blomsterbinding. Vi vil fortsat have
et bredt udvalg af tilbehør til blomsterbinding, som vi ved er
et ønske fra mange. Vi har allerede bestilt en masse lækkerier
– som vi glæder os HELT VILDT til at få hjem…. Mere herom
senere…
OG – PS: Vi skal hilse fra Britta og sige at hun kommer til at
savne alle Jer skønne kursister max!

“Lidt til havebordet”
Det er nu vi skal ud og nyde livet på terrassen – SKØNT!!
Altid hyggeligt med lidt på havebordet. Jeg har pyntet vores
“mini løg” til 120 kr. – som er fint på havebordet. Jeg har
plantet til med lidt sommerblomster. Den er også fin med
diverse sukkulenter og husløg – så behøver den ikke meget
vand…
Jeg vil forsøge om jeg kan holde efeuen… – kommer det
ikke til at ske, vil jeg istedet binde lidt troldegrene op ad
et par stykker af jernstængerne – (Sukkulenter og grene kunne
være så fint)…
Har du et fad eller bakke – er løget også fint herpå. Der kan
man blot beklæde den nederste ring med forskellige grene og
bark – herefter placeres et stykke fedtpapir i – hvor jorden
kommes i og hvor det er muligt at plante i. Har du ikke
fedtpapir – så brug en pose, men sørg her for at posen bliver
skjult, feks. af pyntepark, mos eller andet.
Der kan bindes hjerter, sten med hul i eller noget helt andet
på. En lille flaske med en lille rose eller lidt fra
grøftekanten er også hyggeligt.
Er du ikke til jern – er de lange fade også fine. Her kan
sættes alt på – alt efter årstid og temperament… De lange fade
findes i to forskellige længder 50 og 60 cm. (tror jeg – sådan
cirka :))

