Juletur langs kysten
I den kommende weekend – lørdag og søndag d. 19. Og 20.
November 2022 – afholdes Juletur langs kysten.
JERNIHAVEN har ryddet hele værkstedet – og har fyldt det med
masser af lækkerier -alt i jernstativer, julekugler, pyntede
stativer og deformationer – bånd, lys, krukker, urtepotter,
tilansiamos, diverse binderi tilbehør og meget meget mere.
Da vi ofte har kunder der kommer langvejs fra – så er det
oplagt at besøge flere skønne steder – når nu I er i området
Kig forbi – og tag samtidig forbi Dybkærgaards hyggelige
gårdbutik og Møller i mejeriets skønne kunst udstilling.
mere under Begivenhed på Facebook.

Se

Der er åbent fra kl. 10-16 – og som altid gratis adgang og
gratis parkering.

November 2022
Ligesom sidste år – bliver vi også hjemme fra diverse
julemarkeder i år.
Vi har stort set alt i jernstativer til inden- og udendørs
brug – og lageret bugner af skønt tilbehør til julens
binderi.
Derudover har vi en masse skønne potter, lidt
sukkulenter, pyntegrønt (når vi kommer lidt nærmere jul) – og
meget, meget mere.

Vi har selvfølgelig som altid fri parkering – og fri entre –
så der er faktisk – alt mulig grund til at lægge vejen forbi
JERNIHAVEN i november måned. Den tredje weekend i november
rydder vi værkstedet – og gør lidt mere ud af det hele. Vi
holder der JULETUR LANGS KYSTEN – nærmere info følger. Se
november åbningstider her

Vi bliver nødt til at passe
på hinanden…
2020 har været et meget specielt år grundet alle Corona
restriktionerne. Selvom det er svært – og også lidt kedeligt…
– bliver vi nødt til “at holde ud” – for at passe på
hinanden.
For JERNIHAVEN betyder det blandt andet at vi ikke kan holde
vores normale åbningsdage.
Carsten arbejder naturligvis på livet løs – og producerer
bestillinger og “til lager” – så vi er klar når foråret
kommer. Vi ved fra de tidligere år, at når “solen bryder frem
– begynder telefonen at ringe”
Derfor er det altid godt at være lidt i god tid med alle
“standard stativerne” – for når foråret kommer – “vil man bare
gerne have de stativer man har bestemt sig for NU”
Derfor er I også mere end velkomne til at kontakte Carsten for
bestillinger og forespørgsler. I februar holder vi ikke åbent
– men der er mulighed for at afhente stativer og gå en tur i
vores udendørs udstilling. Tidspunkter vil fremgå på forsiden
af jernihaven.dk og på Facebook.

November 2020
Normalt er november lig med masser af juleudstillinger for
JERNIHAVEN. Sådan er det jo ikke i år…. – vi ved alle at
Covid-19 giver nogle begrænsninger….
MEN – så er det jo godt der er andre muligheder. JERNIHAVEN
har i år valgt at holde mere åbent herhjemme – f.eks. har vi
åbent alle lørdage og søndage i november måned. Vi har udover
værkstedet – åbnet vores anneks, hvor der er indrettet
“showroom” – hvor vi fremviser alle de forskellige binderi
tilbehør, mv. – som vi har hjemkøbt til julens hygge. På den
måde er der mulighed for at vi kan fordele os – og passe på
hinanden.
Vi bruger naturligvis mundbind indendørs – og der er håndsprit
til rådighed. Derudover er der angivet max antal personer i
værkstedet/annekset.
SÅ – kom ud og få en god oplevelse hos JERNIHAVEN.
Åbningstiderne fremgår på forsiden af Jernihaven.dk

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 :))

“Corona tider”
Ligesom alle andre – følger JERNIHAVEN naturligvis også
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Vi har naturligvis sprit til rådighed – og vi har udvidet
vores åbningstider – så vi ikke får for mange på gårdspladsen
ad gangen. Forårets livsstilsmesser er jo aflyst – det er vi
selvfølgelig kede af, da vi har været på Ledreborgs
livsstilsmesse de sidste 21 år.
MEN – vi glæder os over at flere kunder har tilkendegivet – at
“når vi ikke kommer til Ledreborg, så må de jo komme til os”.
EN STOR TAK – til alle Jer, der finder vej til JERNIHAVEN.
Der er heldigvis travlhed i JERNIHAVEN. Der bliver lavet
masser af special fremstillinger. Der er naturligvis stadig
mulighed for at få en pris på et ønske til haven. Send gerne
tegning med mål til Carsten – så udregner han en pris.

Et anderledes Danmark….
For JERNIHAVEN – er foråret normalt en af de helt travle
perioder, da det er her vi blandt andet deltager i Ledreborg
Slots skønne livsstilsmesse. Den er jo som alt andet aflyst i
år, grundet Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grund af Corona
epidemien.
JERNIHAVEN har som så mange andre, “måtte tænke i alternative
baner”. Det har vi gjort, ved blandt andet at holde mere åbent
på hjemme adressen. Derudover er der jo som altid mulighed for
at tage kontakt til Carsten om aftale for besøg på andre
tidspunkter, hvis åbningstider ikke lige passer. Se mere under
kontakt.

Det er også her du kan se, hvad det koster at få leveret en
ordrer fra JERNIHAVEN

Forårs ring

Sød ring med grene, jernfugle, æg, bånd med. Det hele er
pakket til dig – så du kan få lavet en fin ring til ophæng –
enten inde eller udenfor.

Pris 80 kr.

Påskekrukke
Lækker krukke med efeu, æg, fjer og lidt andre lækkerier. Det
hele er pakket – så det er nemt at gå hjem og lave en lækker
påskedekoration. Efeuen er lang og stor – så jeg anbefaler at

du deler den i to.

Pris for et kit 140 kr.

