INSPIRATIONSMØDE
DEN BETYDNINGSFULDE HAVE
23. MARTS 2019

Foto: Vivede Hus
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Inspirationsmødet sætter fokus på begrebet BETYDNINGSFULDE HAVER - en
vigtig del af vores fælles kulturarv.
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12:00 - Ankomst Sandwich og vand

Landsforeningen har haft den glæde at få fredet nogle af de ypperste eksempler på Danmarks enestående havekunst, og vi har derved fået bevaret en
essentiel del af vores kulturarv. Vi er stødt på mange dejlige steder og haver
over hele landet, steder der har betydning for vores forståelse og indsigt i
vores kultur- og lokalhistorie. Det er steder, der giver os glæde og inspiration i
hverdagen, og som derfor er betydningsfulde og værd at passe på. Det er ikke
altid værker, der kan opfylde de skrappe betingelser, som skal til for at blive
fredet, men haverne har stor betydning for os alle sammen. Vi vil gerne give
dem opmærksomhed og fremhæve dem som noget uundværligt.
Mødet er en opfølgning på tidsskriftet By & Lands temanummer fra juni 2018
med artikler og udvalgte eksempler på ’Betydningsfulde haver’.

12:45 - Velkomst v. formand Karen Margrethe Olsen, Landsforeningen for
Bygnings- og Landskabskultur
12:55 - Hvorfor interesserer Landsforeningen sig for ’Betydningsfulde haver’
v. Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt mdl, formand for foreningens
Have- og landskabsudvalg
13:10 - Hvad gør en have ’betydningsfuld’? v. Flemming Aalund, arkitekt maa
13:30 - Haverne i mit liv Om små og store haver - de ydmyge og de storslåede
- de flygtige og de evige. Hvad gør en have seværdig, mindeværdig og i sidste
ende bevaringsværdig. Søren Ryge fortæller løst og fast om dette store emne
14:45- Pause med kaffe og kage
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Dato: Lørdag den 23. marts 2019
Sted: Kirkesalen, Odense Bys Museer, Overgade 48, Odense C
Pris: 200,- kr. for medlemmer og 250,- for andre, i prisen er inkluderet let
frokost og eftermiddagstraktement
Tilmelding: Senest 15. marts 2019 på www.byogland.dk
Spørgsmål: Kontakt Landsforeningens sekretariat på 70 22 12 99
Arrangementet er åbent for alle, men der er begrænset plads. Tilmelding sker
via først til mølle-princippet.

15:15 - Om udvalgte ’betydningsfulde haver’ v. Jesper Munk Andersen, site
manager for parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, og Susanne Guldager,
landskabsarkitekt mdl
15:45 - En flygtig kulturhistorie v Jacob Fischer, landskabsarkitekt mdl maa
om bevaring af forbilledlige køkkenhaver
16:30 - Tak for i dag v. Margrethe Floryan, museumsinspektør
16:45 - Farvel og på gensyn

