
Velkommen til Havevandring 
 

Her er et lille udklip fra Holstebro havekreds 
 

Alle der har tid og lyst er velkommen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Havevandring   -  åbne haver  
I år skal vi ud af byen, vi skal til Ryde og ud på landet og se to meget store, smukke og meget 
forskellige haver. 
 
Det er torsdag den 19. juni fra kl. 18.00 – 21.00. 
 
Majbritt Møgelbjerg, Ryde Møllevej 14, 7830 Vinderup 
Haven er på 15.000 kvm. og påbegyndt for 9 år siden. Majbritt har været med i ”ud med riven” på TV 
Midvest for 7-8 år siden, og udtalte da, at der skulle være ”alle slags haver” i haven, og det må man 
sige, der er. Stor staudehave med trekantede bede fordelt i en cirkel og opdelt i farver, hele 
farvespektret rundt. Et haverum med sten-grus bede, et rum med troldevækster, et med hængende 
træer underplantet med storkenæb, græshave med allium, tøsehave (romantisk) med lysthus, 
kejsertræ, historiske roser, drengenes have, vandbassin, sø, frugthave, rhododendron hjørne, 
skovområde o.s.v. Majbritt er gartner, hun holder grundplanen i haven, som hun oprindelig har 
fastlagt, og er en rigtig plantesamler, der er 37 forskellige solhatte, hosta i alle afskygninger, 11 
forskellige slags valnøddetræer, hasselnødder ”af alle slags”, stedsegrønne vækster osv. Afprøver 
forskellige buske, for at se om de egner sig til hække. 
 
Ja, der er ikke det, du ikke kan finde i denne skønne og helt anderledes have – ude på landet. 
Plantesalg. 

 
 
Valborg og Laust Mølgaard, Højbjergvej 6, Ryde, 7830 Vinderup 
Haven er på ca. 10.000 kvm. og lagt helt om fra 1999, hvor Valborg og Laust købte ejendommen. 
Gården går helt tilbage til 1500 tallet (brændte i 1942), de gamle pigsten ligger gemt under mulden og 
kommer frem, når der graves. Haven har mange fint anlagte gange, hvor de gamle sten er brugt. Alle 
sten, der er brugt rundt omkring, er fra ejendommen. Der er mange haverum, bede omkranset med 
små buksbom hække, stauder og mange primulaer, specielle træer, sø med åkander og speciel 
pileblad, sø med høje beplantede skrænter - Valborgs domæne. Stor gårdhave, hvor der er bl.a. er 
orkideer mellem mange andre skønne planter, en lade som er beklædt med mørke brædder, så man 
føler sig helt hensat til et andet kontinent. En have af de helt særlige, Valborg og Laust er da også 
planteskole folk oprindelig, så kærligheden til planter og have hænger ved…, mange har sikkert gjort 
en god handel med dem på vores årlige plantemarked på UCH, Der vil også kunne handles planter ved 
besøget. 
 
Så, fyld bilen op med glade ”havefolk”, pak en kaffekurv, og få en dejlig aften med haveoplevelser ud 
over det sædvanlige – og måske smutter der også et par spændende planter med hjem til egen have. 

 


