
 

  

NYHEDSBREV 
November-December 2019 

Japansk ahorn. 

Dansk Bonsai Selskabs nyhedsbrev udgives ca. 6 gange om året. 
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Formand og ansvarlig for nyhedsbrev: Morten Albek mortenalbek@bonsai-danmark.dk 
Tlf. 24795064 
Næstformand og EBA-kontakt: Erik Pedersen erik@bonsai-danmark.dk Tlf. 61397109 
Kasserer: Erling Klysner erling@bonsai-danmark.dk Tlf. 20162178 
Medlem: Søren Meyer soren@bonsai-danmark.dk  
Medlem: Flemming Elleby flemming@bonsai-danmark.dk  

 

Nyt nyhedsbrev 
Kære medlem. Du sidder nu med dit nyformede nyhedsbrev på din skærm. 
Frekvensen skifter til hver anden måned, så der kan komme lidt mere indhold på. 

Bonsai Kita og Jysk Bonsai Klub har indlæg fra arrangementer, og det vil jeg håbe 
andre vil blive inspireret af.  

Send bare billeder og lidt tekst fra møder og udstillinger. Eller fra din egen 
bonsaiverden derhjemme. Til fælles inspiration. 

Fra vores lukkede Facebook gruppe vil vi også fremover dele indlæg her, så det når 
de medlemmer der ikke lige er på Facebook.  

Hvad der ligger i den åbne Facebook gruppe kan vi ikke dele, men den lukkede 
gruppe bliver i “familien”.  

Efteråret går ind sin kolde periode, så pas godt på dine bonsai. Især kolde regnfulde 
perioder kan få skålen fyldt op med vand uanset drænhullerne i bunden. Stil evt. 
fladere skåle på skrå så vandet kan løbe af.  

Når vinteren kommer er det en god ide at beskytte især sartere træer, ved at 
opbevare dem i et koldt drivhus eller lignende.  

 

 

 

2 
 

mailto:mortenalbek@bonsai-danmark.dk
mailto:erik@bonsai-danmark.dk
mailto:erling@bonsai-danmark.dk
mailto:soren@bonsai-danmark.dk
mailto:flemming@bonsai-danmark.dk


 

 

 

Velbesøgt efterårsudstilling i Fredericia 

Tekst og fotos: Erik Pedersen 

Igen i år havde Jysk Bonsai Klub i samarbejde med Dansk Bonsai Selskab en stor flot 
udstilling i Messe C i perioden 25-27. oktober. 

Alle, der medvirkede til denne begivenhed, skal have en dybfølt tak for indsatsen 
med at gøre denne udstilling til en succes. Speciel tak til Messe C, der igen i år gav 
plads til os på særdeles favorable vilkår. 

Messen havde publikumsrekord med over 24000 besøgende. En god del fandt vej til 
vor stand i en sidehal, hvor publikum gav udtryk for beundring og forbløffelse over 
de små træer, og stillede mange spørgsmål i forbindelse med vort arbejdende 
værksted.  

Rekord mange var så optaget af udstillingen, at de tog sig tid til at stemme på deres 
favoritplante. Vi fik god kontakt med mange af de besøgende, og en del potentielle 
klubmedlemmer. 

De stedsegrønne præsenterede sig fint, især mod den sorte tæppebaggrund. De 
løvfældende var dels uden blade, hvor den detaljerede grenstruktur trådte frem; og 
en del havde stadig løv med flotte efterårsfarver. 

Udstillerne fungerede som dommere, og i de tilfælde, hvor en præmieplacering ikke 
umiddelbart kunne afgøres ud fra dommernes stemmer, blev publikumsstemmerne 
inddraget som udslagsgivende. 
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(TV)Kurt Andersens lille mini-trådcypres (chamaecyparis pisifera plumosa compacta nana) 
slog denne gang de store træer og blev bedste stedsegrønne bonsai. (TH) Henrik Büchners 

store solcypres (halvkaskade) fik andenpladsen. 

(TV) Blandt de løvfældende træer løb Søren Meyers lille koreanske avnbøg med flotte 
løvfarver med førstepladsen. (TH) Erik Pedersens ahornskov kom ind på andenpladsen. 
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(TV) I Shohinafdelingen blev Søren Meyers lille opstilling med kinesisk elm præmieret som 
bedste shohin. (TH) Andenpladsen gik til Jesper Kristensens opstilling med små fyrretræer. 

 

Publikum foretrak en løvfældende, som endnu 
havde bevaret de meget små blade; Erik Pedersens 
japanske ahorn. (Næst-og tredieflest 
publikumsstemmer fik Kurt Andersens mini 
trådcypres, henholdsvis Henrik Büchners solcypres). 

  

 

 

Jysk Bonsai Klub afholdt talentkonkurrence. Der 
var desværre et afbud, så kun tre deltog. Vor 
yngste klubmedlem, Johanne Sletting Hvilborg, 
var en sikker vinder af konkurrencen med en fin 
vindblæst enebær. Alt i alt havde vi alle en rigtig 
fin, lærerig og begivenhedsrig weekend, og vi kan 
kun opfordre til deltagelse i lignende 
arrangementer fremover.  SE ALLE BILLEDERNE PÅ HJEMMESIDEN  
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Samarbejde med Foreningen Japanske Haver 

Vi har uformelt aftalt gensidig omtale af arrangementer og links til hinanden. 
Foreningen Japanske haver vil også stille op til jubilæet i 2021 med en stand. 

 

Programmet for Årsmødet 2020 i Odense er klar 

Mens efteråret får træerne til at  gå  i dvale har vi arbejdet på højtryk for at få 
programmet klar til næste årsmøde. 

Her er en masse nye tiltag, som vi håber i vil tage godt imod og som kan tiltrække 
publikum.  
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Vi tager forbehold  for mindre 
ændringer. Men grundlæggende 
er der tale om et program hvor vi 
gerne vil nå både de erfarne 
bonsaidyrkere, og imødekomme 
jer nyere medlemmer af Dansk 
Bonsai Selskab. 

Både med demonstrationer af 
bonsaiteknikker, de nye 
mini-demoer og på selve 
udstillingen. Vi håber alle vil tage 
godt imod de nye tiltag og være 
med til at evaluere bagefter.  

Du kan allerede nu se lidt om 
Årsmødet på hjemmesiden og 
hvem der underviser. Der åbnes 
for tilmeldinger efter årsskiftet når 
mere er på plads.  

Vi håber også på at 
talentkonkurrencen kan tiltrække 
jer nyere bonsaifolk, der kan få en 
sjov oplevelse med en hyggelig 
konkurrence.  

 

Talentkonkurrencen er målrettet nyere mindre erfarne medlemmer, så den vil være 
ligeværdig. Vi indkøber gode grundlag så I har noget godt at arbejde med. Og så får 
i oven i købet nogle forberedelsestimer sammen med Søren Meyer, der vil give jer en 
rigtigt god ide om hvordan opgaven skal gribes an. Efter konkurrencen får alle deres 
bearbejde pre-bonsai med hjem.  

Udstillingen tilføjes et afsnit for jer medlemmer der endnu ikke har udstillet på 
hovedudstillingen. Her gør vi plads til 1 bonsai pr. medlem, som kan vise hvor langt i 
er kommet. Det vil sige at træet ikke behøver være “udstillingsklart”, men kan vise 
hvor du er lige nu. Vi gennemgår træerne så der også er noget at lære.  

Eneste krav er at du ikke tidligere har udstillet bonsai på hovedudstillingen. 
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Bonsai Kita 

Der er godt gang i bonsai Danmark 

Der foregår en hel masse 
rundt omkring i haver og 
møderum.  

Lokale udstillinger er 
afholdt, og de lokale 
klubber har godt 
fremmøde.  

Her et par fotos fra Bonsai 
Kita i nordjylland, der 
viser godt fremmøde.  

Der bliver både hygget 
og arbejdet.  

 

 

 

Tekst og fotos: Michael Baastrup 

Trods 2 medlemmer af Bonsai Kita i Aalborg, er flyttet udenbys, er medlemstallet 
steget med 5 i år. Den 21 nov. var vi fuldtallige på nær 2. 

Seneste medlem er en "ung dame", som ønskede sig et bonsai træ i 
konfirmationsgave, sådan! Så hun kom med sin mor og sit træ, hun havde fået lidt 
værktøj og gødning mv med, så hun er godt igang. Træet var en kinesisk ene, og et 
par andre medlemmer havde tilfældigvis osse sådan en med, så hun fik en masse 
snak herom, og der blev vist osse lavet lidt ved træet. 

Hun fik foræret 2 kirsebær laurbær, denne aften, så nu har hun 3 træer. En bonsai 

samling er igangsat  
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Vi er en blandet skare af folk, med forskellige tilgange til det at dyrke bonsai, og der 
bliver snakket godt på kryds og tværs, ja det er ligefrem ved at lyde som en bedre 
hønsegård, når klippe mødet går i gang. 

De først 2 møde gange i efteråret har vi været på hjemmebesøg, med rundvisninger. 
Kaffe og kage samt Spansk mad har medlemmerne været udsat for. 

Vi plejer at slutte af med et par købte kager og en kop kaffe, når der er ryddet op. 

Nu kommer folk både med hjemmebagt brød og selvfølgelig mere kage, og den 
købte kage, ja - den bliver også serveret. Man kan jo ikke lave om på traditioner. 

Så status i Aalborg er, det går godt, vi har det hyggeligt og folk hjælper hinanden på 
kryds og tværs, nogle ses udenfor de planlagte klippemøder privat, eller ses sammen 
til andre arrangementer i Bonsai Danmark. Så det er helt super. 

The End. 
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