
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningtider 
1. maj - 23. oktober 2016 
Alle ugens dage fra 10-17 
 

Grupper og selskaber kan aftale besøg udenfor normal 
åbningstid på tlf. 86 65 12 88 
 

Entre 
Voksne .............................................. kr.  50,- 
Sæsonkort.......................................... kr 100,- 
Grupper (min 20 pers) pr. person…. kr.  40,- 
- incl. guide (forudbestilles).............. kr.  50,- 
Børn 6 - 14 år .................................... kr.  10,- 
Bemærk: Forhøjet entre til Dahliafestival og 
Frugtfestival.

 

Miljø 
Blomstergården drives 
i pagt med naturen om-
kring. Blade og afklip 
nedmuldes for at øge 
muldlaget og styrke 
planternes modstands-
kraft  
 

Blomstergårdens Pomet  
I 2007 åbnedes Jyllands største frugttræssamling  
med over 700 forskellige frugttræer og bærbuske i 
hovedsagelig gamle, men også nye sorter.  
Skilte med oprindelse og anvendelse ved træerne. 

I Blomstergårdens Pomet kan du følge frugttræer 
og bærbuske fra blomstring til moden frugt. 
Æble, pære, blommer, kirsebær, figen, kvæder, 
mispel, morbær, solbær, ribs, stikkelsbær, surbær, 
sødrøn, saskatoonbær, havtorn 
Paradisæbler 
I maj blomstrer over 200 forskellige paradisæbler 
(malus) i hvid, lyserød og mørkerød. I september-
oktober står de med gule, orange og røde frugter. 

Hunde  
Mit navn er Sif. Jeg 
og min familie er 
dansk/ svenske 
gårdhunde.  
 
Vi er de eneste hun-
de, der må være her 
på Blomstergården. 
 
 
Medlemsskab 
Parken drives af foreningen Blomstergårdens 
Venner. Som medlem får du bl. a. fri adgang til 
haven, dog ½ entre til arrangementer og tilbud på 
planter løbende sammen med 3 årlige nyhedsbreve 
og årsskrift med artikler og tips om planter. 
Prisen for et personligt medlemsskab er i 2016 kr. 
200,- og for par kr. 300,-. 
 

Rundvisninger 
kan bestilles af små og store grupper. 
Rundvisninger kan kombineres med forskellige 
temaer efter aftale. Forhør nærmere om pris. 
.   

2016 

 
 

Fra have til park på 30 år 
med blomster, træer og buske tilpasset 
landskabet i naturskønt, kuperet terræn 

skabt af istid og smeltevand. 
 

 
Selvforsynende have med frugt og bær. 

 
 

info@ blomstergaardenvedviborg.dk 
www.blomstergaardenvedviborg.dk 

www.gamlefrugtsorter.dk 
 

Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele. 
mellem Viborg og Rødding 

Tlf. 86 65 12 88  

Vejen til en blomstrende 
have og pomet 



Forårsfest søndag den 15. maj 
Forårsfest med plantemarked og haverela-
terede hobbyaktiviteter. kl. 10-14. Plante-
auktion kl. 11.15, præsentation af ny georginbog 
kl. 13.00 og rundvisning kl. 14.00. Entre kr. 50,-.  
 
 
 

 
Temadag Skovhaven 
Søndag den 29.maj  2016 
Fokus på de surbundsplanter der er i skovhaven  / 
rhododendronhaven. Planter i flere niveauer, pri-
mula, astilber, liljer, cyclamen og clematis. 
Rundvisning  kl. 11, 13 og 15

Temadag Hosta 
Søndag den 19. juni 2016. Parken rummer ef-
terhånden en samling på over 200 forskellige 
hosta med foskellige blade og blomster. Villy 
fortæller om en af de letteste stauder at dyrke. 
Rundvisning  kl. 11, 13 og 15 

 

Temadag Dagliljer 
Søndag den 31. juli 2016 
Dagliljer (Hemerocallis)  er 
meget andet end de gule vi 
kender fra barndommens 
have. Der findes forskellige 
typer og mange nye farver i 
dagliljer. Over 250 forskel-
lige i gamle og nye sorter. 
Rundvisning  kl. 11, 13 og 15

Temadag Fuchsia 
Søndag den 14. august. Fuchsiaerne startede det 
hele for 30 år 
siden. I dag er 
der ca. tohund-
rede forskelli-
ge. Variationen 
i denne krukke-
plante er meget 
stor. Villy viser 
rundt og for-
tæller om pas-
ning og pleje af 
fuchsia.  
Rundvisning  
kl. 11, 13 og 
15 
 
Dahliafestival 
Lørdag den 27. og søndag den 28. august kl. 
10-17. Dahliafestival med udstilling og informa-
tion om georginer. Rundvisninger i haven med 
fokus på georginer. Bestilling af georginknolde. 
Rundvisning  kl. 11, 13 og 15 
Forhøjet entré kr. 60,-. Medlemmer ½ pris.  
 

Ca. 700 sorter dahlia – georginer giver farver gen-
nem hele parken til dahliabakken.  

Frugtfestival 
Fredag den 16., lørdag den 17. og søndag den 
18. september kl. 10-17. Frugtfestival med 
fokus på gamle sorter, masser af aktiviteter og 
rundvisninger i pometet(frugttræssamlingen).. 
Frugtudstilling og frugtsmagning. Salg af frugt og 
honning. Se og hør om mostfremstilling. Forhøjet 
entré kr. 60,-. Medlemmer ½ pris.  
 

 

Efterårsferie på Blomstergården i 
uge 42 Rundvisning med smagning 
onsdag 19/10 2016 kl 14.00 
fredag 21/10 2016 kl 14.00  
Grupper efter aftale  
Smag æbler og most af gamle og nye sorter. Se 
træerne - hør historien. 1 timer.  
Pris: almindelig entre voksne kr. 50, - børn (6-
14år) kr. 10,- Tilmelding ikke nødvendig  


