
Haverejse i Jylland
Tre Kvinder, tre haver og tre blogge.

Anette Krogh Pedersen (Fru Pedersens Have), Margit 
Bruun (Bruuns Have) og Karen Engell Dalsgaard (Dals-
gaard Bed & Breakfast) er gået sammen i et utraditio-
nelt samarbejde og tilbyder en tur gennem Midt- og 
Vestjylland med havebesøg og overnatning i hyggelige 
omgivelser med lækker morgenmad. Tre steder, der vil 
gøre din haverejse til en uforglemmelig, blomstrende 
oplevelse.
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Det er en have mange sikkert kender fra den populære 
række af haveudsendelser på TV Midt-Vest. Haven emmer 
af romantiske stemninger, spændende skure og lysthuse.

Overalt ses hyggelige stilleben/opstillinger med antikke 
havemøbler og genbrug.

En have hvor livet leves, med alt hvad havehjertet begæ-
rer. Ideer afprøves, drømme udleves og nye opstår.

Overnat i Fru Pedersens 
Bed & Breakfast – enten i 
den charmerende, 
nybyggede skurvogn eller 
i et af husets hyggelige 
gæsteværelser.

 Dalsgaard Bed & Breakfast
Karen Engell Dalsgaard, Skivholmevej 55, 8464 Galten
Tlf.: 86 95 47 67  Web: www.dalsgaardiskivholme.com

Dalsgaard Bed & Breakfast er åben fra 1. april til 31. 
oktober  – resten af året efter aftale.

 Bruuns Have
Margit Bruun, Egebjergvej 32, 7800 Skive
Tlf.: 24 63 12 07  Web: www.bruunshave.dk

Bruuns Have har åbent den 3. weekend i maj og 3. week-
end i juni, samt havefestivalsdage (se haveselskabets 
hjemmeside). Vi holder også julehave den 3. weekend i 
november. Resten af året er kun for grupper efter aftale. 
Entre kr. 50 med gratis kaffe og kage.

 Fru Pedersens Have
Anette Krogh Pedersen, Skalstrupvej 36, 7570 Vemb
Tlf.: 40 25 96 25  Web: www.frupedersenshave.dk 
og www.frupedersenshave.blogspot.dk 

Fru Pedersens Have er åben i sommerhalvåret og igen 
til julehaven. Se i øvrigt www.frupedersenshave.dk for 
åbningstider. Entre kr. 50 samt gratis kaffe og kage. 
B&B’en er åben hele året efter aftale.



 Første stop
Aarhus og Dalsgaard Bed & Breakfast

Ruten starter i Aarhus, hvor de nye væksthuse i Botanisk 
Have nu er åbne for publikum. Selve Botanisk Have og ha-
verne i Den Gamle By er også et besøg værd. Kør derefter ud 
af byen mod Viborg og overnat på Dalsgaard Bed & Break-
fast ved den smukt beliggende lille landsby, Skivholme.

Bo i de hyggelige og lavloftede værelser i den gamle stald og 
vågn op til en dejlig morgenmad med hjemmebag – måske 
indtaget i haven, hvorfra der er den skønneste udsigt over 
ådalen.

Haven er en landbohave på 
5.000 m2 med stor køkken-
have, prydhave, skygge- og 
udsigtshave.

 Andet stop 
Bruuns Have ved Skive

Margit Bruun er idekvinden bag Bruuns have - en spænden-
de landbohave på 8000 m2. Den er inspireret af den engelske 
cottagestil - en afslappet stil med mange haverum.

Et dejligt dueslag 
med hvide duer, 
kreative genbrugs-
fund og masser af 
skønne siddeplad-
ser / huler tilføjer 
haven et roman-
tisk udtryk.

Der arbejdes meget i blomster, dekorationer, stilleben/op-
stillinger, genbrug, hvor Margit kombinerer det feminine 
og romantiske med den rå og rustikke stil.
Som noget helt nyt har Margit i foråret åbnet sit eget galle-
ri med egne malerier og holder ligeledes kursus i anderle-
des dekorationer.

 Tredje stop
Fru Pedersens Have ved Vemb
Anette Krogh Pedersen står bag Fru Pedersens have - en 
stor landbohave på 11.000 m2, i engelsk stil, 10 km. fra 
Vesterhavet og tæt på Nissum Fjord.


