
Han, Hun & Haven - Familiehaven 

 

 
 

Haven i Helsinge blev en legeplads for hele familien! Der manglede gode rammer for børnene at lege i og for de voksne at opholde sig i sammen med dem.  

Mange nye og gamle elementer blev forenet, som har gjort haven anvendelig både til leg, ophold, afslapning, dyrkning og ikke mindst at se ud på! Væksthuset blev gjort tilgængeligt med ny inspirerende indretning, nye dyrkningsbede 

blev etableret, skulpturelle stier lagt og plads til leg og en pergola til skygge og kig ud til markerne.  
 
 

Paradehusets favoritter 

Sankthansurt  

Skøn staude, der bringer glæde hele året. Kødfulde blade myldrer 

frem om foråret, smukke blomsterskærme står over bladene om 

sommeren, og de oprette blomsterstande bevarer deres form hele 

vinteren.  

For mere info om Sankthansurt - klik her 

  

 

   

 

Sommerfuglebusk  

Busk der bringer stor glæde for insekter og alle dem der holder af at 

betragte de smukke sommerfugle på nær afstand. Sætter lange 

”haler” af små blomster i violette-pink blomster.  

For mere info om sommerfuglebusk - klik her 

  

 

   

 

http://www.planteshop.dk/stauder/stauder-m-a/sankthansurt
http://www.planteshop.dk/stauder/stauder-m-a/sankthansurt
http://www.planteshop.dk/haveplanter/blomstrende-buske/sommerfuglebusk
http://www.planteshop.dk/haveplanter/blomstrende-buske/sommerfuglebusk
http://web.archive.org/web/20141003113218/http:/www.planteshop.dk/scripts/getPicture.asp?image=/log/CMSFileStore/images/pic_829_606_s.jpg&vsize=400&hsize=400


Gaura - Pragtkærte  

Staude med vidunderlige lette, hvide – lyserøde blomster. Den kan 

være sart med hensyn til kulde, så den bør vinterdækkes. Kan bruges 

i krukker men blander sig smukt ind blandt andre stauder i bedet. 

  

 

   

 

Vaccinium - Blåbær  

Én af de mange frugtbuske som vi holder af. De amerikanske Blåbær 

er store, flotte buske, der får lækre søde bær og smukke, kraftige 

høstfarver om efteråret. Husk den skal vokse i surbundsjord! 

For mere info om Blåbær - klik her 

 

 

   

 

 
 

PARADEHUSET står bag designet af denne sæsons haveplaner på TV2´s populære program - Han, Hun & Haven. 

Paradehuset ligger i Gisselfeld Klosters slotspark på Sjælland og rummer store plantesamlinger, butik med eksklusive haveredskaber, kar & krukker og meget mere. Til Paradehuset er knyttet en Tegnestue, der arbejder med opgaver fra 

den lille haveoase til herregårdshaver & parker.  
 
 

http://www.planteshop.dk/haveplanter/baerbuske/blabaer
http://www.planteshop.dk/haveplanter/baerbuske/blabaer
http://web.archive.org/web/20141003113218/http:/www.planteshop.dk/scripts/getPicture.asp?image=/log/CMSFileStore/images/pic_832_609_s.jpg&vsize=400&hsize=400


  

 

http://web.archive.org/web/20141003113218/http:/www.planteshop.dk/scripts/getPicture.asp?image=/log/CMSFileStore/images/pic_834_610_s.jpg&vsize=520&hsize=880

