
Rosenhaven er påbegyndt i år 2000, og indeholder 
1.000 roser af alle typer, fordelt på omkring 400 
forskellige sorter. Vi har derudover en ret stor 
samling af clematis.

I rosenhaven er hovedvægten lagt på de historiske  
- engelske- og klatre/slyngroser.
Vi har bl. a. en meget lang tovguirlande/per-
gola med et repræsentativt udvalg af de gamle, 
sommerblomstrende slyngroser, kærligt omfavnet 
af clematis, samt mange rosenbuer, portaler, søjler, 
marmorfigurer o.s.v.

Der er  navneskilte på alle roser og clematis

Når vi nærmer os midten af maj, lyder startskuddet, 
og eventyret springer ud. 
Da begynder pimpinellifoliaroserne nemlig at blom-
stre Det er som regel `Plena´, "Finlands hvide rose," 
der kommer først i tæt opløb med `Single Cherry´, 
der er dejlig forførende rød. Og så fortsætter det 
ellers med en kontinuerlig blomstring med titu-
sindvis af smukke og duftende rosenblomster, indtil 
frosten i november/december kommer og sætter 
punktum for sommerens eventyr.

Åben have
Der er siddepladser i haven, hvor man kan nyde 
medbragt mad og kaffe.

Omtale
Artikel om rosenhaven i ugebladet, ”Hjemmet.” 
2019
Artikel om rosenhaven i ugebladet, ”Familie Jour-
nalen.” 2018
Haven omtalt i ”Isabellas”
Omfattende artikel om historiske roser, skrevet af 
undertegnede, i havemagasinet ”Haven”.
Mogens Lyngsø (fotograf TV-2) producerede i som-
meren 2010 kortfilmen, ”Digteren og roserne”.

Se TV fra rosenhaven

Rosenforedrag

Niels Peter holder foredrag om roser, gerne 
ledsaget af oplæsning af et rosendigt eller to. Det 
har en varighed af 2 timer, og man kan selvfølgelig 
indhente tilbud.

Foredrag nr.1

ROSENFOREDRAG
Et praktisk og teoretisk gennembearbejdet 
rosenforedrag, hvor vi i første halvdel beskæftiger 
os med det praktiske, - gødning - viser beskæring 
på medbragte roser - sprøjtning - vinterdækning - 
plantning/plantevalg, osv.
I anden halvdel vises meget smukke rosenfotos på 
storskærm, ledsaget af omtale, historie osv.
Ved udvælgelse af fotos,er der selvfølgelig taget 
behørigt hensyn til diversiteten i den dejlige 
rosenverden
Foredraget afholdes med et glimt i øjet, og gerne 
krydret med oplæsning af et par rosendigte.

Varighed: 2 timer ink. en kort kaffepause

Der leveres informationsmateriale til pressemed-
delelser.

Pris: Indhent tilbud.

Foredrag nr.2

LIVET I ROSERNE OG ROSERNE I LIVET
Et lidt mere filosoferende og causerende foredrag, 
hvor temaet  er livsanskuelsen, selvfølgelig stærkt 
relateret til rosernes forunderlige og dragende 
univers.
Vi skal tale om drømmene og roserne i livet, og 
om den søde forventning - om lyse sommernætter 
blandt rødmende roser, og  høre fantastiske histori-
er om de historiske roser, samt meget meget mere.

Varighed: Ca. 1 time

Pris: Indhent tilbud. 

Foredragene kan selvfølgelig kombineres.
Indhent tilbud.
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Billeder fra ROSENHAVEN

Jeg fik i 2009 udgivet digtsamlingen "Ord På 
Højkant" der er en refleksion over livet på godt 
og ondt. Men den hælder nok mest mod " Lyset 
forude". Den har solgt rigtig godt i boghandlerne 
og er meget udlånt på bibliotekerne.
Vi sælger den selvfølgelig også når vi holder åben 
rosenhave.
I december, ligeledes i 2009, vandt jeg digt-
konkurrence på DR.P4 Midt/Vest med digtet 
"Ledestjernen".

LEDESTJERNEN
Husker du
den julenat
der landede
en stjerne
i din  kavalergang
og jeg galant
iværksatte
en eftersøgning
og stærkt forblændet
snublede
over dit hjerte
og i faldet
forgæves rakte ud
efter den afstand
der allerede
var smeltet.

Digtet "Ønsketænkning" der er taget fra digtsamlin-
gen, side 48, bliver også kaldt for "bryllupsdigtet", 
da det efterhånden er blevet reciteret ved flere 
bryllupper.
Digtet blev endvidere publiceret på Danmarks Radio 
i 2009.

ØNSKETÆNKNING
Jeg kunne ønske
at være dit
nøgleknippe
og blive kærtegnet
af din hånd
flere gange
om dagen
og om natten
kravle
op af lommen
og forsøge
at låse
mig ind
i dit hjerte
og til min glæde
opdage
at nøglen passer
og møde
mig selv
i døren.

Digt fra digtsamlingen: ”Ord På Højkant”

LIVETS ROSER
Der findes to
smukke roser
i livet,
den ene
visnede i går,
og den anden
blomstrer i morgen.

Digtsamlingen kan også købes hos mig privat.

”ORD PÅ HØJKANT” 
Digte - 60 sider - Kr. 99,-

Kontakt mig på mail: 
tornbjergogkaae@orumnet.dk
Eller på tlf.: 
86652648/25152148

Niels Peter Tornbjerg Andersen

Niels Peter er en flittig bidragsyder med artikler, kronikker, digte, noveller o.s.v. 
til aviser og diverse tidsskrifter.
Har i de sidste år været fast leverandør af noveller til julebogen, ”Ved Julelam-
pens  Skær ”.

Fra 2010 også fast skribent hos Danmarks Jægerforbund, hvor jeg i samarbejde 
med fotograf leverer artikler og reportager til publicering i jagtbladet, ”Jæger.” 

Fra primo 2012 også klummeskribent ved Viborg Stifts Folkeblad, ”Naturhjør-
net”, samt freelanceskribent ved havemagasinet, ”Haven.” (Ikke overraskende 
artikler om roser.)

Er i efteråret 2013 udkommet med naturbog på forlaget, ”Hovedland.”

Er i 2015 udkommet med bogen ”Der er noget i luften.”

Skribenten Niels Peter

Rosenhaven i Ørum
v/ Hanne Kaae og Niels Peter Tornbjerg
Søvangen 29, Ørum
8830 Tjele
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tornbjergogkaae@orumnet.dk
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http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/27-07-2011/1930/ta-med-i-rosenhaven-23?autoplay=1#player

