Kære medlemmer...
GÅ IKKE GLIP AF denne “once in a
lifetime” næsten ubeskrivelige oplevelse!
Eventyrkongressen bliver en helt og aldeles enestående og fantastisk oplevelse. Vi håber inderligt, at
alle de medlemmer, der overhovedet har mulighed
for det, sørger for at tilmelde sig. Personligt og som
DRS formand har jeg oplevet en del rosenkongresser
igennem årene, og vores “eventyr om roser” 2018 i
Danmark kommer til at overgå alt.

Det kan ikke siges tydeligt nok: Rosenkongressen er for alle vore medlemmer.

Igennem ca. 30 år har de nordiske rosenselskaber afholdt Nordisk Rosenweekend (NRW) på skift. I 2016
var vi i Norge, i 2014 var vi i Finland og i 2012 i Island. Næste gang i 2020 er det Svensk Rosenselskab,
der inviterer til Kalmar området. I år er det vores tur
i Danmark, derfor er der en Nordisk Rosenweekend
inkluderet i 18. WRC 2018 fra 28. juni til 1. juli.

Alle deltagere får udleveret en håndbog på ca. 90 sider
med hele programmet dag for dag. De mest eventyrlige fortællinger er skrevet af medlemmer, hvis haver
er med som besøgshaver. Flere er rene familiekrøniker, som samtidigt er et indblik i, hvordan livet er levet på samme ejendom med haven – til nytte og glæde
– som et livsvilkår igennem generationer. Alle uden
undtagelse har skabt deres eget haveparadis, og nogen
har rigtig mange skønne roser.

Kan I ikke selv deltage, men gerne vil glæde en mor,
søster, datter, ven eller kæreste M/K, så er jeg overbevist om, at det bliver en formidabel oplevelse.
Alene det, at møde så mange rosenelskere fra alle
rosendyrkende egne på kloden, er enormt spændende
og berigende. Mange nye rosenvenskaber opstår på
tværs af sprog og nationalitet. Vær ikke bekymret for
de fremmede sprog. Dels er der nu ca. 100 danskere
tilmeldt, dels er også mange fra Norge, Sverige og
Tyskland tilmeldt, som taler og forstår en del dansk.
De fleste fra Japan og mange fra Sydamerika forstår
meget lidt engelsk, men de deltager med stor glæde.
Netop for at hjælpe de mindre engelskkyndige, lægger vi hele programmet op på www.wrc2018.dk,
også tekster til de mange foredrag. Så er det enkelt at
aktivere en oversættelse til eget sprog.
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De dejligste private rosenhaver og en del af de
kongelige slotte åbner haverne for deltagerne, dels
under selve kongressen i og omkring hovedstaden,
dels på pre- og postture rundt i Danmark.

Det er nu 50 år siden, at verdensforeningen af rosenselskaber, World Federation of Rose Societies WFRS
blev stiftet i London, og det er 25 år siden, Det Danske Rosenselskab stiftedes som en samlet forening.
Det bliver fejret behørigt, især i løbet af de første
dage af kongressen, bl.a. på Københavns Rådhus og på
Rosenborg Slot, hvor der opstilles en spektakulær udstilling af duftroser i verdensklasse. Udstillingen kan
opleves indtil 8. juli, hvorefter roserne udplantes som
sansehaver i Haveselskabets Have på Frederiksberg,
på Øregård i Hellerup, i Valby Rosenhave og måske
på Gråsten Slot. Alle kongresdeltagerne kan deltage
som rosendommere, og vinderroserne afsløres, når vi
har nydt en dejlig “picnic i det grønne” ved jubilæums-

festen blandt roserne i Valby Rosenhave lørdag den
30. juni.
Som en del af det store program, der løber af stablen
på denne festlige jubilæumsdag i Valby Rosenhave
vil 50-års rosen, forædlet af Rosa Eskelund, blive
døbt. Det samme vil 25-års rosen, der er forædlet af
Poulsen Roser. Desuden vil 25 balletpiger opføre en
lille ballet og gå catwalk med kreationer, designet af
Kirsten Morin fra Paris.

Disse roser døbes under kongressen:

Det er ikke for sent at tilmelde sig. Prisen for
Nordisk Rosenweekend er 2960 kr.

Eventyrrosen. Forædler og
foto: Poulsen Roser

50-års rosen. Forædler og
foto: Rosa Eskelund

Det detaljerede program ligger snart tilgængelig på
www.wrc2018.dk. Så kan alle vore medlemmer følge
programmet time for time, uanset om de er tilmeldt
kongressen, eller måske har mulighed for at være med
lokalt som resurse – der hvor deltagerne kommer på
besøg.
Alle deltagere får en skuldertaske til en værdi af ca.
385 kr., som er designet af The Organic Company
og sponsoreret af Poulsen Roser. Sammen med tasken
følger gaver til evigt minde om deltagelsen i denne
enestående rosenbegivenhed i Danmark.
Alle deltagere får også en særdeles flot bog på 200
sider, som i billeder og ord fortæller om 50 års fascinerende rosenhistorie. 18. WRC et eventyr om roser i
Danmark 2018 er anmeldt på de sidste 4 sider. Bogen
er en gave fra verdensforeningen af rosenselskaber,
WFRS, til alle deltagere.
President Emeritus Lily de Gerlace de Gomery, 93 år
og WFRS President 1968-1972, skriver i en hilsen i
bogen:
Dear Friends of the Rose
My very warmest wishes for the future. I should like
to end with these few words so dear to me, taken from
Antoine de Saint- Exupêry, Le Petit Prince:

Rosendåb Knud Petersen. Forædler: Knud Petersen.
Foto: Inger Schierning

Rosendåb Plantorama.
Forædler og foto:
Rosa Eskelund

Rosendåb Fredensborg slot.
Forædler og foto:
Rosa Eskelund

“It is only with the Heart that one can see rightly,
what is essential is invisible to the eyes,
it’s the time you have wasted for your rose,
that makes your rose so important”
På gensyn blandt roserne
Inger og LOC team 2018

25-års rosen. Forædler og foto: Poulsen Roser
RosenNyt juni 2018

41

world federation of rose societies

18. World Rose Convention

A Fairytale of Roses
28. juni – 4. juli 2018
HUSK I kan stadigvæk tilmelde jer
18. World Rose Convention 28. juni – 4. juli 2018
alternativt
Nordisk Rosenweekend 28. juni – 1. juli 2018
Tilmelding, priser og detaljer på www.wrc2018.dk
Bemærk, at I kan udskrive en kopi af tilmeldingsformularen, så I på forhånd er
orienterede om, hvilke oplysninger der ønskes ved tilmeldingen.
For spørgsmål eller hjælp til registrering skriv eller ring til Mette:
Tlf.: 60 21 74 21 eller 28 55 73 89, mail: mb@meetingplanners.dk
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