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Nytår om lidt 
Af Hans Jørn Anhøj 
 
Endnu en sæson er gået i Geografisk Have, og det 
kommende forår ligger allerede og venter under de 
visne blade. 
 
Geografisk Have begyndte 2015 med at ændre status 
fra at være kommunal virksomhed til selvejende 
institution med en professionel bestyrelse.  
Vi har i Geografisk Haves Venner positive forvent-
ninger til, at den nye bestyrelse kan lægge linjerne for 
fremtiden og sørge for, at planerne bliver omsat til 
virkelighed. 
 
2015 blev et år med stor stigning i antallet af frivillige; 
det er faktisk sket flere gange, at der har været 15 - 
18 på formiddagsarbejde i haven.  
 
Tilslutningen har også gjort det muligt at holde caféen 
åben på hverdage i august og september til  
glæde for havens gæster. I 2016 vil caféen være åben 
på alle dage fra 1. maj.  
 
Årets to markeder blev meget vellykkede både pub-
likumsmæssigt og økonomisk. Plantemarkedet 
Grundlovsdag havde 20 års jubilæum, og Høstmarke-
det blev holdt for 7. gang - med et samlet overskud 
inkl. billetsalg på 300.000 kr. 
 
2015 har dog frem for alt igen været et år med 
haveoplevelser af fineste karat i Geografisk Have –  
såvel i de store linjer som i detaljerne, f.eks. det ny- 

 
anlagte bed "Den blå flod" mellem idéhaverne, der 
har fremtrådt smukt og velholdt. 
  
Tak for den opbakning du som medlem af Geografisk 
Haves Venner giver til arbejdet for bevarelse og ud-
vikling af Geografisk Have - den kan ikke undværes! 
 
Glædelig Jul og godt Nytår 
- på gensyn i det nye år. 
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Klummen – 
                   Frivilliggruppen i Geografisk Have. 
Af Mona Bak 

 
Aktivitet, frivillighed og fællesskab er nøgleord, som 
kendetegner gruppen. 
Sæson 2015 er slut med sidste arbejdsdag den 29. 
oktober, hvor GHV var vært ved en let frokost for 

http://www.geografiskhavesvenner.dk/


 

37 tilmeldte og sæsonen blev evalueret. Det prak-
tiske arbejde i GH fra 1. april til 31. oktober er 
i sæsonen blevet til ca. 1.600 timer. 
I samarbejde med den Gyldne Hane er vagtordningen 
i Cafeen blevet til 225 timer.  
GHV og hermed GH får 65% af det samlede salgs-
beløb, og den økonomisk gevinst blev ca. 23.000 kr. 
eller rettere en timeløn på ca. 100 kr.  
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Ved gennemgang af alle aktiviteterne i årets løb kom-
mer vi op på ca. 2.000 timer, og det er omkring 600 
timer mere end sidste år. 
Et flot resultat, som vi er stolte over og samtidig 
glædes over at have udført i positivt samarbejde med 
personalet i GH. 
GHV har i år fået mange nye frivillige, og det har givet 
ny energi til fællesskabet.  
Løbende kommer der forslag til nye opgaver, men vi 
må også vurdere, hvor meget vi skal og kan påtage os, 
for drivkraften skal forsat være frivillighed og glæde 
ved det at være med i fællesskabet. 
 

Nu er det vintersæson i Geografisk Have, og gruppen 
holder fri. 
Medio februar 2016 mødes vi igen for at planlægge  
sæson 2016.  
Åbne Væksthuse bliver opstarten, når kameliaerne 
står i fuldt flor.  
 

På gensyn! 
 

 

G e n e r a l f o r s a m l i n g 
Reservér allerede nu 

 

søndag eftermiddag den 13. marts 2016 
 

til GHV´s generalforsamling og foredrag. 
 

Dagsorden m.m. følger 
 

i nyhedsbrev 1/2016 
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Gå en vintertur i Geografisk Have og oplev de smuk-
ke Hortensier i deres vinterpragt. 
Af Annette Vammen 

 
Hortensie, eller på latin Hydrangea, har været kul-
tiveret i Japan og Kina i mange år, før den i 1789 blev 
indført til dyrkning i Europa.  
Den findes i et stort antal og i mange forskellige 
varianter i Geografisk Have. Hortensie-planterne i GH 
er fortrinsvis placeret i afdelingerne Japan og Kina, 
hvor de naturligt hører til. 
Hortensie er en utrolig smuk vinterplante.  
 
I vinterhaven, hvor farverne er bleget af, kan man nu 
nyde de smukke brune hortensie-blomsterstande. De 
fleste af blomsterstandene besidder en elegance i 
hele deres fremtoning, som man kun kan beundre i 
denne lys- og farvefattige tid.  
 
Prøv at tage dem i nærmere øjesyn. 
Gå fra hovedindgangen ned ad den store sti. Den 
første hortensie, man møder, klatrer op af et af de 
store egetræer i alléen.  

I Japan-afdelingen, til 
venstre for rosenhaven, 
finder vi flere hortensier 
af arten Hydrangea ma-
crophylla i stort antal.   
 
Gå videre og hold til høj-
re omkring Rosenhaven.  
I denne del af Japan gror 
et smukt og rigt udbud af 
hortensiearter.  
 
Egentlig rigtig mange for-
skellige arter, man kan 
opleve her, når man så-
dan sætter fokus på dét 
emne gennem sin gåtur.  
Læg især mærke til den 
smukke Hydrangea pani-



 

culata ’Kyushu’. Den har fantastisk smukke og store 
vinter- blomsterstande på lange grene.  
 
Gå på videre opdagelse i denne Japan-afdeling og op-
dag de mange variationer af hortensie, som findes 
her. 
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Forsættes turen, befinder man sig i Nordamerika, 
hvor man ser et kæmpe hav af bølgende tunge hor-
tensie Hydrangea arborescens, som nok er flottest at 
beskue i sensommeren. Blomsterstandene er, efter 
min mening, ligesom for tunge.  
Men sørg for at nyde synet, når de blomster igen i 
2016. 
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Tag herefter turen langs med Japan i Syvdalen med 
den store plæne på din venstre side. Her finder du 
langs stien en meget fin klatrehortensie, Hydrangea 
anomala, med de fineste vinterlige blomsterstande. 
Slut turen af langs med stien gennem Kina.  
Igen et hav af forskellige hortensier man her kan nyde 
synet af.  
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Et eksemplar af Hydrangea paniculata gør sig specielt 
bemærket med sine elegante høje slanke grene med 
store fine blomsterstande. 
 
  

Temamøde 
 Referat af bestyrelsens temamøde den 13. nov.    
 2015 kan ses på foreningens hjemmeside under 
 menupunktet "Medlemsinformation" 
 

 

Dahliakåringen 2015 
Af Tine Kierkegaard 

 
Årets sidste event dahliakåringen løb af stablen den 
27. september.                                                       
I år var der ikke stor forskel på vinderne, da de har fået 
næsten lige mange stemmer.  
 

1. Karma ’Irene’, en dekorativ type med en dybrød 
blomst på 17 cm Ø, højde 80 cm. 

2. Melody ’Fanfare’, også en dekorativ type med 
10 cm store lyserøde blomster, højde 60 cm. 

3. ’Fascination’, endnu en dekorativ type med en 
lyserød blomst på 10-12 cm Ø, højde 110 cm.   
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Den smukke efterårs- og vinterhave afslutter 
sæsonen 
Af Tine Kierkegaard  
 
Det har været en helt god sæson med knap 140 arran-
gementer plus bestilte rundvisninger.   
Haven vil, når 2015 er omme, have været åben i 311 
dage.  Antallet af gæster i sæsonen var i år ca. 45.000.  
Omkring 2/3 af vores gæster kommer til arrangemen-
terne.   
Godt 4000 og knap 2000 gæster besøgte hhv. Plan-
temarked Grundlovsdag og Høstmarked, og vi har 
stadig en hel del, der besøger Haven uden for normal 
åbningstid. 
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Endnu engang har de frivillige lagt mange, mange 
timer i Haven og med et flot resultat.  Der er nu kom-
met flis på det meste af det, lugeholdet har arbejdet 
med.   
De efterhånden mange ”handymen” går flittigt til 
hånde med forskellige reparationer. Så kan vi nå at 
klippe de mange kilometer hæk og alt det andet, når I 
tager jer af alt det, der ikke er gartnerarbejde.   
De frivillige har sørget for, at vi kan have caféen åben 
også i hverdagene, og det er gået rigtig godt. Vi har 
fået megen ros blandt publikum for, at I har skabt den 
mulighed. 
 

I år har vi for første gang haft åbent alle hverdage i 
efterårsferien, og vores arrangementer hen over ugen 
var rimeligt godt besøgt i betragtning af konkurrencen 
fra det øvrige store udbud i Kolding. 
De, der besøgte os, var meget begejstrede. 
 

To helt nye arrangementer har set dagens lys i sep-
tember, MoveAthon og Herreløb.  Begge blev besøgt 
af knap 400 gæster.  
I Herreløbet fik en fra Havens eget hold en flot 3. 
plads.  
Mange uden handicap deltog i skattejagt, sansetur, 
løbe- og vandrerute samt et utal af forskellige 
happening. Vi er enige om, at vi gør det igen til næste 

år, dog med flere hjælpere, idet der var mange til-
kendegivelser på, ”at det måtte vi godt gøre en anden 
gang”.   
 
Andre nye arrangementer har bl.a. været åndedræts-
træning, tema- og udenlandske rundvisninger.  
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Vores nye skolebigård, etableret i samarbejde med 
Dronning Dorotheas Skolebigård, er blevet en succes.  
Mange af årets arrangementer har netop handlet om 
bier.   
 

I år deltog vi ud over på Håndværkets dag i Christi-
ansfeld, Odense Blomsterfestival og Kulturnatten i 
Kolding.  
Vi er blevet mere ’udfarende’ mht. at gøre reklame for 
Haven. Det har givet bonus, da folk har set os og der-
efter besøgt haven. 
 
Efter weekendens storm, ’Freja’, har Haven smidt sine 
smukke efterårsfarver, men så kan vi glæde os bl.a. 
over fine barkstrukturer, grenbygninger og frøstande 
på stauder. Haven er altid værd at besøge.   
 
Vi glæder os til næste sæson, og husk! den bliver 
skudt i gang med kameliadage og kameliaforedrag i 
marts. 
 
 

Julegaveidé! 
 

 Tænk engang, hvor et medlemskort til GHV ville være 
 en kærkommen julegave til enhver, der holder af at 
 komme på tur i Geografisk Have. 
                 

            Pris: enkeltmedlem                            kr. 210 
            Pris: dobbelt og enkelt + ledsager   kr. 320 
         

NB! Du får den smukke publikation om GH  
som ekstra gave til det nye medlem. 

 

Bestil på www.geografiskhavesvenner.dk 
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