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Sæson for haveglæder.
Af Hans Jørn Anhøj

Den 1. maj deltog jeg i den traditionelle sæsonåbning
af Geografisk Have.
Der var arbejdet intenst for at gøre haven klar til
dagens og den forestående sæsons gæster. Og det
skal siges, at det var lykkedes fint - tag selv en tur i
Geografisk Have og nyd det smukke landskab og
frodigheden her ved overgangen mellem forår og
sommer.
Med sæsonåbningen er også et nyt sæsonprogram på
gaden.
Det indeholder mange gode anledninger til et
havebesøg - med plantemarkedet grundlovsdag den
5. juni som en af de førstkommende begivenheder.
Se programmet på havens hjemmeside eller hent det
i billetsalget.
God sommer!

alger, male og meget andet. Vi har i år, mere end
nogen sinde, haft brug for jeres hjælp for at blive
klar til sæsonen.
Sæsonprogrammet er i år alsidigt med både
noget for have-, mad- og kulturelskere.
Temaerne er plantefarvning, luft og Sydamerika.
Der skal danses tango og fortælles om sydamerikanske planter, men også flere specialområder er repræsenteret, bl.a. de alpine planter
og rododendron, og vi er vært for kredsmesterskaberne i blomsterbinding.
For de interesserede er der mulighed for at se
haven fra luftballon eller se på falkeopvisning. Til
lysfesten er der ildshow og romsmagning.

En ny sæson begynder.
Af Tine Meide Kierkegaard

Efter en fantastisk åbning 1. maj, er vi nu i gang
med en ny sæson med et spændende program.
Det vil her være på sin plads at gentage, hvad jeg
sagde i min åbningstale. Der skal lyde en stor og
varm tak til de frivillige som gennem vinterhalvåret har hjulpet med at slæbe grene, fjerne
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Årets nye have er plantefarvningshaven designet
af to unge designere.
Haven bliver en eksperimenterende have, der
henover sæsonen vil udvikle sig i takt med de
tiltag, designerne udvikler. Det bliver spændende
at følge projektet, som har en pendant på Nicolai
torvet. En anden parallelbegivenhed bliver et
skulpturprojekt, som Johannes Cramer står for,
og hvor den skulptur, han opfører i haven, vil
kunne ses i byen under kulturugen.
Hele sæsonen rundes af med et julearrangement
i forbindelse med Light-festivallen.
Der sker mange andre spændende ting i haven i
år, så tag et sæsonprogram med hjem eller se det
på hjemmesiden.
En anden glædelig nyhed er, at caféen i år bliver
forpagtet af Den Gyldne Have og jeg er sikker på,
at de kan løfte opgaven.
Hvis I ikke allerede har været i haven, vil jeg
anbefale at tage en tur nu, da mange planter er
meget tidligt på den i år.
Vel mødt i haven.

Foreningens aktivitetsudvalg Vest gik meget
aktivt i gang med at finde et passende sted. Flere
muligheder blev undersøgt, og et par af dem var
ganske interessante; men problemerne var bl.a.
passende mulighed for vanding og opsyn.
Tanken faldt da på Geografisk Have (GH). Vi
kontaktede den daværende inspektør Astrid
Jørgensen og fik et møde med hende og
daværende overgartner Torben Lauridsen. De var
begge med på ideen, og i foråret 2012 holdt vi
medlemsmøde sammen med samarbejdspartnerne fra GH. Vi blev enige om, at opdelingen af
foreningens kommende samling skulle følge
Aksel Olsens opdeling i verdensdele.
Først skulle vi i gang i ”Kina”, så Nordamerika etc.
Kun vildarter og meget gerne planter fra frø
indsamlet af danskere.
For os var det et perfekt samarbejde. Her blev der
vandet og holdt opsyn. Der var mulighed for at
vise GH’s publikum et indblik i mangfoldigheden i
denne enestående planteslægt – det måtte være
helt i Aksel Olsens ånd.
I foråret 2013 kunne vi gå i gang med at plante.
Medlemmer af foreningen havde doneret ca. 70
planter, bl.a. nogle store flotte planter fra afdøde
Olav Poulsens have i Esbjerg. Alle vildarter fra
Himalaya. En snes arbejdsivrige rhodofolk fik den
21.april tilplantet det første bed sammen med
Torben Lauritsen. 11 kubikmeter spagnum var
doneret af Green Garden.
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Rhododendronforeningens
Geografisk Have.

plantesamling

i

Af Arne Jochumsen

For næsten 35 år siden oprettede Rhododendronforeningen (RF) en plantesamling i parken
ved Gammel Køgegård på Sjælland. Da vi var ovre
for at fejre 30 års jubilæet, opstod tanken hos
nogle jyske medlemmer: Vi bør også i Jylland
have en sådan samling, da interessen for disse
dejlige planter er meget stor vest for Storebælt.
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Lørdag den 26. maj var der officiel indvielse med
mange fremmødte medlemmer af RF og Olav
Poulsens familie. Den røde snor blev klippet af
medlem af Kolding Kommunes byråd Yrsa
Mastrup. Desuden blev der holdt tale af Tine M.

Kierkegaard (GH) og Arne Jochumsen (RF).
Dette første bed er kun ”toppen af isbjerget”.

fra kort og smykker med naturen som tema til de
mest specielle urter, buske og træer.
På plantemarkedet har vi i år en længe
efterspurgt stand, nemlig en ’dankort-hævestand’. Arbejdernes Landsbank har indvilget i at
stille sig til rådighed med en model, som de aldrig
har prøvet før.
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Det er vort håb, at samlingen ville vokse betragteligt i de kommende år. I øjeblikket venter vi
spændt på svar på en fondsansøgning til indkøb
af planter og spagnum. Så måske kommer der et
nyt stort bed i løbet af efteråret.
I Rhododendronforeningen er vi meget glade for
det fortræffelige samarbejde med GH.

I arbejdsgruppen håber vi, at såvel stande som
dagens gæster vil få en positiv oplevelse af det
nye tiltag, og der kan skabes præcedens for
standen ved kommende arrangementer.
En rundspørge blandt stadeholderne har givet
rigtigt mange positive tilkendegivelser.
Vel mødt grundlovsdag – 5. juni!

Haveudflugt til Fyn 28. juni.
Foreningens udflugt foregår med bus til Fyn
lørdag den 28. juni.
Målet er 4 spændende og meget forskellige haver –
varierende fra den kun 16 meter brede parcehushave uden græsplæne til den imponerende park på
Glorup gods.
Programmet er vedlagt nyhedsbrevet eller kan ses på
hjemmesiden:
http://www.geografiskhavesvenner.dk

Frivillig i Geografisk Have
Af Mona Bak
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Plantemarkedet grundlovsdag – 5. juni.
Af Henning Steen Højvælde

I skrivende stund har ca. 150 stadepladser
tilmeldt sig, og det er dejligt at erfare, at rigtigt
mange melder sig år efter år – tak for det.
Ligeså dejligt er, at mange ’nye’ ønsker at deltage
i den festlige dag. Som vanligt er udbuddet af
standenes udvalg af fantastisk bredt observans –
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Sæson 2014 er 6. år hvor der har været frivillige
med i haven. Gruppen er gradvis blevet større og
opgaverne er også blevet flere. For første gang
har vi også været med i vinter med bl.a.
afvaskning af bladene på Camelia i væksthusene.
Gartnerne har haft meget travlt i vinter efter
stormfaldet, og her har frivillige været med til
enkelte opgaver, som ellers ikke ville være blevet
udført.
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Det frivillige arbejde udgør et meget værdsat
supplement til det faste personales indsats.
Vi har fået udarbejdet en ”Praktisk information
for frivillige i Geografisk Have” og den ligger på
vores hjemmeside.
I dag er gruppen med på alle mandage og torsdage i tidsrummet kl. 9.30 – 12.00. Opgaverne
udføres i samarbejde og under vejledning af
gartnerne; men det er frivilligheden og lysten,
som er drivkraften.

De fremmødte frivillige aftaler selv mødetidspunkt og – sted i GH for en velfortjent pause i
forløbet med kaffetår og snak.
Lige nu er Plantemarkedet Grundlovsdag også en
del af opgaven for de frivillige. Her kan vi bruge
rigtig mange, så har du/I tid og lyst til at være
med,
skal I
bestem
ikke
holde
jer
tilbage.
Er du
interesseret
eller
har du
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spørgsmål til gruppens arbejde, er du velkommen
til at kontakte os.
Kontakt: Hans Jørn Anhøj – tlf. 23 45 87 04
Mona Bak – tlf. 22 33 86 28
E-mail: info@geografiskhavesvenner.dk

Familiemedlemskab - hvem omfatter det?
Af Hans Jørn Anhøj
Af og til hersker der tvivl om, hvilken personkreds,
der omfattes af et familie-medlemsskab af
Geografisk Haves Venner.
Svaret er i al sin enkelhed, at familie-medlemsskabet
omfatter 2 voksne fra samme husstand (ægtefæller/samlevende) samt husstandens børn og unge, der
ikke er fyldt 17 år.
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