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GEOGRAFISK  HAVES  VENNER 
Nyhedsbrev nr. 2 – 2010 

 
 

Geo´ – din og min have 
Af Hans Jørn Anhøj 
 

For nogen tid siden har du modtaget et ind-
betalingskort med opfordring til at betale årets 
kontingent til Geografisk Haves Venner. 
Følgebrevet beskriver, hvilke fordele medlem-
skabet giver.  

Det mit håb, at du som medlem af GHV føler dig 
særligt knyttet til Geografisk Have – ja nærmest 
føler en haveejers glæde, hver gang du træder 
ind i havens ro og skønhed. Ingen rynker på 
næsen, fordi du anvender udtrykket ”min have” 
eller ”vores have” om Geografisk Have - 
tværtimod! 

 

Foto: H S Højvælde 

Du skal vide, at du betyder noget for Geografisk 
Have. I bestyrelsen har vi et klart indtryk af, at 
mange medlemmer giver foreningens syns-
punkter større vægt, når der i byrådet eller 
havens ledelse skal træffes beslutninger af 

betydning for havens fremtid, f.eks. om placering 
af en miniby.  

Så tøv ikke med at få kontingentet betalt, hvis 
det ikke allerede er sket!  

Når du modtager dette nyhedsbrev skal der 
sættes tid af til årets største begivenhed i 
Geografisk Have nemlig det årlige plantemarked 
grundlovsdag, som i år falder på en lørdag. Men 
et studium af havens sæsonprogram viser en 
perlerække af begivenheder hen over hele 
sommeren.  

Arrangementer, der supplerer den oplevelse det 
er hver eneste gang, jeg tager traveturen rundt i 
Geo´. 

God sommer!  
 
5. juni – Grundlovsdag og plantemarked. 
Af Henning Steen Højvælde 
 
Det hyggeligste, smukkeste, dejligste er blot 
nogle af de superlativer, jeg får ved tilmelding til 
årets fest – plantemarkedet. 
 
Selvom markedet efterhånden har mange år ’på 
bagen’, arbejdes der med samme seriøsitet, som 
var det første gang, det afholdtes. 
Tilmelding af standpladser sætter endnu engang 
rekord, og antallet nærmer sig 130, hvilke giver 
gæsterne et stort og velassorteret udbud af, 
hvad der forefindes indenfor plante- og have-
relaterede varer. 
 
Et nyt tiltag i år er et antal workshops, hvor 
entusiastiske personer fremdrager prøver på 
deres metier. En vinavler, en podningsekspert og 
en blomsterbinder vil strategiske steder på 
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markedsområdet udøve deres kunnen for 
havens gæster. 
Plantemarkedet åbner som vanligt kl. 10.00 prc. i 
et forhåbentligt strålende vejr, og udover de to 
berømmelige planteauktioner kl. 11 og 13, findes 
en velassorteret tombola, og skulle indkøbene 
tage overhånd, har vi også i år planteparkering til 
absolut favorabel p-afgift.  
De omtalte workshops finder sted efter plante-
auktionerne. 
 
Når sult og tørst utvivlsomt melder sig, vil køb af 
mad og drikke være mulig, idet caféens ejere vil 
arrangere ’satellitcafé’ på plantemarkeds-
området. 
 
Som en smule malurt i bægeret må vi meddele, 
at det  

i år ikke er muligt at hæve kontanter 
fra dankortforbindelsen i billetsalget. 

Husk derfor at have rigeligt med kontanter med 
hjemmefra og få en totaloplevelse ud af 
plantemarkedsbesøget i Geografisk Have. 
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Antistress have – ny udstillingshave i 
Geografisk Have 
Af Merete Høgsaa 
 
Siden november 2009 har der været 
anlægsarbejde i gang i haverummet imellem 
Rosenhaven og Krydderurtehaven. Anlægs-
gartnerne er nu færdige og Geografisk Haves 
gartnere er i gang med tilplantning af de nye 
bede. Når bedene er vokset lidt til og græsset er 
blevet grønt, bliver havedelen indviet. Det finder 
sted lørdag d. 14. august 2010 kl. 14.00. 
 
Udstillingshaven er en model for en anti-
stresshave. En have som bevidst er formgivet 
med henblik på stressramtes særlige krav og 
behov, og hvori mennesker opnår lindring og 
helbredelse af stresssygdom eller af stress-
symptomer i kraft af ophold i haven – og i nogle 

tilfælde i samspil med terapi fra uddannede 
haveterapeuter.   
Sundhedsområdet fra Socialforvaltningen har i 
samarbejde med Geografisk Have udviklet og 
etableret denne have som skal være en 
afprøvning af principperne for terapihaver i 
praksis. Samtidig skal den med placeringen i 
Geografisk Have også fungere som inspiration 
til borgere, der ønsker at sætte fokus på den 
terapeutiske effekt i egen have. 
 
Haven er inddelt i 3 haverum som samtidig 
repræsenterer 3 stadier i den stressede persons  
liv:  
Bakkehaven: Tidlig fase i stressbehandlingen 
- personen passiv: 
Afgrænset rum af rolige høje hække - personen 
har brug for at vide, at den kravfyldte verden er 
lukket ude. Rummet opleves som trygt, giver 
brugeren en følelse af at være en del af naturen, 
omgivet af levende, skiftende og varierende 
plantemateriale. Ingen krav til vedligeholdelse, 
ingen udfordringer til brugeren – blot være til 
stede. Enkelhed i designet: Moderne liggestol 
udført i fiberbeton. Liggestolen er placeret midt i 
jordbakke bevokset med græsser og stauder i 
store, rolige flader. Beplantningens farver er 
blide og tæt på naturens egne farver: grøn, rosa, 
rødlige, brunlige og gyldne farver. Farverne står 
for følelsesmæssig balance, hvile, beroligende, 
trygt. De rødlige/brunlige og gyldne farver tilfører 
lidt energi og optimisme.   
Geografisk Haves Venner har skænket 
liggestolen i fiberbeton til projektet. 
 

 

Foto: Astrid E. Jørgensen 

Vandhaven: Stadig tidlig fase i stress-
behandlingen – personen passiv, men åben for 
flere indtryk: 

Afgrænset rum af rolige høje hække – den 
kravfyldte verden er lukket ude. Rummet opleves 
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som trygt og udstråler ro. Designet er 
letforståeligt: Spejlbassin, rislende lyd, bede på 
begge sider af vandbassinet med frodige stauder 
og græsser, bænkeniche til ophold, hvor 
beplantningen danner en beskyttende skærm. 
Den frodige beplantning og den spejlende 
vandflade har en beroligende og afstressende 
virkning. Beplantningens farver er igen blide og 
sarte: Grønne, lyserøde, lilla, rød - og blåviolette, 
lyseblå – holdt i douce toner. Farverne står for 
følelsesmæssig balance, indre ro, hvile, 
meditation, selvkontrol, eftertænksomhed. 
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Pergolahaven: Senere fase i stressbe-
handlingen – personen er mere deltagende: 
Stadig afgrænset rum – den kravfyldte verden er 
lukket ude. Men nu et mere åbent rum – 
moderne pergolagang fører andre steder hen 
(Rosenhaven og Krydderurtehaven). 
Belægningen udvider sig til 2 terrasser med 
bænkeborde og mobile højbede (fleksibelt rum). 
Rummet stiller krav: Mødested, man omgås 
andre mennesker, højbede, hvori der dyrkes 
grøntsager (stiller forskellige niveauer af krav og 
udfordringer for den stressede). 
Beplantningens farver er mere livlige og 
opsigtsvækkende og holdt i varme røde, gule, 
orange og grønne farver. Farverne står for 

imødekommenhed, aktivitet, energi, glæde, 
spontanitet, bevægelse og optimisme. 
 
VELKOMMEN TIL INDVIELSEN DEN 14. 
AUGUST kl. 14.00! 
 
Kolding Miniby og Geografisk Have 
Af Hans Jørn Anhøj 

Geografisk Have får måske en ny nabo. 

Gennem mange år har der været bygget på en 
miniudgave af Koldings ældste bydel som den så 
ud omkring 1860 - 1870. Der er nu bygget ca. 
200 huse, heriblandt Koldinghus. Bygningerne 
fremstår i 1/10 størrelse med autentiske facader 
– alt udført med smuk finish og akuratesse.  

Det har i mange år været et stort ønske fra 
folkene bag projektet, at få Minibyen opført 
udendørs. Mange placeringsmuligheder har 
været på tale, bl.a. i en del af Geografisk Have, 
men senest har Kolding byråds Erhvervs- og 
Kulturudvalg besluttet at godkende en placering 
ved Amfiscenen lige syd for Geografisk Have. 
Der påtænkes en låge mellem Minibyen og 
Geografisk Have, så man som gæst i haven 
også kan gå en tur i Minibyen.  

Den løsning er vi i bestyrelsen for Geografisk 
Haves Venner tilfredse med, for vi mener ikke 
Minibyen med et areal på 0,25 – 0,50 ha hører 
hjemme i nogen af havens afdelinger, hvor den 
vil være et fremmedelement og generende for 
havens udvikling. 
 
På det seneste er spørgsmålet om Minibyens 
placering i Geografisk Have igen taget op, men 
forhåbentlig vil det med gode argumenter lykkes 
at friholde Geografisk Have for Minibyen. 
 

 
Elektronisk nyhedsbrev 
På foreningens hjemmeside kan du tilmelde dig 
foreningens elektroniske informationsservice og 
få nyhedsbrevet tilsendt som e-mail. 
 

 
Ny bog om Geografisk Have 
Af Hans Jørn Anhøj 

I forbindelse med plantemarkedet den 5. juni 
præsenterer Geografisk Haves Venner en ny 
publikation om Geografisk Have. På 40 sider 
præsenteres haven i smukke fotos, tekst og et 
indbydende oversigtskort. Alle medlemmer får et 
gratis eksemplar, der udleveres i foreningens 
informationsstand på plantemarkedet. 
Uafhentede tilsendes med næste nyhedsbrev.  

Så husk at afhente dit eksemplar, det sparer 
porto. 
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Bogen vil fremover kunne købes i havens billet-
salg som en souvenir, der forhåbentlig vil komme 
til at ligge i mange hjem og inspirere til nye 
besøg i Geografisk Have. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Forside af bogen 
 
 
Indenfor hegnet 
Af haveinspektør Astrid E. Jørgensen 
 
De sad, de så og det regnede! 
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Dagplejens Dag 2010 var Blomsterbørnenes 
Dag den 12. maj. 
 
Og havens gartnere havde arrangeret en dejlig 
dag for alle de fremmødte 0-3 årige med kilde-
vand og frugt-bar, fingermaling og med frække, 
dyrebørn. 
 
Et farvestrålende optog med pyntede barne- og 
klapvogne indtog da også en ny, indhegnet plads 
mellem idéhaverne, (den gamle plads er jo nu 
blevet til Anti-stress-have) og det kolde 
traktement blev også indtaget blandt de 
nymalede legeting, mens dyrene blev aet og 
klappet og små ansigter malet op til spillopper.  
 
Men så var det også nok med tålmodigheden 
hos små og store, for fingrene var stive af kulde, 
når regnen blev ved med at sile og vinden med 
at blæse. Derfor blev det en kort, men  oplev-
elsesrig formiddag for de små mennesker, som 
haven ønsker at få besøg af igen og igen – også 
når de bliver større. 
 
 

 
 

Bestyrelsen for Geografisk Haves Venner: 
 
Formand: Hans Jørn Anhøj  ..................  tlf. 75 35 40 08 - e-mail: hj@naturplus.dk 
Næstform.: Henning Steen Højvælde … tlf. 22 59 05 19 - e-mail: the-old@stofanet.dk 
Kasserer og medlemsadministration: 
Jonna Ingvertsen  ...................................  tlf. 74 87 13 38 - e-mail: jonnaqvist@hotmail.com  
Sekretær: Mona Bak  ........................ …. tlf. 21 66 86 19 - e-mail: kingosvej23@os.dk  
Signe Andersen  .....................................  tlf. 31 62 61 75 - e-mail  signe@moos-looft.dk  
Merete Høgsaa  ......................................  tlf. 75 52 59 94 - e-mail: merete.hoegsaa@mail.dk  
Anker Jensen  ........................................  tlf. 29 46 88 91 - e-mail: anj@ibf.dk  
Jens Chr. Schubert  ................................  tlf. 21 44 86 18 - e-mail: jcschubert@profibermail.dk  
Karen Sloth Christensen  ........................  tlf. 75 52 90 55 - e-mail: karen.sloth@mail.dk   
Hans Nørbo  ...........................................  tlf. 75 86 87 01 - e-mail: schibler@privat.dk 
Haveinspektør Astrid E. Jørgensen  ......  tlf. 79 79 14 05 - h-site:  www.geografiskhave.dk 
Indgang til Geografisk Have ...................  tlf. 75 50 38 80 
 

www.geografiskhavesvenner.dk     

Medlemskab af Geografisk Haves 
Venner: 
 

Personligt medlemskab .............  kr. 200,- 
Familie-medlemskab: ................  kr. 300,- 
Foreninger: ...............................  kr. 350,- 
Firma-medlemskab: ..................  kr. 500,- 
 
Medlemskab kan tegnes ved henven-
delse til bestyrelsen. 

 


