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Generalforsamling - med mere!
Af Hans Jørn Anhøj

Med dette nyhedsbrev følger programmet for årets
største arrangement for medlemmerne af Geografisk
Haves Venner.
Det er den årlige generalforsamling i en indpakning,
der blandt andet indeholder rundvisning i Geografisk
Have, hvor kameliaerne står i fuldt flor, og indlæg om
den seneste udvikling af Geografisk Haves organisation og udvikling.

stedsegrønne.
De giver både læ og bryder samtidigt farven af grå –
eller hvid, hvis vi er mere heldige.
Men netop nu, hvor der er snedækket udenfor, er der
en række løvfældende træer og buske, der kommer
særligt til sin ret.
Et af disse er fra lønfamilien: Papirbarkløn, Acer griseum (Franch.) Pax.

Med 90 deltagere var tilslutningen til generalforsamlingen for et år siden rekordstor. Trækplasteret
var formentlig forslaget til udviklingsplan for Geografisk Have, der blev gennemgået og debatteret
efter selve generalforsamlingen.
På dette års generalforsamling bliver der lejlighed til
at få uddybet, hvad det indebærer af muligheder, at
Geografisk Have pr. 1. januar er blevet privatiseret
som selvejende institution.
Jeg håber, vi ses søndag eftermiddag den 15. marts!

Papirbarkløn (Acer griseum)
Af Trine Sofie Nielsen

På denne årstid er mine favorittræer egentlig de

Foto: Wikipedia (Acer griseum)

Historie
Arten stammer fra det centrale Kina og blev introduceret til Europa i 1901.
I Danmark er, så vidt vides, det ældste eksemplar fra
1929. Naturligt vokser træet i blandingsskov.

Det foretrækker en lun vokseplads på god jord og
gerne med læ og lidt sideskygge.

Kendetegn
Som navnet antydet, er barken det væsentligste kendetegn. Den er nærmest kanelbrun og kobberrød og
ruller op for siden at skalle af i store papiragtige
flager.

Formering

Geografisk Haves eksemplar står i Syvdalen og er
markeret med nr. 22.

Det er ikke så let at formere arten, da den er svær at

lave stiklinger af, og frøspiringen normalt er meget
lav.

Uanset om træet står solitært eller plantet i busketter, lyser det op. Det er en særlig flot kontrast nu, hvor
vi har sne.
Papirbarkløn er et lille træ, der sjældent bliver mere
end 10 meter højt. Træer har først en opretstående
krone, som siden bliver mere kuplet.
Blomstringen er beskeden og sker samtidigt med
løvspring. Blomsterne er gulgrønne, og bladene er
ved udspring orange.
I efteråret bliver farven stærkere orange eller højrød.
Bladene er trekoblede og småbladene har spidse
ender. Endesmåbladet har en kileformet grund mens
de to sidesmåblade har asymmetrisk grund.
Stilken er rund, rød og tæt håret. Frøene er vingede,
hårede og med en tyk skal.
Knopperne er kegleformede og sidder i modsatte par.
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Nye adgangsregler
Af Hans Jørn Anhøj

For at harmonisere med Geografisk Haves almindelige adgangsregler er der med virkning fra i år følgende medlemskaber af Geografisk Haves Venner:
Type

Pris

Giver fri adgang for

Personlig

210

1 person

Personlig
plus

320

1 person + ledsager (Ét navn
på medlemskortet)

Dobbelt

320

2 personer (To navne på
medlemskortet)

Forening

350

2 personer pr. gang

Firma

550

2 personer pr. gang

Foto: Wikipedia (Acer griseum i efterårsdragt)

Anvendelse
Papirbarkløn vokser langsomt og beskæres minimalt.
Derfor er det et ideelt træ, også til små haver. Det gør
sig godt både solitært og i sammenplantninger.
Sammenlignet med de mange andre arter i lønfamilien, er papirbarkløn en af de bedste til havebrug.

Børn og unge under 18 år har fremover gratis adgang.
Da børn og unge, der ikke er fyldt 18 år, fremover har
gratis adgang, er familiemedlemskabet som sådan
overflødigt.
Det erstattes ved fornyelsen i år automatisk af
"Dobbelt medlemskab" eller "Personlig plus"
afhængig af, om medlemskortet i dag er påført to
navne eller kun ét.

Indførelsen af Personlig plus-medlemskabet imødekommer et ønske fra især enlige blandt foreningens
medlemmer om at kunne invitere en gæst efter eget
valg med i Geografisk Have.
For personlige medlemskaber sker der ingen ændring.
Nærmere information følger i forbindelse med
udsendelsen af kontingentopkrævning om kort tid.

Nyt fra haven
Af Tine M. Kierkegaard

I skrivende stund er Haven et fantastisk syn; høj
blå himmel, vintersol og et fint lag rimfrost pryder de nøgne grene.
Er det ikke fantastisk, at vi har fire så vekslende
årstider i Danmark?
Mens vi glæder os over vinterens flotte former og
spektakulære scenerier, går vi allerede med længsel
og venter på forår, og det er på vej!
Se blot hestehoven, som jeg fangede på min rundtur
lige inden vinterferien.
Mange andre knopper sidder bristeklare og parate.
Vinteraktivitet
Lige nu er gartnerne i gang med at rydde brombær i
Syvdalen, male inventar og lave båse til vores to nye
heste, der kommer i vinterferien.

Foto: Tine M. Kierkegaard

Klummen –
Frivilliggruppen i Geografisk Have.
Af Mona Bak

Vintersæson i Geografisk Have betyder, at gruppen
p.t. holder fri.
Medio februar mødes vi igen for at planlægge sæson
2015 med opstart ved ”Projekt åbent Væksthus”.
Arbejdet i haven på mandag og torsdag formiddage
(kl. 9.30 – kl. 12.00) starter den 9. april.
Under forberedelse er et informationsmøde med det
formål at tiltrække flere frivillige i Geografisk Have.
Mødet vil blive afholdt foråret 2015 og annonceres i
Kolding Ugeavis og på GHV’s hjemmeside.

Foto: Tine M. Kierkegaard (Ny hesteboks)

Vi har fået skåret hækkene godt ned og er i det hele
taget rigtig godt med, takket være den, indtil nu milde
vinter og en super indsats fra et engageret personale.
Helt ny æra
2015 er på mange måder en helt ny æra, da Kolding
Byråd d. 24. november 2014 besluttede, at Geografisk
Have skulle være en selvejende institution, hvilket vi
blev d. 1. januar 2015.

Foto: Tine M. Kierkegaard (Hestehov på vej)

I praksis går der stadig nogle måneder, før alle aftaler
og kontrakter er på plads.
Bestyrelsen er fundet, dog endnu ikke officielt, og jeg
tør godt sige, det er et meget stærkt hold, der kommer til at stå i spidsen for Geografisk Have.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang med samarbejdet.

Kvindeløbet, MoveAthon - et løb for handicappede,
og Herreløbet - en noget hårdere pendant til kvindeløbet.
Så glæd jer til et aktivt og spændende år i Geografisk
Have!

Foto: Tine M. Kierkegaard

GH og de frivillige
Et andet samarbejde, jeg glæder mig til at starte på
igen, er sammen med Frivilliggruppen, som allerede
starter ’Åben Væksthus i GH’ med kameliadage den 7.
marts. Kameliaerne er allerede langt fremme pga. den
milde vinter.
Husk også kameliaforedraget med Hans Trautner og
Allan Høxbroe Palmesøndag.
Fokusområder i den nye sæson
I sæsonen 2015 bliver der for alvor sat fokus på
læring, undervisning og uddannelse.
I ’krible-krable-ugen’ i maj gentager vi sidste års
succes og tilbyder skoleklasser og børnehaver en
anderledes tur i Haven. Sammen med unge fra
Skovskolen og under uddannelse som naturformidlere, skal børnene opdage alt, hvad kribler og
krabler i jorden og luften i Geografisk Have.
Senere tilbyder vi ture og arrangementer både for
skoleklasser og publikum, hvor der blandt andet
fortælles om træer og deres udvikling, matematik i
naturen og meget mere.
Ud over fortællingen om den natur, botanik og
historie, vi har i Haven, har vi i 2015 fokus på
blomster.
Haven er blevet inviteret til at deltage i Odense
Blomsterfestival i august, hvor vi, om alt går vel,
præsenterer en miniudgave af Carl Nielsens hus og
have i samarbejde med Kolding Miniby.
Et andet stort arrangement i Haven bliver i juni
Rosens dag. Arrangeres i samarbejde med Rosenselskab Trekanten og vi får blandt andre besøg af
Tantau Rosengartneri fra Tyskland.
Motion som tema
Et tredje tema bliver bevægelse. GH bliver omdrejningspunkt for ikke mindre end tre motionsløb i år:
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Åbne Væksthuse i GH
Kom og oplev de smukke kameliaer,
mens de står i fuldt flor.
Frivilliggruppen gør dette muligt lør-, søn- og
helligdage fra 7. marts – 6. april (2. påskedag)
Alle dage fra 13.00 – 17.00.
Kameliaentusiasterne
Allan Høxbroe og Hans Trautner deler i
Væksthusene ud af deres enorme viden om disse
smukke buskes pleje, pasning og formering

Palmesøndag d. 29. marts fra kl. 14 – 16
Ud over salg af flotte kamelia-planter
tilbydes kaffe/the med kage til kr. 40
…… og der er gratis adgang.

