Retur Home,

Retur menu

Kalender for ØST Danmark 2017 (for vest nedenfor)
Kulturhuset i Smørum, Flodvej 68, 2765 Smørum
Vejledende kalender: Bookingsystemet i Smørum har problemer derfor: (Ændringer)

April

Tirsdag 24. 18:30-21

Åbne have, Svend Hansen

Lørdag den 28.
Kl 10:30

Generalforsamling i Geografisk Have Kolding
Generalforsamlingen afholdes i henhold til dagsorden.
Se indkaldelsen nederst på denne side

Maj
Torsdag 3, 18:30-21
Lørdag 5, 18:30-21
Søndag 6, 11-16
Søndag 13, 11-16
Mandag 14, 18:30-21
Torsdag 17, 18:30-21
Lørdag 19, 11-16
Søndag 20, 11-16
Torsdag 24, 12-16
Lørdag 26, 10-14
Lørdag 26, 10-16
Søndag 27, 10-16
Tirsdag 29, 15-19
Onsdag 30, 13-20

Åbne have, Ingolf Bogø
Åbne have, Preben Hansen
Åbne have, Kaj Andersen
Åbne have, Henning Karlsen
Åbne have, Hans Eiberg
Åbne have, Margit og Steen
Åbne have, Henning Christensen
Åbne have, Mogens Rasmussen
Åbne have, J. Stenfeldt
Åbne have, Per Wium
Åben have, Karin M Nielsen
Åbne have, Dorit Aalbæk
Åbne have, Steffen Munck-Hansen
Åbne have, Bo Christiansen

Juni
Lørdag 2, 13-16
Lørdag 2, 13-16
Mandag 4, 18:30-21

Åbne have, Morten Friis
Åbne have, Jørgen Andersen
Åbne have, Svend Hansen
Mødedatoer til efteråret er 18/10, 15/11, 24/1, 21/3 og 27/4

Kalender for Vestdanmark 2017/18
Medlemsmøder afholdes på Elbæk Efterskole, Elbækvej 53 8700 Horsens

Jylland/Fyn

April
Lørdag den 28.
Kl 10:30

Generalforsamling i Geografisk Have Kolding
Nærmere herom i kommende nr af RhodoNyt

Maj
Lørdag den 19. og
Søndag den 20.
Der bliver afholdt åbent have arrangement i Vendsyssel med blandt
andet besøg i Brønderslev Rhododendronpark og Bangsbo botaniske
have.
Andre emner imødeses gerne allerede nu, så hvis du har en have du vil
holde
åbent, så kontakt Per Kjær Jensen.
For at tiltrække og tilgodese medlemmer i syd og østdanmark, og for at
styrke det sociale sammenhold i foreningen, vil vi denne gang forsøge at
lave en aftale med en kro eller hotel i området for overnatning og
aftensmad om lørdagen.
Håber i vil støtte op om arrangementet
Nærmere infomation i næste nummer af RhodoNyt

Havebesøg i Vendsyssel i pinsen
Som tidligere annonceret i RhodoNyt bliver der i pinsen den 19. og 20. maj afholdt havearrangement i Vendsyssel. For at tiltrække og tilgodese medlemmer i Syd - og Østdanmark,
og for at styrke det sociale sammenhold i foreningen, har vi denne gang prøvet at arrangere
havebesøgene over 2 dage med overnatning for dem der ønsker dette. Vi har lavet en aftale
med hotel Herman Bang i Frederikshavn med overnatning fra lørdag til søndag incl.
aftensmad. Tilbudet og hvad det indeholder følger nederst. Der tilbydes også en 3dages model med
2 overnatninger. Der er feks. ikke langt til Skagen hvis man ønsker en tur dertil.
Vi foreslår at man starter om lørdagen med et besøg i den fantastisk flotte Brønderslev
Rhododendronpark med dens 10.000 rhododendron fordelt på 130 sorter. Der vil være rig lejlighed
til at spise sin medbragte frokost her, eller i den næste besøgshave. Parken er beliggende
Nørregade 41, 9700 Brønderslev.Herefter kører man nordpå, til den første medlemshave, ”Haven
Skovly” uden for Sindal. Haven ejes af Vagn Krogholm og
Bine Madsen og adressen er Skovlyvej 31, 9870 Sindal. Haven er en landbohave
på ca 10.000 m2 omgivet af skov. En alsidig have med mange flotte Rhododendron i alt
ca 600 stk; men også flere store staudebede. Der er salg af planter fra haven.
Efter besøget fortsættes ad hovedvejen mod Frederikshavn til byen Elling umiddelbart
nord for Frederikshavn. Her ligger dagens sidste besøg, Karen Margrethe og Jørgen Andersens
have. Haven der er ca 1000 m2 er en plantesamlerhave, med mange sjældne planter og ca. 170
forskellige Rhododendron, arter såvel som hybrider.
Mindre plantesalg. Adressen er, Brorsonsvej 3, Elling 9900 Frederikshavn
Sidst på eftermiddagen køres ind til Frederikshavn for overnatning og middag kl 19.30
Efter morgenmaden om søndagen kører vi til Bangsbo Botaniske Have der ligger tæt ved hotellet
Haven er en alsidig botanisk have med mange Rhododendron og ikke mindst det fantastiske

spaltebed med dens 3.500 alpine planter. Haven er beliggende Dronning Margrethes vej 3, 9900
Frederikshavn.
Der er gratis adgang til alle haverne i programmet
For de Sjællandske medlemmer der vælger flere overnatninger, kan man vælge at tage færgen
til Gøteborg på hjemturen og besøge den spændende Botaniske Have i Gøteborg og slå et slag forbi
Sofiero Rhododendronpark.
Vi håber mange medlemmer vil bakke op om arrangementet.
Tilbud fra Best Western hotel Herman Bang i Frederikshavn
Tordenskjoldsgade 3
9900 Frederikshavn
Tlf 98422166
Overnatning den 19.-21. maj 2018:
1 overnatning i delt dobbeltværelse inkl. 1 x aftensmeu ( 2 retter ) , stor morgenbuffet kr. 549,00 pr
person.
Tillæg enkeltværelse kr. 495,00
2 på toppen










2 x overnatning i standard dobbeltværelse.
2 x stor morgenbuffet.
2 retters sæsonmenu i hotellets restaurant på ankomstdagen
Fri kaffe under opholdet.
Ved ankomst får du udleveret hotellets egen lille ”turguide”med oplevelser i og omkring
Skagen.
Vælg mellem:
Frokost på Pakhuset og entrebillet til Skagen Museum.
Eller
Frokost med ølsmagning på Skagen Bryghus.
Eller
2 retters menu begge dage i hotellets Restaurant

Pris pr. person kr. 990,00 i delt dobbeltværelse. Weekend og helligdagstillæg er inkluderet i prisen
Tillæg for enkeltværelse kr. 495,00
Det er op til den enkelte selv at booke arrangementet hos hotellet, nævn i kommer fra
Rhododendronforeningen
Se i øvrigt hotellets hjemmeside
Der anbefales hurtig bestilling da der er begrænsede antal værelser i Pinsen

Vintermøde på Elbæk Efterskole
Aktivitetsudvalget

Arbejdsdag i Geografisk Have
Aktivitetsudvalget

Arbejdsdag i Geografisk Have i Kolding

Vi starter i mandskabshusets frokoststue med kaffe/the
og rundstykker.
Det er jubilæumsår i år i Geografisk Have og temadage med
blandt andet Rhododendron, så der skal gøres lidt ekstra ud af
det.
Der skal beskæres, og mange planter står på ”stylter” så
Der skal topdresses med spagnum.
Plantningerne står flotte i år med mange blomsterknopper
Vi skal se om der er enkelte planter der skal udskiftes
Og vi skal snakke om de fremtidige udvidelser af samlingen
Kom og vær med til en hyggelig dag med socialt samvær

Dato:
Lørdag den 21. april 2018
Kl. 10.00 – ca 13.00

Sted:
Geografisk Have, Kolding
Tilmelding:
Senest den 17. april til
Per Kjær Jensen

Geografisk Have og plantesamling Vest
I år er det 100 år siden at havens grundlægger Axel Olsen etablerede sin planteskole på
Brændkærhøj i Kolding. Et areal på 14 tønder land, købt af Kolding Kommune,
Her etablerede han sit livsværk, dels planteskolen og senere den Geografiske have.
I 1963 købte Kolding Kommune en del af planteskolens areal, og i samarbejde med
Axel Olsen etablerede man en offentlig besøgshave med de geografiske opdelinger
som vi kender den i dag
Axel Olsen boede på Brændkærhøj indtil sin død i 1987. Herefter overtog datteren
ejendommen og i 2016 erhvervede Kolding Kommune ejendommen med tilhørende have.
Rhododendronforeningen havde i mange år gået med tankerne om at etablere en
plantesamling i Vest i lighed med den man havde på Gl. Kjøgegaard i Øst. Mange
muligheder blev afprøvet; men omsider lykkedes det at indgå en aftale med
Geografisk Have i 2013, hvilket vi er særdeles taknemmelige for. Her kunne vores
Rhododendronsamling indgå som en naturlig del i havens geografiske afsnit.
Den første arbejdsdag fandt sted 21. maj 2013 med tilplantning af første bed i
den Kinesiske afdeling, i øvrigt fortræffeligt beskrevet i indlæg af Palle Schaarup
i RhodoNyt 3/13 og ikke mindst den efterfølgende artikel fra selve indvielsen
den 26. maj samme år.
Det er nu 5 år siden at første spadestik blev taget til plantesamlingen, og ikke mindst
det først etablerede står i år flot med mange blomsterknopper klar til det kommende
forår. Der mangler dog stadig en tilplantning af flere af de øvrige geografiske afsnit,
blandt andet i den Japanske afdeling.Geografisk Have har siden 1960´erne været ejet
af Kolding Kommune; men er siden 2015 en selvejende institution med egen bestyrelse.
Siden overdragelsen i 2015 har det været bestyrelsens ambition at udvikle haven til
en national topatraktion. Derfor indgik man i 2017 et samarbejde med Landskabsarkitekterne
MOOS + LOOFT om udarbejdelse af en udviklingsplan for haven. Den blev

afsluttet og offentliggjort her i Januar måned. Et meget ambitiøst projekt med
en estimeret pris på 150 mio, kr.
Axel Olsens hus og have vil fremover indgå som en del af Geografisk have, hvor
haven vil fremstå som museumshave og huset som museum og andre formål.
Axel Olsens kontor står i dag stort set urørt siden sin død i 1987, fyldt med bøger,
plantekataloger, tegninger og breve.
Axel Olsen var kendt verden over og ganske mange planter er opkaldt efter ham eller
ejendommen Brændkær, en enkelt Rhododendron er ligeledes opkaldt efter ham.
Rhododendron vil også i fremtiden få en fremtrædende rolle i havens udviklingsplan.
Der vil her i jubilæumsåret blive flere arrangementer med temadage, for eksempel vil
temaet torsdag den 10. maj ( Kristi himmelfartsdag ) være Rhododendron. Vi har i
den forbindelse sagt ja til at forestå en rundvisning i Rhododendronplantningerne,
både vore egne; men også de øvrige områder.
Vi har med plantesamlingen i Geografisk Have fået en enestående mulighed for dels
at tilføre haven en lang række arter som måske aldrig ville blive plantet uden vores
medvirken og dels har vi med aftalen fået en samling der ligger beskyttet og bliver
passet professionelt. Det siger vi tak for.

Forårsmøde på Elbæk Efterskole
Aktivitetsudvalget
Program:
9.30

Rundstykker til medbragt kaffe/the

10 – 12.00

Bent Ernebjerg fortæller i ord og billeder om en af sine rejser,
Laowoshan – et bjerg set forår, sommer og efterår.

12.00

Frokostpause og plantelotteri

13.00

Anne Marie fra Lønbæk Planteskole fortæller om træer og buske, der
passer til surbundsbedet og giver nogle oplevelser uden for
Rhododendrons hovedblomstringstid.
Efter foredraget vil det være muligt at købe nogle af de planter Anne Marie
har fortalt om
Herefter er der wienerbrød til den sidste medbragte kaffe/the
Medbring selv frokost, drikkevarer og kaffe/the.
Dato:
Lørdag den 07. april 2018
Kl. 10.00 – ca 14.30
Sted:
Elbæk Efterskole.

Elbækvej 53
8700 Horsens
Tilmelding:
Senest 03. april til
Per Kjær Jensen
tlf 28883639 ell.
mail colaper@privat.dk
Pris:
Kr. 25,- pr. person, som
dækker udgifterne til bl.a.
rundstykker og wienerbrød.

Efterårsmøde på Elbæk Efterskole
Aktivitetsudvalget

Generalforsamling indkaldelse

Rhododendronforeningen
Generalforsamling
Hermed indkaldes i overensstemmelse med foreningens vedtægter til generalforsamling.
Tid: Lørdag den 28 April 2018. kl. 10:30. Bemærk venligst tidspunktet.
Sted: Jylland Geografisk Have
Som tidligere meddelt i RhodoNyt 1/18 afholdes årets generalforsamling lørdag den 28. april 2018
kl. 10.30 i Geografisk Have i Kolding.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
(der er ikke indkommet forslag)
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Jens Holger Hansen (formand ) – villig til genvalg.
Arne Lylover – ikke villig til genvalg.
Jesper G. Olsen – villig til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Hans Christian Kirketerp-Møller til valg som nyt
bestyrelsesmedlem.
Herudover er 1 plads vakant.
Der er p.t. ingen suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Jesper Holck Andersen (revisor) – villig til genvalg
Hans Christian Kirketerp-Møller (revisorsuppleant) – villig til genvalg ?
(fratræder hvis valg til bestyrelsen)

7. Eventuelt

Regnskab for 2017 og bestyrelsens forslag til budget for 2019 vedlægges.

