Program for ekskursion til Nordtyskland 23. – 25. maj 2008
Turen foregår med bus, der starter fra Silkeborg og har opsamling ved banegården i
Fredericia.
Første ekskursionspunkt er Botanisk Have ved universitetet i Kiel. Der kan læses om
haven på hjemmesiden http://www.uni-kiel.de/Botanik/botgar.html .

Derefter er der en længere køretur inden Ivenack
Eiche nås sidst på eftermiddagen.
Det er et skovområde med flere gamle og store ege,
hvoraf den største har en diameter på 3,5 m og
indeholder 180 kubikmeter.
I skoven findes også en lysning med en samling af
forskellige frugttræer.
Herefter køres til Neubrandenburg, hvor vi
overnatter.

Lørdag kører vi fra Neubrandenburg til Berlin. På vejen besøges Forstbotanisk Have i
Eberswalde. Haven er grundlagt i 1830 og er dermed en af de ældste i Europa.
Der kan læses om haven på hjemmesiden http://www.fheberswalde.de/de/Hochschule/Forstbotanischer_Garten/K137.htm Her kan der bl.a.
ses hvilke træer der findes i haven. I bussen vil der være mulighed for at låne et ældre
skrift om haven.

Første punkt i Berlin bliver Arboretet der hører til Humboldt Universitet.
Arboretet blev startet af Franz Späth i 1879 som en privat samling omkring boligen
til hans store planteskole. Firmaet blev overtaget af staten i 1947. I 1961 overtog
universitetet samlingen og boligen bruges i dag af institut for biologi.
Der er stadig en mindre privat planteskole på stedet.
Der kan læses mere om Arboretets historie på hjemmesiden http://www2.huberlin.de/biologie/arboretum/arboretum.html . Siden genforeningen af Tyskland er

der skåret ned i medarbejderstaben og der findes derfor ingen helt ny oversigt over
træsamlingen. En ældre DDR udgave kan lånes i bussen.

Vi skal ikke kun se store egetræer som i Ivenack men
også denne lille afpillede rødgran i Eberswalde.

Vi slutter dagen i Berlins Botaniske have. Haven har store samlinger på friland og i
drivhuse. Vores rundvisning vil koncentrere sig om træerne. Der kan læses om haven
på http://www.botanischer-garten-berlin.de
Overnatning i Berlin.
Søndag formiddag kører vi til Hamburg hvor planteskolen Lorenz von Ehren og det
tilhørende plantecenter besøges. Planteskolen har en flot hjemmeside www.LvE.de
og deres store plantekatalog kan lånes i bussen. Efter rundvisning i planteskolen kan
der købes hvad pengepung og pladsen i bussen tillader.
Derefter går turen hjemover så vi er i Fredericia ved 19-tiden.
Husk sidste frist for tilmelding er 3. marts 2008 til Carl Jensen.

Nordøsttyskland 2008
Fredag den 23. maj – søndag den 25. maj
Pris:

Ved 20 deltagere: kr. 2500 pr. person
Ved 30 deltagere: kr. 2000 pr. person
Prisen inkluderer: Bustransport, 2 overnatninger i 2 sengs værelser .
Tillæg for enkeltværelse: kr.200

Yderlig oplysning

Carl Jensen
Frederiksberggade 104, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 06 07 eller mobil 21 42 21 61
e-mail: crl@sns.dk

Bindende tilmelding

Indsend tilmeldingstalonen og indbetal depositum på kr. 1000 pr. person
senest den 3. marts 2008 til kasserer Carl Jensen. Betaling på check,
indbetalingskort (fremsendes efter henvendelse) eller bankoverførsel til
reg. nr. 7179 konto 105509-9.

------------------------- og send eller send en mail ---------------------------------------------------------Tilmelding til Nordøsttysklands tur 23. maj til 25. maj 2008.

Medlems nummer: _________

Navn:___________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Telefonnummer:_______________________ E-mail:_____________________________________
Enkeltværelse:  eller dele med ____________________________________________________

