Gerlevparkens
Venner

Fonden for Træer og Miljø:
Formand for repræsentantskabet: Katherine Richardson.
Forretningsudvalget består af: Niels Juhl Bundgaard, Jette Dahl Møller, Torben
Leisgaard, Elzélina van Melle og Hans Erik Lund (kontaktperson).

Hvis du vil være en af Gerlevparkens Venner så kontakt:
Enten
Hans Erik Lund
helund@helund.com
40 25 08 35

Eller
Anne Friis Møller
annefm@mail.dk
51 0 16 20

Vil du støtte Gerlevparkens Venner økonomisk, så overfør et beløb via
MobileShop (NB: består kun af 5 cifre): 11411.
Udgave: 7, 2018-06-18

Foto: HEL

Om Gerlevparken:

Velkommen som Gerlevparkens ven

Gerlevparken ligger på Lyngerupvej 23, Gerlev, 3630 Jægerspris.

Det har gennem tiden været meget bekosteligt for Fonden for Træer og Miljø
at udvikle og vedligeholde parken og dens rosensamlinger.

Parken er 10 ha, og ejes af Fonden for Træer og Miljø, som blev oprettet i 1974.
Fonden overtog parken i 1979 fra Aage Kann Rasmussen, der havde været direktør
for store entreprenørvirksomheder i udlandet i en årrække.
Formålet med Fondens overtagelse af Gerlevparken var at udføre forskning og
formidling om træer sammen med bla. Landbohøjskolen og Arboretet.

Selv om Fonden har modtaget støtte til vedligeholdelsen fra Jægerspris og
senere Frederikssund Kommune, har tilskuddene de seneste år ikke svaret til
udgifterne.

Aage Kann Rasmussen havde ejet parken i en snes år, og havde plantet en række
træarter, heriblandt en tjørnesamling med over 100 arter.

Fonden har i en årrække ikke fået nævneværdige afkast af den beskedne og
båndlagte formue, og har således kun i begrænset omfang kunnet yde støtte
til plantning af træer i overensstemmelse med Fondens formål.

Skoven nordvest for den gennemgående vej er etableret sidst i 1800-tallet af Ole
Thygesen.

Vi håber derfor, at du vil være med til at yde støtte til eller vedligeholde og
dermed bevare Gerlevparken.

I en lysning i skoven havde bla. cirkus Benneweis i en årrække opstillet deres vintertelt. I skoven er der mod nordøst en fredet dysse, Møllehøjen.

Kort sagt: være en af Gerlevparkens Venner.

I det sydlige område blev træsamlingen, som egentlig er en skovtypesamling,
etableret i 1987. Skovtyperne består af birk, fyr, røn, eg, elm, lind, bøg og ask, og
med forskellige indblandede træarter, i alt var der ca. 75 arter af hjemmehørende
danske træarter, og alle fra udvalgte danske bevoksninger.
I det åbne område blev der i en periode udført forsøg med forskellige
træarters evne til at tåle vejsalt, hvilket resulterede i en stor rapport,
som i vid udstrækning er anvendt af kommunale driftsorganisationer.
På foranledning af Dronning Ingrid, der var Fondens protektor, blev Vald. Petersens historiske rosensamling i 1985 flyttet fra planteskolen i Løve på Vestsjælland
til Gerlevparken, så samlingens fremtidige eksistens var sikret.
Et par år senere blev der etableret en samling af Poulsens forskellige hybridroser,
hvoraf den ældste er fra 1912.
Mellem de 2 rosensamlinger er der bede med parkroser (botaniske roser).
I alt er der omkring tusinde arter eller varieteter.
Rosensamlingerne anses for at være noget helt unikt, også på verdensplan, og
rosensamlingerne er et af udflugtsmålene ved verdenskongressen om roser 1. juli
2018.

Vi forventer, at du som en af Gerlevparkens Venner:
− sammen med andre Venner vedligeholder en del af Gerlevparken.
Det kan være rosen- eller træsamlinger, plæner, hække, bænke, skilte
eller andet, der har behov for en kærlig hånd
− med glæde og stolthed fortæller om parken og arbejdet til parkens
besøgende og din omgangskreds
− samarbejder med Fonden for Træer og Miljø, og bidrager til Fondens
formål om at udbrede kendskabet til træer og miljø
− kommer med forslag til forbedringer af parken eller af vedligeholdelsesarbejdet
− er klar over, at du ikke bliver aflønnet for din indsats.
Af Fonden kan du forvente:
−

at du betragtes som en af Gerlevparkens Venner, uanset hvordan eller
hvor meget du kan hjælpe os.

Gerlevparken er til stor glæde for mange mennesker fra både Danmark og udlandet.

Hjemmeside:

Parken er privat ejet, men der er offentlig adgang i dagtimerne.

http://www.fondenfortraeerogmiljoe.dk/side.asp?ID=4
http://www.gerlevparken.dk

Facebook:

https://www.facebook.com/gerlevparken?fref=ts

