Velkommen til Medicinhavernes nyhedsbrev, som fortæller om kommende aktiviteter
og livets gang i haverne.
Vi håber du har lyst til at læse med.
Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne til at tilmelde sig nyhedsbrevet.
Medlemmer får automatisk nyhedsbrevet, når de melder sig ind i Medicinhaverne.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, bedes du venligst framelde dig her.

STIGENDE BESØGSTAL
Om det er stegende hedt og tørke eller surt regnvejr betyder åbenbart ikke det
store for turisterne, for Medicinhaverne i Tranekær har for andet år i træk stor
stigning i besøgstallet.
Per 1. august i år havde Medicinhaverne en fremgang af betalende besøgende på
næsten 40 % i forhold til 2017. Der har nemlig været omkring 5.100 betalende
gæster, og hertil skal der lægges gratister ved de forskellige arrangementer samt
de besøgende børn, for børn under 18 år har gratis adgang.
Sidste år havde Medicinhaverne, trods den regnfulde sommer, per 1. august en
stigning på18 % af betalende besøgende i forhold til året før. I 2017 var der
omkring 8.400 besøgende. Besøgstallet stiger stille og roligt år for år, så vi
forventer at komme op på mere end 10.000 besøgende i 2018.

UKRUDTSVANDRING I TRANEKÆR

Leon Brimer og Claus Dalskov vil gerne vise og fortælle om medicinplanter rundt i naturen bag
Tranekær by lørdag d. 11. august kl. 14 - ca. 16.
Program:
Vi mødes på parkeringspladsen ved Tranekær kirke, lørdag d. 11. august, kl. 14
Via kirkegården går vi bag om byen, ad Åsøvej til Øhavsstien og videre på den mod Strandbyvej og
ender i haven til Slotsgade 19, hvor der ses på det gode udvalg af have-ukrudtplanter med
medicinsk virkning, mens der afsluttende serveres kaffe/te.Turen er på ca. 2 km og kræver ikke
andet end interesse og gode gåsko.
Pris:
Turen koster 30 kr for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:
Tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk eller sms på 21847822
Turledere:
Leon Brimer, medforfatter til bogen, Danmarks vilde Lægeplanter
Claus Dalskov, tidl. biologilærer og bosiddende i Tranekær

KALENDER
11. august kl. 14 til ca. 16.
Medicinplanter i naturen bag Tranekær by
Ved Leon Brimer og Claus Dalskov
Se yderligere info her over.
Husk tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk eller sms på 21847822.
12. august kl. 16, Medicinhaverne
Gratis særrundvisning for medlemmer af Medicinhaverne
ved Gitte Dalskov, Tranekær.
Tilmelding til Gitte på gittedalskov@hotmail.com.
Se hvordan du bliver medlem. Klik her.
5. september kl. 19.00, Borgerhuset i Rudkøbing
“Landbohaver gennem 300 år”

Foredrag ved Medicinhavernes formand, Helle Ravn.
1. november, kl. 19.00, Borgerhuset i Rudkøbing
“Nutidig brug af planter i medicin"
Foredrag bl.a. om bitre grøntsager og om stevia til diabetes 2-patienter”
ved professor Per Bendix Jeppesen, Aarhus Universitet.
6. februar 2019, kl. 19.00, Borgerhuset i Rudkøbing
Medicinhavernes generalforsamling

NYT FRA HAVERNE

Mon der gemte sig en af sporlegens
havenisser inde mellem planterne?

SPORLEGE
I juli måned havde Medicinhaverne for
Det er godt, at der kun står tre ord på

første gang arrangeret rundvisninger

skiltet

med forskellige temaer, og det var
tydeligt, at de forskellige temaer tiltrak
forskellige grupper af besøgende.
I år var der blandt andet en dag med

to forskellige sporlege for børn.
Varmen gjorde, at alle børn fik
præmier – nemlig hver en is, og det
var populært.

De sidste havemøbler har fået en
omgang, brædderne er væk, og der er
ikke længere rod i krogene

LADENS ANSIGTSLØFT
I år har vi fået renoveret af de mildest
sagt kaotiske og mangelfulde forhold i
Laden, hvor vi opbevarer redskaber og
har vores yderst primitive frokoststue.
Laden var oprindelig en maskinlade,
men nu er væggene kalkede, der er
orden i redskaberne – og snart vil der
også være et toilet, som både
besøgende og Havegruppens
medlemmer kan bruge.

Kejsertræets enorme blade beundres

TØRKEN DRILLER
KØRESTOLENE
Langt de fleste af Medicinhavernes
gæster er overordentlig tilfredse efter
et besøg.
Rent faktisk har der kun været to
klager, som begge skyldes, at det er
meget vanskeligt at komme frem ad
stierne i kørestol denne sommer. Også
det skal tørken have skylden for, idet
stiernes grus næsten bliver som sand.
Medicinhaverne har taget kritikken
alvorligt, så i første omgang
reklameres der ikke længere med, at
stedet er handicapvenligt.

GANG I BOGSALGET
Den 9. juli udgav Medicinhaverne sin første bog om
godt 60 medicinske planter og om plantemedicinens
historie, og den sælger rigtig pænt.
”MEDICINHAVERNE I TRANEKÆR. En medicinbotanisk park” er på 187 sider og koster 195 kr.
Den er til salg hver tirsdag i Medicinhaverne mellem
kl. 10 og 13.30.
Den kan også købes hos Bog og Ide, Rudkøbing,
Restaurant Generalen og Café Orangeriet i
Tranekær, Bog & Ide i Svendborg. og hos Naturama
i Svendborg.
Hvis du vil have den sendt, kan den købes ved at
indbetale 195 kr. plus forsendelse 55.00 kr. i alt
250 kr. til denne konto 0860 – 8159627447. Man
kan også betale med MobilePay nr. 26047. Husk
samtidig med indbetalingen at sende en mail til
medicinhaverne@mail.dk med det navn og den adresse,
du vil have bogen sendt til, så vil den blive sendt,
når pengene er gået ind på Medicinhavernes konto.
Læs mere om bogen her

Hvad skal hun mon der?

Medlemsskab
Har du lyst til at blive medlem af Medicinhaverne i
Tranekær?
Det koster 200 kroner per år og giver gratis adgang
til haverne for hele husstanden.
Bliv medlem her

Du er tilmeldt Medicinhavernes nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udsendes cirka 6 gange årligt.

Tilmeld Medicinhavernes Nyhedsbrev
Afmeld Medicinhavernes Nyhedsbrev

Følg også Medicinhaverne på
http://medicinhaverne.dk/
eller på Instagram: instagram.com/medicinhaverne_tranekaer/
eller på Facebook: Medicinhaverne Tranekær

Nyhedsbrevet udsendes af
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær
medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
Redaktør: Lise Munk
Tekster: Helle Ravn

