GODT NYTÅR
til alle Medicinhavernes medlemmer og følgere på Nyhedsbrevet.
Tak for opbakningen i året der gik og velkommen til et nyt år som besøgende i
Haverne, hvor der sker noget hele året rundt.

BESØGSREKORD
I 2018
10.380 personer besøgte i 2018
Medicinhaverne, hvilket er en
fremgang på 23% fra året før.
Det er vi meget stolte over, men vi er
også ydmyge, for kommer der lige så
mange i 2019? VI håber det
naturligvis.

GAMLE
GRØNTSAGSSORTER
ER DE SUNDESTE
Dansk forskning viser, at gamle
grøntsagssorter er betydeligt sundere
end moderne grøntsager.
Læs mere og se video

KALENDER
6. februar 2019, kl. 19.00, Borgerhuset i Rudkøbing
Medicinhavernes generalforsamling

NYT FRA HAVERNE

ÅRETS JULEGAVE

Midt i december måned kom der en herlig julegave fra Nordea-fonden på kr. 28.500.
Pengene skal bruges til en smuk fontæne midt i den nyanlagte ”Have for infektion og
immunsystem”.
Det bliver et smukt bødkret trækar, som oprindelig er tegnet af Poul Henningsen
(PH) til Tivoli. Da den kun laves på bestilling, vil der gå nogen tid, før den kan ses,
men der er allerede trukket vand og strøm frem til den.

Sådan bygges Medicinhavernes nye fontæne

EN NY HAVE ER PÅ VEJ
Midt i november begyndte Søren fra haveentreprenørfirmaet Stougaard,
Svendborg, at lægge de røde klinker i Hildegard af Bingen-afdelingen i Haven for
infektioner og immunsystem.
Samtidig har mange af Havegruppens medlemmer haft travlt med at plante i den
nye, spændende have.

PARKERINGSPLADSEN
FÅR ANSIGTSLØFT

Havegruppen arbejder ihærdigt på at
give omgivelserne ved
parkeringspladsen og laden et løft, så
det bliver lige så indbydende som
haverne.
Den 18. december mødte ni raske
gutter – alle pensionister – op for at
plante bøgehække på
parkeringspladsen.
I løbet af foråret går vi videre med at
lægge klinker og sætte nye skilte mm.
op ved indgangen.
Bagefter blev der drukket ”forbedret
kakao” i Laden.

NU OGSÅ MED TOILET
Tirsdag den 30. oktober kunne Bo
Nissen, formand for Trafik- Teknik- og
Miljøudvalget i Langeland Kommune,
officielt indvie Medicinhavernes nye,
handicapvenlige toilet, som kommunen
af turismehensyn har ydet et tilskud
på 100.000 kr. til.
Indvielsen blev fejret behørligt,
såmænd også med en ode til dasset.
Læs mere

FORÅRSBEBUDER
Den vidunderlige, varme sommer 2018
og det milde efterår vendte op og ned
på planternes rytme.
Derfor kan man lige nu se en japansk
kvædebusk i blomst i Medicinhaverne.

JULEKALENDEREN
BLEV GODT
MODTAGET

Bag Medicinhavernes julekalender stod
Lise Munk og Helle Ravn, og vi vil
gerne takke de mange som fulgte
julekalenderen. Tak til hver og en,
som sendte os rosende ord.
I løbet af december fik vi mange, nye
læsere. Velkommen til jer alle.
Vi håber, at alle I nuværende 419
nyhedsbrevsmodtagere har lyst til at
fortsætte med følge med i
Medicinhavernes gøren og laden.
Nyhedsbrevet vil blive udsendt 10-12
gange årligt.
De fire heldige vindere af bogen
”Medicinhaverne i Tranekær. En
medicin-botanisk park” i
Medicinhavernes julekalender var: Poul
H. Nielsen, Jesper Brandt, Mette
Kokborg og Birger H. Hansen.
Hele julekalenderen kan stadig ses på
www.medicinhaverne.dk

Medlemsskab
Medicinhaverne har 269 husstandsmedlemmer, som
i disse tager modtager en mail med opfordring til at
forny medlemskabet. Opbakningen har stor
betydning både økonomisk, og når vi søger
fondsmidler.
Det koster 200 kr årligt per husstand at være
medlem, og det giver gratis adgang til haverne og
rabat på kurser, foredrag og andre arrangementer,
som vi har 10-15 af hvert år samt en særlig gratis
guidet tur.
Tryk her, hvis du vil være medlem

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,kan du framelde dig her.

Du er tilmeldt Medicinhavernes nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udsendes 10-12 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
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