Velkommen til Medicinhavernes nyhedsbrev.
Vi kan kigge tilbage på en usædvanlig lang, tør og solfyldt sommer med rekordbesøg
i haverne.
Nu har vi endelig fået regn, planterne har rettet sig op, og det er blevet tid til høst og
plantning. Men også tid til at tilbringe aftnerne med indendørs aktiviteter.
Vi starter på onsdag den 5. september med formand Helle Ravns foredrag om
landbohaven gennem 300 år. Man kan stadig nå at melde sig til.

Fra grønkål til artiskok
– Landbohaven gennem 300 år
Onsdag den 5. september kl. 19.00 i Borgerhuset i Rudkøbing holder Helle Ravn,
formand for Medicinhaverne, etnolog og forhenværende museumsinspektør,
foredrag for alle interesserede om Landbohavens udvikling gennem 300 år.
Helle Ravn, der har skrevet talrige bøger om havers kulturhistorie, ledsager sit
foredrag med mange billeder, hvoraf en del er fra langelandske haver.
”For 300 år siden var grønkålen den vigtigste plante i landbohaverne – i dag dyrkes
der ofte eksotiske afgrøder som artiskokker, figner og tomater”, fortæller Helle Ravn.
Læs mere om foredraget her

Pris for medlemmer af Medicinhaverne 30 kr., ikke medlemmer 50 kr.
Tilmelding til medicinhaverne@mail.dk eller ved SMS til 21847822

KALENDER
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

Ole Due Pedersen med et af de nye skilte, der netop er kommet op ved indgangen til alle
haver.

Nye skilte
Ole Due Pedersen er manden, som har lavet og på bedste vis hele tiden har styr på
Medicinhavernes database over alle planterne.
Det er også Ole Due, der researcher på planternes medicinske virkning og skriver
tekst til alle vores planteskilte. På billedet ses han med et af de nye skilte, der
netop er kommet op ved indgangen til alle haver.
Skiltene rummer en planteliste med navn på alle planter på dansk og latin. Det er
desuden forsynet med et dronebillede af haven, hvor de enkelte bede er inddelt
efter bogstaver, hvilket gør det nemt for gæsterne at finde de planter, de måske
især vil vide mere om.

Grethe plukker havtorn i Haven for

Der er også solsikker og pyntegræskar til

fordøjelse, stofskifte og ernæring

salg for tiden

SENSOMMERGUF

Her sælger vi marmelade af de bær, vi
kan plukke i Medicinhaverne, bl.a.

Hold øje med “marmeladeskabet” i

brombær, solbær, hyben og havtorn.

planteboden ved indgangen til

Og du behøver ikke have kontanter

Medicinhaverne.

med. Der kan betales med MobilePay.

UBUDNE GÆSTER
ØV, ØV, ØV. Nogen har natten til den
23. august ødelagt betalingsrøret ved
indgangen til Medicinhaverne og stjålet
de penge, som gæster i haven har
betalt i entre.
Tyveriet blev naturligvis meldt til
politiet, og kun takket være, at et
flittigt medlem af Havegruppen kom
om morgenen for at arbejde en ekstra
dag, blev tyveriet opdaget meget
hurtigt.
Det meste af dagen gik med at få

reetableret vores "Betalingskasse",
som i løbet af september vil få en
bedre placering. Fremover bliver
kassen tømt hver aften, og det samme
gør kassen for plantesalg.

En glad kasserer Ole (højre) og den tidligere formand Bjarne (venstre) deler is ud

EN GOD NYHED
Den 21. august under havegruppens fælles frokost i laden kunne kasserer Ole F.
Jacobsen fortælle, at vi havde passeret hele sidste års samlede entreindtægter.
Medicinhaverne vil komme til at slutte 2018 med en budgetoverskridelse af de
gode. Det blev fejret med is til hele havegruppen.

Kaj stamper den nye belægning med slotsgrus i Haven for nervesystem og bevægeapparat

SLOTSGRUS PÅ STIERNE
På grund af tørken har der i år været problemer med, at gangenes grus blev så
løst, at man ikke kunne komme rundt i Haverne med en kørestol eller en rollator.
Vi er gået i gang med at udskifte gruset på alle stier i Medicinhaverne til det mere
stabile slotsgrus. Det er en bekostelig affære, men slotsgrus skulle være det
ypperste inden for grusbelægning. Det er udviklet i samarbejde med Københavns
Universitet og fås kun i en enkelt grusgrav på Sjælland.
Vi håber, at slotsgruset fremover vil gøre livet lettere for kørestols- og
rollatorbrugere og for havegruppen, som sørger for holde haverne og stierne fri for
ukrudt.

VÅD VANDRING
Den 11. august fik godt 30 deltagere
en interessant – og våd – eftermiddag
i selskab med dr. pharm Leon
Brimer og biologilærer Claus Dalskov,
der viste rundt i naturen bag Tranekær
by på jagt efter medicinplanter.

Det var endnu solskin, da deltagerne
mødtes på parkeringspladsen ved
Tranekær Kirke for at lægge ud på
den godt to kilometer lange tur.

Medicinplanteinteresserede giver ikke
op på grund af en smule regn. Claus
Dalskov (med paraply og i ternet
skjorte) fortæller om planten, som
tidligere hed “Dansk ingefær”. Den har
intet med ingefær at gøre og har
derfor officielt skiftet navn til Dansk
arum.

Kaffe-kringle-stop i Skærup ved Vejle

HAVEGRUPPEN PÅ TUR
Alle i Medicinhaverne arbejder ulønnet,
og som tak for det store arbejde,
bliver medlemmer af havegruppen
hvert år inviteret på en
sommerudflugt.
Turen i år gik den 7. august til

Karpedammen i Den Kreative Have

Botanisk Have i Aarhus, parken ved
Marselisborg Slot og til den privatejede
have “Den Kreative Have” i Haldrup
ved Horsens.

Sidste stop på havegruppens
sommerudflugt var hos John Andersen
og “Den Kreative Have” i Haldrup ved
Horsens.
Her fortæller John om sine kostbare
koikarper, der nu er beskyttet af et
elhegn. Det blev sat op for nylig, efter
at han en morgen kom ud og fandt syv
af sine flotte fisk skambidte og døde.
John mener, at en odder fra et
nærliggende vandløb er synderen.

Det har været et godt vinår i år. Medicinhavernes druer er klar til høst

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

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 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
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