Den nye have for infektioner og immunsystem med Hildegard von Bingen haven i midten bliver gjort færdig i
år. Dronefoto: Ole J.

ENDNU ET GODT ÅR ER GÅET
Onsdag den 6. februar afholdt Medicinhaverne sin årlige generalforsamling.
Helle Ravn fortalte i sin formandsberetning, at målet for 2018 var at koncentrere sig
om aktiviteter for publikum og arbejde på de indre linjer, så året ikke blev så hektisk
som det foregående.
Alligevel blev det et travlt og udbytterigt år med både medlems- og besøgsfremgang
og en masse forbedringer i og omkring Medicinhaverne.
Der blev afholdt 16 offentlige arrangementer, den store lade blev renoveret og fik nyt
toilet, der blev anlagt en ny have, alle planter blev gennemgået og 172 nye skilte
skrevet, ja endog en bog om Medicinhaverne blev det til.
Alle de mange tiltag kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi vi har en aktiv
havegruppe på 48 gæve kvinder og mænd, og fordi en række fonde og kommunen

har hjulpet os med tilskud til vand, kloakering og toilet, skilte, bogen, børneaktiviteter,
vandfontæne, stole, planteindkøb, publikumsaktiviteter, græsslåmaskine og ikke
mindst anlæg af den nye ”Haven for infektioner og immunsystem”.
Læs hele formandsberetningen for 2018 her

HAVERNE I VINTERDRAGT
Godt nok har vi knapt nok fået sne i denne vinter, men for de morgenfriske er det
et betagende syn at gå en tur i Medicinhaverne først på dagen.

Der ligger ofte den smukkeste rim på træer og buske, og er der tilligemed sol,
stråler rimen som diamanter.
Vores eucalyptustræ i Haven for Hjerte og Kredsløb var blevet så stort, at vi i
efteråret lod det blive stående i jorden. Smukt ser det ud med rim - men vi er
spændte på, om det overlever vinteren.

VIL DU VÆRE MED I HAVEGRUPPEN?
I takt med at Medicinhaverne vokser, har vi brug for flere hænder.
Havegruppen mødes hver tirsdag klokken 9.30-12.30 i sommerhalvåret.
De frivillige er fordelt i forskellige grupper, der passer de enkelte haver og
arboretet, men der er mange andre ting, der skal gøres, som at slå græs, male
havemøbler, og holde orden i laden og haverne.
Arbejdsopgaverne er mange og meget forskellige og alt administrativt arbejde
udføres også af frivillige. Der er ingen regler for hvor meget arbejde, du skal lægge
i Medicinhaverne.
Læs mere her

KALENDER
Onsdag den 27. februar kl. 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing
Foredrag om gamle sorter køkkenurter før 1950 ved Svend Erik Nielsen.
Læs mere her
Pris 30 kr. for medlemmer, 50 for ikke-medlemmer.
Tilmelding til medicinhaverne@mail.dk
Lørdag den 16. marts kl. 10-12 i Borgerhuset, Rudkøbing
Podekursus - lær at pode frugttræer
Læs mere her
Pris: 50 kr. for medlemmer, 75 for ikke-medlemmer samt 25 kr. pr. podet træ.
Tilmelding senest 14. marts til medicinhaverne@mail.dk eller på 21847822
Lørdag den 16. marts kl. 11-12.30 i Borgerhuset, Rudkøbing
Frøbytning - kom med dine egne spiredygtige frø og få nogle andre med hjem.
Fri entré - ingen tilmelding
Lørdag den 6. april kl. 10 i Medicinhaverne, Tranekær
Beskærekursus
Underviser Jann Poulsen. Pris medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 75 kr.
Tilmelding til medicinhaverne@mail.dk eller på 21847822
Søndag den 26. maj kl. 11-14 i Medicinhaverne, Tranekær
Plantemarked
Gratis adgang
Alle kan mod forud tilmelding hos Kirsten Jørgensen (kirsten62@sydfynsmail.dk)
stille en bod med planter op gratis.

NYT FRA HAVERNE

MASKINPARKEN UDVIDET
Medicinhaverne er blevet ejere af en
yderst nyttig traktor. Den lille
Ferguson 35, som Medicinhaverne har
været så heldige at kunne leje i flere
år, er blevet købt.

Den er enormt nyttig, når der skal
transporteres kompost, flis,
havemøbler mm.
Her med Ole J. bag rattet på en dag,
hvor der skal plantes 100 træer og
buske.

PLANTEPLANER
Annie Andersen, Jann Poulsen og Ole
Due har fundet ud af, hvilke planter
der skal stå i den klinkebelagte
"Hildegard von Bingen" have.
Så snart det bliver forår, bliver den
beplantet med to forskellige planter i
hvert af de kvadratiske bede.

FRØPAKNING
Ca. 250 pakker blev det til i alt. Når
havegruppen igen begynder at arbejde
i haverne - formentlig midt i marts vil det være muligt at købe
beskrivelser af de gamle sorter blandt andet grønkål og rødbeder,
som vi dyrker i Haven for fordøjelse,
stofskifte og ernæring.
Videnskabelige forsøg har vist, at de
gamle sorter er sundere end moderne
grøntsager.
Læs mere her

Medlemsskab
Medicinhaverne har 270 husstandsmedlemmer, og
vi kan godt være flere. 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.
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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