
  

Velkommen til Medicinhavernes nyhedsbrev 

 

Og velkommen til alle vores nye læsere, som er strømmet til. Hele 530 er nu 

tilmeldt nyhedsbrevet. 

 

Den næste måned byder på mange spændende aktiviteter i og udenfor 

Medicinhaverne. I weekenden er Medicinhaverne og Langeland repræsenteret på 

CPH Garden 2019 i Ballerup, på tirsdag inviterer vi til historier om hekseplanter i 

Medicinhaverne, og lørdagen efter åbnes tolv unikke langelandske haver for 

offentligheden. 

 



 

Desuden er der masser af rundvisninger i Medicinhaverne i løbet af sommeren. 

Men en tur på egen hånd er også en fin oplevelse. Alle roserne står lige nu i fuldt 

flor, og man møder den ene herlige duft efter den anden, når man går rundt.  
 

  

 

Sankthansaften flyver heksen til 

Bloksbjerg, og hun lander igen  

 

Tirsdag 25. juni kl. 

19.00 

i Medicinhaverne i 

Tranekær 
 

   



 

 

Hvem har lyst til at smage hendes 

heksedrik? Eller er det bedre med en 

engledrik? 

 

Tirsdag 25. juni kommer der nemlig 

både en heks og en engel i 

Medicinhaverne. Og endelig, endelig 

tør en heks fortælle om nogle af de 

planter, som hekse har brugt gennem 

tiden for at flyve til Bloksbjerg. Efter 

sankthans er hun nemlig ikke bange 

for at blive futtet af på bålet. Til 

gengæld vil en hvid engel så fortælle 

om de samme planters gode 

medicinske egenskaber. 

 

Det koster 75 kr. inkl. entré. for ikke-

medlemmer. Medlemmer har som 

bekendt gratis adgang til 

Medicinhaverne og slipper derfor med 

45 kr. 

 

Husk tilmelding på helleravn@gmail.com 
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LANGELANDS UNIKKE HAVER 
 

Lørdag 29. juni og lørdag 24. august kl. 10-17 
  

Den svenske haveguru Hannu Sarenström, der nu bor på Langeland, og 

havehistoriker Helle Ravn er gået sammen med turistchef Anne Mette Wandsøe om 

at stå for åbning af nogle af Langelands unikke haver. Hannu har tidligere været med 

til noget lignende, og med tiden blev det en stor succes. 

  

Kør en tur rundt på Langeland og oplev en eller flere af øens unikke haver. Hele tolv 

haver er tilmeldt i år fra Lohals i nord til Bagenkop i syd. 

 

Nogle haver er arkitekttegnede, andre traditionelle historiske haver, i nogle haver er 

der en overflod af blomster, mens andre elsker naturens vilde planter. De er alle 

drømmehaver, og ikke to er ens, for selv hvis de er anlagt ens, bliver de i praksis 

forskellige. 

 



 

Vores egne Medicinhaver er naturligvis også 

Læs mere om stederne og haverne her 

 

 

KALENDER 
   

20.- 23 juni kl. 10-18 

CPH GARDEN 2019, Ballerup 

Medicinhaverne er en del af Hannu Sarenströms stand på Haveselskabets udstilling 

CPH GARDEN. Desuden holder  Medicinhavernes formand Helle Ravn og hendes 

mand Peter Dragsbo foredrag om danske haver fredag i Taletelt 2. 

Læs mere 

 

Tirsdag 25. juni kl. 19.00-20.30 i Medicinhaverne 

Heksen og englen viser rundt og fortæller 

Rundvisning med Englen og Heksen, der fortæller om hekseplanter, som samtidig er 

medicinske. Helle Ravn er heksen og Gitte Dalsgaard er englen. 

 

TEMARUNDVISNINGER i Medicinhaverne 

HUSK tilmelding til helleravn@gmail.com til alle temarundvisningerne 

 

Mandag 8. juli kl. 15.00-16.30. Bl.a. om frugt og bær med gavnligt indhold. v. Jann 

Poulsen 

Mandag 15. juli kl. 15.00-16.30 Bl.a. om alkohol og planter. v. Annie Andersen 

Mandag 22. juli kl. 15.00-16.30 Rundvisning. v. Dorte Meyer 

Mandag 29. juli kl. 15.00-16.30 Bl.a. gamle grøntsagssorter ved Helle Ravn. 

Mandag 5. august kl. 15.00-16.30 Bl.a. "Hildegard af Bingen” v. Lene Sjørup 

 

 

GRATIS RUNDVISNINGER FOR MEDLEMMER ved Gitte Dalskov 

 

Onsdag 17. juli 2019, kl. 15.00-16.30 

Fredag 19. juli 2019, kl. 15.00-16.30 

Onsdag 31. juli 2019, kl. 15.00-16.30 

Fredag 2. august 2019, kl. 15.00-16.30 



 

 

Medlemmer deltager gratis. For andre er prisen 75 kr. pr. person. 

Tilmelding til gittedalskov@hotmail.com. 

 

Mandag 4. november kl. 19.00 – 21.00 Om Hildegard von Bingen. 

Rudkøbing Borgerhus. v. Annie Andersen & Lene Sjørup 

 

 

 

 

NYT FRA HAVERNE 
 

 

Et vådt, men velbesøgt plantemarked 

Det var koldt og regnfuldt ved Medicinhavernes plantemarked søndag den 26. maj. 

Men trods det lidt kedelige vejr, blev det for andet år i træk til en ny 

publikumsrekord med 542 besøgende i løbet af fire timer. 

  

De 24 stande havde meget forskelligt at byde på, så handlen var også god, og der 
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blev båret mange planter, fuglekasser, drejede træting, asparges og honningglas 

hjem.  

  

 

Ny betalingspavillon 

Ved indgangen til Medicinhaverne er 

der blevet rejst en ny pavillon, hvor 

besøgene (medlemmer har gratis 

adgang) for fremtiden skal betale. 

 

Takket være en donation fra 

Rudkøbing Borgerforening blev 

pavillonen anskaffet. 

 

Tre af Havegruppens pensionister - 

Jørgen Fischer, Jens Jakob Rabjerg og 

Bent Bundgaard lagde et meget stort 

arbejde i at lægge et klinkegulv i 

pavillonen. 

   

 

I Medicinhaverne går vi aldrig glip af 

en fest. Så på havedagen tirsdag den 

18. juni blev pavillonen indviet på 

behørlig vis med snoreklipning, kage 

og bobler.  

 



 

Fine, nye bænke 

 

Tove fra Sydlangeland, en af 

Medicinhavernes trofaste private 

sponsorer, har foræret fire bænke til 

Haven for infektioner og Hildegards 

Have. 

   

 

 

Leg i haverne 

 

Takket være Jan er det nu slut med at 

kede sig, hvis man er et barn eller 

barnebarn, der er med familien i 

Medicinhaverne. 

 

Jan har brugt vinteren på at udtænke 

og udforme en leg, som alle kan 

deltage i. 

 

Læs mere. KLIK HER. 

   
 



 

Pause 

Myntetepause i Haven for fordøjelse, 

stofskifte og ernæring med 

smagsprøver på Jyttes hjemmebagte 

quinoabrød og Bentes – næsten – 

sunde chokoladeguf. 

 

Det er ikke hårdt arbejde alt sammen 

   
 

 

En af havernes 

mange kompetencer 

 

Kurt er pensioneret maskinarbejder og 

kreativ, så han lavede da lige et par 

plantestativer, da vi fik brug for sådan 

et par. 

   

 

 



 

 

 

 

 

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 

Redaktør: Lise Munk 

Tekst og billeder: Lene Anker og Helle Ravn  
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