Velkommen til
Medicinhavernes nyhedsbrev
Medicinhaverne i en corona-tid
Danmark er for tiden på vågeblus, men til gengæld er det oplagt at bruge tiden til
at gå en tur i Medicinhaverne, hvor der allerede er mange planter, der blomstrer.
Coronaen har til gengæld betydet, at Medicinhaverne har måttet aflyse både
beskæringskursus med Jann Poulsen og podekursus med Peder Lollesgaard.

MEDICINHAVERNE PÅ LANDKORTET
Medicinhaverne har om kort tid eksisteret i 12 år, og i denne vinter ser det ud til,
at vi endelig er 'kommet på landkortet'.
Vi har fået mange henvendelser om faktuelle spørgsmål og forespørgsler om
samarbejde. Blandt andet:
- er medierne begyndt at henvende sig uopfordret til os
- er der blevet optaget fjernsyn, som sendes på DR 1 til efteråret
- kommer bladet Isabellas med omtale og billeder
- kommer alle elever på Nordskolen i løbet af foråret i Medicinhaverne, og skolen er
interesseret i et eventuelt samarbejde
- er der kommet forespørgsel om vores bog til det islandske medicin-historiske
museum Nesstofa

KALENDER
Året rundt fra solopgang til solnedgang
Medicinhaverne er åbne for publikum
entré: 50 kr, børn under 18 og medlemmer har gratis adgang
Lørdag den 4. april Beskærekursus AFLYST
Søndag den 24. maj kl. 11-15 i Medicinhaverne, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær
Plantemarked
Læs mere her
Gratis adgang
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær.
Lørdag 27. juni 2020 kl. 10.00 – 17.00
Unikke haver på Langeland
Medicinhaverne og 10-15 private haver på Langeland åbner for publikum
Sæt kryds i kalenderen - yderligere information følger
Lørdag 22. august 2020 kl. 10.00 – 17.00
Unikke haver på Langeland
Medicinhaverne og 10-15 private haver på Langeland åbner for publikum
Sæt kryds i kalenderen - yderligere information følger

MÅNEDENS TRÆ:
KIRSEBÆR-KORNEL (Cornus mas)
Det smukke lille træ eller busk Kirsebærkornel har massevis af små gule blomster, som
er samlet i kvaste. Det er i år allerede på det sidste her i marts, men de fleste år er den
først ved at springe på dette tidspunkt. Bladene springer ud længe efter træet er
afblomstret.
I Kongens Have i København står der flere store træer, oftets ses den som buske, der til
tider endda er plantet som en hæk.
De mørkerøde kirsebær er modne i august-september, men de er sure.
i Sydøsteuropa bruges de til marmelade og saft eller til fremstilling af raki. Bærrene har
et meget højt indhold af vitamin-C. De er små med en relativt stor sten. Der er dog
fremavlet sorter med lidt større bær.
Kirsebærkornel undersøges aktuelt for, om den kan bruges i behandling af diabetes,
fedme og forhøjet kolesterol.
Helle Ravn

NYT FRA HAVERNE
I slutningen af februar var det stadig
lidt for koldt til at arbejde i haverne,
men medlemmer af havegruppen
mødte alligevel op for at klargøre
havemøblerne.
Dem har vi jo af gode grunde mange
af, og de er alle af træ. Vi har været
heldige at få foræret mange af dem.
Tirsdag den 10. marts var årets første
officielle arbejdsdag. Den bød på regn
og fem grader for havegruppen.
Det blev en kold og våd omgang, selv
om man som Ille her var klædt godt
på.

Tirsdag den 17. marts slog Jørn græs
for første gang i år.
I 2019 skete det den 2. april og i 2018
den 1. maj.
Det er da en forskel, der vil noget.

I disse conorona-tider
I forbindelse med opsætningen af en ny port i laden har vi fået stillet en lift gratis
til rådighed af det langelandske tømrer- og murerfirma TTS. Stor tak til TTS for den
gestus.
Selv i disse så alvorlige og skræmmende coronavirus-tider måtte vi trække lidt på
smilebåndet af liftens navn: Corona.
Og på et skilt i den anden ende af maskinen, kunne man læse en meget aktuel
besked: Pas godt på dig og dine kolleger! Og det gør vi helt sikkert også.
Vi sørger for at holde god afstand, og den fælles frokost i laden er aflyst, ligesom
der ikke er så mange frivillige i haven ad gangen.

NYT OPLAG PÅ VEJ
Bogen ”Medicinhaverne i Tranekær –
en medicin-botanisk park” blev for 1½
år siden trykt i 700 eksemplarer, og
alligevel er den nu totalt udsolgt.
Ole Due Pedersen har redigeret en ny
udgave, som er på vej til trykkeriet.
Så om kort tid er 500 eksemplarer klar
til salg.

BOOK EN BOD PÅ MEDICINHAVERNES PLANTEMARKED
Søndag 24. maj 2020 kl. 11-15 afholder Medicinhaverne sit årlige plantemarked.
Hvis du har planter, frø eller andre haverelaterede ting i overskud og lyst til at få
en gratis stadeplads, kan du tilmelde dig ved at kontakte tovholder Kirsten
Jørgensen via mail: kirsten62@sydfynsmail.dk
Tilmelding senest d. 17. maj.

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 fra begyndelsen af marts til slutningen af
november.
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. Vi spiser fælles frokost klokken 12.30.
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

Medlemsskab
Medicinhaverne har 332 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: Bente Wulff, Ole Flintegaard Jacobsen, Ole Due Pedersen, Lene Anker og Helle
Ravn
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