
 

  

  



 

Velkommen til 
Medicinhavernes nyhedsbrev 
 

  

Duftende roser, skyggefulde havegange, farvestrålende staudebede og grøntsager i 

vækst. Midsommeren brager igennem og med de seneste ugers regn, sol og varme 

står planterne og haverne nu struttende og lokker til besøg. 

 

Det er der råd for, for på lørdag den 27. juni klokken 10-17 åbnes tolv unikke 

langelandske haver for publikum. 

 

Udover Medicinhaverne i Tranekær kan du opleve og inspireres af elleve skønne og 

meget forskellige haver, som ligger spredt ud over hele øen. Læs mere om 

arrangementet her eller længere nede i nyhedsbrevet. 

 

Rigtig god sommer!  

 

 

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

entré: 50 kr, børn under 18 og medlemmer har gratis adgang 

 

Lørdag 27. juni 2020 kl. 10.00 – 17.00 

Unikke haver på Langeland 

Medicinhaverne og 10-15 private haver på Langeland åbner for publikum 

 

Mandag 27. juli kl. 13.00 

Frugter og bær 

Guidet tur med Jann Poulsen i Medicinhaverne 

 

Mandag 10. august kl. 13.00 

Frugter og bær 



 

Guidet tur med Jann Poulsen i Medicinhaverne 

 

Lørdag 22. august 2020 kl. 10.00 – 17.00  

Unikke haver på Langeland 

Medicinhaverne og 10-15 private haver på Langeland åbner for publikum 

 

Lørdag 5. september 

Langelands Kulturarvsdag 

Medicinhaverne deltager, yderligere information følger 

 

 

 

GUIDEDE TURE FOR GRUPPER 

 

Medicinhaverne modtager naturligvis også gruppebesøg i 2020, og vi laver gerne 

guidede ture for forud anmeldte grupper, som laver aftale med Annie Steen 

Andersen på 5953guide@gmail.com. Er der mere end 35 personer i en gruppe kræver 

det to guider. 

Der skal holdes afstand til guiden på samme måde som alle andre steder. 

For priser mm se www.medicnhaverne.dk  
 

 

 

NYT FRA HAVERNE 
 

mailto:5953guide@gmail.com


  

 

 

MERE ALMINDELIGE TIDER 
 

I Medicinhaverne er vi ved at vende tilbage til mere almindelige tilstande. 

 

Havegruppen mødes igen hver tirsdag, og vi spiser frokost sammen. Haverne er 

blevet passet på smukkeste vis gennem hele foråret, men Havegruppen har manglet 

det sociale fællesskab. 

 

Vi har også manglet vores frokoster, hvor stort og småt bliver diskuteret i fællesskab, 

så Havegruppen nyder igen at være samlet på almindelig vis. 

 

 

 



 

Kurt, Arne og Ole passer og plejer 

Medicinhavernes to veterantraktorer.  

 

Arne står næsten på hovedet for at 

finde ud af, hvad der har fået den 

gamle veterantraktor til at punktere.  

 

Børnebanden (Medicinhavernes bestyrelsen samt gruppen, der arbejder med flere 

aktiviteter for børn i haverne) holder møde. Havegruppen har fået et tilskud på 

20.000 kr. fra Langeland Kommunes Udviklingspulje, og vi kan nu sætte første fase 



 

igang. Hvis du vil læse mere om planerne for Børnenes Medicinhave så KLIK HER  

   

 

 

Besøg i Hanne Sarenströms have 

 
UNIKKE HAVER PÅ LANGELAND 
 

Forhåbentlig vil mange mennesker finde vej til en række af de Unikke Haver på 

Langeland. 

Haverne er åbne kl.10-17. 

Nedenståede haver kan besøges på lørdag d. 27. juni kl. 10 – 17. 

Der vil være mulighed for at købe planter i Medicinhaverne og flere andre haver. 

Læs mere om arrangementet i Øboens artikel 

  

Lise Munk og Søren Møller Nielsen 



Nordenbro Mølle 

Banevænget 12 

Nordenbro 

5932 Humble 

Højst oppe på bakken ligger en mølle, som er ombygget til bolig, og fra møllen går 

haven ned til terrasser, trapper og blomstrende havemiljøer som 

staudeplantninger, rosenduft, vindyrkning og en ny og charmerende køkkenhave. 

 

Ragnar og Teresa Bogstad Biørn 

Vestergårdsvej 10 

Kædeby 

5932 Humble 

Som nyligt flyttet til Langeland har parret overtaget en villahave i stor målestok 

med frugthave og et klassisk parklignende miljø. Ved husets mere private 

atmosfære er der et fortættet grønt miljø med perlende vand, og stedet rummer et 

herligt selskabsliv. Det er et spændende projekt at følge, for der kommer norsk 

design ind i en dansk havekultur. 

 

Ulla & Knud Pedersen 

Dæmningen 1 

5935 Bagenkop 

Filosoffens have nærmer sig haveoplevelser fra en helt anden vinkel end de 

traditionelle staudebede og lige linjer. Her er der unikke stemninger, vilde planter, 

insekter og frugttræer. 

 

Birgit og Peter Petersen 

Skovsbovej 22 

Sdr. Longelse 

5900 Rudkøbing 

Arkitekttegnet have med mange rum. Du vandrer mellem duftende roser og store 

grupper af stauder, alt indrammet af høje hække, som lukker de forskellige rum. 

Springvand og små bassiner giver den perfekte karakter til den statelige og 

velholdte have. Paradiset, som ligger på den anden side af vejen, er en vild, 

melankolsk plads. 

  

Hanne og Jan Hurup Hansen                                                              

Kassebøllevej 9 

Kassebølle 

5900 Rudkøbing 



Efter at stormen Sct. Hansaften 2016 væltede gårdens gamle kastanjer, er haven 

møjsommeligt blevet bygget op igen. Kastanjerne er blevet erstattet af mange 

unikke træer, som skal vokse op og igen give et frodigt og intimt miljø. I centrum 

er der en showhave med store samlinger af hosta, stauder og buske. I havens 

yderkanter vokser også mange spændende træer i et vildere miljø. 

  

Erling og Karin Heerwagen                                                                  

Houvej 52 

Lohals 

5953 Tranekær 

Naturligvis findes her køkkenhave og pyntelige blomster, men det er den unikke 

oplevelse af slyngede gange under de store sjældne træer, der giver den specielle 

oplevelse. Her går man stille og lytter til træerne, og når du går på højen under 

blodbøgen, standser du og mærker, du er til. 

  

Ulla & Kurt Rahbek                                                                              

Ourevej 2 

Tryggelev 

5932 Humble 

Det er nødvendigt med en god haveplan, når man skal overkomme at passe en 

stor grund. I centrum er der køkkenhave og stauder omkring et orangeri, som 

giver herlige dage, når vejret er surt. Den åbne have flyder naturromantisk ud i 

klippede gange og blomstereng. 

  

Hannu Sarenström 

Kædebyvej 65 

Vester Kædeby                                                                          

Et tilvokset parkmiljø hvor der nu plantes buske, stauder og træer. På 

gårdspladsen er der nu plantet krydderurter, som trives i grus. Gårdspladsen har i 

sig selv stærke farver, som spiller sammen med de nye planter. En noget 

overdimensioneret køkkenhave tilbyder en evig jagt på ukrudtet. 

  

Birthe og Tage Christiansen                                                                

Poppelvej 4, 

5932 Humble 

En koncentration af azalier og rododendron på en almindelig parcelhusgrund, det er 

i sandhed en forårsblomstrende have. Men sommerens grønne buske og de 

blomstrende planter er også vidunderlig. 

  



 

Marianne og Arne Olsen                              

Møllevænget 9 

Helsned 

5932 Humble                     

En stor branddam spejler himlen og haven lokker med spændende buske og træer. 

Det er på en gang sobert og tilbageholdende samtidig med at der er en lyst til 

blomster. Indgangen byder velkommen, men også stilfuldt; her findes et haveliv i 

det skjulte, hvilket gør det endnu mere lokkende. 

  

Medicinhaverne i Tranekær                                                             

Botofte Strandvej 2 A 

5953 Tranekær 

Besøgspark med mere end 700 forskellige planter, som alle har været eller stadig 

er tilskrevet medicinsk virkning. Der er vandløb, og frøerne kvækker lystigt i de to 

damme. Der er spisepladser. Voksne 50 kr. Børn under 18 år gratis. 

  

Helle Ravn & Peter Dragsbo                                                            

Gyden 2 

Sdr. Longelse 

5900 Rudkøbing 

Haven er opbygget som en klassisk landbohave med buksbomkantede rabatter. 

Rosengange, køkkenhave og urter forstærker følelsen af landbohaven. Der er også 

de gamle frugttræer og en hel del blomstrende inspiration. 



 

 

 

 

 



 

 

TAK TIL FONDE 
 

I løbet af foråret er Medicinhaverne blevet begavet to gange. Først kom der den 

glædelige meddelelse, at Langeland Kommune har bevilget kr. 20.000 til 

BØRNENES MEDICINHAVE. 

 

I løbet af sommeren vil der blive lavet et lille vandløb, hvor børn kan pumpe vand 

op med en håndpumpe, og hvor vandet ender i en faskine med sumpplanter. Med 

tiden skal Børnenes Medicinhave udbygges med højbede med spiselige planter, der 

kommer en sandkasse, og forhåbentlig også en plante-labyrint og et lille hus med 

informationer. 

 

Børnenes Medicinhave bliver anlagt i det område, som oprindelig var planlagt som 

et depotområde. 



 

  

Endvidere har Havefonden af 2007 har bevilget 30.900 til indkøb af supplerende 

træer til Arboretet. Indtil nu har mange af træerne stået med lang afstand, men nu 

vil der komme grupper af træer. Træerne vil blive plantet i løbet af efteråret.  

  

 

 

 

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 

  

 

 

 
  

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: Jesper Ansbæk, Lise Munk, Bente Wulff, Ole Flintegaard Jacobsen, Lene 

Anker og Helle Ravn  

    

 

 
 

 


