GODT NYTÅR
TIL ALLE FØLGERE AF NYHEDSBREVET FRA
MEDICINHAVERNE I TRANEKÆR

Velkommen til et nyt haveår i Medicinhaverne i 2021.
Året 2020 var på alle måder en stor succes for Medicinhaverne. I begyndelsen af
2020 var vi nervøse for, om vi kunne opretholde besøgstallet, men det blev gjort til
skamme.
Medicinhaverne er åbne året rundt, og det også dejligt at gå og se på planterne om
vinteren. Her behøver man ikke at være nervøs for at komme for tæt på andre

mennesker.

KALENDER
Året rundt fra solopgang til solnedgang
Medicinhaverne er åbne for publikum
entré: 50 kr, børn under 18 og medlemmer har gratis adgang
På grund af den usikre situation med corona-virus er forårets aktiviteter i
Medicinhaverne aflyst.
Vi håber på, at sommerens aktiviteter kan gennemføres.
torsdag d. 22. april kl. 19.00
GENERALFORSAMLING i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade i Rudkøbing.
Dagsorden udsendes senere.
Søndag d. 27. juni og søndag d. 22. august
Unikke haver på Langeland
Medicinhaverne med i arrangementer Unikke haver på Langeland, hvor en række
private haver åbnes for besøgende.
Fredag d. 3. september og lørdag d. 4. september
Kulturarvsdage på Langeland

Mere end 80 nye træer
til Arboretet
Der er i november plantet godt 80 nye
træer i Arboretet. Arboretet er det
græsareal, som er udenfor de runde
Medicinhaver. Arboret betyder en
samling af træer.
Træerne er både løvfældende og
nåletræer. Mange af de løvfældende
træer har smukke høstfarver, og
danner en fin kontrast til de
stedsegrønne nålebærende træer.
Efterhånden som træerne gror til, vil
de give en smuk årstidsvariation, og
dermed give oplevelser af farver året
rundt. Yderlig vil mange blomstre og
sætte frugter til glæde for de
besøgende.
Træerne er placeres med 3 - 7 træer i
grupper. Der vil være skilte ved
træerne med navn og evt. medicinsk
virkning.
Udover den store variation af træer, vil
de også give læ og skyggevirkninger i
Arboretet.
Jann Poulsen

NYT FRA HAVERNE

Ny traktor
Sidst i 2020 blev der anskaffet endnu en traktor, og vi kom af med den store
gamle McCormick.
Vi glæder os meget til at bruge den bl.a. til at trække en nyanskaffet flishugger, så
vi ikke længere skal køre til genbrugspladsen med grenaffald.

Inden vinterpausen gjorde Lene haveredskaberne rene og gav dem olie.

VINTERFORBEREDELSER
Havearbejdet er indstillet for vinteren,
men inden da havde Havegruppen
travlt med at pakke sammen og
vinterdække de mest sårbare planter.
Kinesisk schisandra i Haven for urinog kønsveje har nu fået halmskørter
på, så planterne kan klare sig godt
gennem vinteren.

De to gunnera’er (mammutblad) er
pakket godt ind, så de kan klare sig
igennem vinteren.

Jørn og Flemming kører havemøblerne
ind i laden til vinteropbevaring. Det er
dog stadig muligt at tage kaffen eller
frokosten med i Medicinhaverne og
sidde ned i den lille, hvide pavillon lige
inden for lågerne.

Kaj (på stigen) og Per trimmer humlen
i Haven for nervesystem og
bevægeapparat.

Entreprenør Karl Henning Pedersen grubber den kommende sansehave, der bliver
der sjette haveanlæg i Medicinhaverne.

Den sidste temahave er påbegyndt
Helt fra Medicinhavernes start har det været planen at få anlagt seks temahaver,
og i december blev de første forberedelser til den sidste have udført. Havearkitekt
Jann Poulsen satte haven af, og den 20. december blev arealet grubbet.
Erfaringen har vist, at jorden er meget, meget leret, og det er derfor meget
vanskeligt for planterne at etablere et godt rodnet, hvis jorden ikke er grundigt
bearbejdet.

I år vil jorden blive harvet, så ukrudt holdes nede, og derefter kan vi begynde med
at anlægge stier og bede. Havens tema bliver de fem sanser.

The Danish Club
Medicinhaverne er netop kommet med på The Danish Clubs prestigefyldte liste over
50 se-værdige haver i Danmark.
Det er den engelske forfatter af havebøger Toby Musgrave, som har udvalgt de 50
haver, som for en stor del består af store parker ved slotte og herregårde.

Julekalenderen
Tusind tak for de mange rosende ord om Medicinhavernes lille julekalender, hvor der
hverken var gaver eller præmier. Alligevel blev den fulgt af rigtig mange, og vi håber
på at kunne lave en ny julekalender i 2021.

VIL DU VÆRE MED I HAVEGRUPPEN?
Vi er mange, som arbejder i Havegruppen, men vi har hårdt brug for at være endnu
flere. I 2021 udvider vi med en Børnenes Medicinhave – hvem mon skal være med til
at passe den?

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

Medlemskab
Medicinhaverne har 355 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 5-8 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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