Ny persondatapolitik
Kære modtager af Medicinhavernes nyhedsbrev
Den 25. maj træder de nye standarder fra EU vedrørende databeskyttelse i kraft, også
kendt som persondataforordning (GDPR).
Den nye persondatalov kræver at vi spørger om lov til fortsat at opbevare dine
oplysninger.
Medicinhaverne har opbevaret dit navn og din e-mail-adresse, fordi du er tilmeldt vores
nyhedsbrev.
Hvis du stadig gerne vil modtage vores nyhedsbrev, behøver du ikke at gøre noget, men
hvis du gerne vil have slettet dine data, så tryk på "Afmelding nyhedsbrevet" herunder.

Afmelding nyhedsbrevet

Varmt, sol og letskyet - det bliver perfekt havemarkedsvejr

Kom til havemarked på lørdag
Medicinhaverne i Tranekær er blevet 10 år her i foråret.
Det fejrer vi ved at holde plantemarked
Lørdag den 26. maj fra kl. 11-15
Der er gratis adgang til Medicinhaverne på dagen
Datoen den 26. maj er valgt for også at fejre, at Langelands Biavlerforening netop den
dag åbner Besøgsbigården i Tranekær
Plantesalg
Traditionen tro vil der være masser af planter til salg. Både fra Medicinhaverne og fra en
række private havefolk. Her kan du finde planter til krukker, til staudebedet,
køkkenhaven, terrassen, drivhuset og vindueskarmen. Og her er salg af den såkaldte
Tranekær-rose og af gamle langelandske æblesorter, for Medicinhaverne arbejder også
for at bevare den langelandske kulturarv.
For børn

I år er der en sporleg for børn – ”Find Havenissen”. For i virkeligheden er nisserne der
hele året, og når det rigtig kniber, hjælper de os med havearbejdet. Der udtrækkes tre
præmier, som sendes til de heldige vindere.
Rundvisning
Den kendte havekonsulent og -arkitekt Jann Poulsen viser rundt i Medicinhaverne klokken
13.00.
Jann Poulsen har lavet hele planen for anlæggelse af Medicinhaverne, og nu er han blandt
de 35-50 frivillige, som hver tirsdag mødes for at passe haverne.
Rundvisningen koster 30 kr per person.

Denne yndige Tranekær rose kan købes på lørdag

Nyheder
Ny have under anlæg
Medicinhaverne udvikler sig hele tiden, og i år er vi gået i gang med arbejdet med den
femte temahave, ”Haven for infektioner og immunsystem” med undertemaet Hildegard
fra Bingen, den når dog ikke at blive færdig i år.
Toiletter
Takket være en bevilling på kr. 100.000 fra Langeland Kommune er Medicinhaverne ved
at få lagt vand ind i Laden, hvor der bliver etableret toilet. Det når desværre ikke at blive
færdigt til plantemarkedet den 26. maj, men man kan stadig benytte toiletfaciliteterne på
TICKONS parkeringsplads.
Bog om haverne på vej i tryk
I juni måned udgiver Medicinhaverne en bog med beskrivelse af omkring 70 af havernes
planter, med plantemedicinens historie, fortællingen om de gamle langelandske
æblesorter mm. Bogen er skrevet af to af de frivillige i Medicinhaverne, tidl. overlæge Ole
Due Pedersen og tidl. museumsinspektør Helle Ravn.

KALENDER
26. maj kl. 11-15, Medicinhaverne
JUBILÆUM med plantemarked, prøvesmagning, guidede rundvisninger, Hvad laver
Havenisserne? mm. Alle kan mod forud tilmelding stille en gratis bod med planter op.
I samarbejde med Biavlerforeningen, som indvier deres nye hus på dagen.
GRATIS ADGANG
12. juni kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne
Rundvisning for tilflyttere til Langeland
Vi vil her ud fra det konkrete eksempel fortælle om det store frivillige arbejde, der finder sted
på Langeland.
GRATIS
19. juni kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne
Rundvisning ”Heksen og Englen” om hekseplanter, som samtidig er medicinske.

Ved Gitte Dalskov og Helle Ravn
2. juli kl. 15.00-16.30 i Medicinhaverne
Rundvisning: Alkohol og planter
9. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne
Hvad laver Havenisserne i Haverne? Børneaktiviteter og konkurrence
16. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne
Rundvisning: Frugt og bær i Medicinhaverne og deres gavnlige indholdsstoffer.
Ved Jann Poulsen
23. juli kl.17.00-19.00, Medicinhaverne
Rundvisning: Medicinplanter i aftensmaden
Efterfølgende frivillig spisning på Sukkerfabrikken.
Ved Fru Grøn / Anne Grete Rasmussen
30. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne
Rundvisning: Planternes udviklingshistorie
Ved Gitte Dalskov
September, dato og tid ikke fastlagt, Tranekær
Tur i den omliggende natur for at se de vilde medicinske planter, der vokser på
Nordlangeland.
Ved biolog, lektor Leon Brimer og Claus Dalskov
November, dato og tid ikke fastlagt, Borgerhuset
Foredrag om brug af planter i medicin bl.a. om bitre grøntsager og diabetes-2.
Ved lektor Per Bendix Jeppesen, Aarhus Universitet

Du er tilmeldt Medicinhavernes nyhedsbrev
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