
 



 

 

VELKOMMEN TIL MEDICINHAVERNES 

NYHEDSBREV 

  

Det er forår, knopperne er bristefærdige, og havegruppen har travlt med at gøre 

haverne klar til endnu et stort rykind. 

 

Vi kan kun anbefale en tur i de spirende og blomstrende haver, hvor I også kan 

følge med i tilblivelsen af de to nye anlæg. 

 

Og hvis I mangler planter i haven, har vi fyldt plantebordene op med blandt andet 

nypodede frugttræer. 

 

Medicinhaverne er åbne hver dag, og her er god plads og ingen frygt for smitte, 

hvis man overholder sin afstand. 

   

 

 

  

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. 



 

Læs om eventuel udsættelse af generalforsamlingen længere nede i teksten. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 
 

Forhåbentlig kan vi holde generalforsamling d. 22. april kl. 19.00 i Borgerhuset i 

Ahlefeldtsgade. 

 

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts, 

men det kan ikke lade sig gøre. 

 

Hvis det heller ikke kan lade sig gøre d. 22. april, vil generalforsamlingen blive 

afholdt udendørs i løbet af maj måned, idet vi kan rykke alle stolene fra laden ud 

med den foreskrevne afstand. 

   
 

 

 

 



 

 

ABRIKOS - MÅNEDENS TRÆ  
 

Abrikos (Prunus armeniaca) er også blevet kaldet Amerikablomme,  selv om det 

oprindeligt kommer fra Kina og Manchuriet. Træet har været dyrket i Kina i 

mere end 5000 år, og hvis der ikke kommer frost, mens det blomstrer, kan det 

sagtens sætte mange frugter her i landet. Abrikos har enten hvide eller lyserøde 

blomster, og træet blomstrer, før løvet springer ud. 

 

Både frugten, frøet og træets bark anvendes i plantemedicin. I hjemlandene har 

abrikos været brugt medicinsk i over 2000 år. Frugten er nærende og mildt 

afførende. Et afkog af barken er astringerende (sammentrækkende) og lindrer 

betændt og irriteret hud. 

 

Frøene indeholder en fed olie samt amygdalin, som bl.a. spaltes i blåsyre, der er 

dødelig giftig. Blandt andet i Mexico anvendes ekstrakt af frøene i kontroversiel, 

alternativ behandling af cancer. 

 

Abrikosfrugten indeholder jern, vitaminer og fruktose. Barken indeholder 

garvestoffer. Kinesiske forsøg har vist, at abrikosfrø-pasta bekæmper infektioner 

i vagina. 



 

 

Abrikoser spises som friske frugter, som tørrede eller som syltetøj. 

   

 

  

 

 

 

 

NYT FRA HAVERNE 
 

 



 

 

MEDICINHAVERNE UDVIKLER SIG STADIG 

 

Povl-Erik, Jann og Jørgen fra Havegruppen med den nye tegning over hele 

Medicinhavernes område. Her er bl.a. en oversigt over samtlige træer i arboretet 

og alle haverne. 

 

Det sjette haveanlæg, De 5 sansers have, samt Børnenes Medicinhave bliver anlagt 

i løbet af i år. 

   

 



 

 

Bestyrelsesmøde ved den slidte vej 

TO VEJARBEJDER 
 

Huller og buler i vejen, skæve græskanter og manglende belægning ved havebænk 

mm. Adgangsvejen ind til Medicinhaverne har hidtil haltet langt efter Havernes 

flotte standard, men det vil der blive rettet op på inden turistsæsonen. 

 

Fonden Langelands Elforsyning donerede i slutningen af 2020 penge til at forbedre 

vejen fra Botofte Strandvej og ind til Laden. Arbejdet bliver udført af 

haveentreprenør Stougaard fra Svendborg. Desværre sker det først i april måned, 

da alle arbejder blev forrykket på grund af frost og sne. 

 

I samme ombæring vil vejen fra Laden og op til den hvide låge ind til 

Medicinhaverne blive renoveret. 

   

 



 

 

PLANTESALG 
 

Formand Helle Ravn gør 

plantesalgsbordet klar til et – 

forhåbentligt – stort rykind i påsken. 

 

Her kan man bl.a. købe nypodede 

frugttræer, både æbler, blommer og 

pærer, og den populære Tranekær-

rose. 

   
 

 

 

 

FRISKPODEDE FRUGTTRÆER 
 

Bent, Peder, Jann og Bente har podet 90 æbletræer og 50 blomme- og pæretræer. 

De bliver løbende sat til salg på plantebordet i alleen op mod Medicinhaverne. 

   

 

 

 



 

 

 

MANGLENDE HUSLEJE! 
 

Vores underboere har været meget aktive i dette forår, så vores ”vicevært” har 

bedt om, at de mange muldvarpeskud i arboretet blev udjævnet, så han bedre 

kunne se de nye skud, hvis muldvarpene skyder igen og mosegrisene invaderer. 

Det er blevet gjort. 

 

PS. Underboerne mangler endnu at betale husleje. 

   

 

 

 



 

 

Ole J. underviser Flemming og John i, hvordan man at kører med Medicinhavernes 

to Ferguson-traktorer. 

   

  

NYE HÆNDER I HAVEGRUPPEN 

 

Der kan altid bruges flere til at udføre arbejdet i og med Medicinhaverne. I dette forår 

er vi så heldige, at fire mennesker har meldt sig til havegruppen. VI glæder os til 

arbejde sammen med dem, men vi kan sagtens være endnu flere. 

 

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. 

 

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 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 

Redaktør: Lise Munk 

Tekst og billeder: Bente Wulff, Ole Flintegaard Jacobsen, Lene Anker og Helle Ravn  
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