BERETNING 2020
Medicinhaverne i Tranekær
På sidste års generalforsamling sagde jeg, at året 2019 var gået ufattelig godt, og så
behøvede jeg jo egentlig ikke at sige mere. De samme kan stå med store og fede
typer for året 2020. Der er nemlig kommet flere medlemmer, flere der modtager
nyhedsbrevet, flere besøgende, og flere indtægter end vi havde drømt om.
Og så må man jo alligevel sige, at det har været et yderst mærkværdigt år. Først
troede vi, at der praktisk taget ikke ville komme besøgende på grund af coronarestriktionerne. Derfor trøstede vi os med, at det var et held, at var overskud fra
2019, så vi kunne komme året igennem uden store skrammer.
Når man ser på kalenderen fra 2020 er det mest markante, at der over de forskellige
arrangementer og møder står AFLYST. Men lad mig alligevel fortælle om dette
usædvanlige år, hvor der alligevel foregik en masse i Medicinhaverne.
Først og fremmest vovede vi pelsen rent økonomisk og satte gang i
anlægsarbejder:
Porten ind til laden var en gammel livsfarlig træport, som i virkeligheden nemt
kunne åbnes, selv om den var låst. Det var derfor virkelig en stor ting, da der kom en
ny port, som ydermere blev drevet elektrisk. Samtidig har den tætte port givet
meget mindre støv inde i laden.
Efter sommerferien gik vi i gang med at arbejde på Børnenes Medicinhave i det
areal, der oprindelig var planlagt som depothave. Her kommer der sunde og
spiselige planter, som børnene kan smage, føle, lugte til mm. Vand er forudsætning
for at planterne kan gro og i det hele taget for alt liv. Derfor laves der et lille
vandløb, som munder ud i et sumpbed. Der blev gravet en 1 m3 vandtank ned,
indkøbt en ny gammeldags pumpe og fremstillet zinkrender til vandløbet, som dog
først færdiggøres i 2021. Endvidere blev der lavet en sandkasse.
Selve vejen ind til Haverne og vejen fra Laden og op til den hvide låge lignede ikke
ligefrem indgangen til en velpasset botanisk park. Men takket være en donation fra

Fonden Langelands Elforsyning kunne vi sidst på året tage hul på planlægningen af
en forbedring af vejen, og på grund af årets flotte entréindtægter, kunne vi bestille
en renovering af begge dele til udførelse i 2021.
Mange besøgende
Det var vores skræk, at der ikke ville komme ret mange Besøgende, men det blev
godt og grundigt gjort til skamme. I 2020 blev Medicinhaverne i alt besøgt af 15.173
mennesker. Det høje tal skal ikke mindst ses i sammenhæng med, at der stort set
ikke kom nogen gruppebesøgende – en busfuld glade mennesker betyder nemlig
omkring 50 besøgende på en gang.
Året før, i 2019, var besøgstallet 11.063 og i 2018 var der 10.380 besøgende. En del
heraf er dog børn og andre gratister. Vi er både glade og stolte over de flotte tal. Og
håber naturligvis på lige så mange besøgende i 2021.
Markedsføring
Der var relativt mange foldere tilbage fra året før, og derfor blev der ikke trykt nye
foldere. Til gengæld blev der annonceret mere end tidligere, idet der blev indrykket
to halvsides annoncer i Jyske-Fynske mediers tillæg om Fyn og Langeland. Vi hørte
flere gæster sige, at de havde set annoncerne.
Vi var så heldige, at et populært TV-program med Ghita Nørbye og Jim Lyngvild blev
optaget i Medicinhaverne – og det gav pote! Og i juli blev der lavet indslag om
Medicinhaverne på Radio Diablo.
De elektroniske medier er en særdeles væsentlig del af markedsføringen, og Lene
Anker opdaterer hver eneste uge vores hjemmeside med billeder fra ugen der gik.
Hun opdaterer også facebook og instagram.
Og så bliver der af og til sendt et nyhedsbrev ud; i 2020 var der således syv
nyhedsbreve og en julekalender. For indeværende er der 900, der modtager vores
nyhedsbrev, og det bliver åbnet af rigtig mange – ca 60%.
Havegruppens arbejdsopgaver

Jeg vil gerne her rette en tak til hver og en af Havegruppens deltagere, for på trods
af den usikre tid og usikkerhed, om vi overhovedet måtte mødes, gik på med krum
hals og passede Haverne på forbilledlig vis. Ukrudtet var fuldstændig ligeglad med
corona og forsamlingsforbud, så Medicinhaverne skulle under alle omstændigheder
passes. Man mødte troligt op på forskellige tidspunkter, og for at minimere
smittefare havde man endda egne redskaber med.
I løbet af sommeren begyndte vi at mødes om tirsdagen, men det blev slet ikke det
samme, for vi gik hjem inden middag og dermed forsvandt den sociale kontakt.
Desværre betød det også, at informationer om det ene og det andet ikke altid nåede
frem til de rette personer i rette tid.
Da vi kom hen på sommeren, kunne Havegruppen heldigvis komme på den årlige
studietur. Den gik først til Sanderumgaard, hvor Susanne Vind viste rundt i parken,
og hvor vi hørte om de frivilliges arbejde. Derfra gik turen til Holstenshus, hvor
Ditlev Berner fortalte om restaureringen af parken, hvor han også viste rundt i
parken. Det var interessant at sammenligne de to parker.
I november måned blev der plantet godt 80 nye træer i Arboretet, som allerede nu
ser meget mere interessant ud.
Af andre opgaver, som Havegruppen har løst i året kan nævnes plantning af
bøgehæk, diverse til Børnenes Medicinhave, hjemmeside, julekalender, fremstilling
af marmelade til salg, arbejde med planter til salg osv.
Aktiviteter og arrangementer for publikum
Dette punkt kommer vi meget hurtigt igennem, for i årets løb blev samtlige kurser
og foredrag aflyst på grund af coronaen. Vi manglede dem, og medlemmerne gjorde
det også, men det var vilkårene i 2020.
Økonomi
Som det vil fremgå af regnskabet, havde vi også økonomisk et meget flot resultat.
Igen, igen kan vi kippe med flaget for de fonde, som velvilligt har støttet arbejdet.
Det gælder Langeland Kommunes udviklingsfond med kr. 20.000 til Børnenes
Medicinhave, Havekulturfonden af 2007 med kr. 31.900 til træer i Arboretet, og kr.

80.000 fra Fonden Langelands Elforsyning til udbedring af vejen ind til
Medicinhaverne. Dertil skal så lægges entreindtægterne.
Den flotte økonomi satte os blandt andet i stand til at investere i en Massey
Ferguson traktor, en kvashugger, en vandvarmer, havemøbler mm.
TAK til alle for året, der er gået.
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