
 
  

 

 

VELKOMMEN TIL 

MEDICINHAVERNES NYHEDSBREV 

  

Så blev det endelig sommer efter et vådt og koldt forår. Planterne har nydt godt af 

den ekstra vanding, og nu strutter og blomstrer alting i haverne. 



 

 

Vi kan kun anbefale at pakke en madkurv og tage familien med på udflugt til 

Medicinhaverne. Også børnene kan få det sjovt, for der er kommet nye aktiviteter i 

Børnenes Medicinhave.  

 

 

 

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

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

 

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 

 

 

 



 

 

 
FRILUFTSKONCERT 
 

90 gæster fik den 4. juni en helt særlig oplevelse, da den cyklende cellist, Ida 

Riegels spillede i Hildegards Have. 

 

Ida er ikke kun en fremragende cellist, hun er også en storartet fortæller, og ja, så 

har hun selvfølgelig selv bygget sin cello. 

 

Efter koncerten i Medicinhaverne cyklede hun videre for at spille på Langelands 

Efterskole, og dagen efter i Carl Nielsen fødehjem i Nr. Lyndelse.  

 



 

ARBORETET 
 

Et arboret er en plantesamling, som 

består af vedagtige træer og buske, og 

som noget helt unikt findes der i 

Medicinhaverne i Tranekær et 

medicinsk arboret. 

 

Træerne og buskene er plantet rundt 

om og mellem de tematiske haver, og 

næsten alle træer og buske i 

Medicinhaverne har i dag eller har 

tidligere haft medicinsk betydning. 

 

Ud over de rent medicinske 

indholdsstoffer i træer, har 

amerikanske forskere fundet ud af, at 

alvorligt stressede mennesker falder til 

ro ved at kigge på træer, de får færre 

muskelspændinger, og blodtryk og 

puls falder. 

 

Læs om Medicinhavernes arboret 

 

Planteoversigt over arboretet 

   
 

 



 

 

 
GENERALFORSAMLING I DET FRI 
 

18. maj holdt Medicinhaverne generalforsamling på utraditionel vis. 

 

På grund af faren for corona-smitte og det deraf følgende forsamlingsforbud på 25 

inden døre blev generalforsamlingen nemlig afviklet udenfor. 

 

Knap 50 medlemmer, mange bevæbnet med lune tæpper, deltog og valgte bl.a. ny 

formand i stedet for Helle Ravn, som overlod roret til Per Mansa. 

 

Mere om formandsskiftet længere nede i dette nyhedsbrev. 

Læs mere om generalforsamlingen her.  

 

 

NYT FRA HAVERNE 
 

   
 



 

DET ER FOR BØRN! 

 

Det skal være sjovt at besøge 

Medicinhaverne, også selv om man er 

barn, og vand er altid et hit. 

 

1. juni blev vandanlægget i Børnenes 

Medicinhave færdigt. Og så kom 

pumpen i brug! 

 

 

   
 

 

 

Elin og Anne planter spiselige planter ud i højbedene i Børnenes Medicinhave.  



  

 



 

 

Vej uden buler 

 

Haveentreprenørfirmaet Stougaard har nu afsluttet arbejdet med at renovere vejen 

fra Botofte Strandvej op til de hvide indgangslåger samt parkeringspladserne og 

pladsen foran laden. 

 

Der er kørt rigtig mange tons slotsgrus ud, og herefter var det så havegruppens tur 

til at plante bøgehæk. Små 300 bøgehækplanter kom i jorden.  
 

 

FORMANDSSKIFTE I 

MEDICINHAVERNE 
 

 



 

 

TAK FOR TIDEN SOM FORMAND 
 

Efter godt syv år har jeg valgt at gå af som formand for Medicinhaverne i 

Tranekær. Det har været syv begivenhedsrige år, hvor Haverne har været i flot 

fremgang. 

 

Det har kun kunnet ladet sig gøre takket være en fantastisk opbakning fra 

publikum, fra medlemmerne i Medicinhaverne og ikke mindst fra de frivillige i 

Havegruppen. 

 

I 2012, hvor jeg startede som ”lugekone” i Medicinhaverne, var der kun én 

temahave færdig, Haven for åndedræt og kredsløb, og man var i gang med den 

anden temahave. Nu er der fem temahaver, og vi arbejder ihærdigt på Børnenes 

Medicinhave. Ja, det lille børnevandløb er allerede taget i brug, der er planter i 

højbedene, og pilehytten har været der i flere år. 

 

Tak for den støtte og tillid jeg har mødt som formand. Held og lykke til Per Mansa, 

som er valgt som ny formand. 

 

Helle Ravn 



 

FARVEL TIL HELLE 
 

Der var stor ros, blomster og gaver til Medicinhavernes afgående formand, der 

bl.a. fik disse ord med på vejen: 

 

Per Mansa: “Helle er pissegod, hun er handlekraftig og knaldgod til at søge 

fondsmidler. Hun er som Laudrup – hun går, mens hun er på toppen”. 

 

Ole Due: (billedet herover) “Helle er grundlaget for alt det, der er sket de seneste 

syv år. Du har været vores mor, og du er god til at skære igennem”. 

 

Jann Poulsen: “Du er fantastisk til at søge fondsmidler, derfor har vi kunnet udvikle 

haverne og arboretet. Vi har fået to fine pavilloner, et toilet, en smuk vandkogle i 

Have 4, Børnenes Medicinhave og til min store glæde kunne vi i efteråret plante 

80-90 træer i arboretet”. 



 

 

Ib Nielsen: ”Tak fordi du har styret skibet så sikkert”.  

 

NY FORMAND 
 

TAK FOR TILLIDEN 
 

For godt et år siden startede jeg i havegruppen som hakkedreng og har hver gang 

nydt hyggen og de fælles anstrengelser for at passe og pleje Medicinhaverne. 

 



 

Når jeg sagde ja til at binde an med formandsposten, skyldes det de mange 

dygtige personer som på hver sin måde yder en meget betydningsfuld indsats for 

at Haverne trives og udvikles. Mange har lovet at hjælpe mig, og det er en meget 

velfungerende forening, jeg nu har påtaget mig ansvaret for. 

 

Der er ikke behov for drastiske beslutninger, og jeg vil fortsat sætte fingrene i 

jorden og bestræbe mig på at lytte til græsrødderne. 

Planterne skal have det godt - og haverne skal være et besøg værd. Havegruppens 

medlemmer skal være tilfredse med resultatet, når vi går hjem tirsdag over 

middag. 

 

Det grundlæggende skal fungere, inden vi tager mange nye initiativer. Men der 

skal også være udvikling. Hvert år skal der være noget nyt at opleve som gæst i 

Medicinhaverne – ellers kan vi ikke holde et højt besøgstal. 

 

Det behøver ikke være vildt hvert år – men en gang imellem skal vi gøre noget, 

der brænder igennem og får folk til at spærre øjnene op. 

 

Per Mansa 

 

 

Per Mansa er tidligere ungdomsskoleinspektør og tidligere projektleder på Fjordens 

Dag, som han selv udviklede og ledede, indtil han i efteråret 2019 gik på pension 

og flyttede til Langeland. Her har han og hustruen Anne, der er født og vokset op 

på Langeland, i flere år haft sommerhus. 

 

Den nyvalgte formand blev i 2001 kåret som Årets Fynbo.  

 



  

 

 

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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