Velkommen til Medicinhavernes Nyhedsbrev
Haverne står i øjeblikket i de smukkeste farver, og midt i al skønheden kan du på
onsdag opleve et unikt arrangement.

Her kommer et spændende tilbud, som vi desværre ikke nåede at få med i det sidste
nyhedsbrev:

UD I NATUREN, IND I KULTUREN
Onsdag 20. oktober kl. 15 sker der noget spændende i Medicinhaverne.
Arrangementet hedder ”Ud i naturen, Ind i kulturen” og er blevet til i
samarbejde med Spillestedet Harders i Svendborg.
DOOM Kvartet, fire blæsere, spiller i vekselvirkning med Helle Ravns fortællinger
om Medicinhaverne og naturens helbredende kraft.
Sådan beskriver DOOM KVARTET selv deres musik:
Menneskeheden er forsvundet, efter 1000 års gold ørken har de sidste
radioaktive kerner halveret sig og udsendt deres endelige rester af dødbringende
gammastråler.
Frem af asken spirer nye planter af frø, der har ventet på dette øjeblik: Livet
bryder frem igen på ny! Dette er lyden af DOOM kvartet. Et yderst skrøbeligt
uendeligt inderligt værk. Symfonisk for fire blæsere. Tuba, trækbasun,
altsaxofon og tenorsaxofon. Mads Egetoft blev nomineret til en DMA-jazz-award
for denne musik, som nu kan opleves i sine rette omgivelser.

Medvirkende:
Mads Egetoft – Komposition og tenorsaxofon
TS Høeg – Altsaxofon
Petter Hängsel – Trækbasun
Kristian Tangvik – Tuba
Fortælling: Helle Ravn
Pris:
Medlemmer 30 kr. Ikke-medlemmer 50 kr.
Billetter købes hos Spillestedet Harders i Svendborg: https://www.billet.dk/ud-inaturen-ind-i-kulturen
Der lægges otte kr. på prisen i billetgebyr. Der kan også købes billetter på
dagen i Medicinhavernes betalingspavillon, enten kontant eller med MobilePay.
Arrangementet, der varer ca. en time, afvikles i haverne, skulle vejret vise sig
fra sin helt umulige side, flytter vi det ind i laden.

KALENDER
Året rundt fra solopgang til solnedgang
Medicinhaverne er åbne for publikum
entré: 50 kr, børn under 18 og medlemmer har gratis adgang
4. januar kl 10-14 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing
Havegruppen mødes til det årlige planlægningsmøde
2. februar kl 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing
Medicinhavernes Generalforsamling
Gratis adgang for alle medlemmer

NYT FRA HAVERNE
Haveentreprenør Stougaard er igen
rykket ind i haverne. Denne gang i
Børnenes Medicinhave. Der er bl.a.
etableret en robinie-pergola, hvor der
skal vokse vinplanter.
Alle planter i Børnenes Medicinhave er
spiselige, og i denne have er store
som små gæster velkomne til at

smage på det hele.

Lige nu ligner det mest af alt et
mudderhul, men inden længe bliver
der plantet en solbær-labyrint.

NYHED: Medicinhaverne på YouTube
Følg Medicinhaverne på YouTube og hør Medicinhavernes guider fortælle om
udvalgte planter. KLIK HER.

Medlemsskab
Medicinhaverne har 386 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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