
 

 

VELKOMMEN TIL 

MEDICINHAVERNES NYHEDSBREV 

  

Efteråret er på vej efter en fantastisk sæson. Men selv om det ser sådan ud, 

vender vi ikke ryggen til publikum - der er stadig masser at opleve i haverne. 

 

Blandt andet kan du møde nogle af Medicinhavernes mange frivillige, når lågerne 

slås op for Åben Have den 9. oktober. 

  



  

  

 

   

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

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

 

Onsdag d. 6. oktober kl. 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing 

Have- og kogebogsforfatter Hannu Sarenström fortæller om sine 30 år i haven 

Billetter købes ved indgangen. Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 75 kr. 

  

Lørdag den 9. oktober kl. 10-16 

Åben have 

Medlemmer af Medicinhavernes Havegruppe vil være til stede i haverne. 

Fri entre 

 

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 

  

 

 

  

 

  
 

FOREDRAG AF 

HANNU SARENSTRÖM 
 

Onsdag 6. oktober kl. 19 i Borgerhuset 

i Rudkøbing vil den kendte have- og 

kogebogsforfatter Hannu Sarenström, 

der for nogle år siden flyttede fra 

Kinnekulle i Sverige til Kædeby på 

Langeland for at starte et helt nyt 

haveliv, fortælle om sine “30+ år i 

haven”.  

 

Hannu: “Alle vores haveliv er præget 

af vores oplevelser i søgen efter den 

have, vi ikke vidste, at vi ledte efter. 

Det bliver en aften med minder af 

glade øjeblikke og glemte fiaskoer. 

Smukt og grimt, ja men sådan er det 

jo for os alle. For mig er haven poesi, 

som beriger mit liv, og den er altid 

smuk i fantasien”. 

 

Hannu har netop udgivet sin 12. bog, 

”Det nya Trädgårdslandet”.  
 

  

 

  



 

 

NYHED: Medicinhaverne på YouTube 
 

Følg Medicinhaverne på YouTube og hør Medicinhavernes guider fortælle om 

udvalgte planter. KLIK HER.  

  

 

  

 

NYT FRA HAVERNE 
 

   
 

  



 

 

BLOMSTERHAV 
 

I 2022 etablerer havegruppen det sjette haveanlæg, Haven for de 5 sanser. 

I år blev der sået bi- og insektvenlige blomstrende planter i de 800 kvm. 

Sådan så blomsterhavet ud i dronehøjde for en måned siden.  

Foto: Ole Flintegaard Jacobsen 

  

 

  

NY HAVE INDVIET 
 

Søndag den 22. august var en festdag 

i Medicinhaverne, hvor havegruppen 

officielt indviede Haven for infektioner 

og Hildegard af Bingens Have. 

 

Og helt i Hildegards ånd var det tre 

stærke og markante kvinder, der stod 

for indvielsen. Jane Jegind, chef for 

erhverv, kultur og turisme i Langeland 



 

Kommune klippede guirlanden til 

Haven for infektioner.  

  
 

Jane Jegind roste bl.a. 

Medicinhavernes havegruppe for at 

være med til at fremme turismen på 

Langeland. 

 

Grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig, 

Tranekær Gods, fortalte i sin tale om 

Hildegard, der, selv om hun levede for 

tusind år siden, stadig er kendt for 

sine beskrivelser af urternes 

medicinske anvendelse. 

   
 

  
 

Sopranen Maria Lantz sang tre af 

Hildegards sange. Hildegard var 

nemlig også komponist. Til højre for 

Maria Lantz ses Medicinhavernes 

formand, Per Mansa. 

   
 

  

 

  



 

ÆBLER, ÆBLER, ÆBLER 
 

Medicinhaverne deltog lørdag den 4. 

september i Langeland Kommunes 

første Kulturarvsdag. 

 

Her kunne man høre Peder Lollesgaard 

og Jann Poulsen fortælle om de 17 

gamle langelandske æblesorter, der 

vokser i Haven for fordøjelse, 

stofskifte og ernæring og i æblealleen 

mellem den have og Haven for 

infektioner og Hildegard af Bingens 

Have. 

   

  
 

Flere frivillige havde bagt æblekager 

efter gamle langelandske opskrifter, 

som Medicinhavernes tidligere 

formand, Helle Ravn, havde indsamlet 

i sin tid som museumsinspektør ved 

Langelands Museum. 

 

Du finder opskrifterne HER. 

   
 

  

 

  



 

 

 

HØSTTID 
 

Therese har plukket brombær, og 

Bent, John, Grethe og Bente både 

beskar og plukkede havtorn, så nu er 

der lækker marmelade til salg i 

planteboden.  

  

 

  
 

Kø ved håndvasken 
 

Her er det Inger og John, der pænt 

venter på, at Bent bliver færdig. Den 

fine gamle vask hang rusten, vind og 

skæv i bunden af laden, der engang 

var en kostald, men så tog Povl Erik 

den med hjem og fik den rettet op og 

givet ny emalje. 

 

   

 

  

 

  



 

 

JORDFORBEDRING 
 

Som alle, der har en have, ved, så bruger man meget tid på at fjerne ukrudt. Det 

gør vi også i Medicinhaverne. 

 

I slutningen af september havde vi inviteret Søren fra Charmpost på besøg for at 

høre mere om firmaets Champost Jordforbedring. Og prøv da lige at se Sørens 

forsøg i kassen mellem ham (tv.) og Medicinhavernes formand Per. 

 

I kassens venstre side er der fyldt Champost Jordforbedring ovenpå almindelig 

muldjord, og resultatet er ingen ukrudt. I kassens højre side er der almindelig 

muldjord og masser af ukrudt. 

 

Champost Jordforbedring er komposteret og pasteuriseret hestemøg, så det 

forbedrer samtidig jordstrukturen og gøder jorden. Vi må vist hellere få sat 

Champost Jordforbedring på næste års budget.  

  

 

  



 

Besøg i en kongelig have 
 

Havegruppens årlige udflugt gik den 25. august til Gråsten Slots park og 

køkkenhave. Et meget imponerende anlæg. 

Alle havegruppens medlemmer er ulønnede, men bliver hvert år belønnet med en 

sommerudflugt/inspirationstur og en julefrokost. 

 

Hvis du har lyst til at være med i Havegruppen, så læs 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 

Redaktør: Lise Munk 

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