
 

   

Velkommen til Medicinhavernes Nyhedsbrev 
 

Et nyt haveår er skudt i gang efter et forrygende 2021, som du kan læse om 

længere nede i nyhedsbrevet. 

 



 

Coronaen forventes at slippe sit tag i samfundet, og Medicinhaverne har derfor 

planlagt en række aktiviteter i dette forår, som vi håber, du vil tage godt i mod. 

 

Under alle omstændigheder er der god plads og frisk luft i haverne, som er åbne 

hver dag fra solopgang til solnedgang.  
 

 

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

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

 

Tirsdag d. 22. februar kl. 12.30-16.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing  

Havegruppen mødes til det årlige planlægningsmøde 

Hvis du overvejer at være frivillig, er du meget velkommen til at deltage. 

 

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing 

Når planter snakker sammen, foredrag ved lic. scient. i biologi Bodil Søgaard 

Pris for medlemmer 50 kr., 75 kr. for ikke-medlemmer.  

 

Onsdag d. 2. marts kl. 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing 

Medicinhavernes Generalforsamling 

Gratis adgang for alle medlemmer 

 

Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 10.00-12.00 i Frivilligcenter Langeland, 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Podekursus 

ved havekonsulent Jann Poulsen og frugtavler Peder Lollesgaard 

Pris for medlemmer 50 kr. og 75 kr. for ikke-medlemmer. 

25 kr. pr. træ, der podes. 

Husk tilmelding til medicinhaverne@fynpost.dk eller på sms 21 84 78 22. 

 

Lørdag 9. april 2022 kl. 10 i Medicinhaverne 

Beskærekursus ved havekonsulent Jann Poulsen 

Pris for medlemmer 50 kr. og 75 kr. for ikke-medlemmer. 

Husk tilmelding til medicinhaverne@fynpost.dk eller på sms til 21847822. 
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FOREDRAG: 

NÅR PLANTER TALER 

SAMMEN 
 

Onsdag 23. februar holder lic. scient. i 

biologi Bodil Søgaard et spændende 

foredrag om allelopati, det kemiske 

samspil mellem planter. 

 

I forsøg kan man påvise, hvordan de 

sekundære stoffer både kan være 

hæmmende og stimulerende for vækst 

og blomstring. Og hvad sker der, når 

man forstyrrer den fine balance med 

gift og kunstgødning? 

 

Bodil Søgaard har forsket i 

planteforædling og har været en 

meget brugt underviser og 

foredragsholder om økologi og 

sundhed. Hun har sammen med Troels 

V. Østergaard skrevet »Hvad er det, 

du spiser?«. 

 

Pris for medlemmer 50 kr. og 75 kr. 

for ikke-medlemmer. 
 

 



 

  

Pod dine egne frugttræer 
  

Medicinhavernes podekurser er altid populære, og nu hvor det igen er muligt at 

samles, vil vi atter tilbyde interesserede at lære at pode. Det sker lørdag den 

19. marts 2022 kl. 10.00-12.00 i Frivilligcenter Langeland. Og det er som 

sædvanlig havearkitekt Jann Poulsen og frugtavler Peder Lollesgaard, der lærer 

fra sig. Alle kan deltage. 

  

Medicinhaverne har indkøbt grundstammer og sørger for podekviste og 

podevoks. Man er også velkommen til selv at medbringe podekviste fra et 



 

frugttræ, som man ønsker at pode. Podekvisten skal laves af etårige skud, og 

skuddet/grenen skal være på tykkelse med en lillefinger og cirka 20 cm lang. 

Husk at bruge en skarp kniv/saks, så snittet ikke bliver flosset. Har du i øvrigt 

mulighed for at medbringe en lille skarp kniv, vil det være fint.  

  

Peder Lollesgaard medbringer både podekviste fra moderne æblesorter og fra 

nogle af de gamle langelandske æblesorter, som vi dyrker i Medicinhaverne. Og 

som noget nyt er der i år også mulighed for at pode kirsebær, blomme og pære. 

 

Prisen for medlemmer af Medicinhaverne er 50 kr. og for ikke-medlemmer 75 

kr. samt 25 kr. per træ, der podes. Husk tilmelding til medicinhaverne@fynpost.dk 

eller på sms til 21 84 78 22. 

 

 

2021 BLEV ET FORMIDABELT ÅR FOR 

MEDICINHAVERNE 
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Besøgstallet nåede op på 17.476. Det er en fremgang på 2302, og dermed en 

stigning på 13,2 % i forhold til året før. 

Udviklingen i besøgstal  

2021: 17.476 

2020: 15.173 

2019: 11.063 

2018: 10.380 

 

Corona 

Året startede med en begrænset nedlukning og ingen arrangementer i foråret, men 

alligevel var der pænt med besøgende, og fra starten af juni strømmede folk til. 

Selv om antallet selvfølgelig faldt hen over efteråret, havde vi pænt besøg helt ind i 

november. I modsætning til 2020 var der fra juni igen bud efter de dygtige 

rundvisere, og der sås atter turistbusser på P-pladsen. 

 

Arrangementer 

Det blev også muligt at samle folk til særlige begivenheder. Det startede med 

cellokoncert i Hildegards Have med den cyklende cellist Ida Riegels. Det blev en 

succes, som inspirerede til mere musik i Haverne. 

 

Da vi to måneder senere indviede Haven for Infektioner og Hildegards Have, havde 

vi således fået Sopranen Maria Lantz til at indøve tre af Hildegards 8-900 år gamle 

sange. Erhvervs- Kultur- og Turismechef Jane Jegind og Grevinde Mette Ahlefeldt-

Laurvig holdt talerne. Det blev et tilløbsstykke med 300 deltagere. 

 

I oktober havde vi igen musik i form af Jazz i Naturen i samarbejde med 

Spillestedet Harders i Svendborg. Det måtte dog flyttes ind i laden pga. et 

voldsomt regnvejr. 

 

Flere arrangementer 

Kulturarvsdag om gamle langelandske æblesorter. Jann Poulsens Havevandring om 

frugt og bær. Foredragsaften med den svenske haveguru Hannu Sarenström, der 

har slået sig ned på Langeland. 

 

Forbedringer 

Der er også sket en del forbedringer i haverne i 2021. Veje og P-plads er renoveret 

med ny belægning, stålkanter og nye hække. Børnenes Medicinhave er snart 

færdig med vandanlæg, højbede, ny hæk, labyrint af bærbuske, pergola mm. Den 



 

indvies senere på året. 

 

Mange har også glædet sig over den smukke blomstereng, som har prydet den 

kommende Have 6. Den kommer igen i 2022. 

 

Fondsansøgningerne har båret frugt 

20.000 fra Rudkøbing Borgerforening til bord + bænke i Børnenes Medicinhave. 

40.000 fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond til bænke i gammelt 

boldværkstræ. 30.000 fra Nordea Fonden er netop bevilget til en effektiv 

ukrudtsbrænder. 25.000 fra en anonym giver. De skal bruges til nye 

formidlingsfaciliteter. 

 

Nyt initiativ 

Der er ryddet et areal til planteskole, hvor vi vil dyrke flere planter selv til 

plantesalget og til fornyelse i Medicinhaverne. Der er søgt fondsmidler til drivhus, 

højbede mm. Drivhuset skal bruges til potning af planter og vækst i ydersæsonen. 

 

Brug for flere hænder 

Der er ingen ansatte i Medicinhaverne, som udelukkende drives af de mere end 50 

frivillige i vores arbejdsfællesskab. De gør en fantastisk indsats, men skal den 

positive udvikling fortsætte, er der brug for endnu flere frivillige.  

 

Hvis nogen har lyst til at hjælpe med havearbejde, håndværksmæssige opgaver, 

traktorkørsel, plæneklipning eller andet og samtidig være en del af det unikke 

fællesskab omkring haverne, kan de kontakte Medicinhavernes formand Per Mansa 

på tlf. 26127831.  

 



 

 

NYT MATERIEL 
 

Takket være en flot donation på 

30.000 kr. fra Nordea Fonden, har 

Medicinhaverne fået råd til en 

professionel ukrudtsbrænder og en 

kantskærer. 

 

Kantskæreren blev taget i brug af Kaj 

midt i februar.  

 

 

 

GENERALFORSAMLING 
 

Ordinær generalforsamling i Medicinhaverne i Tranekær, 

onsdag den 2. marts 2022, kl. 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing 

 

Dagsorden 

 

Godkendelse af dagsordenen 

Valg af stemmetællere 

Valg af dirigent 

Beretning for det forløbne år 

Regnskab for det forløbne år 

Pensioneret statsaut. revisor Torben Tranberg fremlægger regnskabet 

 

Valg af: 

a. Formand – Per Mansa. Villig til genvalg 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Christian Ahlefeldt, Jørgen Fischer, Kirsten 



 

Jørgensen. Christian og Jørgen er villige til genvalg. Kirsten genopstiller ikke. 

Desuden skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem efter Ole Flintegaard Jakobsen, 

der trækker sig pga. sygdom. 

 c. 2 bestyrelsessuppleanter Nanna Mariegaard og Lene Anker. Nanna er villig til 

genvalg 

d. 1 revisor – På valg er Torben Tranberg, der modtager genvalg 

e. 1 revisorsuppleant (vælges kun hvert andet år) – På valg er Lars Johansen, som 

også modtager genvalg. 

 

 

Emner til behandling  

• Behandling af skriftlige indkomne forslag fra medlemmerne. Forslagene skal 

være formanden (per@mansa.info) i hænde senest otte dage inden 

generalforsamlingen. 

• Fastsættelse af næste års kontingent. 

• Budget for næste år. 

• Eventuelt. 

  

Afstemning foretages skriftligt, såfremt det ønskes af mindst 1/10 af de fremmødte 

medlemmer.  
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NYT ANLÆG 
 

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond har været i det 

gavmilde hjørne og bevilget Medicinhaverne hele 150.000 kroner til et potteri. 

 

De flittige folk i Havegruppen har i løbet af vinteren ryddet arealet og 

fondsmidlerne betyder, at Medicinhaverne har kunnet få anlægsgartner Stougaard 

til at lave underlaget til det kommende gartnerdrivhus, som bliver en del af 

projektet.  

 



 

LØVSTIKKE 
 

Løvstikke, der også kaldes Maggiurt, er en stor flot plante, som står i de fleste 

krydderurtehaver. Den har været dyrket i Danmark siden Middelalderen, men man 

ved ikke, hvor den oprindelig kommer fra. 

 

Løvstikke har i flere hundrede år været brugt som smagstilsætning, og i 

århundreder er den – som så mange andre planter – blevet brugt mod mange 

forskellige dårligdomme: spedalskhed, pest, luft i maven, hugormebid, og 

blæresten. 



 

 

Løvstikke tillægges en positiv virkning på fordøjelsen og modvirker luft i maven og 

kolik, men den tilskrives også virkning mod urinvejslidelser og kraftig 

menstruation. 

 

Hele planten - roden, frøene og bladene - anvendes i urtemedicinen. Løvstikke 

indeholder æteriske olier, hvoraf ca. 70% er ftalider, kumariner, harpiks og gummi. 

 

Planter, der har været dyrket i århundreder, bliver ofte omtalt som mystik og magi, 

og løvstikke er ingen undtagelse. Det siges, at hekse holdt djævle og andet utøj 

borte fra huset ved hjælp af den. 

 

Planten blev tidligere regnet for et afrodisiakum for både mennesker og dyr. 

Således fortælles det, at hvis man tog et bad med et løvstikkeudtræk, ville det øge 

tiltrækningskraften på det andet køn – og bedst lige efter badet, hvor man duftede 

af suppe! 

 

Løvstikke er også blevet brugt som et middel til køer. Den blev blandet i foderet for 

at fremme mælken, men blev også brugt når køer var syge. 

 

Løvstikke står i Haven for Åndedræt og Kredsløb, i Haven for Urin og Kønsveje og i 

Haven for Infektioner. 

PLANTEN MÅ IKKE ANVENDES UNDER GRAVIDITET. 

 

Helle Ravn  

 

 

Medlemskab 

 

Medicinhaverne har 392 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. 

 
 

 

 

 

Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne til at tilmelde sig nyhedsbrevet. 

Medlemmer får automatisk nyhedsbrevet, når de melder sig ind i Medicinhaverne. 
 

 

    

 

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: PxHere, Helle Ravn, Per Mansa, Ole F. Jacobsen og Lene Anker  
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