
 

Gule engkabbelejer og grønne frøer i dammen 

i Haven for nervesystem og bevægeapparat signalerer forår. 

  

   

Velkommen til Medicinhavernes Nyhedsbrev 
 

Der er grøde i luften og fuld gang i Medicinhaverne, som forbereder sig til den nye 

sæson. 

 

Havegruppen har haft travlt med at så, plante og luge, og masser af nye tiltag har 

set dagens lys. Nyt drivhus, nye højbede, nye siddepladser og flere aktiviteter for 

børnene. 



 

 

Og ikke mindst en masse gode oplevelser i haverne, som strutter af kraft og 

skønhed. 

 

I kan godt glæde jer til et besøg i haverne.  

 

 

 

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

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

  

 

 

 



 

 

De to gule træpæoner, der vokser ved dammen neden for Haven for urin- og 

kønsveje, blomstrer netop nu.  

 



 

Den imponerende rod fra en af de 

leopardstilke, der er plantet i Haven 

for fordøjelse, stofskifte og ernæring. 

   

 

Lægerabarberens blomst er skudt i 

vejret med en voldsom kraft.  



 

 

Kvan i Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring   



 

 

 

Selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side, var der masser af gæster i 

haverne forleden, her i Hildegard af Bingens Have, hvor tidligere formand Helle 

Ravn (med grøn vest) viste en gruppe rundt.  

 

 

 

PLANTE SMIL OG PLANTE 

SOLSKIN 
   

Planteriet er ved at være 

færdigetableret, og der er højt humør 



 

ved plantebordene. 

 

De nye højbede er i funktion og 

drivhuset er lige taget i brug. I kraft af 

meget store rabatter fra både 

Zinkbakken og Juliana, kunne 

Medicinhaverne vælge produkter af høj 

kvalitet. 

 

Nu arbejdes der med udlægning af 

siveslanger for at forenkle vandingen. 

Planteriet betyder, at der fremover 

bliver et større udvalg i plantesalget, 

og at man selv kan producere flere 

planter til fornyelse i haverne. 

  

Planteriet er finansieret af en bevilling 

på 150.000 fra Lolland-Falster og 

Langelands Kødstæders Brandsocietets 

Fond.  



  

 

Medicinhaverne har haft den store glæde at få (foreløbig) ni nye kolleger i år. Fem 

af dem, fra venstre Jette, Lissi, Joan og Birgitte samt Pernille, som ikke er med på 

billedet, arbejder nu sammen med Holger i Planteriet, som plantesalgsgruppen er 

døbt.  
 

 



 

 

BØRNENES MEDICINHAVE 
 

Børnene har fået deres egen have, hvor de kan tumle rundt, lege med vand og 

smage på alle planterne, som er spiselige. 

 

Der bliver stadig arbejdet med nye tiltag. Nu er det også muligt at sidde og slappe 

af i Børnenes Medicinhave under pergolaen.  



 

 

Jan Oskar har brugt masser af timer 

vinteren igennem på at skabe nye 

ugleopgaver til børn og barnlige sjæle i 

Medicinhaverne. 

 

Blandt årets nyskabelser er denne 

imponerende trold. Vi siger ikke, hvor 

han bor. Det må I selv finde ud af! 

   

 

Endelig kom regnen, men det gjorde 

ukrudtet så også… 

 

Kaj forsøger at få bugt med noget af 

ukrudtet, som gror gevaldigt i den 

nyplantede solbærlabyrint i Børnenes 

Medicinhave. 

   

 



 

Formand Per Mansa med den nye folder, som vi udleverer til nye kolleger. 

 

 

MANGE NYE FRIVILLIGE 
 

I løbet af foråret har Havegruppen fået tilført ny energi i kraft af mange nye 

frivillige kvinder, som også har rykket gennemsnitsalderen noget nedad. 

 

De er nu alle tilknyttet en Havegruppe eller i Planteriet, hvor de gør en stor forskel. 

 

De nye kræfter betyder også, at Medicinhaverne tør planlægge etableringen af den 



 

udskudte Have 6: De 5 sansers have. 

 

Men der er stadig brug for hænder – også til andre opgaver – og gerne flere 

mænd, som er et stort ønske i arbejdsfællesskabet. 

 

Sidder du nu og tænker, at det der havearbejde ikke lige er dig, så er der mange 

andre opgaver, der ikke involverer haveredskaber. Blandt andet har 

Medicinhaverne to Ferguson-traktorer og to plæneklippere, der godt kunne bruge 

yderligere bemanding. 

Kom gerne på et helt uforpligtende besøg. 

   

Havegruppen mødes hver tirsdag fra 9.30-12.30, hvor vi slutter med et 

frokostmøde. Er tirsdag et problem kan mange opgaver løses på andre 

tidspunkter.  

 

Er du interesseret og vil høre mere om at være frivillig i Medicinhaverne så send en 

mail til Per på medicinhaverne@fynpost.dk. 

  

  

mailto:medicinhaverne@fynpost.dk


 

 

 

 

  



 

 

Havekonsulent og havearkitekt Jann Poulsen, der har tegnet og tilrettelagt 

Medicinhaverne, viser tegningen til den kommende have for de fem sanser.  



 

 

 

Dammen i Haven for nervesystemet og bevægeapparatet 

   



 

 

Krybende timian i Haven for åndedræt og kredsløb  



 

 

Nina luger i Haven for åndedræt og kredsløb 

   

 

 

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. 

 

Tryk her, hvis du vil være medlem 

 

https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=076284008d&e=d08e4e4638


 

 

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 5-6 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: Per Mansa, Lene Anker, Bente Wulff og Ole F. Jakobsen  
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