
 
  

 

I Børnenes Medicinhave kan man gå rundt i solbærlabyrinten, lege i sandkassen, 

sidde i hulen og prøve vandpumpen, og man må gerne smage på planter og bær. 

 

 



 

Velkommen til en særudgave af 

Medicinhavernes Nyhedsbrev 
 

Lørdag den 13. august fra kl. 10-16 indvier vi officielt Børnenes Medicinhave med 

en festlig familiedag i Tranekær, som også inkluderer aktiviteter (og gratis adgang) 

til Besøgsbigården og Tickon. 

 

Selve indvielsen foregår kl. 10, og det er Benedicte Ahlefeldt-Laurvig, datter af 

greveparret på Tranekær Gods, Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig, der klipper 

snoren til Medicinhavernes sjette haveanlæg. 

 

Vi håber, I har lyst til at være med. 

 

Og hvis I ikke kan deltage denne dag, er Medicinhaverne naturligvis også åbne alle 

andre dage! 

   

 

 

KALENDER 
 

Året rundt fra solopgang til solnedgang 

Medicinhaverne er åbne for publikum 

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

 

Lørdag den 13. august fra kl. 10-16 

Officiel indvielse af Børnenes Medicinhave  

Gratis adgang 

 

 



 

 

Se plakaten i en bedre opløsning her  

PROGRAM FOR 

FAMILIEDAGEN DEN 13. AUGUST: 

 

TICKON 
 

Naturaktiviteter for børn. 

Krible Krablebasen åbnes ved skovsøen. Her kan man fange og undersøge, hvad 

søen gemmer af liv.  

 

BESØGSBIGÅRDEN 
 

Konkurrence for børn: 

Tegn “bier og blomster” og vind en af to guidede ture inkl. iklædning af bidragter, 

https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=b013ab5ed4&e=cf8f5cff08


 

besøg hos bierne, afhentning af en tavle honning og slyngning af den (værdi 500 

kr. ). 

 

Workshop: 

Rul dit eget lys af bivoks. 

Geotur fra Besøgsbigården gennem Slotsparken og til Børnenes Medicinhave.  

 

MEDICINHAVERNE 
 

Kl. 10.00 Åbning af Børnenes Medicinhave ved Benedicte Ahlefeldt-Laurvig. 

 

Kl. 10.00-14.00 Vild mad. 

På opdagelse med naturvejleder Rikke Molin. 

Sankning af vilde spiselige planter lige nu. Smagsprøver og bålaktiviteter. 

 

Kl. 10.15-13.00 Børnekokkeskole for børn fra 8-18 år. 

Børnene laver en luksusmiddag med lokale råvarer under vejledning af kokke fra 

Kulinarisk Sydfyn og Restaurant Generalen. 

Pris: 100 kr. pr. barn og 150 kr. pr. forælder. 

Tilmelding på: kulinarisksydfyn.dk 

 

Kl. 13.00 -14.00 Servering af 3-retters middag for forældrene. 

 

Kl. 14.00 -15.00 Cirkus Fyr og Flamme med Jens Salomonsen. 

 

Kl. 15.00-16.00 Mød cirkusdyrene.  

 

Det sker også i Medicinhaverne: 
 

Få en snak med nogle af de mange frivillige fra Medicinhaverne, som vil være 

bemandet hele dagen. 

 

Der er også lækre ting til maven. I laden er der indrettet café, og Høkildegård 

kommer med deres pølsevogn. 

 

Smag på lækre pølser af frilandsgris og  nyd dejlig saft eller en kvalitetsøl 

Svendborgsund Bryghus.  
 



 

 

De frivillige arbejder på højtryk - her i 

den nyplantede solbærlabyrint - så 

Børnenes Medicinhave står knivskarpt 

til den officielle indvielse 13. august.  

 

Frederikke 10 og Kristoffer 8 år fra 

Sommersted i Sønderjylland afprøver 

vandpumpen i Børnenes Medicinhave.  

 

 

Axel, Vilda og deres mor har fundet 

ind i hytten med den lidt farlige bjørn.  

 

I denne have, må man gerne smage 

på planterne.  

 

NYT FRA HAVERNE 

 



 

 

Af banen, af banen, her kommer trillebørkaravanen på vej til det ugentlige 

havearbejde. 

   



 

 

Der luges i Duftafdelingen i Haven for åndedræt og kredsløb. 

   



 

 

Hele sommeren strømmer gæsterne til Medicinhaverne. Der er plads til alle. Her 

nyder gæster Haven for nervesystem og bevægeapparat.  

Hvor kommer 

Medicinhavernes 

gæster fra? 
 

   



 

 

Vi har i havegruppen ofte talt om, hvor 

Medicinhavernes gæster kommer fra. 

 

Det satte Annie og Ralf sig for at finde 

ud af. 

 

Mandag 4. juli slog de sig ned i 

betalingspavillonen i fem timer og talte 

med alle besøgende i det tidsrum. 

 

Hjemme igen lavede de et meget 

overskueligt kort over de besøgendes 

hjembyer. 

 

De registrerede i alt 106 besøgende. 

De fleste danskere, men også gæster 

fra Tyskland, Norge, England og 

Østrig. 

   

 



  

 

 

FACEBOOK 
Medicinhavernes Facebookside er pt. hacket og kan ikke opdateres. 

 

Vi arbejder på en løsning og henviser i mellemtiden til 

Instagram.com/medicinhaverne_tranekaer/ 

og til Livets gang i haverne på medicinhaverne.dk.  

  

 

 

https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=e636ef34e9&e=cf8f5cff08


 

 

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 

 

 

 

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 - obs: ude af drift pt 

https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=28a9ed6790&e=cf8f5cff08
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https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=2d26b41fda&e=cf8f5cff08
https://medicinhaverne.us17.list-manage.com/track/click?u=c6cab860b29efe8e37ca88116&id=0d65d584fe&e=cf8f5cff08
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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, Søren Møller og Ole F. Jakobsen  
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