
 

 

VELKOMMEN TIL 

ONLINE HAVE WORKSHOP 

Torsdag 8/4 og tirsdag 13/4 2021 kl 19.30–21.30  

Velkommen til vores anden nabodag i Marens Minde, der igen afholdes som have 

workshop – denne gang dog som en online workshop bestående af to dele på hver af 2 

timers varighed. 

 

Da vores kommende workshop foregår online, har vi besluttet at invitere jer ALLE, 

også de af jer, som allerede har deltaget i den tidligere workshop med Jens Theisen. 

 

Vi glæder os til at dele fire spændende timer sammen med jer. Denne gang er det 

Katrine Grace Turner, som bl.a. er kendt fra DR-programmet ”Giv os naturen 

tilbage”, og som er stifteren af virksomheden VILDSKAB, der arbejder på at forene 

natur og kultur og gøre landet vildere. Læs mere her: https://vildskab.net  

   

Katrine, som er biolog, forfatter og natur-og landskabsplanlægger, vil tage os med på 

en interessant rejse med naturvenlige haver og dele ud af sin store indsigt i, hvordan 

vi kan anlægge haver, der både indbyder til familiehygge, og som bliver gode 

levesteder for dyrelivet i Marens Minde. 

 

Du kan opleve Katrine i de fem små videoklip med tips til den vilde have - se nederst 

i denne invitation. 

 

Vores online haveworkshop afvikles som foredrag med masser af plads til dialog og 

https://vildskab.net/
https://nicolinelund.dk/tilmelding-online-have-workshop/


spørgsmål undervejs. Som forberedelse til dagen vil I modtage materiale, som kan 

være godt at kigge igennem. 

 

Inspiration, vejledning, udveksling af erfaringer og gode nabosnakke 

På dagen vil I få inspiration til, hvordan I kan anlægge jeres egne naturvenlige haver, 

hvilke hjemmehørende træer og buske I kan sætte, hvilke urter og blomster I kan 

plante i jeres artsrige plæne, hvordan I kan bruge forskellige naturelementer til at 

designe jeres have, og hvordan I får flere dyr i haven.    

 

Efter haveworkshoppen vil vi anbefale, at I får taget kontakt til nærmeste nabo og 

får en snak om beplantning af træerne og i øvrigt dele erfaringer. Nogle af jer har 

lang haveerfaring, andre er helt nye udi at holde have. Men for de fleste er den 

naturvenlige have et helt nyt felt. For de grunde, der har randzoner, er der nu god 

basis for en snak om, hvilke buske fra plantelisten, I vil sætte i skel i randzonen. 

 

På den første del af den virtuelle haveworkshop – d. 8. april - vil vi introducere, 

hvordan vi arbejder med Nicolinelunds naturdagsorden i Marens Minde og om den 

utroligt vigtige sammenhæng mellem naturen i jeres haver og naturen i 

fællesarealerne. Det særlige er netop, at vores fælles naturarealer etableres som 

habitatområder, der med forskellige plantesamfund understøtter bl.a. truede arter. 

 

Vi skal på rejse sammen 

Denne have workshop er første vigtige step på vores fælles rejse mod at skabe natur 

i Marens Minde. Her lægger vi fundamentet. Senere vil vi sammen med jer afholde 

flere arrangementer, hvor også vores partnere deltager; Danmarks 

Naturfredningsforening, Praktisk Økologi, Vild med Vilje med flere. Det hører I mere 

om på dagen. 

 

Katrine Grace Turner, Jens Thejsen, og Rikke Milbak er vores haveteam af 

landskabsarkitekter og biologer, som I kommer til at møde undervejs på rejsen. De 

har alle lang praktisk erfaring og meget stor indsigt i at arbejde med naturvenlige 

haver og fællesarealer. 

 

Den kendte biolog og forsker Rasmus Ejrnæs er også tilknyttet Nicolinelund. Rasmus 

støtter os med forskningsbaseret viden og rådgivning til udviklingen af den store eng 

midt i kvarteret. 

 

Både Rasmus, Jens og Katrine har skrevet rigtig gode bøger. I får litteraturlisten fra 

os sammen med forberedelsesmaterialerne. 

 

Praktik og tilmelding 

Arrangementet afholdes online og når vi nærmer os hver af de to online workshops, 

modtager Teams links. 

   

Hvis I efter tilmelding alligevel finder ud af, at I ikke kan deltage alligevel, så send 

venligst afbud til kate@nicolinelund.dk. 

mailto:kate@nicolinelund.dk


 

 

PROGRAM 

Programmet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt senere sammen med et 

link til onlineworkshoppen. Vi vil anvende Teams, der understøttes af Microsoft. 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

   

Mange hilsner 

Käte & Anker 

 

Varm op hjemmefra 

Havedesigner og biolog Katrine Turner 

giver god inspiration til den vilde og 

naturvenlige have.  

Læs mere 

 

 

'Giv og naturen tilbage' 

Bonderøvens nye program på DR er også 

en guldgrube af vild haveinspiration.  

   

Læs mere 

 
 

  

 

 

 
 

https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321
https://www.dr.dk/drtv/serie/giv-os-naturen-tilbage_208260

