
 

 

INVITATION TIL  

HAVEWORKSHOP 

LØRDAG D. 25. MARTS 2023 kl. 10 - 14 

Kære Jacob  

HAR DU ENDNU IKKE VÆRET PÅ HAVEWORKSHOP? ELLER TRÆNGER DU TIL EN 

GENOPFRISKNING?  

 

Nu afholder vi igen haveworkshop for alle, som skal i gang med deres artsrige plæner 

og havedesign.  

 

Vi glæder os til at dele fire spændende timer sammen med jer. Vores kyndige 

haveekspert Rie Birk Lauridsen leder os gennem haveworkshoppen.  

   

 

 

Workshoppen gennemføres som foredrag og praktisk vejledning med masser af plads 

til dialog og spørgsmål undervejs. Som forberedelse til dagen vil I modtage 

materiale, som kan være godt at kigge igennem. 

https://nicolinelund.us10.list-manage.com/track/click?u=4dd1819e0f7b102b7d054135b&id=ee9bbfe58d&e=6a3382ef6a


 

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 – såsom træstammer, havedam, stendiger mv., og hvordan I får 

flere dyr i haven.    

 

Meget vigtigt vil haveworkshoppen hjælpe jer med at få valgt de rigtige frø til den 

artsrige plæne – og få lavet de rigtige blandingsforhold. Vi hjælper også med at 

sikre, at I ikke udsår forkerte græsser, som ødelægger blomsterrigdommen i haven 

og i vores fælles naturarealer.  

 

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

får en snak om beplantning af træerne, eventuelt fælleskøb af planter og bøgehæk, 

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 og ud 

mod eng og fælleden i randzonen. 

 

På workshoppen introduceres I til, 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 

Haveworkshoppen er det 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. 

 

Det er vores faste haverådgiver Rie Birk Lauridsen, som står for workshoppen. Både 

Philipp fra Havelauget og Käte og Anker deltager også. Den prisvindende biolog og 

biodiversitetsforsker Rasmus Ejrnæs er også tilknyttet Nicolinelund. Rasmus støtter 

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

kvarteret.  

 

PROGRAM 



Programmet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt senere. 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

      

Mange hilsner 

Rie, Phillipp, Käte & Anker 

 

Rasmus Ejrnæs 

Seniorforsker ved Institut for Bioscience, 

Aarhus Universitet, med speciale i 

beskyttelse, genopretning og udvikling af 

Danmarks truede biodiversitet. 

 

Rasmus Ejrnæs modtog Prisen som 

Danmarks Bedste Naturformidler 2022. 

Rasmus er bl.a. kendt som vært på 

radioprogrammet Vildspor og som en 

aktiv og passioneret formidler af natur 

og biodiversitet. 

 

Se tv-indslag om Rasmus og 

Nicolinelund - spol frem til 10:10 

 

 

Rie Birk Lauridsen 

Rie Birk Lauridsen har i 35 år arbejdet 

med anlæggelse af haver og grønne 

områder. Rie fokuserer på, at skabe 

retning for naturvenlige haver og den 

medgørlige drift.  

 

Læs mere om Rie 

 
Nicolinelund 

Stevnsvej 101 

4600 Køge  

 
www.nicolinelund.dk  
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