
 02-12-2016 

 

 

Pressemeddelelse 

 

 

Fælleshave i Damgårds 4H Nakskov har åbnet børnenes øjne for naturen 

 

”På meget kort tid er det lykkedes at skabe et godt alternativt tilbud til børnene her i 

Nakskov med vores fælleshaver.” Sådan lyder Mie Christiansens konklusion på den første 

sæson med fælleshaver på Damgårds 4H i Vester Karleby nord for Nakskov. Hun er 

formand for den et år gamle 4H-gård, der i marts fik et 'ja' til at oprette en af de 

fælleshaver, som 4H har etableret med støtte fra Nordea-fonden. 

 

Siden har stedets børn både plukket brombær til hjemmelavet marmelade og serveret 

suppe til deres forældre med ingredienser fra haven. Og det er noget ganske andet end 

det, som Damgård ellers er kendt for. 

 

”Damgård er en gammel rideskole, så vores omdømme handler mest om dyr, men 

efterhånden har vi også fået flere medlemmer, der kommer for naturen, og her kan vi se, 

at haveprojektet har givet os nogle andre børn end dem, vi fik i starten,” siger Mie 

Christiansen. 

 

Børnene smager på haverne 

På under et år er de kommet op på 54 naturglade medlemmer, der hovedsageligt kommer 

fra Nakskov og ikke i forvejen har kendt til havearbejde. Succesen skyldes ifølge Mie 

Christiansen, at de har fokuseret på at lave projekter frem for, at børnene kun skulle passe 

haven. 

 

”Det giver stor glæde for børnene, når de kan lave en suppe med urter, de selv har plantet 

og vandet, og det ender ud i, at vi har en hyggelig overnatning, hvor vi spiser og er 

sammen socialt,” siger Mie Christiansen. 

 

At skabe glæde og at lære børn fra byerne om havearbejde har været noget af det 

vigtigste i 4Hs fælleshave-projektet, så det er også en meget tilfreds 4H-formand, der kan 

se tilbage på et strålende år for fælleshaverne. 

 

”Damgårds 4H er et rigtig godt eksempel på, hvad vi gerne vil med fælleshaverne. Og at 

de på under et år har fået så mange medlemmer, der gerne vil have jord under neglene, 

viser jo bare, at de gør det rigtig godt. Jeg glæder mig til at se, hvad de kan drive det til 

næste år,” siger Henrik Dalum, formand for 4H. 
 

Haverne er etableret med støtte fra Nordea-fonden, Friluftsrådets udlodningsmidler til 

friluftsliv og Naturstyrelsens pulje til Lokale Grønne Partnerskaber.  

Med Fælleshaver i byen – 4H Haver for alle, arbejder 4H for, at endnu flere i byerne kan 

være en del af et fællesskab om at dyrke en have, spise mad lavet af afgrøder de 

selv har dyrket, og gøre en positiv forskel for sig selv, andre og miljøet.  

 



  

  

Fakta om Fælleshaver i byen – 4H Haver for alle 

● Bag projektet står 4H, som er en børne- og ungdomsorganisation, der har rødder i 

landbruget.  

● Projektets primære målgruppe er børn i byen i alderen 7-13 år uden egen have, deres 

forældre samt lokale frivillige.  

● Gennem 20 byhaver skal projektet involvere 1.250 deltagere og 200-250 frivillige i løbet 

af projektperioden på 3 år, 2015-2017.  

 

 

Fakta om 4H 

● 4H er for alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og 

madlavning. 4H giver dig fællesskab gennem praktiske og kreative aktiviteter i din fritid 

● Formålet med 4H er, at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn 

og unge, ved praktiske og kreative aktiviteter i forbindelse med natur, dyr, jord og mad.  

● 4H har klubber fordelt over hele Danmark 

● 4H har 4.525 medlemmer 

● De 4 H’er står for hånd, hoved, hjerte og helbred.  

● Se mere på www.4h.dk 

 

 

For yderligere information kontakt: 

 

Mie Christiansen, Damgårds 4H. Tel: 24 64 87 68 

 

Jytte Brokholm, 4H-konsulent og projektleder på ’Fælleshaver i byen’:  

Telefon: 8728 2492 / 4076 6223 

 

Janneke Nkemka Pedersen, Naturvejleder & konsulent 4H. Tel. 60811984  

Mail: janp@seges.dk 

 

Henrik Dalum, formand 4H. Telefon: 22 36 08 70 

http://www.4h.dk/

