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KOM MED 4H I HERREGÅRDSHAVEN PÅ RØNNEBÆKSHOLM  
 
Rønnebæksholm åbner dørene for 4H Fuglebjerg-Næstved,  så børn og unge får mulighed for at lære 
havedyrkning ved den gamle herregårdshave. Projektet løber hen over sommeren og afsluttes ved 
høsttid. Startdato er tirsdag d. 18. april lige efter Påske.  
 
”På Rønnebæksholm har vi i forvejen et stærkt læringsmiljø når det gælder kunst og kultur, siger leder af 
Rønnebæksholm Dina Vester Feilberg, og nævner som eksempler Billedskolen og skoletjenesten, så 
samarbejdet med 4H er en helt naturlig udvidelse af vores arbejde med børn og unge, hvor vi fokuserer på 
en stærk faglighed og et godt fællesskab. 4H er aktiv fritid for alle engagerede børn og unge med interesse 
for natur, dyr og mad. 
 
I år har 4H fået tildelt et jordstykke i Herregårdshaven, som børnene får lov til at dyrke. Børnene kommer til 
at være med i hele processen, fra det første spadestik, over de spæde spirer til grøntsagerne er høstklar. 
Børnene og deres familier kan komme og arbejde i deres 4H haver når som helst de har lyst, og om 
tirsdagen vil der være instruktør fra 4H til stede, der kan hjælpe med gode råd og vejledning. Der vil 
endvidere være masse af fællesaktiviteter, som mad og bål, buketbinding, fællesspisning, presse sin egen 
æblemost og meget, meget mere.  
 
Rønnebæksholms nyansatte gartner, Liv Nørgaard Meinert er rigtig glad for samarbejdet. ”Det er så vigtigt, 
at vi videregiver vores havedyrkningstradition til næste generation”, siger hun, og fortsætter, ”De børn der 
kommer her får både mulighed for at nyde og sanse den store Herregårdshave, samtidig med at de selv får 
fingrene i jorden, og oplever det fantastiske ved at få ting til at gro. Liv Nørgaard Meinert havde selv en 4H 
have som barn, og husker tydeligt glæden og stoltheden over at komme hjem med årets første radiser fra 
sin egen have til familien.   
 
Som gæst i herregårdshaven vil man i år derfor opleve at et jordstykke dyrkes anderledes end de øvrige, og 
der vil summe af liv, når fællesaktiviteterne er i gang.  
 
4Hs nyansatte konsulent, Anne Astrup er glad for at have fået stablet samarbejdet på benene i samarbejde 
med Liv. ”Min kollega og jeg læste artiklen om, at Liv var blevet ansat på Rønnebæksholm, og at hendes 
haveinteresse var opstået, da hun var barn og havde sin 4H have” fortæller Anne og forsætter, ” Jeg 
kontaktede Liv, og vi fik hurtigt sat et møde i stand, hvor vi idegenererede, og endte op med dette 
fantastiske samarbejde. ”Det er jo en alletiders mulighed for børn og deres familier i Næstved og opland, til 
at prøve at dyrke deres egen urtehave, og samtidig få lov til at være en del af Rønnebæksholms smukke 
omgivelser”.  ”Vi håber på at se en masse børn med deres forældre, bedsteforældre eller hvem de nu kan 
lokke med”. ”Forstil dig at vi kan mødes en masse mennesker på tværs af kultur, køn og alder. Få skabt nye 
venskaber og samles om haverne og deres udbytte”. ”Og ikke mindst at have sin gang i herregårdshaven 
sommeren over. ” ” Det bliver helt sikkert fantastisk” slutter Anne af med.  
  
For at få et jordstykke, og være med i aktiviteterne skal man blot møde op på Rønnebæksholm tirsdag d. 
18. april kl. 17:30. Her vil instruktørerne fortælle meget mere om haveprojektet. Det koster 200 kr. for hele 
sæsonen+ 200 kr. i 4H medlemskab pr. barn. Beløbet dækker udgifter til frø, planter og de øvrige 
aktiviteter, samt mulighed for at deltage i 4H´s øvrige aktiviteter i hele 2017. 
Instruktørerne fra 4H Fuglebjerg-Næstved vil lave masser af spændende og hyggelige aktiviteter hver 
tirsdag. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i årstidens frugt og grøntsager, samt børnenes havestykker. 
 
 



For yderligere oplysninger se 
 
www.roennebaeksholm.dk og www.4H.dk  
 
Kontaktinfo 
Herregårdsgartner Liv Nørgaard Meinert, M 24662263 
4H konsulent Anne Astrup, Tlf.: 87405526, M: 21334203 
Formand 4H Fuglebjerg-Næstved Tina, M: 24986716 
 
 
 
Der er offentlig adgang til Herregårdshaven, og der er gratis omvisninger den første torsdag i hver måned 
kl.12 fra maj-oktober (juli dog undtaget). Mødested er parkeringspladsen ved Herregårdshaven. 
Omvisningerne varer ca. 45 min. og tilmelding er ikke nødvendig. 
 
 

http://www.roennebaeksholm.dk/
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