
Krydderurtekasser/pallehaver: 2016/2017 

Pallehave aktiviteter 2017: 

Nu er der god gang i planterne fra sidste år! Der er mange planter, som har overlevet, og det vil 

være fint at lade løvstikke, fennikel, mynte og citronmelisse stå, da de er fine og store nu. 

Den 23. maj fra kl 16:00 – 19:00 vil det være muligt at hente planter til pallehaverne ved Domen 

på Møllestedgård (overfor Burgerking ved Sønderborg kraftvarmeværk). Ekstra sække med 

plantejord til opfyldning af pallehaverne kan afhentes samtidig.  

Det er blevet foreslået, at hver pallehave kun indeholder 2-3 sorter af krydderurter for at skabe et 

roligere indtryk. Samtidig med udlevering af planter vil der blive udleveret plantepinde, hvoraf man 

kan læse planternes navn. 

Spejderne har desværre endnu ikke gives os en dato for, hvornår pallehaverne forventes anbragt på 

underlejr torvene, men det forventes at blive sidst i uge 29 (20-21. juli). Besked gives såsnart der 

ligger en aftale med spejdere og vognmænd. 

Dekoration af pallehaverne med tegninger og landsbynavne vil foregå, når pallehaverne placeres på 

lejren. Stor tak til Svenstrup Friskole for at lave udsmykning! 

Efter spejdernes lejr, vil de landsbyer eller institutioner, som ønsker det, få pallehaverne tilbage. De 

resterende vil blive fordelt til andre, som ønsker at få dem. 

Smøl   Clausen1818@gmail.com  2 Ingebeth 
Stolbro stolbro@bbsyd.dk  3 Peter Christiansen 
Mommark kortbekandersen@hotmail.com v 2 Per K. Andersen 
Brunsnæs/Iller/Busholm dsl397383@mail.telenor.dk / 

cammilla@illerslot.dk 
4 Henning /Torben 

Kegnæs hartviganette@hotmail.com  2 Anette Hartvig 
Elstrup gretelhjj@gmail.com  1 Gretel Denker 

Jørgensen 
Kær  Jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com  2 Jørgen Wilkenskjeldt 
Svenstrup nielsen@moisen.net  2 Agnes Nielsen 
Guderup plejecenter  4 Agnes Nielsen 
Pøl Købingsmark Augustenhof Kent@mynch.dk  1  Kent Mynch 
Adsbøl friskole adsboelborger@gmail.com  2 Pia Feldsted 
Notmark Gammel skole pph@heaven.dk / 

anders@hundslev.dk  

2 

1 

Poul Harald 

Anders 
Egen info@egenbylaug.dk/ 

cre@sonderborg.dk 

2 Charlotte Riis 

Engelbrecht 
Æblegård Friskole og 

Humlehave 
kstraarup@mail.tele.dk 2 Ingebeth Møller 

Det Sønderjyske hus mail@detsoenderjyskekoekken.dk  4 Jesper Kock 
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