
Åben Havelåge 18. og 19. august 2018  

Tak, fordi du vil åbne din havelåge. Vi er utroligt glade for, at du har lyst til at være med til at inspirere 

andre haveejere til at dyrke haven giftfrit. Uanset om din have er en prydhave eller en selvforsyningshave, 

og om du er ny eller erfaren haveejer, så kan din have være til inspiration for andre. Sammen viser vi, hvor 

let det er at hjælpe biodiversiteten og passe på vores grundvand hjemme i vores haver.  

”Åben Havelåge” er et samarbejde mellem Landsforeningen Praktisk Økologi og Danmarks 

Naturfredningsforening under kampagnen ”Giftfri Have”. For at klæde dig bedst muligt på til at åbne din 

havelåge, vil du i løbet af juli modtage materiale fra begge foreninger, du kan dele ud til gæsterne i din 

have. Har du nogen spørgsmål undervejs, så kontakt Gitte Holmstrup, gho@dn.dk. 

FØR 
Hvornår skal du holde åbent?  

Vil du være med i Giftfri Haves ’Åben Havelåge 2018’ event, skal du invitere inden for i din have den 18. 

og/eller 19. august 2018. Du bestemmer selv tidspunktet på dagen, og om det kun skal være den ene dag, 

eller begge dage. 

 

Fortæl andre, at din have er med i ’Åben Havelåge 2018’ 

Det er sjovest at få mange gæster i sin have. Derfor opfordrer vi dig til at fortælle så mange som muligt om 

din åbne havelåge. Vi støtter naturligvis op ved at reklamere for alle åbne havelåger i landet på vores 

Facebook-sider, på vores hjemmesider og i de nationale medier, men vi har erfaring med, at det er de små, 

lokale initiativer, der giver den største opmærksomhed.  

 

Når du tilmelder din have til ’Åben Havelåge 2018’, giver vi en hjælpende hånd i form af en Åben Havelåge-

pakke med blandt andet en skabelon til en pressemeddelelse, som du kan udfylde og sende til lokalavisen. 

Der er aldrig garanti for, at en pressemeddelelse bliver bragt, men det er absolut et forsøg værd. Selv om 

du ikke vælger en pressemeddelelse, anbefaler vi, at du under alle omstændigheder kontakter din lokalavis 

og får din åbne havelåge lagt ind i avisens kalender. Er du aktiv i havegrupper på Facebook, er det også en 

god idé at gøre opmærksom på din have dér.  

 

Her kan du fortælle andre, at du er med i ’Åben Havelåge 2018’: 

• Kultunaut.dk 

• Lokalavisens kalender 

• Pressemeddelelse til lokalavisen 

• Kommunens arrangementskalender 

• Facebook 

• Kalender på havenyt.dk 

 Hæng sedler op i det lokale supermarked 

 

Få tilsendt materiale 

Når du er tilmeldt ’Åben Havelåge 2018,’ får du en ’Åben Havelåge’-pakke. Pakken indeholder et Giftfri 

Have haveforklæde, en pressemeddelelse til lokalavisen, et skilt til haven, Giftfri Have materialer, foldere 

om økologisk havedyrkning fra Landsforeningen Praktisk Økologi og særnumre af ”Praktisk Økologi”. 

 

Planlæg din Åbne Havelåge 

Nogle haveejere vælger at lade havelågen stå åben, sætte lidt kaffe og te frem og ellers bare nyde at gå og 

snakke med de besøgende gæster. Andre laver aktiviteter for børn, viser hvordan man høster frø eller laver 

rundture på bestemte tidspunkter for gæsterne. Du bestemmer helt selv. Hvis du laver aktiviteter eller 

holder oplæg, demonstrationer eller andet i forbindelse med din ’Åben Havelåge,’ er det en god idé at lave 



et program for dagen. Sæt programmet i pressemeddelelsen og hæng det op et sted, så de besøgende kan 

se, hvad der sker, hvornår. Med et program kan du slappe af og koncentrere dig om dine gæster.     

 

På selve dagen  
Så er det dagen, hvor du forhåbentlig får en masse glade besøgende, som du kan inspirere og som kan 

inspirere dig. Læg materialer klar, tag imod dine gæster og følg det program, du måske har lagt for dagen. 

Og vigtigst af alt: Slap af og nyd det. De besøgende er kommet, fordi de interesserer sig for den måde, du 

dyrker have på. Nogle vil måske gerne give tips til dig, og andre vil gerne suge inspiration til sig. Alle typer 

besøgende vil komme. Så glæd dig til at lære nogle nye i dit lokalområde at kende, som har samme 

interesser som dig. Hæng skiltet fra deltagerpakken op på din havelåge eller et andet synligt sted, så de 

besøgende ved, at de er kommet til det rette sted. Hvis du har mulighed for det, må du gerne tage nogle 

billeder af dit arrangement. Så sørg endelig for, at kameraet eller telefonen ligger klar. Send billederne til 

Gitte Holmstrup: gho@dn.dk - vi er glade for alle former for havebilleder.  

Efter ’Åben Havelåge’ 
Vi håber, at du har haft et godt arrangement, og at dine gæster har fået en god oplevelse. Lav evt. en kort 

nyhed til lokalavisen med billeder fra dagen. Du kan også lægge den op på Facebook og sende den til os. Vi 

vil også meget gerne have en tilbagemelding på, hvordan det er gået med dit arrangement. Så efter den 20. 

august sender vi et spørgeskema til alle tilmeldte, som vi vil bede jer udfylde og returnere til os. 


