
Tak til Skanderborg 
Kommune for støtte 

og lån af jord.

Omstilling Ry 
er en forening, 
der arbejder for mere 
bæredygtighed i lokalsam-
fundet. 
Vi er en del af det 
verdensomspændende 
netværk Transition Towns.

Læs mere om os og haverne på 
www.omstilling-ry.dk 
og på Facebook. Kontakt os på 
omstilling.ry@gmail.com

Tak til 4H Haver 
for støtte og 

konsulentbistand.

RY
SKOVHAVE
FÆLLES-
HAVEN
I RY



Alle kan være med! Børn, ældre, nye og 
gamle danskere, skoleklasser og børneha-
ver. Til os der har brug for lidt tid og fred. Og 
til dig, ja. 

Vi lærer det praktiske af hinanden og tager 
beslutninger i fællesskab. 

RY
SHOVHAVE

Fælleshaven kan være hårdt arbejde, men 
også høst af grøntsager som spidskål, 
bønner, porrer og hvidkål i efteråret og 
vinteren. Vi sår blomster og krydderurter og 
planter hokkaido. Nogle har haft held med 
at dyrke tomater.

Vi beslutter i forening, hvad vi vil dyrke på 
vores jord. Engang imellem laver vi mad 
over bålet og spiser sammen. Vi går med, 
når vi har lyst.

Nogle har valgt at få deres eget jordlod. Så 
bestemmer man det hele selv. Det koster 
ikke noget at bruge jorden. Vi har de red-
skaber der skal bruges.

DU KAN 
NYDE FRUGTERNE

FÆLLESHAVEN
I RY

Skoven skærmer haven med dens unge 
nøddetræer, frugtbuske og en bambuslund. 

Skovhaven er omkranset af et læbælte, 
og mellem træer og buske vokser mange 
forskellige spiselige planter. På sigt kommer 
haven til at hvile i sig selv. 

Vi begyndte at anlægge skovhaven i 2014. 
Med tiden bliver den til en spiselig park. Her 
kan man læse en god bog, dyrke yoga, eller 
falde i staver.

Bålstedet i skovhaven ligger på det samme 
sted, hvor stenalderfolket havde  bål. Vi 
mødes omkring bålet til arbejdsdage og 
sommerfester. Kom ind og oplev haven!

Du kan komme til haverne fra Ry Hallerne 
eller rastepladsen på Randersvej.


