Lilliendal
Et stort, gammelt nyttehaveanlæg med drivhus bliver omdannet til en inspirerende og frodig skolehave og
læringsfacilitet for sydsjællandske skoleelever. Lilliendal Skolehaven bliver en ’udeskole’ med fokus på
havedyrkning, økologi, mad og natur.
Mellem Præstø og Vordingborg ligger Herregården Lilliendal. Tilbage i tiden havde godset et veludbygget
nyttehaveanlæg med grønsags- og urtehave, frugthave, skærehave samt drivhus, der gjorde herregården
selvforsynende med grøntsager og frugt. Lilliendal Skolehave vil nu genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg til en læringshave for sydsjællandske skolebørn. Lilliendal Skolehave skal gavne lokalsamfundets børn og familier og understøtte folkeskolereformen som et aktivt, udendørs læringsrum. Projektet griber tilbage til herregårdens oprindelige funktion, men i en fornyet form og med lokalsamfundets skoler som
primær målgruppe.
Fra jord til bord i Lilliendal Skolehave.
Konkret skal det gamle drivhus sættes i stand, og det bliver her eleverne starter den grønne proces. I drivhuset skal eleverne forspire de grøntsager som senere skal plantes ud på fri land og i højbede – ligesom at
de kan dyrke mere eksotiske planter, som kræver mere varme. I et stort areal rundt om drivhuset genetableres selve nyttehaven, så den fungerer som et grønt læringsrum under det landsdækkende skolehavekoncept
Haver til Maver. Her vil lokalområdets skolebørn arbejde med havedyrkning og blive kloge på grøntsagernes rejse fra jord til bord. Og ikke mindst vil eleverne tilberede deres egne grøntsager i havens udendørs
skolekøkken.
Det bliver en stor glæde at få masser af liv, leg, faglighed og begejstring i det gamle nyttehaveanlæg – og
forhåbentlig opleve skoleelever, som er glade for at være i haven og bliver kloge på naturen, havedyrkning
og tilberedning af sund mad. Et håb er selvfølgelig, at eleverne tager den lærdom med sig hjem i familien,
måske selv begynder at dyrke grøntsager i baghaven og er med til at stille krav til kvaliteten af vores fødevarer, siger Mette Heiberg fra Foreningen Lillendal Skolehave.

Projektet gennemføres i partnerskab med LAG-Sydsjælland, RealDania, Haver til Maver og Vordingborg
Kommune.
Indstilling:
Godt og velstruktureret materiale. Ansøgningen giver en god beskrivelse af hvilke investeringer der skal
foretages og hvilke aktiviteter der indgår i projektet som helhed. Projektets forventede effekter giver et klart
billede af hvad fremtiden bringer. Projektets tidsplan virker ligeledes realistisk.
Projektet har opnået 837 point.

