
Foreningen Historiske Planter

Nyhedsbrev nr. 1 – marts 2017

Alle medlemmer indbydes til generalforsamling.

På Møns Folkebibliotek, torsdag den 16. marts kl. 19 – kom i god tid.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter hertil

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen drikker vi et glas sammen og pakker årets frø.

Regnskab udsendes til alle medlemmer.

Forslag til arbejdsplan og budget udsendes til alle medlemmer

Desuden udsendes invitation til Middelalderhavens Dag – den må gerne videresendes.
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Generalforsamling

Bestyrelsen håber at mange medlemmer vil møde frem til generalforsamlingen. Igen mødes vi på Møns 

Folkebibliotek og studer gerne dagsordenen her i Nyhedsbrevet, samt de tilsendte arbejdspapirer. Denne 

aften ser vi både tilbage og fremad, da vi hører bestyrelsens beretning og regnskabet for det forgangne år –

vi ser også fremad og skal vedtage en arbejdsplan og et budget for den kommende periode.

Når forhandlingerne er færdige pakker vi igen vore frø i de kønne frøposer. Der skal en vis grundighed til, så

vores produkt bliver indbydende og flot.

Althea

Vores årsskrift udkom i november. Flere har givet det pæn omtale. Det kan købes hos vores boghandler i 

Stege eller med medlemsrabat hos kasserer Jens eller formand Lars. Vi vil sælge det fra den nye salgsvogn i 

Middelalderhaven hen på foråret. Læs det, forær det bort eller bestil det på biblioteket. Artiklerne i Althea 

omhandler vores aktiviteter og fokuserer i 1.nr. på de kære planter.

Medlemsmøde

22 haveentusiaster mødtes i januar for at drøfte foreningens virke og planer for Middelalderhaven. Jens 

startede med at vise indholdet i vore 2 hjemmesider, på foreningens side er der samlet artslister fra hele 

vores område og mange fotos. Middelalderhavens side vil indeholde omtale af alle bede og noget om 

havelauget, aktiviteter og kalender.

Lars omtalte en mappe, som også blev udleveret, heri er alle havens temaer, alle planter og Hanne har lavet

kort over alle bede med planter på. Det er et arbejdsredskab, som skal opdateres hvert år. Medlemmer i 

havelauget kan få en kopi.

Inger Lise glædede sig til marts, hvor de frivillige igen skulle mødes, konkrete emner blev omtalt og ros 

uddelt til alle de mange projekter fra sidste sæson. Inger Lise omtalte alle de som bliver ansvarspersoner, 

som gerne vil holde delområder i Middelalderhaven på sporet og sørge for at ting sker. Til slut en snak om 

alt det vi skal høste og producere, indsamle og tørre, gemme og emballere.

Villiam gennemgik vore produkter og kom med overvejelser over hvad vi kan og må. Den snak vil jo 

fortsætte, da vi skal lave vore salgsprodukter, dels så myndighederne er tilfredse og så vi selv kan stå inde 

for produkterne.

Undervejs fik vi te, kaffe og godis og spørgsmål og kommentarer kom frem. Tak for en hyggelig formiddag.

Studiekreds

Villiam har længe talt om studiekreds og endelig lykkedes det at komme i gang. En stor flok mødtes 3 gange

i løbet af jan.-feb., og drøftede de spændende planter. Der blev lavet flere beskrivelser og man dykkede 

ned og fandt nye historier om planterne. Mon ikke vi får plantebeskrivelserne at se når de er klar. 



Havelauget i 2017

Vil du være med? Tilmeld dig hos Inger Lise eller mød op i haven mandag eller torsdag formiddag, vi starter 

mandag den 13. marts kl. 10.

Hver uge får de aktive, frivillige i havelauget en mail fra ILH, og i denne nævnes nogle af opgaverne som skal

ordnes i ugens løb. Den første mail er på trapperne her i starten af marts.

Anlæg – nye bede – flere planter

Der er mange opgaver i 2017, vi skal anlægge et vandhul, lave vandforsyning, flere detaljer i 

Formidlingsterrasse og redskabshus. Desuden har vi søgt midler til ny pavillon og info-stander, måske skal 

disse også bygges. De sidste bede skal på plads, herunder sumpbedet. Der mangler naturligvis også mange 

nye planter, disse skal købes, sås ud eller måske kan vi finde dem på Møn.

På medlemsmødet blev der uddelt en anlægsplan, heri kan ses nærmere om planerne. På samme møde 

blev der uddelt en mappe med planter til alle 25 temaer og skitser over alle færdige bede, nu skal vi i gang 

med at vælge planter.

60 slags frø – mange planter i potter – planteprodukter – 3 højbede

Hele året igennem samler og høster vi. Sidste år fik vi samlet rigtig mange frø, de skal anvendes i 

Middelalderhaven, alle de 1-årige og 2-årige planter skal sikkert startes forfra. Desuden vil vi formidle 

mange frø i vore flotte frøposer, vi håber at havens gæster vil tage godt imod dem.

Vore middelalderplanter kaster jo netop mange frø, de fleste falder på jorden, nye småplanter spirer frem 

og det betyder, at vi kan se hvor godt frøene spirer. Hvert år gemmer vi lidt potteplanter til eget forbrug i 

Middelalderhaven og vi gemmer lidt til salg. Har du plads i dit staudebed eller i baghaven, så sæt et par 

historiske planter der.

I løbet af året skal der høstes og tørres og gemmes. Det er sjovt at gemme og producere planteprodukter, vi

høster derfor året igennem og tørrer materialerne førend vi hen på efteråret kan emballere produkterne. Vi

indretter pladser til tørring.

3 nye højbede er beregnet til potteplanter, potter med frø og planter, som vi ønsker at høste fra. Vi vil med 

nænsom hånd høste blade og blomster fra planter i Middelalderhaven, men det er rart med en samling i 

det ene højbed, hvor meget kan høstes fra.

Ambassadør for Møn Biosfære

Vi tilsluttede os Møn Biosfære fra starten. Det må være den bedste måde at sætte de historiske planter i 

fokus på. Vi håber at Møn og omliggende området bliver det første område i Danmark der bliver valgt til 

Biosfæreområde under ”Man and Biosphaere”. Villiam og Lars har deltaget i møder henover vinteren og 

der givet tilkende, hvordan arbejdet kan fremmes.

Koordinator Annette Tenberg ønsker at medlemmer i vores forening bliver de første ambassadører, som 

skal formidle planterne i Middelalderhaven indenfor Biosfæreområdet. Hvis alt går vel udpeges Møn hen på

sommeren. Vi havde et ekstra møde med Annette, hun vil invitere til et møde i Middelalderhaven med 



biosfæreperspektiver på dagsordenen, hun vil gerne have vores støtte til et projekt med bestøvning/bier og

blomster og insekthoteller. Desuden inviteres vi til: 

Den 20. april kl 12.30 - 15.30 inviteres medlemmer af Foreningen for de historiske planter til ambassadør 

workshop om Møn Biosfæreområdet. 

Mødested er Residens Møn, Langelinie, Stege

Program

Mødet starter med en sandwich og en kop kaffe og te.

Oplæg om Møn Biosfæreprojektet

Fælles diskussion om betydningen af de historiske planter i Møn Biosfæreområdet 

Hvordan kan foreningens medlemmer formidle biosfæreprojektet igennem haven?

Tak for i dag

Bedste hilsner

Annette Tenberg

Meld dig til! Workshoppen afholdes den 20/4 og alle vore medlemmer kan deltage! Tilmelding til Lars, 

gerne før den 7.april – Emnet kan drøftes over kaffen i Middelalderhaven.

 

MIddelalderhavens Dag

Vi vil starte en tradition!

Hvert forår vil vi samle haveentusiaster og plantenørder i Middelalderhaven. Her i 2017 sker det en onsdag 

eftermiddag. Vi har valgt en hverdag, da mange af vore gæster har mulighed for at komme forbi og 

desuden er der så mange arrangementer hver weekend.

Traditionen vil udvikle sig fra år til år. Dette første år skal vi forsøge at samle alle de havevenner vi har – så 

alle bedes hjælpe med at sprede budskabet. Dette gøres ved:

- At videresende vores invitation, som sendes vedheftet til alle medlemmer

- At uddele vores invitation, hent nogle eksemplarer i Middelalderhaven

- At dele vores facebooksider, med FrøPopUp og egne meddelelser

- At invitere naboer, venner og bekendte med 

På invitationen ses, at vi vil sælge vore frøposer og potteplanter og andre produkter. Vi øver os i at skabe 

metoder til den fremtidige driftsøkonomi, som foreningen og Middelalderhaven skal have. Vi inviterer 

andre til at møde op og bytte frø, bytte potteplanter eller evt. sælge. Medlemmerne bør naturligvis komme

med overskud af egne høstede frø og rester af udplantningsplanter.

Vi har allerede i januar orienteret Haveselskabets lokale afdelinger, Frøsamlerne, FrøPopUp og Praktisk 

Økologi. Vores arrangement er nu på deres hjemmesider og i deres kalender.



Skilte

Skilte til planter og bede har vi jo talt om altid. Før jul fik vi så de udskårne plader. Vi har circa 287 planter, 

som alle skal have et skilt med navn, det kommer på plads i løbet af foråret. Til bedene har vi valgt et lidt 

større skilt, vi arbejder på at navngive temaerne på 3 sprog.

Når 2017 er passeret har vi måske sat 150 planter mere og skal så lave skilte igen. Det bliver spændende og 

forhåbentlig flot.

Måske kan vi placere de nye skilte i haven fra april måned.

Foredrag for de lokale

Den 6. marts kl. 19 fortæller vi om Middelalderhaven. Vi annoncerer i Ugebladet for Møn og 

Handelstandsforeningen har udsendt vores invitation til deres medlemmer. Vi stiller spørgsmålet? Er du 

nysgerrig? Og denne aften skal vi forsøge at fortælle lokale om vores projekt. Medlemmer er velkomne 

også. Tag venner, interesserede og din nabo med. Det er på Møns Folkebibliotek kl. 19.

Farvning

En gruppe fandt sammen for nogle uger siden. Deres interesse er plantefarvning. For alle i øvrigt er det 

interessant, hvilke farveplanter de vil bruge og så kan vi glæde os til at se resultaterne. Der er også tanker 

om at lave noget for havens gæster til sommer.

Kontingent

Kasserer Jens har sendt opkrævning til jer alle, han og resten af bestyrelsen håber på, at alle vil fortsætte 

med deres medlemskab. Her den sidste dag i februar mangler vi fortsat 15 ud af 97. Har du glemt 

kontonummer til Møns Bank, så se herunder.

Rabat

Bestyrelsen har vedtaget, at medlemmer skal have store rabatter på vore egne produkter. Vi vil forsøge at 

lave et skilt ved vores salgsvogn, så det fremgår at vi har 2 priser.

Medlemsrabatter

Egne hefter og brochurer 25%

Frøposer 50%

Potter med egne planter 50%

Poser med tørrede planter 25%



Creme, shampoo, salt, honning mv. 25%

Althea 25%

Lokale plante-ture gratis

Foredrag 25,- kroner i rabat

Om os:

Foreningen Historiske Planter

Formand Lars J Larsen, Bøgebjergvej 18, 4791 Borre 

Ljl.gs@post.tele.dk

55 81 22 32 og 29 64 13 48

Foreningens CVR 35343237

Kasserer Jens Refstrup, Langgade 41, 4780 Stege

jensrefstrup@gmail.com

50 50 14 98

Konto i Møns Bank: 6140 4145668

Kontingent 225,- kr. for en husstand og 150,- kr. for et medlem

Formand for havelauget, Inger Lise Harpsøe
Bogholder.florainder@gmail.com

40 41 50 55

Middelalderhavens havelaug arbejder mandage og torsdag, mellem marts til november 2017.

Desuden arrangerer vi events og tager imod gæster til rundvisning.

Desuden er vi med i lokale aktiviteter, som markedsdage, Sildemarkedet og Æblernes Dag.

Foreningens hjemmeside: http://www.historiskeplanter.dk/

Foreningens facebookside: https://www.facebook.com/HistoriskePlanter

Middelalderhavens hjemmeside: http://www.middelalderhaven.dk/

Bestyrelse: Anke Schrader, Hanne Frederiksen, Inger Lise Harpsøe, Ellen Houman, Villiam Houman, Jens Refstrup og 

Lars J Larsen

Kalender 2017

27. feb. 10-12.30 Bestyrelsesmøde 

6. marts kl. 19 Middelalderhaven i Stege – foredrag – med os – om os

Medio marts Havelauget starter mandage og torsdage 10-12

16. marts kl. 19 Generalforsamling 

6. april kl. 10 Podning af æbletræer 

7. april kl. 10-13 Bestyrelsesmøde 

20. april kl. 12.30 – 15.30 Ambassadør-workshop i Møn Biosfære

17. maj kl. 13-17 Middelalderhavens Dag og Frø popup


