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Kære alle medlemmer, 

 

Generalforsamling midt i marts 

Vores generalforsamling havde et godt forløb, de fremlagte dokumenter blev vedtaget, valgene skete i 

enighed og aftenen sluttede af med et glas vin og den hyggelige frøpakning af vore mange fine frø fra 

Middelalderhaven. Referat ses på hjemmesiden, arbejdsplan og budget blev vedtaget som fremsendt ca. 1. 

marts. 

 

Møn Biosfære 

Den 20. april kl 12.30 - 15.30 inviteres vore medlemmer til 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, vi skal meget gerne have vores Middelalderhave placeret i dette projekt!  Tilmelding til Lars, 

29641348 -gerne snarest og senest den 12. april. 

  

Middelalderhavens Dag den 17. maj kl. 13-17 

Vi vil starte en tradition! Med plantesalg og FrøPopup. 

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.  Invitationen er sendt til jer – følg med på hjemmesiden. 

 



Bestyrelsens beretning  

Herunder ses i stikordsform bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 2017. Denne blev 

aflagt ved formand Lars J Larsen, og næstformand Villiam Houman illustrerede med gode fotos til 

hvert enkelt punkt. 

 

Vores projekt 

Planterne – Middelalderhaven – Sti i Stege – planterne anvendes 

Ung forening fra den 9. oktober 2013  

Startede med et havelaug som forberedte foreningen, Vedtog vedtægter, Valgte bestyrelse og revisor, 

Fastsatte kontingent, 16 medlemmer, 30 medlemmer på 2.gen. i 2014, 56 medl. marts 2015. og 80 i marts 

2016 og ved starten af året 2017 var vi 97. 

Formalia og samarbejde 

Registreret hos kommunen som forening, Bankkonto i Møns Bank, (Swipp ud)CVR-nummer, Digital 

postkasse, Købt 2 domæner: www.historiskeplanter.dk og www.middelalderhaven.dk og 1 

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/HistoriskePlanter/.  

Vi deltager i Biosfære Møn, Middelalderhaven indgår i Lokalrådets Udviklingsplan – deres LUP. 

Handelstandsforeningen ønsker os med i byens og øens aktiviteter. God kontakt til haveselskaber, giftfrie 

haver, frøsamlere ol. Kommunens mange afdelinger har vores interesse og vi håber det er gensidigt. Skal 

mødes med MR bag Morten Reenbergsgaard. Vi samarbejder naturligvis med ejerne af haven. Flere haver 

lignende vores har vi kontakt til. 

Bestyrelsen hidtil 

7 møder i året der er gået 

7 personer i bestyrelsen incl. poster - JR kasserer, VH næstformand, LL formand og ILH formand for 

Havelauget . Anke valgte at holde pause det sidste halve år. Dertil er Hanne og Ellen med. 

Vi nedlagde haveudvalget, men oprettede ansvarsposter, som vil betyde at flere er med til at udvikle haven 

og sørge for at arbejdet lykkes. 

Vi starter et bilaug, Jette vil gerne passe vore husdyr og hjælpe med at uddanne flere personer. 

Alle i bestyrelsen er ansvarlige for arr. og anlæg og funktioner + møder i haven 

Et typisk møde i bestyrelsen består af: 

Nye punkter, hvor vi ser lidt frem, drøfter, overvejer og evt. beslutter. 

Punkt hvor vi har mange stort/småt, som vi arbejder med, undersøger, refererer hvor langt sagen er nået. 

Ansøgninger fra fonde og puljer 

Liselund Fontænen støtter havens drift i 10 år, fra 2015. 

Friluftsrådet støttede os 2 gange og begge beløb er udbetalt i 2016 

Citymanagerens pulje støtter Formidlingsterrassen og beløb er udbetalt 

Fanefjord Sparekasses Fond støttede os, 

Kommunens lup-midler støtter Middelalderhavens budget i 2016 og ind i 2017 

Superbrugsen støtter lokalt, kunderne donererer plastmønter og vi fik 4200 i 2016 

Kridthuset lukkede og vi fik del i deres indestående 

Velux-fonden støtter aktive ældre, beløb her i 2017. 

Nordea søges igen om bænk-sæt. 

Middelalderhaven i Stege 

2016 har været et rigtigt dejligt år i Middelalderhaven, tak til alle som arbejder, knokler, hygger, griner, 

dem som er nede på knæ og de som serverer lækkerier. Beregninger tyder på 1800 frivillige timer og dertil 

ca. 600 til formidlingsterrassen. Tak for indsatsen – og nu går vi i gang med 2017.   

3 års plan for anlæg – 2015-17 – gælder fortsat +(lidt i foråret 2018) 



Havelaug, frivillige, formand ILH 

Store tunge opgaver, JR 

Havens drift, velholdt, pasning, luge, pleje og passe, nye bede, vand, redskaber 

Samle frø, lave potter med egne planter 

Høste, tørre urter og blomster- forberede produkter 

Ideer til nye produkter, Ulla-kalender, Eva-stofpose, fotos af planter, mm 

Bilaug, bestøvning, honning og vilde bier 

Formidlingsterrasse og redskabshus mere indretning 

Borde og bænke 

Vandhul og vandforsyning 

Formidling, butik og salgsvogn 

Guidede ture og rundvisning 

25 Temaer, og 18 bede - HS + mappe 

Foredrag 

Jens Soelberg 

Jens Kruse 

Os selv 

Om Folkeuniversitetet  

Næste år arbejder vi også på 2-3 foredrag 

Ture og besøg  

Ulvshales lægeplanter 

Anne Murmann registrerer planter 

Sommertur Esrum, lang køretur, rart at se andre haver  

Kommende år også 2-3 ture 

Planterne 

Artslisten med historiske planter – på hjemmeside og i Althea 

Hjemmesiden med fotos 

Indsamling af frø og småplanter 

Althea med tema om historiske planter 

Sti i Stege 

Den digitale sti fungerer, vi ønsker også skr. formidling- evt. med Lokalrådet i Silderuten 

Snapseruten 

Botaniske stier ved kirker 

Pasning og pleje 

PR og formidling 

Skifterammer med historiske planter 

Faktaark 

Ugens plante i Ugebladet for Møn 

PR for foredrag - medier + medlemmer 

2 fine hjemmesider + facebook  

Udgive egne hefter  

Rabatter til medlemmer 

Althea vores årsskrift 

Produktion, forfattere, hjælp og 3 års plan 

Biblioteker,  

Presse og TV Møn 

Fine omtaler af aktiviteter og forening 

Planteportrætter i TV Møn 

Om Foreningens medlemmer 

Samvær og haveglæde og kaffestunder 



Fremstille produkter af planterne 

Tage imod gæster 

Smage hinandens produkter 

En sang til afslutning 

Medlemsmøde og studiekreds 

Møde i januar med 20/22 medlemmer og snak år kommende år 

3 x studiekreds med 10-12 deltagere, man får viden af et sådant plantearbejde, bruges i formidling, dele sit 

produkt med andre, igen næste år 

Perspektiver 

Havearbejde er sundt 

Netværk er godt for alle 

Formidle sin glæde til andre 

Man lærer noget 

Forankret lokalt og optaget af historie og kulturhistorie 

Optaget af lokalsamfundets fremtid, Biosfære Møn 

 

Havelauget 

Havelauget har allerede været i gang i 4 uger. I år er det mandag og torsdag ml. 10-12. 

Efter en mild vinter er der naturligvis meget oprydning og rengøring. Bedene er set efter med let hånd, de 

nye selvsåede planter er på vej op. Gamle vinterstandere er fjernet, blade er revet sammen, borde og 

bænke har fået behandling, hegnet mod Havnestræde er vasket og der er lagt nye sten ved lågen fra 

Kirkepladsen. 

Det nye stavær – ja sådan kalder vi det – er indrettet med potter, træ, slanger og meget andet. 

Plantebordet er klar, nedenunder er der baljer med jord ol. Mange småplanter er sat i højbed, disse skal 

sælges her i foråret, kom blot forbi, der er fine ting imellem – og store rabatter til medlemmer. 

De første kolde dage sad vi i havelaugets rum inden døre, men flere gange har vi siddet ude i solen og holdt 

den gode kaffepause. Velux fonden vil jo gerne hjælpe ældre, aktive frivillige og senere på året skal vi bygge 

pavillon. 

Et par nye bede skal graves ud, græstørv anvendes til at lappe langs syd-hegnet, så det bliver lidt kønnere.  

De 289 nye skilte bliver pt. sat ved planterne, nu stilles de tæt ved og måske skal de flyttes som planterne 

vokser og breder sig. Det er en stor forbedring og lige nu dominerer skiltene, men det løser sig. Vi har 

planer om temaskilte på 3 sprog, det varer lidt endnu. 

Vandhullet er gravet ud, snart får vi blåler fra Sjællands fede undergrund og når det er stampet fast skal der 

vand i. Hos familien Steffensen er der i garagen stillet beholdere til 4.000 liter og med nogle byger henover 

påsken kan vi lukke vand i snart. Vi har også tønder på vej, herfra kan vi tappe vand til planter, potter og 

bede.  

Forleden skulle vi lære at pode og æbletræet ”American Mother” fik påført et par smågrene med nye 

sorter. Spændende. 



Der er allerede blomster i haven, Alrunen er i blomst, og den Blå Anemone er vist allerede færdig for i år, 

men så kommer de leverformede blade, som gør at den står i signaturbedet. Vi har begge lungeurter i 

blomst, den sjældne Hvidplettet Lungeurt, som er ugens plante i Ugebladet for Møn i dag den 10. april og 

den mere almindelige, som står i bi-bedet. 

Der er også mange blomster rundt ved kirkemuren og i græsset, Hulrodet Lærkespore, Kejserkrone, Bellis 

og de er jo alle berømte med en god historie. 

 

Bestyrelsesmøde 

Den nye bestyrelse med Karenn, Lais, Hanne, Inger Lise, Villiam, Jens og Lars konstituerede sig med de 

samme poster som sidste år. Vi har heldigvis midler til de fleste af årets opgaver og igen får vi nok at se til. 

Men det er spændende at få de sidste bede anlagt, at få skaffet de næste hold af interessante planter og få 

løst alle de opgaver vi har planlagt. Ud over dette er der også aktiviteterne hvor vi inviterer gæster 

indenfor, hvis medlemmer har lyst til at give en hånd på Middelalderhavens Dag den 17. maj eller på de 6 

markeds-tirsdage eller til sildens og æblets dag, så lad os høre. Alle jer der er arbejdsramte eller bor i 

sommerhus, kan evt. deltage i weekender og ferier. 

Vi mangler desværre fortsat kontingent fra 10 af jer, vi vil helst ikke miste medlemmer, det er godt at vi er 

mange, så jeg håber at alle vil betale snarest. 

Forleden fik vi igen lidt planter foræret, Pibe Løg og Vår Krokus - tak. Vi mangler fortsat Dorthealilje, Alm. 

Perlehyacint og Klokkescilla. Vi er nu i gang med bedet med oldemors stauder, hvis nogle har gamle arter 

og kan undvære, så lad os høre, vi er i haven hver uge og kan træffes på tlf. og mail.  

Bestyrelsen har startet drøftelser angående Middelalderhavens indvielse, vi tror det bliver i juni 2018, men 

vil gerne høre hvad andre foreninger i Stege har gang i. Vi har hørt at House of Møn senere vil invitere til 

møde. 

Høstarbejdet er allerede startet. Vi vil gerne lave spændende produkter og derfor skal der samles urter. 

Senere frø og blomster oma. 

Reserver allerede nu nedenstående datoer i din kalender: 

Kalender 2017 

Havelauget  Mandage og torsdage 10-12 – dog 6 tirsdage + torsdage i sommeren 

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

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

2. juni kl. 10-13  Bestyrelsesmøde 

19. juni kl. 13.30 Levende Fortidsminder i Vordingborg 

6 tirsdage  Tirsdag den 4/7 – 11/7 – 18/7 – 25/7 – 1/8 – 8/8 

September  Sildens dag 1. og 2. sept. 

16. sept. 13-15  Snapseplanter i Stege-Udby Skov 

22. sept. 15  Der findes ikke ukrudt, foredrag i MRG 

20. oktober   Æblets dag 

 



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 

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 

 

Hjemmeside: historiskeplanter.dk/ 

Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter 

Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/ 

 

Althea, vores årsskrift købes i Middelalderhaven. I vores salgsvogn vil der fra 1. maj kunne købes mange fine 

produkter, husk frø og småplanter til haven. Store rabatter til medlemmer. 

 

Bestyrelse: Hanne Frederiksen, Karenn Becker, Gisela Sellner, Inger Lise Harpsøe, Villiam Houman, Jens Refstrup og 

Lars J Larsen 

 


