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Generalforsamling
I år afholder vi generalforsamlingen i MRG. Det sker onsdag den 28. februar kl. 19
I flere år har vi pakket vore frø samme aften, det sker igen i år. Der er samlet langt over 100 forskellige frø
og vi vælger sikkert at halvdelen skal i flotte frøposer, medens resten kan sælges fra vore glas, som altid
står i Middelalderhaven.

Kontingent
Vores kasserer Jens sendte e-mail til alle medlemmer for et par uger siden. Hvis I er en husstand, så betal
225,- kr. ellers 150,- på Konto i Møns Bank: 6140 4145668
Vi håber at alle fortsat vil støtte vores forening, det er kedeligt at miste medlemmer! Gå nu til netbank.

Havelauget starter mandag d. 12. marts kl. 10
Inger Lise har indbudt til den første havedag, nemlig mandag den 12. marts. I år er det mellem 10 – 12.30
samt torsdage mellem 10-12. Håber på forårsvejr, så kan vi komme i gang med oprydning efter ”vinteren”.
Vores Blå Anemone i signaturbedet står lige klar med en antydning af blåt i knopperne.
Måske vil du også arbejde med i år, kom forbi mandag formiddag og oplev havelauget.

FrøPopup og plantesalg
Igen i år laver vi FrøPopup og plantesalg, det sker i år lørdag den 12. maj kl. 10-13
Private er også velkomne med både egne frø og potteplanter. Medbring et bord og så kan der deles frø og
planter, man kan bytte eller sælge eller forære bort.

Foredrag om Biosfære Møn

Vi havde et velbesøgt foredrag i januar. Annette Tenberg, biosfære koordinator fortalte levende om MAB,
Mennesket og biosfæren. Der var stor spørgelyst blandt de ca. 20 gæster og ca. 20 egne medlemmer. AT
holder af at bruge vores forening, som et mønster eksempel på den frivillige aktivitet, måden at arbejde
med kulturarven på og ønsket om at lære og dygtiggøre sig.
På et møde i Vordingborg præsenterede vi Middelalderhaven, Althea og viste bi-hoteller frem. Alle vore
brochurer var pist borte. Det er jo fantastisk at man kan samle 120 deltagere til et foredrag om bestøvning
og humlebier – på engelsk.
Den 10. april kommer der fokus på bestøvning igen, hvis du vil med til en dag om de vilde bier, så hold øje
med opslag.

Medlemsmøde i januar
20 medlemmer + 5 afbud deltog i snakken om 1) havearbejdet her i foråret og 2) planer for vores store fest,
hvor Middelalderhaven erklæres færdig.
Husk også 3 fredage med studiekreds, se kalenderen herunder.

Middelalderhaven erklærer færdiganlagt d. 15. juni 2018
For 750 år siden fik Stege papirer på sine købstadsrettigheder. Mange planlægger i øjeblikket
arrangementer for at fejre dette jubilæum. Også os og Middelalderhaven.
De historiske planter kom jo til Danmark, Møn og Stege – bl.a. i middelalderen for 750 år siden. Vi valgte
allerede for over 3 år siden, at vi ville feste for Middelalderhaven og erklære den for færdiganlagt her i
foråret. Vi valgte fredag den 15. juni, vi håber du kommer. Vi har mange planer og vi har brug for mange
hjælpere.
For det første håber vi medlemmerne også vil bruge festdagens mange tilbud.
For det andet håber vi på hjælp til vore mange aktiviteter.
Vi har fortsat 4 måneder til planlægningen, men vi tør godt nævne hovedpunkterne:
To store kulturelle indslag, foredrag med Bente Scavenius i Stege kirke og koncert med Michala Petri/Lars
Hannibal i kirken og i Middelalderhaven! Sådan.
3 plantefortællere, som laver omvisninger i haven.
Cafe, butik og velkomst til alle – 3 opgaver for de frivillige
Kvaksalveren og de historiske planter, plantefarvning, sommerblomster samt bestøvning, bi-planter og
hoteller, vi er også ambassadører for Møn Biosfære – 4 værksteder som præsenterer planter gennem 750
år.

Vi vil før festdagen kunne fremvise den nye Info-Tavle, vi udgiver Althea nr. 2 med tema om
Middelalderhaven, vi har nye foldere på trapperne og annoncer i ugeblade og tekster på tavlerne ved Stege
og Lendemarke vil gøre opmærksom på fredag den 15. juni mellem kl. 10 – 17
Studiekreds
SIDSTE! I dag var ca. 15 samlet til studiekreds, der blev arbejdet i mindre grupper. Vi fortsætter om 14 dage
og der er plads til flere. En hyggelig dag, Villiam startede med oplæg og derefter blev der flittigt læst og
snakket.

Til pressen
Tidligt på året meddelte VELUX FONDEN, at vi var bevilget støtte til vores pavillon og info-tavle. Nu er
byggeriet færdigt, regnskab er aflagt og beløbet udbetalt. Middelalderhaven er blevet rigere med disse to
nye anlæg og vore gæster og frivillige kan glæde sig derover.
Lars J Larsen
Middelalderhaven
Den 19. december 2017

VELUX FONDEN
VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige
formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN
259 millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og
andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i
menneskers hverdag.

Kalender 2018
Havelauget

Mandage kl. 10 – 12.30 fra 12. marts 2018
Torsdage kl. 10-12

Generalforsamling
Studiekreds 3x
Fremstilling

Onsdag den 28. februar kl. 19-22
3 fredage den 9/2, den 23/2 og den 9/3 kl. 10-14
Produkter af tørrede planter, den 5.marts kl. 10

MRG
MRG
hos GS/LL

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
FrøPopup og plantesalg
Bestyrelsesmøde

Torsd. D. 22.03 kl. 10-13
Mand. D. 23.04 kl. 12 – 14.30
Lørd. D. 12.05 kl. 10 - 13
Torsd. D. 24.05 kl. 12 – 14.30

MRG
MRG
MRG

Udv. Bestyrelsesmøde

Torsd. D. 31.05 alle frivillige kl. 12 – 13.30

M-haven

Middelalderhaven indvies – en del af Steges 750 års jubilæum
Klargøring
Torsdag den 14. juni(MRG er reserveret)
Festdagen
Fredag den 15. juni(Kirken, MRG mv. er reserveret) 10 - 17
6 markedstirsdage
Sildemarked i Stege
Æblernes Dag

3/7 – 10/7 – 17/7 – 24/7 – 31/7 – 7/8
7.-8. september
19. oktober

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
Støttemedlem 100,- kr. pr. år og 250,- kr. for erhverv og skoler ol.
Medlemmer pr. 1. januar 2018: 123
Formand for havelauget, Inger Lise Harpsøe
Bogholder.florainder@gmail.com
40 41 50 55
Hjemmeside: historiskeplanter.dk/
Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter
Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/
Bestyrelse: Hanne Frederiksen, Karenn Becker, Gisela Sellner, Inger Lise Harpsøe, Villiam Houman, Jens
Refstrup og Lars J Larsen

