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Kære alle medlemmer, 

Dette nyhedsbrev sendes til vore 95 medlemmer, vi håber, at I vil glædes over denne opdatering, som giver 

jer mulighed for at følge foreningens aktiviteter og Middelalderhavens udvikling. 

Althea 

Den første store nyhed drejer sig om det nye årsskrift ”Althea”, vi har naturligvis arbejdet med det i lang 

tid, der skulle findes midler, skribenter og heftet skulle produceres. Temaet er de historiske planter og vi 

har forsøgt at belyse disse fra forskellige sider. 

Heftet er beregnet for vore medlemmer og gæster i Middelalderhaven, som vil vide mere.  

Med hjælp af gode venner og dygtige skribenter kan vi præsentere en række velskrevne og oplysende 

artikler.  De 7 af i alt 8 større artikler omhandler stof af almen interesse. 

- De medicinske planters skriftlige historie fra oldtiden til i dag 

- Fund af frø, som dokumenterer hvordan planter blev spredt og ført hertil 

- Et herbarium fra Sorø, som selv Linne´ kendte til 

- Skrøner og facts om en enkelt plante – trolddomsurten alrune 

- Nyord´s mange reliktplanter og Villiams gode fortælling om Onora 

- Brug dit haveapotek! 

- Bornholm passer på de levende fortidsminder 

- Vore lokale planter i Stege og på Møn – og foreningens aktiviteter 

Den sidste artikel omhandler foreningens arbejde med planterne lokalt og opbygningen af 

Middelalderhaven i Stege. 

I Althea finder du også små artikler, om ugens plante i Middelalderhaven, facts om vores forening og lidt 

om temaer og bede i Middelalderhaven.  

Køb Althea – vores nye årsskrift til 200,- kr. 

Kontakt Foreningen Historiske Planter, kasserer Jens Refstrup: jensrefstrup@gmail.com – tlf. 50 50 14 98 - konto 

Møns Bank 6140 4145668 – Swipp 50169607 eller formand Lars J Larsen: ljl.gs@post.tele.dk – tlf. 29641348 

Jens og Lars sælger heftet til medlemmer hver dag i november-december. Ring op før du kommer, send en sms eller 

en mail. Vi giver gode rabatter til alle medlemmer, 140,- kr. pr. stk. eller 400,- kroner for 3 stk, hvis du vil sikre dig et 



par julegaver. Den 28. november kl. 13 sælges hefter hos Lars, Bøgebjergvej 18. Vi kan sammen glæde os over det 

smukke hefte. 

Du kan også bestille hefter hos Jens/Lars – forsendelse koster mellem 40-60 kroner. Vi sender gerne til foreningens 

medlemmer. 

Den 3. december er der bogreception hos Bøger og Papir i Stege. Bent og Elly Nielsen byder indenfor mellem 12-14, 

her kan man købe årsskriftet, træffe bestyrelsen og havelauget og høre mere om de historiske planter. Fortæl gerne 

venner, naboer og bekendte om dette arrangement – se annonce i Ugebladet på fredag. 

Læs mere på: www.historiskeplanter.dk/ eller på facebook: www.facebook.com/HistoriskePlanter  

Se også Middelalderhavens hjemmeside: www.middelalderhaven.dk/ 

 

Årsskriftet kan også købes hos forlaget: www.bogprint.dk/ - prisen er 200,- kroner + forsendelse. 

 

Et dejligt år i Middelalderhaven 

Siden marts i år har de aktive været i haven 2 gange om ugen og der er sket meget.  

Vi fik nye og flere bede, både forår og efterår etablerede vi nyt. Der blev sat enkelte manglende planter ud i 

etablerede bede og efterhånden har vi vel 250 planter, ikke alle er forskellige, da nogle hører til i flere temaer. 

Havelauget har fungeret godt, der er altid arbejde at få, men også tid til en kop kaffe mv. Det er lattermilde 

haveentusiaster, mange med stor viden og ideer til nye tiltag. Netværk bliver skabt og ideer udvekslet. 

TV Møn var på besøg for at lave en udsendelse om Middelalderhaven og hvor langt vi var nået, det var sidst i juli. De 

ønskede at lave planteportrætter og derfor blev der filmen mange gange i august måned. Mere end 10 deltog i de 3 

udsendelser og mange planter blev portrætteret. Udsendelserne er nu på YouTube, søg på TV Møn hvis du vil se dem. 

I begyndelsen af september var havelauget samlet hos Lais og Lars for at se de fine udsendelser, vi skulle også smage 

en berømt plante, den dejlige Hemmingway-mynte, som bruges i Mojito´s. Til slut pakkede vi vore første te-blandinger 

af de tørrede urter fra Middelalderhaven. 

Handelstandsforeningens 6 tirsdage er også dage, hvor vi fortæller om vores have. Der kommer ca. et par hundrede 

mennesker på besøg hver tirsdag og mange vil gerne snakke og fortælle deres historie om middelalderplanterne. Der 

er mange som kommer igen – måske er det turister eller sommerhusejere, men mange følger opbygningen af vores 

have. På sildens dag og æblets dag gentager det sig, mange gæster, godt salg af vore produkter og haven får gode 

venner. 

Formidlingsterrassen blev anlagt dette forår og sommer. Mange roser vores byggeri, det er kønt, gode materialer og 

dygtige håndværkere. I årets sidste 2 måneder tog vi det i brug, til foråret skal der indrettes detaljer i folkestuen og 

udekøkkenet. På æblets dag i oktober viste vi frem, var i medierne og der blev skålet for det skønne byggeri. 

Vi havde stor succes med ugens plante i Ugebladet for Møn. Lais skrev 24 fortællinger, skrøner og facts og planterne 

blev vist fra april til september. Ugebladet vil gerne gentage til 2017. Vi arbejder på at udgive et lille hefte. 

Først på sommeren fik vi bier, honningbier. Jette har lovet at passe bierne i 2 år og samle et bilaug, som skal i biskole 

og lære jobbet. Det betyder at vi næste år kan få egen honning og sikkert mange gode oplevelser. 

 



Vore produkter 

Frøposer og potteplanter med historiske frø og planter har vi tilbudt lige fra start. Vi har nu en ny situation, da 

Middelalderhaven kan levere. Der er høstet mange plantematerialer denne sommer, de er tørret og puttet på glas og 

derefter kan vi selv producere små poser med te eller snapseblandinger oa.  

Der er høstet mange blomster, som Villiam og Ellen laver til skøn creme og shampoo. 

Igen i år blev der lavet marmelade af kvæderne. Det er et ganske dejligt produkt, ikke almindeligt. Men i år kan I købe 

nogle glas på Nyord, lavet af Anna og Hanne. 

Vi fik en salgsvogn her i oktober, ganske flot er den og nu kan vi præsentere vore produkter. Vognen kan komme frem 

til de store arrangementer, men også når havelauget arbejder. Der er jo altid gæster i haven, afhængig af årstid og 

vejr, kommer gæster forbi. 

I oktober nåede vi at få lavet 3 nye bede, hvor vi skal tilså potter i foråret, her gemmer vi planter til salg eller til 

erstatning i vore temabede. Det er vor nye børnehave og asylbede. 

 

Formidling 

Vore hjemmesider skal jo opdateres flere gange årligt. Jens har den store opgave, som vil vare ved indtil 

Middelalderhaven er anlagt. Men også artslisten og planteportrætter skal opdateres. Hvis I anvender facebook, så er 

der ugentlige opdateringer og igen i år kommer der 24 kalender-fotos med vore dejlige planter. 

Vi håber meget at få bedre og flotte skilte i 2017, det er dyrt og arbejdskrævende, men meget nødvendigt.  

Vi har 2 foldere som deles ud i Middelalderhaven, til interesserede og eventuelle medlemmer. Desuden har vi nu 4 

små hefter til salg, skrevet af Villiam, Jens Kruse og LL. 

 

Status og skitser 

25 temaer og 18 forskellige bede 

Når 2017 er forbi har vi forhåbentligt 18 forskellige bede, som vi har sat og dertil temaer med planter, som står 

anderledes i Middelalderhaven. 

De 25 statusopdateringer + Hannes skitser over bedene er vores redskab til alle opdateringer, så vi ved hvad vi dyrker 

og hvor det står. Jeg tror det bliver et godt redskab til vort arbejde. I redskabshuset på boghylden står mappen med 

status og skitser. Havelaugets medlemmer kan gå rundt i haven og checke planterne. Hvis de frivillige ønsker en 

mappe med de 25+pt.13 ark, så spørg. 

 

Havelauget 

Inger Lise har et ganske stort og interessant job, som formand for havelauget. I efteråret drøftede bestyrelsen dette, vi 

ser gerne at der kommer flere ”ansvarspersoner”, tovholdere ol. 



Det vil sikkert lykkes og vi kan se frem til at flere går rundt med en lille kasket. F.eks. vil jeg selv(Lars)holde øje med, at 

der altid er 1-årige og 2-årige planter på vej. Andre vil gerne bære kasketten med ”lugekone” og der skal være 

personer som står i spidsen for frø, bygninger, planteprodukter oma. 

I januar 2017 indbyder vi til medlemsmøde, her kan vi drøfte opgaverne videre. 

 

Formidlingsterrasse, nye højbede, stigereol og ”pavillon under bøgen” 

Vores interne arbejdsområde er jo ved at tage form. I disse dage bygges der en solid og stor stigereol, hvor vi har 

potter, spande, haveslanger, baljer med jord, lager af træ, blomsterpinde oma. Der bliver også borde hvor man kan stå 

og potte om, lave frøpotter og andet. 

I formidlingsterrassen vil vi fra marts bruge personalerummet til kaffe mv. Vi kan der skifte tøj, opbevare tasker mv. I 

udekøkkenet kan vi lave frisk urtete(strøm)og vi skal have køkkenbord. 

Måske kommer vi til at savne vores pavillon, der kan evt. stå noget nyt under bøgen, vi skal dog først finde puljemidler 

dertil. 

 

Medlemsmøde og studiekreds 

Den 13. januar afholder vi møde for medlemmerne. Der bliver i Morten Reenbergsgaard mellem 10-13. 

Vi skal drøfte sæson 2017 og de mange opgaver der er foran os. Tilmelding til Lars. 

 

Villiam indbyder til Studiekreds om de historiske planter. Denne vinter er det 3 fredage i MRG, mellem 10-

12.30 

Tilmeld dig til Villiam, første gang formulerer deltagerne hvad der skal arbejdes med.  

 

Kalender 2016-17 

28. nov. Kl. 13  Medlemmer kan købe Althea hos Lars, Bøgebjegvej 18 - 55812232 

3. dec. kl. 12-14 Bogreception hos Boghandler Elly i Stege 

Nov. + dec. 2016 Althea kan købes hos Jens og Lars, ring først. 

9. jan. Kl. 10.00  Bestyrelsesmøde MRG 

13.jan kl. 10-13  Medlemsmøde MRG 

 

27.1. og 10.2 og 24.2  Studiekreds 3 gange fredage kl. 10-12.30 

 

27. feb. 10-12.30 Bestyrelsesmøde  

 

6. marts kl. 19  Middelalderhaven i Stege – foredrag på Møns Folkebibliotek 

Medio marts  Havelauget starter mandage og torsdage 10-12 

16. marts kl. 19  Generalforsamling på Møns Folkebibliotek 

23.marts kl. 10  Podning af æbletræer  

 

7. april kl. 10-13 Bestyrelsesmøde  

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



2. juni kl. 10-13  Bestyrelsesmøde 

 

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 

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, 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 

Swipp 50169607 

 

Formand for havelauget, Inger Lise Harpsøe 

Bogholder.florainder@gmail.com 

40 41 50 55 

Middelalderhavens havelaug er gået i hi mandag den 14. nov. 2016 og starter igen til marts 2017. Kontakt Inger Lise 

hvis du vil være med. 

 

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 

 


