Foreningen Historiske Planter

2017 bliver præget af, at vores plan om ”at anlægge en have over 3 år i 2015-17” nu gøres færdig. DOG så
har vi jo også foråret 2018 til at klargøre det sidste før en evt. indvielsesfest i starten af juni 2018 – det år
Stege har sit købstadsjubilæum.

Arbejdsplan 2017

Havelauget
Havelauget er den gruppe frivillige, der arbejder i Middelalderhaven mellem marts og november. Man
tilmelder sig og kommer hver uge, nogle gange hver måned eller som det passer ind. Havelaugets formand
organiserer arbejdet, som er pasning af have, anlæg af nyt og gennemførelse af aktiviteter og projekter. Et
antal ”ansvarspersoner” står i spidsen for hver sit område.
Anlæg og aktiviteter i 2017
Der podes frugttræer i marts måned.
De sidste bede anlægges forår eller efterår. Øvrige bede tilplantes hvor der mangler urter.
Sumpbed og vandhul etableres. Dertil også vandforsyning til både vandhul og havevanding.
Detaljer i Udekøkken og Havelaugets rum gøres færdig.
Der laves mulighed for el i redskabshus og formidlingsterrasse.
Området ved staværet gøres færdig.
Bilauget organiserer omkring vore husdyr.

Planterne anvendes
Der indsamles frø til eget brug og salg i frøposer.
Småplanter sættes i potter til salg og til brug i Middelalderhaven.
Planteprodukter høstes, tørres, gøres klar til opbevaring og anvendelse.
Der arbejdes med at udvikle emballage mv. så vi kan præsentere flotte produkter.

Middelalderhaven vises frem

I Middelalderhaven er der rundvisninger året igennem. På de 6 sommertirsdage, Sildemarkedet og
Æblernes dag arrangeres specielle aktiviteter. I maj måned arrangerer vi Middelalderhavens Dag med
FrøPopup, et forsøg på at starte vores egen tradition.
Grupper kan rekvirere rundvisning i Middelalderhaven.
Ture og ekskursioner
Sommertur for medlemmer
Bestyrelsen planlæger hvert år en tur til en have, denne tur finder sted om sommeren.
Snapseurter
Vi planlægger en 3-trins raket med foredrag og 2 ture. Vi undersøger om der kan laves en ”Snapsesti fra
Stege til Nyord”, gennem de bynære skove ved Stege og Udby, gennem Ulvshales varierede botaniske
landskab over Nyord til Nyord By.
Foreningen arrangerer en snapsetur i september 2017 i Stege og Udby skov.
Foredrag

Foredrag om Middelalderhaven i Stege den 6. marts
Foredrag om ideen, planlægning, anlæg, valg af planter og de mange perspektiver.
Der vises fotos af historiske planter og havens temaer.

Aktiviteter for medlemmer
Studiekreds
I løbet af vintermånederne mødes interesserede til studiekreds, om de historiske planter,
Middelalderhaven og hvordan vi anvender planterne.

