
Arbejdsplan for 2018

Vi nåede det!

Middelalderhaven skulle anlægges over årene 2015 – 17 og det klarede vi.  DOG så har vi jo også foråret 

2018 til at klargøre det sidste før indvielsesfesten den 15. juni 2018 – det år Stege har sit købstadsjubilæum 

og fejrer de 750 år fra 1268 til i år.

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/sin funktion. 

Anlæg og aktiviteter i 2018

Der mangler få planter i bedene, de plantes når de er skaffet.

Træerne skal passes og beskæres

Stierne skal kantes med fladjern

Der etableres hylder til vore produkter i rummet

Skiltene skal sættes ud til alle planter

Info-Tavlen skal i brug med skilte

Mælkejungen skal flyttes

Muren skal kalkes, hegnet skal have træbeskyttelse

Færdiggørelse af bygninger

Udekøkken bygges

Højbede uden snegle!

Vi undersøger muligheder for større plantebord = Medicinhaverne

Biosfære Møn

Sammen udvikles nye modeller af små insekthoteller, der fokuseres på bestøvning i Middelalderhaven, men

også på Nyord og i landskabet. Et hefte udgives. Vi vil have vore egne bi-guider.



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.

Adopter en reliktplante

Vi vil i gang med at overvåge nogle af relikterne. Bestyrelsen laver et oplæg dertil og vi kan komme i gang 

her i 2018.

Middelalderhaven vises frem

I Middelalderhaven er der omvisninger året igennem. På de 6 sommertirsdage, Sildemarkedet og Æblernes 

dag arrangeres specielle aktiviteter. I maj måned arrangerer vi FrøPopup, et forsøg på at starte vores egen 

tradition.

Grupper kan rekvirere omvisning i Middelalderhaven. 1-2 guider til hver omvisning.

Vort årsskrift, foldere og hefter præsenteres til havens gæster.

Salgsvognen indrettes og kan nemt køres frem

Vi undersøger om der kan laves fotos mv. af Middelalderhaven  - med drone.

Ture og ekskursioner

De frivillige skal rundt i Stege 1-2 gange efter havearbejdet, for at se de historiske planter på deres 

voksesteder

Sommertur for medlemmer

Bestyrelsen planlæger hvert år en tur til en have, denne tur finder sted om sommeren. I 2018 kan den gå til 

København.

Snapseurter

Foreningen arrangerer en snapsetur i september 2018 til Stege Skov



Levende fortidsminder

Vores kommune har 3 gamle købstæder fra middelalderen, vi vil gerne kende middelalderplanterne i alle 3 

byer. Tidligere stadsgartner og chef for Historisk-Botanisk Have i Vordingborg, Flemming Kruse, vil lede 

byrundture efter historiske plantelevn.  Vi venter til 2019.

Foredrag

Biosfære Møn 

Biosfærekoordinator Annette Tenberg redegør for kommunens arbejde med ansøgningen til UNESCO, 

I juni 2017 blev Møn, de omkringliggende øer og vandområder udnævnt af UNESCO som 

Danmarks første biosfæreområde.

Baggrund for udnævnelsen er den unikke mønske natur og ikke mindst de engagerede mennesker.

Man and Biosphere, som programmets titel lyder på engelsk, handler om at samle mennesker om 

tiltag, der bringer dem i bedre balance med deres omgivende natur.

Det verdensomspændende netværk fokuserer på lokalbefolkningens kulturelle rødder, og det vi 

kan lære af traditionerne på vej ind i en beæredygtig fremtid.

Blomster i kunsten

Foredrag med Bente Scavenius

Giftige planter

Vi vil arrangere et foredrag, gerne i efteråret.

Middelalderhaven indvies den 15. juni – Stege fejrer købstadsrettigheder fra 1268 – 750 år siden

Vi forbereder mange spændende indslag, som tilsammen skal sikre os en fest, der sætter Middelalderhaven

på ”landkortet”. 

Musik og sang

Foredrag

Plantefortællinger

Planteværksteder 



Aktiviteter for medlemmer

Studiekreds 

I løbet af vintermånederne mødes interesserede til studiekreds, om de historiske planter, 

Middelalderhaven og hvordan vi anvender planterne.

Medlemsmøde

I vintermånederne mødes de aktive til planlægning af kommende sæson.

Planteskilte

I foråret skal alle skiltene på plads. De frivillige samarbejder derom. De 482 skilte skal stå korrekt ved de 

345 forskellige planter, som står i 25 temaer, heraf 19 bede.

Planteprodukter

De frivillige pakker frøposer, tørrede urter i poser og i glas.

Samarbejde 

Vi ønsker samarbejde med institutioner og foreninger om udvalgte indsatsområder.

Vi har interesse i Morten Reenbergsgaard sammen med Nyord og Stege menighedsråd. Hvis der kommer 

hjertestarter, vil vi evt. gerne med på kursus.

Vi ønsker fortsat at værne om den rigdom af historiske planter, der findes ved vore middelalderkirker. Vi 

ønsker at samarbejde med menighedsrådene derom.

Vore festligheder i anledning af Stege købstads 750 års jubilæum i 2018 vil betyde samarbejde med flere, 

kommune, kirken, jubilæumskomiteen og handelstandsforening og mange andre vil sikkert være med.

Når Lokalrådet laver en ny ”Silderute i Stege”, så vil vi gerne placere de historiske planter i deres materiale.

Der resterer fortsat et arbejde med  blomsterkummerne til kommunens sommerprogram.

Vi ønsker at placere de historiske planter i det kommende biosfære-område og samarbejde med 

kommunen derom.

Januar 2018  


