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Kære alle medlemmer, kære støttemedlemmer, gode venner og samarbejdspartnere

Herunder lidt nyheder og noget om vore planer i foråret.

Generalforsamlingen marts 2018 

Grundet sne og fygning måtte vi aflyse og flytte generalforsamlingen til den 20. marts. Her forløb alt vel og I

kan se referatet på foreningens hjemmeside.

Hanne valgte at forlade bestyrelsen og vi takker for 4½ års medlemskab og ikke mindre end 35 bestyrelses-

møder. Suzanne og Duna blev nyvalg til bestyrelsen. Claus Mazanti blev nyvalgt til revisorsuppleant.

Middelalderhaven

Nu er vi i gang med havearbejdet. Bortset fra det kolde og grå forår ser haven fin ud. Haven er jo 

færdiganlagt og nu skal havelauget rundt til 19 forskellige bede. Vi har været i haven 2 mandage og efter 

påske kommer torsdagene også med. Bortset fra at passe planterne og bede er der også et par større 

opgaver. Der er købt fladjern, som skal stå i kanterne langs vores havesti. Vi tror det kan forhindre megen 

vækst, som vil vokse ind i stien. Hvis vi er tilfredse, så kan vi overveje at indramme bedene næste år.

I efteråret tog vi alle skilte op, engang i april når planterne kigger op af jorden, så skal de placeres igen ved 

den makker som de passer til. Vi har jo nu 19 tema-skilte på 3 sprog og langt over 400 planteskilte.

Hvert år skal vi checke om alle 2-årige planter er klar til en ny sæson og vi skal følge om de 1-årige spirer 

frem selv eller måske skal de sås på ny. Vi regner med at alle stauder har klaret vinteren, men naturligvis 

skal vi også have styr på dem. Vi har 3 højbede med små planter, her er de fleste sikkert klar til at rykke ud i 

vore bede hvor de mangler.

Vi har vedtaget at sommerbeskære, men trods det så skal flere af træerne lige gås efter nu, da de fik lov til 

at vokse meget sidste sommer.

Kirkemuren skal kalkes, vi finder den korrekte farve og venter på varme.

Det bliver spændende med vores sumpbed og vandhul, vi håber på at alle planterne vil gro, at planterne vil 

dække klynerne. Mon sommeren bliver våd som sidste år? Eller får vi en tør sommer? Måske får vi brug for 

vand, så vi kan fylde på.

Info-Tavlen skal have opsat skilte i april. Her kan havens gæster læse om vores forening, om 

Middelalderhaven om kommende aktiviteter.

Der skal opsættes lidt flere små bihoteller i april, vi vil gerne gøre mere for at blomster og frugttræer kan 

bestøves. 



Frø PopUp lørdag den 12. maj ml. 10 – 13

Ligesom sidste år afholder vi Frø Popup, denne gang lørdag. Vi håber på succes ligesom i 2017, hvor der 

kom mange gæster.

Vi stiller selv op med vore mange historiske frø, sidste år blev der høstet 120 forskellige, vi har udvalgt 40 

slags og lavet de flotte frøposer til disse 40.

Vi stiller rigtig mange potteplanter frem. Vi har jo historiske planter, både lægeplanter, farveplanter, 

biplanter og naturligvis køkkenurter og krydderurter. 

I år har vi også frøposer med gode planter til bierne, disse er udvalg efter nektar og pollen indhold, dette er 

nødvendigt til både vilde bier og honningbier. Frøposerne er opdelt i 1-årige og flerårige, samt nogle poser 

med økologiske frø. Vi kan også reservere måske 10 portioner, så der kan tilsås lidt større bistriber.

Vi håber at Frøsamlerne, Praktisk Økologis havenetværk også kommer igen i år. Haveselskabet er også 

velkomne.

Medlemmer og andre som har rester af frø eller potter er velkomne, man kan bytte eller forære bort, men 

også gerne lave en rask handel. 

Projekt Frøpose

Fanefjord Sparekassesfond donerede os et beløb, så der kunne købes frø til biplanter, med stort indhold af 

nektar og pollen. Efter påske vil vi pakke frøposer og derefter kan de erhverves i Middelalderhaven. 

Poserne vil indeholde frø fra mange forskellige arter, disse nævnes på posen. Indholdet vil række til ca. 5 

m2.

Frøposer med 1-årige

Frøposer med flerårige og lidt 1-årige, som blomster første år

Frøposer med udelukkende økologiske frø

Middelalderhavens mange frø kan supplere og den enkelte haveejer kan købe vore poser og blande i 

biosfæreposerne.

Jeg har allerede talt med flere, som ønsker frø til lidt større arealer. Jeg håber vi kan levere nogle portioner 

til 25m2 – 50m2 - 100 m2. Det er pt. ønsker til et areal ved Ympehavevej, på Nyord, ved Lars´Plantehandel 

på Ulvshalevej, ved Borre Brugs, og på Borre kirkegaard.

Vi kan jo få så megen succes, at der skal skaffes flere midler til flere frø! Annette T. vil også formidle frøene,

det er vores samarbejde.

Sommerblomstprogrammet

I fredags havde Vordingborg Kommune nyheden om blomsterprogrammet med på sin hjemmeside. Det 

betød at der i påsken kommer noget i radioen på P4. Villiam deltager og fortæller om udvalgte 

middelalderplanter, det samme gør Nicholas Durin fra kommunen.

Vi blev kontaktet allerede sidste sommer, og spurgt om vi ville være med til at inspirere, så 2018 blev i 

middelalderplanternes tegn, nu da Stege skulle fejre sit jubilæum. Eva og Inger Lise har inspireret med 

udvalgte planter og der har været travlhed for at fremskaffe både planter og frø.



Matrem fører med 1550 planter ud af 12.500 i alt. Der skal tilplantes i 425 store krukker, ampler mv. Vi har 

spurgt om de kan levere ekstra, så Middelalderhaven og  Morten Reenbergsgaard hver får en stor krukke.

Karenn udvalgte i december mange af vore frø, jeg tror langt over 10.000 frø og kommunen samarbejder 

med en planteskole, som laver de mange planter til krukkerne, som skal stå i Stege, Præstø og Vordingborg.

Vi nåede det!

Det lykkedes at anlægge Middelalderhaven på 3 år. Vi startede i marts 2015, her målte vi op til stien og til 

hegnet mod naboen, bedene kunne afmærkes efter Anke´s haveplan og derefter gik det derudaf frem til 

november 2017, hvor vi plantede en Spejlsby Pigeon som det sidste.

Alle haveejere ved, at man aldrig bliver helt færdig. Levende planter, god havejord og iderige have-frivillige 

giver udfordringer og små ændringer og tilføjelser vil dukke op.

Men vi nåede det, og vi formulerede for lang tid siden:

Middelalderhaven anlægges over 3 år 2015-17 og erklæres færdig, som en del af Steges 750-års jubilæum.

Derfor har vi nu travlt med vort hidtil største arrangement, vores festdag den 15. juni 2018.

Planter i 750 år

Vi holder af planter med en kulturhistorie! Vi holder af planter, som har vokset lokalt i måske 750 år! Vi vil 

bevare reliktplanterne på Nyord, på Bogø, på hele Møn og naturligvis især i Stege, som er en af Danmarks 

rigeste byer med historiske planter.

Lægeplanter, farveplanter, køkken- og krydderurter kom til vores område i middelalderen. Mange vokser 

her heldigvis endnu som gamle levn fra fortiden. Planterne kan derfor også fejre jubilæum, de var her for 

750 år siden.

Middelalderhavens officielle åbningsfest - Fredag den 15. juni kl. 10 - 17

Kl. 10 foredrag ved Bente Scavenius i Stege kirke

Kl. 11.30 koncert ved Michala Petri og Lars Hannibal i Stege kirke— sammen med Menighedsrådet

Kl. 12.30 koncert ved Michala Petri og Lars Hannibal i Middelalderhaven

Kl. 13 tale v. formand for Foreningen Historiske Planter

Kl. 13.30 / 14.00 / 14.30 samt kl. 16.00 (3x) er der omvisninger ved plantefortællerne Anne Murmann, 

Anemette Olesen og Flemming Kruse.

Der arbejdes i vore planteværksteder ”Planter i 750 år” hele eftermiddagen.

Kl. 15 om kommunens sommerblomstprogram v. Nicolas Durin

Kl. 15-17 om UNESCO Møn Biosfære, om biodiversitet, bestøvning, bier og bi-hoteller—samt Projekt 

frøpose. V. Annette Tenberg og Jens Refstrup.

Kl. 15-17 underholder Brages døtre med historisk sang.

Fri entre hele dagen. Mest under åben himmel.



Bemærk også:

Fredag den 15. juni er der adgang fra Kirkepladsen og fra Havnestræde.

Børn fra Stege Skole udstiller tegninger, inspireret af vore Maria-planter.

Besøg vores cafe med urtete, kaffe og kage.

Køb planteprodukter i vores salgsvogn—gode priser på historiske planter.

Kvaksalveren fortæller gode plante-historier i pavillonen.

Plantefarverne tryller med vore farveplanter.

 Nye produkter

Vores årsskrift ”Althea” udkommer i maj. Dette nr 2 har tema om Middelalderhaven. Læs dette hefte med 

56 sider fyldt med artikler og flotte fotos af Steges egen Middelalderhave.

”Du bor på din fortid” - heftet om Steges berømte reliktplanter udkommer juni 2018. Læs heri om vore 

relikter, Lais har skrevet de skønne facts og skrøner. Støttet af Lions Møn.

Læs på Info-Tavlen, om vores forening og om Middelalderhaven. 

Ny folder om os, til uddeling blandt gæster og turister er klar 1. maj.

Du er inviteret!

Hjælp os at sprede datoen for vores festdag til venner, bekendte og naboer. Vi håber at mange vil flage for 

Middelalderhaven fredag den 15. juni. 

Dette nyhedsbrev sendes normalt til medlemmer og støttemedlemmer.

Denne udgave sendes også til samarbejdspartnere og gode venner.

Bestyrelsen - april 2018

Lars J Larsen

Foreningen Historiske Planter


