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Kære alle medlemmer,
Så er det blevet tid til en opdatering om livet i Middelalderhaven, før tingene helt
løber af med de frivillige.
Det er ingen overdrivelse at påstå, at havens femte sæson gik i gang med et brag.
Efter en april måned, der ikke helt kunne holde, hvad den lovede allerede i marts,
blev det endelig magsvejr.
Havens flittige lugekoner skrabede allerede utålmodigt i startboksene for at få afløb
for deres sammensparede energi og kastede sig over planterne fra første havedag.
Punkt 1 på programmet var naturligvis at undersøge, om alle de grønne venner havde
klaret vinteren trods sidste års lange tørke.
Det havde langt de fleste heldigvis.
Enkelte et-årige havde endda fejret den milde vinter ved at ignorere vinterferien og
havde fortsat deres vækst et ekstra år. Det har resulteret i nogle usædvanligt store og
kraftige morgenfruer, hjulkroner og koriander, der snart vi få en fremtid i vores
urteblandinger!
Frø pop-up
I vores ’børnehave’ stod de pottede planter allerede skulder ved skulder, parat til salg,
da årets første havearrangement løb af stablen d.18. maj. Bede og kanter havde fået
en forårs rengøring, da dørene blev slået op i det skønneste forårsvejr med fuglesang
og kirkeklokker som lydkulisse.
Flere udstillere end sidste år var mødt frem for at afsætte deres overskud, og havde en
dejlig dag sammen med de flere hundrede gæster, der lagde vejen forbi og købte
rigeligt ind til sommerhaven.
Mange af Sydsjællands sommerhusejere har fået øjnene op for Middelalderhavens
tilbud i historiske planter og kommer igen år efter år. De går hjemmevant rundt,
beundrer nyhederne og er langtfra karrige med deres pæne ord.
Som handelsmænd er vi jo amatører og man kunne få stress af mindre, når
varelageret igen og igen skal fyldes op en hel lang forårsdag.

Heldigvis er vi mange om arbejdet, så kunderne kan regne med individuel rådgivning
og betjening. En luksus mange forstår at værdsætte og benytte sig af, selv om det
lader til, at det skaber en del forvirring, at salget kun foregår, når haven er bemandet
på ’havedagene’(mand og to 10-12)
Rigtig mange formår dog at betjene sig selv fra de udstillede plantekasser og betaler
på mobile pay, eller lægger de skyldige beløb i den gamle mælkejunge, hvor vi
indsamler donationer til havens drift.
En grim lille mistanke sniger sig ind, når vi kommer til haven og opdager at
plantekasserne halvvejs er tømt. Dog uden grund! Når indløbne betalinger er talt
sammen, passer pengene igen og vi kan glæde os over, at folk generelt er bedre end
deres rygte.
Markedsdag på Stege torv.
Som medlem af Unesco’s eneste biosfæreområde i Danmark, støtter foreningen
lokalt producerede varer og stillede op på Stege Torv til en dag, hvor mønske
specialiteter og kunsthåndværk blev præsenteret.
’Fabrikat’ og ’kultivator’ er sammenslutninger af lokale producenter og kunstnere,
der hjælper med at skabe liv i hovedgaden og har efterhånden oparbejdet rutine og
faciliteter, der kan genskabe den ægte købstadsstemning.
Også her var fremmødet tilfredsstillende og umagen værd.
Urtekursus med kendt forfatter.
Klimatosser er vi vel alle, og der er meget at lære.
Hver ny sæson i Middelalderhaven, øger den samlede mængde af viden.
Derfor afholdes et to dages kursus for alle medlemmer med urteskribenternes
ukronede dronning Anemette Olesen, der over et par dage vil trylle planterne om til
kosmetik og cremer(første kursusdag) og lækre retter(anden kursusdag).
Der opkræves et mindre beløb pr dag til at dække udgifterne og bydes på
smagsprøver.
Desuden forhandles forfatterens omfattende bogproduktion.
Tilmelding til én eller begge dage kan ske hos: Karenn Becker

Medlemstilgang og nyt skur.
Også dette forår er foreningen i vækst med nye medlemmer og nye havefrivillige.
Det betyder trængsel på hylder og i skure. Derfor er et nyt skur skudt op, der skal
rumme noget af det, der truer overblikket.
Urtebanken, er i skrivende stund ved at blive indrettet med hylder til tørring og
lagring af alle de emner, der skal blive til urteteer, kryddersnapse mv, og skal aflaste
’frøbanken’ med vore mere end 100 forskellige slags frø. Så må vi se, hvor længe det
holder…..
I Middelalderhavens korte levetid, har behovet for plads omkring havelaugets fælles
kaffebord flere gange taget bestyrelsen på sengen. Først klarede vi os med en lille
åben pavillon, hvor de uheldige måtte nøjes med pladser i det fri. Så fik vi ordnede
forhold i formidlingsterrassens lille skur, for endelig at indrømme, at der skulle mere
til og ’kaffepaladset’ på havens højeste punkt blev anlagt!
Det rækker i regelen til at flertallet kan få sig en plads ved bordet og benyttes også af
gæster, når presset på haven er mindre.
Støtte og goodwill.
Så megen rygvind kommer jo ikke uden hjælp og på det område er foreningen
privilegeret: Vores gamle mælkejunge samler stødt ind af frivillige donationer og
vores salg har nået et niveau, hvor foreningen har måttet lade sig momsregistrere.
Vi betaler selvfølgelig gerne vores skat, men kunne ønske at skattevæsnet var i en
bedre form, end tilfældet er.
Nu er de værste forhindringer overvundet og ’væsnet’ og vi skriver til hinanden hver
kvartal uden dog at have den blegeste anelse om, hvordan nogen kan finde ud af, at
svindle pengene ud af landet!
Momsregistreringen har haft den kedelige effekt, at det har været nødvendigt at
forhøje vore latterligt lave priser med 25% , hvilket ærgrer os, da vi gerne vil dele
vore produkter ud så billigt, som overhovedet muligt.
Den fri entre til haven kan dog bibeholdes.

En særlig form for støtte til foreningen kommer fra kirkens menighedsråd, der med
engleagtig tålmodighed lægger lokaler og køkken til aktiviteterne og bærer over med,
når vi tøffer ind og ud midt i kirkens kontortid.
Mange brugere betyder mere slid, og foreningen er i gang med at anskaffe eget
service til arrangementer med kaffeservering. Vores eget mærke hedder ’genbrug
med blomster og guldkant,’ og adskiller sig tydeligt fra menighedsrådet eget, så
forveksling i opvaskemaskinen kan undgås.
Vand
Anlæggelsen af havedammen og sidste års tørke betød et stort behov for adgang til
vand.
Også her var menighedsrådet den frelsende engel og gav os råderet over
sognegårdens udvendige vandhane.
Helst bruger vi dog af det vand, som opsamles på naboens tag og ikke tærer på
grundvandet, men i en snæver vending er det nu godt at kunne trække på
vandværksvand til havedam og planter.
Honning og bier.
Foreningens mindste, aktive medlemmer- insekterne- har vundet publikums hjerter i
en sådan grad, at det kniber med at holde trit med efterspørgslen på insekthoteller og
vore egne udstillede modeller tiltrækker sig et stigende antal nysgerrige, der gerne
modtager belæring om de små dyrs livscyklus ved havens arrangementer.
Af aktiviteten kan vi se, at Middelalderhaven er et populært hjemsted for mange
forskellige arter. De bistås i deres bestøvningsarbejde af vore flittige honningbier, der
har klaret vinteren i fin stil. I forsommeren vil sværmene gerne stikke af og det
betyder en hel del arbejde med at indfange dem og overtale dem til at blive.
Arbejdet forestås af en kyndig avler, men der er også en tilkaldevagt i selve byen, der
kan træde til i krisesituationer.
Vi fik vores første høst af honning i 2018, der blev forvandlet til lækker honningkage
og et nyt varenummer i salgsvognen.
Årets første slyngning er umiddelbart forestående.

Ellers, kære medlemmer, er meldingen herfra, at alt er vel, humøret højt og
optimismen stor.
Vi ses i haven!
Kærlig hilsen bestyrelsen/Lais

