Kære alle medlemmer og støttemedlemmer,

Ros til alle, som holder afstand
På bestyrelsesmødet for en god uges tid siden sad vi alle med god plads og anvendte Middelalderhavens
egen håndsprit.
På myndighedernes pressemøde aftenen forinden fik generationerne på 60-69 årige og især de 70-79 ros,
da kurven for smitte knækker. Havelauget i Middelalderhaven er jo præget af at være i 60erne og 70erne
og her holder vi naturligvis afstand efter de råd myndighederne jævnligt fremkommer med.
Vi er sårbare og skal passe på. Havelauget mødes nu den seneste måned alle ugens fem dage, så er der god
plads, både til arbejde og kaffepause, som holdes – ikke i vores pavillon – men spredt i solen med flere
meters afstand.
Det er bestyrelsens opfattelse, at denne situation vil vare længe, måske indtil vi får muligheden for vaccine.

Plads i Middelalderhaven
Men samtidig er det vores opfattelse, at der både er plads til de frivillige og til gæster.
Vi har 100 meter sti og vi har over 100 meter græskant langs bedene og vi placerer stole, bænke og borde
rundt omkring. Det betyder at gæster og turister kan komme forbi hele sommeren uden der bliver
sammenstimlen.

Middelalderhaven er fortsat køn
Efter den milde vinter begyndte planterne hurtigt at vokse og rigtig mange arter har allerede været kønne
her i april måned.
Vild Tulipan står med sine flotte, enkle gule blomster på kirkediget, Oldemors bed er fyldt med farver,
Aurikel dominerer men mange andre er på vej. Læge-Kokleare er meget flot og bringer tankerne hen på
den tid hvor man fik skørbug, indtil man vidste hvilke midler der skulle anvendes – grønne planter med cvitamin. De berømte lægeplanter Alrune og Hvidplettet Lungeurt er allerede afblomstret, her kunne
honningbierne hente den første nektar. I maj-juni vil der igen blive en overflod af blomster og specielle
historiske planter.
Men kom selv forbi og se.

369 planter
Vore temaer og temabede indeholder 369 forskellige planter. En kort beskrivelse er skrevet, foto er lavet og
alt dette udkommer om en måneds tid i ”Den korte Planteguide”, glæd jer, nu får vi overblik og tak til
VELUX FONDEN for støtte.

Besøg i Middelalderhaven
Naturligvis er det de 369 forskellige planter og temabedene og selve haveanlægget, som får mest
opmærksomhed.
Men for jer medlemmer og støttemedlemmer er det også vigtigt at kende:
I vore 4 højbede står der nu over 100 forskellige historiske planter til salg – sikkert langt over 500 potter.
Bemærk også alfabetiseringen, nu kan vi bedre finde efterspurgte planter mellem A og Å.
I vores frøbank er der i runde tal 150 forskellige slags frø.
En ny opkørsel så rollator ol. lettere kan nå op til pavillonen.
Vore honningbier står i 2 livskraftige stader og honningpigerne forventer god honning i juni. Køb dansk!
Høst. Allerede nu høster vi urter til alle de fine unikke produkter og snart skal de første frø høstes og tørres.

Vi mangler
Der er fortsat enkelte planter vi aldrig har haft, andre mister vi, fordi det er for varmt, tørt, vådt osv.
Klimaet giver jo også udfordringer for vores have.
Vi kan bruge følgende planter: Tusindgylden, som vokser på Møn, måske kan der samles frø. Klokke-Ensian
vokser vildt i Jylland, hvor vi kun har få medlemmer. Engriflet Hvidtjørn, måske vokser den på Nyord.
Pebertræ er sikkert indvandret på Østmøn i Klinteskoven eller Liselund Park for 2-300 år siden, vi må tage
en i Klinteskoven, der er arealer som ikke er fredet, men det er svært at løbe rundt med en planteskovl her i
orkide-tiden. Vore to vilde Timian er gået ud. Engelsød har det svært på Kirkediget, måske er jorden for
næringsrig. Hvem kan finde en Gifttyde, den skal jo stå i vandhullet. Ensidig Klokke kaldet havepest er også
forsvundet. Alm. Lungeurt til bierne er borte.
Da vi har 369 forskellige, så vil vi jo altid miste noget.

Annoncer, sommermagasiner mv.
På onsdag den 6. maj annoncerer vi i Ugebladet for Møn. Vi vil gerne fortælle at Middelalderhaven er åben
og klar til gæster hele sommeren. Vi har annoncer og pæne omtaler i Møns sommermagasiner, lige nu er
det svært at gætte på, hvilke og hvor mange turister der kommer de næste måneder.

Middelalderhaven i maj – juni – juli 2020
Middelalderhaven er åben for besøgende kl. 10 – 20
Respekter venligst, at haven er anlagt på privat grund

Børn og unge under 18 år har adgang sammen med voksne
Affald bedes sorteret i de opstillede spande
Følg myndighedernes påbud for sammenkomster
Bestyrelsen
Den 30. april 2020
Ovenstående tekst møder den besøgende ved indgangen. Vi har brugt megen tid på ubudne gæster, som
desværre sviner og ødelægger.
De seneste uger er det gået bedre.
Middelalderhaven er et ganske populært sted, også hvis du er ung og vil hygge med jævnaldrende.
Vi forsøger, med de hjælpere som vil og kan, at holde opsyn. Det er medlemmer, naboer, SSP, politiet har
været forbi når de kører Corana-runder.
Vi håber at det bedres.
Støtte til os
Blandt flere så har Møns Bank støttet os fra sin Jubilæumsfond. Tak.

Kontingent
Medlemmernes støtte er naturligvis det allervigtigste.
Betal derfor dit kontingent og støt en forening, som arbejder med fortidens reliktplanter, med at bevare og
anvende planterne.
Vi vil altid stå stærkere med mange medlemmer og støtter, 100,- kr. og 150,- kr. og 225,- kr. er de samme
satser siden 2013.

Plantesalg og frøsalg alle dage
Alle formiddage i maj og juni er der salg af historiske planter og frø
Desuden salg af frøposer med sommerfugleblomster og gode biblomster.
Vi har også unikke produkter lavet af havens planter
Samt årsskrift og hefter
Nye bihoteller er klar, en enklere og billigere model
Middelalderhaven hver dag kl. 10 – 12

Lægeplanter i naturen – ”2 pladser!! endnu”
Ulvshale, ved Naturcentret, onsdag den 6. maj kl. 19

Villiam Houman vil lede os rundt i skov, på hede og til klitterne
Max. 10 deltagere, 50,- kr. incl. smagsprøver

Reliktplanter og vilde bier
Middelalderhaven, torsdag den 14. maj kl. 19
Villiam Houman viser hvordan foreningen plejer og beskytter historiske planter, fortæller om deres
anvendelse
Max 10 deltagere, 50,- kr. incl. Smagsprøver
Tilmelding til Villiam: ellenogwilliam.nyord@mail.tele.dk
Eller til Lars: 29 64 13 48
Jens Refstrup fortæller om bestøvning, bihoteller og vilde blomster med nektar og pollen
Max. 10 deltagere, 50,- kr. incl. Frøpose og hefte. (børn gratis)
Tilmelding til Jens: jensrefstrup@gmail.com
Eller Lars: 29 64 13 48
Medlemmer af havelauget åbner Middelalderhavens butik.

Frø-Popup og plantesalg
Fredag den 22. maj kl. 10-13 i Middelalderhaven
Her kan sælges, købes, foræres bort og byttes, medbring din egen lille bod til overskudsplanter og frø.
Middelalderhaven har plads på stier og græsplæne
Vi holder afstand og fordeler boder og salgssteder og gæster rundt i haven.
Brug MobilePay.
Middelalderhaven har sin egen håndsprit.
Evt. tilmelding og spørgsmål hos Inger Lise: 40 41 50 55 eller Lars 29 64 13 48

Vilde blomsters Dag
Søndag den 14. juni kl. 10.30 – 12.00
Start i Middelalderhaven, derefter en lille vandring i Stege, hvor vi finder levende fortidsminder.
Morten Friis, Villiam Houman og Lars J Larsen leder turen
Vilde blomster fejres denne dag i hele Norden med flere hundrede arrangementer

”Vi håber det kan gennemføres” se ændringer på facebook.

Naturstafetten
OBS: Se i lokalpresse om arrangementet gennemføres
Søndag den 28. juni er stafetten nået til Østmøn, ml. kl. 10 – 15
Vores stand vil især fortælle om Møns rigdom af historiske planter, men også bestøvningen og de vilde
insekter hører med.
Vi arrangerer en tur i Jydelejet, som har fokus på de planter man anvendte f.eks. som lægeplanter
På vores stand vil vi fortælle om Middelalderhaven og arbejdet med at formidle de historiske planter og
deres anvendelse.

Sommer på Møn - Juli i Middelalderhaven
Træf havelauget alle 31 dage i juli måned, vi er i haven mellem 10-12

Om os:
Foreningen Historiske Planter
Bestyrelse:
Nina Taber, Karenn Becker, Inger Lise Harpsøe, Gisela Sellner, Morten Friis, Jens Refstrup, Villiam Houman,
Lars J Larsen
Formand Lars J Larsen, Rødstensvej 4, 4780 Stege
Ljl.gs@post.tele.dk
29 64 13 48
Foreningens CVR 35343237
Kasserer Jens Refstrup
jensrefstrup@gmail.com
50 50 14 98
Konto i Møns Bank: 6140 4145668
Mobile Pay: 95592
Kontingent 225,- kr. for en husstand og 150,- kr. for et medlem
Støttemedlem 100,- kr. pr. år og 250,- kr. for erhverv og skoler ol.
Formand for havelauget, Inger Lise Harpsøe
Bogholder.florainder@gmail.com
40 41 50 55
Havelauget træffes i Middelalderhaven mandag og torsdag kl. 10-12

Hjemmeside: historiskeplanter.dk/
Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter
Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/
Årsskrift ”Althea”: 2017 og 2018 og 2019 – 200,- kr.
Omvisninger, 400,- kr. for foreninger, grupper ol.
Træf havelauget alle dage i juli 2020 ml. 10-12
Middelalderhaven i Stege
Kirkepladsen 1, 4780 Stege
Der er altid adgang fra Kirkepladsen v. Morten Reenbergs Gaard
Den 3. maj 2020
Lars J Larsen

