
Nyhedsbrev

Til alle medlemmer og støttemedlemmer,

Sommeren i Middelalderhaven synger på sidste vers og er blevet afløst af en 

pragtfuld sensommer med buske, hvor rønnebærrene lyser i solen, og de røde hyben 

på rosenbusken tilbyder slik for øjnene mellem de dybgrønne blade.

Sommersæsonen -20, har været langt den mest udfordrende i havens historie.

Omhyggeligt lagte planer blev kuldkastet af en virus, der tvang danskerne til at nyde 

sommeren hjemme.

Corona virussen kom til at betyde meget forskelligt, hvoraf noget var glædeligt og 

andet træls.

Til det glædelige hører, at nedlukningen betød mange flere gæster i haven, der 

foretog årets indkøb af souvenirs i havens lille urtekram.

Det lykkedes at holde haven i fineste orden ved at de trofaste frivillige trådte til og 

spredte deres anstrengelser ud over alle ugens dage.

Daglig tilstedeværelse har betydet, at butikken har været åben de fleste dage, og det 

kan ses på omsætningen, der har slået alle hidtidige rekorder!

En anden indtægtskilde, der også er vokset støt, er de donationer, gæsterne har 

efterladt i vores mælkejunge.

Det er selvfølgelig trist, at spanske og italienske restauranttjenere er gået glip af de 

drikkepenge, som ferierende danskere ellers ville have betænkt dem med, men i 

Middelalderhaven har det føltes godt at være med til at trøste dem i deres afsavn.

Endnu bedre har det været, at modtage en strøm af ros og anerkendelse af vores 

arbejde.

Det har ind i mellem knebet med at følge med i efterspørgslen. Et luksusproblem, der 

blev overkommet, fordi det forgange års flid med at plukke og lagre, gjorde det 

muligt, at lave flere varer.

På den trælse side tæller, at vores vanlige kaffepauser, hvor vi deler informationer og 

følger med i hinandens liv, kom i konflikt med retningslinjerne og måtte indskrænkes

til få personer med masser af afstand.



Kirkekontoret lukkede helt. Menighedsrådet fortsatte dog med at sætte et nøje 

afsprittet toilet til vores disposition, men frabad sig benyttelsen af deres lokaler.

Havelauget stopper sit arbejde d. 9. november, så skal møbler og skilte ind og pakkes 

væk for vinteren. Vi plejer at fejre dagen i sognegårdens mødesal med 

Hotdogs&Håndbajere og sælge ud af varerne, men pga omstændighederne vil dagen 

blive forlagt til andre lokaler.

Dog står det fast, at foreningen vil fejre sig selv og hinanden med varme drikke og 

lidt godt til maven. Tid og sted vil blive offentliggjort til alle i havelauget.

Pandemien formåede ikke, at hindre den årlige medlemsudflugt, der i år gik til 

Marienborg gods og bød på picnic i en vidunderlig løvhytte og havevandring i 

Liselunds romantiske have.

Vejrguderne var positivt stemt for arrangementet, så stemningen var høj og der var 

almindelig enighed om, at udflugt til eget lokalområde var noget, man ikke burde 

kimse ad.

Som noget nyt er der anlagt en kørerampe op til kaffepavillonen, så også brugere af 

rollator eller kørestol, kan deltage i foreningens arbejde og bruge haven.

Materialerne til rampen er betalt af kommunens tilgængelighedspulje.

Begge havelåger er blevet forsynet med lukkeanordninger, der sikrer at de lukker af 

sig selv efter gæsterne.

De tidligere omtalte problemer med hærværk og lidt for festlige gæster, forsvandt ved

en kordineret indsats mellem presse og lokalsamfund.

Eftersommeren er blevet brugt til at safte og sylte. Målet er at have sjældne 

delikatesser til salg til julebasaren, der forhåbentlig gennemføres på sukkerfabrikken 

d. 13. december. 

Her vil vi stille op med andre lokale producenter og faldbyde skønne marmelader af 

vilde brombær, havens pærekvæde og kirsebærgele til ris a la mandaen.

Samtidig vil vi introducere middelalderens uforædlede blomme, den vilde ’kræge’, 

der på trods af sin lighed med slåen er forvandlet til dejlig likør, marmelade, gele og 

svesker. 

Efterårsferiens traditionelle æblefestival er blevet afløst af et arrangement, som 

Handelstandsforeningen kalder ’ Efterår i Stege.’



Mange skolebørn bruger efterårsferien til et besøg hos bedsteforældrene og 

Middelalderhaven vil også i år lave finurlige opgaver specielt beregnet for børn.

På dagen skal vi officielt indvi ’dragen’, der står  færdig med stenbelægning, men 

stadig mangler et navn. Det håber vi børnene kan hjælpe os med og udskriver en 

konkurrence, hvor bedste forslag vinder en præmie!

’Efterår i Middelalderhaven’ falder fredag d. 16.10. fra 11-15

Gisela Sellner

Sept.2020

Flere nyheder

Inger Lise skriver til havelauget:

1. Snittemanden kommer fra 11-15, ham placerer vi på den sædvanlige plads ved 
vandhullet.

2. Der kan males på sten, som jeg medtager. Jeg købte sidste år maling og pensler,
Ville gerne at placeringen af malende børn bliver i nærheden af snittefolket, så der er 
samling på tropperne

3. Der skal være en konkurrence!! Børnene skal finde på et godt navn til vores drage, Jens
står for opgaven. Den heldige vinder kontaktes efterfølgende af bestyrelsen og en 
belønning udleveres.

4. Jens gentager succesen med en flaske der skal rammes på tilbagevejen

5. Jorden er giftig, hvor der hoppes fra bræt til bræt, Hanne dirigerer, brædderne ligger i 
staværet, Jens tjek det lige!!!!!

6. Der bliver kagebord med kaffe eller the. Kagerne skal laves således at de kan serveres 
på en lille tallerken så folk ikke skal stå og pille ved det hele. Jeg har kageforme så der 
kan laves muffins bl.a. Nina har tilbudt at bage, jeg kan vel også finde på noget guf, måske
der er flere der byder sig til. Temaet er selvfølgelig æblet som skal indgå i opskriften. Der 
bliver æblejuice til børnene. 20 kr. For en tallerken og en drik. Kunderne skal ikke bære 
mundbind ifm udendørs servering så vidt jeg ved, os der ekspederer bærer handsker, vi 
har en kasse.

Åbningstiden er 11-15, os der har opgaver møder op senest 10.30 så vi kan rigge til.

Butikken sættes klar i Pavillonen. Vi har virkelig mange marmelader og geleer, 
spændende produkter af lokale bær og frugter.

Og endnu et par nyheder:



7 år
For ca 7 år siden mødtes 16 personer på Møns Folkebibliotek og dannede vores forening, 
det markerer vi i Middelalderhaven på mandag i havelaugets kaffepause, med en haps og 
en snaps. Det var dog allerede for 8 år siden, at de historiske planter kom frem i lyset, der 
startede arbejdet med at få anlagt Middelalderhaven. Nu er vi ca 130 medlemmer og 
støttemedlemmer og 24 aktive i havens laug. Det er lykkedes os at få en attraktion i Stege,
hvor mange gæster kommer fra hele landet og desuden har vi en plantesamling og en 
frøsamling, som er svært at overgå.
Tillykke til foreningen!

Jens Soelberg – ung forsker, som samler lægeplanter til universitetets biobank – kommer 
sidste gang i år mandag den 19. okt. Kl. ca. 10. Her kan vi gøre status over året og Jens 
kan få frø med tilbage, samt nogle få sene planter. Næste år fortsætter projektet og vi 
håber, at der kan afholdes foredrag i forbindelse med en havevandring. I Althea nr. 3 har 
Jens Soelberg 2 artikler.

Haveplanen
Vi overvejer altid grundigt før vi ændrer i havens plan, da der jo er beskrivelser, tavler og 
brochurer, som så skal ændres.
Men nu er vi i gang med flere ændringer, noget som først kommer på plads henover flere 
måneder næste år.
Mange af vore planter står mørkt, det vil vi forsøge at afhjælpe bl.a. hos farveplanterne. 
Men også vore middelalderroser trænger til lys og derfor beskærer vi den japanske 
kirsebær og planlægger et nyt voksested til roserne og måske vores vin.
Da vi anlagde formidlingsterrassen blev den gravet lidt ned, så vi ikke dækkede for 
udsynet til kirken. Det betød desværre, at der et par gange har stået vand og derfor rådner
lærkestolperne i terrassen. Vi må fjerne dem, da der gror svamp.
Det er jo skønt at vi har plads til 369 forskellige planter på det lille stykke have og dertil alle
de anlæg, skure bord/bænke mv., som vi kender.

Hvis du har planer om at kontakte formanden, så brug
larsjoernlarsen@gmail.com
eller 29 64 13 48

den 3. oktober 2020
Lars J Larsen
Foreningen Historiske Planter 

Kalender 2020

Havelauget Alle mandage og torsdage kl. 10-12

Havelauget starter mandag d. 16. marts og torsdag d. 2. april 2020

Havelauget var i haven alle ugens 7 dage hele sommeren 2020

Havelauget stopper mandag den 9. nov.

 



Bestyrelsesmøder og møder

Onsdag den 28. oktober kl. 10

Onsdag den 25. november kl. 10

Alle tiders lægeplanter

Jens Soelberg kommer i okt.

Æblernes Dag = Efterår i Middelalderhaven

Fredag den 16. okt. Kl. 11-15

Lege og Æbleaktiviteter i Middelalderhaven

Vi har altid børneaktiviteter denne fredag i efterårsferien

December Basar

Søndag den 13. december – Fabrikat på Sukkerfabrikken


