Nyheder
Kære alle

Æblernes Dag i Middelaldehaven.
Igen i år fejrer Middelalderhaven Æblernes Dag sammen med resten af byen. Fra kl. 11-15 byder
haven på aktiviteter og underholdning, der især retter sig mod det yngste publikum. Havens cafe
byder på varm frugtsaft af lokale bær og frugter, der serveres med en hjemmebagt bolle og
frugtmos.
Årets høst i naturen og haven præsenteres i form af sirup og syltetøj af vilde bær i havens lille
urtekram. Her kan man købe havens egne blandinger af urtete og se de seneste nyheder i bodens
øvrige udvalg.
Klokken 14 læser Hanne Frederiksen højt om den drabelige drage, der vogter lågen ind til haven.
Eventyret fortæller lidt om stedets gamle præstegård, der har ligget der siden dengang, der stadig
var drager til.
Børn indbydes også til at prøve kræfter med en lille forhindringsbane, hvor man kan score points på
sit boldøje. Eller se om de kan ramme et mål med en ophængt flaske.
Et andet tilbud er det populære snitteværksted, hvor børn instrueres i små snittemodeller af Frank
Egholm (butik ’Mønne’), og i malerværkstedet skal der males strandsten, som børnene selv må
pynte havebedene med.
De kan også vælge at lave ’frøbomber’ af ler og blomsterfrø og vinde en urtepræmie for indsatsen.
Middelalderhavens mange bænke og borde giver en god mulighed for at slå sig ned og nyde
efteråret, mens store og små morer sig med aktiviteterne,
Adgang til haven og aktiviteterne er som altid gratis.
Stege Vold
Vi har modtaget følgende med en opfordring til at deltage.
Vores forening har jo en stor interesse i hele voldområdet, her har vi fundet mange historiske
planter, som vi ønsker at passe på.
Vordingborg Kommune har brug for dig - Kom til dialogmøde om Stege voldanlæg som
fortidsminde og bypark.
I forbindelse med tilblivelsen af en helhedsplan for Stege Vold indbyder Vordingborg Kommune til
dialog med borgerne. Dialog om områdets betydning og den fremtidige udvikling – både som
fortidsminde og bypark.
Oplægget er: Vi går på opdagelse i fortid og nutid – så vi sammen kan danne en fælles fremtid.

Helhedsplanen skal rumme tiltag, som kan understøtte liv omkring det fredede fortidsminde.
Historisk har volden haft en enorm betydning for Stege by, og har det stadigvæk.
Helhedsplanen skal rumme en strategi for beplantningen, som sammen med forskellige tiltag, skal
understøtte fortællingen af volden som et velbevaret fortidsminde, samt være en grøn rekreativ
forbindelse.
Stege Vold er underlagt Museumsloven, hvilket medfører en række restriktioner.
Lovgivningen er rammen om projektet, men der er mange muligheder for forskellige tiltag.
”Vi har brug for borgernes ideer, brugsvaner og synspunkter til stiforbindelser, opholdsmuligheder
og forbindelsen til både Stege bugt og Stege nor. Vi vil fokusere på udvalgte områder, som
sammen skaber helhed. Her er brugerne af området de bedste sparringspartnere vi kan få” udtaler
Lise Thorsen, Chef for Trafik og Ejendomme.
Dialogmødet finder sted tirsdag d. 26. oktober 2021 kl.16:30-18:30 i Mønshallerne - Platanvej 40,
4780 Stege.
Der vil være vand og en sandwich til den lille sult.
Af hensyn til planlægning og forplejning, så må man meget gerne tilmelde sig på:
trafikogpark@vordingborg.dk inden den 21. oktober.
Afdelingen for Trafik og Ejendomme og Afdelingen for Plan og By håber så mange som muligt med
interesse for Stege Vold har lyst til at deltage med deres ideer.
For uddybende information kontakt venligst:

Lise Thorsen, Chef – Afdelingen for Trafik og Ejendomme – Tlf.: 29 28 21 81
Trine Vig, Landskabsarkitekt, Trafik og Ejendomme – Tlf.: 29 10 17 66

Møn Biosfære
Vi var vist de allerførste ambassadører i Møn UNESCO Biosfæreområde
Som nu afholder temamøde efterår 2021 onsdag d. 24. november 2021 kl. 16-19
Kære Biosfære Ambassadører,
Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 24. november kl. 16-19, hvor vi inviterer til efterårets
Biosfære temamøde, som sætter fokus på den næste 5-års udviklings- og handlingsplan for
biosfæreområdet.
I 2022 udløber den første 5-års udviklings- og handlingsplan for Møn Biosfæreområde, og det er
derfor en god lejlighed til at sætte lys på, hvordan det gik de første 5 år, og hvad vi gerne vil
have, der skal ske de næste 5 år. Kom og hør, hvad der er af tanker og planer, og giv dine
betragtninger på efterårets temamøde.

Info om program og sted følger snart.
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner
Katrine Ohm Dietrich, Biosfærekoordinator
Havearbejdet i Middelalderhaven
I midten af november stopper havelauget sin 7. sæson
Det har været et travlt år med mange små og store opgaver, men de frivillige har været dygtige,
arbejdsomme og mødt frem i stort tal.
I foråret efter vinteren mistede vi frivillige men der er heldigvis kommet 4-5 nye og vi byder jer
meget velkommen.

Dragen i Middelalderhaven
Morten Reenbergs gård er navnet på den gule bygning, der kanter kirkepladsen foran Stege kirke.
Huset stammer fra det 16. århundrede og tjente i mange år, som bolig for kirkens præst.
I 2013 blev der foretaget en renovering af bygningen, der var i meget dårlig stand:
Mærsk Mckinneys fond betalte for en i stand sætning og huset blev renoveret fra inderst til yderst.
I dag tjener huset som kirkekontor og mødesal for menighedsrådet.
Al renovering blev udført under nationalmuseets skarpe blik. Gulvene blev gjort til genstand for en
arkæologisk undersøgelse. Denne blev i nogen grad besværliggjort fordi byudviklingen havde ført
ledninger af enhver slags tværs gennem den gamle bygnings undergrund.
Alligevel lykkedes det at afsløre, at husets arne var blevet flyttet et par gange i løbet af de mange
år. Bortset herfra var genstandsfundene beskedne. Lige indtil man d. 22.10 2013 fandt en skat!
Ved en lykkelig hændelse afslørede et tilfældigt spadestik i den undersøgte grund en skat på 150
store sølv mønter, hver af en værdi, der svarede til årslønnen til en pige eller karl. Mønterne
stammer fra tidsrummet 1443-1655. De er kommet til Stege fra mange forskellige steder i Europa.
Hvorfor nogen har gravet skatten ned, vides ikke med sikkerhed. Mønternes Årstal passer hverken
med svenskekrigene eller byens ildebrande. Dog må der have været noget skummelt på færde,
siden ingen gravede den op igen.
Eventyret om dragen ’Urtetand’ tilbyder en fantasifuld forklaring på mysteriet.
Køb og læs bogen. Den er for voksne og for børn. Dejlig tekst og skønne tegninger.
Køb den i Middelalderhaven eller hos Steges boghandel. Vi sender den også med post.

Årets høst 21
Man kan på en måde sige, at der høstes året rundt.
Forår og sommer høstes der planter, der har forvildet sig bort fra den plads, de har fået tildelt i de
forskellige bede.
De tages bort og genplantes i urtepotter og sælges.
Indtægterne fra plantesalget er et vigtigt fundament under havens urtekram.
Hele sommeren igennem høstes og tørres der blade, blomster og bær i takt med planternes
udvikling.
Vores høstlaug bliver kontaktet gennem mail, når tidspunktet er inde og opfordret til at høste i egen
have eller naturen.
Langt det meste materiale, der skal blive til urtete, kryddersnaps og konfiture stammer fra havens
egne planter og frø. De ingredienser, der skal hentes i naturen, som hybenrose, hyld og kræge,
forudsætter at flere hjælper til.
Det er en stor glæde, at det igen i år er lykkedes at oparbejde det lager, der skal blive til næste års
urteteer og kryddersnapse. Især har sommerens store mængder af vilde brombær kastet for en stor
portion brombærsyltetøj af sig og havens bærbuske har suppleret med ribs og stikkelsbær.

Frøhøsten er et helt kapitel for sig. Frøene modnes, som det nu passer planten og kræver konstant
tilsyn.
Frøhøsten ligger hos mange forskellige og opgaverne løses løbende på havedagene.
Det er efter megen møje lykkedes at sætte frøindsamlingen så meget i system, at man kan holde styr
på hvad og hvornår, så den store samling frø ikke ender i én stor pærevælling.
Havens frøbank rummer 160 forskellige slags.
Frøposer og tørrede urter til snaps og te er blandt kundernes favoritter.
Sensommeren er særlig travl, for nu modnes æbler og kvæder!
Havens kvædemarmelade og kvædesirup er særdeles populær. Vi anvender selv hele høsten og
fremstiller en masse glas, der som reglen er solgt før jul.
En særlig darling på menukortet er den vilde middelalderblomme, der kaldes kræge.
Den smager lidt som slåen og er førsteklasses til chutney og likør.
Møn har mange krægebuske og derfor har havens urtekram mange krægeprodukter til salg.
Alt, hvad der kan puttes på glas og syltes, har den store bevågenhed.
Æbler, kvæder og bær bliver til geleer, der ikke kan købes andre steder.

Hyben af hunderosen, skal trække i sprit vinteren over, så Villiam kan lave fodbadesalt.
Sidst i rækken kommer misplens bær, der gerne skal være begyndt at forfalde, før de skal bruges til
gele.
Forår og sommer skal der høstes honning fra vores flittige bestøvere.
Haven har holdt bier i 5 år og avlen er kommet ind i en god gænge.
Honningen afsættes i boden og er væk, før vi får set os om.
Vores strandmalurt er hentet på Odsherreds strandenge og fra Stevns får vi hvert år et tilskud af
hybenrosens kronblade.
Det giver en rar følelse af nærhed med fjerntboende medlemmer, når de kommer med råvarer, vi
ikke selv kan skaffe.
Høst og anvendelse af blade, blomster og af og til også rødder, udgør tilsammen en vigtig del af
årets gang i Middelalderhaven, der udelukkende kan lade sig gøre ved hjælp af dedikerede
medlemmer.
Måtte det nye år fortsætte det gode arbejde! Lais
Kalender 2021
Havelauget
Alle mandage og torsdage kl. 10-12
Havelauget starter mandag d. 15. marts og torsdag d. 18. marts
Havelauget stopper i november, torsdag d. 11 er sidste arbejdsdag
6 tirsdage byttes med mandage henover sommeren
Arrangementer:
Æblernes Dag i Stege fredag den 22. okt. Kl. 11-15
Havelauget stopper sin sæson, afslutning mandag den 15. november
Julesalg – dato og sted kommer senere.
Møder og Bestyrelsesmøder
Onsdag den 3. nov. Kl. 10
Mandag den 29. nov. Kl. 10

Omvisninger, foredrag og møder
Foredrag med Jens Soelberg – evt. februar 2022

Lars J Larsen
Foreningen Historiske Planter

