Kære alle medlemmer,

I ønskes alle et Godt Nytår!
Tak for at I vil være medlemmer og støtte vores forening og Middelalderhave endnu et år.
Om godt 1½ år har vores forening eksisteret i 10 år og det skal vi markere på flere måder.
For 7 år siden skrev vi under på, at ville anlægge en middelalderhave i Stege, et tilbageblik viser, at vi nåede
meget mere end forudset. Det har været 7 spændende år og havens mange gæster roser vores have, vores
temabede, vores planter og især havelaugets virksomhed. I aftalen med Liselund Fontænen når vi en
afgørende dato efter 10 år, bestyrelsen vil naturligvis overveje muligheder de kommende år.

Corona
Vores forenings aktiviteter foregår mest udendørs og derfor har vi ikke haft mange aflysninger. Men flere
aktiviteter indendørs blev ramt sidste år og nu må vi igen aflyse medlemsmøde her i januar 2022. Vi
planlægger efter at kunne mødes fra februar og frem, men ellers kommer der aflysninger.

Kalender
Se kalenderen herunder, I indbydes til generalforsamling den 10. marts kl. 19 på Møns Folkebibliotek.
Bemærk også studiekredsen de tre mandage i Morten Reenbergsgaard, vi skal her arbejde med de
historiske planter.

Efterår og jul
Vi havde en god ”Æblernes Dag” i efterårsferien, dog var det tæt på aflysning, men regnen stoppede kl. 12
og så kom der mange gæster, både hos os og på Torvet. Vi havde mange aktiviteter for børn og det har
familierne lært, de møder blot frem i gummistøvler og regntøj.
Vi forsøgte at afholde vores eget julearrangement med salg i Middelalderhaven, kaldte det Grøn Fredag.
Det lykkedes os ikke at trække mange gæster ned i Middelalderhaven denne fredag sidst i november og det
samme gælder søndage i december.

Planter og frø
I 2021 solgte vi mange potteplanter og frøposer. Mange af vore planter findes kun hos os og det betyder
jo, at der kommer gæster til Møn. Endnu kan man ikke få planter tilsendt, så skal det være store portioner,
men frøposer er jo nemme at sende rundt i landet.
Her i januar 2022 står der flere hundrede potteplanter klar, måske er der 100 slags. Vi vil forsøge at sælge i
påske og naturligvis på vores FrøPopup med plantesalg.
Frøposerne og større blandinger kan sælges hele året.

Havelauget
Henover sommer og efterår fik havelauget tilgang af frivillige, så der var fin arbejdskraft til de mange
opgaver. Vi starter i Middelalderhaven igen til marts, hvis du påtænker at være aktiv, så kontakt Lars eller
Inger Lise. Der er mange forskellige opgaver i haven, traditionelle haveopgaver, men også lettere/enkle
arbejdsopgaver findes.

Høst og frø-indsamling
Der bliver gjort et stort arbejde med at indsamle blade og blomster til tørring, disse bruges til urtete,
kryddersnapse og lidt som krydderurter. Det samme gælder med frø, hvor havens urter leverer op til 150
forskellige frø.

Biobank
Jens Soelberg er en ung forsker, som arbejder med de samme planter, som interesserer os. Jens har samlet
flere hundrede droger, noget er tørret andet er i fryseren på KU. Vi har leveret en del specielle planter til
biobanken, her kan forskere nu hente materiale. Jens har samlet og fotograferet og vi kan sikkert forvente
flere spændende produkter de kommende år.
Vi arbejder på et foredrag, som skal afholdes i Stege, måske i marts.

2021
Vi fik mange henvendelser sidste år, vi blev inviteret med for at give råd om planter til events,
kunstudstillinger, haveprojekter, nye haver, salg af planter og frø. Det var naturligvis spændende men også
krævende. Mon 2022 byder på samme interesse?

Kontingent 2022
Vores kasserer Jens sender opkrævninger ud om en måneds tid.
Det vil være samme kontingent sats som de seneste 8 år.

Godt Nytår
Håber vi ses i Middelalderhaven
Lars J Larsen
Den 5. januar 2022

Om os:
Foreningen Historiske Planter
Bestyrelse:
Nina Taber, Marie Oved, Inger Lise Harpsøe, Gisela Sellner, Morten Friis, Jens Refstrup, Villiam Houman,
Lars J Larsen
Formand Lars J Larsen, Rødstensvej 4, 4780 Stege
Larsjoernlarsen@gmail.com
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. – 100,- kr. for medlemmer
Den korte Planteguide 125,- kr. med kort omtale og foto af vore 369 planter, rabat for medlemmer
Urtedragen koster 100,- kr.
Omvisninger, 400,- kr. for foreninger, grupper ol.
Middelalderhaven i Stege
Kirkepladsen 1, 4780 Stege
Der er altid adgang fra Kirkepladsen v. Morten Reenbergs Gaard og fra Havnestræde 14.

Kalender 2022
Havelauget
Alle mandage og torsdage kl. 10-12
Havelauget starter mandag d. 21. marts 2022
Havelauget stopper i november
6 tirsdage byttes med mandage henover sommeren

Møder og Bestyrelsesmøder
Mandag den 10. januar kl. 10
Mandag den 17. januar kl. 10
Onsdag den 9. februar kl. 10

Generalforsamling
Generalforsamling torsdag d. 10. marts kl. 19 på Møns Folkebibliotek

Arrangementer, Omvisninger, foredrag
Foredrag med Jens Soelberg i 2022?
Frø Popup fredag den 13. maj kl. 10-13

Medlemsmøde

AFLYST

Mandag den 10. januar

Studiekreds
3 mandage ml. 10-12.30 MRG i Stege
Nemlig 7. feb. Og 14. feb. Og 21. feb
Temaet er kalenderblade til vores kommende kalender.

