Nyheder
Sommeren 2021

Kære alle medlemmer
Herunder – nederst - gives et overblik over sommerens aktiviteter samt vores kalender, med stort
sammenfald naturligvis.

Havelauget
Det har været et travlt forår og vi er ikke nået så langt, som vi plejer. Vi kan sagtens bruge et par frivillige
mere i havelauget, ring, send en mail eller kom i Middelalderhaven, hvis du vil være med. Måske kender du
en, som har ønsker om at være med i et godt fællesskab.

Vilde blomster
For 2. gang deltog vi i Botanisk Forenings ”De vilde blomsters Dag”, med 13 deltagere, som kom rundt i
Stege på 2½ time. Det var en god tur, vi fandt de middelalderplanter, som vi håbede på og så endda 2 nye
af den sjældne Enbo Galdebær.

Historisk Botanisk Have
Den 100-årige have i Vordingborg er fejret de seneste dage og især den 23. juni. Vores forening var
inviteret med til både reception og til at have en stand. Det gav gode muligheder for snak og der var flere
muligheder for gode kontakter. Der var kongeligt besøg, solen strålede og det fine botaniske anlæg stod
med rigtig mange blomster. Vi ønsker jo fortsat at hjælpe med inspiration, hvis der skal oprettes et
havelaug. Vi fik en kasse bøger med hjem til vores eget havelaug.

Dragen
Vi arbejder pt på at gøre Dragen køn, så den kan blive foreviget på fotos. I kan selv beundre den ved næste
besøg, og se, at vore Husløg vokser godt og de klarede vinteren ganske pænt.

Honningbierne
Som de andre år havde vi bisværme, hvilket betyder at der laves mindre honning. Men vi tror at de
kommende slyngninger vil resultere i dejlig honning, som gerne skal være klar til den 1. markedstirsdag.
Sjanet har fået hjælp til pasning af vore mange tusinde husdyr og vi er taknemmelige derfor.

Formidlingsterrassen
Den stod jo under vand for 2 år siden, der begyndte så at vokse svamp i lærketræ-stammerne og vi måtte
fjerne dem, desuden skulle meget jord køres i depot. Men det lykkedes af få fyldt op med grus og lige nu
ordnes væggen med nye brædder.

Succes
Vi har de seneste måneder solgt mange frøposer og potteplanter, med historiske planter, biplanter,
lægeplanter mm. Det tager tid at organisere så meget, men det er bestemt et af vore formål, at levere
plantemateriale til både private og institutioner.

Mere succes
Der er jo meget stor opmærksomhed på planter i disse år, det mærker vi, da der kommer mange
spørgsmål, mange gæster i haven og mange, som vil bruge vore historiske planter til events og havebrug. Vi
glæder os derover og forsøger at hjælpe.

Sjældne planter
Lige nu – den 25. juni – kan I se Gul Ensian i haven, vi startede planten for 5 år siden og nu endelig i år er
der en stor flot blomst. Rapunsel-Klokke står også meget flot, den har været vanskelig at få frem, men det
lykkedes.
Vi har Opium-Valmuer i flere bede, de skal stå til Jens Soelberg, som høster dem til projektet ”Alle tiders
Lægeplanter”.

2 store kar
Vi har lånt 2 kar af kommunen, de bliver nu tilplantet med vore egne blomster, det første tager imod
havens gæster ved Morten Reenbergsgaard.

Potteplanter
Der er sået mange frø her i foråret og derfor kan du snart finde spændende og interessante planter til salg.
Planter kan jo købes 24/7 med mobile pay eller kontanter i mælkejungen.

Frøposer
I år har vi 40 forskellige slags i de flotte poser med historiske planter. Desuden poser med frø til
sommerfugleblomster og biblomster.

Hefter
Althea koster nu 100,- kr. pr. hefte. Artiklerne heri giver den bedste indføring og viden om vore planter og
Middelalderhave. Nr. 1 er snart udsolgt.
Den korte Planteguide gennemgår i få linjer alle Middelalderhavens planter.

Sommerferien
Her i sommerferien træffes vi i haven 6 tirsdage ml. 11-16, se aktiviteter herunder.
Disse tirsdage + alle torsdage arbejder vi i haven, samtidig med at vi modtager sommerens gæster.
I år er vi også i haven 4 søndage i juli.

Aktiviteter sommeren 2021

6 tirsdage i Middelalderhaven, hvor man kan få en plantesnak med de frivillige, vi viser gerne vore planter
frem. Vi anvender de historiske planter, forsøger at finde gode opskrifter og smagsprøver. Herunder ses de
6 temaer.

Tirsdag den 29. juni kl. 11-16
Bestøvning, vilde bier, honning og gode planter til bier og andre insekter

Tirsdag den 6. juli kl. 11-16
Vild mad, historiske køkkenurter

Tirsdag den 13. juli kl. 11-16
Kager med blomsterpynt, spiselige urter

Tirsdag den 20. juli kl. 11-16
Snapseplanter, saft og likør

Tirsdag den 27. juli kl. 11-16
Lægeplanter, haveapotek

Tirsdag den 3. august kl. 11-16
Roser og rosenprodukter

4 søndage i juli
Plantesnak i Middelalderhaven
Den 4. juli – 11. juli – 18. juli – 25. juli
Vi træffes ml. 11-14

Ren-Dag i Stege
Vi samler affald i byen
Mandag den 16. august kl. 11-14

Folkemøde Møn i Middelalderhaven
Den 20. – 21. august
Vi tager imod Folkemødets gæster

Middelalderdage på Rønnebæksholm
Lørdag den 21. august

Kalender 2021
Havelauget
Alle mandage og torsdage kl. 10-12
Havelauget starter mandag d. 15. marts og torsdag d. 18. marts
6 tirsdage byttes med mandage henover sommeren

Arrangementer:
Historisk-Botanisk Have Vordingborg, 100 år d. 23/6, besøg vores stand ml. 10-14
6 markeds-tirsdage – 29/6 – 6/7 – 13/7 – 20/7 – 27/7 – 3/8 kl. 11-16
4 søndage i juli – 4/7 – 11/7 – 18/7 – 25/7 kl. 11-14
Ren Dag august, mand. D. 16/8 kl. 11-14

Sommerudflugt for havelauget, august
Middelalderdage v. Rønnebæksholm 21. august

Møder og Bestyrelsesmøder
Mandag den 2. august kl. 10
Onsdag den 1. sept. Kl. 10

Omvisninger og møder
Tirsdag d. 17. aug ca. 16.00 BL + 18 pers. LL, GS, ILH

