
Vi nåede det!

Det lykkedes at anlægge Middelalderhaven på 3 år. Vi startede i marts 2015, her målte vi op til stien og til 

hegnet mod naboen, bedene kunne afmærkes efter Anke´s haveplan og derefter gik det derudaf frem til 

november 2017, hvor vi plantede en Spejlsby Pigeon som det sidste.

Alle haveejere ved, at man aldrig bliver helt færdig. Levende planter, god havejord og iderige have-frivillige 

giver udfordringer og små ændringer og tilføjelser vil dukke op.

Men vi nåede det, og vi formulerede for lang tid siden:

Middelalderhaven anlægges over 3 år 2015-17 og erklæres færdig, som en del af Steges 750-års jubilæum.

Derfor har vi nu travlt med vort hidtil største arrangement, vores festdag den 15. juni 2018.

Planter i 750 år

Vi holder af planter med en kulturhistorie! Vi holder af planter, som har vokset lokalt i måske 750 år! Vi vil 

bevare reliktplanterne på Nyord, på Bogø, på hele Møn og naturligvis især i Stege, som er en af Danmarks 

rigeste byer med historiske planter.

Lægeplanter, farveplanter, køkken- og krydderurter kom til vores område i middelalderen. Mange vokser her

heldigvis endnu som gamle levn fra fortiden. Planterne kan derfor også fejre jubilæum, de var her for 750 år

siden.

Middelalderhavens officielle åbningsfest - Fredag den 15. juni kl. 10 - 17

Kl. 10 foredrag ved Bente Scavenius i Stege kirke

Kl. 11.30 koncert ved Michala Petri og Lars Hannibal i Stege kirke— sammen med Menighedsrådet

Kl. 12.30 koncert ved Michala Petri og Lars Hannibal i Middelalderhaven

Kl. 13 tale v. formand for Foreningen Historiske Planter

Kl. 13.30 / 14.00 / 14.30 samt kl. 16.00 (3x) er der omvisninger ved plantefortællerne Anne Murmann, 

Anemette Olesen og Flemming Kruse.

Der arbejdes i vore planteværksteder ”Planter i 750 år” hele eftermiddagen.

Kl. 15 om kommunens sommerblomstprogram v. Nicolas Durin

Kl. 15-17 om UNESCO Møn Biosfære, om biodiversitet, bestøvning, bier og bi-hoteller—samt Projekt 

frøpose. V. Annette Tenberg og Jens Refstrup.

Kl. 15-17 underholder Brages døtre med historisk sang.

Fri entre hele dagen. Mest under åben himmel.

Bemærk også:

Fredag den 15. juni er der adgang fra Kirkepladsen og fra Havnestræde.



Børn fra Stege Skole udstiller tegninger, inspireret af vore Maria-planter.

Besøg vores cafe med urtete, kaffe og kage.

Køb planteprodukter i vores salgsvogn—gode priser på historiske planter.

Kvaksalveren fortæller gode plante-historier i pavillonen.

Plantefarverne tryller med vore farveplanter.

 Nye produkter

Vores årsskrift ”Althea” udkommer i maj. Dette nr 2 har tema om Middelalderhaven. Læs dette hefte med 

56 sider fyldt med artikler og flotte fotos af Steges egen Middelalderhave.

”Du bor på din fortid” - heftet om Steges berømte reliktplanter udkommer juni 2018. Læs heri om vore 

relikter, Lais har skrevet de skønne facts og skrøner. Støttet af Lions Møn.

Læs på Info-Tavlen, om vores forening og om Middelalderhaven. 

Ny folder om os, til uddeling blandt gæster og turister er klar 1. maj.

Du er inviteret!

Hjælp os at sprede datoen for vores festdag til venner, bekendte og naboer. Vi håber at mange vil flage for 

Middelalderhaven fredag den 15. juni. 


