
Frø PopUp lørdag den 12. maj ml. 10 – 13

Ligesom sidste år afholder vi Frø Popup, denne gang lørdag. Vi håber på succes ligesom i 2017, hvor der 

kom mange gæster.

Vi stiller selv op med vore mange historiske frø, sidste år blev der høstet 120 forskellige, vi har udvalgt 40 

slags og lavet de flotte frøposer til disse 40.

Vi stiller rigtig mange potteplanter frem. Vi har jo historiske planter, både lægeplanter, farveplanter, 

biplanter og naturligvis køkkenurter og krydderurter. 

I år har vi også frøposer med gode planter til bierne, disse er udvalg efter nektar og pollen indhold, dette er 

nødvendigt til både vilde bier og honningbier. Frøposerne er opdelt i 1-årige og flerårige, samt nogle poser 

med økologiske frø. Vi kan også reservere måske 10 portioner, så der kan tilsås lidt større bistriber.

Vi håber at Frøsamlerne, Praktisk Økologis havenetværk også kommer igen i år. Haveselskabet er også 

velkomne.

Medlemmer og andre som har rester af frø eller potter er velkomne, man kan bytte eller forære bort, men 

også gerne lave en rask handel. 

Projekt Frøpose

Fanefjord Sparekassesfond donerede os et beløb, så der kunne købes frø til biplanter, med stort indhold af 

nektar og pollen. Efter påske vil vi pakke frøposer og derefter kan de erhverves i Middelalderhaven. Poserne

vil indeholde frø fra mange forskellige arter, disse nævnes på posen. Indholdet vil række til ca. 5 m2.

Frøposer med 1-årige

Frøposer med flerårige og lidt 1-årige, som blomster første år

Frøposer med udelukkende økologiske frø

Middelalderhavens mange frø kan supplere og den enkelte haveejer kan købe vore poser og blande i 

biosfæreposerne.

Jeg har allerede talt med flere, som ønsker frø til lidt større arealer. Jeg håber vi kan levere nogle portioner 

til 25m2 – 50m2 - 100 m2. Det er pt. ønsker til et areal ved Ympehavevej, på Nyord, ved Lars´Plantehandel 

på Ulvshalevej, ved Borre Brugs, og på Borre kirkegaard.

Vi kan jo få så megen succes, at der skal skaffes flere midler til flere frø! Annette T. vil også formidle frøene, 

det er vores samarbejde.


