
 

Forslag til arbejdsplan 2021 

(23. januar 2021) 

 

Fremtiden 

Bestyrelsen har været, og er, optaget af foreningens og Middelalderhavens fremtid, vi tror og håber, at den 

nuværende situation(december 2020), de nuværende aktiviteter, de nuværende medlemmer og det dejlige 

gåpåmod fortsætter lang tid endnu. 

Men, det er også vores opfattelse, at Middelalderhaven, i en periode, kan overleve med meget færre 

hænder, færre frivillige og færre aktiviteter. Vi håber ikke det bliver nødvendigt. 

De seneste to år har vi tiltrukket interesserede, som deltog på kurser, ture, omvisninger, som viser interesse 

for planter og frø og som støtter os bl.a. på sociale medier. 

Derfor mener vi fortsat: 

a. Vi vil de næste år forsøge at få flere og yngre medlemmer med i arbejdet.  

b. De historiske planter kan sagtens stå stærkere, vi vil involvere flere i arbejdet, håber at kommune og 

foreninger vil være med. Der bør laves en rødliste over de sjældne relikter. 

c.  En skole-turisttjeneste, måske under en fælles paraply, til gavn for vore planter ønskes. Håber på 

samarbejde med lokale foreninger og organisationer. 

d. En bygning til formidling ønskes. I/ved Middelalderhaven savner vi et sted hvor vi formidler alt det 

som ikke er planter. Et sted hvor de frivillige kan arbejde med planter og opholde sig. 

Bestyrelsen vægter fortsat her i 2021 planer på længere sigt, vi har reserveret 75.000 og 25.000 og 75.000 

kroner til større projekter. 

 

 

Foreningen driver Middelalderhaven i Stege 
 
Bestyrelsen samler et laug af frivillige haveentusiaster 
Bestyrelsen udpeger en formand for lauget, denne kontakter medlemmerne og tager initiativer til 
organisering og arrangementer 
De frivillige vælger passende opgaver, med lugning, formidling, høst, indsamling af frø, og en lang række 
haveopgaver, både faste ugentlige og årlige opgaver samt deltagelse i arrangementer og projekter. 
Det er vigtigt at bestøvning, kompostering, høst og frøindsamling sættes i system 
Vi flytter nogle af roserne fra hegnet og bygger nyt, hvor der er mere sol 
Der bygges en høj stang til Humle. 
I år skal muren kalkes 
Formidlingsterrassen bygges om 
Rødbøgen skal beskæres 
Når skiltene sættes ud checkes der for mangler i alle temabede 
Der er planer for lidt nye planter 
De allerstørste stauder skiftes ud med mindre eksemplarer 
 



 
Foreningen arbejder for at bevare, registrere og formidle reliktplanterne, især på Møn og gerne i 
kommunen 
 
Vi gennemfører ”De vilde blomsters Dag” i juni, laver samtidig pr for gode steder at opleve de historiske 
planter. 
Vi opdaterer listen med historiske planter, den er sammensat efter den gamle Møn kommunes 9 sogne. 
Adopter en reliktplante, interesserede bliver ansvarlig for en eller flere planter 
Vi forsøger, at gøre kommunen og foreninger interesserede i, at lave en rødliste for de sjældne og truede 
planter 
Vi udgiver skriftligt materiale om de lokale historiske planter 
Vi ønsker at reliktplanter og deres kulturhistorie indgår i undervisning i skolerne 
Vi er aktive ambassadører i Biosfære Møn 
 
 
 
Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til historiske planter, historiske haveanlæg og tager 
initiativ til foredrag, ture, ekskursioner og omvisninger  
 
Vi samarbejder med historiske haver, både nær og fjern 
Vi forsøger at give råd om planter og etablering af nye haver med reliktplanter 
Vi afholder foredrag om planter, lægeplanter og etablering af en biobase med mange hundrede tørrede 
planter. Vi leverer planter til biobasen. 
Vi tilbyder omvisninger, om Middelalderhaven, om havelauget og de frivillige, om plantetemaer og 
Middelalderhaven i Stege 
Den årlige sommertur udvider kendskabet til historiske planter 
 
 
 
Foreningen ønsker at fremme botaniske oplevelser og foreslå stiforløb i lokalområdet 
 
Lokalt er der mange botaniske oplevelser, disse kan undersøges ved småture og planlagte udflugter. Det 
samme gælder ture til haver, hvor udvalgte planter studeres. 
Foreningens samarbejde og inddragelse i forskellige events er også vigtige. 
Skal vi have en årlig snapsetur og/eller foreslå et stiforløb. 
   
 
 
Foreningen vil anvende de historiske planter, formidle recepter, metoder og produkter 
 
Vi ønsker at man kan erhverve planter og frø fra historiske planter, mange ønsker egne planter og 
plantetemaer i haven. 
Vore produkter fra de unikke planter inspirerer mange, ved arrangementer og omvisninger i haven kan vi 
vise produkterne og hvilke planter der anvendes. 
Vi fremstiller også en række produkter, hvor planterne er anvendt. Mange af vore temabede leverer urter til 
vore produkter. 
Vi forsøger hvert år at arrangere kurser, f.eks. fremstilling af kosmetik og indsamling af urter til kryddersnaps 
Vi ønsker at udgive en samling med vore opskrifter 
 
 
  



Samarbejde og netværk 

Vores forening ønsker at samarbejde med en række foreninger og lokale organisationer. Kommunen med 

Biosfære Møn, de handlendes forening, turisterhvervet, menighedsråd og grupper, som er optaget af lokal 

udvikling. 

Vi ønsker gode forhold til Middelalderhavens naboer 

Vi deltager i mange netværk, som arbejder med historiske planter 

 

 


