
Aktiviteter i regi av Rhodo Sør 2019 

24.april / Foredrag av Karl og Gunda Kristensen i Biblioteket 

Det var godt frammøte, og ting fungerte fint, også teknisk med pc etc. Vi hadde med liste for 

påmelding av nye medlemmer som resulterte i tre nye medlemskap; - 1 familie og 1 enkelt. 

Stort sett var det Kalle K (se nettside kalle-k.dk – obs alle lenkene her!) som foredro, og han 

viste en stor mengde bilder av ulike surjordsplanter. Det myldret av rhododendron, trillium, 

adonis, helleborus, primula, og ikke minst hepatica! Ingen visste vel at det finnes så mange 

typer blåveis! Gjestene sto også for salg av planter. Videre var det salg av kaffe og kaker, 

samt utlodning i pausen til inntekt for klubbkassen. 

 

08.mai / Dugnad på Dømmesmoen 

Været var bra for dugnaden, og noen trofaste medlemmer møtte opp. Vanlig klipping og 

stell ble foretatt. Det ser ikke veldig bra ut der oppe nå. Kvist og kvast alle steder, og ikke 

minst er mange planter overgrodd av ugress og gras. Her bør vi gi en skikkelig tilbakemelding 

til de ansvarlige kontaktpersoner på Dømmesmoen. Referenten var selv ikke tilstede, så 

supplement mottas med takk. Vi oppdaget også at det var begått hærverk på plantene da vi 

var der i forbindelse med markedet på Dømmesmoen den 2.juni. Hvor går vi herfra? 

 

21.mai / Hagevandring hos Gudrun og Audun Arne 

Nok en gang var vi heldige som fikk komme i denne fantastisk mangfoldige hagen, og 

tidspunktet var perfekt for blomstringen! Vi var et antall på 25-30 deltakere som ble fordelt i 

små grupper for omvisning av en entusiastisk vert. Værmeldingen var meget laber for 

kvelden, men regn og tornado holdt seg heldigvis unna. En flott vandring ble det i en hage 

full av de vakreste rhododendron og andre følgeplanter. Tilslutt var det kaffe og kaker på 

terrassen servert av en strålende blid vertinne Gudrun. 

 

24.-26. mai/ Årsmøte DnR i Sandnes 

8 deltakere fra Rhodo Sør stilte her, og vi hadde en flott helg i regi av Rhodo Sør-Vest. 

Vi bodde på Sola Strand Hotell der arrangementet ble holdt. Fredag var satt av til tradisjonell 

grillkveld. Denne gang var det på Madland i en utrolig flott hage hos fam. Sporaland. Kaldt 

var det, så det var fint å trekk opp på loftet over «garasjen» etter hvert. Neste dag var det 

tur med buss til arboretet som er en reise verdt i seg selv. Det er utrolig hvor fint det har 

blitt! Artene sto på sitt beste med flott nyvekst på de som var avblomstret. Her er det 

oversiktlig og orden så langt øyet kan se. En perle av en rhodosamling med både arter, 

alpinvekster og hybrider som byr på gode opplevelser mens man vandrer rundt i området. 

Årsmøtet gikk som planlagt, og vi fikk tid til en liten spasertur før festmiddag og 

underholdning på kvelden. Du kan lese mer om dette i Lapprosen. Søndag var det tid for 

avreise, men noen av oss rakk en tur innom Oddbjørn Fosse for å sikre oss et eks av 

«Jærperlå», - samt mange andre godbiter. 



02.juni / Marked på Dømmesmoen 

Vår klubb var representert med stand ved Gudrun og Audun Arne, samt Frode Harnes. Litt 

lite besøk i år? Vi tenker å lage et «lynkurs i dyrking av rhodo» for nybegynnere neste år! 

 

04.juni / Audun Arne holder foredrag om rhododendron på Odden Camping på Evje. 

Her var det både foredrag med teori og praksis i skjønn forening. Nærmere 30 personer 

deltok på foredraget som var tilrettelagt med praktiske øvelser underveis. Learning by doing! 

Kurset gikk over flere timer, så dette var nok gøy både for foredragsholder og deltakerne. 

 

12.juni / Hagevandring hos Ole Geir Gundersen i nærheten av Vatnebu. 

Referenten var ikke til stede, men forstår at dette var en spennende hage under endring. 

Flere rhodoer vil komme etter hvert og mulighetene er mange. Mye stor flott stein som kan 

utnyttes til å skape en fin ramme i hagen, ifølge tilbakemeldinger fra deltakere.  

 

24.august / Høstmøte hos Anne Brit og Per Evensen i Heidalen 

Vi hadde planlagt en lokal sopptur med Inger Lise Fonneland for de som ønsket å delta her. 

Videre stilte vertskapet opp med suppe og steinovnsbrød laget etter alle kunstens regler. 

Det var selvsagt hagevandring i en hage som stadig byr på endring og overraskelser. 

Heldigvis er det stor gjestfrihet hos våre venner i Heidalen, så vi håper å kunne følge hagen 

videre fremover også!  
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